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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   ONSDAG 21. MARS  2018 KL. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Andaktsord  
      
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, 15. mars 2018 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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22/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

  

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

23/18 Godkjenning av protokoll 

 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 27.02.2018 godkjennes. 

   

24/18 Oppfølging av saker 

 

 SAK 18/18 Framtidig forvaltning av Tananger kapell 

Det er et sterkt behov for en betydelig og kostbar ytre rehabilitering av Tananger 

kapell. Kapellet har, etter innvielsen av Tananger kirke i 2002, i praksis ikke hatt 

noen kirkelig funksjon for Tananger menighet. Dette var utgangspunktet for at 

kirkevergen i 2016 satte fokus på videre forvaltning av kapellet overfor 

fellesrådet. Sola kirkelige Fellesråd forvalter kirkebyggene på vegne av soknene, 

som står som eier av kirkebygg. Tananger menighetsråd drøftet saken første gang 

Sak 65/16 deretter 23/17 med følgende vedtak: «Tananger menighetsråd vil i 

løpet av 2017/2018 jobbe videre med saken Framtidig forvaltning av Tananger 

kapell. I løpet av 2018 vil menighetsrådet uttale seg om sine ønsker for framtidig 

forvaltning av kapellet». Saken ble også drøftet på menighetsrådsmøtet i februar 

der kirkeverge Trygve Torgersen orienterte. 

  

Siden sist menighetsråd hadde NRK lørdagsrevyen 3. mars et innslag om  

Hva skal skje med landets mange gamle kirker som brukes lite og krever kostbart  

vedlikehold?  Tananger kapell var trukket fram som et eksempel. TV innslaget 

har skapt en del debatt på Facebook. Det er flott at folk engasjerer seg, for dette 

handler om lokalsamfunnets identitet. Menighetsråd og stab er derimot anmodet 

om ikke å benytte Facebook som diskusjonsarena, da dette ikke er det beste 

forum for saklig debatt. 

 

Vi har dermed en utfordring med et kapell som vi eier, men ikke benytter, som 

krever vedlikehold for flere millioner – og som har stor kulturhistorisk verdi for 

mange i Tananger. I tiden som kommer blir det nødvendig å få kartlagt hvilke 

muligheter som eksisterer når det gjelder forvaltning av kapellet. Her vil det være 

viktig å søke råd hos fagfolk. Menighetsrådet trenger også å drøfte når og på 

hvilke måter Tanangers befolkning skal gis mulighet til å komme med synspunkt 

og å komme med idéer for forvaltning av kapellet i framtiden. Menighetsrådet må 

enes om hvem som skal uttale seg til media dersom dette skulle bli aktuelt. 

Menighetsrådet drøfter prosessen videre. 

 

Forslag til 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.» 
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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.  

Menighetsrådsmedlemmer og stab anmodes fortsatt til ikke å benytte Facebook 

som diskusjonsarena, da dette ikke er det beste forum for saklig debatt.  

 

 

25/18 Besøk av prost Kjetil Aano 

 Prost Kjetil Aano besøker menighetsrådet. Vi samtaler om gleder og utfordringer  

 i menighetsarbeidet. 

 Kjetil Aano vil ha sin siste arbeidsdag 30.06.2018 før han går av med pensjon.  

 Tananger menighetsråd benytter anledningen til å takker for godt samarbeid med  

 prost Kjetil. 

 

 

26/18 Godkjenning av revidert konfirmantplan (Vedlegg) 

Tananger menighets konfirmantplan er revidert klar for godkjenning av 

menighetsrådet. Deretter skal den sendes inn til Bispedømmet. Det er viktig at 

rådet er godt kjent med planen. Menighetspedagog Olav Mo vil gi en kort 

orientering. 

 

27/18 Godkjenning av regnskap for Tananger menighet 2017 (Vedlegg) 

 Regnskap for Tananger menighet 2017 er nylig ferdigstilt og vedlagt. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Regnskap for Tananger menighet 2017 vedtas under forutsetning av at revisor 

 ikke har innvendinger til regnskapet. 

 

28/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

A. Dugnad i Tananger kirke arrangeres onsdag 18. april kl.17:00 – 19:00. 

 

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. 

I løpet av våren vil det bli satt sammen en arbeidsgruppe som er bredt 

sammensatt fra menighetsrådene, de kirkelige fellesråd, tilsatte prester og 

biskop/bispedømmeråd, og som har som mandat å se på prostistrukturen som skal 

gjelde fra 1.1.2020.  Mer informasjon vil komme. Veien videre for prostiet skal 

være avklart i god tid før kommunesammenslåingen mellom Rennesøy, Finnøy 

og Stavanger i 1.1.2020. 

 

C. Referat fra møte i diakoniutvalget 21.02.2018 (Vedlegg) 

D. Referat fra styremøte i ESC 05.03.2018 (Vedlegg) 

E. Innkalling til representantskapsmøte i kirkens SOS 08.03.2018 (Vedlegg) 

Tananger menighets representant var forhindret. Vararepresentant behøves. 

F. Årsmelding 2017 for Kirkens SOS (Vedlegg) 

    

29/18 Eventuelt  
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