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Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Siv Elin Mæland   
Gro Mæland Myklebust 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes             Forfall 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Mariann Hellestø Kean       1.vara 
Just Salvesen, Sokneprest 
Tom Henning Haga              2. vara 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

SAK 14 / 17 : Anne Marit Vigdel 

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

11 - 19 / 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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Saksliste: 

 

 

11/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til evt. 

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

12/17 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 17.01.2017 godkjennes. Navn på gjester tilføyes. 

 

13/17 Oppfølging av saker 

 

 98/16 Representanter til komitéer. 

Barnas dag komitéen: Sanna Osland (leder) Jostein Mæland (matansvarlig),  

Sonja Skjelsvik, IMI-representant, Karin Hagen (Lions), Karen Nesbjørg (Lions)  

17-mai komitéen: Fremdeles åpen. 

Misjonsgruppe: Olav Kylland, Alf Tormod er med. Vi trenger en person til. 

  

 

 6/17 Budsjett for Tananger menighet 2017  

 Budsjettforslag for Tananger menighet 2017 ble lagt fram. 

 

 Vedtak: Budsjett for Tananger menighet 2017 vedtas. 

 

 

 8/17 Høring om ordning for utpeking av biskoper. 

  

Tananger menighetsrådet drøftet de ulike ordningene for utpeking av biskoper jfr. 

høringsnotat av 16. desember 2016 og gir følgende uttalelse: 

 

Tananger menighetsråd mener Ordning med ren valgordning for biskoper vil være det 

beste alternativet for utpeking av biskoper i Den norske kirke. Menighetsrådet begrunner 

sin uttalelse slik: 

Ordningen ivaretar lokaldemokratiet i Den norske kirke. 

Ved å sette krav til at den som blir valgt må ha støtte fra minst 50% av stemmene, sikres 

den valgte biskopen bred tillit og støtte i kirken.  

Ordningen er innarbeidet i våre nabolands lutherske kirker. 

 

 

14/17 Ungdomsarbeidet i Tananger menighet 
Ungdomsarbeider Anne Marit Vigdel informerte om status i ungdomsarbeidet. Sammen 

med Bjørn Mo la hun fram videre planer og endringer i ungdomsarbeidet. Annenhver ESC 

er det nå grupper og en kort andakt, neste gang er det møte i kirken, kalt Ballast. Deretter 

er det vanlig klubb. Dette er en endring fra januar 2017. Målet med ungdomsklubben er at 

ungdommene skal få en mobil tro, en tro som tåler livets skiftende forhold. Det er god 

ballast i livet. Grupper gjør relasjonsbygging enklere. Det legges planer for tiltak som 

fanger opp konfirmantene etter konfirmasjonstiden, K2. Anne Marit Vigdel ønsker at 

menighetsrådets medlemmer besøker ESC. 
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15/17  Samarbeid med IMI Tananger 

Tananger menighet har tradisjon for å ha noen møtepunkter med vår nabomenighet IMI 

Tananger. Vi har i ulik grad samarbeidet om arrangementer og de tre siste årene har vi hatt 

en felles gudstjeneste. På bakgrunn fra henvendelse fra Halvor Lindal, er det nyttig for 

Tananger menighetsråd å klargjøre roller og forventninger. Disse momentene bringes 

videre til IMI Tananger ved Halvor Lindal: 

Felles gudstjeneste: Tananger menighet ønsker å fortsette med en årlig enhetsgudstjeneste.  

Barnas Dag: IMI Tananger blir i år med som arrangør sammen med Tananger menighet og 

Tananger Lions. 

HalloVenn: Tananger menighet ønsker å samarbeide med IMI Tananger om 

arrangementet. Kirken står til disposisjon som arrangementslokale. Det er ønskelig at IMI 

Tananger tar initiativ til planleggingsmøter, slik de har gjort tidligere. 

Godhetsfestivalen: Tananger menighet ønsker ikke å være med som arrangør, men vil 

støtte opp om arbeidet ved å informere om festivalen og oppfordre folk til å delta. 

Juletrefest: Tananger menighet tar til etterretning at IMI Tananger trekker seg ut av dette 

arrangementet. 

 

16/17 Søknad om støtte til konferanse CPC 2017, fra Ingebjørg Hollund.  

 

Vedtak: Tananger menighetsråd vil prioriterer søknader som støtter barne- og 

ungdomsarbeidet i menigheten. Tananger menighetsråd innvilger Ingebjørg Hollund 4000,-  

NOK til støtte for deltakelse på CPC 2017. 

 

17/17 Årsrapport for Tananger menighet 2016  

Årsrapport for Tananger menighet 2016 er under utarbeiding. Den endelige rapporten 

godkjennes digitalt og gjøres tilgjengelig i kirken og på menighetens hjemmeside senest 

12. mars. Årsrapporten legges frem på årsmøtet 26. mars. 

   

18/17 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerte gudstjenester og samlinger siden sist møte. 

  

 

19/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

 

a. Referat fra møte i gudstjenesteutvalget 10.01. 

 

b. Referat fra styremøte i ESC 09.01.2017  

 

c. Referat fra møte i eierstyrer for Tmb/SFO 31.01.2017  

 

d. Nytt fra trosopplæringen angående tanker for utvalg og arbeidsgrupper: 

Trosopplæringsutvalget har ikke hatt møte i 2016, men staben har fungert som utvalg 

for arbeidet. Det jobbes nå for å danne team/arbeidsgrupper som kan fungere som 

medarbeidere for trosopplærer på ulike tiltak. 

 

e. Nytt fra Fellesrådet. Informasjon fra fellesrådsrepresentantene. (Utsatt) 

  


