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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 
 
INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 25. april 2017 kl. 16.30 – 22.00 
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke. Vi starter med middag! 

 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: «Tananger menighet, en oase hvor alle opplever  

   Guds nåde og nærhet». Dette er vår visjon. Hva betyr det for oss når vi  
   skal legge strategien for neste år? 

 
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,  18. april 2017 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 

Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
 

 

 

mailto:randi.tveit@tananger.menighet.no


 

Postadresse:  Besøksadresse:  Telefon:  Epost:  randi.tveit@tananger.menighet.no 

Postboks 120  Risavika havnering 100 51 75 53 70   post@tananger.menighet.no   
4098 Tananger  4056 Tananger   97147133      

Saksliste: 

32/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

33/17 Godkjenning av protokoll 

34/17  Strategiarbeidet  

35/17 Konfirmasjonsgudstjenester 2018 

36/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

37/17 Eventuelt  

 

32/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

33/17 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: Protokollen av 14.03.2017 godkjennes. 
  
34/17 Strategiarbeidet (Vedlegg, vedlegg innfelt) 

 Handlingsplan for 2017 – 2019 skal revideres. 
 Handlingsplan, innspill til revisjon av handlingsplan samt vår visjon og våre  

 verdiord er vedlagt. Tenk gjennom hva du mener menigheten bør satse på, hvorfor 
  nettopp dette, hvordan dette kan realiseres og hvem som kan ta ansvar for tiltaket. 
 

 Spørsmål til refleksjon: 
  A:  «Vi går om bord.»  Menigheten – et sted å være.  

Refleksjon: Hvordan kan vi i praksis inkludere mennesker i våre store og små 

fellesskap? 
 

B:  «Jesus som los gjennom livet.»   
Menigheten – et sted for inspirasjon. 

Menigheten er både vi som samles regelmessig og de som kommer i blant. 

Refleksjon: Hvordan kan vi legge til rette for at mennesker kan komme til tro 
og vokse i sin tro? 

C:  «Alle mann på dekk». Vi utrustes til tjeneste. 

Refleksjon: Hvordan kan vi legge til rette for at mennesker skal finne og ta i 
bruk sine talenter / nådegaver i tjeneste;  enten rettet inn mot menigheten eller 

ut i samfunnet? 
 

Handlingsplan (A;B;C):  
Hva vil vi fortsette med? Kutte? Føye til? Hvordan realisere?  
Hvem kan ta ansvar? 

  
35/17 Konfirmasjonsgudstjenester 2018 

Tananger menighetsråd vedtok SAK 132/13 (se under) å samle 
konfirmasjonsgudstjenestene til en helg. Slik kan ressursene utnyttes bedre, men 
det er samtidig en sårbar løsning for familier som har flere konfirmanter i slekten. 

Til nå har det løst seg greit, men for 2018 har vi en familie med tilreisende gjester 
som får vanskeligheter med vår løsning som ikke gir rom for fleksibilitet.  

 
Forslag til vedtak: 

a. Menighetsrådet fastholder vedtak om kun en konfirmasjonshelg i 2018. 

b. Det avvikles konfirmasjon lørdag 28. april i tillegg til 5. og 6. mai 2018. 
c. Det avvikles konfirmasjon lørdag 12. mai i tillegg til 5. og 6. mai 2018. 

(Dette er kristihimmelfartshelgen.) 
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 Vedlegg: 

 

 SAK 132/13: Konfirmasjonsdatoer i fremtiden. 
 Under behandlingen av sak 132/13 ble det fremmet forslag om det for fremtiden  

 er ønskelig å samle konfirmasjonsgudstjenestene til en helg. 

 Konfirmasjonsgudstjenestene er påkostede og ressurskrevende gudstjenester,  

 særlig med hensyn til frivillig innsats fra gudstjenestemedhjelperne. Ved å ha  

 konfirmasjon kun en helg (lørdag og søndag), blir vi noe mindre fleksibel i  

 forhold til konfirmantfamiliene. 

 

 Forslag til vedtak: 

  

a. Menighetsrådet holder fast på vedtak 132/13: 

Tananger menighet har etter regelen konfirmasjonsgudstjeneste første søndag i mai og lørdag 

andre helgen i mai. Høytider og endret konfirmantkull kan forårsake at regelen fravikes. 

 

b. Konfirmasjonsgudstjenestene i Tananger menighet samles på én helg. 

Det vil være konfirmasjon i Tananger første helgen i mai.   

  

 Vedtak: Alternativ b. 

 Konfirmasjonsgudstjenestene i Tananger menighet samles på en helg. 

 Det vil være konfirmasjon i Tananger første hele helgen i mai. 

 Vedtaket gjelder for 2016, 2017 og 2018. 

 Vedtaket fikk flertall med 1 blank stemme og 1 stemme mot. 

    

 

36/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

    
a. Nytt fra barnehagen/SFO. Randi informerer. 
b. Nytt fra Fellesrådet. Fellesrådsrepresentantene informerer.  

  
37/17 Eventuelt  
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MR SAK 34 / 17 Strategiarbeid 

 
Innspill fra stab og menighetsråd til arbeid med strategitenkning. 

 
Overordnet målsetting: Å bygge bro mellom trosfellesskap og folkekirke 

 

Tre fokusområder: 
Tananger menighet (TM) -et godt sted å være (A) 

    -et sted for inspirasjon for troslivet (B) 
    -vi utrustes til tjeneste (C) 
 

AU har gjort et forarbeid med forslag til prioritering. Mange av tiltakene vil høre inn under 
flere «kategorier». Oppsettet er ment som en hjelp til strategitenkningen! 

 

HVA?  ( Innspill / ønsker ) HVORDAN? HVEM? 

 

A:    TM - et godt sted å være 

 

  

At familiegruppen skal blomstre 

 

Strategigr.  

for fam. 

MR; 

Strategigr. 

Få konfirmantene med videre   

 

Leir, K2 Reunion Stab 

Middag 1 g pr. måned fast (torsdag el. søndag) 

 

 MR; 

Smågrupper / småfellesskap 

 

 MR; 

   

B:   TM - et sted for inspirasjon for troslivet 

 

  

 

Bønn 

  

   

C:     TM – et sted vi utrustes til tjeneste   

 

Frivillighetsengasjement, rekruttere 

 

 MR; 

Stab 

   

   

ANDRE TING SOM ER NEVNT:   

Fellesskap/arbeidsgruppe på formiddagstid  A 

Være tydelig i forkynnelsen  B 

Være ærlige, troverdige, ekte   

Livsnære, ekte frimodige gudstjenester  B 

MR-medlemmer på besøk på trosoppl.tiltak   

Satsing på musikk  B 

Voksenkor  A B 

Integreringsarbeid  A 
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MR SAK 34 / 17  Strategiarbeid 
 

 

 
 

TANANGER MENIGHET 
 
 

Vår Visjon: 

Tananger menighet, 
– en oase hvor alle opplever Guds nåde og nærhet. 

 

Vårt slagord: 

Los gjennom livet 

 

   Våre verdier:   

Disippelgjøring: Være Jesu disipler, gjøre medmennesker til  

bevisste etterfølgere av Jesus. 

 

Jesus: Vår frelser, vår los gjennom livet, kirkens hjørnestein, 

vårt ideal for hvordan vi møter mennesker. 

 

Ekte: Vi taler ekte om livet og troen. Vi er ekte i vår væremåte. 

 

Raus: Vi er åpne og inkluderende.  

Vi er tolerante og gir rom for mangfold. 

 

Visjonær: Vi er nyskapende og våger det nye og ukjente. 

Vi er djerve i å sette oss grensesprengende mål. 

 

Vi vil være en DJERV menighet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


