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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 26. september 2017 kl. 18.30 – 21:30 
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING: NaMu (Naturlig Menighetsutvikling) hevder at ett av kjennetegnene 

på sunne, voksende menigheter er livsnære grupper. Hva tenker du 
om dette? Hvilke erfaringer har du selv med smågrupper? 

 
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 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Kjetil Aano   Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 
 
Tananger, 19. september 2017 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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66/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

67/17 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 30.08.2017 godkjennes. 

  

68/17 Strategiarbeidet (Vedlegg)  

 

 Fra handlingsplanen: Småfellesskap (SF) 

«MÅL: Kunne tilby ulike typer småfellesskap.  

Danne nye og styrke eksisterende SF. 

Strategi: Ha oversikt over SF, informere om SF, tilby ressursmateriale. 

Tiltak: Skaffe to personer som har SF som sitt ansvar / tjeneste. 

Forkynne/informere om betydning av SF: Gudstjeneste, andre fora. 

Kartlegge: Kan SF tenke seg å følge et felles (samtale)opplegg? 

 For eksempel: Eivind Skeies opplegg til søndagens tekst, NKSS.» 

  

Menighetsrådet jobber med å konkretisere tiltakene for å styrke og danne nye 

småfellesskap. En kartlegging av SF er gjort. Oversikten over disse er vedlagt. 

Hvilke egenskaper tenker menighetsrådet at personene som har SF som sin 

tjeneste bør ha? Forslag: Være med i et SF selv, brenne for SF, kjenne menigheten 

godt, være strukturert. Se gjennom oversikten over SF og funder på om aktuelle 

kandidater utpeker seg.  

 

69/17 Ny organist i Tananger menighet 

 Arfon Owen har tatt imot stilling som organist i Tananger menighet, 50% stilling. 

Han tiltrer for fullt 1. januar 2018, men vil spille ved flere av høstens 

gudstjenester. Søndag 22. oktober blir hans første gudstjeneste i Tananger. 

Menighetsrådet drøfter når og hvordan vår nye medarbeider skal ønskes 

velkommen. 

 

70/17 Subsidiering av reise til Archita 

Misjonsgruppen Archita har sendt en henvendelse til menighetsrådet om å 

vurdere å subsidiere reisen til Archita, Romania, for ungdom og stab: 
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Forslag stab: Tananger menighet øker sitt misjonsengasjement ved satsingen på 
Archita i Romania. Vi tror det er viktig for menigheten at personer fra staben blir 
med til Archita 2-5. mars 2018. Misjonsgruppa sitt forslag overfor MR er at 
menigheten gir økonomisk støtte til ansatte som vil dra, f.eks. med kr 3 000 pr. 
ansatt. 
 
Forslag ungdom: ESC har allerede vist stort engasjement for misjonsprosjektet. Det 
ville være flott om vi også kunne få med et par representanter fra dem til Archita 
reisen. Misjonsguppa vil anmode om at stab og klubben ESC samarbeider om å gi 
økonomisk støtte til ungdomsrepresentanter, slik at det kan bli attraktivt for dem å 
bli med. 
 
Menighetsrådet drøfter saken og vedtar eventuell subsidiering av reise til Archita. 

Eventuell subsidiering legges inn i menighetens budsjett for 2018. 

 

71/17 Økonomioppfølging (Vedlegg) 

Økonomirapport for Tananger menighet januar – september (pr.d.d.)2017 legges 

frem for menighetsrådet. Kommentarer til rapporten gis i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Økonomirapport for Tananger menighet januar – september 2017 tas til 

etterretning. 

 

72/17 Medarbeiderfest lørdag 3. februar 2018 

Medarbeiderfesten er satt til 3. februar 2018. Festens hensikt er å takke og hedre 

alle frivillige medarbeidere i menigheten, både de som utfører små og store 

oppgaver/tjenester. Menighetsrådet drøfter hvilket type program festen skal ha og 

om vi skal hyre inn ekstern bidragsyter/artist som tidligere. Menighetsrådet 

drøfter saken og utnevner en representant som deltar i planleggingen sammen 

med staben. 

 

73/17 Orienteringssak: Samarbeidsavtale mellom Sola kirkelige fellesråd, 

Stavanger biskop og Sola kommune om psykososial beredskap (Vedlegg) 
 

Det har gjennom en årrekke vært et utbredt samarbeid mellom Sola kommune og 

Den norske kirkes menigheter i Sola på flere felter, uten at dette samarbeidet har 

formelt blitt formalisert og skriftlig avtalt. Både sokneprestene, diakonene og 

f.eks. Sykevaktordningen har på forespørsel bidratt i både akutte situasjoner og i 

kontakt ellers. Soknepresten i Sola menighet har ved en del tilfeller vært det 

praktiske bindeleddet overfor kommunen når kommunens administrasjon og ulike 

fagenheter har hatt behov for kontakt med kirkelige tjenester.  

Ifm tiltredelse av ny sokneprest i Sola menighet februar 2017 ble det opprettet ny 

kontakt mellom beredskapsansvarlig i Sola kommune og soknepresten, med tanke 

på å drøfte, utvikle og formalisere et beredskapssamarbeid mellom kommunen og 

Den norske kirke i Sola. Beredskapsansvarlig i kommunen, sokneprest og 

kirkeverge har jobbet frem den lokale avtalen jfr. vedlegg. 

 

Ihht inngått avtale påligger det bl.a. Sola kirkelige fellesråd:  

- å stille personellressurser og lokaler til rådighet  

- at fellesrådet har som arbeidsgiver ansvar for at egne ansatte har tilstrekkelig 

kompetanse (kurs og andre kompetansehevende tiltak)  

- det skal planlegges og gjennomføre årlig felles øvelse  
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- fellesrådet skal utarbeide tiltakskort) som skal være et sett med 

planlagte/forberedte tiltak  

- nødvendig varsling ved hendelser og kriser inkludert gjensidig informasjon  

- dekke egne utgifter i forbindelse med utførelse av de oppgaver sin avtalen 

omhandler  

Sola kirkelige fellesråd ser arbeidet med tiltakskortene som en del av det øvrige 

arbeidet med beredskapsplan for ulykker og kriser for Sola kirkelige fellesråd og 

menighetene i Sola som har høy prioritert høsten 2017.  

 

Forslag til vedtak: Tananger menighetsråd tar saken til orientering. 

 

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

Oppfølging og rekruttering av frivillige er et av satsingsområdene for 

menighetsrådet, og det vil bli tema for strategisamlingen i november. 

Frivillighetskonferansen i Gand kirke 20-21. oktober vil kunne gi nyttige redskap 

i dette arbeidet. Helgen faller sammen med dato for basaren vår, og vi kan derfor 

ikke gå bredt ut med invitasjon til konferansen. Randi og Nelly har meldt at de 

ønsker å delta. 

 

Forslag til 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 (Vedlegg) 

b. 17.08.31 Referat fra Eldreutvalget (Vedlegg) 

c. 17.09.12 Referat fra Misjonsgruppen Archita (Vedlegg) 

d. Nytt fra Fellesrådet 06.09.2017. Referat fra representantene. 

   

76/17 Eventuelt  

 

 
 

 

 


