
 

Postadresse:  Besøksadresse:  Telefon:  Epost:  randi.tveit@tananger.menighet.no 

Postboks 120  Risavika havnering 100 51 75 53 70   post@tananger.menighet.no   

4098 Tananger  4056 Tananger   97147133      

DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 17. april 2018 kl. 18:30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Min troshistorie v/Mariann 
      
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, 17. april 2018 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

30/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

31/18 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av   godkjennes. 

  

32/18 Strategiarbeidet  

 

 MiniAlpha  

 Evalueringen av MiniAlpha er svært positiv, og det er et ønske både fra stab og  

 menighetsråd om å arrangere nytt kurs. Dersom nytt kurs arrangeres i januar 2019, 

 kan det informeres om dette allerede før sommeren. Et nytt kurs bør være mindre  

stabsdrevet enn sist. Staben  kan ta ansvar for undervisningen, mens 

menighetsrådet rekrutterer en person som kursleder (er med på alle samlingene), 

gruppeledere og tilretteleggere. Kursets navn må vurderes siden MiniAlpha ikke 

er et fullverdig Alphakurs med ti kvelder og leir. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådet ønsker å arrangere MiniAlphakurs med start januar 2019.  

 Rådet vil ta ansvar for å rekruttere kursleder, gruppeledere og tilretteleggere. 

 Staben vil ta ansvar for undervisningen eller skaffe personer til å undervise. 

 

 Småfellesskap  

 Menighetsrådsleder informerer om framdriften i forhold til arbeid med 

 småfellesskap. 

 

 Tema for høsten 2018 

 Menighetsrådet inviteres til å komme med ønsker for tema for høsten i  

Tananger menighet. Det kan være tema til kveldssamlinger der småfellesskap 

inviteres spesielt eller temagudstjenester. 

  

33/18 Oppfølging av saker 

 

 MR SAK 8/18 Menighetsweekend 2018 

 Tananger menighetsråd vedtok (Sak 8/18) å arrangere menighetsweekend på  

 Vaulali 9-11. november. Arbeidet med å danne komite for weekenden må starte.  

 Hvert medlem av menighetsrådet kommer med forslag til kandidater til komité. 

  

 MR SAK 9/18 Diakoniarbeidet i menigheten. 

 Det har ennå ikke lykkes å skaffe leder for diakoniutvalget. 

 Informasjon om arbeidet med nytenkning rundt pensjonisttreff. 

 

 MR SAK 11/18 Tanangerdagene 2018 

 Barnas Dag: Onsdag 30.05.: Planlegging er i rute. 

 Torsdagkveld i Nordsjøkatedralen 31.05.: «Ekstreme utfordringer - Veien 

tilbake» v/ Petter Birkeland & Aleksander Gamme.  

   Musikk: Marianne B. Weibell & Bjørn Stornes. Kaker trengs. 

 Lørdagen i havnen 02.06.: Oppgavefordeling for menighetsrådet gis i møtet. 
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34/18 Gudstjenesteplan for høsten 2018 (Vedlegg). 

 

 Forslag til vedtak: 

Menighetsrådet godkjenner gudstjenesteplan for høsten 2018 slik den ble lagt 

fram. 

 

35/18 Basar 2018  

 Forslag til basardato er 27. oktober 2018.  

 Hvert rådsmedlem kommer med forslag til kandidater til komité.  

 

 Forslag til vedtak:  

 Basar høsten 2018 arrangeres lørdag 27. oktober. 

 Menighetsrådet jobber for å rekruttere folk til komité.  

 

36/18 Menighetsrådsmøter høsten 2018 

  

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådet har møter følgende datoer: 28.august, 25. september, 23. oktober,  

 20. november (Strategimøte), 11. desember. 

 

37/18 Konfirmasjonsgudstjenester 2021 

  

 Forslag til vedtak: 

 Konfirmasjonsgudstjenester 2021feires: 

 Søndag 24. april, lørdag 1. mai, søndag 2. mai. 

 

 

38/18 Revidering av Plan for diakoni i Tanange Tananger menighet. (Vedlegg) 

 Diakoniutvalget har gått gjennom og revidert plan for diakoni Tananger  

 menighet. Endringene er markert med farge. 

 

 Forslag til vedtak: 
 Tananger menighetsråd vedtar revidert plan for diakoni Tananger menighet 2018. 

 

39/18 Innspill til budsjettprosessen 2019 for Sola kirkelige fellesråd. (Vedlegg) 

Sola kirkelige fellesråd skal behandle innspill til Sola kommunes budsjettprosess 

2019 i sitt møte 30. mai. Budsjettskrivet innleveres til rådmann så fort som mulig 

etter møtet. 

  

Fellesrådet ønsker i denne prosessen å være kjent med og oppdatert på 

menighetenes og kirkebyggenes behov. 

 

 Fellesrådets gir sine innspill til kommunens egen budsjettprosess med 

utgangspunkt i Kirkelovens § 15 Kommunens økonomiske ansvar. Kommunens 

rammetilskudd til kirkelig fellesråd fastsettes årlig i kommunestyrets møte i 

desember. 

  

Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte råd med hver sine 

ansvarsområder og adskilte økonomier. Kirkebyggene er soknenes eiendom (KL 

§17) og forvaltes og vedlikeholdes av fellesrådet. Av fellesrådets årlige 
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driftsbudsjett utgjør som kjent 65 % av det totale årsbudsjettet faste 

personalrelaterte utgifter. 

  

Erfaringsmessig er vi kjent med at fellesrådet sjelden har fått varig økt 

rammetilskudd fra kommunen. For 2018 fikk fellesrådet derimot en reduksjon på 

kr 400 000 i tilskuddet, og det er dette som vil være utgangspunktet for 

kommunens beregning av tilskudd for neste år. Det er allikevel viktig at vi melder 

og synliggjør reelle behov i menighetene og i kirkebyggene overfor kommunens 

ledelse.  

 

Menighetsrådenes innspill skal føres på eget budsjettskjema for å gi god oversikt 

i fellesrådets budsjettarbeid. Pkt. 4 gir en mulighet til innspill og ønskede 

prioriteringer på fellesrådets interne budsjettprosess; dvs. behov for tiltak som 

menighetsrådene er spesielt opptatt av blir prioritert når 2019-budsjettet skal 

fastsettes. 

 

Kirkevergekontoret trenger innspillene fra menighetene i hende innen fredag 

11.mai for å forberede saken til fellesrådets møte 30. mai. 

 

Forslag til innspill fra Tananger menighet er vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

 Tananger menighets innspill til fellesrådets budsjettprosess vil være: 

1. Innspill til ordinær drift: Møbler (bord og stoler). 

2. Behov for nye stillinger: Øke organist/kantorstilingen med 50% ti 100% 

3. Innspill til investering: Projektorer til kirkerommet og nye vinduer i kaféen. 

4. Innspill til fellesrådets budsjett: Konfirmantkapper og nattverdkalker. 

Begrunnelse og prisanslag utarbeides av daglig leder og sendes fellesrådet innen 

fristen 11. mai. 

 

   

 

40/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger (Vedleg) 

 A.Semesterplan for Tananger menighet 2018 pr. april. 

 B.Referat fra møte i AU 12.04.2018 

 C.Brev til Sola kirkelige fellesråd vedr. framtidig forvaltning av Tananger kapell. 

 D.Svar på søknad om støtte til misjonstur fra Ungdomsfondet.   

 E.Protokoll fra fellesrådsmøte 21.03.2018.  

 F.Referat fra møte i misjonsgruppen 11.04.2018 

 G.Protokoll fra Kirkens SOS sitt representantskapsmøte 

   

  

41/18 Eventuelt  

 

 
 

 


