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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 23. januar 2018 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål 
      
TIL:   Gro Mæland Myklebust  

Mariann Hellestø Kean 
   Siv Elin Mæland  

Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland  
   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, 16. januar 2017 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste:    

 

01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker meldes til eventuelt. 

 

 Forlag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

02/18 Godkjenning av protokoll 

 

 Forslag til vedtak: Protokollen av 12.12.2017 godkjennes. 

  

03/18 Strategiarbeidet  

 

a. Småfellesskap 

Nelly Hveding ønsker å gå inn i tjeneste med fokus på småfellesskap jfr. 

arbeidsoppgavene / instruksen som menighetsrådet har utarbeidet. Det jobbes 

med å finne en person til slik at man kan jobbe to sammen om oppgaven. 

Kare Rott Skarstad har sagt seg villig til å lage et bilde som synliggjør 

menighetens småfellesskap. Et tre med løse blader (ett blad for hver gruppe) vil 

symbolisere gruppene. Treet er som har røtter i jorden symboliserer vekst, for 

menigheten og for den enkelte deltaker. 

 

b. MiniAlpha 

Det informeres om status for MiniAlpha som hadde oppstart 18. januar. 

Alpha-idéen bygger på gjentagende Alphakurs for å høste resultater av arbeidet. 

Det fullstendige Alpha-kurset er mer omfattende enn vårt MiniAlpha. 

Alphakurset består av 10 samlinger med en avsluttende weekend. Vårt MiniAlpha 

består av 5 kvelder og en lørdag formiddag.  

Menighetsrådet drøfter videre planer for Alphakurs. 

 

c. Inspirasjon innen teologi 

Det gis anledning til å komme med kommentarer, respons og spørsmål til 

innlegget sist menighetsrådsmøte som omhandlet tema inspirasjon innen teologi. 

 

04/18 Oppfølging av saker 

 

 72/17 Medarbeiderfest lørdag 3. februar 2018 

Fordeling av oppgaver vedrørende medarbeiderfesten skjer i møtet. Det dreier seg om 

praktiske oppgaver selve kvelden. 

 

05/18 Budsjett for Tananger menighet 2018. 

Arbeidet med å legge budsjett for Tananger menighet 2018 starter i løpet av januar, 

når regnskapet for 2017 er avsluttet. Menighetsrådet komme med innspill til 

budsjettprosessen.. Aktuelle spørsmål: Hva ønskes prioritert av inventar, utstyr, 

teknikk, kurs, strategidøgn, prosjektorer? Inntektsbringende arrangement: Basar? 

Skal inntekter fra arrangementet deles med misjonsprosjektet i 2018? 

 

06/18 Årsrapport for Tananger menighet 2017 

Årsrapporten for Tananger menighet 2017 skal presenteres på årsmøtet etter 

gudstjenesten 18.03.2018. Menighetsrådet gis anledning til å komme med innspill og 

ønsker for utforming av årsrapporten. Menighetsrådet godkjenner årsrapporten i 

februarmøtet. 
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07/18 Evaluering av høstens gudstjenester 

 Høstens og julens gudstjenester evalueres. Vi fokusere på følgende: 

 Hva fungerer godt? Hvorfor fungerer dette godt? Hvilke forbedringspotensialer har  

 vi? Andre momenter: Bør dato og klokkeslett for Vi synger julen inn endres? 

 Innspill fra samling for gudstjenestemedhjelpere tas med i samtalen. 

 Menighetsrådets medlemmer har eventuelle momenter klart til møtet. 

 

08/18 Menighetsweekend 2018 

Sju leirsteder er forespurt. Ingen har pr. d.d. ledig i september 2018. Foreløpig har vi 

inne forespørsel om reservasjon 9-11. november på Vaulali. Menighetsrådet vurderer 

leirsted og tidspunkt for menighetsweekend.  

 

09/18 Diakoniarbeidet i menigheten. 

Tananger menighet har utarbeidet plan for diakoni. Diakoniutvalg er nedsatt, men 

mangler leder siden Karin Rossavik måtte si fra seg dette vervet. Eldreutvalget, som 

har hatt ansvar for samlingene på Tabo, har i dialog med Tabo konkludert med at 

samlingene der er «gått ut på dato». De har vært verdifulle helt siden Tabo startet, 

men nå er det tid for nytenkning. Eldreutvalgets medlemmer har utført en flott 

tjeneste i mange år, men noen av medlemmene er slitne og glade for at nye krefter 

kan ta over. Idéen om formiddagssamlinger i kirken med program som vil være 

attraktive for litt yngre pensjonister, er unfanget. Interessante kåseri, servering av 

middag kan være aktuelle ingredienser. Det trengs i tilfelle ressurspersoner som 

ønsker å drifte dette. Menighetsrådet drøfter saken. 

 

10/18 Ny lov om seksuell trakassering. (Vedlegg) 

Fra 1.1.2018 trer ny lovgivning om seksuell trakassering i kraft. Den nye 

lovgivningen innebærer ikke store endringer for verken ansatte eller arbeidsgivere, 

og mer informasjon vil komme. Den nye lovgivningen gir oss som arbeidsgiver og 

frivillighetsforvaltere en formell og viktig anledning til å ta opp saken i våre fora. 

I en tid der #meetoo-historier om seksuell trakassering kommer for dagen, er det 

viktig at vi som kirke er årvåken og har fokus på at våre fellesskap skal være fri for 

uønsket atferd av noe slag. Ifølge dagens lovgivning defineres seksuell trakassering 

som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten 

rammer». Det vil si at det er den utsattes opplevelse som tillegges størst vekt i 

vurderingen av om det foreligger trakassering. 

 

Kirken sentralt jobber for forebygging har retningslinjer for håndtering av seksuell 

trakassering. Sola kirkelige fellesråd har lokale retningslinjer, og som arbeidsgiver 

har vi det samme. Vårt lokale regelverk er vedlagt, til informasjon.  

En nyttig artikkel fra kirkens arbeidsorganisasjon KA kan leses her:  

http://www.ka.no/sak/article/1441126b  

 

Menighetsrådet drøfter på hvilen måte og i hvilke fora tema seksuell trakassering 

skal tas opp. 

 
  

  

http://www.ka.no/sak/article/1441126b
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11/18 Tanangerdagene 2018 

Barnas dag onsdag 30. mai: Komité for barnas dag er klar. 

Tananger Menighet: Mariann Evensen og Bjørn Kåre Espevik 

IMI Tananger: Sigrid Bru og Kjell Rune Helgøy 

Lions: Gro Bjelland og Karin Hagen 

  

«Gladkveld» torsdag 31. mai i kirken: Helge Fived (Lions) og Randi Lundberg Tveit 

utgjør komitéen. 

 

Lørdagen 2. juni i havnen: Menighetsrådet har ansvar for stand. Misjonsgruppen 

deltar.  

 

12/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger  

   

a. Nytt fra barnehagen/SFO. (Referat fra eierstyret ettersendes) 

b. Gave fra IMI Tananger: Kr. 6020,- 

c. Evaluering WBFM 16.11.2017 (Vedlegg) 

d. Referat fra Eldreutvalget 14.12.2017 (Vedlegg) 

 

  

13/18 Eventuelt  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


