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1/14 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

2/14 Vedtak: Protokollen av 03.12.2013 godkjennes. 

  

3/14 Strategiarbeidet (Vedlegg) 

 Menighetsrådet gikk gjennom og drøftet handlingsplanen. Planen ble revidert og er vedlagt.

 Delerunden bekreftet at vi har mye å glede oss over i menigheten. 

 Å rekruttere frivillige er en konstant utfordring, og samtalen dreide seg bl.a. om å ikke tøye 

 strikken for langt når det gjelder å sette i gang nye aktiviteter. 

 Menighetsrådet vurderer å ta i bruk et verktøy for å fremme menighetsvekst.  

 Naturlig Meighetsutvikling er ett av flere slike verktøy. Hvert medlem av menighetsrådet 

 skaffer seg kunnskap om NaMu ved å gå inn på  www.k-vekst.no Saken tas opp igjen på  

 møtet i mars. 

  

  

4/14 Oppfølging av saker 

 Alpha: Fem personer deltar på Alpha-konferansen 24-25.januar.  

 Etter konferansen vil vi vite mer hva som kreves for å sette i gang Alphakurs.  

 Rådet vil da vedta om og når Alphakurs skal startes. 

  

 Medarbeiderfest:  

 Menighetsrådet rydder etter festen. Sigve og Knut Erik tar ansvar for teknikken. 

 Resten av oppgavene har komiteen hånd om. 

  

 Giverbrosjyre: Ny brosjyre er laget og klar til trykking.  

 Medarbeiderfesten blir kick-off for revitalisering av givertjenesten. 

  

 Barnas Dag: AU jobber fremdeles med å finne leder til komiteen.  

 Merknad: Lions mener de skal klare å skaffe en koordinator til komiteen. 

 

  

5/14 Fastsetting av husleie for Tananger menighetsbarnehage/SFO. Orientering. 

 Tananger menighet står i fremtiden ansvarlig for innvendig og utvendig  

 vedlikehold av lokalene/bygget som Tmb/SFO benytter. I tillegg blir Tananger  

 menighet fra 2014 belastet med et visst beløp årlig (kr. 8000,- pr. 2014)  for  

 fellestjenester som Tananger menighetsbarnehage/SFO til nå har hatt gratis  

 gjennom Sola Kirkelige Fellesråd. Husleien må således gjenspeile dette. 

 Økonomiutvalget har drøftet saken og arbeider med å komme frem til en  

 relevant husleie. Randi orienterte og saken tas opp på neste møte. 

  

  

6/14 Evaluering 

 Gudstjenestene ble evaluert og notater satt i perm. 

  

  

 

 

http://www.k-vekst.no/
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7/14 Nytt fra barnehagen/SFO.  
 Økonomioppfølging tas på neste menighetsrådsmøte. 

 Det er en stadig utfordring å rekruttere pedagogisk personell til barnehagen.  

Det er derfor gledelig at en av de ansatte nå tar barnehagelærerutdanning deltid over fireår. 

En av de ansatte har også nylig fått godkjent sin utdanning som 

førskolelærer/barnehagelærer. 

 

  

 

8/14 Eventuelt 

 a. Godhetsoffer. 

 Tananger menighetsråd ønsker å tildele ett offer til et lokalt formål, til noen som ikke har  

 søkt menigheten om offer. ( MR SAK 131/13) Tananger Ungdomsskole trenger  

 callinganlegg. Kostnadene er så store at de dessverre ikke kan nyttiggjøre seg et offer til  

 dette formålet. ”Godhetsofferet” settes opp på en av gudstjenestene i adventstiden. Det gir  

 oss tid til å finne et egnet formål. 

  

 

 

 

 


