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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 15.11.2016 kl. 18:30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål fra ett av våre verdiord: 

Jesus: Vår frelser, vår los gjennom livet, kirkens hjørnestein, vårt ideal 
for hvordan vi møter mennesker. Hvordan er dette for deg? 

    
 
TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Tor Ådne Mæland Myklebust   Forfall 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til: Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem Innkalles 
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Kjetil Aano   Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 Tananger, 8. november 2016 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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88/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

89/16 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 18.10.2016 godkjennes. 

  

90/16 Strategiarbeidet  
 Oppfølging av arbeidet med brobyggerteamet: 

I menighetsrådets handlingsplan er det vedtatt å oppnevne faddere for 

brobyggerteamet. Just undersøker behovet for dette. Menighetsrådet handler ut fra 

gruppens behov. Just undersøker om representanter fra brobyggerteamet vil være 

med i komité for menighetsweekend 2017 1-3. september. 

 

91/16 Oppfølging av saker 

 

 SAK 65/16  Framtidig forvaltning av Tananger kapell 

Det er et sterkt behov for en betydelig og kostbar ytre rehabilitering av Tananger 

kapell. Kapellet har, etter innvielsen av Tananger kirke i 2002, i praksis ikke hatt 

noen kirkelig funksjon for Tananger menighet. Dette er utgangspunktet for at 

kirkevergen overfor fellesrådet har satt fokus på videre forvaltning av kapellet.  

 Kirkeverge Trygve Torgersen deltar i møtet og orienterer om saken. Ha gjerne  

 spørsmål eller synspunkter klar til møtet. 

 

 SAK 83/16  Markering av reformasjonsjubiléet 2017 (Vedlegg) 

Tananger menighetsråd vil markere reformasjonsjubiléet ved å arrangere en kveld 

med forestillingen «Luther med latter, et skråblikk på 500 år i lutherske spor» 

ved Ryfylke Livsgnist.  Randi kontakter Lions med spørsmål om dette kan passe 

under Tanangerdagene, torsdag 8. juni. 

Tananger menighetsråd ønsker også å markere reformasjonsjubiléet på annet vis.  
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Stavanger bispedømme utfordrer menighetene til å markere jubiléet bl.a. ved 

temagudstjenester. Jfr. skriv. Rådet drøfter hvordan jubiléet skal markeres foruten 

forestillingen Luther med latter. 

 

 

92/16 Oppgradering av høyttalere i kirkerommet (Vedlegg) 

Med utgangspunkt i teknikermøtet i høst har vaktmester Atle Voldsund og 

Øyvind Hjelleset hatt en gjennomgang av lydanlegget i kirkerommet sammen 

med PA Produksjoner as. Teknikergruppen ser et behov for å oppgradere 

høyttalerne i kirkerommet. En beskrivelse av lydforholdene samt forslag til 

utbedring er vedlagt. Det er innhentet anbud fra PAP. Prisene på nye høyttalere 

ligger på mellom 148 000 kr og 297 000 kr. Atle og Øyvind orienterer.  

Menighetsrådet drøfter behovet og hvordan en fornying av høyttalerne kan 

finansieres. 

 

93/16 Økonomioppfølging (Vedlegg) 

 Økonomirapport for januar – oktober 2016 for Tananger menighet legges frem.  

 En kommentar til rapporten er vedlagt. Den inneholder også planer for innkjøp og  

 investeringer. 

 Forslag til vedtak:  

Økonomirapport for januar – oktober 2016 for Tananger menighet tas til 

etterretning. 

     

94/16 Evaluering av gudstjenester og samlinger 

 Ha eventuelle momenter til evaluering klar til møtet. 

 Basar 22. oktober. 

 Undervisningskveld 25. oktober 

 23.10.: Gudstjeneste m. undervisning, lansering av misjonsprosjekt 

 30.10.: Familiegudstjeneste m. Barnehagen/SFO, 4-åringer 

 06.10.: Allehelgensgudstjeneste 

 13.11.: Gudstjeneste m. dåp 

 

95/16 Gudstjenesteplan våren 2017 (Vedlegg) 

Forslag til gudstjenesteplan for våren 2017 er vedlagt. Vedlegget er stabens 

arbeidsdokument. Menighetsrådet vedtar fordeling av ulike typer gudstjeneste 

samt fordeling av dåp og nattverd. Andre detaljer håndterer staben i sin 

gudstjenesteplanlegging. Til møtet bes rådsmedlemmene reflektere over hvorvidt 

vi i større grad vil ha nattverd på gudstjenester med dåp, også på 

familiegudstjenester. Plassering av friluftsgudstjeneste under Tanangerdagene må 

vurderes siden her er flere hensyn å ta: Søndagskolegøy, avslutning av dåpsskole, 

markering av skaperverkets dag samt Tanangerdagene som krever mye ressurser. 

 

 

96/16 Offertildeling 2017 (Vedlegg) 

Menighetsrådet vedtar hvilke organisasjoner som skal motta kirkeoffer. Liste 

over søkere er lagt ved. De fleste søknadene sendes til menigheten via Kirkelig 

pressekontor. Dere finner informasjon om søkerne på www.kpk.no/offer/ 

Vedlegget inneholder også en oversikt over offertildelingen de siste årene.  

Offertildelingen vedtas i møtet. 
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97/16 Konfirmasjonsgudstjenester 2019 

Siden 2015 er konfirmasjonsgudstjenestene i Tananger samlet til en helg, første 

hele helgen i mai. Konfirmasjon er påkostede gudstjenester. Å avvikle disse i 

løpet av en helg gjør det enklere å oppnå god kvalitet samt å skaffe frivillige 

medhjelpere. Samtidig er dette en lite fleksibel løsning dersom noen har behov 

for å bytte konfirmasjonssøndag. Vi har likevel ikke mottatt mange innvendinger 

mot ordningen. Det er ønskelig å fastsette konfirmasjonsdatoer for 2019.  

 

Forslag til vedtak: 

Konfirmasjonsdatoen for 2019 blir 4. og 5. mai 

 

98/16 Representanter til komitéer 

 Menighetsrådsmedlemmer kommer med forslag til to kandidater til  

 Barnas dag komitéen og det samme til 17-mai komitéen. Når det gjelder Barnas  

 Dag er det vesentlig å finne en god lederkandidat til komitéen. 

 

99/16 Valg av leder og nestleder av Tananger menighetsråd for 2017 

 Leder og nestleder av menighetsrådet velges for ett år av gangen. 

 Leder og nestleder av Tananger menighetsråd 2017 velges på dette møte. 

 

100/16 Skriv og meldinger (Vedlegg)  

 a. Nytt fra barnehagen/SFO: Referat fra ES 

 b. Referat fra styremøte i ESC 

 c. Dialogmøte for Menighetsråd og fellesrådet i Sola blir torsdag 2. februar 

 d. Medarbeiderfesten lørdag 28. januar 2017. MR er vertskap. 

  

101/16 Eventuelt  


