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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 24. november 2015 kl. 18.30 – 22:00 
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: Hva er dine drømmer for Tananger menighet? 
   Hvor ligger ditt fremste engasjement? 
 
TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Tor Ådne Mæland Myklebust 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland  Forfall 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til: Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem Innkalt 
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Kjetil Aano   Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 
 
 
 Tananger, 13. november 2015 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 
 
91/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Saker til eventuelt. 
 Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
92/15 Godkjenning av protokoll. 
 Forslag til vedtak: Protokollen av 20.10.2015 godkjennes. 
 
93/15 Strategiarbeid. 
 Vi setter av god tid til å reflektere over og dele tanker rundt spørsmålene: 
 «Hva er dine drømmer for Tananger menighet? Hvor ligger ditt fremste 
 engasjement?»  
 For at MR og stab skal kunne jobbe godt sammen og «dra i samme retning» er 
 det viktig å bli godt kjent med hverandre og hverandres roller. AU foreslår at vi 
 setter av et døgn til «sammenristning» og strategitenkning:  
 Lørdag 27 – søndag 28. februar. 
 Vi ser på menighetens organisasjonskart (deles ut). Hvor ønsker menighetsrådet 
 å være representert? 
 
94/15 Oppnevning av representant til eierstyret for Tmb/SFO (Vedlegg) 
 Menighetsrådet opprettet i 2013 eierstyre for Tananger 
 menighetsbarnehage/SFO. Vedtektene for eierstyret er vedlagt. Menighetsrådet 
 skal oppnevne en representant fra menigheten til eierstyret, i tillegg til rådets 
 egen representant. Trude Maren Mo har sagt seg villig til å påta seg dette vervet. 
  
 Forslag til vedtak: Trude Maren Mo oppnevnes til menighetens representant i 
 eierstyret for Tananger menighetsbarnehage/SFO for inneværende 
 menighetsrådsperiode. 
 
95/15 Gudstjenesteplan for våren 2016. (Vedlegg) 
 Menighetsrådet skal vedta plan for gudstjenester våren 2016 mht. fordeling av 
 ulike typer gudstjenester samt fordeling av dåp og nattverd. Staben har 
 utarbeidet forslag til gudstjenesteplan etter føringer fra forrige menighetsråd og 
 gjeldende forordninger. 
 
 Forslag til vedtak: Vedlagt plan for gudstjenester våren 2016 vedtas. 
   
96/15 Offertildeling 2016 (Vedlegg) 
 Menighetsrådet vedtar hvem/hvilke organisasjoner som skal tildeles offer ved 
 gudstjenestene. Vedlagt er listen over søkere til kirkeoffer. Noen offer tildeles 
 egen virksomhet og noen offerformål er det tradisjon på å tildele uten at det 
 søkes. Det er klokt å la noen offer stå åpne slik at MR har mulighet til å foreta 
 justeringer i løpet av året, for eks. ved akutte kriser. Forslag til offertildeling er 
 vedlagt. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Forslag til offertildeling 2016 vedtas slik den er lagt frem. 
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97/15 Evaluering 
 Vi evaluerer gudstjenestene og undervisningskveld siden sist MR.  
 «Hva var bra? Hvorfor var det bra? Hva kan gjøres enda bedre?» 
 Hvis du var tilstede, tenk gjennom momenter på forhånd. 
  
 25.10.: Familiegudstjeneste, dåp og 4-åringer 
 01.11.: Allehelgensgudstjeneste 
 03.11.: Undervisningskveld v/Søvik «Nådegaver» 
 08.11.: Gudstjeneste med dåp 
 15.11.: Gudstjeneste med dåp v/Kessel 
 22.11.: Kveldsgudstjeneste 
 
98/15 Økonomireglement for Tananger menighet (Vedlegg) 
 Som menighetsråd er vi pålagt å ha et økonomireglement, jfr. Økonomi-
 forskriften. Reglementet skal legge til rette for god og forsvarlig 
 økonomiforvaltning. Reglementet gir rutiner og retningslinjer for daglig leder. 
 Tananger menighetsråds økonomireglement vedtatt 25.08.2015 er vedlagt. 
 Dette henviser til gjeldende frister og forskrifter.  
 
 Forslag til vedtak: Økonomireglement for Tananger menighet vedtas. 
 
99/15 Delegasjonsreglement for Tananger menighet (Vedlegg) 

Lov om Den norske kirke – kirkeloven – gir i § 8 menighetsrådet mulighet til å 
delegere myndighet på saklig begrensede områder. 

 I følge § 10 i forslag til ”Regler om formene for menighetsrådets og 
menighetsrådets virksomhet” – utarbeidet av kirkerådet -, fastsetter 
menighetsrådet i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som er tildelt 
menighetsrådets leder, arbeidsutvalget (AU) og administrasjonsleder (daglig 
leder) som daglig leder av menighetsrådets virksomhet. Forslag til 
delegasjonsreglement for Tananger menighet er vedlagt. 

 
 Forslag til vedtak: Delegasjonsreglement for Tananger menighet vedtas. 
 

 
100/15 Et glimt inn i  menighetens ungdomsarbeid Follow me 
 Informasjon om ledernettverket Follow me. (Film) 
 Refleksjon rundt kostnadene ved en potensiell stor Follow me gruppe. 
 
101/15 Medarbeiderfest lørdag 30. januar. 
 Stab og menighetsråd  har ansvar for den årlige medarebeiderfesten. 
 Dette er en feiring av og takk til alle medarbeidere for god innsats i menigheten.  
 Tor og Marie Kvammen vil inspirere med ord og toner. En fra menighetsrådet er  
 med i komite sammen med noen fra stab. 
 
 
102/15 Nytt fra gudstjenesteutvalget (Vedlegg) 
 Tananger menighet har fått godkjent lokal grunnordning for gudstjeneste. 
 Biskopen kom med noen utfordringer i forbindelse med godkjenningen. Dette 
 har gudstjenesteutvalget jobbet videre med. Se vedlegget. Just orienterer. 
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103/15 Habilitet og inhabilitet 
 På spørsmål om habilitet i menighetsråd og fellesråd gis det en kort orientering 
 om hvilke retningslinjer som gjelder. Les gjerne pkt. 8.17 i den nye håndboken 
 for menighetsråd og fellesråd (s.137-139) 
 
104/15 Flyktningesituasjonen  
 Den akutte situasjonen med flyktningestrømmen til Norge berører oss.  
 Hvilken rolle kan det være aktuelt for Tananger menighet å spille? 
 MR reflekterer over spørsmålet. 
 
105/15 Skriv og meldinger (Vedlegg)  
 a.Eventuelt forfall til kurset for nye menighetsråd 2. desember meldes i møtet.  
 b.Referat fra Eierstyret i Tananger menighetsbarnehage/SFO 
 c. Referat fra møte i diakoniutvalger 13.10.2015 
 d. Ny brosjyre for diakoni i Tananger menighet 
 e. Tananger menighet er registrert som Grønn menighet. 
 f. Referat fra styremøte i ESC 28.10.2015 
  
 
106/15 Eventuelt  


