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Ett av menighetens verdiord er raushet. Hva dette ordet innebærer for hver enkelt og 
for vår menighet tror jeg blir mer aktuelt fremover.  

På trappene med ny kirkeordning er der et ønske og en bønn om at Tananger 
Menighet skal stå sammen i en utfordrende tid hvor meninger brytes og verdier settes 
på prøve. La oss se hverandre med Jesu blikk og ha fokus på Han som er kirkens 
hode. 
 
Det et mange unge familier som av og til er innom kirken på forskjellige arrangement 
og som ønsker en relasjon til menigheten og Kirken. I den forbindelse er det opprettet 
et brobyggerteam. Intensjonen med brobyggerteamet er å legge til rette for lavterskel 
treffpunkter for småbarnsfamilier. Tur etter Gudstjenesten, aktiviteter i gymsalen er 
bare noen av de tiltakene som er satt i gang.Teamet består av 5 smårbarnsfamilier 
som «driver» dette initiativet nå og vi håper at arbeidet vil bære frukt.  
 
En annen nyskaping er Jentekveld en gang pr måned. Jenter i alle aldre samles til  
sosialt samvær, med eller uten håndarbeid. 
 
Ledelsen for ungdomsarbeidet har gjort seg noen tanker om hvordan dette viktige 
arbeidet kan bli enda bedre. Endringer for ESC med mer fokus på lovsang, andakt og 
bønnevandring i rommet fast en gang per måned.  
 
Menighetsrådet (MR) deltok nylig på et Dialogmøte sammen med Sola, Ræge og 
Sørnes menighet med tema «Menighetsutvikling i Sola – Samarbeid og erfaringsdeling 
mellom menighetene»  
Når vi tenker fremover ser vi muligheter for samarbeid på tvers av disse menighetene. 
MR skal jobbe videre med hva Tananger kan og vil gjøre i denne forbindelse. Det var 
enighet om at ungdomsarbeid og enkelte trosopplæringstiltak er egnede områder hvor 
det lar seg gjøre å samarbeide. 
 
Det er viktig og riktig for menighetene å se utover seg selv. I 2016 vedtok MR å støtte 
et misjonsprosjekt i Romania som drives av Misjon Uten Grenser. Tanken her er, på 
sikt å involvere hele bygda i dette arbeidet ved å bistå praktisk på flere områder. Det 
planlegges tur til Romania våren 2018 og nå jobbes det med å få på plass et misjons-
utvalg. 
 
Givertjenesten er en viktig inntektskilde for driften av menigheten. Det er mulig å støtte 
trosopplæringen, ungdomsarbeidet, misjonsprosjektet eller menighetsarbeidet 
generelt. En annen inntektskilde er basar. I 2016 innbrakte basaren kr.80 994,- netto, 
et godt gjennomført arrangement. Nytt lydanlegg er innkjøpt og på plass i 
kirkestuen/torget. 
Kommende år ønsker vi oppgradering av lyd- og bildeutstyr i kirken, det blir søkt om 
pengestøtte fra fellesrådet da dette er forholdsvis store investeringer.  
 
Det er nå flere år siden sist vi dro på menighetsweekend og dette er noe som er blitt 
etterspurt. MR har vedtatt å arrangere menighetsweekend 1.-3. september, 2017. 
Turen går til Ognatun og en komité er allerede i gang med planleggingen hvor det blir 
opplegg for både unge og gamle.   
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Noe som MR bruker en del tid på er å få frivillige til å påta seg oppgaver ifm 
gjennomføring av ulike arrangementer og aktiviteter - vi vil se på nye og andre måter å 
organisere dette arbeidet på fremover. 
Menigheten har tradisjon tro deltatt på Tanangerdagene. Onsdagen; Barnas Dag 
sammen med Lions og IMI, torsdagen; Gladkveld med interessante glimt fra Geir 
Helljesen sitt NRK-arbeid og nydelig sang av Morten Samuelsen, lørdagen; Stand 
nede i havna, og friluftsgudstjeneste på søndagen sammen med Sjøspeideren. Disse 
arrangementene er viktige arenaer for oss som menighet å være synlige på. 
 
Vi skal være takknemlige og stolte over alle de flotte gudstjenestene vi gjennomfører. 
Tilbakemeldinger er mennesker blir som berørt og opplever Guds nærhet. Tananger 
menighet er et godt sted å være. 
 
Guds menighet er jordens største under – takk for at du er med på å synliggjøre dette i 
Tananger. En spesiell takk til alle frivillige medarbeidere som gir av sin tid og gjør en 
uvurderlig innsats.   
 
For Tananger menighetsråd, 
Siv Elin Mæland 
 
 
Tananger menighetsråd 
Tananger menighetsråd har i perioden 01.01.2016 – 31.12.2016 bestått av følgende: 
 
 
Faste medlemmer:     Varamedlemmer: 
Siv Elin Mæland (leder)    Tom Henning Haga 
Gro Mæland Myklebust (nestleder)  Steinar Sola 
Jorunn Elin Haga     Bjørg Irene Stallemo   
Kjell Vignes      Thorhild Tednes Tjora 
Bjørn Mo 
Olav Kylland         
Helga Frøyland      
Tor Ådne Mæland Myklebust (studiepermisjon) 
Mariann Hellestø Kean (1. vara som møter fast for T.Å.M. Myklebust) 
Just Salvesen 
Randi Lundberg Tveit (daglig leder/sekretær) 
 
Tananger menighetsråd har i 2016 hatt 10 møter og behandlet 107 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  
Marianne Bøe Weibell Trosopplæringsleder (55%) 
Alexandra  
   Orzechowska-Niedziela Organist (50%) 

 
       Ansatte i Tananger menighetsbarnehage/SFO året 2016: 

Barnehagen Åpen 

Barnehage 

SFO 

Styrer: 

*Camilla Haaland Tvede, sluttet 06.2016 

*Synnøve Olsen Hatlestad, ny 08.2016  

  

Pedagogisk ledere: 

*Hege Merete Hodneland, 

*Anne Kaisa Rantanen, sluttet juni16 

*Christine Aabø,  

*Laila Myhre, konst. deler av året 

*Kristi Wold Thorsen 

*Carine Malde, ny 01.07.2016 

Pedagogisk leder: 

*Marianne Bøe Weibell 

SFO-Leder: 

Brit Elin Helgesen 

Barne og ungdomsarb./fagarbeider: 

*Siri Ritland,  

*May-Liss van der Veen,  

*Mioara Rosu (under utdanning) 

*Brit Elin Solvang Espeland 

*Michelle Heggheim Sola, praksis 2d/uke  

  

Assistenter: 

*Geetha Anton 

*Brit Lillian Mæland 

*Tiril Høeg Hafsaas, 28.11.2016 -  

*Mariann Hollund, sluttet 06.2016 

*Janette Houge 

 

Assistent: 

*Linda Egge 

Assistenter: 

*Linda Egge,  

*Brit Marie Maldal 

*Tiril Merete Høeg Hafsaas 

*Joice Maria Hebnes 

 *Michelle Heggheim Sola, 

praksiselev 

*Berit Carstensen 

*Janette Houge 
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Kjøkken: 

*Grethe Vatland 

*Tiril Høeg Hafsaas 

*Linda Egge 

Renhold: 

*Vilma Petkeviciute 

Vaktmester: 

*Atle Voldsund 

  

 

 

 

 
   
Barnehagen/SFO eies av Tananger menighet, og har utvidet formålsparagraf. 
Vi har et godt samarbeid med kirken. Menighetspedagog Olav Mo har fast 
bibelsamling med både Sfo og barnehagen 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.  
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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? 
I 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 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 ulike 
situasjoner.  
Hele personalet var på kurset « Relasjoner med barn» i juni 2016.  
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Vårt pedagogiske ståsted i barnehagen/SFO gjennom året 2016: 
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 for endring i barnehagen» gjennom Sola kommune. Dette prosjektet skal 
vi være med på frem til år 2017. I januar 2017 avsluttes entusiasme-prosjektet med en 
felles utstilling i Sola kulturhus. 
I tillegg til satsningen vår, har vi i år også holdt 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. 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. Personalet 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. 
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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. 

Barnehagen har 3 avdelinger med til sammen 44 barn fra 0-6 år og åpen barnehage. 
Vi har 2 avdelinger, Løvene og Hvalene, fra 3-6 år og 1 avdeling, Noahs ark, fra 0-3 år. 
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 4 dugnader, 2 foreldremøter og foreldresamtaler.  
 
Maxiklubben har skiftet navn til Kattegruppa.  
Barna har selv vært med og bestem navnet. Kattegruppa har eget opplegg en dag i 
uken med forberedelse til skolestart, og andre aktiviteter i forhold til rammeplanen og 
barnas utviklingsnivå. Det er også møter mellom barnehage 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, er leder for 
Knøttetreffen. Hun har 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 aktiviteter som 
gym,  forming, baking og ulike samtaleemner mm. Dette har vært en suksess, og det 
har vært gjonnomsnittlig 34 brukere pr. måned med over 120 familier innom i løpet av 
2016. Det er vi veldig fornøyd med. 
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SFO 
Målsetting for SFO er at barna skal ha et trygt og godt sted å være før og etter 
skoletid.  Våren 2016 var det 61 barn på SFO, og til høsten startet 66 barn på 
menighetens SFO. Barna spiser lunsj på SFO, det varierer mellom brødmat, varmmat 
og grøt. I skolens ferier og fridager serveres også frokost. Vi har fokus på lek og bruker 
ute- og innerom aktivt. Gymsalen brukes fast 3 ganger pr uke. Aktivitetsrom og kafèen 
brukes ukentlig til ulike aktiviteter, både voksenstyrte og frilek. Ute er ballbingen daglig 
i bruk. Vi har en voksentetthet på 12-14 barn pr. voksen. Annenhver uke har vi 
samlinger i kirken. For barna i 4. klasse har vi egen klubb en gang hver uke. Før 
sommerferien fremførte vi «Den barmhjertige samaritan» på sommerfesten for 
barnehagen og SFO I høst deltok vi på familiegudstjeneste i kirken med sanger som vi 
synger i bibelsamlingsstundene. Vi ansatte på SFO har deltatt i kommunens anti-
mobbeprosjekt VI, fokuset vårt her har vært å følge opp barn som vi ser er alene og 
jobbe for å skape vennskapsbånd på SFO. 
 
 
Samarbeidsutvalget i barnehagen 
Paul Korsberg, representant fra kommunen 
Trude Maren Mo, representant fra eier 
Jarle Tunheim representant fra foreldre, leder 
Janne Goa  representant fra foreldre og FAU.(fra august 2016) 
Siri Ritland, representant fra ansatte.(fra august 2016) 
Geetha Anton, representant fra ansatte.(fra august 2016) 
Synnøve Olsen Hatlestad, sekretær/styrer.(fra august 2016) 
  
 
May Liss van der Veen, representant fra ansatte, sluttet våren 2016. 
Hege Merete Hodneland, representant fra ansatte, sluttet våren 2016. 
 
Brukerutvalget i SFO 
Jorunn Elin Haga, eier 
Turid Rege, eier 
John Henry Årthun, foreldre, leder  
Linda Ludvigsen, foreldre 
Unni Tingvik, Haga skole  
Brit Marie Maldal, ansatt 
Brit Elin Helgesen, avdelingsleder SFO 
Synnøve Olsen Hatlestad, styrer 
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ÅRSRAPPORT FRA EIERSTYRET I TMB/SFO 
 
Eierstyresammensetning 2016 
 
Styrets leder: Trude Maren Mo, oppnevnt av menighetsrådet 
Styremedlemmer: 
Styrer i (TMB/SFO) Camilla Haaland, frem til august 2016 
Styrer i (TMB/SFO) Synnøve Olsen Hatlestad, fra august 2016 
Ansattes representant: Christine Aabø frem til og med 2. kvartal 2016, 
fødselspermisjon. 
Ansattes representant: Britt Elin Helgesen fra 2. kvartal 2016 
Daglig leder av Tananger Menighet: Randi Lundberg Tveit 
Tananger menighetsrådsrepresentant: Jorunn Elin Haga 
 
Det har vært gjennomført 3 møter i denne perioden.  
Det var planlagt 4 møter, men pga. skifte av styrer i 3. kvartal gikk dette eierstyre møte 
ut. 
Camilla Haaland sa opp sin stilling og hadde sin siste arbeidsdag i barnehagen 
31.07.2016 Synnøve Olsen Hatlestad ble 15.08.2016 ansatt som ny styrer etter 
eksternutlysning. I forbindelse med hennes tilsetning ble det utarbeidet en ny 
stillingsinstruks. 
  
Saker som har vært oppe i eierstyre er: 

• Instruks for eierstyre ble revidert og godkjent av Tananger menighetsråd 
• Regnskapsresultat for 2015 for TMB/SFO 
• Budsjettforslag for 2016 for TMB/SFO 
• Foreldrebetalinger 
• Oppsigelse fra styrer og ansettelse av ny styrer i TMB/SFO 
• TMB/SFO er besluttet å bli en IA bedrift 
• Søknader til ledige stillinger/personalkabal i TMB/SFO 

 

Trude Maren Mo 
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Årsmelding fra sokneprest 
Gudstjenesten er menighetens pulsslag. Vi har mange frivillige, som sammen med 
ansatte gjør en betydningsfull jobb. Vi er opptatt av at gudstjenestene skal gi dybde 
for troen for de som kommer regelmessig. Samtidig ønsker vi 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. I høst hadde vi fire 
temagudstjenester, der fokuset var nettopp gudstjenesten- hva den gjør med oss. 

 

Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester 
 

 
 
 

I forhold til 2015 så viser tallene en liten nedgang i gjennomsnittlig frammøte på 
gudstjenestene. Men vi ligger likevel høyere enn de fire foregående årene. Vi har en 
god kjerne som kommer til gudstjeneste de fleste søndager, og mange som er innom 
en gang i blant. Vi ser at mange mennesker er bortreist i helgene. Det har også 
innvirkning på frammøte at Imi Tananger har gudstjeneste samtidig med oss. Naturlig 
nok varierer tallene mye etter hva slags gudstjeneste vi har. Det er gledelig å registrere 
at gudstjenester med trosopplæringstiltak trekker mange mennesker, men vi skulle 
gjerne sett flere yngre familier på ordinære gudstjenester. Derfor bestemte 
menighetsrådet i 2016 å satse spesielt på barnefamilier. Vi etablerte 
«brobyggerteamet»- fem familier som er en ressurs og er med og bestemmer hvordan 
denne satsingen bør skje. 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 forholdsvis stor økning i gjennomsnittlig antall nattverdsdeltakere. Vi har i 
det foregående året økt vår bevissthet på nattverd som en viktig handling. Vi har 
derfor oftere enn tidligere år også hatt nattverd på dåpsgudstjenester. 
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Gjennomsnittlig frammøte familiegudstjenester 

 
 
 
 

Tallene viser en markant økning på antall deltakere på våre familiegudstjenester. Vi 
opplever at disse gudstjenestene fungerer godt. Likevel er det forholdsvis stor forskjell 
på hvor mange vi når på familiegudstjenester og ordinære høymesser. Vi ønsker i det 
kommende året å fortsette satsingen på å nå flere familier på vanlige gudstjenester.  
 
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. Vi når selvsagt ikke alle, men det er gledelig å registrere at i 2016 så 
hadde vi det høyeste tallet på 10 år i alle tre kategoriene ovenfor.  
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 2016 
Medlemmer: Hilde Beate Lillesund, Siv Elin Mæland, Per Morten Føyen, Alexandra 
Orzechowska-Niedziela, Just Salvesen. 
Utvalget har hatt ett møte i 2016. 
Etter at vi i 2015 jobbet mye med ny godkjenningsrunde av lokal grunnordning for 
gudstjenesten, har det i 2016 vært et roligere år for gudstjenesteutvalget. På møtet 
jobbet vi blant annet med hvordan gudstjenestene kunne bli mer barnevennlige, med 
temagudstjenestene om «gudstjenesten» og med å få på plass en «lysbåt», som vi tok 
i bruk 1. søndag i advent.   
 
Utvalget opplever at gudstjenestene i hovedsak fungerer godt, men vi har fortsatt 
forbedringspotensial på flere områder. 
 
Just Salvesen 
 
 

 
Musikk er en veldig viktig del av Tananger menighets liv. Vi har mange frivillige som 
bidrar med sang og musikk under gudstjenester. Det inviteres også profesjonelle 
musikere til samarbeid med organist ved spesielle anledninger. 
 
Forsangere 
 
Tananger menighet har fire faste forsangerteam, og hvert team består av tre voksne 
forsangere. I tillegg inviterer vi ungdom og barn til å være forsangere under spesielle 
gudstjenester. Ungdomsteam bruker vi under gudstjenester som involverer 
konfirmanter, mens barneteam leder sang under familiegudstjenester. 
 
Vi ønsker å ta godt vare på våre forsangere. Derfor inviterte organist alle frivillige 
sangere og solister til et sangseminar i kirken. Det var fire samlinger i april/mai hvor 
forsangere fikk lære om god og sunn sangteknikk. Samlingene besto av et kort 
foredrag og verkstedet der forsangerne fikk prøve det de hadde lært under den 
teoretiske delen. To sanger fra seminaret, av ulik stilart, ble fremført under 
avslutningskonserten den 24. mai.  
Seminardeltakerne opptrådte også på friluftsgudstjenesten i juni og under gudstjeneste 
den 23. oktober. Det var ønskelig å gjenta sangseminar om høsten. Derfor inviterte 
organisten forsangere og solister til julesangseminar denne gangen.  
Målet for julesangseminaret var å forsterke god og sunn sangteknikken gjennom 
oppvarming og øving på to ulike (i forhold til stil) julesanger. Repertoaret ble fremvist 
på ‘Vi synger julen inn’ den 18.desember. 
 
Solister 
 
Det er et ønske om å involvere flere frivillige med sang og musikk. 
Flere av forsangerne opptrer som solister i tillegg til flere andre freelancer som synger 
solo under gudstjenestene. I løpet av hele 2016 året hadde vi til sammen ti sangere 
som sang solo eller i duett under gudstjeneste. 
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På konfirmasjonsgudstjenester spilte trompetist Rune Aleksandersen og Olav Mo som 
spilte solo ved akkompagnement av organist. 
På 1.juledag hadde vi fiolinist, Arnfinn Neverdal. 
 
Kor og orkester 
 
Det var flere forskjellige kor som deltok med musikk og sang under gudstjenester. I 
januar hadde vi Sangbrødrene, et pensjonistkor fra Stavanger; i februar sang 
Confession under ungdomsgudstjeneste; i mars hadde vi en vokal duett som sang på 
skjærtorsdag og en vokal kvintetten som sang på langfredag. I juni sang forsangerkor; 
i august hadde vi familiekor ved oppstart av nytt semesteret; i oktober sang 
forsangerkor; i desember hadde vi Kor Latte, Prosit, Quo Vadis og forsangerkor. 
Skolekorps deltok på lysmesse og julaften. Tanangerblæsen spilte på Vi synger julen 
inn og som forsterkning til Skolekorps på julaften. 
Våre egne kor, Barnekoret og TABAGO, var også veldig aktive under gudstjenester i 
løpet av 2016. 
 
Konserter 
 
Vi arrangerte to egne konserter i Tananger kirke i 2016 og en konsert fant sted på 
TABO. I kirken var det minikonsert ved Sangbrødrene under eldretreff i mai samt 
konsert som avslutning for sangseminaret, også i mai. Da opptrådte forsangerkor og 
Tasta Kvinns. På TABO ble det arrangert julekonsert med forsangere som sang solo 
og kvartett. Olav Mo spilte fiolin med akkompagnement av organist. Prest, Just 
Salvesen hadde kort juleandakt. 
 
Det har også blitt holdt konserter med artister/aktører som har leid kirken. Blant annet 
var det Big Gospel som hadde konsert i mars og Marianne Weibell & Morten 
Samuelsen med bandet som hadde sin julekonsert i vår kirke. 
Andre aktører/institusjoner som har brukt Tananger kirke til sine konserter: Sola 
Kulturskole, Storevarden skole for julemøte med konsert og Tananger Skolekorps. 
 
Organist har hatt egne øvinger med barn, unge og voksne forsangere, solister og 
musikere i forbindelse med gudstjenester, andakter, vielser og begravelser. 
 
Alexandra Orzechowska-Niedziela 
Organist 
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Marianne Bøe Weibell har i 2016 hatt 55% stilling som trosopplæringsleder i tillegg til å 
ha ansvar for Knøttetreffen åpen barnehage i 30 % stilling. Ingebjørg Hollund og Anne 
Marit Vigdel steppet inn på de tiltakene som skulle gjennomføres da Marianne ble 
delvis sykemeldt.   
 
Trosopplæringstiltakene: 
Det er blitt gjennomført 18 ulike punkttiltak fra trosopplæringsplanen i 2016. Nytt av 
året var «mesternes mester» for 7.klasse – et opplegg med ulike konkurranser og 
deltakelse på ESC slik at de skal vite hva ESC er når de starter i 8.klasse. 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: Mesternes mester m/ESC-besøk + Jesha 
8.kl: ESC 
9.kl: Konfirmasjon + ESC 
10.kl: ESC 
1.vgs – ung voksen: follow me 
 
Kontinuerlige tiltak: Barnekoret, Tabago, søndagsskolen 
 
Knøttetreffen m/babysang og småbarnssang er veldig populært og blir for mange det 
første møtet med kirka. Ila 2016 var128 familier innom. De tiltakene som er godt 
etablert, har ofte god oppslutning på mellom 40%-50% (dåpsskole, lys levende ol), 
mens noen kun har 5%-10% oppslutning (ball&trall og oppdagelsesferd). Disse jobber 
vi videre med for å forme dem til å bli aktuelle for flest mulig.  
 
Hjemmesiden: 
I 2016 har vi tatt i bruk den nye hjemmesiden til påmelding av barn til de ulike tiltakene. 
Målet for 2017 er å videreutvikle skattejakt-konseptet slik at vi kan bruke kartet på 
hjemmesiden også. 
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Gudstjenestene: 
Vi har jobbet mye med å lage en god mal på trosopplæringsgudstjenestene/ 
familiegudstjenestene og ser med glede at deltakelsen på disse gudstjenestene har 
gått opp. Vi har ca. en trosopplæringsgudstjeneste i måneden og vil fortsette å ha 
disse som familiegudstjenester. 
 
Brobyggerteam: 
Det er flott med stor deltakelse både på tiltakene og på gudstjenestene, men det viser 
også at vi har en stor oppgave foran oss mtp å bygge en bro fra trosopplæringen over 
til «menigheten». Vi har i 2016 satt sammen et brobyggerteam som skal jobbe med å 
skape et godt miljø for barnefamilier slik at relasjoner kan bygges og familier vil komme 
utenom tiltakene også. Høsten 2016 ble det bl.a arrangert både familiedag i starten av 
semesteret og høsttacofest der 60 små og store lagde taco sammen, spilte spill og 
koste seg i kirka. Aldersinndelt søndagsskole med gymsalaktiviteter for de største og 
tur etter gudstjenesten har også blitt gjennomført og vil være et satsingsområde for 
2017.  
 
Trosopplæringsutvalget hadde ikke møte i 2016. Staben har fungert som utvalg for 
arbeidet. 
 
 
Marianne Bøe Weibell 
trosopplæringsleder 
 
 
Årsrapport for menighetspedagog. 
Jeg kjenner meg privilegert som får arbeide sammen med en flott stab med det 
viktigste i livet; evangeliet om Jesus som gir retning, håp og mening både for livet her 
og for evigheten. Jeg er av dem som kjenner på smerte over utviklingen av 
ekteskapssyn i Den norske kirke, men ser allikevel at folkekirka har unike muligheter 
fremfor andre kirkesamfunn til å nå en stor bredde av mennesker, i alle livets faser, 
med evangeliet.  
 
Konfirmantarbeidet 
Konfirmantopplegget har vært relativt likt de siste tre årene. Hoveddelen av opplegget 
er samlinger i kirka og hjemmegrupper. I tillegg har vi leir i starten av konfirmantåret, 
innsamlingsaksjon til Kirkens nødhjelp, konfirmantene deltar på gudstjenester og skal 
være på Esc noen ganger i løpet av året. Dette er en form med et innhold som vi har 
stor tro på. På hjemmegruppene er det naturlig nok en del utskiftninger av lederne. 
Disse lederne bruker totalt sett mye tid og ressurser for at dette skal kunne fungere. 
De setter av 10 kvelder hvor de åpner hjemmene sine for konfirmantene, serverer dem 
et enkelt måltid og går gjennom et opplegg de får fra meg. Hjertelig takk til dere som er 
med både for første, andre eller tredje gang!! Må Gud velsigne dere rikt.  
Alle konfirmantene skal med sin hjemmegruppe delta aktivt med oppgaver på en 
gudstjeneste. Det har også fungert godt takket være gode hjelpere i 
gudstjenesteteamene som går gjennom gudstjenesten, øver med dem og gjør dem 
trygge på sine oppgaver. 
I mai 2016 ble 52 ungdommer konfirmert og fra i høst har vi hatt 54 konfirmanter. 
På fasteaksjonen i april 2016 fikk vi inn snaut 58000 og fikk ny rekord med noen få 
100-lapper.   
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BIBELSAMLINGER med SFO, Løvene og hvalene (tidl. Lekeklossen) og  
Noas ark (tidl. Knøttene) 
Alle avdelingene i vår egen barnehage og SFO kommer annenhver uke til 
bibelsamlinger i kirka. Opplegget er ganske fast med sang, lystenning, bibelhistorie og 
Vår Far. Jeg har tatt i bruk Tidslinjen (se tidslinjen.no) som utgangspunkt for 
bibelhistoriene jeg har på samlingene. Tidslinjen fås på lange bannere for å sette 
bibelhistoriene inn i en sammenheng og rekkefølge. Barnehagen har et banner som 
henger inne på barnehagekjøkkenet, slik at de kan se, kjenne igjen og minnes 
historiene de har hørt. For at barna skal eie historiene, tror jeg det er viktig at de hører 
dem flere ganger. Jeg har derfor en toårs-syklus på fortellingene, slik at barna som går 
i barnehagen og SFO i flere år, får høre historien flere ganger.  
En gang per semester er barnehagen og SFO med og deltar med sang på en 
gudstjeneste. Kjekt å synliggjøre barnehage og SFO, og aller viktigst er det å inkludere 
barna, foreldre og ansatte i gudstjenestefellesskapet. 
 
JULEVANDRINGER.  
Også i år ble det julevandringer for ALLE barnehagene i Tananger. Veldig gledelig at 
også nye Læringsverkstedet Jåsund barnehage kom med sine eldste grupper. Totalt 
hadde vi i år 13 vandringer hvor staben stiller som keiser Augustus, som Augustus’ 
tjener og som engelen Gabriel, mens barna blir vise menn, gjetere, englekor og Josef 
og Maria. Flere barnehageansatte gir tilbakemelding om at de er heldige som har en 
kirke som gjør dette for barna. 
 
SKOLE-KIRKE – samarbeid  
I en tid hvor det hver jul kommer opp en debatt rundt skolegudstjenester, er det viktig å 
ha en god dialog med skolene våre. Også i vår hadde Just og meg et møte med de tre 
rektorene hvor vi utrykker ønske om godt samarbeid og tar opp aktuelle saker. Det er 
gledelig at alle tre skolene fortsatt ønsker å komme til gudstjeneste før jul. Vi ønsker å 
være en ressurs for skolene, og jeg har nå utviklet et lite hefte som gis skolene hvor 
jeg tilbyr undervisningsopplegg for alle trinn i grunnskolen. Foreløpig er ikke pågangen 
av klasser særlig stor, men jeg håper det vil ta seg opp etter hvert. Da Ingunn Høivik 
var prest i Tananger hadde hun et opplegg for 5. trinn som heter «Vandring gjennom 
Bibelen». Det er et undervisningsopplegg som går over 2 dobbeltimer og går gjennom 
mange kjernehistorier i Bibelen. Historiene knyttes til håndbevegelser som skal hjelpe 
elevene til å huske historiene bedre. Endelig har jeg selv fått tatt kurset som skal til for 
å bli godkjent kursholder og skal nå i februar ha dette for 5. trinnet på Haga skole. 
 
JESHA Se egen årsrapport.  
 
Olav Mo 
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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 2016. 

Det har blitt gitt ut nye brosjyrer angående besøkstjenesten. Noen hevendelser har vi 
fått som har vært å følge til lege/sykehus/tannlege.  

Vi har diskutert flykningesituasjonen. Det har ikke vært lett å få en oversikt over denne 
situasjonen. Mange av flyktningene er kort tid i kommunen før de flyttes til andre 
steder, slik at det kan være vanskelig å ha noe fast opplegg. Vi har prøvd å få på plass 
en kontaktperson for Tananger, noe som pr utgangen av 2016 ikke er på plass. I 
forbindelse med julekonsert i kirken ble det delt ut gratis billetter til et par fra Iran. 

ELDREUTVALGET 
Medlemmer: Turid Husdal, Else Marie Øverland, Reidun Vatland, Torfrid Rott, Olaug 
Lunde og Ann Helen Hebnes 
 
Vi har hatt 3 styremøter. 
 
Pensjonisttreff på Tabo: Vi har hatt 4 samlinger, derav en førjulsfest. 
 
Fester: Maifest og Høstfest i kirken. På høstfesten holdt «Sangbrødrene» en 
minikonsert og vi var 80 stk. Livsgledebussen bringer og henter eldre fra Tabo. 
Vi har også deltatt på nyttårsfesten for de eldre i Sola, som i 2016 ble arrangert i Ræge 
kirke.   
Antall frammøtte på Tabo er fra 32-50. Det er fast program med andakt og som oftest 
har vi en som spiller/synger. Kaffe og kaker med utlodning etterpå, er svært populært.  
 
Blomsterutdeling: 109 blomster ble utdelt og 6 Azalier gitt til Tabo sine avdelinger.  
 
Utfordringen er fortsatt å få flere medhjelpere, Olaug Lunde har sluttet, men vi kan 
spør Margot Myklebust og Signy Solvang om det trengs. Vi må derfor planlegge 
møtene godt, for praktisk hjelp behøves! Anne Grete Skraastad rydder etter møtene på 
Tabo, Ann Helen Hebnes etter festene i kirken. 
Komiteen savner en pianist på Tabo. 
Komiteen gjør en stor innsats, da det bakes og handles inn til utlodning hver gang, 
husk på at gjennomsnittsalderen er 75år! Det er stort behov for mer hjelp/avlastning. 
 
Ann Helen Hebnes 
 
Kirkens SOS Rogaland 
Lliv Ella Ruud og Turid Rege har vært Tananger menighets representanter i styret. 
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Tananger menighet ønsker å spre evangeliet til alle våre innbyggere. Samtidig ønsker 
vi å bidra i det verdensvide misjonsarbeidet. Menigheten har likevel i flere år hatt et 
labert misjonsengasjement. Dette ønsket menighetsrådet å gjøre noe med ved å finne 
et egnet misjonsprosjekt. Intensjonen var å finne et prosjekt som kan engasjere både 
barn, unge og voksne og på sikt lokalmiljøet vårt. Et prosjekt der hjelpearbeid er et av 
elementene i et land så pass i nærheten, slik at det kan la deg gjøre å reise dit. 
Menighetsrådet fant disse forutsetningene innfridd i Misjon Uten Grenser sitt arbeid i 
Romania. Vi har inngått en avtale om å støtte deres arbeid i landsbyen Archita. 
 
I landsbyen Archita samarbeider Misjon Uten Grenser med den lokale menigheten. Det 
er startet et etter-skole-tilbud med måltid, leksehjelp, aktiviteter og bibelstunder. 
Lekeplass, fotballbane og bakeri er under planlegging. Allerede i september gikk det 
første lasset med innsamlede vinterklær av gårde fra Tananger til hovedkontoret i 
Porsgrunn hvor lasen fraktes videre til Romania. Både Jesha og ESC lar 10 % av 
kiosksalget gå til skolesekker til barn i Archita. 
 
Menighetsrådet jobber nå for å danne en gruppe som vil ha hånd om dette arbeidet 
videre. 

 
Tananger menighet har avsluttet misjonsavtale med NMS, hvor vi siden 2009 har 
støttet kirkesenteret i Mukdahan, Thailand. Dette er også et flott og viktig arbeid som 
noen fra Tananger menighet er faste givere til. 
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Regnskap er vedlagt årsrapporten og legges frem for årsmøtet  
26.mars 2017. 
 

 ØKONOMIUTVALGET 
 Medlemmer:  
 Steinar Sola, Ole Harald Myklebust, Inge Haga, Randi Lundberg Tveit (leder). 
 Utvalget hadde ett møte i 2016. 
         Utvalget drøftet menighetens økonomiske situasjon, som vurderes som god og  
         stabil. Budsjettoppfølging vedr. Barnehagen og SFO skjer i Eierstyret. 
 
 GIVERTJENESTE, OFFER OG INNSAMLINGER 
  
 

 
 

  Årstall 
  2012 2013 2014 2015 2016 
Offer totalt 347703 345304 350000 353189 379312 
Offer eget 128397 127875 130000 116828 113903 
Givertjeneste (eget) 268500 272500 275000 366638 387950 
Innsamlinger totalt 56930 107371 110000 175686 155322 
Innsamlinger eget 41000 51000 50000 64152 86934 
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Grafene forteller om en økning i offerbeløpet totalt sett. Offer til Kirkens bymisjon som 
ble tatt opp på fellesgudstjeneste med IMI var 5929,- og er ikke med i statistikken. Offer 
til egen virksomhet gikk noe ned. Vi hadde ett offer mindre her i forhold til 2015. Offer til 
eget arbeid er i hovedsak fordelt på menighetsarbeidet (generelt), kirkemusikk, 
ungdomsarbeid og trosopplæring. Statstilskuddet til trosopplæring dekker en stilling på 
60%. Utdelingsmateriell ble i 2016 dekket av innsamlede midler. 
 
Beløp samlet inn ved innsamlingsaksjoner hadde en nedgang totalt sett. 
Barnehagen/SFOs innsamling på FN-dagen til Forut var mindre enn før (10941 kr). 
Fasteaksjonen (57477 kr). Innsamling til eget arbeid økte noe. Kr. 80994 netto kom inn til 
eget formål på basar, noe som var ny rekord. Ungdommen hadde egen kakebasar 
(5940kr) til inntekt for ungdomsarbeidet.  
 
Menigheten har flere muligheter for fast givertjeneste. I tillegg til ungdomsarbeid, kan 
man bli fast giver til trosopplæringen, menigheten generelt og misjonsprosjektet. 
Givertjenesten til menigheten generelt har bidradd til at vi kunne realisere noen ønsker 
på lyd og lys-fronten. Ungdomsarbeidet har fremdeles flest givere. Vi lønner 
ungdomsarbeider i 60%, men denne givertjenesten dekker ikke lønnskostnadene. Gapet 
mellom lønnsøkning og økning i givertjeneste er vanskelig å tette, og vi har hatt en reell 
nedgang her. Vi mangler ca. 42000 kr årlig.  Dersom 7 nye givere gir 500 kr måneden er 
vi i mål. 2014 var forrige aksjon for å få opp givertjenesten. Det kan være på tide med en 
ny offensiv for å sikre lønnskostnader i fremtiden. 
 
Randi Lundberg Tveit 
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BØNNETJENESTEN 
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 skriftstedet var en påminnelse for vårt arbeid i bønnekjede og forbønnstjeneste 
2016.  
I 2016 var det fortsatt ca.25 som er med i bønnekjeden. Det ble sendt ut bønnebrev i 
forbindelse med endringer i staben.  
Våren 2016 hadde vi forbønnstjeneste på 4 gudstjenester, men som tidligere år var 
fortsatt terskelen for å komme til forbønn stor.  
På høsten 2016 har vi i forbønnstjenesten vært med noen ganger før gudstjenesten for 
å be for gudstjenesten og menneskene som kommer til gudstjenesten.  
Samtidig har høsten vært som en ørkenvandring i forhold til å se hva Gud vil lede oss 
inn i. Bønnearbeid må jo være en av grunnsteinene som menigheten bygges på. 
Luk.19,36 Mitt hus skal være et bønnens hus.  
For 2017 er vår visjon å lytte videre til Guds plan for dette viktige arbeidet i vår 
menighet. 
 
Bjørg Irene Stallemo 
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TANANGER KIRKES SØNDAGSSKOLE  
   
Møtedag: Søndag 
Hovedleder: Ingebjørg Hollund 
Medledere :Inger Karin Rott, Linda May Schmid og Mary Karunakaran 
Slushere: Jonas Rott og Rude Rott. 
Antall samlinger:22 
Antall deltakere: mellom 10 og 30. 
Aldersgruppe: fra 0-12 år. 
 
Formålet med arbeidet: 
 
Mottoet til søndagsskolen er Jesus til barna. Det er et motto som vi her i Tananger 
synes er flott,og som vi og ønsker. Vi ønsker et tilbud til ungene her, der de kan få bli 
kjent med Jesus og lære mer om Ham og det Han kan tilby oss. 
Videre håper vi at de skal få eierskap til kirka, og kjenne at her hører de hjemme. De 
skal kjenne seg trygge og velkommen her. Vi har i år og fokus på at søndagsskolen er 
barnas gudstjeneste, og at det derfor skal være kvalitet på møtene. 
 
Litt om året som gikk: 
 
Det har i år og gått opp og ned med antall barn som kommer på søndagsskolen. Det 
kan være alt fra 10 til 30 unger, alt etter om det er andre ting som skjer i kirka. 
(barnedåp, hvis barnekora opptrer på gudstjenesten osv,). 
Vi gleder oss over alle som kommer, men skulle gjerne hatt med flere barn. 
Møtene består av andakt i div former, vi synger og har noe å bite i. Vi har som regel og 
en "lage" aktivitet. 
Vi har og airhockey, biljard og landhockey eller fotball i gymsalen. 
Søndagsskolen arrangerte og i år juletrefest. Ca 40 barn og 20 voksne var der. Kjekt 
tiltak. 
Også i år hadde vi søndagsskolegames som en avslutning før sommeren. Dette er et 
kjekt tiltak både for store og små. 
Vi er og med på barnas dag, der vi får dele ut søndagsskoleblad og ungene får lage 
f.eks. en lysstake e.l. Viktig at vi er til stede denne dagen og får vist Tanangers 
befolkning at vi eksisterer. 
 
Ledersituasjon: 
 
Før sommeren tok Mariann Kean permisjon. Vi ønsker henne velkommen tilbake når 
hun er klar for det. Vi har fått med oss en ny leder, Mary Karunakaran, velkommen  til 
oss. 
Fra høsten er vi altså 4 ledere.I tillegg har vi med oss to slushere. 
Vi er et godt team, men har plass til flere ledere. 
Tusen takk til alle som er med. Dere gjør en fantastisk jobb! 
Og takk til alle dere skjønne barn som kommer, og som vi er så heldige å få være 
ledere for. 
 
Ingebjørg Hollund. 
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TANANGER BARNEKOR 
 
Møtedag: Torsdag kl.17.15-18.00.  
Hovedleder: Sigrid Bru 
Styremedlemmer: Maren Rott, Linda May Scmid, Møyfrid Nordstrand 
Antall samlinger totalt: 38, derav 8 opptredener 
Antall deltakere: Rundt 30 barn har vært innom øvelsene dette året, 19 betalende 
medlemmer. 
Aldersgruppe: 4-8 år 
 
FORMÅL MED ARBEIDET 
Vårt mål er at barna skal få bli kjent med Jesus, samt vår kristne kulturarv og 
tradisjoner gjennom sang og musikk, og kreativ formidling av evangeliet. Vi legger vekt 
på at barna skal føle seg hjemme i kirken uansett tilhørighet.   
 
LITT OM ÅRET SOM HAR GÅTT 
Øvelsene har som vanlig bestått av sang, lek og andakt. Etter øvelsen er Barne-Tv vist 
på storskjerm, etterfulgt av kveldsmat. Dette er et kjempepopulært tiltak. Barna 
kommer seg nesten ikke fort nok ut for å spise etter at øvelsen er ferdig. Jostein har 
også dette året vært sjef på kjøkkenet.  Det har vært litt utfordrende å få foreldre til å 
stille som medhjelpere under kveldsmaten. Nytt i år er at vi har hevet aldersgrensen for 
å starte i koret til 4 år. Den største gruppen i koret har nok vært representert av 4 og 5 
åringene.  Vi har sunget på faste oppdrag som gospelkonsert i Sørnes kirke, på 
gudstjeneste i Tananger kirke og dette året også på barnas dag. Vårsemesteret 
avsluttet vi som vanlig med konsert sammen med Tabago i kirken. Høstsemesteret 
hadde vi en opptreden på IMI Tananger. Det var stor oppslutning på englefesten også 
dette året. En av øvelsene kalte vi for vennefest. Noen av barna hadde med seg en 
venn eller to. Det er gledelig at flere nye har begynt i koret. Takk til dere som har vært 
innom og bidratt med andakt! 
 
LEDERSITUASJONEN 
Vi har vært 4 ledere i 2016. Møyfrid Nordstrand var ny som leder dette året , og har 
gjort en flott innsats. Da Møyfrid måtte trekke seg i desember,  er vi fra jan 2017 tre 
ledere.  Vi har meldt behov for en eller to ledere til.  Koret har egen side på facebook 
der vi har lagt ut informasjon. Kjekt å se at foreldre følger oss her. 
Sigrid Bru 
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TABAGO 

Møtedag:torsdag 
Hovedleder:Ingebjørg Hollund 
Medledere:Laila Føyen,Hilde Myklebust og Ingrid-Elisabeth Sundvoll. 
Antall samlinger:40 
Antall deltakere:23 
Aldersgruppe:3-7 klasse. 
Aktivitet:sang 
 
Formålet med arbeidet: 
 
Tabago er et barnekor i kirka som er et tilbud til de i alderen 3-7 klasse som liker å 
synge. 
Vi er et kristent kor, dvs. vi synger kristne barnesanger. 
Vi som ledere ønsker å formidle videre til ungene det vi tror på, og derfor har vi og på 
hver øvelse en andakt. Vi prøver her å være kreative, så vi når flest mulig med 
budskapet. 
Vi er og klare på at de ved å synge i Tabago, er med på å spre budskapet om Jesus 
når de synger. 
Vi ønsker at ungene skal ha et eierskap til kirka, kjenne seg hjemme og velkomne her. 
Vi har i år som i fjor fokus og på trivsel og samhold oss i koret i mellom. Siste torsdag i 
mnd. har vi kos, dvs. noe godt å bite i, en lek og en sjelden gang en lageaktivitet. 
 
Litt om året som har gått: 
 
I 2016 har vi sunget flere ganger i kirka vår, og to ganger i Sørnes kirke. Vi har og 
sunget inne på Tananger senter, og i forbindelse med julegrantenninga her i Tananger. 
Veldig kjekt å få vise fram de flotte jentene vi har i koret som synger med stor iver! 
Vi arrangerte for første gang Idol. Dvs at ungene fikk velge en sang fra repertoaret 
vårt, de skulle være sammen to og tre og opptre for et publikum. Vi hadde dommere, 
de fikk diplom, de hadde pynta seg fint, en utrolig kjekk ettermiddag i kirka.Ca 120 
publikummere møtte opp. 
Vi hadde i år og sommeravslutningskonset med barnekoret. 
 
Ledersituasjon: 
 
Hege Solstad takket for seg, våren 2016.Vi takker henne for flotte år og godt 
samarbeid. 
Vi har fått med en ungdom, Ingrid-Elisabeth Sunvoll, noe som er veldig kjekt. 
Velkommen til oss. 
Vi er et godt team på 4 ledere som fungerer bra sammen og utfyller hverandre godt. 
 
Stor takk til alle for flott innsats i 2016. 
Og til ungene: Takk for at dere er de dere er! Vi er heldige som får være leder for 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 2 middager 
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.  

 
 
 

JESHA 

Møtedag: Fredager i partallsuker kl.18:00 – 20:00  
Hovedleder: Olav Mo 
Styremedlemmer: Mai-Gunn Haukland, Sondre Søndervik (vår), Inger Karin Rott og 
Olav Mo  
Antall samlinger: 18  
Antall deltakere: Gjennomsnitt: 58 
 
Aldersgruppe: 5.-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.) På samlingene har vi i 
stor grad tatt opp bibelhistorier som bli aktualisert til vår tid. Vi har hatt ulike 
andaktsholdere, men undertegnende har hatt de fleste. Ingebjørg Hollund er trofast 
andaktsholder og kommer stort sett to ganger pr. semester.  
For å få arrangert Jesha er vi avhengig av mange frivillige. Vi har vært noe få 
voksenledere i 2016, men det ser bedre ut for 2017. Det er også ganske mange 
ungdommer som bidrar til at Jesha kan tilby mange aktiviteter. Vi har 2 vaktlag som er 
ledere ca en gang i måneden. 28 frivillige ledere i alderen 13-50 år bidro i 2016 til å 
drive Jesha. Aktiviteter på Jesha: Bordtennis, kiosk, jakkolo, kortverksted, fotballspill, 
biljard, airhockey, luftgevær, innebandy, mat. Nytt i fjor var teppe-curling som har 
engasjert mange. Vi har også hatt keramikkverksted to ganger i høst. Takk til Barbara 
Omatowska som gir barna denne muligheten. Hun kommer også flere ganger i vår.  
Ny aktivitet fra våren 2017 er bilbane med radiostyrte biler. Vi håper det skal være en 
aktivitet som engasjerer mange i lang tid. 
Vi har også hatt besøk av tryllekunstneren Vidello. 
 
Det har vært innom 270 unike barn, 143 gutter og 127 jenter. Vi ser dermed at store 
deler av årskullene kommer innom Jesha. En god gjeng kommer nesten hver gang, 
mens andre kommer bare innom.  
En viktig del av inntektsgrunnlaget for Jesha er at vi er en Acta-klubb og får 
frifondsmidler etter antall betalende medlemmer.  Vi har derfor forsøkt å stimulere til at 
flere velger å være medlemmer. Et grep som har fungert godt er å ha en 
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medlemstrekning på hver samling, hvor vinneren får en Powerbank nødlader. I 2016 
hadde vi 89 medlemmer mot 50 året før.  Gjennomsnittlig fremmøte var i 2016 58 bar, 
en liten oppgang fra året før. 
Sondre Søndervik som har vært fast inventar på Jesha i mange år og som også var 
med i styret, har flyttet til Kristiansand grunnet studier. Marian Evensen har sagt ja til å 
være med i styret fra jan 2017.   
Takk for flott innsats fra styret og alle andre unge og voksne frivillige.  
Vær med å be for Jesha, for barna som kommer hit; at de må få møte Jesus her og at 
de kjenner at det er godt å være i kirka. 
 
Olav Mo 
 

UNGDOMSARBEIDET 
Ungdomsklubben: ESC ( uttales Escape ) 
Møtedag: Annenhver fredag i partallsuker 
Hovedleder:Anne Marit Tjora Vigdel 
Styremedlemmer:   
Våren 2016: Otto Nessa Ljosdal, Bjørn Mo, Tine Skarstad, Lise Berge Klausen,  
Tormod Hellisen. Vara: Andrine Kastmann Hetlelid 
Høsten 2016: 
Otto Nessa Ljosdal, Bjørn Mo, Mone Rott Gundersen, Ingvild Østebø Mæland,  
Arne Johansen og Aksel Johan Lund 
 
ESC er en del av trosopplæringen i Tananger menighet. Det er 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. Vi har kiosk 
der de kan kjøpe litt mat, snop og brus. Vi har og av og til en lek der vinneren får en 
premie. Vi har ulike tema/aktivitet hver gang.  
Temaene har vært: Kokkekamp, Pakking av klær til misjonsprosjektet, besøk av 
fotballspiller Vidar Nisje, baking av julekaker og ESC-JUL.  
Dette engasjerer ungdommene på en veldig positiv måte. 
 
Litt om året som gikk: 
Vi er to team som rullerer på å ha ansvaret på ESC. Dette fungerer veldig bra. 
Ungdomslederne er en god sammensveiset gjeng. Vi har hatt 23 ungdomsledere i 
2016. 
Om en ikke har ansvaret velger en likevel å komme på ESC.  
Meating point / andakten er en viktig del på ESC. Flere av ungdomslederne har hatt 
andakt. Vi ber velsignelsen eller fri bønn etter andakten.  
Konfirmantene skal være 6 ganger i løpet av konfirmasjonstiden på ESC. Dette er en 
del av deres konfirmantopplegg. Vi har 3  ESC-spesial som er obligatoriske for 
konfirmantene. 
Det oppleves som svært positivt å ha med våre konfirmanter på klubben. Vi ser fortsatt 
at flere fra 8 klasse finner sin plass på ESC. Det har vært en økning fra 2015. 
Follow me; Alle ungdomslederne på ESC er med i ledernettverket Follow me. 
Follow me er et samarbeid mellom flere menigheter i vårt bispedømme. FM sin 
intensjon er at ung leder ung. Gjennom lokale samlinger blir ungdommene utrustet til å 
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stå i sin tjeneste i ungdomsarbeidet i menigheten. I løpet av 2016 har vi hatt fokus på 
inkludering, ungdom og alkohol, fugler i bibelen, stillhet, 7 veier til Gud og 
strategiarbeid.  
Ungdomsarbeider har medarbeidersamtale en gang i året med alle lederne.  
Konferansen i 2016 var delt i to. Den første samlingen var lørdag 28. mai i Bethel i 
Stavanger. Tema: Min historie. Foredragsholder var David Hasseløy.  
Den andre samlingen var lørdag 11.juni. Tema: Min historie. Foredragsholder Sigve 
Vidnes. 
Høsten 2016 hadde vi SPARK og alle menighetene reiste ut til Nærbø menighet. Der 
hadde vi gruppearbeid/aktiviteter i grupper på tvers av menighetene.  
Vi hadde de lokale samlingene ute i treningsparken og Risnes. Vi har brukt kirkestue 
og kirkerommet. På høsten var vi hjemme hos ungdomsarbeider. Juleavslutningen 
hadde vi hjemme hos ungdomsarbeider med grøt og julefilm. 
 
Konf.reuion og K2 
I august hadde vi konf.reuion. Det var liten oppslutning fra vårens konfirmanter. 
Grunnen til det kan være mange, men tilbakemeldingene fra ungdommene var at de 
ikke hadde tid. Flere av dem er veldig aktive innenfor Havørn, Tananger skolekorps og 
Sjøspeideren.  2 ungdommer ble med oss videre i Follow me. Vi hadde ikke K2 på 
grunn av at det bare var to konfirmanter som ble med videre og det var naturlig å ta 
dem med rett inn i Follow me. 
 
Strategiarbeid  
Staben og ungdomslederne har jobbet med ny strategi for ungdomsarbeidet i 
Tananger menighet på høsten i 2016. 
MÅL: At ungdommene skal få en mobil tro. 
Bestemte at en gang i mnd. på  skal vi ha ungdomsmøte på ESC. Det skal hete 
Ballast. Vi vil ha møtet i kirkerommet med lovsang, andakt og bønnevandring. Etterpå 
blir det klubb i kafeen. 
Den andre gangen på ESC skal vi dele oss inn i 4 grupper: 
Misjon, KRIK/ Brettspill, Forming/ Sløyd og Friluftsliv. 
Vi vil fortsette med meetingpoint  med andakt. 
Alle vi i ESC ser veldig frem til å ta fatt på en ny vår på ESC. 
 
Ledersituasjonen 
Vi er delt inn i to team som rullerer på å ha ansvaret på ESC. Vi har også med oss 3 
voksne ledere som rullerer på å være med som leder utenom ungdomsarbeider. To 
eldre ungdommer er vikarer. Ungdomslederne er en positiv og motivert gjeng med 
ungdommer som er selve ryggraden i ungdomsarbeidet.  
Vi har egen facebookside og gruppe der vi enkelt kommunisere med hverandre. 
 
Anne Marit Tjora Vigdel 
Ungdomsarbeider i Tananger menighet 
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TREFFEN 

 
Tilholdssted: Tananger Kirke 
 
Møtedag:  
Fredag i oddetallsuke, vi følger skoleruten og har fri i skolens ferier.   
Tidspunkt: 18.00 - 19:30   
 
Hovedleder: Solveig Braut Tjelle, Adresse: Soltunvegen 6   

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 Klepp menighet, arrangert tur 
sammen til Holmavaten. Treffen har vært invitert til weekend på Moi, sammen med 
andre klubber i bispedømmet. I høst var det høsttakkefest i domkirken, sammen med 
flere klubber i sørfylket. Biskopen var liturg og flere enn hundre var tilstede. Til jul øvde 
vi inn julespill som vi framførte på festen. Dette vil vi videreutvikle, slik at Treffen blir en 
attraktiv klubb. 
 
        
Solveig Braut Tjelle 
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NETTSIDENE TIL TANANGER MENIGHET 
 
I 2016 bygget vi om nettsidene våre med nytt utseende og annen type funksjonalitet en 
tidligere, f.eks. kalender funksjon som er integrert mot stabens system. Nettsidene er 
også tilpasset mobil slik at lesbarheten på mobil skal være tilnærmet lik optimal. Viktig 
poeng da vi vet at besøk til nettsiden via mobil står for over 50% av trafikken. 
 
Antall visninger 
I 2016 var det 26371 sidehenvisninger mot 19223 i 2015 (gjelder alle oppslag også 
gjentatte). En god økning i forhold til 2015. 
 
Mobile enheter 
Bruk av mobile enheter (nettbrett, 
mobiltelefon og lignende utstyr) har 
stabilisert seg i forhold til 2015. Antall mobile 
henter for 2016 ligger på 53,5% i forhold til 
totalt antall besøk av menighetens nettsider.   
 
Sosiale medier 
Facebook blir hyppig benyttet som informasjonskanal. Det 
er nå 403 personer som følger med på sidene våre. Vi 
startet ut i 2011 med 74. 
Takk til engasjert stab som gjør et meget godt arbeid for å 
publisere informasjon og nyheter. Dette skaper engasjement på Facebook sidene og 
gir aktivitetene våre oppmerksomhet. Her 
når man mange personer igjennom ukene, 
med relativt liten innsats. Et eksempel er 
desember måned (2016), hvor over 8000 
personer så våre meldinger av en eller 
annen årsak. (Venner, venners venner osv 
som liker et eller annet innlegg på sidene.)  
 
Video skaper engasjement! Klippet av 
felleskoret som ble publisert 18.desember, 
ble sett av 3488 personer og ble vist over 
1500 ganger. Ganske utrolig hvor stor 
rekkevidde liten innsats skaper. 
 
 
 
Google / SEO (det å finne frem til 
kirken) 
I 2013 registrerte vi kirken på en slik måte at 
den dukker opp enkelt via søkemotoren 
Google eller Google Maps (kartfunksjonen). 
(Prøv f.eks å søke etter ”tananger kirke” via 
google.com).  
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Dette gjøres for å øke synligheten på internett og at kirken skal synes høyt på 
søkelisten når noen søker etter kirken. 
 
Vi vet litt om besøkene via denne måten å finne informasjon på om kirken. 

• 619 fant frem til kirken via  ”Google Søk” 
• 454 fant frem til kirken via ”Google Maps” 
• 98 personer benyttet veibeskrivelsen via Google søk eller maps. 

 
 
 
Web adresser 
Adresser til menighetens nettsider : 

• http://www.tanangermenighet.no 
• http://tananger.menighet.no 

 
 
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 menighetens 
kanaler, ta kontakt! 
 
Mvh, 
Knut Erik Hollund 
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SOLA MENIGHETSBLAD 
 
Menighetsbladet kom ut med 5 nummer i 2016. 
Redaksjonen består av kirkeverge (redaktør), assisterende kirkeverge og de daglige  
ledere i 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. 
Inntekter til menighetsbladet kommer fra annonsesalg, offer fra menighetene og noe 
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 av bladet har dessverre ikke vært tilfredsstillende dette  
året. Flere husstander, særlig blokkene, har ikke mottatt alle utgivelsene. Det ble  
derfor vedtatt å avslutte avtalen med Norpost som distributør. Ny distributør fra 2017 
blir Schibsted Distribusjon Vest AS.  
Det er fremdeles verdifullt med beskjed til menighetskontoret dersom du ikke mottar  
menighetsbladet.  
 
For menighetsbladet 
Randi Lundberg Tveit 
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ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET  3. APRIL 2016. 

 
Årsmøtet for Tananger menighet var på forhånd annonsert ved kunngjøring på 
gudstjeneste, i menighetsbladet, på menighetens hjemmeside og i Siste nytt.  
Tidspunkt for å melde saker til årsmøtet var satt til 20. mars. 
 
Ingen saker ble meldt inn til årsmøtet. 
 
 
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 3. april 2016 kl. 12:25 – 13:15. 
 
Møteleder:  Siv Elin Mæland 
Referent:  Randi Lundberg Tveit 
Antall fremmøtte: 31 personer 
 
Olav Skraastad og Jan Ruud ble valgt til å skrive under møteprotokoll. 
 
Årsrapport. 
Menighetsrådsleder, Siv Elin Mæland, gikk igjennom årsrapporten for 2015. 
Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer.  
Årsmøtet kommenterte at Kirkens SOS burde nevnes i rapporten siden menigheten er 
medeier og har representanter i styret for Kirkens SOS. 
 
Regnskap. 
Randi Lundberg Tveit la fram regnskapet for 2015. Regnskapet var innlemmet i 
årsrapporten.  
Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer. 
Årsmøtet kommenterte at regnskapet var oversiktelig og vitner om god 
økonomistyring. 
 
Fokusområde for 2016. 
Gjennom menighetsrådets og stabens strategiarbeid er det kommet klart fram at 
satsingsområdet fremover er barnefamilier. Det jobbes med å opprette et 
«brobyggerteam» av barnefamilier. Gjennom trosopplæringstiltakene har vi kontakt 
med mange positive barnefamilier. Menigheten ønsker å bygge bro inn til menighetens 
fellesskap. Dette brobyggerteamet trenger støttespillere. Utfordringen gis til de som 
har lagt småbarnsperioden bak seg. 
 
 
Randi Lundberg Tveit 
Ref. 
 
 
 
 Olav Skraastad  Jan Ruud 
 



Art/konto Saldo pr. 1.1. Bevegelse Saldo pr. 31.12.

21000102 KONTANTKASSE JESHA 3 000,00 800,00 3 800,00

21000103 KONTANTKASSE ENTER 1 700,00 0,00 1 700,00

21000104 SR-BANK 3206.22.70232 MEN.BHG/SFO KONTANTKASSE 13 000,00 0,00 13 000,00

21020001 SR-BANK 3206.21.10545 TANANGER FOLIO 5 309 485,38 2 127 708,63 7 437 194,01

21020401 SR-BANK 3206.20.28008 TANANGER GAVE/EGENBET. 635,00 10 153,00 10 788,00

21098001 SR-BANK 3206.21.38911 SKATTETREKK 227 697,00 33 262,00 260 959,00

21310999 OPPGJØR SKATTEETATEN MOMSKOMP. 250 101,00 -32 236,00 217 865,00

21575004 KUNDEFORDRINGER TANANGER MENIGHET 39 174,00 -16 143,50 23 030,50

21575100 FORDRINGER EIK/ SOLA KOMMUNE 15 881,88 -10 046,37 5 835,51

21575101 ANSLAG TAP PÅ KRAV -8 000,00 -10 000,00 -18 000,00

21575301 FORDRINGER SYKELØNNSREFUSJON 8 802,00 131 723,00 140 525,00

21799009 ANORDN. FORH.BET. UTG./ETTERSK.BET. INNT. 11 823,95 -9 321,31 2 502,64

Omløpsmidler Totalt 5 873 300,21 2 225 899,45 8 099 199,66

22402001 UTSTYR/INVENTAR BARNEHAGE/SFO 40 584,55 -40 584,55 0,00

22702000 MENIGHETSSENTERET 1 855 071,94 -48 795,00 1 806 276,94

22702001 BARNEHAGE/SFO 1 225 796,78 -29 772,00 1 196 024,78

Anleggsmidler Totalt 3 121 453,27 -119 151,55 3 002 301,72

Eiendeler Totalt 8 994 753,48 2 106 747,90 11 101 501,38

23375051 FERIEPENGEAVSETNING 2015 -734 149,90 734 149,90 0,00

23375052 ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2015 -103 515,48 103 515,48 0,00

23375061 FERIEPENGEAVSETNING 2016 0,00 -676 206,25 -676 206,25

23375062 ARB.AVG. AV FERIEP.AVS. 2016 0,00 -95 345,42 -95 345,42

23799210 SKATTETREKK -227 697,00 -33 262,00 -260 959,00

23799399 BEREGNET ARBEIDSGIVERAVGIFT -161 065,67 11 642,67 -149 423,00

23899009 ANORDN. FORH.BET. INNT./ ETTESK.BET. UTG. -45 685,10 -36 218,72 -81 903,82

23899100 MELLOMREGNING FELLESRÅDET -92 280,00 23 152,00 -69 128,00

23899111 LEVERANDØRGJELD -342 171,10 65 225,67 -276 945,43

Kortsiktig gjeld Totalt -1 706 564,25 96 653,33 -1 609 910,92

25140002 UNGDOMSFONDET -49 178,26 0,00 -49 178,26

25440011 INV. FOND TANANGER MENIGHETSBHG -24 625,00 0,00 -24 625,00

25640001 DISP.FOND TANANGER MEN. -1 251 834,88 -62 013,01 -1 313 847,89

25640004 DISP.FOND JESHA -92 149,58 11 731,46 -80 418,12

25640005 DISP.FOND KIRKEMUSIKK -52 407,43 -2 092,60 -54 500,03

25640006 DISP.FOND ARRANGEMENTER -26 258,56 0,00 -26 258,56

25640009 DISP.FOND SØNDAGSKOLEN -42 789,33 2 674,77 -40 114,56

25640010 DISP.FOND SKOLELAGET -7 801,78 0,00 -7 801,78

25640015 DISP.FOND TANANGER BARNEKOR -49 270,94 -536,73 -49 807,67

25640016 DISP.FOND TANANGER BARNEGOSPEL (TABAGO) -30 078,22 2 659,02 -27 419,20

25640017 DIPS.FOND TROSOPPLÆRING -236 883,88 -56 018,25 -292 902,13

25640018 DISP.FOND PENSJONSFORPLIKTELSER -240 000,00 -60 000,00 -300 000,00

25640022 DISP.FOND TANANGER MEN.BARNEHAGE -1 462 921,22 -2 096 338,16 -3 559 259,38

25640031 DISP.FOND ETTER SKOLETID -600 536,58 -62 619,58 -663 156,16

25990001 KAPITALKONTO -3 121 453,57 119 151,85 -3 002 301,72

Egenkapital Totalt -7 288 189,23 -2 203 401,23 -9 491 590,46

Gjeld og egenkapital Totalt -8 994 753,48 -2 106 747,90 -11 101 501,38

Totalsum 0,00 0,00 0,00

TANANGER MENIGHET, BALANSE 2016



Tjenester Regnskap Budsjett Regnskap i fjor

4400 Fellesutgifter -91 178                 -20 000                 -98 835                 

4404 Menighetssenter -                        -                        -                        

4410 Konfirmantarbeid 34 942                  -                        -13 798                 

4421 Søndagskolen 2 675                    -                        1 529                    

4425 Trosopplæring -56 018                 -                        -60 681                 

4432 Tananger menighetsbarnehage -2 126 336           -478 000              86 204                  

4433 Etter skoletid -72 621                 -17 000                 -9 353                   

4434 Ungdomsarbeid -29 485                 20 000                  15 186                  

4436 Jesha-klubben 11 730                  -                        2 658                    

4440 Diakoni 3 705                    -                        -875                      

4450 Kirkemusikk -2 093                   -                        -432                      

4452 Tananger barnekor -536                      -                        -3 170                   

4453 Tananger barnegospel (Tabago) 2 660                    -                        13 211                  

4499 Interne finansieringstransaksjoner 2 322 553            495 000                68 357                  

Totalsum -2                          -                        1                            

TANANGER MENIGHET, REGNSKAP PER TJENESTE 2016



Kostraarter Regnskap Budsjett Regnskap i fjor

Utgifter 13 566 869                11 627 000                11 933 479                

010 Fast lønn 6 288 895                  6 541 000                  6 676 160                  

020 Vikarer 340 208                     150 000                     180 065                     

030 Ekstrahjelp 137 026                     -                              46 397                        

050 Annen lønn 90 051                        55 000                        83 913                        

090 Pensjonsinnskudd 690 891                     799 000                     856 562                     

099 Arbeidsgiveravgift 1 015 380                  974 000                     1 084 300                  

100 Kontormateriell 99 128                        109 000                     101 833                     

110 Aktivitetsrel.forbr.matr./utstyr/tjenester 403 191                     400 000                     358 176                     

120 Annet forbruksmateriell 320 700                     385 000                     335 301                     

130 Post, bank, telefoni, datalinjer 29 719                        50 000                        39 750                        

140 Annonse, reklame, infor, representasjon 20 196                        28 000                        9 301                          

150 Opplæring, kurs 100 657                     136 000                     189 980                     

160 Godtgj. for reiser, diett, bil mv. 2 296                          3 000                          2 304                          

165 Andre oppgavepl. godtgj. 57 304                        34 000                        48 480                        

170 Transport / drift egne transp.midler 12 455                        27 000                        40 691                        

180 Energi 63 312                        64 000                        64 120                        

185 Forsikringer -12 413                      -13 000                      -14 457                      

195 Avgifter, gebyrer, lisenser mv. 91 141                        91 000                        84 718                        

200 Inventar og utstyr 131 422                     237 000                     279 071                     

220 Leie/leasing/kjøp av maskiner 6 959                          16 000                        15 184                        

230 Vedlikehold, byggetjenester nybygg 62 786                        129 000                     62 930                        

240 Serviceavtaler og reparasjoner 3 242                          -                              

260 Renhold-, vaskeri- og vaktmestertjenester 15 481                        20 000                        19 253                        

270 Konsulenttjenester 166 660                     137 000                     179 430                     

380 Interne overføringer 135 400                     135 000                     135 300                     

429 Moms gen. komp.ordning 217 830                     160 000                     250 103                     

440 Tilskudd/gaver til fellesrådet 129 600                     52 000                        134 800                     

465 Overføringer av ofringer 327 407                     317 000                     293 464                     

470 Tilskudd/gaver til andre 37 677                        6 000                          12 000                        

500 Renteutgifter 138                             

520 Utlån, kjøp av aksjer/andeler 24 849                        18 000                        16 799                        

540 Avsetn. til ubundne fond 2 438 266                  495 000                     227 146                     

590 Avskrivninger 119 153                     72 000                        120 267                     

Inntekter -13 566 871              -11 627 000              -11 933 478              

600 Brukerbetaling -3 065 531                 -3 233 000                 -3 079 356                 

610 Betaling fra deltakere -153 771                    -176 000                    -176 538                    

620 Salg av varer/tjenester avg.fritt -248 194                    -184 000                    -218 442                    

630 Husleieinntekter -75 890                      -85 000                      -97 167                      

700 Refusjoner fra staten -25 000                      -                              -25 000                      

710 Sykelønnsrefusjon -647 816                    -287 000                    -212 317                    

729 Momskomp. drift -217 830                    -160 000                    -250 103                    

730 Ref. fra kommunen -274 787                    -390 000                    -520 815                    

750 Ref. fra menighetsråd -245 360                    -                              -445 295                    

780 Interne overføringer -135 400                    -135 000                    -135 300                    

830 Tilskudd fra kommunen -7 055 794                 -5 814 000                 -5 404 257                 

840 Tilskudd fra fellesrådet -63 000                      -63 000                      -45 000                      

860 Offer/innsamlet til egen virksomhet -502 403                    -455 000                    -484 666                    

865 Offer/innsamlet til annen virksomhet -327 407                    -317 000                    -293 464                    

870 Tilskudd/gaver fra andre -190 976                    -141 000                    -145 719                    

900 Renteinntekter -102 846                    -115 000                    -120 983                    

940 Bruk av ubundne fond -115 713                    -                              -158 789                    

990 Motpost avskrivninger -119 153                    -72 000                      -120 267                    

Totalsum -2 0 1

TANANGER MENIGHET, REGNSKAP PER KOSTRAART 2016



28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2016 

1 Opplysninger om soknet

1.1 
Soknets kommunenummer  
1124

1.2 
Fellesrådets navn  
SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Fellesrådets organisasjonsnummer  
976993691

1.3 
Soknets navn  
TANANGER SOKN

Soknets organisasjonsnummer  
976993683

1.4 
Soknets adresse  
Postboks 120

Postnummer  
4098

Poststed  
TANANGER

1.5 
Navn skjemaansvarlig  
Randi Lundberg Tveit

E-post skjemaansvarlig  
post@tananger.menighet.no

Telefonnummer  
97147133

2 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene skal registerings- og meldingsrutinene følges, og tallene herfra danner grunnlaget for føring i 
årsstatistikkskjemaet.

Antall handlinger 

2.1 Hvor mange ble konfirmert i soknet? 51

2.2 Hvor mange kirkelige vielser ble utført i soknet? 4
Antall deltakere   

247

2.3 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet? 1

2.4 Hvor mange kirkelige gravferder/jordpåkastelser ble utført i soknet? 42

2.4.b ...hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)? 41

3 Gudstjenester

3.A Antall gudstjenester og deltakere 
Antall gudstjenester Antall deltakere 

3.A.1 Avholdt på søn- og helligdager? 49 8502

3.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager? 5 1801

3.A.3 Totalt (sumfelt) 54 10303

3.B Fordel totalt antall gudstjenester på nytt, etter hvilket sted de foregikk
Antall gudstjenester 

3.B.1 .... i soknets kirke(r)? 51

3.B.2 .... på institusjon i soknet? 0

3.B.3 .... på et annet sted, verken i soknets kirke(r) eller på institusjon i soknet? 3

3.B.4 Totalt antall gudstjenester( NB!! Summen skal være lik 3.A.3) 54

3.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført? 
(Skriv tallet 0 når data er manglende)

Antall 
gudstjenester 

Totalt antall til 
nattverd 

Totalt antall til 
skriftemål 

Totalt antall 
deltakere 

3.C.1 Gudstjenester med nattverd 27 2729

3.C.2 Gudstjenester med skriftemål 0

3.C.3 Hovedgudstjenester særlig tilrettelagt for barn 10 3027

3.C.4 Gudstjenester for ungdom 2 223

3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn 0

3.C.6 Gudstjenester for skoleelever 3 960

3.C.7 Gudstjenester med dåp 27 4236

3.C.8 Konfirmasjonsgudstjenester 3 1189

3.C.9 Julaftensgudstjenester 2 944

3.C.10 Gudstjenester i påsken 3 165

3.C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag 0

3.C.12 Gudstjenester i pinsen 1 121



3.C.13 Gudstjenester med samisk innslag 0

3.C.14 Allehelgensgudstjenester 1 212

3.C.15 Økumeniske gudstjenester 1 182

3.C.16 *Temagudstjenester med fokus på miljø, 
internasjonal diakoni og/eller misjon 2 263

3.D Felles gudstjenester

Ble det arrangert felles gudstjeneste(r) med andre sokn? Janmlkji Neinmlkj
Antall gudstjenester  

3
Antall sokn  

664

4 Kontakt med barnehage og skole

4.A Besøk i kirken utenom gudstjeneste?
Antall besøk (ikke personer) 

4.A.1 Av barnehage Janmlkji Neinmlkj 32
Antall avdelinger  

32

4.A.2 Av skoleklasse Janmlkji Neinmlkj 5
Antall klasser  

6

4.B Besøk av prest, kateket eller annen menighetsarbeider?
Antall besøk (ikke personer) 

4.B.1 I barnehage Janmlkj Neinmlkji
Antall avdelinger  

4.B.2 I skoleklasse Janmlkji Neinmlkj 3
Antall klasser  

3

4.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi?
Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten ved menighetsrådet driver, eller hvor menigheten er inne som eier, 
sitter i stiftelsen og lignende, og som menigheten betrakter som ”sin barnehage”.

Antall barnehager Totalt antall barn 

4.C.1 Janmlkji Neinmlkj 1 44

5 Diakoni

5.1 Har menigheten vedtatt lokal diakoniplan? Janmlkji Neinmlkj

6 Ulike tilbud til barn og voksne
I delene (6-9) skal det føres opplysninger om virksomheten som menighetsrådet, de ansatte og/eller prestene har ansvar for, og 
som inngår i menighetsrådets planer og rapporter. Dersom flere sokn samarbeider om et tiltak/tilbud, skal det føres i ett sokn. 
Hovedregelen er at det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. * SE OGSÅ VEILEDNINGEN. 

6.A Tilbud til barn 0-12 år
Samarbeid med 
andre sokn  

Janmlkj Neinmlkji

Antall 
tilbud  

Antall 
deltakere  

6.A.1 Arrangerte menigheten babysang eller småbarnsang for barn 0-5 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 126

6.A.2 Drev menigheten søndagsskole? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 115

6.A.3 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for barn 0-5 å utover det som 
rapporteres med timer i menighetenes trosopplæringsplanr? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.A.4 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement for barn 0-5 år utover 
det som rapporteres med timer i menightens trosopplæringsplan? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 3 275

6.A.5 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for barn 6-12 år utover det 
som rapporteres med timer i menighetens trosopplæringsplan? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1 66

6.A.6 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer ol. for barn 6-12 
år utover det som rapporteres med timer i menighetenes 
trosopplæringsplan? 

Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 3 375

6.A.7 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, vennligst 
spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke 
samme personene flere ganger): 

55

66

6.B Tilbud til unge 13-17 år
Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-17 år. Unntatt opplæring for konfirmanter. I spørsmålene 6b1 og 
6B2 spørres det i tillegg etter antall deltakere fordelt på aldersgruppene 13-15 år og 16-17 år. En person registreres kun en gang. 
Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge (unike personer) som benyttet seg av 
tilbudene i løpet av året.

Samarbeid med 
andre sokn  

Janmlkj Neinmlkji

Antall 
tilbud  

Antall 
deltakere  



6.B.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for 
unge i alderen 13-17 årutover det som rapporteres 
med timer i menighetenes trosopplæringsplan?  

Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Deltakere 
13-15år  

Deltakere 
16-17år  

6.B.2 Gjennomførte menigheten 
enkeltarrangement, leirer o.l. for unge 13-17 år 
utover det som rapporteres med timer i 
menighetenes trosopplæringsplan? 

Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj
Deltakere 
13-15år  

Deltakere 
16-17år  

6.B.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 
13-17 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1

Deltakere 
13-17 år  

7

6.B.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med 
andre sokn, vennligst spesifiser hvilke sokn det 
gjelder og i hvilke sokn deltakerne er ført (ikke 
samme personene flere ganger): 

55

66

6.C Tilbud til unge voksne 18-30 år
Opplæringstilbud og diakonale tilbud til unge i alderen 18-30 år.  
Antall deltakere. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor 
mange unge (unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året. 

Samarbeid med 
andre sokn  

Janmlkj Neinmlkji

Antall 
tilbud  

Antall 
deltakere  

6.C.1 Hadde menigheten kontinuerlige tilbud for unge 18-30 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1 18

6.C.2 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer o.l. for 
unge 18-30 år? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 18-30 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1 18

6.C.4 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, 
vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn 
deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger): 

55

66

6.D Ulike tilbud til voksne
Antall grupper/tilbud og antall personer som benyttet tilbudene. Anslå antall personer som brukte tilbudet i løpet av året. En 
person skal registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange unge 
(unike personer) som benyttet seg av tilbudene i løpet av året.

Samarbeid med 
andre sokn  

Janmlkji Neinmlkj

Antall 
grupper/tilbud  

6.D.1 Hadde menigheten tilbud om bibelgrupper, bibelringer, 
samtalegrupper eller husfellesskap for voksne? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 8

6.D.2 Organiserte menigheten bibelkurs for voksne? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 2
Personer som 
benyttet tilbudet  

76

6.D.3 Hadde meningheten andre opplæringstilbud? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.D.4 Hadde menigheten tilbud om 
ekteskapsgrupper/samlivsgrupper? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.D.5 Hadde menigheten tilbud om sorggrupper? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 1

6.D.6 Hadde menigheten tilbud om eldretreff/-kvelder? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj 7

6.D.7 Holdt soknet/menigheten andakter på institusjon eller 
aldershjem? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Antall andakter  
18

6.D.8 Hadde menigheten besøkstjeneste? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji
Antall besøk  

116

6.D.9 *Ble det utført soknebud i menigheten? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji
Antall soknebud  

1

6.D.10 *Ble det avholdt sjelesorgsamtaler i menigheten? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji
Antall samtaler  

19

6.D.11 Ble det arrangert turer for menigheten? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji
Antall turer  

1

6.D.12 *Hadde menigheten tilbud i forbindelse med 
integreringsarbeid? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

... rettet rettet 
mot innvandrere  

JaJanmlkj NeiNeinmlkj

... rettet mot 
andre utsatte 
grupper  

JaJanmlkj NeiNeinmlkj

6.D.13 *Hadde menigheten tilbud rettet mot mennesker med 
funksjonshemning? Janmlkji Neinmlkj Janmlkji Neinmlkj

6.D.14 Hadde menigheten andre diakonale tilbud? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Andre diakonale 
tilbud  

5



6.D.15 Dersom det er svart ja for samarbeid med andre sokn, 
vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder og i hvilke sokn 
deltakerne er ført (ikke samme personene flere ganger): 

55

66

Sola

7 Kirkemusikk og kulturarbeid

Har menigheten vedtatt lokal plan for kirkemusikk? Janmlkji Neinmlkj

Hadde soknet fellestiltak med andre sokn innen kirkemusikk, kor og/eller kulturarbeid? Janmlkji Neinmlkj
Antall sokn  

661

7.A Kor og korgrupper
Hvor mange kor og korgrupper ble drevet i menighetens regi? 
Dersom flere sokn har kor, korgrupper eller gjennomfører annet kulturarbeid sammen, skal det føres i ett sokn. Hovedregelen er at 
det skal føres i soknet hvor aktiviteten fant sted. Alle medvirkende sokn føres opp under pkt. 10 felles virksomhet, pkt. 10.1.3. I pkt 
7a føres antall kor og antall medlemmer i korene. Antall medlemmer telles enten ved hvor mange som betaler medlemskontingent 
eller går i koret noenlunde fast.

Antall kor/korgrupper Antall medlemmer 

7.A.1 Kor for barn og unge 2 40

7.A.2 Kor for voksne/familiekor 1 9

7.B Konserter, musikkandakter o.l. 
Antall konserter og 
musikkandakter 

Antall personer som benyttet seg av 
tilbudene 

7.B.1 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi 
av menigheten? 8 629

7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi 
av andre? 3 486

7.C Hvor mange andre kulturarrangementer ble avholdt?
Antall 
kulturarrangementer 

Antall personer som benyttet seg av 
tilbudene Spesifiser tilbud/arrangement 

7.C.1 ... I regi av 
menigheten 9 1368

55

66

FN-kafe, Barnas dag, HalloVenn, 
G.Heljesen, Basar, 3 kunstkafe, 
Julefest, Filmkveld

7.C.2 ... I regi av andre 6 1510
55

66

2 Eritr.saml, Baptist Church, 
Hagelaget, Storevarden, Kulturskolen

7.D Var det i statistikkåret (2016) tilbud om åpen kirke i soknet?
Antall dager/kvelder åpent i løpet av året 

7.D.1 Åpen kirke Janmlkj Neinmlkji

7.D.2 Veikirke Janmlkj Neinmlkji

8 Frivillige medarbeidere

8.A Totalt antall frivillige

Hvor mange frivillige medarbeidere var totalt engasjert i menighetens arbeid?  
(En person telles en gang i dette feltet).  

Totalt antall frivillige  
410

8.B Hvor mange frivillige medarbeidere (15 år eller eldre) var med i:
Antall frivillige 

8.B.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester? 149

8.B.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)? 171

8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)? 70

8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid? 184

8.B.5 ...menighetens kultur- og konsertarrangementer? 142

8.B.6 ...komité- og utvalgsarbeid? 59

...... herav medlemmer og varamedlemmer i menighetsrådet? 13

8.B.7 ...annet menighetsarbeid som ikke er tatt med under pkt. 8.B.1-8.B.6? 79

8.C Opplæring og samlinger
Antall 
samlinger/tilbud 

Antall personer som 
benyttet tilbudene 

8.C.1 Gav menigheten tilbud om opplærings- eller 
motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere? Janmlkji Neinmlkj 1 27

8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.? Janmlkji Neinmlkj 1 105



9 Misjons-, vennskaps- og solidaritetsarbeid
I pkt 9.1 og 9.2 er det alfabetisk liste over land. Skrolle nedover med pil til aktuelt land.

Samarbeid 
med andre 
sokn? 

Dersom det er svart ja 
for samarbeid med 
andre sokn, vennligst 
spesifiser hvilke sokn 
det gjelder 

9.1*Hadde 
menigheten en 
(eller flere) 
misjonsavtale(r)? 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Antall 
misjonsavtaler  

2

Land 1  
66Thailand

Land 2  
66Romania

Land 3  
66

9.2.*Hadde 
menigheten en 
(eller flere) 
vennskapsrelasjon
(er) til en menighet 
eller organisasjon i 
et annet land? 

Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Antall 
vennskapsavtaler  Land 1  

66

Land 2  
66

Land 3  
66

9.3 *Hadde 
menigheten 
arrangementer med 
miljø, internasjonal 
diakoni og/eller 
misjon som tema? 

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkj

Antall 
arrangementer  

3

Spesifiser tiltak  
Medarbeiderfest, Jesha-klubbkveld, Ungdomsklubb

10 Ofringer, innsamlinger og gaver
Totalt beløp, hele 
kroner 

Hvor stor del av beløpet var til egen virksomhet? 
Hele kroner 

10.1 Hvor stort beløp ble samlet inn ved offer/kollekt i 
kirken? 379312 113903

10.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via menighetens 
givertjeneste? 387950 387950

10.3 Hvor stort beløp ble samlet inn av menigheten 
ved andre innsamlinger, ved gaver, basarer, messer og 
lignende? 

155322 86934

11 Merknader:
Her kan en for eksempel oppgi/presisere forhold ved enkelte av postene dersom verdiene avviker vesentlig fra året før. Det bør 
også nevnes her hvilke felter/tall som gjelder for flere sokn.

55

66

12 Kontroll mot forrige år - fylles ut automatisk.
I denne seksjonen gir vi dere mulighet til å gjøre en sammenligning mot tall fra forrige år på enkelte felt i skjema. Det er lagt inn 
noen kontroller (grenseverdier) mot fjorårstall-tall. Dersom disse kontrollene slår ut for enkelte felt, ber vi dere ta en ekstra sjekk 
av årets tall. Eventuelt forklarer store avvik i pkt. 11 merknader.
Feltnavn  Absolutt avvik  Prosentvis avvik  Verdi forrige periode  

2.1 Konfirmasjoner  2 4,1 49

2.2 Vielser  -1 -20,0 5

2.4 Gravferder  17 68,0 25

3.A.3 Totalt antall gudstjenester  3 5,9 51

3.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjeneser  336 3,4 9967

3.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall  3 12,5 24

3.C.1 Deltakere til nattverd  495 22,2 2234

3.C.5 Gudstjenester for barnehagebarn  0 0,0 0



3.C.5 Deltakere på gudstjenester for barnehagebarn  

3.C.6 Gudstjenester for skoleelever  0 0,0 3

3.C.6 Deltakere på skolegudstjenester  166 20,9 794

3.C.9 Julaftengudstjenester  0 0,0 2

3.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester  -18 -1,9 962

6.A.1 Deltakere på babysang (antall)  -18 -12,5 144

6.C.3 Lederkurs - antall deltakere  -3 -14,3 21

6.D.7 Andakter på institusjon - antall  1 5,9 17

7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge  -21 -34,4 61

7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor  9 0,0

10.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner  26123 7,4 353189

10.2 Givertjenester - totalt i kroner  21312 5,8 366638

10.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner  -20364 -11,6 175686
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