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 Tananger kirke  
Møtedato   

21.03.2018 

Fra kl 

18:30        
T il kl. 

 21:40 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Gro Mæland Myklebust 
Mariann Hellestø Kean      Forfall 

Siv Elin Mæland                   Forfall 
Jorunn Elin Haga 

Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    
Prost Kjetil Aano 
Menighetspedagog Olav Mo 

 

 
 

 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

22 – 29 / 18 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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22/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

  
 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

23/18 Godkjenning av protokoll 

 

 Vedtak: Protokollen av 27.02.2018 godkjennes. 
   

24/18 Oppfølging av saker 

 

 SAK 18/18 Framtidig forvaltning av Tananger kapell 

 
Vedtak: 

Siden 2002, da Tananger menighet tok i bruk den nye Tananger kirke, har menigheten ikke 
hatt behov for Tananger kapell i sin virksomhet, som ifølge Kirkeloven § 9 er formulert 

slik: 
«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og 
nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende 

betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og 
legemlig og åndelig nød avhjulpet.» 

Som svar på kirkevergens brev til Tananger menighetsråd pr.16.08.2016 (FR Sak 35/16) 
vil menighetsrådet be Sola kirkelige fellesråd bistå med å kartlegge ulike alternativer for 
framtidig forvaltning av Tananger kapell. 

Dersom det skulle bli nødvendig å uttale seg til media vedrørende kapellet, vil det være 
kirkeverge eller menighetsrådsleder som uttaler seg.  

 

25/18 Besøk av prost Kjetil Aano 

 Menighetsråd og prost samtalte om gleder og utfordringer i menighetsarbeidet. 

 Tananger menighetsråd benyttet anledningen til å takker for godt samarbeid med  
 prost Kjetil, som går av med pensjon 30.06.2018. 

 
 
26/18 Godkjenning av revidert konfirmantplan  

Menighetspedagog Olav Mo presenterte revidert plan for konfirmantarbeidet. 
 

Vedtak: Tananger menighetsråd vedtar revidert plan for konfirmantarbeidet i Tananger,  
og takker samtidig for et godt arbeid med konfirmantene.  

 

27/18 Godkjenning av regnskap for Tananger menighet 2017  

 

 Vedtak: 

 Regnskap for Tananger menighet 2017 vedtas under forutsetning av at revisor 
 ikke har innvendinger til regnskapet. 
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28/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

A. Dugnad i Tananger kirke arrangeres onsdag 18. april kl.17:00 – 21:00. 
 

B. Informasjon og vikarprost og prostistruktur. 
      Fra 1.7.2018 blir soknepresten i Randaberg Tomas Mjelde Røsbak konstituert som 

      prost i Tungenes, og det vil vare frem til 1.1.2020. 
 
C. Referat fra møte i diakoniutvalget 21.02.2018  

 
D. Referat fra styremøte i ESC 05.03.2018 

 
E. Innkalling til representantskapsmøte i kirkens SOS 08.03.2018  

Tananger menighets representant var forhindret. Vararepresentant behøves. 

 
F. Årsmelding 2017 for Kirkens SOS  

 
    
29/18 Eventuelt 

 

 Evaluering av årsmøtet. 

 Årsmøte for Tananger menighet ble holdt etter gudstjenesten 18. mars. 
Møtet ble greit avviklet med 23 personer tilstede. Kirkeverge Trygve Torgersen orienterte 
om utfordringene vedrørende forvaltning av kapellet. 

Tidspunkt for møtets start kunne vært annonsert. Å avvikle årsmøtet etter en gudstjeneste 
mener menighetsrådet er en bra ordning. 

 

 
 

 


