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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 

TID:   Tirsdag 2. desember 2014 kl. 18.30  

 

STED:   Sakristiet i Tananger kirke  

 

ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål.  

   Fra domssøndagens tekst Matt 25,31-46: 

   «Det dere har gjort mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort  

   mot meg… Det dere ikke gjorde mot en av disse minste har dere heller  

   ikke gjort mot meg.» 

   Hvordan utfordrer teksten deg - og oss som menighet? 

   Er det slik at kirkens troverdighet kan måles på vår evne til diakoni? 

   Diakoni er menighetens omsorgstjeneste, nestekjærlighet i praksis. 

 

TIL:   Siv Elin Mæland   

   Nelly Margrethe Hveding 

   Jorunn Elin Haga   

   Sigve Martin Mæland 

   Knut Erik Hollund 

   Anne Berit Berge Ims  1. varamedlem 

   Lars Helge Ørland  2. varamedlem 

   Just Salvesen    Sokneprest 

       

 

Saksliste også til: Trygve Torgersen  Kirkeverge 

   Kjetil Aano   Prost 

 

 

Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 

 

 

 

 

 

 

 

Tananger, 25. november 2014 

 

Med hilsen 

For MR-leder 

 

Randi Lundberg Tveit 

daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

102/14 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjent. 

 

103/14 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 04.11.2014 godkjennes. 

  

104/14 Strategiarbeidet  

 Informasjon om endelig plan og datoer for vårens undervisningskvelder, bønn og  

 lovsangskveld og enhetsgudstjeneste. 

 Hver av medlemmene i rådet deler sine tanker og ønsker for tema for vårens  

 undervisningskvelder. 

  

105/14 Oppfølging av saker 

 SAK 94/14 : Offertildeling for 2015 (Vedlegg) 

 Menighetsrådet vedtar offertildelingen for gudstjenestene 2015. 

 

 SAK 96/14: Kirkevalg 2015 

 Arbeide med å finne gode kandidater til menighetsrådsvalget 2015 må starte. 

 Til dette møtet kommer hver av medlemmene i rådet med forslag til fem personer  

som bør utfordres til å stille til valg. Menighetsrådet drøfter hva som kan 

motivere folk til å stille til valg. 

 

 

 

106/14 Vennskapsmenigheten i Khok Noy 

 Da Morten Sandland var misjonær for NMS i Tahiland ble det opprettet  

 vennskapsmenighet med misjonsstasjonen i Khok Noy. Det ble i flere år utvekslet  

 brev og hilsener. De siste årene har det derimot ikke vært kontakt. I forbindelse 

  med bispevisitasen i høst tok Morten Sandland opp tema om Tananger menighet 

 ønsket å avslutte relasjonen til vennskapsmenigheten, noe som er helt  

 legitimt. I biskopens visitas foredrag kan vi lese: 

 
«I forhåndsmeldingen for Tananger menighet, pekes det på at misjonsprosjektet ikke 

har hatt særlig stort fokus de siste årene, noe som også gjelder kontakten med 

vennskapsmenigheten i Khok Noy i Thailand. Det kan være naturlig at man vurderer 

hvorvidt vennskapsrelasjonen skal videreføres. Men når det gjelder 

misjonsprosjektet, vil jeg oppfordre menigheten til å jobbe målrettet med å integrere 

dette i det øvrige menighetsarbeidet.» 

  

Vi støtter et flott prosjekt i Mukdahan, Thailand. Ledertrening er hovedfokus på 

dette kirkesenteret. Misjonsprosjektet i Mukdahan er lite håndgripelig for barn og 

unge. Menighetsrådet drøfter om det er aktuelt å finne et nytt prosjekt som kan 

skape et større engasjement både innen trosopplæringen og kanskje også i bygda. 
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 Forslag til vedtak: 

 Det har i de siste årene ikke vært kontakt med vennskapsmenigheten vår i  

 Kokhnoi, Thailand. Tananger menighet ønsker å avslutte denne relasjonen.  

 Vi benytter anledningen til å takke for den kontakten vi har hatt og ønsker  

 Guds velsignelse i arbeidet videre i Khok Noy.  

 Randi tar kontakt med Morten Sandland og NMS vedrørende dette vedtaket. 

     

107/14 Evaluering 

 Evaluering av gudstjenestene::Familiegudstjeneste 09.11,  

 Gudstjeneste med dåp 15.11, Kveldsgudstjeneste 23.11, Lysmesse 30.11. 

 

108/14 Møtedatoer for menighetsrådet våren 2015. 

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådet i Tananger menighet holder møte følgende tirsdager:  

 13. januar, 10. februar, 10. mars, 14. april, 12. mai, 16. juni. 

 Menighetsrådet har ansvar på medarbeiderfest 31. januar, Fasteaksjonen 24. mars, 

 Stand på Tanangerdagene lørdag 6. juni. 

 

109/14 Tanangerdagene 

 Barnas Dag onsdag 3. juni 2015: Vi trenger en person som kan lede komiteen. 

 Gladkveld torsdag 4. juni 2015 i Tananger kirke.  

 Hva ønsker vi med denne kvelden og hvilken målgruppe ser vi for oss? 

 Stand i Tananger havn lørdag 6. juni 2015. Menighetsrådet er ansvarlig. 

 

110/14 Plan for diakoni i Tananger menighet. (Vedlegg). 

 Diakoniutvalget har utarbeidet et forslag til plan for diakoni i Tananger menighet. 

 Planen fanger opp det arbeidet som menigheten alt gjør innen feltet diakoni  

 samt tiltak som vi samarbeider med de andre menighetene i Sola om.  

 Besøkstjeneste er et nytt satsingsområde som trer i kraft i disse dager. Utvalget  

 foreslår også at Tananger menighet blir Grønn menighet i løpet av 2015. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Plan for diakoni i Tananger menighet vedtas. 

 

111/14 Nytt fra gudstjenesteutvalget  

 

112/14 Nytt ra Fellesrådet  

 

113/14 Skriv og meldinger  

a. Komite for medarbeiderfesten: Randi L Tveit, Nelly Hveding og Olav Mo. 

b. Siv Elin Mæland deltar i valgmøte vedrørende nominasjonskomite for 

     bispedømmerådsvalget 

c. Referat fra møte i diakoniutvalget 18.11.2014 (Vedl.) 

d. Referat fra møte i økonomiutvalget 29.10.2014 (Vedl.) 

e. Referat fra Eierstyret i Tmb/SFO 28.10.2014(Vedl.) 

f. Referat fra Follow Me 05.11.2014 (Vedl.) 

g. Referat fra styremøte i ESC 11.11.2014 (Vedl.) 

h. Biskopens nyttårsmottakelse 6. januar. Påmelding innen 10.desember. (Vedl.) 

i. Anne Fernanda Mæland har flyttet ut av menigheten og trer derfor ut av 

rollen som vararepresentant i Tananger menighetsråd. 

 

114/14 Eventuelt  


