
Kommune 

                  
     Sola

 
 Møtebok 

 
                          Blad  101            

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato

   

22.09.2015 

Fra kl 

18.30       
 

Til kl. 

 21:40 

 

 
 
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                     Forfall 

Anne Berit Berge Ims                Forfall 

 

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær                

 

 
 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

          73 -  80 / 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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73/15 Godkjenning av innkalling og sakliste.  

 Vedtak:  Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

74/15 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 25. august og Valgbok for menighetsrådsvalget 2015 godkjennes. 

  

75/15 Strategiarbeidet  

 Søndagsskolen, statusrapport: Just og søndagsskolelederne v/Ingebjørg har hat tettere 

 dialog mht planlegging av høstsemesteret. To søndager blir det «Barnas 5 minutter» i 

 gudstjenesten siden ikke alle lederne er komfortable med formidling til barna på 

 søndagsskolen. To ungdommer er med som ledere og man prøver å få til aldersinndeling. 

  

 «Alle mann på dekk», aksjonen for å rekruttere frivillige, har vært løftet frem på tre  

 gudstjenester. Svært få har meldt seg. Neste steg blir personlige henvendelser etter 

 gudstjenestene og i andre sammenhenger. 

 

 Betydning av Småfellesskap er en del av vår strategitenkning. Etter familiegudstjeneste og 

 kirkepølse søndag 25. oktober vil ulike gruppetilbud presenteres og aktuelle personer vil bli 

 invitert. Jentegruppe har startet og en mannsgrupper er i emning. Det er gledelig.  

 Småfellesskapene oppfordres også til å prioritere undervisningskveldene.  

  

76/15 Oppfølging av saker 

 

 SAK 96/14 Kirkevalg. 

 Følgende kandidater ble valgt inn i Tananger menighetsråd 2015-2019: 

 
1. Siv Elin Mæland (676)  

2. Gro Mæland Myklebust (652) 

3. Jorunn Elin Haga (632) 

4. Kjell A. Vignes (620) 

5. Bjørn Mo (618) 

6. Tor Ådne Mæland (617) 

7. Olav Kylland (602) 

8. Helga Frøyland (601) 

9. Mariann Hellestø Kean (597) 

10. Tom Henning Haga (575) 

11. Steinar Sola (566) 

12. Bjørg Irene Stallemo (565) 

13. Torhild Tednes Tjora (544) 

 

        Kandidat 1-8 er valgt til faste representanter i menighetsrådet. 

       Kandidat 9-13 er valgt til vararepresentanter. 

 Konstituerende møte blir tirsdag 20. oktober.  

 Siste møte for sittende råd blir tirsdag 20. oktober. Tidspunkt kommer senere. 
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 Evaluering av kirkevalget: Avviklingen av valget gikk svært greit.  

 Tellekorpset bestod av 7 pluss daglig leder. Det bør ikke være færre. 

 Omtale av MR-kandidatene kan vært mer omfattende og frontet bedre. Noen velgere 

 etterspurte hva kandidatene stod for. 

  

 SAK 49 / 15 Basar 17. oktober.  
 Komiteen utfordrer MR-medlemmene til å stille med en gevinst hver. 

 Hovedpremie på loddbok blir en el-sykkel. MR medlemmene som har anledning meldte 

 seg til å delta i forberedelsene fredag ettermiddag. 

 

77/15 Økonomioppfølging  

 Økonomirapport for Tananger menighet januar – august 2015 ble lagt frem. 

 Vedtak:  

 Økonomirapport for Tananger menighet jan.-aug. 2015 tas til etterretning.  

   

78/15 Evaluering 

 Evaluering av gudstjenestene siden sist MR ble notert. 

     

79/15 Nytt fra barnehagen/SFO  

 Informasjon v. Randi: To pedagoger er underutdanning som barnehagelærere. Kun to

 assistenter er uten barne- og ungdomsarbeiderutdannelse. Dårlig arbeidsmarked har 

 medført noen oppsigelser på SFO. Hjemmesiden er ny og bedre. Driften går godt og 

 tilbakemeldingene fra foreldre er gode. 

 

80/15 Skriv og meldinger 
A. Referat fra styremøte i ESC 20.08.2015 

B. Referat fra møte i Eldreutvalget 02.09.2015 

  

80/15 Eventuelt 

a. Offertildeling; åpent offer og endring. 

 Menighetsrådet satte også i år av ett offer til et lokalt veldedig formål. Offeret 6. september 

 ble endret fra Sola menighetsblad til Kirkens nødhjelp merket «Flyktningekatastrofen». På 

 grunn av denne endringen, vedtatt av AU, må ett tildelt offer gå ut. 

  

 Vedtak: 

 Lokalt veldedig offer tildeles NAV Sola, øremerket «Barnefattigdom». 

 Ett offer til Menighetsarbeidet erstattes med offer til Sola menighetsblad. 

 

b. Lydopptak av preken 

 Menighetsrådet etterlyser lydopptak av preken som legges ut på hjemmesiden, jfr. 

 Handlingsplanen. Tiltaket utprøves ved første aktuelle anledning. Gudstjenester med 

 visuelt preg på preken er ikke egnet. 

 

c. Transportkorridor Vest. 

                    Utvalg for arealsaker skal behandle detaljplan for Transportkorridor Vest 23. september. 

                    Når forslag til reguleringsplan blir sendt ut på høring, vil MR få anledning til å uttale seg. 

                     


