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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 23. oktober 2018 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: 

Bygge fellesskap var fokus på sist temasamling 19. september. 
Lydfil (med litt dårlig kvalitet) ligger på hjemmesiden vår. 
Hva tenker dere om utsagnet: Å være kristen er å være en del av et 
fellesskap? Hva er viktig for deg for at det skal være et godt 
fellesskap? Hvordan kan vi bli enda bedre på å invitere mennesker inn 
i menighetens små, mellomstore og store fellesskap? 

      
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 
   Tomas Mjelde Røsbak Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
Tananger, 12. oktober 2018 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

72/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 

 Forlag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

73/18 Godkjenning av protokoll 

 

 Forslag til vedtak: Protokollen av 25.09.2018 godkjennes. 

  

    

74/18 Gudstjenesteplan for Tananger menighet våren 2019 (Vedlegg) 

 Forslag til gudstjenesteplan for våren 2019 legges frem. Menighetsrådet vedtar  

 type gudstjeneste, dåp (D) og nattverd (N). Se gul markering i vedlegget. 

 FAM=Familiegudstjeneste.  

 UNGD=Ungdomsgudstjeneste 

 SAMTALE= Samtalegudstjeneste 

 KONF=Konfirmasjonsgudstjeneste 

 

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådet godkjenner forslag til gudstjenesteplan for våren 2019. 

 Videre detaljer fastsettes av staben. 

 

 

75/18 Menighetsrådsmøter våren 2019 

  

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådet i Tananger har følgende møtedatoer våren 2019: 

 22. januar, 19. februar, 26. mars, 30. april, 28. mai. 

 

 

76/18  Årsmøte for Tananger menighet 2019  

På årsmøtet presenteres menighetens årsrapport og regnskap legges frem for de 

fremmøtte. Antall fremmøtte har vært lavt de siste årene; 23 personer i 2018, 26 

personer i 2017 og 31 personer i 2016. Menighetsrådet drøfter hvilke grep som 

kan gjøres for å samle flere til menighetens årsmøte. 

 

 Forslag til vedtak:  

 Årsmøte for Tananger menighet holdes etter gudstjenesten 17. mars. 

 

 

77/18 Medarbeiderfest 2019 

Medarbeiderfesten arrangeres av menighetsråd og stab og er en påskjønnelse for 

og feiring av alle frivillige medarbeidere i menighetsarbeidet. Evalueringen fra 

medarbeiderfesten 2017 var at det bør gjøres noen grep for at festen ikke skal bli 

en eldrefest, men appellere også til yngre medarbeidere. Menighetsrådet drøfter 

hvilke grep dette kan være. Menighetsrådet vedtar dato for festen og velger en 

representant fra rådet som deltar i planleggingen av medarbeiderfesten. 

 

Forslag til vedtak: 

 Det arrangeres medarbeiderfest lørdag 2. februar 2019. 
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78/18 Valg av leder og nestleder 

 Leder og nestleder av menighetsrådet velges for ett år av gangen. 

 Leder og nestleder av Tananger menighetsråd 2019 velges på dette møte. 

 Hver enkelt tenker gjennom sitt kandidatur før møtet. 

 

79/18 Høring: Kirkeordning for Den norske kirke (Vedlegg) 

Kulturdepartementet sendte høsten 2017 ut et forslag til ny trossamfunnslov for 

alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Det er ventet at denne loven skal behandles 

i Stortinget våren 2019. Med forslag om ny trossamfunnslov følger også at 

kirkeloven skal oppheve. Kirkerådet sender her ut et forslag til bestemmelser som 

skal erstatte kirkeloven når den opphører. Høringsinstansene oppfordres til å 

komme med innspill til vedlagte forslag til kirkeordning som kan gjelde når ny 

trossamfunnslov trer i kreft. Menighetsrådene er høringsinstans. Høringsbrev og 

høringsdokument er vedlagt. Menighetsrådet vedtar om en vil uttale seg i 

høringen Kirkeordning for Den norske kirke. 

 

80/18 Besøk av ansatt 

Ungdomsarbeider Anne Marit Vigdel besøker menighetsrådet. Hun forteller om 

gleder og utfordringer i tjenesten. Menighetsråd og ungdomsarbeider samtaler om 

ungdomsarbeidet i menigheten. 

 

81/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger (Vedlegg) 

 

a. Referat fra Basarkomiteen 26.09.2018 

b. Referat fra AU 03.10.2018 

c. Menighetsrådets arbeid med å revidere menighetens visjon og verdiord 

tidfestes til våren 2019. (Jfr. MR SAK 63-18) 

 

82/18 Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 


