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Matt. 28, 18-20 
 
”Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.  Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: 
Døp dem til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lærer dem å holde alt det 
jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende”.  
 
Ved å være med å formidle Guds ord inn i menneskers hverdag, uansett livssituasjon, er vi 
med på å peke på Jesus som vil være en god ”Los gjennom Livet”.  Når vi formidler Guds 
nåde og kjærlighet i møte med mennesker rundt oss, responderer vi på oppdraget vi fikk 
fra Jesus om å være hans disipler og å være med på å gjøre alle mennesker til hans 
disipler - intet mindre. 
 
2012 ble et år preget av mange vikarer i staben og vi har fortsatt en stor utfording, spesielt 
ifm konfirmantarbeidet. Det er derfor veldig positivt at vi nå har fått rekkrutert Randi 
Lundberg Tveit inn i fast stilling som daglig leder.  
 
I januar 2012 startet arbeidet med en strategiplan for perioden 2012 – 2015. Menigheten 
har nå en strategiplan som inneholder et Slagord, Misjon: hvorfor er vi her? og Visjon: 
Målet langt der fremme som vi hele tiden strekker oss mot. 
 
Slagord: Los gjennom Livet. 
Misjon: Tananger Menighet skal være en inkluderende og attraktiv møteplass for 
mennesker i alle livets faser, en møteplass som gir styrke for troen og kall til tjeneste. 
 
Visjon:Tananger menighet – en oase hvor alle opplever Guds nåde og nærhet.   
 
Noen verdiord / egenskaper som skal prege vår menighet:  
 
Dissipelgjøring: Være Jesu disipler, gjøre medmennesker til bevisste etterfølgere. 
Jesus: Vår frelser, vår los gjennom livet, kirkens hjørnestein, vårt ideal for 

hvordan vi møter mennesker. 
Ekte:   Vi taler ekte om livet og troen. Vi er ekte i vår væremåte. 
Raus:   Vi er åpne og inkluderende. Vi er tolerante og gir rom for mangfold. 
Visjonær: Vi er nyskapende og våger det nye og ukjente.  

Vi er djerve i å sette oss grensesprengende mål. 
    

Etter at strategien var på plass, ble det satt mål for denne perioden. Deretter ble det 
utarbeidet en handlingsplan med tiltak for hvordan målene skal oppnås. Her er det viktig å 
minne om at det ikke bare er rådet som skal gjennomfører, vi trenger hele menigheten 
med. 
 
Det er tilfredsstillende å se tilbake og registrere at vi i 2012 oppnådde flere av i alt 6 
strategiske mål som ble satt opp i handlingsplan for perioden 2012-2015.  
 
 

• 10% årlig vekst de neste 10år 
• Utvikle en organisasjonsmodell hvor ansvar er tydeliggjort Delvis utført 
• Utvikle en stedegen plan for trosoppllæringen (0-18 år)  Utført 
• Utarbeide ny grunnordning for gudstjenestellivet.  Utført 
• Øke givertjenesten med 50% fra 2011 til 2013  
• Opprette eierstyre for Tananger Menighetsbarnehage/SFO.  Utført 
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En viktig oppgave som Kirken fra og med 2011 har blitt delegert fra Staten, er å selv sørge 
for trosopplæring. Dette er en kjempefin mulighet for menigheten og de øknomiske midlene 
har menigheten fått. I 2012 har arbeidet med ny trosopplæringsreform blitt ferdigstilt i form 
av en stedegen trosopplæringsplan. Et godt og grundig arbeid er utført og har resultert i en 
meget god plan med aktiviteter & tiltak som dekker trosopplæring for alle barn i alderen 0-
18 år. Planen er godkjent og vi har fått gode  tilbakemeldinger fra bispedømmet.   
Mange spennende tiltak er gjennomført som bringer flere inn i kirken.  Og som kjent der 
hvor barn/unge er, følger også de voksne med. M.a.o. vi erfarer også å få kontakt med nye 
voksne som ikke ellers var kjent med menigheten. Et viktig prinsipp med 
trosopplæringsarbeidet er å bidra til at trosopplæringen kan skje i hjemmene. Flere av 
aktivitetene utruster hjemmene med verktøy som gjør at de voksne kan være med å drive 
sin egen trosopplæring hjemme. Noen tiltak som kan nevnes er sprelle-engler, 
tårnagentene, småbarns sang og lyslevende. Rådet er takknemlig for det grundige arbeidet 
som ble lagt ned i å utforme denne planen!  
 
Medarbeiderfesten i februar er et viktig arrangement hvor menigheten annerkjenner og gjør 
stas på alle frivillge medarbeiderene. I 2012 hadde vi med foredragsholder Jan Størksen 
som holdt en inspirasjonstale for oss. 
 
Tananger vil i løpet av de neste 10-15 år få mange nyinnflyttere på Myklebust og Jåsund.  
For at menigheten skal være synglig og kunne være en naturlig møteplass for disse 
menneskene, har vi planlagt noen tiltak. Myldredag på Jåsund og Myklebust i mars blir ett 
tiltak. Brosjyre om faste tilbud i menigheten samt planlagt program for våren skal deles ut. 
Det skal inviteres til ”Nabofest” i april.  
 
Barnas-dag på Melingsholmen ble også i 2012 gjennomført med mange besøkende og er 
en fantastisk mulighet til å forkynne ordet til barna så vel som de voksne som er med. Godt 
besøkt, fantastisk innsats fra menighetens frivillige og et flott samarbeid mellom menighet 
og andre frivillige organisasjoner. Lions fortjener stor respekt for den velvilje og smidighet 
de viser oss som menighet! På Tanangerdagenes ”lørdag”, var også menigheten godt 
synlig med egen stand, nyinnkjøpt telt med egen banner, t-skjorter og brosjyrer om 
menighetens arbeid.  
 
En av inntektskildene for menigheten er Basar / Loppemarked, annen hvert år. I 2012 var 
det basar og vi kunne notere oss et flott beløp pålydene NOK 40.000. Menigheten er svært 
takknemlig for velviljen som handelsstanden i Tananger viser ved å sponse oss med 
mange flotte gevinster. Det er også mange i menigheten som bidrar med fine gevinster. 
Basaren ble en sukkess med mange besøkende og Tabago som bidro med frisk og flott 
sang og Ingebjørg Hollund hadde en fin andakt med gode bidrag fra ”skuespillere” i salen.  
 
10-års jubileum for kirken ble behørig feiret i september med et flott program hele uken. 
Feiringen ble en suksess innholdsmessig men en utfordring rent økonomisk. Skal vi hyre 
inn ”store navn” må vi være trygge på at det trekker folk. Læringen her må være i større 
grad å benytte lokale krefter. Fredagskvelden med TX Vikings ble en spesiell opplevelse for 
mange unge som opplevde et møte med Jesus denne kvelden. La oss be om at dette 
møtet har satt dype spor hos ungdommene - frøet ble sådd og Gud vil gi vekst.  
 
 ”Follow-me” er et regionalt samarbeidsprosjekt som Tananger menigheten vil satse på. 
Follow-me har fokus på ledertrening og å bevisstgjøre ungdommer på å ta ansvar som 
ledere. Det er 14 ungdommer fra Tananger med i Follow-me prosjektet samt 
ungdomsleder. Mye bra som ellers skjer på ungdomsfronten med samarbeid på tvers i 
soknet, f.eks nyttårsaften.  
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Eierstyre for barnehagen & SFO er opprettet og hadde sitt første møte i januar 2013.  
Eierstyret har til formål å påse at Tmb/SFO drives i henhold til gjeldende vedtekter, 
offentlige lover og regelverk. Menighetsrådet er eier og arbeidsgiver og har således det 
overordnede ansvar. 
 
Til slutt - la oss minne hverandre på hvor viktig det er å gi oppmuntring og støtte til alle 
frivillige som er med og driver menighetens aktiviteter. Takk for det hver enkelt bidrar med 
– dere gjør det mulig og bygge menigheten vår.  
 
For Tananger menighetsråd, 
Siv Elin Mæland 
 
 
 
 
 
 
Tananger menighetsråd 
har i perioden 01.01.2012 – 31.12.2012 bestått av følgende: 
 
Faste medlemmer:     Varamedlemmer: 
Knut Erik Hollund  (Perm. 01.04.-31.10.)  Eldbjørg Marie Lundervold 
Terje Rott  (Perm.04.09.-31.12.)   Anne Berit Berge Ims 
Nelly Margrethe Hveding    Anne Fernanda Mæland 
Jorunn Elin Haga     Lars Helge Ørland 
Siv Elin Mæland 
Sigve Martin Mæland  
Håkon Inge Sivertsen 
Elisabeth Sivertsen Urdahl (Perm.01.10.-31.12.) 
Ingunn Aarseth Høivik (sokneprest) 
Randi Lundberg Tveit (daglig leder/sekretær) 
 
Leder 01.01.2012 – 30.04.2012:   Knut Erik Hollund. 
Nestleder 01.01.2012 – 30.04.2012 Siv Elin Mæland 
 
Leder 01.05.2012 – 31.12.2012:  Siv Elin Mæland 
Nestleder 01.05.2012 – 31.12.2012: Nelly Hveding 
 
 
Tananger menighetsråd har i 2012 hatt 10 møter og behandlet 150saker.   
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Staben i kirken 
Ingunn Aarseth Høivik Sokneprest 
Randi Lundberg Tveit Daglig leder  
Magnhild Mo   Kantor/ungdomsarbeider (Periodevis permisjon/sykemeldt)  
Sara Loka   Kateket (Permisjon fra august) 
Solfrid Vigdel Skalvik Menighetspedagog vikar 40% (Fra oktober) 
Tore Edland   Menighetspedagog vikar 80% (Fra desember) 
Inger Marie Nordhagen Sekretær 40% (Sluttet februar) 
Ann Helen Hebnes  Sekretær 60% (Fra april) 
Ingebjørg Hollund  Trosopplæringsleder vikar 30% (Fra oktober) 
Marianne Bøe Weibell Trosopplæringsleder (Permisjon fra desember) 
    Ungdomsarbeider vikar 40% (Permisjon fra desember) 
Anne Marit Vigdel  Ungdomsarbeiderrvikar 40% ( Fra oktober) 
Emil Rott   Kirketjener/vaktmester (35 %) 
 
 
Ansatte i barnehagen: 
 
Guri Haarr  Styrer  
Kjersti Lønning Velde Ped.leder 60 % f.o.m.aug – 11 t.o.m. juli - 12 
Ingvild Flugsrud  Ped.leder 60 % f.o.m.aug – 11 t.o.m. juli - 12 
Synnøve Hatlestad Ped.leder – sluttet juli - 12 
Brit Elin Helgesen                 Konst ped. leder f.o.m. aug -12 
Hege Merete Ellingsen         Konst ped. leder f.o.m.aug - 12 
Kristi Wold Thorsen Konst.ped. leder  f.o.m. aug 12 
May-Liss van der Veen Assistent  100 % - konst.ped.leder f.o.m.aug - 12 
Geethanjali Suresh  Assistent 100 % - konst. ped.leder  t.o.m.juli - 12 
Siri Ritland   Assistent  90 %  
Mioara Rosu  Assistent  50 %  
Brit Lillian Mæland Assistent  60 % 
Gro Karin Feed Assistent  60 % 
Laila Myhre Assistent  50 % 
Anne Marit Vigdel Assistent  50 % 
Brit Elin Espeland Assistent  55 % -  60 % f.o.m aug - 12 
Tina Florescu Assistent  100 % - sluttet juli - 12 
Grethe Vatland  Assistent (kjøkken)        
Torill Tjelta                            Assistent (Åpen barnehage) 
Heidi Austrått              Arbeidstrening – sluttet juli 12   
Vilma Petkeviciute     Renholder  
 
Ansatte på SFO: 
 
Guri Haarr      Styrer 
Ruth Sørbø Rott     Avdelingsleder 
Margot Myklebust     Assistent  
Brit Marie Maldal     Assistent 
Else Rydland      Assistent engasjement  
Mioara Rosu     Assistent engasjement  
Ieva Kozlova                Assistent engasjement t.o.m  juli - 12  
Laila Myhre      Assistent engasjement t.o.m. juli - 12 
Anna -Kaisa Rantanen          Assistent engasjement f.o.m. aug - 12 
Ann Emilie Gjerde      Assistent engasjement f.o.m. aug - 12 
Sakhiwo Sali      Assistent engasjement f.o.m. aug - 12 
Hanne Helgesen     Assistent engasjement f.o.m. aug - 12 
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Anja Egeland      Arbeidstrening 
 
 
 
TANANGER MENIGHETSBARNEHAGE: 
    
 
Barnehagen er en tre/fire -avdelings barnehage, med til sammen 44 barn fra 0-6 år.  
 
Året 2012 har vært spennende og utfordrende og vi er kommet langt på vei med målene 
våre. Barnehagen sin visjon TRO :T- trygghet. R- respekt O- omsorg, er en visjon som vi 
stadig strekker oss mot og som betyr noe for oss. Personalet skal alltid jobbe mot at alle 
som kommer inn dørene hos oss, skal føle trygghet, respekt og omsorg.  
 
Foreldregruppen og barnegruppen består av herlige barn og engasjerte foreldre. 
Foreldregruppen har deltatt på dugnad og ulike tilstelninger. Barna hos oss skal få en trygg 
og god hverdag gjennom lek og aktiviteter. Vi har faste grupper, turdager og 
bibelsamlinger. Det å dele barna inn i smågrupper opplever vi som gunstig for både store 
og små.  
 
Barnehagen har et godt samarbeid og sambruk med SFO. Vi deler et flott inne- og 
uteområde.  
SFO beholder sin egenart og skal ikke bli en del av barnehagen, men vi ser at barna trives 
sammen på tvers av alder og avdelinger. 
 
Maxiklubben har i år vært 10 barn fordelt på to avdelinger. De har eget opplegg to ganger i 
uken, som har vært turer, forberedelser til skolestart, besøk til politistasjon etc. Det er to 
ansatte tilknyttet gruppen. Det er også møter mellom barnehage – skole for å få en trygg 
og god skolestart for barna. 
 
Årsplanen som alle foreldre får ved oppstart i august, trekker opp en del linjer for mål og 
innhold i barnehagen. Denne årsplanen har også en kalender med oversikt over tema for 
hver enkelt måned, viktige datoer og barns bursdager. 
Barnehagen har utvidet formålsparagraf og er et ledd i trosopplæringen, noe som vi 
formidler gjennom de ulike aktiviteter og samling i kirken annen hver uke. 
I desember var vi med på adventssamlinger og julevandring i kirken. Dette er noe vi ser 
fram til hvert år, og det er blitt en god tradisjon både for barn og voksne.  
 
På FN- basaren i oktober fikk inn over kr 9000,- og i år ble pengene gitt til FORUT. De 
sendte oss et eget opplegg som vi kunne følge i forkant av FN dagen. 
 
Vi har arrangert foreldremøter, foreldresamtaler, jule- og påskefrokost for foreldre og hatt 
dugnader. Sommerfesten vi hadde i mai ble veldig kjekk, og det var mange foreldre og 
besteforeldre som kom! Alle barna i barnehagen og på SFO fikk opptre på scenen.  
 
 
Knøttetreffen åpen barnehage er et tilbud to dager i uken for barn i følge med foresatte. 
Det har vært en stabil og god oppslutning på ca.12 barn i gjennomsnitt i 2012. Torill Tjelta 
leder åpen barnehage, mens Guri Haarr har det pedagogiske ansvaret. Åpen barnehage 
har hatt sine aktiviteter på kirketorget og trives der. Det fungerer bra og er blitt et attraktivt 
tilbud for de yngste barna. 
 
 
Takk til flotte eiere, foreldre, kollegaer og ansatte for nok et fint år. 
 
Samarbeidsutvalget i barnehagen t.o.m juli - 12 
Paul Korsberg  representant fra kommunen 
Ruth Sørbø Rott  representant fra eier 
Marianne Weibell  representant fra foreldre  
Linda Mentzoni Johnson representant fra foreldre  
Siri Ritland   representant fra ansatte 
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Brit Elin Espeland  representant fra ansatte 
Guri Haarr   sekretær / styrer 
 
Samarbeidsutvalget  i barnehagen f.o.m aug - 12 
Paul Korsberg  representant fra kommunen 
Randi Tveit    representant fra eier 
Linda M Johnson                representant fra foreldre  
Maren Rott                          representant fra foreldre 
Marianne Weibell  representant fra foreldre, vara 
Gro Karin Feed  representant fra ansatte 
Brit Elin Espeland               representant fra ansatte              
Guri Haarr     sekretær / styrer 
 
 
 
SFO : 
 
Målsettingen for SFO er å gi barna et trygt og godt sted å være etter skoletid og samtidig 
bidra til at barna får kjennskap til kristne grunnverdier. 
Tilbudet er for barn som går på Haga skole. SFO er åpen fra kl 07.30 – 16.30 fratrukket 
vanlig skoletid. 
 
SFO har tilbud om full plass og delt plass. I 2012 har SFO hatt 57 plasser vår og 61 plasser 
høst. SFO samarbeider med Haga fritidshjem. Vi har felles søknadsskjema og opptak. 
 
Vår visjon TRO : T – trygghet, R – respekt O – omsorg er en visjon som vi stadig strekker 
oss mot og som betyr noe for oss. Personalet skal alltid jobbe mot at alle som kommer inn 
dørene hos oss skal føle trygghet, respekt og omsorg. 
 
Vi ønsker at barna på SFO skal ha en meningsfylt og positiv hverdag. Tiden på SFO skal 
være preget av at dette er barnas fritid. Vi ønsker å gi barna trygghet til lek både på eget 
initiativ og sammen med andre barn og voksne. 
Gjennom aktiviteter og lek får barna øvelse i å vise omsorg for hverandre. Vi har daglige 
faste rutiner og utarbeider månedsplaner og ukeplaner. Barna velger stort sett hvilke 
aktiviteter de ønsker å være med på. 
 
Det ble sommerfest i år og sammen med barnehagen, og mange foreldre og besteforeldre 
kom. 
Alle i barnehagen og på SFO fikk opptre på scenen. Et meget vellykket arrangement ! 
SFO deltok på familiegudstjenesten 17.juni med dramatiseringen av « Daniel i løvehulen «. 
 
 
BRUKERUTVALGET  2012 
Gro Myklebust  eier 
Eldbjørg Lundervold  eier t.o.m. juli - 12 
Trine Krøger Silseth  foreldre – t.o.m. juli 12 
Ragnhild Eikeland  foreldre – t.o.m  juli 12 
Terese Sola                        foreldre, leder f.o.m aug 12 
Gunn Meling   foreldre 
Henrik Jelsa   foreldre , vara– f.o.m aug 12 
Sissel Flåt   Haga Skole 
Ruth Sørbø Rott  avd.leder 
Brit Marie Maldal  ansatt 
Guri Haarr   styrer / sekretær 
 
Guri Haarr 
Styrer 
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Tananger søndagsskole. 
 
Møtedag:                  Søndag kl.11:15-12:15,ca to søndager på mnd. 
Hovedleder:              Marianne Weibell og Marit Stornes. 
Andre ledere:           Jorunn Hebnes,Mariann Kean,Inger Karin Rott,Laila Føyen og            
                                 ngebjørg Hollund.   
Hjelpeledere:           Audhild Høivik,Ingjerd Høivik,Ingrid Stornes,Hanne Steine, 

Evelyn Slagstad,Birgitte Mo,Ellen Marie Mo,Emil Myklebust og  
Thomas Whyte. 

Antall samlinger:     22 
Antall deltakere:      49 
Aldersgruppe:         0-12 år 
 
Formålet med arbeidet i søndagsskolen er å formidle Bibelens fortellinger til barna.De skal 
få bli skikkelig kjent med Jesus,hva Han har gjort for oss,og hva han gjør i dag. At Bibelens 
budskap er like aktuelt for oss i dag. 
Vi ønsker og at barna skal bli kjent med kirka, og kjenne seg hjemme her. 
De lærer om kirkens høytider og sakramenter, og er med på disse. 
Barna skal bli sett, og vite at de er like viktige som oss voksne. 
Vi har en aktivitet hver gang, kjekt å ha med seg noe hjem som minner en på hva som ble 
sagt på søndagsskolen. 
 
Vi som er ledere har inntrykk av at barna trives, men vi skulle gjerne hatt flere 
voksenledere. Spesielt for å ta seg av gutta og de helt minste. Noen menn hadde vært 
kjekt. Vi har hatt gleden av å ha med 9 skjønne ungdommer som har gjort en flott jobb 
sammen med oss voksne. 
Vi opplever at ungene er greie å ha med å gjøre, og sitter fint når formidlingen 
pågår.Aktiviteten etter formidlingen er populært, spesielt blandt jentene. 
 
Vi var som vanlig med på Barnas Dag også i år med aktivitet. 
Søndagsskole games med grilling og aktiviteter ble gjennomført, men også i år skulle vi 
gjerne hatt med flere barn. 
Juletrefest ble arranger i kirka denne julen i sammarbeid med IMI. 
 
Vi har en flott gjeng med ledere og hjelpeledere som arbeider bra sammen, men vi har 
plass til enda flere.Tusen takk til alle som er med.Dere gjør en fantastisk jobb. 
 
Ingebjørg Hollund.     
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Tananger barnekor 
 
Møtedag:        Torsdag, Kl 17.15- 18.00 
Hovedleder:    Sigrid Bru 
Andre ledere:  Marianne Bø Weibell  
                       Hege Solstad ( fram til mai 2012 ) 
                       Laila Føyen 
                       Ragnhild Foldøy Jelsa ( fra sept 2012 ) 
                       Mette Føldøy ( fra sept 2012 ) 
                       Torstein Lauvvik Ørland, pianist (fram til sept 2012 )  
 
Antall samlinger totalt:  28 øvelser og 7 opptredener. 
 
Antall deltagere:  Fra 20 til 33 barn på de fleste øvelsene,  

       antall registrerte medlemmer: 33 
 
Aldersgruppe:  3-7 år 
 
 
FORMÅL MED ARBEIDET: Vi vil hjelpe barna med å bli kjent med Jesus, vår kristne 
kulturarv og tradisjoner gjennom sang og fortellinger. 
 
 
LITT OM ÅRET SOM GIKK! 
Det har vært et flott år med mye liv og sangglede! Noen barn er blitt store og har gått over i 
Tabago men mange nye er kommet til, og det gleder vi oss over. Øvelsene har også dette 
året bestått av sang, lek og andakt, etter en liten økt med oppvarmingsøvelser av forskjellig 
slag. Noen nye sanger har vi lært, mange med bevegelse. 
Tradisjonen tro deltok vi også dette året på gospelkonsert i Sørnes kirke, noe som alltid blir 
et høydepunkt! Vi sang på basar på bedehuset og to gudstjenester i kirken. Vi hadde også 
Finfest på vårsemesteret og Englefest på høstsemesteret der barna fikk invitere med 
seg noen i familien. 
I mai 2012 hadde vi vår vanlige avslutningskonsert før sommeren sammen med Tabago. 
Hege Solstad takket da for seg etterlang og trofast tjeneste i barnekoret. Tusen takk for 
flott innsats, Hege! Torstein Øverland takket også for seg som pianist for barnekoret. Takk 
også til deg for flott innsats! Vi avsluttet semesteret før sommerferien med å opptre på  
" Barnas dag " med Jarle Waldemar, som har en høy stjerne hos barna! 
Vi har hatt flere utenfra som har bidratt med andakter, takk til alle dere! 
 
 
LEDERSITUASJONEN 
Som nevnt har noen ledere sluttet og nye kommet til. Vi har vært fra 4 til 5 ledere i 2012. 
Akkurat nå ( jan. 2013 ) er vi fire ledere. Kvinner er helt klart overrepresentert i 
ledergruppen, så viss det er noen menn som kunne tenke seg å bli med er de hjertelig 
velkommen! Det kan mange ganger være en utfordring å stå foran barna og holde 
oppmerksomheten deres hele tiden, og mange kvir seg litt for den oppgaven. Men barna 
gir veldig mye tilbake og inspirerer til innsats! Marianne Bø Weibell har fra høsten 
2011 til høsten 2012 vært dirigentassistent, hvilket har vært til god hjelp, da undertegnede 
jobber i turnus.  
 
Sigrid Bru, hovedleder. 
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Tabago  
 
Aktivitet:                    Sang,dans og drama. 
Møtedag:                   Torsdag kl.17:15 – 18:30. 
Hovedleder:               Ingebjørg Hollund 
Styremedlemmer:      Marit Stornes og Mette Mylebust 
Antall samlinger:       Til sammen 38,derav 24 øvelser og 14 opptredener. 
Antall deltakere:        34, derav 31 jenter og 3 gutter. 
Aldersgruppe:           2 til 7 klasse 
 
Tananger barnegospel, Tabago, er et tilbud til barn fra 2 til 7 klasse som liker å synge i kor. 
Vi er helt klare på at dette er et kristent arbeid.Ungene vet at de ved å synge de sangene vi 
har, er med på å formidle Jesus til de vi synger for. 
Målet er at de skal bli kjent med Jesus, hva Han gjorde for oss,og hva Han gjør i dag.At 
Han er viktig å ha med i hverdagen. 
Ungene blir og kjent med kirka og de forskjellige høytidene vi feirer her. 
Vi synger, men har og fokus på trivsel og samhold.Derfor har vi jevnlig kos og lignende i 
forbindelse med øvelsene. 
Alle skal kjenne at de er like viktige og like mye verd. 
Det  er andakt på hver øvelse. Slik blir ungene kjent med Bibelen og hva det som står der 
betyr for oss i dag. 
 
I 2012 har vi sunget i Sørnes kirke, i Tanager kirke, på familiebasar på Randaberg, på 
Betania, på misjonshøgskolen, på Tabo og på bankplassen her i Tananger. 
Det er veldig kjekt å synge på forskjellige steder, å få være med på å spre Jesus og glede. 
De eldste i koret, 5-7 klassingene, deltok i Januar på Soul Children Gathering på IMI.  
En kjekk og fin opplevelse for store og små. 
En liten påskekonsert for familien ble det også. 
Avsluttningskonsert hadde vi også i år sammen med barnekoret. Kjekt å kunne gjøre noe 
sammen med dem. 
 
Pr. i dag er vi tre ledere, som også utgjør styret.Vi arbeider bra sammen,og er et godt team. 
En stor takk til dere for godt samarbeid. Og til dere barn:Tusen takk for god innsats og for 
gleden dere sprer rundt dere. 
 
Ingebjørg Hollund. 
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Jesha  
 
Møtedag:                    Fredager i partallsuker kl.18:00 – 20:00 
Hovedleder:                Vår: Sara Loka , høst: Ingebjørg Hollund 
Styremedlemmer:       Bjørn Stornes,Knut Erik Hollund,Inga Aaserud, Mai-Gunn Haukland 
                                   og Ingebjørg Hollund. 
Andre ledere:              Knut Myklebust, Trude Maren Mo,Anders Hebnes,  

   Sondre Søndervik, Tone Steine, Gry Engelsvoll, Håvard Rott,  
   Møyfrid   og Martin Salte,Kjell Terje Bø, Mariann Evensen,  
   Mette  Myklebust, Brad Folsom, Sigbjørn Mæland,  Elin Bjørnsen,  
   Marianne Østbø, nger Karin Rott,Hans-Jurgen Brodhun. 

Ringevikarer:             Olav Mo, Jan Ruud, Per Sverre Årthun og Kirsten Wara. 
Antall samlinger:       16 
Antall deltakere:        100 
Aldersgruppe:           5-7 klasse. 
 
Jesha er en klubb for barn i fra 5 til 7 klasse.Med klubben ønsker vi at barna skal ha en 
trygg og kjekk plass å være om fredagskvelden.Vi ønsker og at de skal få lære å kjenne 
Jesus,og vite at Bibelens budskap er viktig og har betydning for oss i dag.Kjekt om barna 
kan kjenne seg hjemme i kirken og vite at her hører de til på lik linje med oss voksne. 
 
Det er alltid kjekt å være sammen med barna på Jesha. Kullet som er nå er en fin gjeng. Vi 
opplever ikke mye bråk og tull. Vi opplever at ungene trives når de er her. 
På hver samling har vi div aktiviteter som konkurranser, hobbyaktivitet, mat og en andakt. 
 
Men her trenger vi sårt flere ledere. Både menn og kvinner. 
Vi som er her arbeider godt sammen, men er veldig sårbare. 
 
Tusen takk til alle frivillige. Dere gjør en fantastisk flott jobb. 
 
Ingebjørg Hollund. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 
 
 
Fargeklattene 
 
Aktivitet:  Dansegruppe  
Møtedag:   Mandag kl.16:00-17:00 
Hovedleder:   Ingrid Lundberg Tveit 
Antall samlinger:  ca. 18 
Antall deltakere:  8 
Aldersgruppe:  5.-7. klasse 
  
 
Formålet med Fargeklattene er at unge skal få lov til å danse til kristen musikk, og utvikle 
seg innen dans. De skal få oppleve glede, trygghet og kristent fellesskap gjennom 
dansegruppen. 
 
Fargeklattene er en sprudlende jentegjeng. Vi liker å danse til fengende musikk, med 
tydelig kristen tekst. Hver samling inneholder dans, lek og andaktsstund. Noen ganger med 
ekstra kos. I året som gikk opptrådte Fargeklattene med et dansenummer på en 
familiegudstjeneste. Som en avslutning på året hadde vi en koselig ettermiddag på Metro 
Bowling sammen. 
 
Dette var det femte og siste året jeg hadde ansvar for dansegruppen Fargeklattene i og 
med at jeg reiser på folkehøgskole til høstenr. Det har vært utrolig kjekt å ha Fargeklattene, 
og å lære barna å danse!  
 
Ingrid Lundberg Tveit, leder 
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Ungdomsarbeidet 
 
Ungdomsklubben: Enter /  ESC  (Uttales: Escape) 
 
Møtedag:        Freda Kl.20.00-.24.00 
Hovedleder:        Vår: Marianne Weibell, Kristian Maldal. Høst: Anne Marit Vigdel 
 
Styremedlemmer:Tora Skarstad, Margrethe Sundvoll, Katrine Frøyland, Anders Hebnes, 
Bjørn Mo,  Sondre Søndervik (Torbjørn Løland, Joakim Ramsland, Elin R. Elstad,  
Ingrid Tveit) 
  
Andre ledere:        17 ledere  
Antall samlinger:  35 totalt; 19 vår og  16 høst 
Antall deltakere:   35 
Aldersgruppe:       8 klasse – 22 år 
  
ESC ( Tidl. Enter ) er  en del av vårt trosopplæringsopplegg i Tananger kirke. Det skal være 
et rusfritt lavterskeltilbud til ungdommene våre her i Tananger. Her skal de få en smak av 
Jesus. ESC er også en fritidsklubb der ungdommene kan møtes og gjøre forskjellige 
aktiviteter sammen. Bordtennis, airhocky, dart, biljard, landhocky osv. Vi har kiosk der de 
kan kjøpe snop og brus. 
 
 
LITT OM ÅRET SOM GIKK. 
 Enter skiftet navn til ESC i jubileumsuken til Tananger menighet. Da kirken feiret 10 års 
jubileum den første uken i september 2012. ESC står for Et Social Christ Fellesskap, og 
uttales “escape”. Navnebyttet var et resultat av en prosess med nytenking innen 
ungdomsarbeidet.Det ble i januar opprettet en ressursgruppe som fikk i oppgave å jobbe 
frem en revitalisering av ungdomsarbeidet. Navnebytte er ingen revitalisering i seg selv, 
men det er et uttrykk for en kursendring der innholdet i klubben har en tydeligere kristen 
profil. Programmet barer mer preg av aktivitet, fremfor bare “en plass å være”. 
Høsten 2012 hadde vi besøk av TX-Vikings. De holdt et forrykende show  i kirken. I tillegg 
til svært tydelig Jesusforkynnelse, hadde arrangementet også god holdningsdannede og 
rusforebyggende profil. En flott gjeng deltok på IMPULS i IMI-kirken. 
 
Lederne I ESC  er med i et lederopplegg/ledernettverk som heter Follow Me. Det går ut på 
å utruste unge ledere til å lede andre ungdommer som er yngre enn dem. Dette er et 
verktøy for å bevisstgjøre og heve kompetansen blant våre unge ledere i menigheten. 
Follow Me er et samarbeid mellom flere menigheter på tvers av kommunegrensene. Vi er 
en del av noe stort og synes at det er flott å være en del av et samarbeidet mellom flere 
menigheter. 
Vi har en stor utfordring i å rekruttere nye medlemmer til klubben. Her er det viktig å tenke 
på integrering av konfirmantene. Vi vil jobbe videre med ved å drive reklame for ESC. 
Gjennom plakater, flygeblad, innslag i Solabladet og menighetsbladet og på gudstjenester.  
 
LEDERSITUASJONEN. 
Vi er delt inn i 4 vaktlag som rullerer på å ha vakt på ESC. Dette fungerer veldig bra. Vi har 
egen facebookgruppe der en kan bytte innbyrdes når det ikke passer med dagen en er 
oppsatt.  Follow me skal være en arena for ledertrenig for å øke kompetansen til de unge 
lederne i Tananger menighet. 
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Anne Marit Tjora Vigdel 
 
 
Ressursgruppen - ungdomsarbeid 
 
Ressursgruppa ble etablert av Tananger Menighetsråd i 2011 med mandat å tenke nytt om 
ungdomsarbeidet i Tananger Menighet, gitt at forrige menighetsråd hadde vedtatt å 
redusere stillingsstørrelsen for ungdomsarbeideren.  
Ressursgruppens varighet: Et halvt år. 
Tananger Menighet hadde besøk av mentor Anine Mildestveit fra “Kurs og Inspirasjon” i 
Bergen i januar 2012. Rapporten hennes sier ikke bare noe om tilstand og tiltak i 
ungdomsarbeidet, men gir også et bilde av menigheten fra utsiden. 
Tanken var et nytt besøk av Anine, men da ressursgruppens arbeid kom godt i gang etter 
første besøk, ble dette utsatt. 
 
Tre prinsipper fra Storetveit Menighets svært suksessrike ungdomsarbeid som vi ønsker å 
ta med videre: 
1. Vi skal få noe fra Gud. 
2. Vi skal lære noe. 
3. Vi skal ha det gøy. 
 
Hva har vi oppnådd? 
Follow Me er i gang, et ledernettverk i Stavangerdistriktet ved Cathrine og Sigve Vidnes, 
som gir ungdomslederne en kontinuerlig utvikling. Styrker og utruster ungdom til å lede 
ungdom. 
Enter har skiftet navn til ESC - Et Social Christ felleskap og har et større aktivitetstilbud. 
Siste nytt er at det blir ESC annenhver fredag med høyere satsing på aktiviteter og åndelig 
innhold, og at det blir KriK-tilbud på Haga Skole kl 19-21. 
Lokalene er pusset litt opp. Det er også vedtatt å pusse opp tilfluktsrommet. 
 
Det ble arranger et samarbeidsmøte for ungdomsarbeid i Sola-kirkene hos oss 22. april.  
Et ledernettverk på Facebook mellom alle ungdomslederne i Sola er etablert og brukes 
aktivt. Første delmål var felles avslutning på Vigdel før sommeren og felles 
arrangementskomite for nyttårsfesten 20122013.  
 
Men under 10-årsjubileet skjedde noe som utfordret og gledet oss. Anslagsvis 60 
ungdommer, i hovedsak konfirmanter, gikk fram og tok imot Jesus på oppfordring fra TX-
Vikings leder. Mange tok imot forbønn etterpå. Men trass i tilbud om samtalegrupper, er 
ingen interessert. Så her er vi enda i villrede. 
Nå håper vi at konfirmantopplegget og endringen i Enter kan gi den enkelte hjelp videre. 
 
Siste møte i Ressursgruppa for Ungdom var tidlig i september 2012. 
Vår nåværende ungdomsarbeider, Anne Marit Vigdel,  ønsker at arbeidet som ble initiert av 
ressursgruppa fortsetter. Gruppen legges nå ned, slik planen var. Sigve Mæland går inn 
som en ressurs I ESCs ledergruppe. 
 
Disse har deltatt i ressursgruppa: 
Martine Lødemel                    Tidl.aktiv og repr. for Ljosheim Ungdomsgruppe 
Tora Skarstad                        Nestleder i Enterstyret 
Anders Hebnes                      Enterstyret 
Arianne Bøe Weibell.             Ungdomsarbeider 
Kristian Maldal.                      Ungdomsarbeider 
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Geir Sundvoll.                        Voksenleder i Enter 
Sigve Martin Mæland.            Menighetsrådet 
 
Konfirmantarbeidet   
 
Kateket Sara Loka hadde hånd om konfirmantarbeidet våren 2012. Kullet gjennomførte 
tradisjonen tro Fasteaksjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp i mars. Foreldre hjalp til 
som sjåfører og menighetsrådet var “sekreteriat”. Kullene er ikke store nok til å dekke hele 
Tananger med besøk på dørene. Neste år går utfordringen ut til menigheten forøvrig om å 
delta. Vårens undervisning bestod av interessegrupper. Konfirmantene forberedte 
prosjektgudstjenesten i sine grupper. Konfirmantåret ble avsluttet med flotte 
konfirmasjonsgudstjenester i april/mai.  
 
Nytt konfirmantkull startet opp i august. Det ble en pangstart for 61 konfirmanter, med TX-
Viking show og en “bli-kjent-kveld” med mange aktiviteter i ungdomsklubben Enter. 
Høstens opplegg var i hovedsak undervisningstimer med gjennomgang av de store, viktige 
temaene som: Hvem er den treenige Gud? Hvordan lever man et liv som kristen?   
Hvordan vi feirer gudstjeneste? Bønn, dåp og nattverd. Juleavslutning ble arranger 
sammen med ESC. 
 
 På tross av vikarsituasjon og turbulens i bemanningssituasjonen i staben denne høsten, 
har konfirmantprogrammet likevel blitt gjennomført som planlagt! Det er svært viktig at 
menigheten har et attraktivt og kvalitetsmessig godt konfirmantopplegg. Å integrere 
konfirmantarbeidet i vårt eksisterende ungdomsarbeid blir en viktig sak fremover. Her kan 
konfirmantene finne sin plass i menigheten også etter at konfirmantåret er over. 
 
 
 
 
Supertorsdags Kveldsmat  
 
Tid:   Torsdager kl.18:20, etter Barnekorets øvelse og barne-TV. 
Antall måltider: 22 
Aldersgruppe: Åpent for alle.  

Benyttes helst av foreldre og barn i barnekoret og Tabago. 
Leder:   Jostein Mæland. 
Medvirkende: Foreldre, MR-medlemmer, frivillige i menigheten. 
 
Kveldsmaten er et populært tilbud særlig blant barn og foreldre i korene. Det er et sted å bli 
kjent med andre, knytte kontakter, en sosialt møteplass. Når vi vet hvor viktig 
relasjonsbygging er for menighetens vekst, er det ønskelig at flere av menighetens 
“søndagsaktive” kommer innom kveldsmaten en gang iblant.  
 
 
 
 
Skolelaget  
 
Stertet opp høsten 2012. 
Leder: Marie Kylland 
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Treffen 
 
Tilholdssted: Tananger Kirke 
 
Møtedag: Fredag, hver 14 dg  Tidspunkt: 18-20   
 
Hovedleder: Solveig Håland (våren 2012) 
           Solveig Braut Tjelle (høst. 2012)   
 
 
Andre ledere: Terje Ølberg, Jan Årthun, Else Iren Lindal, Astrid Bjørg Viland, Laila Korsli, 
Kolbein Vatndal, Unni Vatndal (representant for deltagere), Gerd Jensen, Turid Husdal, 
Michell Bokn og Henriette Stangeland. 
 
Lederbehov; det er nok ledere i Treffen, og oppgavene blir godt fordelte utover semesteret. 
I fjor fikk vi tre nye ledere, to av disse er konfirmanter fra Tananger menighet.  
 
Antall samlinger totalt: 19             Antall deltakere: 20 
 
Gjennomsnittlig fremmøte pr. samling: ca. 18 
 
Oppgang eller nedgang i antall deltakere siste år: Det er en veldig solid god gjeng som 
møtes i Treffen. Utfordringen er å få flere nye og gjerne yngre deltagere med i klubben.  
  
Nye tanker og ideer fremover: I Treffen er det mye god sang og nå jobber vi for å få noen 
faste musikere til å lede sangen, vi har også anskaffet flere rytmeinstrument og kjøpt inn 
flere nye spill til bruk i klubben. Møtene blir i 2013fra kl.18. – 19:30.   
 
Sola, 21. februar. 2013.           
 
Solveig Braut Tjelle 
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UTVALG OG KOMITÉER 
 
Gudstjenesteutvalg 
 
Medlemmer  i 2012: 
Jorunn Elin Haga, Nelly Hveding, Per Morten Føyen, Asbjørn Mæland, Bjørn Stornes ( 
vikar for kantor) og Ingunn Aarseth Høivik 
 
Vi har hatt et innholdsrikt og krevende år, der flere i utvalget har deltatt på kurs i regi av 
bispedømmerådet. 
Første halvår hadde vi møte en gang i måneden fra januar til mai. Vi arrangerte 
menighetsmøte om gudstjenestereformen 10.juni og 19.august, før menighetsrådet skulle 
ta den endelige avgjørelsen angående Ny grunnordning for gudstjeneste i Tananger 
menighet.  Vi har hatt gode samtaler i utvalget, og lært mye av arbeidet. 
Bl.a. har vi sett på tilbakemeldingene som vi fikk etter tre gudstjenester i vår, der 
gudstjenestedeltagerne ble bedt om å uttale seg om form og innhold i gudstjenestene. 
Synspunktene som kom frem var svært ulike, og gjenspeiler en mangfoldig menighet med 
mange sterke meninger. 
 
Fortsatt er vi ikke i mål; arbeidet med liturgisk musikk gjenstår, og vil bli avsluttet i løpet av 
første halvår 2013. 
 
Ingunn Aarseth Høivik, sokneprest 
 
 
Trosopplæringsutvalget 
 
Medlemmer i 2012: 
Marianne Bøe Weibell,Kjell Vignes,Mai-Gunn Haukland,Sara Loka og Ingebjørg Hollund. 
Leder:Marianne Bøe Weibell. 
Antall møter:4              
Antall møter med  mentor:1 
 
Tananger menighet var dessverre i år ikke representert  på 
trosopplæringskonferansen.Satser på å komme sterkt tilbake i 2013. 
Marianne Bøe Weibell har vært ansatt i 60 prosent stilling som trosopplærer.Fra oktober 
2012 har Ingebjørg Hollund vært ansatt i 20 prosent stilling da Marianne var sykemeldt,og 
senere gikk ut i permisjon. 
Fram til juni,da planen skulle godkjennes,har utvalget jobbet med å utforme Tananger 
menighets lokale trosopplæringsplan.Et omfattende arbeid som utvalget,og da spesielt 
Marianne har gjort en flott jobb med. 
Planen er nå godkjent, og vi har fått positive tilbakemeldinger fra bispekontoret både på 
plan og det vi har gjennomført til tross for litt sykemeldinger og vikarer i små stillinger. 
Bispekontoret  utfordrer oss på å knytte noen av tiltakene tettere til det kontinuerlige 
arbeidet vi har. 
 
Faste tiltak: Babysang, 4 års samling med utdeling av bok, 6 års samling med utdeling av 
bok, Tårnagenthelg for 3 klassinger, Lys levende for 6. klassinger med overnatting i kirka, 
engleverksted og så har vi kontinuerlige  tiltak som kor, klubb og søndagsskole. 
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Nye tiltak som er iverksatt i 2012: 
 
Sprellengler til 2 åringer: De får innbydelse til å komme til kirken på en gudstjeneste å 
motta sprellengel med en aftenbønn på.Tanken er at de hjemme sammen med barna skal 
lære bønnen som står på engelen,og bruke den i hverdagen.15 barn med foreldre deltok 
på dette.Marianne Bøe Weibell hadde ansvaret. 
 
Småbarnssang: Detter er en forlengelse av babysang,og en forberdelse til å begynne i 
barnekoret vi har her i kirka. Arrangementet er på torsdagene,samme dag som de to 
barnekora vi har her øver. Etter sangen er det barnetv på storskjerm og kveldsmat.Vi 
ønsker at barna skal lære seg de kjente og kjære kristne barnesangene og at de og 
foreldrene skal bruke disse hjemme.Vi ønsker og at de skal kjenne seg hjemme i og føle 
tilhørighet og eierskap til Tananger kirke. 23 barn med foreldre deltok. Det var 20 
samliger.Marianne Bøe Weibell hadde ansvar for dette. 
 
Dåpsskole for 6 åringer:De får innbydelse i posten til å være med på dette 
arrangementet.Det ble gjennomført 5 samlinger det det var 
sang,drama,lesing,samtaler,utforsking,hobbyaktivteter og litt lekser.Det ble og servert 
mat.Vi ønsker at barna skal bli kjent med Jesus som venn,og kjenne at de er en del av 
fellesskapet. De var og med på å forberde gudstjeneste,og deltok på denne.Vi hadde 2 
foreldre med som englevakter. Barna fikk på gudstjenesten utdelt bok som vi håper de 
bruker hjemme. 20 barn deltok. Marianne Bøe Weibell hadde ansvar for dette. 
 
Slush kurs for 5-7 klassinger: Det ble gjennomført slush kurs,som er et lederkurs for de 
som vil være medledere på søndagsskolen.Det deltok 8 barn her. De er nå faste 
medhjelpere på søndagsskolen, og gjør en flott innsats her. Det er søndagskole forbundet 
som holder slike kurs. Marit Stornes hadde ansvar for dette. 
 
I 2013 har vi planer om å begynne med samlinger ifb  utdeling av NT til 5 klassingene, og å 
prøve å få til et tilbud til de som ikke liker å synge i kor, men som vi likevel ønsker å se her i 
kirka på supertorsdagen når barnekora øver. 
  
Vi har oppsluttninger som i snitt er rundt 30 prosent på tiltakene vi har.Vi koser oss med 
dem som er med og gleder oss over det,men ønsker selvfølgelig å øke denne prosenten og 
skal jobbe aktivt for å få det til. 
 
Ingebjørg Hollund, fungerende trosopplærer. 
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Undervisnings- og fellesskapsgruppeutvalg. 
Medlemmer: Jorunn Elin Haga (representant fra menighetsrådet), Halvor Hebnes,  

Liv Ella Hoven Ruud og Bjørg Irene Stallemo, sekretær. 
 
Mandat:  Undervisningsutvalget skal arrangere inspirasjonskvelder med undervisning 

for å inspirere menneskene i menigheten. Styrke og inspirere de som går i 
kirka og er ”bærere” av menigheten. De ”tykke” grenene i menigheten. I tillegg 
skal utvalget ha løpende kontakt med fellesskapsgruppene i menigheten. 

 
 
Aktivitet i 2012. 
Har hatt 8 møter i utvalget.  
I tillegg har vi hatt et møte sammen med lederne i fellesskapsgruppene.  
 
Våren 2012:  3 undervisningskvelder 
Disse kveldene var en oppfølging av nådegavekurset som ble gjennomført høsten 2011. 
Nådegavekurset er lagt opp slik at de ulike nådegavene er delt i ulike farger. Vi hadde 
derfor valgt å arrangere blå, rød og grønn kveld. 
Blå kveld med Terje Høyland fra NMS. Tema ”Dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer 
over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til 
jordens ende.” Apgj. 1,8 
Rød kveld med Jan Torland fra Ungdom i oppdrag. Tema ”La dine tjenere tale ditt ord med 
frimodighet” Apgj 4,29B 
Grønn kveld med Marit Myklebust fra Frelsesarmèens gatehospital i Oslo. Tema Se hvor de 
elsker hverandre. ”Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler:  
at dere har kjærlighet til hverandre.” Joh 13,35 
Dette var inspirerende kvelder, men det er få som kommer. Mellom 20-40 kom. 
 
Høsten 2012: 2 undervisningskvelder 
Israelskveld med Eliezer Braun . Inspirasjonskveld om Esekiel 36. Fin kveld, ca 40 tilstede. 
Inspirasjonskveld med Jan Torland. Tema: "Bønn forandrer verden – bønn forandrer deg". 
God kveld. Ca 20 tilstede 
 
Arbeidet i undervisningsutvalget har i 2012 vært inspirende. De som har vært på kveldene 
har gitt gode tilbakemeldinger. Alikevel hadde vi ønsket at enda flere hadde kommet på 
kveldene. I den forbindelse skiftet vi i fjor høst ukedag for samlingene fra torsdag til tirsdag. 
Dette for ikke å ha samme dag som kveldsmat. Endringen ser ikke så langt ut til å bety 
noe. 
 
Felleskapsgrupper: Antallet grupper har økt til 10 grupper. Det var en gruppe som delte seg 
og som tok opp nye medlemmer. Jorunn Elin Haga har hatt kontakt med de ulike gruppene 
på epost. Det ble og arrangert et møte for lederne i gruppene.  

 

Bjørg Irene Stallemo, sekretær  
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Forbønnstjeneste. 

Bønn forandrer verden- bønn forandrer deg.  

I 2012 var det ved gudstjenester ca 1 gang i måneden tilbud om forbønn. 

Det var lagt til rette for at mennesker kunne bli bedt for i menighetssalen under nattverd og 
etter gudstjenesten. Mange har benyttet seg av tilbudet, men utfordringen er at flere skal 
erfare velsignelsen ved det å bli bedt for. 

Medlemmene i forbønnstjenesten kommer fra bønnegrupper i menigheten. Vi har dette 
året vært ca 6 damer. Utfordringen går til menn som kan tenke seg å være med. Ofte vil 
forbederen og ble rikelig velsignet. 

Bjørg Irene Stallemo 

 

Bønnekjede. 

Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, 
hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. Matt. 18.19. 

Ut fra dette løftet ble det våren 2012 startet en bønnekjede i Tananger menighet. 
Medlemmene mottar et bønnebrev hver måned. I bønnebrevet er det en oversikt over 
mennesker og aktiviteter i menigheten som det er viktig å be for. I tillegg er det 
bønneemner som veksler fra måned til måned. Det er pr. i dag ca. 20 personer som mottar 
bønnebrev hver måned. Utforingen går til alle som ser bønnens muligheter. 

Det er og mulighet for å melde bønnebegjær til bønnekjeden. Oppfordring til menigheten: 
Ingenting er for lite og ingenting er for stort for Gud. 

Bjørg Irene Stallemo 
 
 
 

Kirkens SOS 
Turid Rege har vært Tananger menighets representant.                                   
Vararepresenant er Liv Ella Ruud. Begge står på valg igjen i 2014. 
Oppgaven deres har vært å delta på representantskapsmøte en gang iåret. 
Der godkjennes årsmelding, regnskap og budsjett Det velges representanter til styret for 
Kirkens SOS i Rogaland. Representanten skal også påse at det informeres om Kirkens 
SOS, gis kollekt, henge opp plakater med informasjon samt påse at det annonseres i 
menighetsblad. 
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Eldreutvalget 
 
Medlemmer: Olaug Lunde, Torfrid Rott, Else Marie Øverland, Reidunn Vatland, Randi 
Lundberg Tveit,(vår) Ann Helen Hebnes, (høst) Jorunn Tjønn. Vi har hatt 4 styremøter. 
 
Pensjonisttreff på Tabo 
Vi har hatt 6 møter på Tabo. Antall frammøtte har vært mellom 35- 45. Dette året har  Hans 
Kr. Goa, Arne Monsen, Gladsangpensjonistene (Stangeland / Brundtland/ Enoksen,) Ove 
Haga,og Ola Sandland hatt andakt.Elisabeth Vigre har fortalt om livet som lærer i 
Kautokeino. Det har også vært utlodning, opplesing, sang og servering. Frammøtet viser at 
folk koser seg på treffene. Personalet på Tabo legger og alt godt tilrette for oss. 
 
Fester 
Den årlige pensjonistfesten var i Tananger kirke i januar. På maifesten i kirken hadde Marit 
Hegelstad andakt, Sigrid Bru sang og Bjørn Stornes spilte piano. På høstfesten hadde Egil 
S. Eide andakt, Marianne Weibell sang og Bjørn Stornes spilte piano.Førjulsfesten på Tabo 
ble en fin avslutning på året med ca. 70 stk. tilstede.Ole Harald Myklebust hadde andakt og 
Tabago sang.De hadde mange foreldre med. Flere av beboerne som ikke så ofte er der 
ellers var også tilstede, så det var trangt om plassen, men veldig kjekt. 
 
Blomsterutdeling 
Siste dagene i november kunne blomstene hentes på kontoret. 12 personer var med og 
delte ut ca. 95 julestjerner til de over 80 år og 4 asalier til Tabo. Stor takk til de som er med 
og deler ut blomster. 
 
Utfordring 
Utfordringen er den samme i år også. Vi trenger flere medhjelpere, også menn. 
Dette er et viktig arbeid som gir oss mye tilbake. 
 
Jorunn Tjønn 
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Jubileumskomiteen: Tananger kirke 10 år! 
 
Medlemmer i komitéen: 
Kjersti Goa Lødemel, Asbjørn Mæland, Roy Solstad, Tone Randulff Stein,  
Randi Lundberg Tveit. 
Komiéen ble de siste månedene forsterket med Ingunn Boganes Mæland og Inger Lise 
Lohne  
Komitéen har hatt 6 møter. 
 
Jubileumskomitéens oppdrag ble av menighetsrådet 2010 formulert slik: 
Tananger menighetsråd ønsker å feire at Kirken vår er 10 år med en markering som vises i 
vårt nærmiljø og som er i tråd med vår visjon om å være et levende, Kristus sentrert 
fellesskap. Tananger menighetsråd ønsker at markeringen favner ulike aldersgrupper, og 
har et tydelig fokus på ungdom. 
 
Jubileumsuken gikk av stabelen 25. august til 2. September. Programmet var et resultat av 
ett og et halvt års forberedelser. Startskuddet var Myldredag på Ankerplassen der vi 
promoterte jubileumsuken ved å dele ut brosjyrer, snakke med folk og servere gratis vafler 
og kaffe. Dette var en positiv opplevelse og det ser ut til at Myldredag er kommet for å bli. 
Slutten på jubileumsuken ble en verdig jubileumsgudstjeneste med felleskor, dans og flott 
musikk. Programmet for uken som helhet så slik ut: 
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Jubileumsuken var et stort løft arbeidsmessig. Mange frivillige stilte til tjeneste. Ikke minst 
komitéens medlemmer gjorde en stor innsats. Nye kirkekrus ble produsert. En del ble solgt 
og en del brukt som gaver til artister.  
Arrangementene ble vel gjennomført, og målsetningen å satse på ungdom ble innfridd ved 
lørdagens TX-Vikings og IMPULS-band konsert, samt Ole Børud konsert lørdag i 
jubileumsuken. 
 
Vi undrer oss over at oppslutningen om arrangementene ikke var større. Å få TX-Vikings til 
menigheten var ungdommens øverst ønske. Arrangementet trakk like vel lite folk, men for 
konfirmantene ble det en mektig start på året.  Størst oppslutning, med fullsatt kirke, hadde 
Ingvard Wilhelmsens foredrag ”Kan vi leve bekymringsfritt?” Dette hadde allmenn interesse 
og trakk folk fra hele distriktet. Konsert med lokale krefter var en flott aften og godt besøkt. 
For øvrig var oppslutningen lavere enn forventet. 
 
Komiteen har reflektert over at antallet arrangementer på en uke var litt i overkant mye. 
Menigheten hadde, tross iherdig informasjonsarbeid, kanskje ikke stort nok eierskap til 
arrangementene. Jubileumsuken har minnet oss om at vi har en fantastisk flott kirke for 
store arrangementer, konserter og foredrag. Dette gir oss store muligheten, noe vi bør 
benytte i fremtiden. 
 
For jubileumskommiteen 
Randi Lundberg Tveit 

 
 
 
Sola Menighetsblad 2012 
 
Menighetsbladet kom ut med 5 nr i 2012 
Redaktør Venke Sæther har arbeidet frem et flott blad med en lay- out som vi er godt 
fornøyde med! Dessverre har Venke nå sagt opp redaktørjobben (fra desember 2012) Takk 
for innsatsen og for det flotte bladet vi har fått! 
Ny redaktør er Perly Berge, også grafisk designer bosatt på Forsand. Perly vil videreføre 
mye av det gode som er gjort og være med å videreutvikle dette. 
 
Det er kirkeverge, assisterende kirkeverge og de daglige ledere i hver menighet som 
fungerer som en redaksjon for bladet. I ledermøter tas beslutninger vedrørende 
menighetsbladet og arbeidet evalueres underveis. 
Hver menighet har ca 4 sider til disposisjon hvert nummer.  
Bladet er først og fremst informativt om det som skjer i menighetene våre. Bladet er et 
fulldistribusjonsblad som skal nå alle husstander i Sola kommune. Vedrørende distribusjon 
ser det ut til at det går bedre hver gang nå som Norpost har denne jobben.  
Merk at du gir beskjed til ditt lokale menighetskontor dersom du ikke får dette. 
 
For menighetsbladet 
Cecilie M Skretting 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 
 
Nettsidene. 
 
Mai 2012 la vi til ny funksjonalitet for å måle bruken av nettsidene (Google Analytics). Siden 
mai 2012 har nettsidene vært besøkt 4814 ganger hvorav 2867 av disse er unike brukere. 
Det er tydelig å se at besøket øker når det er spesielle aktiviteter som det reklamers for 
eller skrives om. Dette var synlig under menighetens10års jubileum, hvor sidene fikk en 
økning i trafikken.  
Sidene blir benyttet til å formidle informasjon om ulike aktiviteter (program), gudstjenester, 
ledige stillinger m.m.  
Skal vi forandre på noe må det være å publisere flere historier, små og store. Historier er 
engasjerende og deles ofte med andre brukere i våre omkretser.  
 
Det er fortsatt økt behov for rekruttering til å bidra med innhold til nettsidene dvs. artikler, 
rapporter fra arrangement, oppdatering med program/gudstjenester osv. 
 
Det er to trender når det gjelder nettbruk som vi også ser igjen på menighetens nettsider. 
Bruken av mobile enheter (nettbrett som f.eks iPad / telefon ) og sosiale media.  
Av våre nettsiders besøkende er det allerede nå (målinger fra mai 2011) 32% som besøker 
nettsidene via en mobil enhet. Dette betyr at det er viktig at nettsidene og digitalt medium 
er tilpasset mobile enheter i tiden fremover. 
 
Ang. Sosiale media ser vi en enorm økning i antall følgere på facebook sidene våre. Vi har 
i 2012 165 følgere på facebook sidene våre mot 74 i 2011! Via disse følgerne har vi et 
potensiale på å nå 49000 facebook brukere! Det betyr at hvis våre følgere deler et innhold 
vi publiserer (f.eks en aktivitet/hendelse/historie) har det et potensial for å nå 49000 andre 
facebook brukere.  
 
Adresser til menighetens nettsider : 

• http://www.tanangermenighet.no 
• http://www.tanangerkirke.no 
• http://tananger.menighet.no 

 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Tananger-menighet/175186109158682 
 
Ønsker du å skrive tekst for nettsidene våre, eller administrere facebook sidene våre ta 
kontakt! Jo flere vi er jo bedre er det. 
 
Mvh 
Knut Erik Hollund 
 
Skjermklipp fra diverse statistikk. 
 

http://www.tanangermenighet.no/
http://www.tanangerkirke.no/
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     Årsmelding fra sokneprest 
      Gudstjenestelivet 

 
Gudstjenestelivet i 2012 har vært preget av reformarbeid. 
Vi har prøvd ut en del ulike liturgiske ledd, og i november fikk vi godkjent ny ordning for 
hovedgudstjenesten.   
Menigheten har hatt mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan gudstjenestene 
fungerer, og hva vi ønsker. Fortsatt er vi ikke helt i mål med ny ordning. 
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Menighetsrådet har satt seg et dristig mål:  Vi ønsker 10% vekst på alle områder, også i 
gudstjenesteoppmøte.  
Vi har en god kjerne som kommer til gudstjeneste hver søndag, og mange som er 
innom en gang i blant.  
Økning i antall gudstjenestedeltagere skjer ikke ved et vedtak i menighetsrådet. 
Vi må være målrettet og kvalitetsbevisste når vi planlegger og gjennomfører 
gudstjenestene våre. 
Samtidig er det en kjent sak at relasjonsbygging er helt avgjørende for vekst.  Hvis jeg 
blir godt mottatt, hvis folk er interessert i å bli kjent med meg og inkludere meg i 
fellesskapet, vil jeg gjerne komme tilbake.  Det er en stor utfordring for oss, hver enkelt! 
  
Statistikken for fremmøte på gudstjenestene viser en nedgang for 2012.  Det er særlig 
kveldsgudstjenestene som trekker ned:  På disse har snittet på oppmøtet ligget rundt 70 
personer. 
 
I 2012 har vi arbeidet med å organisere gudstjenestemedarbeiderne i team. Det skaper 
et sterkere fellesskap mellom alle som er knyttet til den enkelte gudstjenesten, og en 
bedre forutsigbarhet:  Hvert team har tjeneste hver 5.gudstjeneste. 
Tusen takk til alle som bruker sin tid, sine evner og nådegaver i denne tjenesten!  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nattverd 96 99 96 82 100 97 85 90 83 88
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Vi ser en liten økning i antall nattverddeltagere i 2012. 
I følge ny gudstjenesteordning skal vi som en hovedregel feire nattverd på alle 
gudstjenester.  Dette er en utfordring på flere plan, og fører til at gudstjenestene tar 
lenger tid.  Vi vet også av erfaring at enkelte holder seg borte fra gudstjenester hvor de 
vet at det feires nattverd. 
På store gudstjenester bruker vi intinksjon (dypping), og det senker terskelen for 
deltagelse. I løpet av 2013 vil vi gå over til å bruke bare glutenfritt brød, og det vil gjøre 
utdelingen enklere. 
 
Barna har stor frimodighet i forhold til å motta nattverd, og det hjelper også flere voksne 
til å finne veien frem til Herrens måltid.  
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Frammøte fam.gudstj. 277 275 274 274 246 205 255 230 177
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Med trosopplæringsplanen følger mange faste familiegudstjenester gjennom året, og 
disse har som regel godt oppmøte.  I 2012 ble utdelingen av 4 årsboka lagt til en 
høymesse.  Denne “store” gudstjenesten er dermed ikke med i statistikken over 
familiegudstjenestene.  
 
Fra og med 2011 skal vi ikke lenger telle med oppmøtet på julaften som en del av 
familiegudstjenestene, og dette slår ut på statistikken. ( medregnet julegudstjenestene, 
har vi i år et oppmøte på 223 i snitt på familiegudstjenestene)   
 

Familiegudstjenester 2012 

15.01 Fam.gudstj 188 Dans v/ Fargeklattene 

12.02 Tårnagentgudstjeneste 175 Tabago 

11.03 Fam.gudstj. 250 Barnekoret 

15.04 Lys Levende 154 Overnatting i kirken for 
6.klasse 

13.05 Fam. gudstj 140 Småbarnssang 

03.06 Friluftsgtj. i havna 
Tanangerdagene 

95 Give me 5 

17.06 Søndagsskolegames 218 SFO musikal 

19.08 Fam. gtj 140  

30.09 Høsttakkefest 220  

11.11 Fam. gtj 175 Tabago 

02.12 1.s. i advent, Lysmesse 193 Speidere 

 Frammøte til sammen 1948  
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5.  Konklusjon 
 
Visjonen for Tananger menighet – det vi strekker oss etter - er at vi ønsker å være en oase 
hvor alle opplever Guds nåde og nærhet, og dette gjelder ikke minst ved våre 
gudstjenester. For at vi skal nå dette målet er mange medarbeidere i funksjon før, under og 
etter gudstjenestene. Her vil jeg særlig nevne tilbudet om forbønn etter gudstjenesten, som 
mange benytter seg av.  
Takk til dere som bruker tid og krefter i dette arbeidet! 
 
Flere faktorer er avgjørende for å oppnå vekst i gudstjenestedeltagelse. 
Men noe av det aller viktigste er relasjonsbygging.  Det er en utfordring til oss hver enkelt, 
at vi våger å ta kontakt med mennesker som er nye i vår menighet. 
 
Målet for hver eneste gudstjeneste i Tananger menighet er fortsatt at mennesker skal bli 
møtt av Guds kjærlighet, berørt av Den hellige ånd, og utfordret til å være Jesu Kristi 
disipler og følge ham. 
 
 
 
Ingunn Aarseth Høivik, Sokneprest 
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Årsmelding fra musikalsk leder 
 
Et innholdsrikt år med mye flott og rikt arbeid, ligger bak oss.  
Takk  til alle som er involvert i korarbeid og som er solister/forsangere/instrumentalister.  
 
Forsangerteam: 
I 2012 har det vært 2 voksenteam, 1 ungdomsteam, 1 barneteam og ”Give Me Five” . Takk 
for at dere beriker gudstjenestene og menighetssangen. Takk for innsatsen dere gjør ! 
 
Kor/solister 
Takk til Tananger Barnekor og Tabago som alltid er med på noen gudstjenester i løpet av 
året.  Dere er med på å spre glede !  Takk også til alle dere solister som  trofast stiller opp i 
løpet av året og er med på vise vei til Jesus gjennom sangen og musikken.  
 
Konserter 
Det er en mye flott som skjer på den musikalske arena. Tananger kirke er en fin plass å ha 
konserter og i 2012 ble også kirken benyttet til CD innspilling med internasjonale musikere i 
toppklasse. Disse kvitterte med vakker musikk på Gudstjenesten.  
 
Det er ulike kor, korps og andre ensembler som benytter seg kirka vår og Skolekorpset og 
Kulturskolen har også jevnlig hatt konserter i kirken dette året. Det er veldig kjekt med et 
slik samarbeid. 
 
Men det store løftet i 2012 var jo Kirkejubiléet og Jubiléumsuken månedskiftet august / 
september. Her var det bl.a. konsert med lokale krefter, temakveld med musikalske 
innslag, Åpen kirke med Bønn og lovsang, konsert med Caro Milio, IMI band, Ola Børud 
med fullt band og Jubelgudstjeneste.  
Takk til alle som dro i trådene her for at dette kunne gjennomføres. 
 
Orgelet 
Vårt kjære orgel har blitt tatt hånd om dette året. Deler av mekanikken ble sendt til Holland 
og justert/reparert av firmaet Flentrup. Det ble prøvd ved gudstjenesten før 
jubiléeumsgudstjenesten og helt spilleklart til  Jubiléumsgudstjenesten 2.september. Nå er 
det bare å glede seg over og håpe på mange år med et ” friskt” instrument.  
 
Takk til dere som stiller opp på så mange måter !   Takk til alle dere som ber for arbeidet.  
Vi trenger fortsatt forbønn for de som står i tjeneste.  
Det er et viktig arbeid . 
 
 
Magnhild Mo, kantor/musikalsk leder 
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ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET 18.MARS 2012. 
 
Årsmøtet for Tananger menighet var på forhånd annonsert ved kunngjøring på gudstjenester, plakater og på 
menighetens hjemmesider. Tidspunkt for å melde saker til årsmøtet var satt til 11. mars 2011. 
Årsmøtet ble avholdt rett etter gudstjenesten fra kl. 12.45 – 14.00. 
 
Møteleder:  Knut Erik Hollund 
Referent:  Randi Lundberg Tveit 
Antall fremmøtte: 36 personer 
Kjersti Goa Lødemel og Knut Myklebust ble valgt til å skrive under møteboka. 
 
Menighetsrådsleder, Knut Erik Hollund, gikk igjennom årsmeldingen. Det ble gitt anledning til å komme med 
spørsmål og kommentarer underveis. 
 
Følgende kommentarer kom fram: 
 
Ungdomsarbeidet 
Det er nedsatt en ressursgruppe som jobber med nytenkning innen ungdomsarbeidet. Gruppen har hatt en 
arbeidsøkt med inspirator Anine Mildestvedt, som vil komme  tilbake på ett nytt besøk. Det meldes om god 
energi og kreativitet i gruppen, og det tenkes positivt om samarbeid med nabomenighetene. 
Ressursgruppen skal hjelpe til med å sette idéene ut i livet. Våren blir fortrinnsvis en tid for planlegging, 
mens vi vil se en kursendring innen ungdomsarbeidet til høsten. Leder for ressursgruppen: Sigve Mæland. 
Enterstyret må oppdateres med riktige navn for høsten: Margrethe Sundvoll, Tora Skarstad, Elin Elstad, 
Ingrid Tveit, Sondre Søndervik, Joachim Ramberg, Thorbjørn Løland. Marianne Bøe Weibell deltok som 
ungdomsleder. 
 
Impuls/Skjærgårds bør ikke være eget punkt i årsmeldingen. Det er festivaler som ungdommene drar på, 
men som ikke drives av Tananger menighet. 
 
Gudstjenesteutvalgets arbeid med gudstjenestereformen 
Ingunn Aarseth Høivik informerte om utvalgets arbeid. Det vil bli holdt et menighetsmøte 10. juni. 
Menighetsrådet vil da informere om gudstjenesteutvalgets forslag til lokal grunnordning for 
gudstjenestelivet i Tananger. Forslaget legges ut til gjennomlesning. Søndag 19. august avholdes neste 
menighetsmøte. Her får menigheten anledning til å uttale seg. Menighetsrådet har avgjørende myndighet i 
denne saken, men vil selvsagt være lydhøre for menighetens uttalelser og oppfordrer til å komme med 
innspill. Forslag til ny lokal grunnordning for gudstjenestelivet sendes til prost og biskop for godkjenning 
innen 10. september. 
 
Undervisningsutvalget 
Utvalget berømmes for et flott og viktig arbeid i menigheten med å arrangere undervisningskvelder. 
Undervisningsutvalget utfordres til å ta opp tema ”Økonomi i kristenlivet – hvordan forholder vi oss?” 
I en velstående menighet som Tananger kunne givergleden vært adskillig større. 
   
Nettsidene 
Menighetens nettsider er bra og holdes oppdaterte. Knut Erik Hollund, som er redaktør, gjør en 
kjempeinnsats med dette arbeidet. 
 
Gudstjenestelivet 
Vi må tenke strategisk rundt bruk av grupper som Barnekor og Tabago på vanlige gudstjenester.De trekker 
med seg familiene. Trosopplæringstiltak knyttes nå heller ikke bare til familiegudstjenester. 
 
Forsangerne ønsker band eller andre musikkanter som deltar. Dette kan gjerne kombineres med 
orgelmusikk på gudstjenestene. 
Ungdomskoret og Fiskarane takkes for deltagelse i gudstjenestene.  Disse korene var ikke virksomme i 2011. 
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Statistikken 
Det går frem av statistikken at vi ikke har hatt KRIK i 2011. det stemmer ikke. KRIK har eksistert, men feilen 
ble oppdaget for sent til å rette opp statistikken. 
 
Generelt til årsrapporten 
Gavetjenesten (offer, innsamlede midler, givertjenesten) bør synliggjøres. Det bør også synliggjøres hva 
menigheten gjør for å generere inntekt. 
 
Økonomi 
Randi Lundberg Tveit orienterte om regnskapet for 2011. 
Menigheten har et positivt driftsoverskudd på vel 449 000 kr.  
Barnehagen har et positivt overskudd på 613 000 kr, mens SFO har et underskudd på 58 000 kr. 
Lånet som i sin tid ble brukt til å rehabilitere menighetssenteret/barnehage-SFO delen av kirken er nå 
nedbetalt.  
Givertjenesten viser en svikt både i forhold til i fjor og i forhold til budsjettet. Her er et stort 
forbedringspotensial. Givertjenesten skal dekke lønn til ungdomsleder. Det som ”redder oss” er  vakanse i 
ungdomslederstillingen.   
Fiskarane har ennå et eget fond. Menighetsrådet vil avgjøre om det skal bestå i påvente av et nytt kor, eller 
om fondet skal gå inn i menighetens fellesfond. 
 
Terje Rott holdt et engasjert innlegg med tanker omkring menigheten vår, utfordringer og muligheter. En av 
utfordringene er å ivareta alle generasjoner med våre aktivitetstilbud. Utbyggingen på Jåsund vil gi en solid 
befolkningsvekst, og er slik sett både en utfordring og en mulighet. Kommunen har ikke planer for tiltak for 
de som flytter inn.  Menigheten må være på banen her.  
Ser vi på innsamlede midler, er ikke giver gleden stor. Det koster å drive menighet. Vi må være villige til å gi. 
Det krever menneskelige ressurser for å drive menighet. Frivillige trenger å bli motivert og oppmuntret. 
”Vi vil være et levende, voksende Kristusfellesskap” står det i vår visjon. Vekst må være et mål. Vi må tørre å 
ha ambisjoner. Begeistring og kjærlighet er de største drivkreftene til å nå målet. 
 
Strategiprosessen 
Knut Erik Hollund informerte om strategiarbeidet som menighetsrådet har hold på med en tid. Det er i sin 
avsluttende fase før forslaget om visjon, misjon og strategi legges fram for menigheten. Her ønsker 
menighetsrådet innspill. 
 
Randi Lundberg Tveit informerte om kirkens 10 års jubiléum. Fra lørdag 25. august til 
jubileumsgudstjenesten 2. september blir det en hel uke med arrangementer for alle generasjoner. 
Av trekkplaster kan nevnes: Ole Børud, TX-Vikings (for ungdom), CaroMilie (for barnefamilier), 
Ingvard Wilhelmsen (for voksne). Komitéen har laget et flott program. Til høsten må vi alle ta i et tak for å få 
gjennomført arrangementene.  
 
Årsmøtet ble avsluttet med en oppfordring til forbønn for både menighet og stab. 
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ØKONOMI 
 
Givertjeneste, innsamlinger og gaver. 
 

 
 (Innsamlinger 2010 har en mulig feilmargin.) 

     Eget = Eget arbeid 
 
 
Kommentar til regnskapet. 
Menigheten har et driftsoverskudd  på kr 442.423. I hovedtrekk skyldes det lavere faktiske 
utgifter og et høyere inntektsbilde. Renteinntektene har også vært betydelig større enn 
budsjettert kr 124’ mot budsjett 40’. 
Leieinntektene for var noe høyere enn forventet; kr 77’ mod budsjett 50’.  
Givertjenesten er som tidligere år. Den dekker langt fra en 100% ungdomsleder slik vi 
hadde tidligere. På grunn av vakanse i stillinger ble ikke alle givermidlene brukt. 
Trosopplæringen gir et pluss på kr 42.313. Dette settes på fond.  
Trosopplæringen finansiert av statlig midler fra bispedømme, føres på eget regnskap i 
fellesrådet. Tildelte trosopplæringsmidler kommer kun til å dekke lønn i fremtiden. Fondet 
vil da kunne brukes til utdelingsmateriell/arrangementsutgifter. 
Tabago la sitt regnskap inn under Tananger menighet i 2012. Deres kapital på nesten 
50 000 ble overført Tananger menighet og satt på eget fond øremerket Tabago. 
Kirkejubileet var et økonomisk usikkerhetsmoment i 2012 og gjorde at en del ting ting ble 
satt på vent. Jubileet hadde et underskudd på ca 65.000 kr. Vi fikk et langt lavere billettsalg 
enn forventet på de kostbare arrangementene. 
Lite ble brukt på vedlikehold av bygninger og inventar. Usikkerheten rundt jubileet var noe 
av grunnen. 
Tananger menighetsbarnehage og SFO går med samlet underskudd på kr 36.305.  
Underskuddet inndekkes fra fond. 
SFO sitt underskudd forklares med etterslep av utestående foreldrebetaling, refusjon fra 
personell på tiltak (kommer) og høye vikarutgifter. Foreldrebetaling økes fra mars. 
Økte pensjonsutgifter belaster også regnskapet betydelig.  
Øvrige resultater reguleres mot disposisjonsfond.   



Hovedoversikt Tananger menighet (inkl barnehage og SFO)

Regnskap Faktiske Faktiske

Tjeneste 2 012 utgifter inntekter

4400 Fellesutgifter (menigheten) -244 990 700 231 -945 221

4404 Menighetssenter -3 400 48 795 -52 195

4410 Konfirmantarbeid -51 490 56 376 -107 866

4420 Dåpsopplæring -13 805 56 376 -70 181

4421 Søndagskolen -3 381 19 492 -22 873

4425 Trosopplæring -42 313 14 495 -56 808

4432 Tananger menighetsbarnehage -84 453 6 819 996 -6 904 449

4433 Etter skoletid 120 758 2 488 660 -2 367 902

4434 Ungdomsarbeid -77 377 613 251 -690 628

4436 Jesha-klubben -11 107 38 443 -49 550

4440 Diakoni -2 530 18 775 -21 305

4450 Kirkemusikk 4 214 13 607 -9 393

4452 Tananger barnekor -1 381 31 891 -33 272

4453 Tananger barnegospel TABAGO -49 671 14 320 -63 991

4460 Barnas dag (Tanangerdagen 10 135 11 208 -1 073

4485 Ungdomsfondet -5 000 -5 000

4499 Interne finansieringstran 535 138 -140 107

-455 791

Tananger menighet -442 425

Barnehage + SFO 36 305

Tananger barnegospel -49 671

-455 791

Regnskap Budsjett Regnskap

2 012 2 012 2 011

Driftsinntekter:

 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 2 888 376 2 933 000 2 447 813

 Salg av driftsmidler/fast eiendom 0 0 0

 Refusjoner/overføringer 2 236 033 1 320 000 1 435 838

 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale 0 0 0

 Statlige tilskudd 0 0 0

 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune 4 861 833 5 200 000 5 318 140

 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 91 000 91 000 108 000

 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler 780 589 723 000 660 047

Sum driftsinntekter 10 857 830 10 267 000 9 969 838

Driftsutgifter:

 Lønn og sosiale utgifter 8 383 821 8 002 000 7 489 640

 Kjøp av varer og tjenester 1 728 703 1 763 000 1 097 537

 Refusjoner/overføringer 130 000 130 000 130 000

 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale 0 0 0

 Tilskudd og gaver 520 915 412 000 483 287

 Reserverte bev./avsetn. (kun budsjett)

Sum driftsutgifter 10 763 438 10 307 000 9 200 464

Brutto driftsresultat: 94 392 -40 000 769 373

Finansinntekter/-utgifter:

 Renteinntekter og utbytte 124 833 40 000 114 701

 Mottatte avdrag på utlån 0 0 0

 Renteutgifter og låneomkostn. 1 013 0 6 182

 Avdrag på lån 0 0 420 496

 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l. 9 092 0 8 168

Netto finansinntekter/-utgifter 114 728 40 000 -320 145

 Avskrivninger 120 267 0 120 267

 Motpost avskrivninger 120 267 0 120 267

Netto driftsresultat 209 120 0 449 229



Interne finansieringstransaksjoner:

 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) 0 0 0

 Bruk av disposisjonsfond 135 107 0 465 783

 Bruk av bundne fond 5 000 0 1 800

 Bruk av likviditetsreserve 0 0 0

Sum bruk av avsetninger 140 107 0 467 583

 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) 0 0 0

 Avsatt til disposisjonsfond 535 138 0 916 811

 Avsatt til bundne fond 0 0 0

 Avsatt til styrking av likviditetsreserven 0 0 0

 Overført til investeringsregnskapet 0 0 0

Sum avsetninger 535 138 0 916 811

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk -185 911 0 0

Balanse 31.12.2012  31.12.2011

Kontantkasse Tananger 0 0

Kontantkasse Jesha 1 700 1 700

Kontantkasse Enter 1 700 1 700

Kontantkasse Men.barnehagen 13 000 13 000

SR-Bank 3206.21.10545 Tananger folio 3 511 980 3 214 935

SR-Bank 3206.20.28008 Tananger 7 662 106

SR-Bank 3206.21.38911 Skattetrekk 238 312 224 954

Mva.komp. høy sats 0 110 278

Mva.komp. middels sats 0 41 622

Mva.komp. lav sats 0 4 675

Oppgjør skatteetaten momskmp. 217 677

Kundefordringer Tananger menighet 56 572 88 197

Fordringer EIK/Sola kommune 0 5 761

Anslag tap på krav -3 000 -1 800

Fordringer sykelønnsrefusjon 45 503 -19 368

Anordning forh.bet. utg./ettersk.bet. innt. 137 431 125 099

**Sum omløpsmidler 4 228 537 3 810 858

Egenkapitalinnskudd KLP 0

Utstyr/inventar barnehage/ 165 685 207 385

Menighetssenteret 2 001 457 2 050 252

Barnehage/SFO 1 315 113 1 344 885

**Sum anleggsmidler 3 482 254 3 602 521

**Sum aktiva 7 710 791 7 413 379



FERIEPENGEAVSETNING 2011 -664 855

ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2011 -93 745

FERIEPENGEAVSETNING 2012 -704 527

ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2012 -99 339

Påløpte renteutgifter 0

Fagforeningstrekk 0

Skattetrekk -238 312 -224 954

Påleggstrekk 0

KLP fellesordning 0 1 934

Forskudd lønn mv. 0 -4 000

Interimskonto KLP 0 13 685

Arb.givers andel KLP 0 8 530

Beregnet arbeidsgiveravgift -154 092 -148 552

Anordning forh.bet. innt./ettersk.bet. utg. -37 664 -20 000

Mellomrening Fellesrådet 110 082 24 032

Leverandørgjeld -144 543 -137 821

**Sum kortsiktig gjeld -1 268 395 -1 245 746

Ungdomsfondet -49 178 -54 178

Inv.fond Tananger menighetsbhg. -24 625 -24 625

Disp.fond Tananger menighet -973 156 -708 831

Disp.fond Tananger ungd.arb. -77 107 0

Disp.fond Jesha -53 850 -42 742

Disp.fond Kirkemusikk -4 014 -8 228

Disp.fond Arrangementer -26 259 -26 259

Disp.fond Søndagskolen -32 052 -27 671

Disp.fond Skolelaget -4 980 -4 980

Disp.fond Fiskarane -21 981 -21 981

Barnas Dag, Tanangerdagene 0 -9 735

Disp.fond Tananger Barnekor -28 196 -26 815

Disp.fond Tananger Barnegospel(TABAGO) -49 670

Disp.fond Trosopplæring -42 313

Disp.fond Tananger menighetsbhg. -1 572 762 -1 510 489

Disp.fond Etter Skoletid 0 -98 578

**Sum fond -2 960 142 -2 565 111

Kapitalkonto -3 482 255 -3 602 522

**Sum passiva -7 710 791 -7 413 379

0 0 0



28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 

1 Opplysninger om soknet

1.1 
Kommunenummer  
1124

Fellesrådets navn  
SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

1.2 
Soknets navn  
TANANGER SOKN

Organisasjonsnummer  
976993683

1.3 
Soknets adresse  
Postboks 120

Postnummer  
4098

Poststed  
TANANGER

1.4 
Navn skjemaansvarlig  
Randi Lundberg Tveit

E-post skjemaansvarlig  
post@tanange.menighet.no

Telefonnummer  
51755370

2 Innmeldinger og utmeldinger
Antall 

2.1 Hvor mange innmeldinger ble registrert? 0

2.2 Hvor mange utmeldinger ble registrert? 8

3 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og 
tallene herfra danner grunnlaget for føring i årsstatistikkskjemaet.

Antall 

3.1 Hvor mange dåpshandlinger, barn og voksne, ble utført i soknet? 38

3.2 Hvor mange av disse døpte hadde bostedsadresse i soknet? 30

3.3 Hvor mange ble konfirmert i soknet? 58

3.4 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet? 10

3.5 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i 
soknet? 0

3.6 Hvor mange kirkelige gravferder/jordpåkastelser ble utført i soknet? 20

4 Gudstjenester

4.A Antall gudstjenester og deltakere 
Antall gudstjenester Antall deltakere 

4.A.1 Avholdt på søn- og helligdager? 57 9603

4.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager? 5 1473

4.A.3 Totalt (sumfelt) 62 11076

4.B Fordel totalt antall gudstjenester på nytt, etter hvilket sted de foregikk
Antall 
gudstjenester 

4.B.1 .... i soknets kirke(r)? 61

4.B.2 .... på institusjon i soknet? 0



4.B.3 .... på et annet sted enn i soknets kirke(r) eller på institusjon i 
soknet? 1

4.B.4 Totalt antall gudstjenester( NB!! Summen skal være lik 4.A.3) 62

4.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført? 
(Skriv tallet 0 når data er manglende)

Antall 
gudstjenester 

Totalt antall 
til nattverd 

Totalt antall til 
skriftemål 

Totalt antall 
deltakere 

4.C.1 Gudstjenester med 
nattverd 38 3345

4.C.2 Gudstjenester med 
skriftemål 0

4.C.3 Familie- og 
barnegudstjenester 11 1948

4.C.4 Gudstjenester for 
ungdom 2 416

4.C.5 Gudstjenester for 
barnehagebarn 0

4.C.6 Gudstjenester for 
skoleelever 3 897

4.C.7 
Konfirmasjonsgudstjenester 4 1298

4.C.8 Julaftensgudstjenester 2 956

4.C.9 1. 
påskedagsgudstjenester 1 74

4.C.10 
Allehelgensgudstjenester 1 115

4.C.11 Økumeniske 
gudstjenester 0

5 Kontakt med barnehage og skole

5.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste?
Antall besøk (ikke personer) 

5.A.1 Av barnehage Janmlkji Neinmlkj 39
Antall avdelinger  

39

5.A.2 Av skoleklasse Janmlkj Neinmlkji
Antall klasser  

5.B Besøk av prest, kateket eller annen menighetsarbeider?
Antall besøk (ikke personer) 

5.B.1 I barnehage Janmlkji Neinmlkj 1
Antall avdelinger  

1

5.B.2 I skoleklasse Janmlkj Neinmlkji
Antall klasser  

5.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi?
Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten ved menighetsrådet driver, eller 
hvor menigheten er inne som eier, sitter i stiftelsen og lignende, og som menigheten 
betrakter som ”sin barnehage”.

Antall barnehager Totalt antall barn 



5.C.1 Janmlkji Neinmlkj 1 44

6 Opplæring og diakoni
I delene (6-10) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de 
ansatte og/eller prestene har ansvar for, og som inngår i menighetsrådets planer og 
rapporter. Dersom flere sokn samarbeider om et tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn. 
Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. Antall medvirkende 
sokn føres opp under pkt. 10 felles virksomhet, pkt. 10.1.2

Har menigheten vedtatt lokal plan for trosopplæring? Janmlkji Neinmlkj

Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan? Janmlkj Neinmlkji

6.A Opplæring og diakoni - barn 0-12 år
Antall som 
mottok bok 

Antall 
deltakere 

Antall 
tilbud 

6.A.1 Arrangerte menigheten babysang 
eller småbarnsang for barn 0-5 år? Janmlkji Neinmlkj 37

6.A.2 Ble det utdelt 4-årsbok? Janmlkji Neinmlkj 30

6.A.3 Ble det utdelt bibel/Det nye 
testamentet til barn og unge? Utenom 
konfirmanter. 

Janmlkj Neinmlkji

6.A.4 Arrangerte menigheten 
dåpsskole/bibelkurs for 6-åringer? Janmlkji Neinmlkj 20

6.A.5 Arrangerte menigheten 
dåpsskole/bibelkurs for andre 
aldersgrupper mellom 4-12 år? 

Janmlkji Neinmlkj 18

6.A.6 Drev menigheten søndagsskole? Janmlkji Neinmlkj 25

6.A.7 Drev menigheten klubb eller forening 
for barn 0-5 år? Janmlkji Neinmlkj 30

6.A.8 Drev menigheten ulike verksted for 
barn 0-5 år? Janmlkji Neinmlkj

Antall 
tilbud  

2

6.A.9 *Arrangerte menigheten 
Tårnagenthelg? Janmlkji Neinmlkj 27

6.A.10 Arrangerte menigheten Lys Våken? Janmlkj Neinmlkji

6.A.11 Drev menigheten klubb eller forening 
for barn 6-12 år? Janmlkji Neinmlkj 157

6.A.12 Drev menigheten ulike verksted, 
leirer o.l. for barn 6- 12 år? Janmlkji Neinmlkj

Antall 
tilbud  

3

6.B Opplæring og diakoni - unge 13-15 år
Her føres opplæringstilbud og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-15 år. Unntatt 
konfirmanter. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang skal det gis et anslag på hvor 
mange barn (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

Antall tilbud Antall 
deltakere 

6.B.1 Drev menigheten ungdomsklubb, 
ungdomskafe, nattkafe etc? Janmlkji Neinmlkj 1 145



6.B.2 Drev menigheten andre 
grupper/foreninger/tiltak for ungdom? Janmlkj Neinmlkji

6.C Opplæring og diakoni - unge etter konfirmasjonsalder - 16 - 25 år
Antall 
tilbud 

Antall 
deltakere 

6.C.1 Drev menigheten ungdomsklubb, ungdomskafe, 
nattkafe etc. ? Janmlkji Neinmlkj 1 35

6.C.2 Drev menigheten KRIK? Janmlkj Neinmlkji

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l.? Janmlkji Neinmlkj 1 9

6.C.4 Drev menigheten ALPHAkurs for ungdom? Janmlkj Neinmlkji

6.C.5 Drev menigheten andre 
grupper/foreninger/tiltak for ungdom? Janmlkj Neinmlkji

6.D Opplæring og diakoni - ulike tilbud til voksne

Antall 
grupper/tilbud 

Antall 
personer som 
benyttet 
tilbudene 

6.D.1 Hadde menigheten tilbud om 
bibelgrupper, bibelringer, samtalegrupper eller 
husfellesskap for voksne? 

Janmlkji Neinmlkj 11

6.D.2 Organiserte menigheten ALPHAkurs ? Janmlkj Neinmlkji

6.D.3 Organiserte menigheten bibelkurs? Janmlkj Neinmlkji

6.D.4 Hadde meningheten andre 
opplæringstilbud? Janmlkji Neinmlkj 6

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om 
ekteskapsgrupper/samlivsgrupper? Janmlkj Neinmlkji

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om 
sorggrupper? Janmlkj Neinmlkji

6.D.7 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-
kvelder? Janmlkji Neinmlkj 8

6.D.8 Holdt soknet/menigheten andakter på 
institusjon eller aldershjem? Janmlkji Neinmlkj

Antall 
andakter  

17

6.D.9 Hadde menigheten besøkstjeneste? Janmlkji Neinmlkj
Antall besøk  

102

6.D.10 Ble det arrangert turer for menighten? Janmlkji Neinmlkj
Antall turer  

1

6.D.11 *Hadde menigheten tilbud i forbindelse 
med integreringsarbeid? Janmlkj Neinmlkji

Antall tilbud  

6.D.12 Hadde menigheten andre diakonale 
tilbud? Janmlkji Neinmlkj

Andre 
diakonale 
tilbud  

2

7 Kirkemusikk og kulturarbeid

Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk? Janmlkj Neinmlkji



7.A Kor og korgrupper
Hvor mange kor og korgrupper ble drevet i menighetens regi? 
Dersom flere sokn har kor, korgrupper eller gjennomfører annet kulturarbeid sammen, skal 
det føres i ett sokn. Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. Alle 
medvirkende sokn føres opp under pkt. 10 felles virksomhet, pkt. 10.1.3. I pkt 7a føres antall 
kor og antall medlemmer i korene. Antall medlemmer telles enten ved hvor mange som 
betaler medlemskontingent eller går i koret noenlunde fast.

Antall kor/korgrupper Antall medlemmer 

7.A.1 *Kor for barne og unge 6 183

7.A.2 *Kor for voksne/familiekor 5 169

7.B Konserter, musikkandakter o.l. 

Antall konserter og 
musikkandakter 

Antall personer som 
benyttet seg av 
tilbudene 

7.B.1 Hvor mange konserter, 
musikkandakter ble avholdt i regi av 
menigheten? 

9 1479

7.B.2 Hvor mange konserter, 
musikkandakter ble avholdt i regi av 
andre? 

5 1360

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt?

Antall 
kulturarrangementer 

Antall personer 
som benyttet 
seg av 
tilbudene 

Spesifiser tilbud/arrangement 

7.C.1 ... I regi 
av menigheten 15 1697

5

6

Inspirasjonskvelder, 
Temakvelder,Kunstutstilling,Ymse 
kulturfester, Mingledager for 

7.C.2 ... I regi 
av andre 4 1010

55

66

Nyttårsmottakelse, Speidernes 
tenkedag, Hagelaget, Julemøte m 
Storevarden

7.D Var det i statistikkåret tilbud om åpen kirke i soknet?
Antall dager/kvelder åpent i løpet av året 

7.D.1 Åpen kirke Janmlkj Neinmlkji

7.D.2 Veikirke Janmlkj Neinmlkji

8 Frivillige medarbeidere

8.A Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var tilknyttet:
Antall 
frivillige 

8.A.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester? 73

8.A.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)? 102

8.A.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13-25 år)? 94

8.A.4 ...menighetens diakonale arbeid? 17



8.A.5 ...komité- og utvalgsarbeid? 59

8.A.6 ...annet arbeid, f.eks. bladbærertjeneste, dugnads- og annet 
menighetsarbeid? 92

8.B Opplæring og samlinger

Antall 
samlinger/tilbud 

Antall personer 
som benyttet 
tilbudene 

8.B.1 Gav menigheten tilbud om 
opplærings- eller motivasjonssamlinger for 
frivillige voksne medarbeidere? 

Janmlkji Neinmlkj 1 9

8.B.2 Arrangerte menigheten fest for 
frivillige, medarbeiderfest o.l.? Janmlkji Neinmlkj 1 63

9 Misjons- og solidaritetsarbeid
Antall 
prosjekt 

9.1 Var menigheten engasjert i misjons- og solidaritetsprosjekt i 
andre land? Janmlkji Neinmlkj 2

10 Felles virksomhet med andre sokn

10.1 Hadde soknet fellestiltak med andre sokn på noen av følgende 
virksomhetsområder?

Antall sokn 

10.1.1 Gudstjenester? Janmlkji Neinmlkj 664

10.1.2 Opplæring og diakoni? Janmlkji Neinmlkj 664

10.1.3 Kirkemusikk/kor/kulturarbeid? Janmlkj Neinmlkji 66

10.1.4 Misjons- og solidaritetsarbeid? Janmlkj Neinmlkji 66

10.1.5 Andre fellestiltak? Janmlkji Neinmlkj 664

11 Ofringer, innsamlinger og gaver

Totalt beløp, 
hele kroner 

Hvor stor del av beløpet var 
til egen virksomhet? Hele 
kroner 

11.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved 
offer/kollekt i kirken? 347703 128397

11.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via 
menighetens givertjeneste? 268500 268500

11.3 Hvor stort beløp ble samlet inn av 
menigheten ved andre innsamlinger, ved gaver, 
basarer, messer og lignende? 

56930 41000

12 Merknader:
Her kan en for eksempel oppgi/presisere forhold ved enkelte av postene dersom verdiene 
avviker vesentlig fra året før. Det bør også nevnes her hvilke felter/tall som gjelder for flere 
sokn.

555.A.1: 11 unike barnehageavdelinger har besøkt kirken. 31 besøk er av 
menighetsbarnehagen. 
6.A.10: Lys Våken arrangeres ikke i Tananger. Lys Levende etter påske er vårt 
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tilbud for samme aldersgruppe.
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