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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 13. desember 2016 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Juletanker 
 
TIL:   Siv Elin Mæland   
   Gro Mæland Myklebust 
   Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland 
   Mariann Hellestø Kean 1. varamedlem 
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
   Tor Ådne Mæland Myklebust     Flyttet 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Kjetil Aano   Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 Tananger,  7. desember 2016 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

100/16 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

101/16 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 15.11.2016 godkjennes. 

  

  

102/16 Oppfølging av saker 

 

 SAK 83/16  Markering av reformasjonsjubiléet 2017 (Vedlegg) 

Tananger menighetsråd vil markere reformasjonsjubiléet ved å arrangere en kveld 

med forestillingen «Luther med latter, et skråblikk på 500 år i lutherske spor» 

ved Ryfylke Livsgnist torsdag 8. juni. 

Tananger menighetsråd ønsker også å markere reformasjonsjubiléet på annet vis.  

Stavanger bispedømme utfordrer menighetene til å markere jubiléet bl.a. ved 

temagudstjenester. Jfr. skriv. Rådet drøfter hvordan jubiléet skal markeres foruten 

forestillingen Luther med latter. 

 

Forslag til vedtak:  

Tananger menighet markerer reformasjonsjubileet på utvalgte gudstjenester 

høsten 2017 i tillegg til forestillingen Luther med latter 8. juni 2017. 

 

 98/16  Representanter til komitéer 

 Menighetsrådsmedlemmer kommer med forslag til to kandidater til  

Barnas dag komitéen og det samme til 17-mai komitéen. Når det gjelder Barnas 

Dag er det vesentlig å finne en god lederkandidat til komitéen. 

Menighetsrådsmedlemmene kommer med forslag til kandidat til komité for 

menighetsweekend. En godt voksen person trengs her da barnefamilier er 

representert i komitéen. Ha kandidater klar til møtet. 

 

   

103/16 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerer gudstjenester og samlinger siden sist. Eventuelle  

 momenter has klar til møtet.  

 

   

104/16 Varmekabler og nytt gulv i kaféen 

Ubrukte trosopplæringsmidler. 

Ved årets slutt er det en del ubrukte midler på trosopplæringsbudsjettet som føres 

av fellesrådet. Årsaken er vakanse i trosopplærerstillingen på grunn av 

langtidssykdom. Ubrukte midler inndras ved årets slutt, og fellesrådet får beholde 

kun 5% av beløpet. Midlene kan kun brukes slik at det går til trosopplæringen. 

 

 Behovet for varmekabler. 

Kafeen brukes til Åpen Barnehage hvor babysang og småbarnsang arrangeres. 

Dette er trosopplæringstiltak. I høst og vintermånedene er gulvet i lokalet så kaldt 
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at vi erfarer at brukerne lar vær å komme. Andre brukere som søndagsskolen er 

også berørt av det kalde gulvet. Nytt gulv med varmekabler vil gjøre det mulig å 

drive trosopplæringsarbeid for de minste, også i høst og vintermånedene. 

 

Mulig budsjettendring. 

Beløpet som står igjen på trosopplæringsbudsjettet er ca. kr. 150 000. Daglig 

leder har innhentet anbud fra gulvlegger og elektriker for å se om det er 

økonomisk mulig å få lagt varmekabler og nytt gulvet i kaféen. For å kunne 

realisere planene må en del av kostnadene dekkes av Tananger menighet. Dersom 

beløpet som skal dekkes av Tananger menighet går utover 

delegasjonsreglementets grense for budsjettendring, trengs det et vedtak fra 

menighetsrådet på dette. Menighetsrådet kan eventuelt delegere dette til AU. 

Siden arbeidet må utføres innen 2016, er dette en hastesak. 

 

Forslag til vedtak: 

Tananger menighetsråd delegerer til AU å vedta eventuelle budsjettendring som 

må gjøres for å kunne realisere varmekabler og nytt gulv i kafélokalet.  

 

105/15 Medarbeiderfest lørdag 28.januar 2017 

Medarbeiderfesten arrangeres av stab og menighetsråd. Festen er en påskjønnelse 

for alle frivillige medarbeidere. Kjell Inge Torgersen er booket for musikalsk 

bidrag. Menighetsrådet oppnevner en representant som deltar i planlegging 

sammen med noen fra staben.  Kom gjerne med tanker eller ønsker for festen til 

møtet. 

 

106/16 Menighetsrådsmøter våren 2017 

  

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådet holder møte følgende tirsdager: 

 17.jannuar, 14. februar, 14. mars, 18. april, 16. mai, 13. juni. 

 Årsmøtet holdes etter gudstjenesten søndag 26. mars.  

  

 

107/16 Skriv, meldinger, orienteringssaker (Vedlegg) 

 a. Nytt fra Fellesrådet. Fellesrådsrepresentantene orienterer 

 b. Nytt fra barnehagen/SFO. Randi orienterer. 

 c. Referat fra eldreutvalget 17.11.2016 

 d. Referat fra diakoniutvalget 15.1.2016 

 

108/16 Eventuelt  

 

 

Etter et kort møte blir det varm mat og samling i kirkerommet. 

 

 

 

 

 

 


