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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 25. september 2018 kl. 18.30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Bønnevandring i kirkerommet. 
      
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:  
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Steinar Sola   3. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  4. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  5. varamedlem 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Tomas Mjelde Røsbak Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 
 
 
 
Tananger, 18. september 2018 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste:    

 

61/18 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

62/18 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 28.08.2018 godkjennes. 

  

63/18 Strategiarbeidet   
 

 Forberedelse av strategisamling 20, november for menighetsråd og stab. 

 Målsetting for samlingen er å revidere handlingsplan for Tananger menighet  

 gjeldende for resten av rådets periode.  Menighetsrådet inviteres til å komme med  

 innspill og ønsker for arbeidsmåte for samlingen. 

  

 Visjon, verdiord og slagord for Tananger menighet ble vedtatt i 2012. 

 Tananger menighet har et nært forhold til slagordet «Los gjennom livet».  

Det kommer til uttrykk i plan for trosopplæring, trosopplæringskartet, 

forkynnelse, kirkens symboler, menighetssangen mm. Visjonen «Tananger 

menighet – en oase hvor alle opplever Guds nåde og nærhet» samt verdiordene 

(DJERV) har menigheten en løsere forankring til. Dokumentet finnes på 

hjemmesiden vår: https://www.tanangermenighet.no/visjon/  

Dersom visjonen skal fungere som en hjelp for å holde «stø kurs» i 

menighetsarbeidet, trenger den å holdes varm. Kirkemøtets visjonsdokument er 

vedlagt under orienteringssaker. Det kan være verdt å se disse dokumentene i 

sammenheng. 

 

Menighetsrådet drøfter om tiden er inne for å revidere visjon og verdiord. Rådet 

drøfter i tilfelle når og hvordan det skal jobbes med saken. 

 

 

64/18 Personvernerklæring (Vedlegg) 

GDPR – General Data Protection Regulation- er en forordning som skal styrke 

personvernet ved behandling av personopplysninger i Europa. Forordningen 

trådte i kraft i Norge 20.07.2018. GDPR er en betydelig innstramming som 

medfører at Den norske kirke både sentralt og lokalt må endre rutiner for å 

etterkomme nye regler for innsamling, bruk og lagring av persondata. 

Personvernerklæring er et viktig og pålagt dokument i denne sammenheng. 

Sola kirkelige fellesråd anmoder menighetsrådene i Sola om å sette seg inn i de 

nye reglene. En orientering fra fellesrådet er lagt ved. (FR-sak 34/18).  

Menighetsrådene i Sola anmodes å gi sin tilslutning til personvernerklæringen 

vedtatt i Sola kirkelige fellesråd. 

 

Forslag til vedtak: 

Tananger menighetsråd tar informasjonen om GDPR til etterretning. 

Tananger menighetsråd gir sin tilslutning til personvernerklæring for Sola 

kirkelige fellesråd. 
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65/18 Oppnevning av representant og vararepresentant til Kirkens SOS Rogaland  

 for perioden 01.01.2019 – 31.12.2022 (Vedlegg) 

 

Representant og vararepresentant til Kirkens SOS Rogaland skal oppnevnes for 

perioden 01.01.2019 – 31.12.2022. Liv Ella Ruud er Tananger menighets 

representant for inneværende periode. Turid Rege fungerte som vararepresentant, 

men ønsket å fratre vervet i løpet av perioden. Hvert rådsmedlem kommer med 

forslag til kandidater på møtet. 

Referat fra ekstraordinært representantskapsmøte for Kirkens SOS Rogaland  

20. juni 2018 vedrørende fusjon til Kirkens SOS Norge er vedlagt. 

 

 

66/18 Nye prosjektorer til kirkerommet. 

 Det har lenge vært påpekt at projektorene i kirkerommet er modne for utskifting. 

De er så lyssvake at å vise film og bilder på dagtid ikke fungerer eller fungerer 

svært dårlig. Dette innebærer en vesentlig begrensning i formidlingsform både på 

gudstjeneste, barnehage- og klassesamlinger samt andre arrangementer på dagtid. 

Vi er i ferd med å innhente tilbud på projektorer fra tre firma: Kinley, Atea og 

Presentation Data. Løsningene så langt varierer i pris fra ca. 40 000 kr til 

143 000kr eks. mva.  

 

Det er også en mulighet for menigheten å lease projektorer. Da vil vi ha en 

månedlig leiepris på ca. 4500 kr. avhengig av valgt avtaletid og utstyr. I tillegg 

kan man inngå en serviceavtale for utstyret. Levetiden på en projektor regnes å 

være mellom 3 og 5 år. 

 

Forslag til vedtak: 

Tananger menighetsråd delegerer til AU å effektuere kjøp eller leasing av nye 

projektorer til kirkerommet. De frivillige teknikerne og staben rådføres i saken. 

 

67/18 Økonomirapport for Tananger menighet januar – august 2018 (Vedlegg) 

 Økonomirapport for Tananger menighet januar – august 2018 er vedlagt og 

 legges frem i møtet. Rapporten går frem til dags dato.  

 

 Forslag til vedtak: 

 Tananger menighet tar Økonomirapport for Tananger menighet januar – august  

 2018 til etterretning. 

 

68/18 Givertjenesten 

 Tananger menighet har i dag en fast givertjeneste til ungdomsarbeidet,  

trosopplæring og menigheten generelt. Giverbrosjyren vår omtaler også en  

givertjeneste til et misjonsprosjekt som Tananger ikke er engasjert i lenger. 

Brosjyren finnes på hjemmesiden vår: 

https://www.tanangermenighet.no/givertjeneste/  

 

Menighetsråd har flere år på rad påpekt i årsrapportene at givertjenesten til 

ungdomsarbeidet ikke stekker til til lønn av ungdomsarbeider i 60 % slik 

intensjonen er. I 2017 var her et gap på 55 000 kr. Den faste givertjenesten i 2017 

var på: 271 250 kr til ungdomsarbeidet, 47 600 kr til trosopplæring, 38 000 kr til 

menigheten generelt og 3000 kr til søndagsskolen. 

 Menighetsrådet drøfter når det er på tide å arbeide for å revitalisere givertjenesten  

 samt hvordan dette skal gjøres.  

https://www.tanangermenighet.no/givertjeneste/
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69/18 Orienteringssaker, skriv, meldinger  
  

a. Referat fra styremøte i ESC 15.08.2018 (Vedlegg) 

 b.   Referat fra Basarkomiteen 19.08.2018 (Vedlegg) 

 c.    Nyhetsbrev fra FollowMe (Vedlegg) 

 d.    Kirkemøtets visjonsdokument (Vedlegg) 

 e.    Arbeidsgruppe med mandat om å vurdere prostiinndelingen i  

     Stavanger bispedømme. (Vedlegg) 

 

 f.   Utpeking av ny biskop, tidsplan og ordning. (Vedlegg)  

Kirkerådet vil sende brev til menighetsrådene med navn og informasjon om de 

nominerte kandidatene 10. november. Etter dette skal menighetsrådene innen 3. 

januar kl. 24.00. sende inn resultatet av avstemmingen i rådet. 

Tananger menighetsråd vil behandle saken på møtet 11. desember. 

Ordning for utpeking av biskop er vedlagt. 

 

 

 g.  TV-innsamlingen 21. oktober til inntekt for Kirkens Bymisjon (Vedlegg) 

 Menighetene utfordres til å delta på ulikt vis i årets TV-aksjon da formålet er  

 Kirkens Bymisjon. Konkret utfordres menighetene til å være bøssebærere, løfte  

 frem tema på gudstjenester og arrangementer samt gi offer eller annen  

 oppmerksomhet og støtte. 

 Tananger menighetsråd har tildelt offer til Kirkens bymisjon 21. oktober 2018.  

Vi vil oppfordre bøssebærere gjennom våre informasjonskanaler. Staben 

utfordres til å informere på arrangementer der det er naturlig. 

  

 h. Referat fra misjonsgruppens møte 11.09.2018 (Vedlegg) 

 

70/18 Besøk av ansatt  

 Organist Arfon Owen besøker menighetsrådet. Han forteller om gleder og  

 utfordringer i tjenesten. 

 

71/18 Eventuelt  


