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Vi har blitt værende i det maritime bildet, og tenker oss menigheten som en stor skute på livets 

seilas.  Før jul mottok vi en seilskute i gave. Kann Jiff heter båten, og er modell av en 

losskøyte. Den minner oss om at Jesus er den gode og rette los på livets seilas. Vi håper at 

hver enkelt skal finne sin plass på skuta, og finne glede i å ha en tjeneste om bord. Her er det 

er mye å velge i. 

 

Det har vært gjennomført mange aktiviteter dette året, både faste og noen nye har startet opp.  

Menigheten har tradisjon tro deltatt på Tanangerdagene, Barnas Dag og Gladkveld hvor Geir 

Lippestad var gjest denne gang. 

Det har vært noe samarbeid med IMI Tananger i 2015. I april arrangerte menigheten sammen 

med IMI Tananger en fellesgudtjeneste i kirken og i mai en Lovsangskveld på Betania.  

Jentekveld i kirken er en nykommer. Fra høsten av ble det satt i gang en uformell samling en 

gang per måned, for jenter i alle aldre - med eller uten strikketøy. 

Kirken er et utmerket konsertlokale og ble brukt til julekonsert med Maria Arredondo, Martin 

Halla og Torstein Sødal i desember. 

 

43 barn ble døpt og 49 ungdommer konfirmert.  Husk å be for disse flotte barna og 

ungdommene. 

Menighetsrådet deltok i mai på et Dialogmøte med tema «Aksjon Dåp» Fokuset var det 

synkende dåpstall i Den norske kirke. Vi skal jobbe videre for å se hva Tananger menighet  

kan og vil gjøre i denne forbindelse.  

I konfirmasjonsundervisningen har det vært hjemmegrupper. Vi har fått veldig positive 

tilbakemeldinger både fra gruppeledere og fra konfirmantene. 

En nysatsing i 2015 er konseptet K2, et opplegg for fjorårskonfirmanter.  

 

Det har vært fokus på undervisning; første halvår med fokus på Inspirasjon og andre halvdel 

på Utrustning til tjeneste. I alt 8 undervisningskvelder ble gjennomført i 2015.  

Smågruppene i menigheten var spesielt inviter og Just hadde laget spørsmål til refleksjon og 

samtale som ble utdelt. 

 

Aksjon «Alle mann på dekk» ble gjennomført.  Intensjonen var å få med flere til å bidra med en 

tjeneste. Resultatet ble ikke helt som ventet med mange nye «hender & føtter», så her trenges 

flere. 

 

I august ble Alexandre Orzechowska-Niedziela ansatt som organist i 50 % stilling. Hun har alt 

tilført menigheten mye på det musikalske området, og det er gledelig omsider å ha organist i 

fast stilling. 

Vi har hatt gleden av å ha Vibeke Nygård som «Ettåring» i høst. Hun er student ved 

Bibelskolen i Grimstad og har praksisplass hos oss. Vibeke har primært jobbet med barn og 

ungdom. 

 

Merking av trappene i kirkerommet ble endelig gjennomført. Det ble en lang prosess siden alle 

forandringer i kirkekommet må godkjennes. Dette var et viktig HMS tiltak. 
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I høst ble vi registrert som «Grønn menighet». Det betyr at vi har forpliktet oss på en rekke 

punkt for å fokusere på miljø, forbruk og rettferdighet. Dypest sett handler dette om å forvalte 

skaperverket på en god måte. 

 

I september gjennomførte menighetsrådet kirkevalg. Det nye menighetsrådet ble konstituert 

20. oktober, og skal virke de neste fire årene. 

 

Sittende menighetsråd og stab er klare på at vi ikke skal starte opp mange nye aktiviteter, 

noen gode ideer må bare hvile, men heller styrke alt det gode arbeidet som allerede er i gang. 

Tusen takk til alle frivillige medarbeidere som er med på dette viktige arbeidet.  

 

Guds Menighet er jordens største under – takk for at du er med på å synliggjøre dette i 

Tananger. 

 

For Tananger menighetsråd, 

Siv Elin Mæland 

 

 

Tananger menighetsråd 

Tananger menighetsråd har i perioden 01.01.2015 – 31.10.2015 bestått av følgende: 

 

Faste medlemmer:     Varamedlemmer: 

Siv Elin Mæland (leder)    Lars Helge Ørland 

Nelly Margrethe Hveding (nestleder)   Anne Berit Ims 

Knut Erik Hollund        

Jorunn Elin Haga        

Sigve Martin Mæland  

Just Salvesen (sokneprest) 

Randi Lundberg Tveit (daglig leder/sekretær) 

 

 

Tananger menighetsråd 

Tananger menighetsråd har i perioden 01.11.2015 – 31.12.2015 bestått av følgende: 

 

Faste medlemmer:     Varamedlemmer: 

Siv Elin Mæland (leder)    Mariann Hellestø Kean 

Gro Mæland Myklebust (nestleder)   Tom Henning Haga 

Jorunn Elin Haga     Steinar Sola 

Kjell Vignes      Bjørg Irene Stallemo 

Olav Kylland      Thorhild Tednes Tjora 

Helga Frøyland 

Tor Ådne Mæland 

Bjørn Moe 

Just Salvesen 

Randi Lundberg Tveit (daglig leder/sekretær) 

 

Tananger menighetsråd har i 2015 hatt 10 møter og behandlet 106 saker.  
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Staben i kirken 

Just Salvesen   Sokneprest  

Randi Lundberg Tveit  Daglig leder  

Ann Helen Hebnes  Sekretær (60%) 

Anne Marit Vigdel  Ungdomsarbeider (60%) 

Olav Mo   Menighetspedagog  

Elin Underhaug Kanu  Organistvikar (50 % vår) 

Alexandra  

   Orzechowska-Niedziela Organist (50% fast høst) 

Solfrid Vigdel Skalvik  Trosopplærervikar (30% vår) 

Marianne Bøe Weibell Trosopplæringsleder (30% vår, 55% høst) 

Jan Ruud   Kirketjener/vaktmester (35%) 

Vibeke Nygård  Ettåring (høst) 

 
Ansatte i Tananger menighetsbarnehage/SFO : 

Barnehagen Åpen Barnehage SFO 

Styrer: 
*Camilla Haaland Tvede,  
*Ruth Sørbø Rott, 

  

Pedagogisk ledere: 
*Hege Merete Hodneland,  
*Anna-Kaisa Rantan,  
*Christine Aabø,  
*Laila Myrhe,  
*Kristi Wold Thorsen 

Pedagogisk leder: 
*Marianne Bøe 
Weibell 

SFO-Leder: 
Brit Elin Helgesen 

Barne og 
ungdosmarbeider/fagarbeider: 
*Siri Ritland,  
*May-Liss Vanderveen,  
*Mioara Rosu (under utdanning) 
*Brit Elin Solvang Espeland 
 

Assistent: 
*Linda Egge 

Assistenter: 
*Linda Egge,  
*Brit Marie Maldal 
*Tiril Merete Høeg 
Hafsaas 
*Joice Maria Hebnes 
*Caroline  
*Michell 
*Anja Egeland 

Assistenter: 
*Geetha Anton 
*Brit Lillian Mæland 
*Mariann Hollund 

  

Kjøkken: 
*Grethe Vatland 
Renhold: 
*Vilma Petkeviciute 
Vaktmester: 
*Jan Ruud 
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Barnehagen/SFO eies av Tananger menighet, og har utvidet formålsparagraf. V har et godt 

samarbeid med kirken. Menighetspedagog Olav Mo har fast bibelsamling med både Sfo og 

bhg i kirken annen hver uke gjennom hele året. I det nære samarbeidet med 

menighetspedagogen og kirken, skaper barna gode relasjoner og opplevelser til kirken. Vi 

legger vekt på at barna blir kjent med våre kristne verdier og kulturarv i vårt pedagogiske 

arbeid. 

Barnehagens/SFO ens visjoner er:  

TRO 

Trygghet, Respekt og Omsorg. 

 

Visjonen skal være et arbeidsdokument, kvalitetssikring, og en definisjon på hvem vi er, og 

hvordan vi vil at barn og voksne skal oppleve og erfare det de årene de tilbringer i Tananger 

menighetsbarnehage. Visjonen vår er i fokus på personalmøter, planleggingsdager og ved 

eventuelle kurs. Personalet har laget en felles plattform med felles forståelse for hva som er 

viktig for oss at barn, foreldre/foresatte og ansatte skal oppleve i forhold til trygghet, respekt og 

omsorg.  Barn, voksne og andre som kommer til vår barnehage skal bli møtt av samme 

trygghet, respekt og omsorg av oss voksne som jobber her.  

 

Gjennom Trygghet skal 

barna få oppleve: 

Gjennom Respekt skal barna 

få oppleve: 

Gjennom Omsorg skal barna 

få oppleve:  

*Bærekraftig kvalitet på 

relasjoner mellom barn-

voksne 

*Det er voksne som tar 

ansvar for at samspillet 

fungerer. 

*Trygg tilknytning. 

*Bli sett og hørt. 

*Opplevelsen av at 

trygghet danner 

grunnlaget for individets 

utvikling.  

*Den voksne møter barnet 

som likeverdig subjekt. Da 

anerkjenner den voksne 

barnets rettigheter i forhold til 

egen opplevelsesverden. 

*Voksne som viser at det er 

samsvar mellom ord og 

handlinger. 

*At de voksne er en trygg base 

for barnets utforskning, slik at 

det gradvis kan finne sin egen 

styrke, og utvikle seg til å bli 

mer selvstendig. 

*Den voksne må by på seg 

selv, være følelsesmessig 

tilgjengelig og påkoblet. 

*Lek glede og humor. 

*Tid og kvalitet på omsorgen. 

*Emosjonell investering og 

forpliktelse overfor barnet. 

*Gi barna struktur og grenser 

i livet sitt. 

*Tilstedeværelse. 

*Sosial kompetanse. 

*Samarbeid med foreldre. 

 

 

Barnehagen og SFO har et felles satsningsområde «ALLE MED». 

Hva betyr «Alle med» for Tananger menighetsbarnehage? 

Temaet «Alle med» har vi fokus på vennskap og sosial kompetanse. Dette innebærer at alle 

barn i barnehagen og SFO skal få en tilhørighet og være betydningsfulle i et fellesskap. 

Barnehagen og SFO skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer møtes i 

respekt for det som er forskjellig. Barnehagen og SFO skal i alt pedagogisk arbeid støtte og 
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legge til rette på en måte som gjør at ulike barn, kan ta del i satsningen vår ut fra egne 

interesser, kompetanse, utvikling og vennskap. Gjennom hverdagen skal vi ta fatt på barns 

impulser i her og nå situasjoner, og inkludere alle i en prosess og undring. Personalet må da 

ha kunnskaper om barns utvikling og forståelse for hva som kan forventes av sosial 

kompetanse, i forhold til alder og utvikling. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle 

positivt med andre i ulike situasjoner. Vi fokuserer på hvordan vi ønsker barn og voksne skal 

oppføre seg mot hverandre. I arbeidet med sosial kompetanse vil vi ta i bruk ulike metoder 

som drama, musikk, forming og fysisk aktivitet for å fremme samspillet og bygge gode 

relasjoner mellom barna.  

 

Faglig har personalet arbeidet med å utvide sin kunnskap om barns utvikling og forståelse for 

hva som kan forventes av sosial kompetanse, i forhold til alder og utvikling. Sosial kompetanse 

handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulikesituasjoner. Vi vil fokusere på 

hvordan vi ønsker barn og voksne skal oppføre seg mot hverandre. Da vi jobbet med sosial 

kompetanse tok vi i bruk ulike metoder som drama, musikk, forming og fysisk aktivitet for å 

fremme samspillet og bygge gode relasjoner mellom barna. Høsten 2015 har vi hatt fokus på 

bærekraftige relasjoner om samspill med barna, å øke personalets refleksjonskompetanse. Vi 

voksne har jobbet med å reflektere over våre egne handlinger i møte med barnet. Det har 

skjedd en endring i vårs tids syn på barn. Gjennom ny forskning og nye teorier ser vi nå på 

barn som subjekt fremfor objekt. Et syn på barn som subjekt, tilkjennegir at barn er aktive i sin 

egendannelsesprosess. En teoretiker som heter Berit Bae(2005) skriver at vi må flyttefokuset 

fra å se på barnet som uferdig, med mangler, til å se på det som deltakende aktører i sitt eget 

liv. Dette fordrer at vi gir barna rett til å ha egne opplevelser, erfaringer og tanker som er 

atskilte og ulike fra oss voksne. 

 

Vårt pedagogiske ståsted i barnehagen/SFO gjennom året 2015: 

Med pedagogisk grunnsyn mener vi det felles synet personalet har på barns læring og 

utvikling. Vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal få anerkjennelse, opplevelser og erfaringer 

som støtte for sin utvikling av kunnskaper, ferdigheter og holdninger. For oss er det viktig å 

vektlegge barnets sterke sider, interesse og muligheter. Vi skal være lyttende, anerkjennende 

og lydhøre for hva barna uttrykker med sine tanker, følelser og meninger. Vi har som mål og la 

barna delta i beslutninger og planlegging av deres hverdag.  

Barnehagen har en særskilt bestemmelse med praktisering av kristent livssyn, utvidet 

formålsparagraf.   

Vårt pedagogiske grunnsyn og barnehagens særlige formål skal synliggjøres i vårt daglige 

pedagogiske arbeid på avdelingene, og i våre relasjoner og samspill med barn og voksne.  

Det pedagogiske arbeidet i barnehagen skal også være knyttet opp til Rammeplanens 

intensjoner, innhold og fagområder.  

 

Utdrag fra barnehageloven § 1. Formål: 

Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted 

for fellesskap og vennskap. 

Barna skal oppleve at: 

• Voksne skal være lyttende, anerkjennende og lydhøre for hva barna uttrykker med sine 

tanker, følelser og meninger. 

• Barna skal få delta i beslutninger og planlegging av de daglige aktivitetene. 

 

Barnehage og SFO er med på et kompetanseutviklingsprosjekt som heter «entusiasme 
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for endring i barnehagen» gjennom Sola kommune. Dette prosjektet skal vi være med på 

frem til år 2017. 

I tillegg til satsningen vår, vil vi i år også fokus på fortelling gjennom hele barnehageåret. Vi har 

valgt å jobbe med fortelling over tid for å skape rom for fantasi og undring. Gjennom fortelling 

skal barna få tid til å lytte, leke, sanse, lese, musisere, språk, bevegelse, male, tegne, 

eksperimentere etc., altså hele kroppen, alle sansene, alle intelligensene og fagområdene 

(Rammeplanen) skal involveres i temaet. Vi har laget en progresjonsplan for hvordan vi jobber 

med de ulike fagområdene.  

Pedagogikken er læren om hvordan barnet lærer! Barnehagen skal være en didaktisk 

organisasjon. Didaktikk handler om hvordan vi tilrettelegger for at denne læringen skal finne 

sted. Didaktikk er hele tiden refleksjon over hvorfor. Vårt pedagogiske «hjørneflagg» er 

«hvilket bilde har du av deg selv i møte med menneskebarnet?». Vi bruker refleksjon som 

metode. Personal skal gjennom dette øke sin refleksjonskompetanse over sine egne 

handlinger i møte med barnet, relasjoner og samspill. I dag ser vi på barn som subjekt fremfor 

objekt. Et syn på barn som subjekt, tilkjennegir at barn er aktive i sin egen dannelsesprosess. I 

følge kvalitetsplanen til »den gode Solabarnehagen» skal alle barn i Sola kommune, uansett 

bakgrunn og forutsetninger oppleve en god barndom. Barna skal få vokse opp med en god 

selvfølelse, få oppleve bekreftelse som understøtter egen identitet, og få leke og lære, og få 

nok utfordringer og riktig støtte - barns medvirkning. 

”Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. 

Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens 

virksomhet. 

Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet”. (Utdrag fra 

barnehageloven §.3.) 

 

Rammeplanen henviser til FNs Barnekonvensjon som vektlegger at barna skal ha rett til å si 

sin mening om alt som vedrører dem. Dette skal det legges til rette for i det pedagogiske 

arbeidet i barnehagen.  

 

Barna gir både kroppslig og språklig uttrykk for hvordan de har det. Personalet har hatt fokus 

på å lytte, prøve å tolke deres kroppsspråk og være observante i forhold til deres handlinger, 

estetiske uttrykk og etter hvert også deres verbale språk. Gode relasjoner og positive dialoger 

mellom – barn – foreldre – personal er en forutsetning for å kunne ta barnas medvirkning på 

alvor. Barns rett til medvirkning krever tid og rom for å lytte og samtale, og barnehagen må 

organisere og planlegge slik at det gis tid. Med barns medvirkning betyr det ikke at barna alltid 

får det slik de ønsker seg. Det er viktig at den voksne bekrefter barnas ønsker eller behov selv 

om barnet ikke får det som det vil. 

I forhold til dette ønsker vi at hvert barn skal kunne få en opplevelse av seg selv som: 

 Jeg er en som er verdt å lytte til. 

 Jeg har tanker, ideer, initiativ som er interessante for andre. 

 Jeg har noe å gi til andre, de liker meg. 

Personalet har også høsten 2015 hatt Siri F: Abrahamsen med på planleggingsdager. Med Siri 

har vi hatt fokus på hjørneflagget vårt: »Hvilket bilde har du av deg selv i møte med barnet». Vi 

har brukt refleksjon som metode, caser og ulike faglitteratur.  

Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 44 barn fra 0-6 år og åpen barnehage. 
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Vi har 2 avdelinger fra 3-6 år (grønn og gul gruppe) og 1 avdeling fra 0-3 år (Knøttene). 

I tillegg har vi åpen barnehage to dager i uka, der barna kommer sammen med foresatte. 

Av arrangementer dette året kan vi nevne karneval, påskefrokost med foreldre, 17.mai, 

sommerfest, sykkel dag, FN-dag, høsttakkefest, Luciafeiring med frokost og 

julevandring. Vi har hatt 2 dugnader, 1foreldremøte og foreldresamtaler.  

Foreldremøte i høst var nok en suksess igjen. Der hadde vi leiet inn foredragsholder Siri F. 

Abrahamsen fra Verdifabrikken. Hun var innom tema som å ta fokuset fra mobbing, 

hvordan gjøre hverandre gode? (Barnehage, SFO -hjem samarbeid), hvordan skape 

robuste barn som tror på seg selv? Sosial kompetanse, hva er det? Hvorfor er det 

viktig? 

Det som ble bestemt i høst, var at barnehagens avdelinger ønsket og skiftet navn. Avdeling 

grønn heter hvalene(Jona og hvalen), gul avdeling heter løvene (Daniel i løvehulen) og 

avdeling knøttene heter Noahs Ark.  Dette endres fra 01.01.16. Siden vi tilhører Tananger 

menighet, ville vi ha en rød tråd, og dermed valgt navn og historier fra bibelen. 

Vi har også gjennomført brukerundersøkelse i barnehagen november 2015. Der scoret vi høyt, 

og ligger på delt andre plass av alle barnehagene i Sola kommune. Det er vi veldig stolt av! 

Tusen takk til foreldre som tok seg tid til å svare på brukerundersøkelsen, det setter vi uendelig 

stor pris på. Mer om brukerundersøkelsen legges ut på hjemmesiden mars 2016. 

 

Maxiklubben har skiftet navn til Maurgruppa. Barna har selv vært med og bestem navnet. 

Maurgruppa har eget opplegg to dager i uken med forberedelse til skolestart, og andre 

aktiviteter i forhold til rammeplanen og barnas utviklingsnivå. Det er også møter 

mellombarnehage og skole for å få en trygg og god skolestart for barna(overgang barnehage-

skole). Vi har et eget punkt i årsplanen som viser til hvordan vi samarbeider i forhold til 

overgang barnehage-skole-SFO. 

 

Knøttetreffen åpen barnehage:  

Trosopplæringsleder i Tananger menighet, Marianne Bøe Weibell, forsetter som leder for 

Knøttetreffen. Hun også med seg assistent Linda Egge på laget. Åpen barnehage er en type 

barnehage som skal gi et pedagogisk tilbud til barn og voksne. Brukerne bestemmer selv når 

og hvor ofte de vil bruke tilbudet. Småbarnsforeldre skal få en utstrakt hånd med tanke på 

trosopplæringen. Knøttetreffen har hele høsten hatt fast småbarnssang og babysang på 

mandagene. Torsdagen er det ulike aktivitet som gym,  forming, baking og ulike samtaleemner 

mm. Dette har vært en suksess, og det har vært gjennomsnittlige 45 brukere pr. måned. Det er 

vi veldig fornøyd med! 

 

SFO 

Målsetting for SFO er at barna skal ha et trygt og godt sted å være før og etter skoletid.  

Våren 2015 var det 64 barn på SFO, det siste halvåret gikk 70 barn på menighets SFO. Et 

høydepunkt dette året har vært arbeidet med dramatisering av ”Sareptas krukke”. Etter uker og 

måneder med øving var det en flott opplevelse med framføring på sommerfest med foreldre, 

søsken og besteforeldre i barnehagen og på SFO. I høst deltok vi på familiegudstjeneste i 

kirken med sanger som vi synger i bibelsamlingsstundene. I mars overtok Brit Elin Helgesen 

stillingen som leder på SFO etter Ruth Sørbø Rott. Brit Elin har jobbet i 

Tanangermenighetsbarnehage/SFO siden høsten 2005.  
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Samarbeidsutvalget i barnehagen 

Paul Korsberg representant fra kommunen 

Sanna Osland representant fra eier 

Jarle Tunheim representant fra foreldre 

Marianne Bøe Weibell representant fra foreldre og FAU 

May-Liss VanderVeen, representant fra ansatte 

Hege Merete Hodneland, representant fra ansatte 

Ruth S. Rott/ Camilla Haaland Tvede sekretær / styrer. 

 

Linda Johnsen representant fra foreldre, sluttet våren 2015. 

Brit Elin Helgesen representant fra ansatte, sluttet vår 2015 

Brit Elin Espeland representant fra ansatte, sluttet vår 2015 

 

Brukerutvalget i SFO 

Gro Myklebust eier 

Turid Rege eier 

Terese Sola foreldre, leder 

Henrik Jelsa foreldre 

Unni Tingvik Haga skole f.o.m aug. 

Ruth Sørbø Rott avd.leder 

Brit Marie Maldal ansatt 

Ruth Sørbø Rott, styrervikar. 
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ÅRSRAPPORT FRA EIERSTYRET I TMB/SFO 

 

Eierstyrets sammensetning: 

Leder, oppnevnt av Tananger menighetsråd: Sanna Osland 

Sekretær: Styrer i Tmb/SFO, Camilla Haaland Tvede og Ruth Sørbø Rott. 

En ansatt i Tmb/SFO: Ruth Rott, Vara: Hege Merete Hodneland 

Tananger menighetsråds repr.: Knut Erik Hollund 

Daglig leder av Tananger menighet: Randi Lundberg Tveit 

 

2015 er det 3. driftsåret for Eierstyret i Tananger menighets barnehage/ SFO. 

Eierstyret består av 5 personer. 2 representanter på vegne av Menighetsrådet, daglig 

leder i Tananger menighet, en ansatt representant fra barnehagen/SFO og styrer for 

barnehage/SFO. Eierstyret gikk av november 2015. Det vil bli nye representanter fra både 

Menighetsrådet og ansatte i barnehagen.  

 

 

Menighetsrådet har oppnevnt to nye representanter. Det er følgende: 

 Jorunn Elin Haga,  

 Trude Maren Mo 

Ny ansattrepresentant er: 

 Christine Aabø, pedagogisk leder på Noahs Ark. 

 

Vi hadde 4 møter i løpet av året. Saker som var oppe til behandling var bl.a støtte til utdanning 

av barnehagelærere, brukerundersøkelse, økonomi; Eierstyret holder seg orientert om 

økonomioppfølgingen. Når inntektsgrunnlaget til barnehagen/SFOen endrer seg, er eierstyret 

med å bestemme hvilke grep som må gjøres. I 2014 var en av virkningene at vi så oss nødt til 

og kun tilby100 % plasser i barnehagen. Det fortsetter vi også med i årene fremover. 

Eierstyret er en «diskusjonspartner» for styrer i barnehagen/SFOen . Hovedsakelig gjelder det 

saker som gjelder å ivareta arbeidsgiveransvaret. Vi holdes informert om endringer som gjøres 

i den daglige driften. Eierstyret ønsker at forholdene legges best mulig til rette for 

barnehage/SFO og de ansatte. Eierstyret er opptatt av at barnehagen/SFO har kvalifisert 

personell. Et virkemiddel vi ser på er om det finnes mulighet for å gi en form for støtte til 

ansatte som ønsker å ta pedagogisk utdannelse. 

 

Rapport skrevet av Camilla Haaland Tvede,  

på vegne av eierstyret. 
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Årsmelding fra sokneprest 
 

Jeg ser fram til hver gudstjeneste i Tananger kirke. Vi har mange frivillige, som sammen 

med ansatte gjør en betydningsfull jobb. I 2015 fikk vi godkjent vår lokale 

gudstjenesteordning. Ett av årets høydepunkt var gudstjenestene på julaften, der ikke 

mindre enn 35 mennesker bidro. Nytt av året var en fellesgudstjeneste med Imi Tananger. 

Vi er opptatt av å nå bredt ut i Tananger, og er takknemlige for å ha godt samarbeid med 

ulike lag og organisasjoner på ulike gudstjenester i løpet av året. Friluftsgudstjenesten 

sammen med Sjøspeideren var i så måte en god opplevelse. Vi er også opptatt av dybde, 

og anser nattverds- og temagudstjenester som spesielt egnet for dette. I høst hadde vi fire 

temakvelder, hvorav to var kveldsgudstjenester. 

 

 

Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester 
 

 
 
Det er gledelig å registrere at gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelse har økt med 12 

personer det siste året. Vi har en god kjerne som kommer til gudstjeneste hver søndag, og 

mange som er innom en gang i blant. Vi ser at mange mennesker er bortreist i helgene. 

Det er gledelig å registrere at gudstjenester med trosopplæringstiltak trekker mange 

mennesker, men vi skulle gjerne sett flere yngre familier på ordinære gudstjenester.  Vi har 

to kveldsgudstjenester i semesteret og vi ser at disse trekker snittet ned. Vi opplever at 

mange gir gode tilbakemeldinger på gudstjenestene. Tusen takk til alle som bruker sin tid, 

sine evner og nådegaver i denne tjenesten!  
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Gjennomsnittlig antall nattverdsdeltakere 
 

 
 

Vi ser en liten nedgang i gjennomsnittlig antall nattverdsdeltakere. Kveldsgudstjenester 

trekker erfaringsmessig færre mennesker enn formiddagsgudstjenester, og siden vi har 

nattverd på diss, trekker dette snittet ned. Vi har vurdert det som tjenlig å ikke 

nødvendigvis ha nattverd på alle gudstjenester, da vi ser at gudstjenester med 

trosopplæringsgudstjenester og dåp, kombinert med nattverd, vil ta lang tid. Samtidig 

mener vi at nattverden er svært viktig, så på dette feltet kjenner vi på en ambivalens. På 

store gudstjenester bruker vi intinksjon (dypping), og opplever at det senker terskelen for 

deltagelse.  
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Gjennomsnittlig frammøte familiegudstjenester 

 

 
 

Tallene viser en gledelig fremgang på antall deltakere på våre familiegudstjenester. Vi 

opplever at disse gudstjenestene fungerer godt. Et strategisk viktig spørsmål er hvordan vi 

i større grad kan få de som kommer i forbindelse med trosopplæringstiltak til å komme på 

ordinære gudstjenester. Menighetsråd og stab vil satse på dette kommende år. 

 

Oppsummering 

 

Visjonen for Tananger menighet – det vi strekker oss etter - er at vi ønsker å være en oase 

hvor alle opplever Guds nåde og nærhet, og dette gjelder ikke minst ved våre gudstjenester. 

Samtidig er det mange som er i kontakt med kirka utenom gudstjenestene. Men vi ønsker å 

holde fast på gudstjenesten som menighetens pulsslag. Med et mangfold i uttrykksmåter vil vi 

formidle Bibelens glade budskap. Derfor ønsker vi at flere skal finne sin plass i våre 

gudstjenester. Vi tenker at dette er noe som vi til en viss grad kan tilrettelegge for. Samtidig er 

vår innsats og strategier ikke alt. Gud kaller oss til å være Hans medarbeidere. Vi skal så og 

vanne, og samtidig ha tillit til at det er Gud som står for veksten.   

 

 

Just Salvesen, Sokneprest 
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GUDSTJENESTEUTVALGET  
 
Medlemmer: Hilde Beate Lillesund, Siv Elin Mæland, Per Morten Føyen, Alexandra 

Orzechowska-Niedziela, Just Salvesen. 

Utvalget har hatt tre møter i 2015. 

I slutten av 2014 mottok Menighetsrådet brev fra biskopen om ny godkjenningsrunde av lokal 

grunnordning for gudstjenesten. Våren 2015 arbeidet Gudstjenesteutvalget med søknaden. I 

høst ble søknaden godkjent. Endringene fra tidligere grunnordning er i all hovedsak små.  

 

Alexandra Orzechowska-Niedziela ble ansatt som organist i 2015 og har sin naturlige plass i 

utvalget. 

 

Utvalget opplever at gudstjenestene i hovedsak fungerer godt.  

          Just Salvesen 

 

 
 

Elin Underhaug Kanu vikarierte som organist våren 2015. I august 2015 ble Alexandra 
Orzechowska-Niedziela fast ansatt i 50% stillingen som organist i menigheten. 
 
Tananger kirke er et flott konsertlokale, og dette året ble det arrangert åtte konserter i 
kirken. To av konsertene var egne. Tananger barnekor og Tabago hadde sin årlige 
felleskonsert og Sommerfesten for Barnehagen og SFO startet med konsert som 
samlet hele 360 personer. Tananger skolekorps holdt to konserter, og  Sola 
Kulturskole og Trygve Bjerkreims venner hadde hver sine konsertarrangementer. I 
desember hadde vi gleden av å oppleve julekonsert med Maria Arredondo, Torstein 
Sødal og Martin Halla. På grunn av stort billettsalg, ble det to julekonserter. 
 
Det er et ønske om å involvere flere frivillige med sang og musikk. Vi har flere barn 
som står på forsanger-liste og som stiller opp på familiegudstjenestene. Flere av 
forsangerne opptrer som solister i tillegg til noen freelancer som synger solo under 
gudstjenestene.  På 1.juledag og i påsken hadde vi med oss trompetist Espen Behrens 
som spilte solo ved akkompagnement av organist. 
Organist har hatt egne øvinger med barn, unge og voksne forsangere, solister og 
musikere. 
 
Ettåring,Vibeke Nygård, har startet opp 'Lovsangsband' som øver annenhver fredag.  
Medlemmene går i 5-7.klasse. Vi håper på sikt å bygge opp en gruppe med unge 
sangere, musikere og teknikere som på sikt kan delta på gudstjenester og 
arrangementer. Dette er en forsiktig start. 
 
Under 'Vi synger julen inn' 20. desember 2015 deltok Prosit, Tabago, Barnekoret, 
Jakub Niedziela med soloinnslag og i duett med Alexandra. Tanangerblæsen spilte på 
allsangene og med soloinnslag under pre- og postludium. 
 
Tananger menighetsråd vedtok i 2015 Lokal plan for kirkemusikk. Dette er en plan 
utarbeidet for alle de fire Solamenighetene. 
       Alexandra Orzechowska-Niedziela  
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Årsrapport for trosopplærer 
Trosopplæringsutvalget har ikke vært aktivt i 2015 ettersom det tidligere at fungert som 
et veiledende utvalg som hadde mye fokus på planen da den var under utforming. 
Målet for 2016 er at utvalget skal settes sammen på nytt og få en mer aktiv funksjon 
inn mot trosopplæringsaktivitetene. 
 
Våren 2015 var trosopplæringsstillingen fordelt mellom Marianne Bøe Weibell og 
Solfrid Vigdel Skalvik som jobbet 30% hver. Høsten 2015 har Marianne Bøe Weibell 
hatt 55% stilling i tillegg til å ha ansvar for Knøttetreffen åpen barnehage i 30 % stilling.  
 
Det er blitt gjennomført 20 ulike punkttiltak fra trosopplæringsplanen i 2015. Mange av 
disse er nå godt innarbeidet og etablert, men vi utvikler oss stadig og prøver å endre 
eller finne på nye ting som kan gjøre at barna i Tananger får mange gode treffpunkt i 
kirka. I tillegg har vi flere kontinuerlige tiltak også. 
 
Punkttiltak: 
0 år: Dåp  
0 år: Babysang 
1 år: Småbarnssang 
0 - 3 år: Knøttetreffen 
2 - 3 år: Ball&trall 
4 år: samling og barnebibelen 
6 år: Dåpsskole før skolestart 
2.kl: Oppdagelsesferd  
3.kl: Tårnagenthelg 
4.kl: Stallen + Jesha-besøk 
5.kl: skattejakt + Jesha 
6.kl: Lys levende + Jesha 
7.kl: Jesha + ESC-besøk 
8.kl: ESC 
9.kl: konfirmasjon + ESC 
10.kl: konf.reuninon + K2 + ESC  
1.vgs – ung voksen: follow me 
 
Kontinuerlig: Barnekoret, Tabago, søndagsskolen 
 
 
Oppslutningen om tiltakene varierer litt, men de store tiltakene som nå har etablert seg 
godt, har ca 50% oppslutning. Det er gledelig å se at det også fordeler seg nokså likt 
mellom gutter og jenter.  
 
Målet for året var å gjøre trosopplæringsplanen vår mer stedegen, og våren 2015 
hadde vi avduking av et stort skattekart (signert Kate Rott Skarstad) som illustrerer 
trosopplæringen i Tananger. Det tar utgangspunkt i Tanangers fysiske kart og viser de 
ulike skattene barn og unge i Tananger kan komme i kirka for å få. Kartet gjenspeiler 
også den reisen barna er på. De starter i trygt farvann inne ved havna, for så å begi 
seg ut på stadig dypere og farligere farvann. Etter hvert som barna vokser til skal de 
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seile ut fra foreldrenes og Tanangers trygge havn, og da er håpet og målet at de skal 
være godt utrustet til å kunne takle det som måtte komme av utfordringer på veien. Vi 
har også utviklet en brosjyre med utgangspunkt i dette skattekartet der barn og 
foreldre får informasjon om alle postene på skattejakten. Denne blir delt ut ved 
dåpssamtaler og ellers på ulike tiltak og arrangementer. I 2016 har vi planer om å 
videreutvikle skattejakt-konseptet slik at vi kan bruke kartet på den nye hjemmesiden 
vår også. 
 
 Vi valgte i 2015 å ha familiegudstjenester knyttet til alle tiltakene. Tidligere har vi 
knyttet noen av disse opp mot søndagsskolen for å rekruttere barn dit, men landet på 
familiegudstjenester dette året. Da får familiene en felles opplevelse, og vi kan skape 
et gjenkjennbart preg på disse gudstjenestene. Målet er at de som kommer skal kjenne 
at det er godt å være i kirka for liten og stor, og at de da vil komme igjen på andre 
søndager også. Dette skal vi jobbe med i 2016. 
 
Marianne Bøe Weibell 

 
Årsrapport for menighetspedagog. 
Som menighetspedagog har jeg 4 hovedansvarsområder i tillegg til studier som er pålagt av 

bispedømmekontoret ved ansettelsen. Ansvarsområdene er konfirmantene, Jesha, 

bibelstunder med vår egen SFO og barnehage og skole-kirkesamarbeid. 

 

KONFIRMANTER våren 2015.  Antall konf: 49 stk. 

Konfirmantåret 2014-15 markerte et skille hvor vi gikk fra å ha et konfirmantprosjekt på våren 

til å la samlinger i kirka med påfølgende hjemmegrupper være kjernen i opplegget gjennom 

hele konfirmantåret. Konfirmantene samles først en time i kirka, for så å gå i sin 

hjemmegruppe hvor de har et måltid og følger et opplegg hvor de får anledning til å arbeide 

med og snakke sammen om dagens tema. Jeg tror det er svært viktig og riktig at 

konfirmantene får en anledning til å komme med sine spørsmål i en trygg sammenheng, at de 

blir utfordret på viktige spørsmål, at de får møte kristne som bruker av sin fritid på dem og at 

det blir skapt relasjoner. Hjertelig takk til alle hjemmegruppeledere som gjør dette mulig. De 

skal ikke ha alle svar, men de skal gi anledning til å stille spørsmål allikevel. 

Jeg håper inderlig at det lar seg gjøre å følge denne malen for konfirmantundervisning flere år 

fremover. 

Tradisjonen tro hadde konfirmantene innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp, og resultatet ble 

57.103,-. 

I stedet for samtalegudstjeneste med konfirmantprosjekt, fikk gudstjenesten innslag av en 

moderne variant av overhøring. Konfirmantene fikk i sine hjemmegrupper og så logget både 

konfirmantene og menigheten seg på quizspillet Kahoot og svarte på spørsmål som dreide 

som om årets konfirmansjonspensum. Engasjementet var stort – ikke mint hos 

konfirmantforeldrene. 

 

KONFIRMANTER høsten 2015.  Antall konf: 53 stk. 

Gledelig at konfirmanttallet går litt opp med et mindre kull. Vi følger fjorårsmalen. Noen 

hjemmegruppeledere har fortsatt et år til, mens andre måtte vi finne erstattere for. Vi har 7 

hjemmegrupper med 7 eller 8 konfirmanter i hver gruppe. I år ble konfirmantleiren på 

Tonstadli. Det ble en kjempeflott helg, men en konfirmantgjeng som både var høyt oppe, men 

også kunne sitte lyttende til undervisning og bønn. Et luksusproblem var at flere 
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ungdomslederne enn vi kunne ha med, ønsket å bli med. I tillegg til leirsjef Anne Marit, Just 

prest, Vibeke ettåring og undertegnede, hadde vi med oss 10 ungdomsledere som gjorde en 

flott innsats! 

I konfirmantopplegget ønsker vi å la konfirmantene oppleve kristendom. I tillegg til 

fellessamlinger og hjemmegrupper inneholder derfor konfirmantåret leir, aktiviteter, tjeneste i 

gudstjeneste, konsert, gudstjenestebesøk, ESC, fasteaksjon og møter med mennesker som 

vitner om hva Jesus betyr for dem. 

 

BIBELSAMLINGER med SFO, Lekeklossen og Knøttene 

Dette er samlinger med lystenning, sang, bibelhistorie og bønn som jeg setter stor pris på. 

Tenk å få være med på at omtrent 100 barn får et jevnlig møte med Bibelens fortellinger, sang 

og bønn. Å få rapporter om hvilke sanger de stadig synger på i avdelingene, er hyggelig og 

godt. Søndag 20. september var SFO og barnehagen med på en gudstjeneste og deltok med 

noen av sangene vi bruker. Jeg ønsker å få til dette en gang per semester for å knytte sterkere 

bånd mellom barna som går i barnehagen og SFO, deres foreldre/foresatte og de ansatte og 

vårt gudstjenesteliv.    

 

JULEVANDRINGER. 

Tradisjonen tro stilte også i år alle barnehagene i Tananger til julevandringer i 

november/desember. Totalt ble det 14 vandringer og barnehagene gir respons på at de setter 

stor pris på tilbudet. «Dette er den flotteste juletradisjonen vi har i barnehagen»: sa en 

barnehageansatt. Hele staben stiller på dugnad og ikke minst ettåring Vibeke, fikk teste ut 

hvordan det var å være engel. 

Jeg lyktes ikke denne gang med å få med andre SFOer, men registerer at kontakten i 2015 

gjør at sannsynligheten blir større for å få det til i 2016. 

 

SKOLE KIRKE – samarbeid 

I vår hadde Just og meg et møte med rektorene på alle tre skolene våre. Det var viktige og 

gode møtepunkt som medvirker til forståelse og tillit mellom skole og kirke. Jeg tilbyr 

undervisningstimer i kirka for ulike trinn i henhold til læreplaner. I 2014 hadde jeg besøk av 

seks skoleklasser, og her er det et potensiale som kan utvides. 

 

JESHA  

Se egen årsrapport. 

         Olav Mo 

 

Årsrapport for ettåring 

Vibeke Nygård begynte som ettåringen Tananger menighet i august. Hun er student ved 

Bibelskolen i Grimstad på linja som heter Til Tjeneste, og har sin praksisplass i Tananger 

menighet.  Hun ha da 30 uker praksis i menigheten, 15 uker om høsten og 15 uker om våren. 

Seks uker fordelt over året er det kurs på bibelskolen. Her undervises det i emner som er 

relevante for tjenesten hun står i. Vibeke har hatt tre hovedoppgaver i høst: Det har vært å 

være leder for en av hjemmegruppene for konfirmantene, å starte og lede et lovsangsband for 

5-8 klasse, og å starte og drive K2. K2 er ledertrening og bevisstgjøring rundt egen tro for 

fjorårskonfirmanter, en bro mellom konfirmant tida og FollowMe. I tillegg til disse oppgavene 

utfører hun forefallende arbeid på kontoret, deltar på trosopplæringstiltak og holder andakt i 

ulike sammenhenger.  
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Diakoni er evangeliet satt ut i handling, og kommer til uttrykk i nestekjærlighet. 

Mye av det som skjer i menigheten kan sortere inn under diakoni. Kirkekaffe og kveldsmat på 

Supertorsdagene legger til rette for inkluderende fellesskap. Fasteaksjonen der konfirmantene 

samler inn penger til Kirkens Nødhjelp, er en konkret handling i kampen for en rettferdig 

verden. Blomsterhilsen til de over 80 år har vi god tradisjon på, og vi har opprettet 

Besøkstjeneste. 

Treffen er en klubb tilrettelagt for mennesker med utviklings hemming. (Se egen årsrapport.) 

Eldreutvalget driver et flott arbeid for pensjonister med både samlinger, fester og 

blomsterhilsen til jul. (Se egen årsrapport.) 

Tananger menighet ble registrert som «Grønn menighet» i 2015. Dette var et tiltak jfr.  

Plan for diakoni i Tananger menighet. Som kirke er vi kalt til å være gode forvaltere av 

skaperverket og etterfølgere av Jesus Kristus. Hva betyr dette konkret for oss i dag? Hvordan 

kan vi tenke globalt og handle lokalt? «Grønn menighet» er et redskap for lokalmenigheter til å 

forholde seg til disse utfordringene. Det innebærer å ha fokus på miljø, ressursbruk, 

rettferdighet. 

 

DIAKONIUTVALGET 
 

Diakoniutvalget består av: 

Leder Karin Rossavik, sekretær Ann Helen Hebnes, Anne Grete Skraastad, Jorunn Elin Haga 

og Emil Rott. 

Det har vært avholdt to møter i 2015. Det er blitt utarbeidet retningslinjer for besøkstjenesten 

og tjenesten er blitt evaluert. Det er og gjort endringer i folderen som blir delt ut angående 

besøkstjenesten.  

Flykningesituasjonen har og blitt drøftet og det er enighet om at når det blir aktuelt ønsker vi å 

hjelpe gjennom Sola Røde Kors som har erfaring med dette arbeidet. 

 

Karin Rossavik 
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ELDREUTVALGET 
 
Medlemmer:  

Else Marie Øverland, Reidun Vatland, Torfrid Rott, Olaug Lunde og Ann Helen Hebnes 

 

Pensjonisttreff på Tabo: Vi har hatt 5 samlinger, derav en førjulsfest. 

Antall frammøtte på Tabo er ca.45. Det er fast program med andakt og som oftest er det en 

solist. Kaffe og kaker med utlodning etterpå, er populært. Staben på Tabo er svært 

behjelpelige, men nytt av året er at Eldreutvalget må vaske opp etter seg – dette er en ekstra 

belastning for utvalget. Anne Grete Skraastad har tatt på seg rydde-jobben på Tabo, mens 

Ann Helen Hebnes tar ansvaret for det praktiske når treffene er i kirka. 

 

 

Fester: Ca 60 stk møter til Maifest og Høstfest i kirken.  

Livsgledebussen bringer og henter eldre fra Tabo. 

 

Vi har også deltatt på nyttårsfesten for de eldre i Sola, som i 2015 ble arrangert i Tananger 

kirke.  Unni Kallesten avløyste Else Marie Øverland som Tananger sin representant. 

 

Blomsterutdeling: 103 blomster ble utdelt og 5 Azalier gitt til Tabo sine avdelinger. Vi la også 

i år med en folder fra Diakoniutvalget om «hva menigheten kan tilby». Vi gikk opp en størrelse 

blomst, og har fått utallige tilbakemeldinger om at «de har aldri hatt så fin julestjerne før». 

Utfordringen er fortsatt å få flere medhjelpere, men vi har nå fått ja fra flere som vil være med 

når det passer. Vi må derfor planlegge møtene godt, for praktisk hjelp behøves! 

 

Ann Helen Hebnes 
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Tananger menighet ønsker å spre evangeliet til alle innbyggerne våre. Samtidig ønsker 

vi å bidra i det verdensvide misjonsarbeidet. Det er lenge siden menigheten hadde et 

aktivt misjonsutvalg. Når det ikke er personer som driver arbeidet frem, blir ofte 

engasjementet labert. Vi ser at her ligger et forbedringspotensial. Likevel viser tildelingen 

av offer blant til andre NMS og Normisjon at misjon prioriteres høyt. 

 

Tananger menighet har misjonsavtale med NMS. Vi støtter misjonsprosjektet deres i 

Mukdahan, Thailand. Det er mulig å bli fast giver til kirkesenteret som driver ledertrening. 

Flere takke offer tas opp til kirkesenteret i Mukdahan i løpet av året. Misjon har vært 

fokus på flere av gudstjenestene våre.  

 

Menighetsrådet vedtok i 2015 å lete etter et nytt misjonsprosjekt. Da ønsker en å finne et 

prosjekt som kan engasjere både barn, unge og voksne. Håpet er å kunne engasjere 

lokalsamfunnet. For å oppnå dette, vil det være naturlig med et element av bistand 

knyttet til prosjektet. 
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 Regnskap er vedlagt årsrapporten og legges frem for årsmøtet 3.april 2016. 

 

  ØKONOMIUTVALGET 
  Medlemmer:  

  Steinar Sola, Ole Harald Myklebust, Inge Haga, Randi Lundberg Tveit (leder). 

  Utvalget hadde 2 møter i 2015. 

  

 Utvalget har foretatt budsjettoppfølging og drøftet menighetens økonomiske situasjon 

 som vurderes som god og stabil. Budsjettoppfølging vedr. Barnehagen og SFO skjer i 

 Eierstyret. 

 

 GIVERTJENESTE, OFFER OG INNSAMLINGER 
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2012 2013 2014 2015 

Offer totalt 347703 345304 350000 353189 

Offer eget 128397 127875 130000 116828 

Givertjeneste (eget) 268500 272500 275000 366638 

Innsamlinger totalt 56930 107371 110000 175686 

Innsamlinger eget 41000 51000 50000 64152 
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Grafene forteller om en ørliten økning i offerbeløpet totalt sett. Offer til egen virksomhet 

gikk noe ned. Vi hadde ett offer mindre her i forhold til 2014.. Offer til eget arbeid er i 

hovedsak fordelt på menighetsarbeidet (generelt), kirkemusikk og trosopplæring. 

Statstilskuddet til trosopplæring dekker en stilling på 60%. Alt utdelingsmateriell ble i 

2015 dekket av innsamlede midler. 

 

Beløp samlet inn ved innsamlingsaksjoner økte betraktelig. Det ble ny innsamlingsrekord 

på fasteaksjonen samt på Barnehagens innsamling på FN-dagen. Innsamlinger er: 

Fasteaksjonen (69534 kr), Barnehage/SFOs innsamling til Forut (42000 kr) dagen, 

57103 kr til eget formål kom inn på basar, og ungdommen hadde egen kakebasar (7049 

kr) til inntekt fot ungdomsarbeidet.  

 

Vi satte inn en offensiv på givertjenesten i 2014. Det ble opprettet flere givermuligheter. I 

tillegg til ungdomsarbeid, kan man bli fast giver til trosopplæringen, menigheten generelt 

og misjonsprosjektet i Mukdahan. Dette ser vi resultatene av i nå. Givertjenesten går 

fremdeles i all hovedsak til ungdomsarbeidet. Vi lønner ungdomsarbeider i 60%. Tross 

økning i givertjenesten totalt, dekker vi ikke lønnskostnadene til ungdomsarbeider. Vi 

mangler ca. 40000kr årlig. Gapet mellom lønnsøkning og økning i givertjeneste er 

vanskelig å tette.  Dersom 6 nye givere gir 600 kr måneden er vi i mål. Hvem tar 

utfordringen? Det monner også dersom noen av giverne til ungdomsarbeidet øker det 

faste beløpet sitt! 

 

Randi Lundberg Tveit 
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BØNNETJENESTEN 

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham 

med takk. (Fil.4,6) 

Året 2015 har vært et år svært likt de forrige år. 

Vi er fortsatt ca. 25 som er med i bønnekjeden. Det har i fjoråret blitt sendt ut 2 bønnebrev.  

Takk til de trofaste i bønnekjeden. 

I fjoråret var det ennå slik at det var få som søkte forbønn under gudstjenestene. Forbønn ble 

forsøkt gjennomført på gudstjenester med nattverd. 

I 2016 har vi og ambisjoner om å gjennom bønn, løfte nærmiljø, menighet og mennesker.  

2.Tim. 1,7 sier: ” For Gud gav oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, 

kjærlighet og visdom.  

Dette er den Ånd som skal følge vårt bønnearbeid videre. 

Bjørg Stallemo 
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TANANGER KIRKES SØNDAGSSKOLE  

 
Møtedag:Søndag 

Hovedleder:Ingebjørg Hollund 

Andre ledere:Mariann Kean,Inger Karin Rott,Linda May Schmidt,Ingrid Stornes og Evelyn 

Slagstad. 

Slushere:Rude og Jonas Rott,Lina Lødemel,Lisa Whyte,Johannes Haga,Sondre 

Stornes,Sondre og Jone Haukland. 

Antall samlinger:22 

Antall deltakere.Mellom 10 og 30 

Aldersgruppe:fra 0-12 år. 

 

Formålet med arbeidet: 

Mottoet til søndagsskolen i Norge er Jesus til barna,og det er og vårt mål.Vi ønsker at alle 

ungene her i Tananger skal bli kjent med Jesus,og vite at Han er den samme nå som før,og at 

Han kan gjøre for oss i dag det Han gjorde for folk rundt seg da Han levde her på jorda. 

Vi ønsker og at de skal kjenne at kirka er deres hjem,og kjenne seg trygge og velkomne her. 

Vi har fokus på at søndagsskolen er barnas gudstjeneste,og at det derfor skal være kvalitet på 

disse møtene. 

 

Litt om året som gikk: 

Det har gått opp og ned med antall barn som kommer på søndagsskolen.Vi kan sitte kl 10.59 

og ikke se en eneste unge i kirka,men når vi skal gå ut,så er det plutselig en gjeng som har lyst 

å gå på søndagsskolen.Det kan være alt fra 10 til 30 unger der hver gang.Vi som leder gleder 

oss over de barna som kommer,men skulle gjerne hatt enda flere med oss på samlingene. 

På møtene synger vi,har en andakt,vi har noe og bite i og så har vi som regel en aktivitet i 

tillegg til airhockey,biljard og fotball i gymsalen Undervisningen er variert,akt fra drama der 

barna får være med,film snutter,dukketeater,flanellograf mm. 

Vi var og i år med på å arrangere juletrefest sammen med imi.Kjekt for de som var der. 

Vi har tradisjonen tro hatt søndagsskolegøy som en avsluttning før sommeren.Veldig kjekt 

akuratt som det pleier å være. 

Vi synes og det er veldig flott å få være til stede på barnas dag.Der kan vi få vist oss fram,og vi 

får dele ut søndagsskole blader ol.til Tanagers mange barn. 

Det er viktig å være synlig i nærmiljøet. 

 

Ledersituasjonen: 

Før sommeren takket Marit Stornes,Jorunn Hebnes og Laila Føyen for seg.Vi vil takke dere for 

en flott innsats gjennom mangen år i søngdagsskolen.Dere vil bli savnet. 

Fra høsten er vi nå 6 ledere.I tillegg til tre av oss som har vært med før,har vi nå med på laget 

Linda May Schmidt,Ingrid Stornes og Evelyn Slagstad.Hjertelig velkommen med på laget.Kjekt 

å ha dere med. 

Vi har i tllegg to menner,Joar Haga og Per Morten Føyen som har sagt seg villig til å ha en 

søndagsskole eller to pr semester.Det setter vi stor pris på. 

Men vi kan godt ha flere med på laget.Jo flere,jo bedre. 

Vi har et bra team som jobber og trives godt sammen. 

Tusen takk til alle som er med.Dere gjør en fantastisk jobb.Og takk til alle dere flotte barn som 

kommer på søndagsskolen. 

                                                                                                Ingebjørg Hollund 
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TANANGER BARNEKOR 
Møtedag: Torsdag kl 17.15-18.00. Barne-TV og kveldsmat fra kl 18.00 

Hovedleder: Sigrid Bru 

Styremedlemmer: Laila Føyen, Mette Foldøy, Mette Hagen ( våren 2015 ) 

                                  Linda Mentzoni Johnson, Maren Rott, Møyfrid Nordstrand, Linda May 

Scmid ( høsten 2015 ) 

Antall samlinger totalt: 39, derav 10 opptredener. 

Antall deltakere:  36 barn har vært innom koret i løpet av 2015. 

Aldersgruppe: 3-7 år 

 

Formålet med arbeidet 

Vi vil hjelpe barna til å bli kjent med Jesus, vår kristne kulturarv og tradisjoner, gjennom sang 

og andakt. Vi legger vekt på å skape tilhørighet for alle i et trygt miljø gjennom sang og lek. 

Vårt mål er at hvert enkelt barn blir sett og føler seg verdifull. 

 

Litt om året som har gått 

Det har som nevnt vært 36 barn innom koret dette året. Oppmøte på øvelsene har vært 

varierende. En endring dette året har vært en overvekt av 4 og 5 åringer og veldig få i den 

eldste gruppen. Dette har vært litt utfordrende med tanke på sangvalg og opplegg og litt mye 

uro på øvelsene. Det er ønskelig fra oss ledere at vi endrer aldersgrensen til 4-8 år.  Av den 

trofaste gjengen som møter jevnlig på øvelsene er det gledelig at det har vært tre gutter. 

Første opptreden dette året var på basaren på Betania. I februar deltok vi som vanlig på 

gospelkonserten i Sørnes kirke. Vi har hatt tre opptredener på gudstjeneste i Tananger kirke.  I 

april flyttet vi en av øvelsene til Tabo. Dette var kjempepopulært både blant barn, foreldre og 

ikke minst de eldre. Sjelden har aktivitetssenteret vært så fullt. Foruten sang serverte vi pølser 

og is. I mai avsluttet vi semesteret med konsert sammen med Tabago. I november hadde vi til 

sammen 4 opptredener; Julemesse i Sørnes kirke, julegrantenning i sentrum, vi synger julen 

inn og på en av gudstjenestene på julaften. Siste øvelsen dette året hadde vi englefest der det 

var rundt 45 barn og voksne. Vi har som vanlig kost oss litt ekstra siste øvelsen hver måned da 

vi har en liten bursdagsfeiring for barna som har fylt år den aktuelle måneden. Vi har hatt 

frivillige inn på andakt. Takk til dere som har stilt opp! Barna er veldig lydhøre og ivrige til å 

spørre om ting de lurer på. Jarle Waldemar sine andakter på storskjerm er også veldig 

populære. Foreldre har hjulpet til med å lage kveldsmat sammen med Jostein. Men det har 

vært litt utfordrende å få nok folk. Hermed går utfordringen ut til alle som kan tenke seg å 

hjelpe til en torsdag kveld!  

 

Ledersituasjonen 

Det har vært et lederskifte. Våren 2015 trådte 3 av fire ledere av. Tusen takk for god innsats 

over en lang periode! Etter å ha utfordret foreldre til barn i koret direkte var vi 4 ledere. Maren 

Rott, Linda Mentzoni og Linda May Scmid tok utfordringen! Litt ut i semesteret ble også 

Møyfrid Nordstrand med som leder. Linda Mentzoni måtte trekke seg i løpet av 

høstsemesteret. Dermed er vi tilbake til 4 ledere. Det er alltid litt utfordrende i starten med 

mange nye men tror dette kan bli en bra gjeng. Vi kunne med fordel vært en leder til. 

 

Sigrid Bru 
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TABAGO 

Møtedag:Torsdag 

Hovedleder:Ingebjørg Hollund 

Andre ledere:Hege Solstad,Laila Føyen og Hilde Myklebust. 

Antall samlinger:40 

Antall deltakere:26 

Aldersgruppe:2-7 klasse. 

Aktivitet:Sang 

 

Formålet med arbeidet: 

 

Tabago er et tilbud til barn fra 2-7 klasse som liker å synge i kor. 

Vi er et kristent kor,og vi som ledere ønsker å formidle videre til ungene det vi tror på.Så i 

tillegg til å synge kristne sanger,har vi på hver øvelse en andakt.Den varierer,men vi ser at 

ungene koser seg når de får være med på dramastykker. 

Vi fokuserer og på at de skal vite at ved å være med på å synge,er de med på å bringe ut det 

gode budskapet om Jesus til de vi synger for.  

Vi ønsker at ungene skal ha eierforhold til kirka,og kjenne at her er de hjemme. 

i tillegg til å synge,har vi fokus på trivsel og samhold.Vi har hver siste torsdag i mnd kos på 

slutten av øvelsen.Da har vi noe godt å bite i,og leker litt sammen. 

 

Litt om året som har gått: 

 

I 2015 har vi sunget i kirka vår ved forskjellige anledninger og i Sørnes kirke.Det er kjekt å få 

være med å synge om Jesus,og å få vise fram de flotte ungene vi har som synger med stor 

glød og iver. 

Vi hadde som vi pleier sommeravsluttning sammen med barnekoret. 

Etter sommeren kom det en god gjeng fra barnekoret over til oss.Vi kan nå telle 26 barn,og det 

er bare kjekt.De er veldig ivrige,og synger veldig godt.Vi som ledere koser oss sammen med 

dem. 

 

Ledersituasjonen: 

 

Fra høsten av er vi nå 4 ledere.I tillegg til Hege Solstad,Hilde Myklebust og undertegnede,har 

vi og fått med Laila Føyen. Vi er et godt lederteam som fungerer bra sammen. 

 

Til alle barna i Tabago:Tusen takk for at dere er de dere er,og for at dere er med i koret og for 

gleden dere sprer rundt dere. 

 

Ingebjørg Hollund 
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SUPERTORSDAG MED KVELDSMAT 

 

Tid: Torsdager kl.18:20, etter Barnekorets øvelse og barne-TV. 

Antall måltider:  26 derav 1 middag 

Aldersgruppe:  Åpent for alle. Benyttes helst av foreldre og barn i barnekoret. 

Leder:  Jostein Mæland. 

Andre: Foreldre til barn i barnekoret, andre frivillige 

 

Kveldsmaten er et flott tilbud særlig til barn og foreldre i korene. Det er et sted å bli 

kjent med andre, knytte kontakter, en sosial møteplass. Når vi vet hvor viktig 

relasjonsbygging er for menighetens vekst, er det ønskelig at flere av menighetens 

“søndagsaktive” kommer innom kveldsmaten en gang iblant, spiser kveldsmat og slår av en 

prat. Denne høsten har oppslutningen vært noe mindre og mer varierende enn tidligere. 

 

 

 

JESHA 

Møtedag:  Fredager i partallsuker kl.18:00 – 20:00 
Hovedleder:   Vår: Elin Kanu og Mai-Gunn Haukland,  

Høst: Olav Mo og Sondre Søndervik 
Styremedlemmer:   Mai-Gunn Haukland, Sondre Søndervik, Inger Karin Rott og  
   Olav Mo                              
Antall samlinger:      17 
Antall deltakere:        Mellom 25-83 (registrert 217 ulike navn) 
Aldersgruppe:          5.-7. klasse. 
 
Jesha er for barn frå 10- 13 år, dvs 5. til 7. klasse. Målet med Jesha er at ”barna skal 
få bli kjent med Jesus, oppleve et trygt og godt miljø og få en positiv relasjon til kirken.” 
(fra vår trosopplærinsplan.) 
Tema som ble tatt opp er: Symbolikk i kirkerommet, Bibelen, høytidene og ulike 
bibelfortellinger.  Vi har hatt 5 ulike andaktsholdere, både egne krefter og eksterne, 
f.eks Elin Kanu og Astrid Harbo. Ingebjørg Hollund er trofast andaktsholder og kommer 
stort sett to ganger pr. semester. 
 
Jesha arrangeres annenhver fredag i partallsuker. For å få arrangert Jesha er vi 
avhengig av mange frivillige. Dess flere ledere, dess flere aktiviteter å tilby som igjen 
gir kjekkere kvelder for barna. Lederoppgavene blir løst ved at vi har 2 lederteam med 
10 og 11 ledere som veksler mellom å ha lederansvar. I tillegg hadde vi 4 ringevakter 
som ble spurt ved behov. Blant lederne er det en god blanding av ungdom og voksne. I 
høst har også en del 8. klassinger spurt om å få være ledere og vi ønsker å inkludere 
dem og gi dem ansvar og oppgaver i forhold til alder. Vi ser det viktig å ivareta deres 
ønske om å bidra og derigjennom gi dem tilhørighet til arbeidet her i kirka.  
I vår var gjennomsnittlig oppmøte 39, mens gjennomsnittsbesøket i høst var 62. Det 
blir spennende å se om høstens oppgang går også økt besøk for våren. 
I sommer gjorde Sola kommune om på sine retningslinjer for støtte. Før fikk vi støtte 
for medlemmer som hadde betalt medlemsskap på kr. 50,- . Nå er det økt til kr. 100,- 
Som en følge av det måtte vi sette opp inngangsprisen til kr. 20,- per gang og øke 
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medlemsavgiften til kr. 100,-. Totalt har 50 barn betalt medlemsskap i 2015, og Det har 
vært innom 217 unike barn (124 gutter og 93 jenter),  
 
Å kunne gi barna et trygt tilbud med mye aktivitet og i tillegg en smak av Jesus er stort 

å få være med på. Ungene ser ut til å trives og mange er svært trofaste.  

På samlingene har vi mat, diverse aktiviteter: airhockey, dart, bordtennis, luftgevær, 

kortlaging, jakkolo, fotballspill, biljard osv., konkurranser, turneringer med premie og en 

15 minutters andaktssamling til slutt. Vi hadde en tendens til at en del barn gikk før 

andakten. Denne trenden forsvant nesten totalt da vi (gjen-)innførte trekning på 

inngangsbillett under samlingen. 

Det er viktig å stadig søke etter gode aktiviteter og skifte ut gammelt utstyr for at 

ungene skal oppleve at de blir satset på og for at ting skal fungere. Helt på tampen av 

året kjøpte vi inn nytt bordtennisbord. Vi har også kjøpt inn teppe-curling, - en aktivitet 

som vi håper skal engasjere og motivere til mer aktivitet. 

 
Gledelig er det å obervere at det nå er flere 7. klassinger som fortsetter i Jesha, og vi 
ser også at mange av de 7. klassingene som gikk på Jesha i vår har fortsatt inn i Esc. 
Det er en gledelig utvikling. 
 
Det har vært god kontinuitet på styresiden som fortsatt er positive og ønsker å bidra for 
Jesha og for at barna skal få tilhørighet til kirka og til Jesus. Takk for innsatsen styret 
og alle andre frivillige. 
                                                                                                Olav Mo 

 

UNGDOMSARBEIDET 
 

Ungdomsklubben: ESC ( Uttales Escape ) 

Møtedag:        Annenhver fredag i partallsuker 

Hovedleder:           Anne Marit Tjora Vigdel 

Styremedlemmer:  

Våren 2015: Otto Nessa Ljosdal, Bjørn Mo, Tine Skarstad, Lise Berge Klausen, Anders 

Hebnes. Vara: Sara Rott Gundersen 

Høsten 2015: Otto Nessa Ljosdal, Bjørn Mo, Tine Skarstad, Lise Berge Klausen,  

Tormod Helliesen. Vara: Andrine Hetlelid Katsmann 

Antall ledere: 26 ledere 

Antall samlinger: 17 totalt; 9 vår og 8 høst 

Antall deltagere: 166 

Aldersgruppe: 8. klasse – 22 år. 

 

ESC er en del av trosopplæringen i Tananger menighet. Det skal være et rusfritt 

lavterskeltilbud til ungdommen vår her i Tananger. Her skal de få en smak av Jesus. ESC er 

også en fritidsklubb der ungdommene kan møtes og gjøre forskjellige aktiviteter sammen. 

Bordtennis, air hockey, dart, biljard, landhockey, brettspill og andre leker/ sketsjer. Vi har kiosk 

der de kan kjøpe snop og brus. Vi har av og til en lek der vinneren får en premie. Høsten 2015 

begynte vi med et fast tema/ aktivitet hver gang. Dette engasjerer ungdommene på en positiv 

måte. 
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Litt om året som gikk: 

 Vi er to team som rullerer på å ha ansvaret på ESC. Dette fungerer veldig bra. Ungdommene i 

teamene er en god sammensveiset gjeng. Opplever at om en ikke har ansvaret velger en å 

komme på ESC. Meating point/ andakt er en viktig del av ESC. Positivt å få flere til å ha 

andakt. Flere av ungdomslederne har andakt / vitnesbyrd. Vi ber velsignelsen etter andakten. 

Alle konfirmantene skal være på ESC 6 ganger i løpet av konfirmanttiden. Dette er en del av 

deres konfirmantopplegg. Det oppleves veldig positivt å ha konfirmantene med på klubben.  

Fra høsten 2015 så vi en gledelig økning i fremmøte på ESC. Flere fra 8. klasse har funnet sin 

plass på ESC. 

 

Konf. Reuion :I september hadde vi koNf. Reuion for fjorårets konfirmanter. Oppmøte på 28 

stk. Vi koste oss med pizza, film, leker. Info om Follow me. 6 av ungdommene i follow me 

Tananger  deltok sammen med menighetspedagog  og ungdomsleder. Vi inviterte dem til å 

være med oss videre. 13 ungdommer meldte sin interesse. 8 var med videre på K2. 

 

Høsten 2015 startet vi opp med K2. Et rekrutteringsopplegg for å få med oss konfirmantene fra 

våren videre i ungdomsarbeidet. Vi hadde 8 som deltok på samlingene. 2 ungdomsledere og 1 

åringen hadde hovedansvaret for dem.  

 

Alle lederne på ESC er med i ledernettverket Follow me. Det er et samarbeid mellom flere 

menigheter i regionen. Det går på å utruste unge ledere til å lede andre ungdommer som er 

yngre enn dem. Dette er et verktøy for å bevisstgjøre og heve kompetansen blant våre unge 

ledere i menigheten. 

Vi er en del av noe stort og synes at det er flott å samarbeide med andre menigheter. 

Jeg jobber hele tiden med å rekruttere nye ledere til klubben. 

Mars 2015 var vi på ungdomskonferanse med Follow me på Åpta. Dette ble en flott opplevelse 

med en sterk forkynnelse. Over 100 ungdommer. Temaet for helgen var Identitet. Vi hadde 

flere foredragsholdere som tok for seg temaet fra forskjellige vinklinger. Etter konferansen så vi 

et behov til å ha felles ungdomsmøter en gang i måneden. Disse er i Bethel i Stavanger. 

Sommeravslutningen hadde vi på stranden på Viste med grilling, leker, lovsang og andakt.  

1 gang i måneden har vi lokal Follow me samling i kirken. Vi spiser sammen og ber sammen. 

Tar opp aktuelle tema. Bruker lederopplegget Fiber. Jeg lager case som vi går sammen to og 

to og diskuterer. Tar opp i plenum til slutt. Vi studerer bibelen og samtaler rundt teksten i små 

grupper.  

Når været tillater det er vi også nede i Risnes på disse samlingene. Vi har mat med oss og 

lager bål. En flott opplevelse å lese i bibelen ute i Guds frie natur. 

I april var vi på overnattingstur til Rott. 

Ungdomsleder har ansvaret for disse samlingene.  

 

Ledersituasjonen: 

Vi er delt inn i to team som rullerer på å ha ansvaret på ESC. Vi har også med oss 5 voksne 

ledere som rullerer på å være leder utenom ungdomsleder. Dette fungerer veldig bra. Veldig 

positivt å ha med voksne som gir av sin tid til ungdommene. Fra høsten 2015 fikk vi i 

menigheten 1. åring. Hun er aktivt med som leder på ESC. Hun jobber i tospann med 

ungdomsleder. Dette er  veldig positivt og lærerikt. 

ESC har egen facebookside og gruppe som vi kommuniserer enkelt sammen.  

 

Anne Marit Tjora Vigdel 
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TREFFEN 

Tilholdssted: Tananger Kirke 

 

Møtedag:  

Fredag i oddetallsuke, vi følger skoleruten og har fri i skolens  ferier.  Tidspunkt: 18-19:30   

 

Hovedleder: Solveig Braut Tjelle  

Epost-adr.: solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no.   

 

Andre ledere:  

Terje Ølberg, Else Iren Lindal, Astrid Bjørg Viland, Laila Korsli, Kolbein Vatndal, Unni Vatndal, 

Anne Myrland, Turid Husdal og Else Karin Tjora. 

 

Lederbehov; det er bra med ledere i Treffen, men vi trenger noen som kan lede sangen og 

musikken. 

 

Antall samlinger totalt: 18              

Antall deltakere: 20 

 

Gjennomsnittlig fremmøte pr. samling: ca. 18 i tillegg ledsagere og ledere. 

 

Oppgang eller nedgang i antall deltakere siste år:  

Det er en veldig solid god gjeng som møtes i Treffen.  

 

Nye tanker og ideer fremover: Det siste årene har vi hatt besøk av flere ”Treffen venner”, både 

som andaktsholdere og på oppdrag innen hobby og musikk for en eller flere ganger. For å 

nevne noen har vi hatt besøk av: Bankers fra Bryne, Tor Moen Tønnesen, Vi har hatt godt 

samarbeid med klubben i Hafrsfjord menighet, arrangert tur sammen til Holmavaten. Til jul 

øvde vi inn julespill som vi framførte på festen. Dette vil vi videre utvikle, slik at Treffen blir en 

attraktiv klubb. 

           

Solveig Braut Tjelle 

 

 

  

mailto:solveig.braut.tjelle@sola.menighet.no
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NETTSIDENE TIL TANANGER MENIGHET 

 
Antall visninger 

Målinger av nettsidene til menigheten viser en økning på 33,08% i antall besøk i forhold til 

2014. Iløpet av 2015 var det 19223 sidehenvisninger mot 14452 i 2014 (her telles gjentatte 

oppslag med, ikke bare unike førstegangs visninger). I forhold til 2014 er det en økning av nye 

brukere på 15,8%, dvs. besøk fra enheter som ikke har vært registrert tidligere. 

 

Mobile enheter 

Trenden med bruk av mobile enheter (nettbrett, mobil telefon og lignende) har en økning i 

forhold til 2014. Økningen i besøk av mobile enheter for 2015 er på 31%, dette målt i forhold til 

besøk av alle innslag på menighetens nettsider via en mobil enhet. Dette er en trend som er 

gjenkjennbar, da bruken av mobile enheter til å hente informasjon er en kjent trend globalt. 

Dette er en kunnskap som er verd å ta med når man utvikler nye nettsider, de må være 

tilpasset mobil. Ca. 9000 av oppslagene på nettsidene kommer fra mobile enheter. iPhone og 

operativsystemet iOS, rangerer fortsatt høyest av de som besøker nettstedene via mobil. 

 

Sosiale medier 

Menighetens Facebook side har økt med antall «liker klikk» i 2015, fra 336 i 2014 til 376 

følgere. (2014 – 336, 2013 – 242, 2012 –165, 2011 –74). Sidene blir aktivt benyttet til å 

informere om aktiviteter, gudstjenester og dele ”siste nytt” fra staben. 

58% av de som følger oss på facebook sidene er kvinner og 41% er menn. 

Aldersammensetningen for de som følger oss på facebook, 39% er i aldersgruppen 35-54 år 

og 16% er i aldersgruppen 18-34 år! 

 

Generelt 

Våre nettsider blir primært benyttet til å formidle informasjon om ulike aktiviteter (program), 

gudstjenester, ledige stillinger m.m. 

I 2016 planlegger vi en lansering av «nye» nettsider. Dette betyr et nytt utseende/design, mer 

bruk av bilder, forhåpentligvis mer oversiktlig og mobil tilpasset. Det er også laget en 

integrasjon mellom stabens verktøy «Medarbeideren» og nettsidene. Dette skal gjør det lettere 

å holde kalendre med aktiviteter oppdatert på nettsidene. 

 

 

Web adresser 

Adresser til menighetens nettsider : 

 http://www.tanangermenighet.no 

 http://tananger.menighet.no 
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Tananger menighet er å finne på følgende sosiale medier: 
 

 
Facebook http://www.facebook.com/tanangermenighet 

 
Twitter http://www.twitter.com/tmmenighet - @tmmenighet 

 

 

YouTube http://www.youtube.com/user/TanangerMenighet 

 
Google+ http://plus.google.com/+tanangermenighetno 

 
 
Ønsker du å skrive tekst for nettsidene våre, eller administrere noen av våre sosiale medie 

kanaler, ta kontakt! 

 

Mvh, 

Knut Erik Hollund 

 

 

 

SOLA MENIGHETSBLAD 

 
Menighetsbladet kom ut med 5 nummer i 2015. 

Redaksjonen består av Kirkeverge (redaktør), assisterende kirkeverge og de daglige ledere 

hver menighet. I ledermøter tas beslutninger vedrørende menighetsbladet, og arbeidet  

evalueres underveis. 

Lay-Out ansvarlig Perly Berge har ansvar for utformingen av innholdet. Vi er takknemlige for  

det gode arbeidet hun gjør med bladet vårt!  

Bladet trykkes hos Jærprint, Bryne 

I 2015 har vi hatt økt fokus på annonsesalg for å øke inntekter. Her har en representant fra  

hver menighet bidratt. Ellers kommer inntekter via offer fra menighetene og ved egenbetaling 

fra mottagere. 

Menighetsbladet er et fulldistribusjonsblad som skal nå alle husstander i Sola kommune. Det  

er verdifullt å kunne nå så mange med informasjon om det som skjer i kirkene våre! 

Distribusjonen har fortsatt noen utfordringer med å nå alle husstander. Det er allikevel bestemt  

at vi fortsetter med Norpost som distributør da det er det beste alternativet pr i dag. 

Merk at du gir beskjed til ditt lokale menighetskontor dersom du ikke mottar menighetsbladet. 

 

For menighetsbladet 

Randi Lundberg Tveit 
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ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET  15. MARS  2015. 

 
Årsmøtet for Tananger menighet var på forhånd annonsert ved kunngjøring på gudstjeneste, 

i menighetsbladet og på menighetens hjemmeside. Tidspunkt for å melde saker til årsmøtet 

var satt til 2. mars. 

 

Ingen saker ble meldt inn til årsmøtet. 

 

Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 15. mars kl. 12:45 – 13:40. 

 

Møteleder:  Siv Elin Mæland 

Referent:  Randi Lundberg Tveit 

Antall fremmøtte: 15 personer 

 

Olav Mo og Steinar Sola ble valgt til å skrive under møteprotokoll. 

 

Årsrapport. 

Menighetsrådsleder, Siv Elin Mæland, gikk igjennom årsrapporten for 2014. 

Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer. Årsmøtet hadde Ingen 

kommentarer til rapporten. 

 

Regnskap. 

Randi Lundberg Tveit la fram regnskapet for 2014. Regnskapet var innlemmet i årsrapporten.  

Tananger menighet har et samlet driftsoverskudd på 1 232 411 kr. 

Av dette tilhører kr. 1 022 006 Tananger menighetsbarnehage/SFO sitt driftsoverskudd.  

Årsmøtet hadde ingen kommentarer til regnskapet. 

 

Fokusområde for 2015. 

Gjennom strategiarbeidet i 2014 ble det klart at menigheten hadde et ønske om mer 

undervisning. I 2015 blir det som et resultat av dette fire kvelder med undervisning hvert 

semester. To kveldsgudstjenester og to undervisningskvelder. Fokus i vår er: Med Jesus som 

los gjennom livet. 

Til høsten blir fokus: Vi utrustes til tjeneste. Småfellesskapene inviteres spesielt til å delta. 

 

Randi Lundberg Tveit 

Ref. 

 

 


