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Tilstede på møtet                                   

 
 
 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 

Siv Elin Mæland 

Nelly Margrethe Hveding 

Jorunn Elin Haga 

Sigve Martin Mæland 

Knut Erik Hollund 

Just Salvesen,                            Sokneprest 

Lars Helge Ørland                     Vara 

Anne Berit Berge Ims                Vara - forfall 

 

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær                

 

 
 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

  20 -  32 / 15                             

 
 
 
 
Underskrift 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader, som vi har signert, er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet 
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20/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

21/15 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 10.02.2015 godkjennes. 

  

22/15 Strategiarbeidet  

 

 Bønnekalender. 

 Menighetsrådet har i sitt strategiarbeid poengtert at bønn har en stor betydning.

 I handlingsplanen er en bønnekalender nevnt som en mulighet til å inspirere til  

 bønn. Bjørg Stallemo sender ut månedlige bønnebrev til en rekke personer som har skrevet  

 seg på e-postlisten. Dette er et verdifullt tiltak som kan utvides. Menighetsrådet ønsker å  

 bygge videre på det og gode arbeidet som eksisterer, og legger derfor bønnekalender på is.  

  

 Vedtak: Just kontakter Bjørg Stallemo for å høre hennes tanker om bønnebrevet, og  

 hvordan det kan nå flere. Vi utarbeider ingen bønnekalender i denne omgang. 

 

 Søndagsskolen som satsingsområde. 

 Menighetsrådet har handlingsplanen blinket ut søndagsskolen som et viktig  

 satsingsområde. I Ræge menighet kalles søndagens tilbud for barna  

 «Barnemenigheten». Sigve informerte. Rådet samtalte om hva det betyr for oss å satse på  

 søndagsskolen. Randi snakker med trosopplærer Solfrid om hvordan arbeidet i  

 søndagsskolen skrider frem.  

 

23/15 Oppfølging av saker 

  

 SAK 97/14   Tilsetting av kantor i Tananger menighet 

 Søknadsfrist etter 3. gangs utlysning gikk ut 8. mars. To kandidater har søkt. 

 Informasjon etter møtet: Intervju og prøvespilling foregår i uke 13. 

  

 SAK 96/14   Kirkevalg 2015. 

 Nominasjonskomiteen, som er menighetsrådet, har fått fylt opp listen av kandidater. 

 13 kandidater er på plass. 8 av disse blir faste medlemmer og 5 varamedlemmer. 

 Komiteen har gjort et betydelig stykke arbeid for å ha nådd dette målet da 108 personer har 

 blitt kontaktet. Kandidatlisten i alfabetisk rekkefølge er: 

 

 Helga Frøyland  Bjørg Stallemo 

 Tom Henning Haga   Torhild Karin Tjora Tednes 

 Jorunn Elin Haga   Kjell Vignes 

 Mariann Hellestø Kean 

 Olav Kylland  

 Bjørn Mo 

 Tor Ådne Mæland Myklebust 

 Gro Mæland Myklebust 

 Siv Elin Mæland  

 Steinar Sola 
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 SAK 16/15   Ettåring  

 Student ved Bibelskolen i Grimstad, Vibeke Nygård, som ønsker praksisplass  

 i Tananger menighet ønsker primært å bo i Tananger. Vi har ennå ikke fått  

 tak i bolig. Menighetsrådet drøftet ulike alternativer bl.a. kjøp eller leasing av bil.  

 Randi gjør en henvendelse til Lions og Bedehuset med tanke på rom.  

 Lars Helge vurderer nærmere alternativet med bil. 

 

24/15 Årsrapport for Tananger menighet 2014. 

 Årsrapport for Tananger menighet ble sendt ut pr. e-post. Kommentarer ble gitt i  

 møte 24.februar. Rapporten ble deretter korrigert.  

  

 Vedtak: Årsrapport for Tananger menighet 2014 ble vedtatt i møte 24.02.2015. 

   

25/15 Budsjett for Tananger menighet 2015.  
 Budsjettforslag for Tananger menighet ble legt frem  

   

 Vedtak: Budsjett for Tananger menighet 2015 vedtas. 

 

26/15 Godkjenning av regnskap for Tananger menighet 2014.  
 Regnskap for Tananger menighet 2014 ble lagt frem slik det er sluttført hos Sola  

 kommune.  

 

 Vedtak: Regnskap for Tananger menighet 2014 godkjennes under  

 forutsetning av at revisor ikke har innvendinger til regnskapet. 

     

27/15 Evaluering 

 Gudstjenestene siden sist menighetsråd ble evaluert. 

 

 Undervisningskveld 3. mars. Losen og Livet; Om bønn i hverdagen. 

 52 personer deltok. Mange grupper sluttet opp om undervisningskvelden, som var kveld  

 nummer to i serien. 

  

 Vedtak: På bakgrunn av erfaringene så langt velger menighetsrådet å satse på  

 4 kvelder med undervisning høsten 2015. Det blir som dette semesteret:  

 To kveldsgudstjenester og to undervisningskvelder. 

 Tema blir innenfor handlingsplanen del 3: «Vi utrustes til tjeneste». 

 Om talenter, utrustning, nådegaver.  

 

28/15 Gudstjenesteplan for høsten 2015  

 Forslag til gudstjenestene høsten 2015 ble lagt frem. 

  

 Vedtak: Gudstjenesteplan for høsten 2015 godkjennes slik den ble lagt frem. 

 Staben fordele dåp, nattverd og tiltak på de ulike gudstjenestene. Den legges frem for rådet  

 på møtet i april. 
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29/15 Veivalg for fremtidig kirkeordning. Høring . 

 Kirkerådet sender høringsnotatet «Veivalg for fremtidig kirkeordning» ut på bred 

 høring. Menighetsrådet er høringsinstans. Høringsfristen er 15. mai.  

 Vedtak:  
 Menighetsrådet vil jobbe med høringsspørsmålene på møtet i april. Randi foreslår et utvalg  

 av spørsmål som rådet konsentrer seg om. Høringsuttalelsen sluttføres på møtet 12. mai.  

 

30/15 Tananger menighets hjemmeside. Saken utsettes. 

 Menighetens hjemmeside er et viktig kommunikasjonsmiddel utad. Det er av stor  

 betydning at hjemmesidens layout er god, tillitsvekkende og informativ. Bør vår  

 hjemmeside få en «ansiktsløftning»?  

 

31/15 Skriv og meldinger  

                  Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring  

                  KA (Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) anbefaler alle lokale enheter i  

                  Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter deltagere i 

                  Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til 

                  ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.  

                  Kostnaden dekkes av Sola kirkelige fellesråd på vegne av menighetene. 

 

32/15 Eventuelt 

 Søknad om eget offer til Tananger menighets søndagsskole. 

 Søndagsskolelederne v/Ingebjørg Hollund har søkt Tananger menighetsråd om et eget offer 

 til søndagsskolen, som en del av satsingen på søndagsskolearbeidet. 

 I budsjettet for 2015 har Tananger menighet avd. felles bl.a. tatt halve omkostningene med  

 Undervisningsopplegget Sprell levende. Dersom søndagsskolen ønsker å satse på noe som  

 overstiger deres budsjett, bes de signalisere dette slik at omkostningene kan føres på  

 menigheten felles.  

 

 Vedtak: Menighetsrådet tildeler ikke vår egen søndagsskole et eget offer. Dersom  

 søndagsskolen ønsker å satse på noe som overstiger deres budsjett bes leder ta dette opp  

 med Randi slik at omkostningene kan føres på menigheten felles. 

 


