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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 12. januar 2016 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjon over Mat.25,31-26.  
   Hvordan utfordrer denne teksten oss, både med tanke på  
   flyktningesituasjonen, men også ellers i livet? «Det dere gjorde mot en 
   av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg……..Det dere ikke 
   gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.» 
 
TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Tor Ådne Mæland Myklebust  Forfall 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til: Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem  Innkalles 
   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,  5. januar 2016 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

1/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

2/16 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: Protokollen av 24. november godkjennes. 

  

3/16 Strategiarbeidet (Vedlegg) 

 Vi fortsetter arbeidet fra kursdagen for nye menighetsråd. 

 På kurset ble treet brukt som metafor på kirken. Grenene kan representerer de  

 ulike arbeidsområdene. Spørsmål:  

 1.Hvilke to områder har du mest engasjement for, for eksempel av:  

 Gudstjeneste, diakoni, misjon, undervisning, inkludering, kunst og kultur? 

 2. Hvorfor valgte du disse to? 

 3. Hva vil du skal skje i soknet de neste 4 årene på disse to områdene? 

 Vedlagt er notatene fra samtalen som startet på kurset. 

 Er det viktige områder som ikke er nevnt? Hvorfor?  

 Hva vil vi gjøre med disse feltene? 

 

  

4/16 Oppfølging av saker 

 

 SAK 93 – 15 Strategiarbeid. 

 Strategidøgn 27-28 februar: Menighetsrådet fastsetter tidsramme for oppholdet. 

  

 SAK 99 - 15  Delegasjonsreglement (Vedlegg) 
 Pkt.3.2.B: Daglig leder kan gjøre generelle omdisponeringer i menighetens 

 budsjett med inntil kr.30 000,- betyr at daglig leder kan gjøre flere 

 omdisponeringer innenfor rammen av det gitte beløpet. Et slikt punkt gir ikke en 

 absolutt grense for hvor mye daglig leder har fullmakt til å flytte på i løpet av 

 året. Det vil derimot ikke være korrekt å benytte dette punktet til å gjøre mange 

 endringer på kr.30 000 hver for å flytte større budsjettposter. 

 

 Forslag til vedtak: Delegasjonsreglement for Tananger menighetsråd vedtas. 

 

 SAK 104 – 15 Flyktningesituasjonen.  
 Tananger menighet deltok med flere representanter på Sola kommunes 

 informasjonsmøte angående et mulig asylmottak på Sola Sjø, mandag 20. 

 desember. Just orienterer. 

 

 SAK 101 – 15 Medarbeiderfest lørdag 30. januar  

 Fordeling av oppgaver til festen. 
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5/16 Evaluering 

 Menigheterådet gis mulighet til å evaluere gudstjenestene siden sist møte. Denne 

 gangen er det mange gudstjenester å evaluere. Vi fokuserer på julehøytiden. Ha 

 momentene klar til møtet dersom du har innspill til: 

 Lysmessen, Vi synger julen inn, Julaften, 1.juledag, 1.nyttårsdag. 

 Andre gudstjenester: 6.des, 12.des., 10.jan. 

 

6/16 Budsjett for Tananger menighet 2016 

 Budsjett for Tananger menighet skal utarbeides i disse dager. MR bes om innspill 

 til budsjettarbeidet. 

 Aktuelle stikkord/spørsmål: Inntektsbringende arrangement; ønsker MR Basar? 

 Er det større ting som må utbedres/ investeres i? Ønsker MR å satse på ettåring 

 neste skoleår? Gudstjenestevikar i Tananger når sokneprest er på konfirmantleir? 

 Støtte til ungdomsarrangement nyttårsfeiring, Gospel Gathering. Behov for bedre 

 lydanlegg på kirketorget? Liten lysglobe. 

 Budsjettforslag legges frem på februarmøtet. 

  

7/16 Representanter til utvalg og komitéer  

 Trosopplæringsutalget. 

 AU mener det er viktig at rådet har en representant i trosopplæringsutvalget. 

 Representanten skal ivareta kontakten med dette arbeidet som er en stor det av 

 menighetens totale arbeid, holde MR informert samt være en støtte for 

 trosopplærer. Hvert rådsmedlem vurderer om dette er en aktuell oppgave. 

  

 Vi har ulike komiteer som trenger representanter. Hvert rådsmedlem kommer 

 med forslag til to personer som kan spørres til disse komiteene: 

 

a. 17-mai komiteen 

b. Barnas dag: Her trenger vi aktuelle lederkandidater. 

c. Gladkveld: Arrangement i kirken sammen med Lions. 

  Cato Zahl Pedersen og Morten Samuelsen er alt hyret inn som aktører. 

    

8/16 Nytt fra barnehagen/SFO Randi informerer. 

 

9/16 Nytt fra Fellesrådet (Vedlegg) 

 Informasjon v. representantene 

 

10/16 Skriv og meldinger  

a. Julegaveaksjonen 2015 samlet inn kr.60 000,- fra menighetene i Sola. Dette 

ble delt ut som gavekort hos Rema på kr.1000,- til trengende barnefamilier. 

NAV formidlet gavene i samarbeid med diakon Solveig Braut Tjelle.  

NAV retter stor takk til menighetene, på vegne av familiene. 

 

b. Prost Kjetil Aano besøker menighetsrådet 8. mars. 

 

c. Referat fra styremøte i ESC 09.12.2015 (Vedlegg) 
 

d. Kirkevergen i Sola innvilger kr 10 000 til fotograferingsoppdrag vedrørende 

utvikling av ny hjemmeside for Tananger menighet. 

Bevilgningen tas fra avsatte midler til Kompetanseheving innenfor grafisk 

presentasjon, bruk av sosiale medier og hjemmesider. 

 

11/16 Eventuelt  


