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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 29. mai 2018 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: 

Når du ser tilbake på din troshistorie, hva eller hvem har hatt  
   innflytelse for din tro? 
      
TIL:   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 
       
 
Saksliste også til:  
   Tom Henning Haga  2. varamedlem   Innkalles 
   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, 23. mai 2018 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

42/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

43/18 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 24.04.2018 godkjennes. 

  

44/18 Strategiarbeidet  
 Forslag til tema for høsten 2018: 

 Tema: 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. eller søn. 23 sept.: Tema: Bygge fellesskap 

•Tor 25 okt.: Tema: Leve enklere 

•Søn. 25 nov: Tema: Fremme rettferdighet 

Den røde tråden er spørsmålet: Hva vil det si å følge Jesus Kristus i vår tid? 

 

De fire samlingene vil være konkretiseringer av hva det innebærer. 

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

Disse veiviserne er ganske «enkle»- relevante og forståelige for alle, og samtidig 

med mulighet for å dypere. Vi kan bruke eksisterende ressurser/lage selv, så vi har 

samtaleopplegg til bruk i grupper, og evt. aktuelle praksiser. I tillegg finnes det 

god litteratur/bibeltimer på nett til fordypning. 

 

Vi tenker at dette tema, med de konkrete underpunktene, er svært sentrale for 

menigheten. De vil gjøre etterfølgelsen tydeligere, og mer konkret. 

Det vil passe godt sammen med ønsket om å styrke menighetens små og 

mellomstore fellesskap. 

 

 Forslag som ble nevnt sist møte:  

 *Invitere personer med en sterk livshistorie eller troshistorie. 

 *Boka «Boken er kommet i nytt opplag. Prisen er 199,- kr. Antall sider: 465 

 Den er anbefalelsesverdig, men noe massiv til bruk for de fleste småfellesskap. 

 

45/18 Oppfølging av saker 

 

 MR SAK 9/18  Diakoniarbeidet i menigheten (Vedlegg) 

 Det har ennå ikke lykkes å skaffe leder for diakoniutvalget. Revidert plan vedlagt. 

  Diakoniutvalget jobber nå for å realisere de ny samlingene:  

 Torsdagslunsj – med någe attåt. 

  

 Torsdagslunsj – med någe attåt.  

 Målgruppen: Pensjonister og andre som er hjemme på formiddagstid.  

 Programmet blir: Lunsjbufé og kåseri eller kulturelt innslag.  

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

 

 Maifest ble arrangert 15. mai. Her ble det informert om nysatsingen. 

 Referat fra diakoniutvalget 08.05.2018 legges ved. 

.  
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46/18 Evaluering av gudstjenestene våren 2018  

 Vårens gudstjenester evalueres. Vi fokusere på følgende: 

 Hva fungerer godt? Hvorfor fungerer dette godt? Hvilke forbedringspotensialer  

 har vi? Fokusområder er: Forkynnelse, sang og musikk, teknikk, dåp og nattverd,  

 fellesskapet, annet. Menighetsrådets medlemmer har eventuelle momenter klart  

 til møtet. 

 

47/18 Økonomioppfølging januar til april 2018 (Vedlegg) 

Den vedlagte regnskapsrapporten strekker seg frem til dags dato, 22. mai 2018. I 

praksis vil det si april 2018 er ført. Siden vi er tidlig på året, er det ikke veldig 

mye som har skjedd i økonomien. 

 

4400: Fellesutgifter 

Ingen av de store inntektene er ennå kommet. Det dreier seg om inntekter fra 

basar og intern husleie fra SFO. Den lille givertjenesten går sin gang. Det samme 

gjør offer til eget formål der ett av 6 offer er ført. Det kommer ingen overføring 

fra fellesrådet lenger siden vi nå får full momskompensasjon. (Tidligere tilfalt 

noe av dette fellesrådet.) Betaling fra deltakere (16100) gjelder betaling for 

Romaniatur. Den var ikke lagt inn i budsjettet. Derfor er utgiftsposten (11211) 

Arrangementsutgifter høyere enn budsjettert. Den totale summen gjelder 

Romaniaturen. Regnskap for turen legges frem når all egenbetalingen har 

kommet inn og er ført i regnskapet. 

Refusjon til fellesrådet gjelder lønn til sekretær i 20%. den er ført tom. april. 

 

4410 Konfirmantarbeidet 

Vi er midt mellom to konfirmantkull. Konfirmantene i år har betalt kontingenten 

for våren, kr. 1250. Det er nå kommunen som foretar purring på ubetalte 

kontingenter. Fremdeles gjenstår noen. Det nye kullet vil betale halvdelen av sin 

kontingent tidlig høst. Denne tjenesten (4410) er uoversiktlig i øyeblikket siden 

kun reisen for vårleiren er ført, mens selve leiroppholdet kommer senere. 

Det ble budsjettert slik at 4400 skulle dekke en del av utgiftene til 

konfirmantopplegget. Teknisk sett ble det best å føre utgiftene på 4410 

Konfirmantarbeidet. Dette for å få momsfradraget riktig. Dette betyr at 4410 vil 

gå i minus ved årets slutt. Underskuddet dekkes imidlertid automatisk av 4400 

Fellesutgifter.  

 

4421 Søndagsskolen   

Tilskudd fra kommunen samt frifondsmidler gjennom søndagsskoleforbundet 

kommer på høsten. 

Utgiftene som er ført gjelder undervisningsmateriellet Sprell levende og fore 

ledere på kurs. 

 

4425 Trosopplæring 

Inntektene er givertjeneste og offer. To av fem offer er ført i regnskapet. Denne 

tjenesten gir romslighet når det gjelder innkjøp av utdelingsmateriell til 

trosopplæring i hjemmet.  

 

4434 Ungdomsarbeid 

Hovedutgiften er lønn til ungdomsarbeider. (Se refusjon til fellesrådet). Lønn 

tom. april er ført. 
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Givertjenesten går sin gang. Den er i minste laget. Menighetsrådet bør vurdere 

om og når det bør settes i gang en ny giveraksjon. To offer dekker noe av gapet. 

Ett offer er tatt opp og ført. 

Inntektene ellers, driftsmidler fra kommunen, frifondsmidler gjennom Acta og 

støtte fra Promenaden) kommer ikke før sent på høsten. Arrangementsutgifter 

(11211) er i all hovedsak ledere på leir, som også er en del av ledertreningen. 

Utgiftene kommer etter leiren (e).  Diverse kurs/opplæring (11509)  er i all 

hovedsak Followme. Her er konferansen ført. 

 

4436 Jesha 

Inntektene (driftstilskudd fra kommunen og Frifondsmidler) kommer først på 

høsten. Inntektene til nå er medlemsbetaling og kiosksalg. Oppslutningen om 

Jesha er stor, og mange betaler fullt medlemskap. Dette pleier å utløser gode 

driftsmidler og frifondsmidler. 

 

4440 Diakoni 

Omleggingen av tilbudet til pensjonister gjør at budsjettering har vært 

skjønnsmessig. Vi legger opp til at Torsdagslunsj - med någe attåt skal bære seg.  

 

4450 Kirkemusikk 

Inntektene er to offer. Ingen er ført ennå. 

Utgiftene gjelder honorar til musikere som trompetister til påske og 

konfirmasjonsgudstjenestene. 

 

4452  Tananger Barnekor 

Inntektene (driftstilskudd fra kommunen og Frifondsmidler) kommer først på 

høsten. Ledere i koret har planer om å delta på konferanse. Dette vil overskride 

budsjettrammene. Ledergruppen i koret har vedtatt at fondet kan benyttes til 

dette. Faktura på dette er ikke kommer/ført. 

 

4453 Tabago 

Inntektene (driftstilskudd fra kommunen og Frifondsmidler) kommer først på 

høsten. Arrangementsutgiftene (11211) er 8000 kr høyere enn budsjettert. Dette 

kompenseres ved at (16200) inntekter ved arrangement er 12800 kr høyere enn 

budsjettert. Arrangementer er seminar med Sulebakk og inntektene er billettsalg 

til arrangementet. (Billetter som koret først måtte betale for så å selge.) 

 

4455 Tananger Gospel 

Inntektene er i hovedsak betaling fra kormedlemmer.  

Utgiftene som er ført gjelder honorar til dirigent. 

 

 Forslag til 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 orienterer om gleder og utfordringer i  

 tjenesten, om trosopplæringsplanen og om satsingsområdene nå. 
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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 (Vedlegg) 

     

b. Invitasjon. 

Åpen avskjed for prost Kjetil Aano 6. juni kl.19:00 i Grødem kirke. (Vedlegg) 

 

c. Tanangerdagene: Fordeling av oppgaver lørdag 2. juni. (Vedlegg) 

 

d. Tanangerdagene: Kaker til arrangement 31. mai.  

Kakene fra MR leveres ferdig oppskåret på fat før arrangementet. 

Kakene/bakverkene må være «tørre», altså egnet til å spise på serviett. 

 

  

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

 

Til Menighetsrådene, Kirkelige fellesråd, Bispedømmerådet og  

Kirkelig tilsatte i Stavanger bispedømme 

 

Kirkerådet vil i juni legge ut en bred høring om ny kirkeordning. Rådsorganene i 

Stavanger bispedømme vil være høringsinstanser, og høringsfristen blir 1. 

oktober 2018. 

 

I samarbeid med kirkevergelaget, inviterer bispedømmerådet til 

informasjonsmøter om innholdet i høringen: 

 

Onsdag 5. september i Sørfylket kl. 18.00-21.00 

Torsdag 6. september Nordfylket kl. 18.00-21.00 

 

På møtene vil representanter fra Kirkerådet og KA bidra med informasjon. Det 

blir anledning til å stille spørsmål og til meningsutveksling 

 

Vi ber dere om å sette av tidspunktet. Informasjon om sted og påmelding kommer 

om ikke lenge. 

 

Kirkeordningen er reglene som skal gjelde for Den norske kirke fra det tidspunkt 

trossamfunnsloven trer i kraft. Den nye kirkeordningen viderefører i all hovedsak 

dagens ordning, men det blir også foreslått enkelte endringer: 

 

• Læregrunnlag og grunnleggende bestemmelser for Den norske kirke 

• Styrking av menighetsrådets innflytelse   

• Økt fleksibilitet i arbeidsgiverorganisering  

• Organisering av sentralkirkelige organer 

 

Kirkerådet anbefaler at rådsorganene forbereder sine høringssvar gjennom to 

rådsmøter i august-oktober. Rådets møteplan bør tilpasses dette. 

 

Med vennlig hilsen 

Gunnar Rønnestad, Assisterende stiftsdirektør 

Stavanger bispedømmekontor 
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51/18 Eventuelt  

 

 

 

 


