
Kommune 

                  
     Sola

 
 Møtebok 

 
                          Blad    92              

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato

   

12.05.2015 

Fra kl 

18:30       
 

Til kl. 

 22:00 

 

 
 
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 

  42 – 52 / 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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42/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.  

 

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

43/15 Godkjenning av protokoll 

 

 Vedtak: Protokollen av 14.04.2015 godkjennes. 

   

44/15 Oppfølging av saker 

  

 29/15  Veivalg for fremtidig kirkeordning. Høring.(Vedlegg) 

 Menighetsrådet gjorde ferdig sin uttalelse vedrørende Veivalg for fremtidig kirkeordning. 

 Spørsmål nr. 9 og 10 besvares ikke. På spørsmål nr.16: Bør alle ansatte ha den samme  

 arbeidsgiver og hvilket organ bør i så fall dette være? Svarer menighetsrådet: 
 «TMR mener alle ansatte bør ha samme arbeidsgiver. TMR tar ikke stilling til hvilket organ 

 dette bør være». Høringsuttalelsen er vedlagt. 

 

 SAK 30/15  Tananger menighets hjemmeside 

 Menighetsråd og stab har vurdert ulike maler for en ny hjemmeside for Tananger 

 menighet. Av alternativene som ble vurdert, var det Adore Church som ble valgt.  

 Knut Erik jobber videre med utformingen. Olav er ressursperson i staben. 

 

45/15 Innspill til Sola kirkelige fellesråds budsjett 2016. (Vedlegg)  

 Tananger menighets innspill til fellesrådets budsjett er vedlagt. 

 

46/15 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerte gudstjenestene siden sist. Momenter ble notert. 

 

47/15 Tanangerdagene 

 Menighetsrådet er til stede med stand under Tanangerdagene lørdag 6. juni. 

  Randi: Legger utstyr og materiell klart i sakristiet fredag. Bestiller plass. 

 Knut Erik: Henter utstyr. 

 Aktivitet: Svampekast på den nye platen.  

 Nelly fikser snopepremier. 

 Utdeling: Brosjyren «Velkommen til Tananger menighet». Flyer: Friluftsgudstjeneste. 

 1.økt 09-11: Knut Erik, Jorunn Elin. Hent og sett opp telt/utstyr. 

 2. økt 11-13: Nelly, Sigve, Siv Elin. Pakker sammen og returnerer til kirken. (Mulig vi må 

 holde ut litt lenger.) 

 

48/15 Møtedatoer for menighetsrådet høsten 2015. 

 

 Vedtak: Tananger menighetsråd (MR) har denne møteplan for høsten 2015: 
  25. august:  MR 
  14. september:       VALG  
  22. september:       MR 
  20. oktober: MR + Konstituerende MR 
  17. november:   MR – nytt råd 
  15. desember: MR 
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49/15 Program for høsten 2015 

 Det planlegges en undervisningsserie på fire kvelder høsten 2015. To av kveldene 

 er kveldsgudstjenestene 27. september og 22. november. To tirsdagskvelder  blinkes ut som 

  undervisningskvelder: 13. oktober og 3. november. 

  

 Menighetsrådet har i sitt budsjett vedtatt basar som årets inntektsbringende arrangement.

 Forslag til komitemedlemmer ble notert. Randi og Siv Elin spør. 

 

 Vedtak: 

 Basar til inntekt for menighetsarbeidet holdes i Tananger kirke lørdag 17. oktober.  

 

50/15 Lokal grunnordning for gudstjenesten, ny godkjenning. 

 Tananger menighet har utarbeidet sin lokalgrunnordning for gudstjeneste. Denne 

 har vært utprøvd og skal nå evalueres og godkjennes på nytt. Menighetsrådet gav innspill 

 til gudstjenesteutvalget som forbereder saken til neste MR, 16. juni. Momenter som ble 

 drøftet var: Plassering av kunngjøringene, bønnevandring under familiegudstjenestene, 

 nattverdhyppighet, åpen del. 

 

51/15 Skriv og meldinger  

a. Referat fra møte i eldreutvalget 10.04.2015 

b. Referat fra styremøte i ESC 04.09.2015  

c. Kirkevalget: Orientering om kandidater til kirkemøtet og Stavanger bispedømmeråd.  

d. Årsrapport for Kirkens SOS 2014  

 

52/15 Eventuelt 

a. MR takker for et godt og inspirerende dialogmøte med fokus på dåp. 

b. Nellys klasse på Haga takker for flott kirkebesøk med Olav Mo som guide. 

c. Da nominasjonskomiteen ringte rundt til aktuelle kandidater, var det en del som takket 

nei til MR-valg men ville heller bidra på annet vis. Send disse navnene til Randi. 

 

 

 

 

 


