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Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Gro Mæland Myklebust 
Mariann Hellestø Kean 
Siv Elin Mæland 
Jorunn Elin Haga         Forfall 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
Tom Henning Haga    Vararepr. 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

42 – 51 / 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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42/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

43/18 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 24.04.2018 godkjennes. 

  

44/18 Strategiarbeidet  
 Tema for høsten 2018: Hva vil det si å følge Jesus Kristus i vår tid? 

 Hver samling går vi gjennom en av de fire veiviserne til Korsvei-bevegelsen: 

 

•Søn. 26 aug.: Tema: Søke Jesus Kristus 

•Ons 19 sept.: Tema: Bygge fellesskap 

•Tor 25 okt.: Tema: Leve enklere 

•Søn. 25 nov: Tema: Fremme rettferdighet 

 

Det finnes en enkel bok om disse veiviserne (pris 150,-). 

 

45/18 Oppfølging av saker 

 

 MR SAK 9/18  Diakoniarbeidet i menigheten  

  Diakoniutvalget jobber nå for å realisere de ny samlingene:  

 Torsdagslunsj – med någe attåt.  

 Målgruppen: Pensjonister og andre som er hjemme på formiddagstid.  

 Programmet blir: Lunsjbuffet og kåseri eller kulturelt innslag.  

 Datoer høsten 2018: 20. september, 18. oktober, 15. november. 

 

.     

46/18 Evaluering av gudstjenestene våren 2018  

 Momenter som ble nevnt og tips videre: 

 Menighetsrådet gleder seg over at veldig mye fungerer svært godt og er godt planlagt. 

 Teamene fungerer fint. Vikarer hadde vært bra. 

 Gjennomføring og frekvensen av dåp og nattverd fungerer godt. 

 Seks dåp fungerte godt siden dåpssangen ble delt opp. 

 Dersom dåpsfølget gikk ut i prosesjon og blir stående kunne menigheten gratulert  

 og hilst på familiene. Bilder kan tas etterpå. 

 Intinksjon gjør nattverdterskelen lav. Kneling gir mer ro. Variasjonen er god. 

 Forkynnelsen oppleves veldig bra og relevant. 

 Sang og musikk: Savner bruk av salmene/nyere sanger som var listet opp til forsangerne. 

 Forsangerne blir hørt og tatt med på råd, det er bra. 

 Det er flott med band / flere musikere, gjerne mer av det. 

 Lovsangsavdeling savnes.(Glorialeddet) 

 For få til bedre menighetssang er gjenkjennelse og gjentakelse viktig. 

 Lydopptak savnes. 

 VIPPS fungerer ikke alltid. Ulike problemer; 4G og nett. 
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47/18 Økonomioppfølging januar til april 2018  

 

 Vedtak:  

Økonomioppfølging for Tananger menighet for januar til april 2018 tas til etterretning. 

 

49/18 Besøk av trosopplærer Marianne Bøe Weibell 

 Trosopplærer Marianne Bøe Weibell orienterte om gleder og utfordringer i  

 tjenesten, om trosopplæringsplanen som skal revideres, arbeidet med småfellesskap og  

 teens&tweens. Tananger menighetsråd berømmer alt det gode og strategiske arbeidet som  

 gjøres. 

 

50/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

 

a. MR SAK 39 – 18: Innspill Sola kirkelige fellesråds budsjettprosess for 2019,  

 jfr. behandling av saken på menighetsrådsmøte 24.04.2018. 

   

b. Invitasjon. Åpen avskjed for prost Kjetil Aano 6. juni kl.19:00 i Grødem kirke.  

c. Tanangerdagene: Fordeling av oppgaver lørdag 2. juni. 

d. Tanangerdagene: Kaker til arrangement 31. mai 

e. Informasjonsmøte ang. høring om ny kirkeordning 5. september. 

 

   

  

51/18 Eventuelt 

 

a. Det har skjedd en dobbeltboking på Holmavatn som gjør at Tananger menighet ikke får 

ønsket helg i september til menighetsweekend 2019. Det ligger inne en reservasjon for 

30. aug. – 1. sept. 2019. Randi undersøker andre leirsteder mtp helgen 13-15.sept 2019. 

 

b. Menighetsrådsmøtet 19. juni 2018 går ut da det ikke er saker som må behandles før 

sommeren. 

 

 

 

 


