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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 14. mars 2017 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: Fastetiden – hvilken funksjon har den i dag? 
   Hvilket innhold ønsker du å gi fastetiden?  

Hvordan kan vi gi fastetiden mening i menigheten vår? 
 
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,  
8. mars 2017 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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20/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

21/17 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 14.02.2017 godkjennes. 

  

22/17 Strategiarbeidet (Vedlegg)  

  

Handlingsplan: Vi går gjennom handlingsplanen som en forberedelse til 

strategijobbingen på aprilmøtet. Der blir satsingsområder for 2017-2018 bestemt. 

Innspill fra stabens arbeid med planlegging formidles i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

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

Strategidøgn for menighetsråd og stab blir 3-4. november. 

 

 

23/17 Oppfølging av saker 

 

 SAK 65/16 Framtidig forvaltning av Tananger kapell (Vedlegg) 

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.  

Vedlagt skriv fra gir en orientering om saken. Kirkeverge Trygve Torgersen 

informerer. Menighetsrådet drøfter saken. 

 

SAK 73/16   Misjonsutvalg 

Tananger menighetsråd har utarbeidet mandat for misjonsutvalget. Målsettingen 

er at utvalget skal jobbe for og med misjonsprosjektet vi støtter gjennom Misjon 

Uten Grenser. Det er behov for å konkretisere utvalgets oppgaver. Utvalget kan 
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gjerne få et mer klingende navn enn misjonsutvalg. Menighetsrådet drøfter 

konkretisering av mandatet samt navn på utvalget. Mandatet er vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

 De konkrete oppgavene menighetsrådet ber misjonsutvalget å ta fatt på og 

slik oppfylle mandatet er:  

 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, innsamlinger.) 

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

Archita. 

 

 

 SAK 98/16  Representanter til komitéer. 

Representant til 17-mai komitéen: Inge Haga 

Misjonsgruppe: Vi trenger en person til. 

 

  

24/17 Inntektsbringende arrangement 

 Menighetsrådet har budsjettert med et inntektsbringende arrangement i 2017. 

 

 Forslag til vedtak: Tananger menighetsråd arrangerer basar lørdag  

 21. september 2017. Arbeidet med å danne komite starter.  

 

   

25/17 Evaluering av gudstjenester og arrangementer. 

Menighetsrådet evaluerer gudstjenester og arrangementer siden sist. Ha 

eventuelle momenter klar på forhånd. 

Gudstjeneste 19. februar m/nattverd og tur 

Gudstjeneste 26. februar m/dåp 

 gudstjeneste 12. mars. 

Menighetsrådet drøfter hvordan det er mest hensiktsmessig å foreta evaluering av 

gudstjenester og arrangementer. 

 

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

 

A. Sang og musikk i gudstjenesten. 

Dette er en svært viktig del av gudstjenestene våre, og noe mange har et sterkt 

forhold til, og til dels ulike meninger. Det er utfordrende å velge sanger/salmer 

for gudstjenestene. Det er mange hensyn å ta: 

Barn (fram til søndagsskolen- og barnefamilier er jo en satsing i menigheten vår), 

konfirmanter/ungdom, ulike meninger om type sanger 

Hvordan skal vi balansere de ulike hensynene? 

 

Innspill fra GU til MR: 

Skjelne mellom INN (kjernemenigheten) og UT (dåp/konf/annet) gudstjenester. 

Ut-gudstjenester:  

Vi erfarer at det er vanskelig å finne passende og gode lovsanger i Glorialeddet, 

som treffer for eksempel dåpsfolk. GU ønsker derfor å finne et godt Glorialedd 
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som brukes fast på disse gudstjenestene. Her er det flere alternativer man kan se 

på. 

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 i disse gudstjenestene. Alexandra og Just tar initiativ til dette og vil utfordre 

noen til å komme med innspill. 

Det bør ikke være mer enn en 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. Vi involverer Olav i dette. 

 

 

B. Nattverd 

Som hovedregel skal det etter gudstjenesteordningen være nattverd på hver 

gudstjeneste. Vi har likevel stort sett praktisert enten dåp eller nattverd, i tillegg 

til at vi i all hovedsak har kuttet nattverd på familiegudstjenester. 

Bakgrunnen for dette har primært handlet om tid (at ikke gudstjenestene skal bli 

for lange) og sekundært om målgruppe (om de som er der føler seg 

«komfortable» med nattverd). 

En nasjonal trend er at nattverd blir mer og mer vanlig, og også viktigere for 

mange. Dette hanger blant annet sammen med at fokuset på kristne 

handlinger/praksiser øker. Mange vil også si at det primært er nattverden som 

konstituerer en gudstjeneste. I det siste har vi gjort oss en del erfaringer med både 

dåp og nattverd, og likevel vært ferdig på 60-70 minutter.  

Vil vi ha nattverd oftere? Hva med familiegudstjenester? Det er sjeldent at vi har 

nattverd for barn. Vil vi ha det oftere? 

 

Innspill fra GU til MR: 

Vi vil ha nattverd litt oftere på dåpsgudstjenester. Gjerne prøve det ut på 

familiegudstjeneste, når Marianne og Just vurderer dette som egnet. 

Vi minner om at det gjerne bør være flere stasjoner når det er intinksjon, og også 

vurdere om det bør være en stasjon bak i kirka. 

Det bør rekrutteres flere nattverdsutdelere, i tillegg til den på hvert team som har 

oppgaven. 

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

seg nattverden.  

 

Menighetsrådet drøfter innspillene fra gudstjenesteutvalget. 

 

Kirkemøtet januar 2017 vedtok to viktige saker som vil berøre våre gudstjeneste: 

KM sak 4/17Fastsettelse av liturgisk musikk og KM sak 5/17 Revidert 

dåpsliturgi. Dette vil gudstjenesteutvalget og i menighetsrådet sette seg inn i og ta 

stilling til på et senere tidspunkt. Vedtakene kan leses på https://kirken.no/km 

 
 

 

 

 

 

https://kirken.no/km
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27/17 Bønnegruppens arbeid 

Bønnegruppen ønsker å være sterkere forankret i menighetens arbeid. De 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. Just informerer fra møte med gruppen. Menighetsrådet 

samtaler om hvordan bønnegruppen best mulig kan forankres i menighetsarbeidet 

og hvordan vi kan vekke og nære bønnearbeidet i menigheten. 

 

 

28/17 Godkjenning av regnskap for Tananger menighet 2016 (Vedlegg ettersendes) 

 Regnskapstallene for 2016 er nå klare slik at menighetsrådet kan godkjenne 

 regnskapet for 2016. Det endelige oppsettet av regnskapet slik det blir lagt frem 

 for årsmøtet ettersendes og kommenteres i møtet. 

 

 Forslag til 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. (Vedlegg) 

Marita H. Haugland har sendt søknad til Tananger menighet om å få jobbe i 

menigheten høsten 2017. Søknad og CV er vedlagt. Det er snakk om lønnet 

arbeid, men stillingsprosent er ikke diskutert. Menighetsrådet drøfter saken. 

 

30/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

     

a. Nytt fra barnehagen/SFO. Randi informerer. 

b. Referat fra møte i eldreutvalget 09.02.2017 (Vedlegg) 

c. Referat fra styremøte i ESC 20.02.2017 (Vedlegg) 

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. 

 

  

31/16 Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 


