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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 11. desember 2018 kl. 18.30 
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål fra temagudstjenesten Fremme rettferdighet. 
   Les Matt 25, 31-46 Vi samtaler om hva som vektlegges i teksten, og  
   om følgende setninger: 

- Vi kan ikke søke Jesus uten å fremme rettferdighet 
- Når mennesker tråkkes ned, krenkes Gud 
- Gud har valgt de undertryktes side – og kaller oss til det samme. 

    
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, 4. desember 2018 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

84/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

85/18 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 20.11.2018 godkjennes (Notat fra strategisamling) 

   

86/18 Oppfølging av saker 

 

 83/18 Revisjon av Tananger menighets handlingsplan (Vedlegg) 

Notat fra strategisamlingen er vedlagt. Menighetsrådet jobber videre med 

handlingsplanen. Målsettingen er å ha en ferdig handlingsplan for 2019 – 2021 

klar for vedtak januar 2019. 

 

 

87/18 Menighetsavtale med Bibelselskapet (Vedlegg) 

Gjennom arbeidet med menighetens handlingsplan er det klart at bibelfokus blir 

et sentralt satsingsområde de neste to årene som handlingsplanen utarbeides for. 

En menighetsavtale vil kunne være både til hjelp og inspirasjon i dette arbeidet. 

Bibelselskapet vil tilby informasjon om bibelarbeid, besøk, rabatter på Bibler og 

materiell og tilbud om deltakelse på turer. Det er mulig å sette fokus på ett 

spesielt land. Menigheten forplikter seg på å informere om bibelmisjonsarbeid, 

forbønn og å støtte Bibelselskapet økonomisk. Pr. i dag har vi ett offer til 

Bibelselskapet. Olav Mo er i dialog med Bibelselskapet angående en avtale. 

Informasjon om meighetsavtale er vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 
Tananger menighet inngår en menighetsavtale med Bibelselskapet. 

 

88/18 Menighetsweekend  

Den planlagte menighetsweekenden på Vaulali 9-11. november ble avlyst grunnet 

sviktende påmelding. Komiteen arrangerte et tilbud for familiene lørdag kvelden i 

Tananger. Noen flere familier enn de påmeldte deltok her.  

 

Årsakene til sviktende påmelding er sikkert sammensatte og ikke helt lett å 

analysere. Komiteen kommer med følgende innspill på tidspunkt for menighets 

weekend (mwe):  

Tidlig høst er beste tidspunkt for mwe. I november har travelheten slått inn. Det 

er krevende å arrangere mwe. Annet hvert år er kanskje en god frekvens. 

Komiteen bør være bredt sammensatt mht alder.  

 

Holmavatn er booket november 2019. Menighetsrådet diskuterer plan for mwe de 

kommende årene når det gjelder tidspunkt og frekvens. Menighetsrådet vedtar  

hvorvidt Holmavatn skal kanselleres eller ei. Av de leirstedene som er kontaktet 

mht mwe i 2019 er det ingen som har ledig kapasitet i august/september. 
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89/18 Offertildeling 2019 (Vedlegg) 

Menighetsrådet vedtar hvilke lag og organisasjoner som skal motta kirkeoffer. 

Liste over søkere er lagt ved. De fleste søknadene sendes til menigheten via 

Kirkelig pressekontor. Dere finner informasjon om søkerne på 

www.kirkekollekt.no Offersøkere merket med gult i vedlegget finnes ikke på 

denne nettadressen. Informasjon om disse søkerne kan sendes dersom dere tar 

kontakt med menighetskontoret, eller søk opp informasjon på internett. Vedlegget 

inneholder også en oversikt over offertildelingen de siste årene.  

Offertildelingen vedtas i møtet. 

 

 

90/18 Valg av nytt menighetsråd 2019: Nominasjonskomite og eget kandidatur. 

Det skal velges nytt menighetsråd samtidig med kommunevalget i 2019. Det 

sittende menighetsråd er valgstyre og således ansvarlig for at kirkevalget skjer på 

rettmessig vis. Det første valgstyret/menighetsrådet må gjøre er å oppnevne er en 

nominasjonskomite. Nominasjonskomiteen skaffer kandidatliste til valget. 

Menighetsrådet kan selv velge å være nominasjonskomite, slik forrige råd gjorde. 

Menighetsrådet drøfter denne løsningen. Hvert menighetsrådsmedlem oppfordres 

til alt nå å tenke gjennom sitt eget kandidatur til neste valg. 

 

 

91/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

a. Referat fra styremøte i ESC 12.11.2018. (Vedlegg)  

b. Uttalelse til Sola kirkelige fellesråd vedr. avtale mellom Tananger menighet 

og Sola kirkelige fellesråd vedrørende barnehagelokalitetene. (Vedlegg) 

c. Nytt fra Fellesrådet. Informasjon ved fellesrådsrepresentantene. 

d. Magnar Mæland stiller som Tananger menighets representant i Kirkens SOS 

fra 01.01.2019 – 31.12.2022. 

e. Vedtak om å avlyse menighetsweekend ble fattet av AU i samråd med 

komiteen. 

f. Budsjettinnspill for 2019 blir sak på menighetsrådsmøte i januar. Tenk gjerne 

allerede nå over om det er innkjøp eller investeringer som bør effektueres. 

92/18 Oppussing av menighetsbarnehagen (Vedlegg) 

 Det er behov for oppussing av lokalene til menighetsbarnehagen/SFO. Det stilles 

stadig strengere krav til barnehagedrift. Kommunen krever blant annet en 

fleksibilitet mht barnegrupper/avdelinger. Dette klarer vår barnehage i liten grad å 

etterkomme på grunn av lokalitetene som i utgangspunktet er et gammelt 

skolebygg. Lokalene er dessuten slitte, kontorforholdene til styrer er dårlige og 

mangel av vognskur gjør driften upraktisk. Eierstyret anser oppussingen som en 

nødvendighet for å sikre en robust barnehagedrift i fremtiden. Styrer har startet 

med å innhente forslag til plantegninger. Eierstyret ønsker menighetsrådets 

godkjenning for å gå videre med prosessen. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Tananger menighetsråd innser behovet for å pusse opp lokalene til Tananger 

menighetsbarnehage/SFO for å sikre robust drift i fremtiden. Menighetsrådet ber 

eierstyret i Tmb/SFO gå videre med prosessen og holde menighetsrådet løpende 

orientert. 

http://www.kirkekollekt.no/
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93/18 Tilsetting av biskop i Stavanger bispedømme – stemmegivning 

menighetsråd. (Vedlegg) 

I anledning av tilsetting av biskop i Stavanger bispedømme anmodes 

menighetsrådet om å gi stemme til tre av de nominerte kandidatene i prioritert 

rekkefølge som rådet anser som best skikket til å bli tilsatt som ny biskop. 

Stavanger bispedømmeråd har i sitt møte 9. oktober nominert fem kandidater.  

De nominerte kandidatene er:  

 

Marta Botne (59), prost i Ofoten, Sør-Hålogaland bispedømme  

Helge S. Gaard (60), prost i Karmøy, Stavanger bispedømme  

Alf Petter Bu Hagesæther (59), feltprost/sjef for feltprestkorpset  

Håkon Kessel (57), sokneprest i Ræge menighet, Stavanger bispedømme Anne 

Lise Ådnøy (61), domprost i Stavanger, Stavanger bispedømme  

  

Kandidatene er nevnt i alfabetisk orden.  

 

Deres CV og presentasjon finner dere ved å følge linken: https://kirken.no/nb-

NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/fem-kandidater-til-a-bli-biskop-i-

stavanger/ 

 

Kandidatene ble presentert i Stavanger Aftenblad 28. november og deler av den 

offentlig presentasjonen i Petri kirken 9. november finner dere på: 

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/stavanger/forsideoppslag/mot-

bispekandidatene-i-st.-petri-kirke/ 

 

Hvert menighetsrådsmedlem tar ansvar for å orientere seg om kandidatene før 

møtet. Jfr. ordning for utvelgelse av biskop: «Prester… som er stemmeberettiget 

etter §4 skal ikke delta under menighetsrådets behandling av saken.» Disse utøver 

sin innflytelse gjennom egen stemmegivning. Sokneprest Just deltar altså ikke 

under denne saken. Retningslinjer for stemmegiving er vedlagt. 

 

94/18 Eventuelt  
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