
Kommune: 

Sola
 

 Møtebok 
 

                          Blad    67              

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

23.01.2018 

Fra kl 

18:30        

Til kl. 

 21:40 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Gro Mæland Myklebust 
Mariann Hellestø Kean 
Siv Elin Mæland 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

1 – 13/18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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01/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Ingen saker meldt til eventuelt. 

 

 Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

02/18 Godkjenning av protokoll 

 

 Vedtak: Protokollen av 12.12.2017 godkjennes. 

  

03/18 Strategiarbeidet  

 

a. Småfellesskap 

Nelly Hveding ønsker å gå inn i tjeneste med fokus på småfellesskap jfr. 

arbeidsoppgavene / instruksen som menighetsrådet har utarbeidet. Det jobbes med å 

finne en person som hun kan samarbeide med. 

Kare Rott Skarstad har sagt seg villig til å lage et bilde som synliggjør menighetens 

småfellesskap.  

 

Vedtak:  

Tekst på bilde av tre med blader som symboliserer småfellesskap: 

Overskrift: Småfellesskap. Undertittel: Liv i vekst – Vekst i livet 

 

b. MiniAlpha 

Menighetsrådets intensjon er å arrangere MiniAlpha årlig. Fortrinnsvis i januar.  

For å få dette til kreves er arbeidsgruppe som har dette som sitt ansvar. 

 

Vedtak: Saken tas opp igjen på menighetsrådsmøte i februar eller mars.  

 

c. Inspirasjon innen teologi. Menighetsrådet samtalte om tema. 

 

 

04/18 Oppfølging av saker 

 

 72/17 Medarbeiderfest lørdag 3. februar 2018 

 

Vedtak:  
 Fordeling av oppgaver vedrørende medarbeiderfesten sendes på mail. 

Menighetsrådet har en særlig oppgave å mingle ved ankomst og se til at alle blir sett. 

 

 

05/18 Budsjett for Tananger menighet 2018. 

Menighetsrådet kom med innspill til budsjettarbeidet. 

 

Vedtak:  
Budsjett for Tananger menighet legges frem på møtet i februar. 

Basarinntektene i 2018 deles 50:50 med Misjon Uten Grenser. 
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06/18 Årsrapport for Tananger menighet 2017 

 

Vedtak: 

Menighetens årsrapport utarbeides etter samme mal som før. Årsrapporten godkjennes på 

menighetsrådsmøtet 27. februar. 

 

     

07/18 Evaluering av høstens gudstjenester 

Høstens og julens gudstjenester ble evaluert og momenter notert. Menighetsrådet er 

takknemlig for inspirerende gudstjenester med engasjerende og relevant forkynnelse, sang 

og musikk som utvikler seg i ønsket retning og god kommunikasjon mellom stab og 

gudstjenestemedhjelpere. Rådet er imponert over teknikken og teknikernes arbeid med lyd 

og tekst/bilde. 

 

 Tidspunkt for Vi synger julen inn ble diskutert endret siden arrangementet ofte er  

 sammenfallende med sluttspillet i håndball VM. Rådet konkluderte ikke med hva som ville 

 være beste tidspunkt. 

 

  Vedtak: 

 Menighetsrådet ber staben drøfte beste tidspunkt for «vi synger julen inn. Menighetsrådet 

 Vil følge stabens anbefaling. 

 

08/18 Menighetsweekend 2018 

 

Vedtak: 

Vaulali bestilles helgen 9-11. november 2018 for å arrangere menighetsweekend. 

  

09/18 Diakoniarbeidet i menigheten. 

 

Vedtak: 

 

Menighetsrådet vil jobbe for å finne ny leder for diakoniutvalget. 

 

Menighetsrådet takker eldreutvalget for det flotte arbeidet de har lagt nei i samlingene på 

Tabo over mange år.  

 

Menighetsrådet utfordrer diakoniutvalget til nytenkning rundt eldrearbeidet i menigheten. 

Rådet ser et stort potensiale for formiddagstreff for pensjonisttreff i kirken. Interessante 

kåseri og servering av middag kan være aktuelle ingredienser som også vil appellere til  

yngre pensjonister. Det trengs i tilfelle ressurspersoner som ønsker å drifte dette. 

Menighetsrådet ber diakoniutvalget drøfte denne utfordringen og arbeide for å finne 

ressurspersoner til et slikt arbeid. 

 

10/18 Ny lov om seksuell trakassering. Saken ble utsatt. 
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11/18 Tanangerdagene 2018 

  

Barnas dag onsdag 30. mai:  

Komitéen er klar og skal ha sitt første møte 6. februar. Komitéen består av: 

Tananger Menighet: Mariann Evensen og Bjørn Kåre Espevik 

IMI Tananger: Sigrid Bru og Kjell Rune Helgøy 

Lions: Karen Nesbjørg og Karin Hagen 

  

«Gladkveld» torsdag 31. mai i kirken: Helge Fived (Lions) og Randi Lundberg Tveit utgjør 

komitéen. Petter Birkeland er mulig bidragsyter for kvelden. 

 

Lørdagen 2. juni i havnen: Menighetsrådet har ansvar for stand. Misjonsgruppen deltar.  

 

12/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger  

   

a. Nytt fra barnehagen/SFO 

b. Gave fra IMI Tananger: Kr. 6020,- 

c. Evaluering WBFM 16.11.2017  

d. Referat fra Eldreutvalget 14.12.2017  

 

Vedtak: Menighetsrådet tar orienteringssakene til etterretning. 

 

  

13/18 Eventuelt. 

 Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

 

 

 

 

 


