
Kommune: 

Sola
 

 Møtebok 
 

                          Blad 94                 

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

20.11.2018 

Fra kl 

17:00        

Til kl. 

 21:00 

 

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 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

Olav Mo, Menighetspedagog 

Arfon Owen, organist 

Ann Helen Hebnes, Sekretær 

 

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

 

 83 / 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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83/18 Revisjon av Tananger menighetshandlingsplan 

Menighetsråd og stab arbeidet med revisjon av handlingsplan for perioden 2019 – 2021. 

Referatet er et notat fra samlingen. Menighetsrådet jobber videre med handlingsplanen på  

møtet 11. desember 2018. 

 
NOTAT FRA STRATEGISAMLING 20.11.2018 

Forklaring:  Tekst med fete typer: Notat fra strategisamling 

 Tekst i vanlige typer: Kommenter/forslag fra AU. 

 Tekst markert med gult: AUs forslag til tiltak på handlingsplan 

 

A.  VÆRE  «Vi går om bord. Menigheten et godt sted å være» 

 

Minglekvarten – fortsett (1) 

 

Invitere / skape kultur for å invitere / Hver enkelt tar ansvar for å invitere. (2 a) 

Velge arrangementer/samlinger som det er lett å invitere til: 

Store fellesskap: Juletrefest, gudstjenester, basar,  

Tananger Gospel – på en øvelse invitere til MiniAlpha. 

Mellomstore fellesskap: Jentekveld (lettere å invitere til enn småfellesskap) 

Bruke sosiale medier for å invitere, gjøre det personlig: 

 Facebook, meldinger, messenger, dele invitasjosner/eventer 

 

AU: Invitere formelt; slik kontoret/ansatte alt gjør: (2b) 

 Facebook, www, Siste nytt, SMS. Kunngjøringer, oppslagstavle.  Skal det på handlingsplan? 

Planlagte invitasjons-drypp i ulike fellesskap.  

«Invitasjonsliturgi» 

 

Invitere 8. klasse / ved overgang fra barneskole til ungdomsskole. 

 (AU: Viktig, men dette kan tas inni trosopplæringsplanarbeidet. Reform pågår.) 

Invitere 7. klasse hjem ette Jesha er flott. Sørge for at «ordningen» fortsetter.  

(AU: Sørge for at dette fortsetter, men ikke på handlingsplan) 

Velkomst-stand hvor nye kan få informasjon.  

(AU: Usikker på dette tiltaket på bakgrunn av erfaring.) 

Hvem er her for første gang i dag? Dumle til nye.  

 (AU: Artig tiltak. Ikke på handlingsplan men kan brukes der man finner det tjenlig.) 

Ta oss tid til å slå av en prat på butikken ol. (AU: ikke på handlingsplan) 
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B.  VOKSE «Jesus som los gjennom livet. Menigheten et sted å vokse» 

 

MiniAlpha 

 

Bønnesamling – beholdes på handlingsplan 

Bønn: Bruk Siste Nytt «Vi ber for…» 

 (AU: Forbønn i gudstjenesten tas med som underpunkt .) 

 

Bibelfokus:  

(AU: Olav og Just lager et forslag til MR hvordan starte arbeidet med Bibelfokus. 

Her er veldig mange veldig gode forslag. Vi må velge. 

Avtale med Bibelselskapet kan gi oss både ressurser og hjelp. Avtalen er egen sak på MR.) 

RIK Bibellesning (Regelmessig, I fellesskap, Kontinuerlig) 

Les i fellesskap 

Bruk Siste nytt, Facebook: Nå leser vi… 

Småfellesskap leser, også foreningsfellesskap 

Bibelen i bruk på gudstjenesten – ta med inn, ta med egen 

Bibelhenvisninger på vegg, med sidetall 

Bibler deles ut til alle hjem, alle konfirmantforeldre 

Bibelreisen: To dagers kurs 

Bibeldagen markeres   

Kickoff for lesestart: Tindberg eller annen ressursperson 

Bibelen på film 

Filme Bibelen/lesning, lese på ulike steder, ulike personer. 
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C .  VIRKE «Alle mann på dekk. Menigheten et sted å virke.» 

Invitere i mellomstore fellesskap – til tjeneste, til deltakelse, til små oppgaver  

 (AU: Invitere til deltakelse, til smågrupper hører til A: «Være») 

 (AU: Hvordan få folk til å virke? Være konkret på dette.) 

Personlig henvendelse, alle må ha følerne ute  

(AU: Et moment under «invitere til tjeneste) 

Invitere deltakere i Tananger Gospel  til MiniAlpha  

 (AU: Hører til A) 

Informasjon til foresatte: Hva finnes, hva skjer? 

 (AU Hører til A) 

Bruk Siste nytt og SMS 

Slippe unge til – på gudstjenesten, med musikk 

(AU: Eget tiltak på handlingsplanen? Mye er i gang her.  

Dersom MR velger ungdom som satsing tas det med på planen. ) 

Det er lov å prøve seg, det er lov å feile. 

 (AU: Ja, men ikke på handlingsplanen) 

Gå sammen med en i oppgaven, følg en klokker, fadderordning 

 (AU: Et moment under «invitere til tjeneste») 

Spørre «Hva liker du å drive med?» 

 (AU: Et moment under «invitere til tjeneste) 

Vise oss på Jåsund og Myklebust 

 (AU: Utarbeide en strategi for tilstedeværelse på Jåsund/Myklebust. 

 Når skal strategien utarbeides? Når skal arbeidet starte? 

 Gudstjeneste når skolen kommer? Arrangement på lekeplass?  

Streaming av arrangementer.  (AU: Hører dette hjemme her? Ikke så aktuelt.) 

 

BE: Hva er min oppgave, om at de rette melder seg 

 (AU: Ja, men ikke på handlingsplanen) 

Mye godt skjer (AU: JA!) 

Få mannfolka på banen  (AU: Et moment under invitere til tjeneste) 

Kunnskap om nådegaver – tema i småfellesskap  (AU: Hører til B «Vokse») 

 


