
Kommune 

                       Sola 

 Møtebok 
 

                          Blad   40               

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

14.03.2017 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 22:00 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Siv Elin Mæland   
Gro Mæland Myklebust 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Mariann Hellestø Kean 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

SAK 23/17  Kirkeverge Trygve Torgersen 

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

20 -  31/ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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20/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

21/17 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 14.02.2017 godkjennes. 

  

22/17 Strategiarbeidet   

  

Vedtak: 

Menighetsrådsmøtet 25.april blir et strategimøte. Det starter kl.16:30 med middag.  

Staben inviteres til å delta. 

Strategidøgn for menighetsråd og stab blir 10-11. november. Sted: Utstein Pilegrimsgard. 

 

 

23/17 Oppfølging av saker 

 

 SAK 65/16  Framtidig forvaltning av Tananger kapell  

Kirkeverge Trygve Torgersen informerte om Tananger kapells tilstand, vedlikeholdsbehov 

og om alternativer for framtidig forvaltning av kapellet. Menighetsrådet drøftet saken.  

 

Vedtak: Tananger menighetsråd vil i løpet av 2017/2018 jobbe videre med saken 

Framtidig forvaltning av Tananger kapell. I løpet av 2018 vil menighetsrådet uttale seg om 

sine ønsker for framtidig forvaltning av kapellet. 

 

SAK 73/16  Misjonsutvalg 

 

Vedtak: 

Tananger menighetsråd vil selv ivareta rollen som utvalg for misjonsarbeidet. Gruppen 

som nå er dannet vil få karakter av en prosjektgruppe. Gruppen bestemmer selv navn. 

 Menighetsrådet ber gruppen ta fatt på følgende oppgaver: 

 

 Ivareta informasjonsflyt fra Misjon Uten Grenser (MUG) om arbeidet i Archita. 

Informere menigheten om arbeidet i Archita og om status på givertjenesten/gavene 

fra Tananger. (For eksempel på gudstjeneste, arrangementer, oppslagstavle, sende 

stoff til hjemmesiden.) 

 Initiere konkrete aksjoner til støtte for barn og familier i Archita. 

(For eksempel klesinnsamling, julegavekort, pengeinnsamlinger, givertjeneste.) 

 Sammen med vår kontaktperson i MUG, legge til rette for å reise til Archita. 

 Gjennom sitt arbeid på sikt, jobbe for at flere aktører i lokalmiljøet blir engasjert i 

prosjektet som støtter Archita. 

 

 SAK 98/16  Representanter til komitéer. 

Representant til 17-mai komitéen: Inge Haga 

Misjonsgruppen er nå dannet og består av: Ruth Oddrun Gudmestad, Mari Anne Ellingsen 

Gryte (fra høsten 2017), Olav Kylland og Alf Tormod Rossavik. 
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24/17 Inntektsbringende arrangement 

  

 Vedtak: Tananger menighetsråd arrangerer basar lørdag 21. september 2017.  

 Arbeidet med å danne komite starter.  

 

   

25/17 Evaluering av gudstjenester og arrangementer. 

 Momenter fra evalueringen ble notert. 

 

26/17 Saker fra gudstjenesteutvalget: Sang og musikk i gudstjeneste. Nattverd.  

Menighetsrådet gav sin støtte til gudstjenesteutvalgets (GU) forslag og innspill. 

Momentene tas med i menighetsrådets strategiarbeidet. Momenter som ble lagt fram: 

 

A. Sang og musikk i gudstjenesten. 

Skjelne mellom INN-gudstjenester (kjernemenigheten) og UT-gudstjenester 

(dåp/konfirmasjon/tiltak/annet). 

 

Ut-gudstjenester:  

GU ønsker å finne et godt Glorialedd som brukes fast på disse gudstjenestene. 

Sanger/salmer bør i stor grad være gjenkjennelige for folk som er sjelden på gudstjeneste. 

Vi ønsker å utarbeide en liste over kjente og gode sanger/salmer til bruk på ut-

gudstjenestene. Alexandra og Just tar initiativ til dette og vil utfordre noen til å komme 

med innspill. 

Det bør ikke være mer enn èn aktør (kor/solist) pr. gudstjeneste. 

Orgelet kan gjerne tas mer i bruk. 

Kanskje synge et kort vers mellom dåpshandlingene. 

 

Inn-gudstjenester: 

Ca. 2 lovsanger under Glorialeddet. 

Revidere eksisterende liste over sanger. Alexandra og Just tar initiativ og involverer flere. 

Finne ut hvordan vi vil bruke menighetssangen mer. Involvere Olav i dette. 

 

B. Nattverd 

Vi vil ha nattverd litt oftere på dåpsgudstjenester og gjerne prøve det ut på 

familiegudstjeneste når dette vurderes som egnet. 

Det kan gjerne være flere stasjoner når det er intinksjon, og også vurdere om det bør være 

en stasjon bak i kirka. 

Det bør rekrutteres flere nattverdsmedhjelpere 

Vi ønsker å finne en god løsning på hvordan barn på søndagsskolen kan få med seg 

nattverden.  
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27/17 Bønnegruppens arbeid 

Bønnegruppen ønsker å være sterkere forankret i menighetens arbeid. Gruppen ønsker å 

alminneliggjøre bønn, det å gå til forbønn samt framheve bønnens betydning. 

Bønnegruppen vil fra nå av samles i kirken. På den måten vil gruppen oppleves åpnere og 

mer tilgjengelig for nye medlemmer. Gruppen ønsker å benytte bønnekrukke der 

bønneemner kan legges.  

 

Vedtak: Det lages oppslag om bønnegruppen på kirketorget. Informasjon legges ut på 

hjemmesiden. 

 

 

28/17 Godkjenning av regnskap for Tananger menighet 2016  

  

Vedtak: Tananger menighetsråd godkjenner regnskapet for Tananger menighet 2016 under 

forutsetning av at revisor ikke har innvendinger mot regnskapet. 

  

 

29/17  Søknad om å jobbe som «Halvtåring» høsten 2017.  

Marita H. Haugland søker Tananger menighet om å få jobbe i menigheten høsten 2017, 

som «Halvtåring». Det er snakk om lønnet arbeid, men stillingsprosent er ikke diskutert.  

 

Vedtak: Tananger menighetsråd takker for søknaden, men har dessverre ikke mulighet for 

å tilsette kandidaten. Det ikke er budsjettert for en ekstra stilling og det er heller ikke noe 

vikariat som skal fylles. Rådet mener at et så kortvarig engasjement har begrenset verdi for 

menighetens arbeid. Randi informerer kandidaten. 

 

30/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

     

a. Nytt fra barnehagen/SFO. Randi informerer. 

b. Referat fra møte i eldreutvalget 09.02.2017 

c. Referat fra styremøte i ESC 20.02.2017 

d. Takk for julegaveaksjonen fra NAV-Sola 

e. Dugnad arrangeres 26. april kl.17:00 – 21:00. 

f. Årsmøtet for Tananger menighet holdes søndag 26. mars etter gudstjenesten. 

g. Tanangerdagene: Menighetsrådet har ansvar for stand i havnen lørdag 10.06. 

h. Menighetsrådene i Tungenes prosti inviteres til møte med biskop  

   Ivar Braut 19. april kl. 18:00 – 21:00. 

  

  

31/17 Eventuelt 

 Endret tid og sted for menighetsweekend: 

På grunn av kollisjon med ConocoPhillips fotballturnering, som berører menge 

barnefamilier, flyttes menighetsweekend til 25-27. august på Holmavatn. 

 

 


