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62/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

63/15 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 16.06.2015 godkjennes etter at fremmøttes navn rettes. 

  

64/15 Strategiarbeidet  

 Dåpsaksjonen. 
 Med bakgrunn i notatet fra dialogmøtet 06.05.2015 samtalte MR om viktige momenter for 

 å øke oppslutningen om dåp i Tananger. Tiltak som vi vil ta fatt på: 

 Dåpsbrosjyren: Fornye tekst og bilde.Få frem at det er andre muligheter enn 

 søndagsdåp.(Stab) 

 Hjemmesiden: Fornye med tekst, bilde og FAQ. (Stab) 

 Bruke menighetsblad og om mulig Solabladet for å sette fokus på dåp. 

 Skrive i Siste Nytt om dåpstall som synker. For å bevisstgjøre menigheten. (Stab) 

 Kirkevert: Få folk til å sitte fremme når det er dåp slik at dåpsfamiliene ikke blir 

 stigmatisert. Ta dette opp på teammøtene. 

 Dåpssamtalen: Formidle at det er mulig å ikke sitte fremme dersom dette føles 

 beklemmende. Utfordre dåpsfamilie til å gi tilbakemelding på opplevelsen. 

 Kontoret: Sekretær eller prest ringer til nybakte foreldre enten før eller etter brosjyre 

 sendes. Dette blir en prøveordning for å gjøre noen erfaringer. 

   

   

65/15 Oppfølging av saker 

 

 SAK 96/14   Kirkevalg.  

 Menighetsrådet er valgstyre og har ansvar for avvikling av valget, også opptelling 

 etter valget. Opptelling foregår umiddelbart etter at valglokalene stenger. Valgurnene 

 bringes til kirken hvor opptellingen skjer. Det er viktig at MR orienterer seg om valgstyrets 

 ansvar. Se valghåndboken (eller på nett kirkevalget.no) Les 2.1.9 Veiledning for 

 stemmestyre og 2.1.11 Veiledning – opptelling flertallsvalg. 

 Valglokalene rigges fredag 11. september på formiddagstid. Randi sørger for bemanning. 

  

 SAK 30/15 Tananger menighets hjemmeside 

 

 En arbeidsgruppe har vurdert fordelene ved å ta i bruk Agrando sin hjemmesideløsning 

 opp mot Adore Church og bruk av WordPress. 

  

 Vedtak:  

 Tananger menighetsråd holder fast ved vedtaket fra 12.05.2015.om å velge Adore Church 

 som hjemmesideløsning. 
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66/15 Stillingsbeskrivelse for organist 

 Stillingsbeskrivelse for organist er utarbeidet. MR har anledning til å uttale seg  

 om stillingsbeskrivelsen, som skal vedtas i administrasjonsutvalget. 

 

 Uttalelse: Menighetsrådet ønsker at pkt.2.5 skal lyde: 

 «Organisten bidrar i kor/orkestervirskomhet og konsertvirksomhet innen for rammen av 

 stillingens størrelse.» Orkester er tilføyet. 

 

67/15  Økonomireglement (Vedlegg) 

 Økonomiforskriften pålegger et hvert menighetsråd å ha et økonomireglement. 

 Reglementet skal legge til rette for god og forsvarlig økonomiforvaltning. MR har 

 utarbeidet sitt eget økonomireglement ut fra mal fra KA (Kirkens Arbeidsgiver og 

 interesseorganisasjon). 

 

 Vedtak: Tananger menighetsråd vedtar økonomireglement slik det er vedlagt. 

    

68/15 Evaluering 

 Evaluering av gudstjenestene ble foretatt. 

 Det bemerkes at rutinen med sommergudstjenester fungerer godt. Det er èn gudstjeneste i 

 Sola hver søndag i sommerferien. Det er oppslutning fra alle menighetene. 

 Lav oppslutning om kick-off gudstjenesten kan tyde på at den ble lagt for tidlig i 

 semesteret. 

 

69/15 Forholdet Tananger menighet og IMI Tananger 

 På bakgrunn av utfordringen gitt under bispevisitasen 2014 samt erfaringer med felles 

 tiltak med IMI, hadde MR en samtale om hvordan vi fremover skal forholde oss til  

 hverandre. Slik oppsummeres samtalen: 

 Just vil fortsette en god dialogen med Halvor Lindal. 

 MR ønsker en felles gudstjeneste våren 2016, med IMI og Kristkirken. 

 MR ønsker å informere om Bønn- og lovsangskveldene på Betania. Bønnegruppen 

 utfordres til å oppnevne en kontaktperson for å ivareta denne kontakten. MR ser det ikke  

 som hensiktsmessig å være medarrangør. 

 MR ønsker at samarbeidet om arrangementene Hallo Venn, Barnas Dag og Romjulsfest 

 fortsetter. 

 Godhetsfestivalen faller sammen med Tanangerdagene. MR ser gjerne at det informeres 

 om tiltaket, men ønsker ikke å være medarrangør. Begrunnelsen er dels ressursmessig men 

 også at Tananger menighet arbeider diakonalt etter andre prinsipper. 

 Marianne Bøe Weibell vil møte ledelsen i IMI for å drøfte ungdomsarbeidet i Tananger. 

     

70/15 Nytt fra barnehagen/SFO. Utsatt. 

  

71/15 Skriv og meldinger  

a. Tor og Marie Kvammen blir gjester på medarbeiderfesten 30.01.2016. 

b. To sentrale kurs i høst er: GLS 6-7. november og «Salig er tørsten» 14. november. Se 

areopagos.no Gi beskjed innen utgangen av september om påmelding

  

72/15 Eventuelt 

 Informasjon om ettåringens praksisår og arbeidsoppgaver i Tananger menighet. 


