
Kommune 

                       Sola 

 Møtebok 
 

                          Blad    55              

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

26.09.2017 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 21:10 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

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

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

66 - 76 / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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66/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

67/17 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 30.08.2017 godkjennes. 

  

68/17 Strategiarbeidet  

 

 Fra handlingsplanen: Småfellesskap  (SF) 

Menighetsrådet ønsker å rekruttere et par personer som har SF som sitt ansvar / tjeneste.  

Enkelte navn ble nevnt. Før noen blir utfordret til denne tjenesten, må rådet ha en tydelig 

tanke om hva oppgaven går ut på. Momenter som ble nevnt:  

- Ha en oversikt over gruppene, deres karakter og om de er åpne for nye medlemmer 

eller å dele seg.  

- Bidra til at gruppene knyttes tettere til menigheten, for eksempel ved å ha en tjeneste en 

gang i året.  

- Ta initiativ til å samle gruppene dersom en ser at det er nyttig.  

- Tilby opplegg for gruppene. 

 

Det kan være nyttig å tilby et felles opplegg som er knyttet til tema for semesteret. 

Just vil presentere ulike opplegg på strategidøgnet. 

 

Vedtak: 

Menighetsrådet jobber videre med strategien for å styrke og danne nye småfellesskap på 

menighetsrådets strategidøgn i november. 

  

69/17 Ny organist i Tananger menighet 

 

 Vedtak: Arfon Owen ønskes velkommen under gudstjenesten 22. oktober.  

 

70/17 Subsidiering av reise til Archita 2-5. mars 2018 

For å øke menighetens misjonsengasjement vil en gruppe fra Tananger menighet reise til 

Archita, Romania, der vi støtter Misjon Uten Grenser sitt arbeid.15 flybilletter er reservert. 

Menighetsrådet ønsker at gruppen som reiser skal være sammensatt av representanter fra 

misjonsgruppen, menighetsrådet, stab, ungdom og eventuelt andre interesserte. 

Menighetsrådet velger å subsidiere reisen. Deltakerne forplikter seg til å vise et 

engasjement for misjonsarbeidet etter turen. 

 

Vedtak: 

Subsidiering av voksne reisende til Archita: 

 Hver voksen deltaker subsidieres med 2000 NOK.  

 Subsidiene budsjetteres på tjenesten menigheten felles (4400). 

 Forpliktelse: Bidra i misjonsarbeidet i en eller annen form etter reisen. 
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Subsidiering av ungdommer som reiser til Archita: 

 Ungdommer subsidieres med 3000 NOK. 

 Kostnadene dekkes av Lise Ruuds minnefond. 

 Forpliktelse: Delta aktivt i informasjonsarbeidet for misjonsprosjektet etter reisen. 

 Forpliktelse: Bidra i misjonsarbeidet i en eller annen form etter reisen. 

 

 

71/17 Økonomioppfølging  

 

Vedtak: 

Økonomirapport for Tananger menighet januar – september 2017 tas til etterretning. 

 

72/17 Medarbeiderfest lørdag 3. februar 2018 

 

Vedtak: Siv Elin Mæland er menighetsrådets representant i planleggingen av 

medarbeiderfesten sammen med staben. 

 

73/17 Orienteringssak: Samarbeidsavtale mellom Sola kirkelige fellesråd, Stavanger biskop 

og Sola kommune om psykososial beredskap. 
 

Vedtak: Tananger menighetsråd tar saken til orientering. 

 

74/17 Frivillighetkonferansen 2017 Gand kirke 20-21. oktober  

 

Vedtak: 

Tananger menighet melder på to deltakere til Frivillighetskonferansen;  

Nelly Hveding og Randi Lundberg Tveit. 

      

75/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

a. 18.08.22 Referat fra Basarkomiteen  

b. 17.08.31 Referat fra Eldreutvalget  

c. 17.09.12 Referat fra Misjonsgruppen Archita  

d. Nytt fra Fellesrådet 06.09.2017. Referat fra representantene. 

   

76/17 Eventuelt 

a. Tananger menighet har budsjettert å kjøpe sofagrupper til kirketorget i 2017. 

Menigheten har hatt tre ulike sofaer på lån fra Magnar Eikeland. Menighetsrådet 

delegerer til AU å velge møbler som er mest tjenlige. 

 

b. Sola menighetsblad. 

Menighetsrådet drøftet innhold og annonsering av møter i menighetsbladet. 

Tema skal tas opp på møte mellom prester og daglig ledere. 

 

 

 

 

 

 


