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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 17.januar 2017 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål fra ett av våre verdiord: 

Jesus: Vår frelser, vår los gjennom livet, kirkens hjørnestein, vårt ideal 
for hvordan vi møter mennesker. Hvordan er dette for deg? 

    
 
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, 10. januar 2017 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 
 
1/17 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 
 Forlag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
2/17 Godkjenning av protokoll 
 Forslag til vedtak: Protokoll av 13. 12.2016 godkjennes. 
  
3/17 Strategiarbeidet  
 
 Misjonsprosjektet i Archita. 
 Misjon Uten Grenser (MUG) sitt arbeid i Archita, Romania, vil være Tananger 
 menighets misjonsprosjekt i årene fremover. Nå trenger vi å danne en gruppe  
 som ønsker å ha fokus på prosjektet og holde kontakten med MUG. Noen har  
 meldt sin interesse alt. Det vil bli utarbeidet en informasjonsbrosjyre fra  
 hovedkontorets side, med tanke på faste givere. Det undersøkes muligheten av å  

reise til Archita. Et besøk vil bidra til økt engasjement. To langhelger er på tale: 
Helgen rundt 4-5. mars som er i vinterferien eller 13-14. mai.  

 Kom med navn på personer som har fattet interesse for prosjektet. 
 Rådet drøfter muligheten av å reise til Archita, interessen i rådet og økonomien i  
 forhpld til dette. Jfr. Sak 6/17 
  
4/17 Oppfølging av saker 
 
 92/16 Oppgradering av høyttalere i kirkerommet (Vedlegg) 

Med utgangspunkt i teknikermøtet høsten 2016 har vaktmester Atle Voldsund 
og Øyvind Hjelleset hatt en gjennomgang av lydanlegget i kirkerommet sammen 
med PA Produksjoner as. Teknikergruppen ser et behov for å oppgradere 
høyttalerne i kirkerommet. En beskrivelse av lydforholdene samt forslag til 
utbedring er vedlagt. Det er innhentet anbud fra PAP. Prisene på nye høyttalere 
ligger på mellom 148 000 kr og 297 000 kr. Et nytt pristilbud er vedlagt. Atle og 
Øyvind orienterer. Menighetsrådet drøfter behovet og hvordan en fornying av 
høyttalerne kan finansieres. 
 

SAK 83/16  Markering av reformasjonsjubiléet 2017 (Vedlegg) 

Tananger menighet vil i samarbeid med Tananger Lions arrangere «Luther med 
latter» torsdag 8. juni. Ryfylke livsgnist har lagt frem ulike økonomiske modeller 
for arrangementet. Randi har hatt møte med Einar Bjelland og Helge Figved i 
Lions. I møtet foreslås alternativ 1 jfr. vedlegg. 
 
Forslag til vedtak: 
Tananger Menighet leier inn Ryfylke Livsgnist for 25.000 kroner. Tananger 
menighet & Lions er arrangør. Partene deler et eventuelt overskudd / 
underskudd. Kirkens lydanlegg benyttes. Ryfylke Livsgnist sender over 
plakatfoto, tekst og logoer. Tananger menighet/Lions lager plakaten.  
Billettpris: Kr. 200,-.  
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 5/17 Presentasjonssystem i kirkerommet (Vedlegg ettersendes) 

Tananger menighet benytter digital presentasjon i hver gudstjeneste. Det er nå 
et behov for å vedlikeholde presentasjonsprogramvare og dertil utstyr 
(maskinvare) for å kunne kjøre programvaren. Programvaren “SongShow Plus” 
som menigheten benytter, er en utdatert versjon fra 2012. Muligheten til å 
benytte seg av oppdateringer utløp mai 2013. Maskinvaren er også eldre, samt 
en utdatert versjon av operativsystemet er installert (Windows 7). Det synes å 
være en enighet i gruppen av frivillige ressurser som benytter 
presentasjonsprogramvaren, at en oppdatering av utstyr og programvare må til.  
Knut Erik Hollund har undersøkt ulike alternativer og legger her fram et forslag  
om å gå inn for “Pro Presenter” fra selskapet Renewed Vision sammen med Mac 
maskinvare fra Apple. innkjøp av nytt presentasjonsutstyr (jfr. vedlegg) har en 
kostnad på 35.000,- NOK og det foreslås en budsjettering på minimum kr. 
1000,- NOK pr. måned for jevnlig oppgradering. 
Menighetsrådet drøfter saken. Knut Erik Hollund deltar under denne saken. 

 
 
 
6/17 Budsjett for Tananger menighet 2017 (Vedlegg) 
 Budsjett for Tananger menighet skal utarbeides i disse dager. MR bes om innspill 
 til budsjettarbeidet. Aktuelle spørsmål og stikkord til behandling av saken:  
 Inntektsbringende arrangement; ønsker MR Basar? 
 Intern husleie SFO, skal den økes noe?  

Utbedring eller fornying av utstyr, inventar, f.eks. møbler? 
Gudstjenestevikar i Tananger når sokneprest er på konfirmantleir?  
Skal det settes av midlet til strategidøgn for stab og MR? Eventuelt støtte til 
reise til Archita i Romania? 
Støtte til LiftOff nyttårsfeiring for ungdom, Gospel Gathering, sommerkonserter. 
Utbedring av lydanlegg og presentasjonsprogram i kirkerommet. 
Hvilke mål vil MR sette for givertjenesten? Brosjyren som er vedlagt må 
revideres.  
Menighetsrådet kommer med budsjettinnspill. Budsjettforslag legges frem på 
februarmøtet. 

 
 
7/17 Evaluering av gudstjenester og samlinger 
 Menighetsrådet gis mulighet til å evaluere gudstjenestene og eventuelle  
 samlinger siden sist møte. Momenter has klart til møtet. 
 
 18.12.: Vi synger julen inn 
 24.12.: Julaften, 2 gudstjenester 
 25.12.: Første juledag. Fiolinist og solist 
 08.01.: Gudstjeneste med dåp v/Sindre Eskedal 
 15.01.: Gudstjeneste med nattverd v/Just 
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8/17 Høring om ordning for utpeking av biskoper  
  
 Høringsbrev fra DEN NORSKE KIRKE  
 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd  
 
 Til Menighetsrådene 

Vedlagte høringsnotat om ordning for utpeking av biskoper sendes med dette på 
bred høring til menighetsråd, proster, biskoper, bispedømmeråd og andre 
berørte instanser.  
Høringsnotatet gjør rede for tre ulike ordninger for utpeking av biskoper, en ren 
valgordning, tilsetting i et særskilt tilsettingsorgan eller tilsetting i Kirkerådet. 
Høringsnotatet gjør også rede for nærmere elementer i de ulike ordningene. For 
hver ordning er det utarbeidet et regelforslag. Vi ber om tilbakemelding på hva 
slags ordning høringsinstansen går inn for, samt på konkrete bestemmelser i de 
ulike regelforslagene.  
Vi ber bispedømmerådene om å innhente egne uttalelser fra ungdomsrådene i 
bispedømmene som vedlegges bispedømmerådenes uttalelser.  
Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til post.kirkeradet@kirken.no. Alle kan 
avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli 
publisert på kirken.no.  
Høringsfristen er 15. mars 2017.  
 
Med vennlig hilsen 
Jens-Petter Johnsen   Ole Inge Bekkelund 
Direktør     Avdelingsdirektør 
 

 Høringsdokumentet finnes på link i mailen: 
https://www.ntbinfo.no/data/attachments/00397/fa97003b-6153-4009-bf28-
6ba53865e326.pdf 

 
 Forslag til vedtak: 

Menighetsrådet behandler saken Høring om ordning for utpeking av biskoper på 
møtet 14. februar. 

 
 

9/17 Orienteringssaker, skriv, meldinger 
a. Innkalling til dialogmøte torsdag 2. februar kl.17:00 i Sørnes kirke. (Vedlegg) 
b. Informasjon om kirken 2017 som eget rettssubjekt. (Vedlegg)   
c. Nytt fra Tananger menighetsbarnehagen/SFO.  

                      Tmb/SFO blir IA-bedrift fra 2017. Randi informerer. 
d. Referat fra styremøte i ESC og Followme 23.11.2016 og 29.11.2016 (Vedlegg) 
e. Referat fra gudstjenesteutvalget 10. januar 2017. Siv Elin informerer. 

 
 
10/17 Eventuelt  


