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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag  2016 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  1.Kor.12, 12 «Slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og 
   alle lemmene utgjør en kropp enda de er mange, slik er det også med 
   Kristus. For med en Ånd ble vi døpt til å være en kropp…»  
   Hvordan utfordres vi av kapittel 12 i 1. brev til Korinterne? 
   Enhet, gaver, oppgaver og nådegaver er stikkord. 
 
TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Tor Ådne Mæland Myklebust 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til: Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem 
   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, 4.mai 2016 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
 

 

mailto:randi.tveit@tananger.menighet.no


 

 

Postadresse:  Besøksadresse:  Telefon:  Epost:  randi.tveit@tananger.menighet.no 

Postboks 120  Risavika havnering 100 51 75 53 70    post@tananger.menighet.no   

4098 Tananger  4056 Tananger   51 71 96 61      

 

Saksliste: 

 

 

40/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

41/16 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 12.04.2016 godkjennes. 

 

42/16 Informasjon fra ungdomstinget (Vedlegg) 

 Våre to delegater, Thea Roalsvik og Ingvild Østebø Mæland, informerer. 

  

43/16 Strategiarbeidet  

 

 Brobyggerteam: Just informerer fra møtet med familiene i brobyggerteamet. 

 Menighetsrådet drøfter hvordan vi i praksis støtter opp om teamets ønsker og 

 behov. 

 

 Tjenesteoppgaver: Skape kultur for å spørre direkte. (Sitat fra handlingsplanenen.) 

 Hvordan gjør vi dette i praksis? Samtale omkring spørsmålet. 

 

44/16 Oppfølging av saker 

 

 SAK 35/16: Inntektsbringende arrangement 2016 
 Basaren arrangeres lørdag 22. oktober 2016.  

 Det trengs fremdeles representanter til komitéen. Hver av medlemmene i rådet 

 har med forslag til to kandidater. Dersom dere vil vite hvem som alt er spurt, har 

 Gro oversikt over dette.  

  

 SAK 37/16  Ettåring 

 Hilde Kristoffersen, takket nei til ettåringstjeneste i Tananger menighet.  

 

 SAK 16/16  Nytt misjonsprosjekt 

 Ulike prosjekter som kan være aktuelle presenteres i møtet. Menighetsrådet  

 drøfter om vi skal gå videre med noen av alternativene. 

 

 Fra vedtak SAK 16/16:  

 Menighetsrådet vil jobbe for å finne et nytt misjonsprosjekt som kan engasjere 

 både barn, unge og voksne. Ønsket er også å få bygda og lokale organisasjoner 

 engasjert. For å få dette til, bør prosjektet inneholde et element av bistand. For å 

 skape nærhet til prosjektet er det ønskelig at det kan la seg gjøre å reise til stedet. 

 

45/16 Tanangerdagene stand 

 Menighetsrådet har ansvar for stand under Tanangerdagene, lørdag 4.juni. 

 Oppgaver og ansvar fordeles på møtet. 

 

46/16 Samtale omkring kirkemøtets vedtak om vigselsliturgi (Vedlegg) 

 Just innleder til samtale. 
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47/16 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerer gudstjenestene siden sist møte:  

 17.april: Samtalegudstjeneste  

 24. april: Kveldsgudstjeneste 

   1. mai: Gudstjeneste med dåp og nattverd 

 7-8. mai: Konfirmasjonsgudstjenester 

 

48/16 mCASH 

 mCASH er en betalingsapp som er eid av SpareBank1 SR-bank. Den har tjenlige 

 funksjoner for foreninger, lag og menigheter. mCASH vil kunne brukes under 

 ofring, arrangementer, medlemsbetaling og kiosk. Dette vil være en rimeligere 

 betalingsløsning enn terminal som menigheten har i dag. Terminalen i kirken har 

 en bindingstid som går ut september 2017. Les mer på www.mcash.no  

 Menighetsrådet drøfter om det er ønskelig å ta i bruk mCASH. 

  

49/16 Innspill til FR-budsjett (Vedlegg) 

 Tananger menighetsråd bes om å komme med innspill til Sola Kirkelige 

 Fellesråds budsjett for 2017. Menighetsrådet kommer med innspill til budsjettet 

 og forslagene sendes til fellesrådet. Innspill for 2016 budsjettet legges ved til 

 orientering. 

 

50/16 Informasjonssaker  

 

a. AU SAK 1/16: Fellesgudstjenesten 22. mai 2016. 

AU mener at lokalene i kirken er de beste for å avholde gudstjeneste, men er 

positive til at fellesgudstjenestene med IMI Tananger veksler lokalitet. Da sist 

fellesgudstjeneste ble holdt i Tananger kirke, er AU åpen for at gudstjenesten 

denne gangen blir holdt på Betania Bedehus. Just formidler dette til 

planleggingsgruppen. 

 

b. Nytt fra barnehagen/SFO  

 Randi informerer om tilsettingsprosessen av styrer. 

 

c. Nytt fra gudstjenesteutvalget 

  

51/16 Skriv og meldinger 

a. Referat fra diakoniutvalget 05.04.2016 (Vedlegg) 

b. Referat fra Eierstyret i Tmb/SFO 31.03.2016 (Vedlegg) 

 

52/16 Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mcash.no/

