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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 27. februar 2018 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: Fastetiden – hvilken funksjon har den i dag? 
   Hvilket innhold ønsker du å gi fastetiden?  

Hvordan kan vi gi fastetiden mening i menigheten vår? 
      
TIL:   Gro Mæland Myklebust  

Mariann Hellestø Kean 
   Siv Elin Mæland  

Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland  
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til: Tor Ådne Mæland 
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Kjetil Aano   Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 
 
 
 
Tananger, 19. februar 2018 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

 

14/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

15/18 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 23.01.2018 godkjennes. 

  

16/18 Strategiarbeidet  

Det gis en kort orientering om framdriften i arbeidet med småfellesskap samt 

diakoniarbeidet. 

  

17/18 Oppfølging av saker 

 

 05/18   Budsjett for Tananger menighet 2018 (Vedlegg). 

Budsjett for Tananger menighet 2018 legges fram for menighetsrådet. Budsjettet 

er lagt slik at alle tjenester går i balanse. Ved å gå inn på «Pivot Budsj 18» i 

vedlegget, får man en oversikt over hele budsjettet. Ved å gå inn på «Tabell» i 

vedlegget, får man alle detaljene med noen kommenterer/stikkord i egen kolonne.  

Nytt for 2018 er at den problematiske ordningen med momsinndragelse til 

fellesrådet, vedtatt av kommunen, opphører. Grunnet kutt i fellesrådets økonomi 

blir det ingen overføring til Tananger menighet i 2018.  

 

Den interne husleien fra SFO, som SFO får refundert fra Sola kommune, er ikke 

økt slik budsjettet er satt opp. Menighetsrådet vurderer om den interne husleie 

skal økes noe.  

 

Det er ytret ønske om nye projektorer i kirkerommet, men pristilbud er ikke 

mottatt ennå. Det er satt av 40 000 Kr til utstyr, men nye projektorer vil nok 

overskride dette beløpet. Menighetsrådet kan velge å benytte seg av fond til 

denne investeringen.  

 

Diakoniarbeidet er under omlegging. Budsjettet for denne tjenesten er derfor noe 

usikker.  

 

 Forslag til vedtak: 

 Budsjett for Tananger menighet 2018 vedtas slik det er lagt fram. 

 

 

 06/18   Årsrapport for Tananger menighet 2017 (Vedlegg) 

Årsrapporten for Tananger menighet 2017 er vedlagt og skal presenteres på 

årsmøtet etter gudstjenesten 18.03.2018.  

 

Forslag til vedtak: Årsrapport for Tananger menighet 2017 vedtas. 
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 10/18   Ny lov om seksuell trakassering. (Vedlegg) 

Fra 1.1.2018 trer ny lovgivning om seksuell trakassering i kraft. Den nye 

lovgivningen innebærer ikke store endringer for verken ansatte eller 

arbeidsgivere, og mer informasjon vil komme. Den nye lovgivningen gir oss som 

arbeidsgiver og frivillighetsforvaltere en formell og viktig anledning til å ta opp 

saken i våre fora. 

I en tid der #meetoo-historier om seksuell trakassering kommer for dagen, er det 

viktig at vi som kirke er årvåken og har fokus på at våre fellesskap skal være fri 

for uønsket atferd av noe slag. Ifølge dagens lovgivning defineres seksuell 

trakassering som «uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den 

oppmerksomheten rammer». Det vil si at det er den utsattes opplevelse som 

tillegges størst vekt i vurderingen av om det foreligger trakassering. 

 

Kirken sentralt jobber for forebygging har retningslinjer for håndtering av 

seksuell trakassering. Sola kirkelige fellesråd har lokale retningslinjer, og som 

arbeidsgiver har vi det samme. Vårt lokale regelverk er vedlagt, til informasjon.  

En nyttig artikkel fra kirkens arbeidsorganisasjon KA kan leses her:  

http://www.ka.no/sak/article/1441126b  

Retningslinjene som Tananger menighet benytter når leir arrangeres er lagt ved. 

 

Menighetsrådet drøfter på hvilen måte og i hvilke fora tema seksuell trakassering 

skal tas opp.  

 

 

18/18 Framtidig forvaltning av Tananger kapell (Vedlegg) 

 

Det er et sterkt behov for en betydelig og kostbar ytre rehabilitering av Tananger 

kapell. Kapellet har, etter innvielsen av Tananger kirke i 2002, i praksis ikke hatt 

noen kirkelig funksjon for Tananger menighet. Dette er utgangspunktet for at 

kirkevergen overfor fellesrådet har satt fokus på videre forvaltning av kapellet.  

Vedlagt skriv fra kirkevergen gir en orientering om saken. Siden menighetsrådet 

drøftet saken sist SAK 65/16 har det vært en del medieoppmerksomhet rundt 

kapellet. Debatten rundt gamle Ålgård kirke aktualiserer også saken. Nyttige 

artikler legges ved til orientering. Kirkeverge Trygve Torgersen orienterer, og  

menighetsrådet drøfter saken. 

    

19/18 Evaluering 

 Menighetsrådet evaluerer medarbeiderfesten 3. februar 2018.  

 

20/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

    

a. Nytt fra Fellesrådet 24. januar 2018. fellesrådsrepresentanter informerer. 

 

b. Nytt fra gudstjenesteutvalget 22.02.2018 

 

c.    Archita-turen mars 2018.  

13 deltakere fra Tananger menighet reiser til Archita i Romania 2-5. mars 

2018. Representant fra Misjon Uten Grenser deltar på turen, og lokale 

medarbeidere vil vise arbeidet i Archita. Det blir også besøk hos 

fadderfamilier. 

  

21/18 Eventuelt  

http://www.ka.no/sak/article/1441126b

