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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 14. februar 2017 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjon: Raus er ett av våre verdiord som forklares slik: 
   Vi er åpne og inkluderende. Vi er tolerante og gir rom for mangfold. 

Hva betyr dette i praksis når meninger brytes og verdier settes på 
prøve? 
 

TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland 
   Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
   Tor Ådne Mæland Myklebust     Flyttet 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Kjetil Aano   Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 
 
Tananger, 07. februar 2017 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

11/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

12/17 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 17.01.2017 godkjennes. 

13/17 Oppfølging av saker 

 

 98/16 Representanter til komitéer. 

Barnas dag komitéen: Sanna Osland (leder) Jostein Mæland (matansvarlig),  

Sonja Skjelsvik, IMI-representant, Karin Hagen (Lions), Karen Nesbjørg (Lions)  

17-mai komitéen:________  

Misjonsgruppe: Olav Kylland, Alf Tormod, ________. 

 Navneforslag til de åpne posisjonene mottas gjerne. 

 

 6/17 Budsjett for Tananger menighet 2017 (Vedlegg ettersendes) 

 Budsjettforslag for Tananger menighet 2017 ettersendes og legges frem i møtet. 

  

 Forslag til vedtak: Budsjett for Tananger menighet 2017 vedtas. 

 

 

 8/17 Høring om ordning for utpeking av biskoper. 

 Høringsbrev fra DEN NORSKE KIRKE  
 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd  
 
 Til Menighetsrådene 

Vedlagte høringsnotat om ordning for utpeking av biskoper sendes med dette på 
bred høring til menighetsråd, proster, biskoper, bispedømmeråd og andre 
berørte instanser.  
Høringsnotatet gjør rede for tre ulike ordninger for utpeking av biskoper, en ren 
valgordning, tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan eller tilsetting i Kirkerådet. 
Høringsnotatet gjør også rede for nærmere elementer i de ulike ordningene. For 
hver ordning er det utarbeidet et regelforslag. Vi ber om tilbakemelding på hva 
slags ordning høringsinstansen går inn for, samt på konkrete bestemmelser i de 
ulike regelforslagene.  
Vi ber bispedømmerådene om å innhente egne uttalelser fra ungdomsrådene i 
bispedømmene som vedlegges bispedømmerådenes uttalelser.  
Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Alle kan 
avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli 
publisert på kirken.no.  
Høringsfristen er 15. mars 2017.  
 
Med vennlig hilsen 
Jens-Petter Johnsen   Ole Inge Bekkelund 
Direktør     Avdelingsdirektør 
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 Høringsdokumentet finnes på link i mailen: 
https://www.ntbinfo.no/data/attachments/00397/fa97003b-6153-4009-bf28-
6ba53865e326.pdf 

 

Menighetsrådet gir sin uttale angående Høring om ordning for utpeking av 

biskoper. 

 

14/17 Ungdomsarbeidet i Tananger menighet 
Ungdomsarbeider Anne Marit Vigdel informerer om status i ungdomsarbeidet, 

om endringer og planer videre. 

 

15/17  Samarbeid med IMI Tananger 

Tananger menighet har tradisjon for å ha noen møtepunkter med vår 

nabomenighet IMI Tananger. Vi har i ulik grad samarbeidet om arrangementer. 

På henvendelse fra pastor Halvor Lindal, er det nyttig for Tananger menighetsråd 

å klargjøre hvilke arrangementer vi ønsker å være med å arrangere, delta på og 

ikke minst hvilken målsetting vi har med vårt engasjement og samarbeid.  

Enhetsgudstjeneste; hvilken målsetting og ønsker har rådet for den? 

Andre arrangement: Barnas Dag, HalloVenn, Godhetsfestival, Juletrefest (IMI 

trekker seg fra denne). Menighetsrådet drøfter saken. 

 

16/17 Søknad om støtte til konferanse CPC 2017, fra Ingebjørg Hollund. (Vedlegg) 

Ingebjørg Hollund søker om støtte til deltakelse på konferansen Childrens Pastor 

Conference i Florida. Hun reiser på eget initiativ og søker ikke et eksakt beløp. 

Utgiftene til konferanse og reise beløper seg til ca. 10 000 NOK.  

 

Forslag til vedtak: Tananger menighetsråd vil prioriterer søknader som støtter 

barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. Tananger menighetsråd innvilger 

Ingebjørg Hollund 4000,-  NOK til støtte for deltakelse på CPC 2017. 

 

17/17 Årsrapport for Tananger menighet 2016 (Vedlegg ettersendes) 

Årsrapport for Tananger menighet 2016 er under utarbeiding. Den ettersendes så 

langt den er ferdig. Menighetsrådet gis anledning til å komme med kommentarer. 

Den endelige rapporten godkjennes digitalt og gjøres tilgjengelig i kirken og på 

menighetens hjemmeside senest 12. mars. Årsrapporten legges frem på årsmøtet 

26. mars. 

   

18/17 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerer gudstjenester og samlinger siden sist møte: 

 Medarbeiderfest. 

Gudstjeneste 22.januar (dåp, gymsal, tur), 29. januar (Nattverd, Misjonsinnlegg), 

5.februar (tårnagenter og IMI), 12. februar (v/Viland, nattverd) 

 

19/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

a. Referat fra møte i gudstjenesteutvalget 10.01.2017 (Vedlegg) 

b. Referat fra styremøte i ESC 09.01.2017 (Vedlegg) 

c. Referat fra møte i eierstyrer for Tmb/SFO 31.01.2017 (Vedlegg) 

d. Nytt fra trosopplæringen angående tanker for utvalg og arbeidsgrupper.  

Randi informerer.  

e. Nytt fra Fellesrådet. Informasjon fra fellesrådsrepresentantene. 

  

20/17 Eventuelt  

 


