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Nytt år og tilbakeblikk på hva som har skjedd i det året vi har gått ut av. Mye kan telles, 
skrives og dokumenteres, men mye er hverken målbart eller oppgitt i antall og omfang. 
Det er ens egen opplevelse, din egen erfaring eller min følelse. Disse forhold lar seg 
ikke diskutere, fornekte eller forklare. De er der og utgjør en viktig del av livet i kirken, 
og livet hos hver enkelt. Så har vi gjennom årets arbeid i menighetsrådet blitt utfordret 
til å gi troen et sterkere språk. Men ikke bare ordene våre taler, det gjør også våre 
gjerninger. Dette hadde vi bla oppe på høstens temagudstjenester.  
Å gi heder og si takk til alle frivillige medarbeidere er en god og viktig tradisjon i vår 
menighet. Stab og MR arrangerte lørdag 3. Februar medarbeiderfest for 91stk med 
god servering av føde for kropp og sinn. Musikalsk innslag sto Morten Samuelsen for. 
Han delte fra eget liv til trøst og oppmuntring. 
 
«Vær meg nær, å Gud, vær meg nær» 
Uka har 7 dager, og så og si hver eneste dag er det liv og røre i kirkens lokaler. Likevel 
er det rett å si at søndagens gudstjeneste er feiring av det store fellesskapet  som skal 
favne alle generasjoner og relasjoner hos oss i Tananger og i den verdensvide kirke. 
Når vi kommer til Gudstjeneste hilses vi med nåde og fred, vi får legge fra oss og ta 
imot det som vi trenger. Vi kan respondere på det vi blir møtt av, og blir vi velsignet når 
vi går der ifra.  
Også 2018 har vært et år med mange flotte gudstjenester, og med mange flotte 
ulønna, frivillige medarbeidere på hver eneste av disse. Gudstjenestefeiring er en 
merkevare i Tananger i den forstand at rammer og innhold er av høy kvalitet, og på 
den måten fremmes budskapet om Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd gjennom 
sang, musikk, ord, bønn, nattverd og dåp. Målet er at hver og en som er til stede skal 
oppleve Guds nåde og nærhet. Dette er vi med å legge til rette for, men det er Gud 
som gir liv og vekst.  
 
«Når jeg gråter, Gud, Vær meg nær» 
I mars 2018 reiste 13 stk herfra til Romania for å bli bedre kjent med Misjon Uten 
Grenser (MUG) og prosjektene vi støtter der. Det var kald vinter der, men vi ble møtt 
av begeistring og varme av store som små! Det var med ydmykhet vi fikk se og høre 
hva hjelp fra Tananger og Norge kan ha å si inn i livet til «disse mine minste» som vi 
fikk møte i Danes og i Achita. Vi var vitner til at hjelpen kommer fram.  
 
Våren er en god tid for opprensking og rengjøring, så også i og rundt kirken vår. Noen 
regnfattige måneder bidro til lang mindre ugress ute enn andre år. En god gjeng 
dugnadsfolk møtte opp og fikk lokalene inne og områdene ute til å skinne.  
Og når kirken er rengjort og festklar er det tid for feiring av årets konfirmanter. 
Konfirmantene ble busset direkte inn til samtalegudstjeneste fra weekend. 
Konfirmasjonsgudstjenestene satte ungdommene med rette i sentrum og ga alle 
ungdommene og familiene deres en høytidelig og flott konfirmasjonsdag. 
 
Så snart 17.maisløyfene er plukket av finstasen er det tid for å rigge seg til enda en 
flott tradisjon for hele Tananger: Tananagerdagene! Her  er Tananger menighet i godt 
samarbeid med hovedarrangør Lions delaktige i mye, og 2018 var ikke noe unntak. 
Onsdagen med BARNAS DAG på TUS. Myldrende liv og høylytt lek med barn i alle 
aldere. Grillforbud pga tørke ga matkomitéen en utfordring som de taklet godt: Kokte 
pølser ble et godt alternativ. Torsdagen fyltes kirken for å høre sterke historier fra vår 
lokale mann; Petter Birkeland som ble brannskadet i en eksplosjon. Som en del av 
rehabiliteringen dro han på tur med Aleksander Gamme som også var tilstede med 
foredrag den kvelden. Lørdagen var vi i gang igjen, da i Tananger indre havn sammen 
med misjonsgruppa og tiltrakk oss mange med svampekast og lotteri og informasjon 
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om våre aktiviteter og tilbud. Søndagen sto den årlige friluftsgudstjenesten for tur. Det 
er en fin tradisjon og en fin måte å vise frem en Gudstjeneste.  
Sommer er festivaltid. Skutefestivalen Tall ship Race gjestet Tananger 25. juli og det 
trakk masse folk hit. Kanskje Tananger menighet skulle vært tilstede for å gi litt bredde 
til arrangementet? 
«Torsdagslunsj med någe attåt» så dagens lys i høst. Dette ble arrangert 3 ganger i 
høst og rettet seg spesielt mot de som er hjemme på dagtid og da snakker vi i 
hovedsak om pensjonister. Dette skal være et lavterskeltilbud med et uformelt måltid 
og et underholdende innslag av god kvalitet.  
Basaren er godt innarbeidet og trekker mye folk til kirken. Det gir viktige inntekter til 
menigheten, samtidig som det setter fokus på misjon siden vi deler inntektene likt med 
misjonsprosjektet gjennom MUG.  
I november var vi rigget for menighetsweekend til Vaulali i Strand kommune. Litt «off 
season», men vi mente det var en rolig periode før advent og jul. Der tok vi feil. 
Weekenden ble avlyst pga for liten påmelding. Vi tenker å legge oss på en 2-års syklus 
for menighetsweekend. 
Flere i Tananger menighet har hatt ønske om Alphakurs som et fast tilbud i årshjulet. 
Slike kurs er relevante for faste kirkegjengere og de som er mindre kirkevante. Spesielt 
var tilbudet gitt til konfirmantforeldre. En liten flokk deltok og responsen fra disse samt 
arrangørene var så positiv at vi har ønske om å gjennomføre Mini Alpha årlig. 
 
«Når jeg ber til deg, –vær meg nær»                                                                                              
Bønn er i fokus på menighetens handlingsplan. På hjemmesiden finnes en fin 
bønnekalender til daglig bruk. Vi har også bønnesamlinger 2. hver mandagskveld i 
kirken. Bønn er en verdifull virksomhet.  
 
 «når jeg synger, Gud, –vær meg nær»                                                                                                  
La dette sette oss på rett spor angående frivillig, ulønnet tjeneste. Vi har mange typer 
tjeneste, forsangertjeneste er en av disse. Vi ønsker at det skal være minimum 2 
forsangere på hver gudstjeneste. Det er et mål at vi som står i en tjeneste rekrutterer 
nye ved selv å spør med oss andre. Tananger menighet har mange typer synlige og 
mindre synlige tjenester. Det er kanskje mer riktig å si at det blir veldig synlig hvis en 
tjeneste ikke blir utført. For hvem ville ikke lurt på hvor tekst og lyd ble av hvis 
teknikerne uteble? Da er jeg tilbake til start: mange hender som gir og får.                                                
Takk for et rikt 2018 i Tananger menighet. 
 
 
Faste medlemmer:     Varamedlemmer: 
Gro Mæland Myklebust (leder   Tom Henning Haga 
Mariann Hellestø Kean (nestleder)  Steinar Sola 
Jorunn Elin Haga     Bjørg Irene Stallemo   
Kjell Vignes      Thorhild Tednes Tjora 
Bjørn Mo      Tor Ådne Mæland Myklebust (perm.) 
Olav Kylland         
Helga Frøyland      
Siv Elin Mæland 
Just Salvesen (sokneprest) 
Randi Lundberg Tveit (daglig leder/sekretær)  
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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 (60%) 

Arfon Owen   Organist (50%) 

 

Ansatte i Tananger menighetsbarnehage/SFO 2018: 

Barnehagen Åpen Barnehage SFO 

Styrer: 
*Synnøve Olsen Hatlestad  
Assisterende styrer: 
*Merete Nygaard 20 %, fra aug. 18 

Styrer: 
*Synnøve Olsen 
Hatlestad 

Styrer: 
*Synnøve Olsen 
Hatlestad 

Pedagogisk ledere: 
*Hege Merete Hodneland  
*Tiril Merete Hafsaas, konst. 
førskolelærer, frem til vinteren 2018. 
*Christine Aabø, perm. fra juli 18 
*Laila Myhre,  
  konst.pedleder 100/60% 
*Siri Ritland, konst. pedleder.  
  Fra aug 40 % 
*Kristi Wold Thorsen konst.Pedleder  
*Marita Olsen Kjeka, 40 % fra aug.  
*Brit Elin Helgesen konst. 
 Pedleder 60%fra august  

Pedagogisk leder: 
*Marianne Bøe 
Weibell 

SFO-Leder: 
*Brit Elin Helgesen til 
midten av august 18 
*Merete Nygaard fra 
midten av august 18 

Barne- og 
ungdomsarbeidere/fagarbeidere: 
*Siri Ritland 80/40% 
*Laila Myhre fra aug  20% 
*May-Liss van der Veen  
*Mioara Rosu  
*Brit Elin Solvang Espeland 60% 

Assistent: 
*Brit Marie Maldal  
 vikar 

Assistenter: 
 *Brit Marie Maldal 60% 
 
*Berit Carstensen   
vikariat 50% 
 
 *Janette Houge vikar 

Assistenter: 
*Geetha Anton 
*Brit Lillian Mæland 80% 
*Jeanette Houge vikar  
*Ann Iren Dyrstad  i vikariat i 
langtidsfravær 11 av 12 mnd i 2018 

  

Renhold: Toma 
Vaktmester: 
*Atle Voldsund til mai 18 
*Jone Oltedal fra august 18 
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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/SFOs visjon er:  
 
TRO Trygghet, Respekt og Omsorg. 
 
Visjonen skal være et arbeidsdokument, en 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 her. 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.  
 

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 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 
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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.  
 
 
Vårt pedagogiske ståsted i barnehagen/SFO gjennom året 2018: 
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 kunnskap, ferdigheter og holdninger. For oss 
er det viktig å vektlegge barnets sterke sider, interesser 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. 
 
Barnehagen og SFO er med i et prosjekt som heter VI, som står for Varig innsats for 
verdighet og inkludering. Dette er et prosjekt som ledes av Sola kommune gjennom 
Læringsmiljøsenteret på Ullandhaug. Alle barnehager, skoler og SFOer i Sola 
kommune har blitt tilbudt å være med på VI. 
Kompetanse er noe som preger utviklingen av barnehagesektoren i 2018, som også 
preger Tananger menighetsbarnehage.  
Det kom ny rammeplan som trådte i kraft 1.8.2017. Den nye rammeplan har vi brukt 
mye tid på siden den trådte i kraft. Barnehagen har jobbet med å implementere ny 
praksis ut fra ny plan. Det innebærer strengere krav til kompetansen hos ansatte i 
barnehagen og til barns medvirkning i barnehagehverdagen. Vi har brukt 2018 til å ha 
fokus på voksenrollen i barnehagen/sfo. 
 
Vi har i år satsing på Fra jord til bord. Barna skal få oppleve nærhet til seg selv, 
naturen, menneskene og dyra rundt seg. Bakgrunnen for dette temaet var at vi ønsket 
et felles tema som dekker flere fagområder. Nøkkelord er miljø, helse, matens 
opprinnelse og matglede. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna 
motiveres til å spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat 
kan bidra til god helse (rammeplanen 2017). Vi vil bidra til å gi ungene et sunt og 
variert kosthold. 
Rammeplanen sier «Gjennom arbeid med kropp, bevegelse, mat og helse skal 
barnehagen bidra til at barna får innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer 
og veien fra mat til måltid».  Vi ser at det er mye glede i matlaging med barna, samtidig 
som det er strenge krav til hygiene. Vi ser på om det videre fremover vil være behov 
for en kjøkkenassistent eller tettere bemanning på avdelingene som rullerer alle 
arbeidsoppgaver.  
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Barnehagen hadde 3 avdelinger med til sammen 45 barn fra 0-6 år og åpen 
barnehage frem til 14.08.18. Da gikk vi over til to grupper og 42 barn, med en egen 
satsing på førskolebarna – Maxi-gruppa. Vi har nå 2 avdelinger, Noahs ark (0-3 år, 
med 14 barn og 4/5 voksne) og Hvalene (3-6 år, delt inn i to grupper, med 28 barn og 
4/5 voksne). 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, julebord for barna, 
grøtfest og julevandring samt samenes dag. Vi har hatt 4 dugnader, 1 foreldremøte og 
foreldresamtaler.  
Vi har hatt tre  tilsyn i 2018, Branntilsyn, IK-mat og dokumenttilsyn. Vi har ikke fått 
noen avvik på tilsynene, men ser på gode tilbakemeldinger og utfordringer til å 
forbedre virksomheten. 
 
Maxi-gruppa 
Barna har selv vært med og bestemt navnet. Skolestarterne har eget opplegg tre  
dager  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 sammen med styrer Synnøve Hatlestad.  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 
gjennomsnittlig 45 brukere pr. måned. Det er vi veldig fornøyd med! 
 
SFO 
Vi har i 2018 hatt gjennomsnittlig 42 barn. I Tananger menighets SFO vil vi legge vekt 
på barnas behov, gi trygghet til lek både på eget initiativ og sammen med voksne, gi 
barna voksenkontakt etter behov for trygghet og omsorg og bidra til å skape et miljø 
der barna kan føle seg trygge og aksepterte slik de er. 
SFO skal være preget av at barna er her i fritida si. De fleste aktivitetene er et tilbud, 
og barna velger selv om de vil delta. Vi trenger likevel både struktur og regler. Det er 
viktig å skape et trygt og godt miljø rundt barna. Vi tar hensyn til barnas behov, kultur 
og interesser. Barna skal få leke i fred, og samtidig vite at de blir sett av de voksne. 
Vi har jobbet med VI og tok om høsten opp igjen dette med «gledingsmål», hentet fra 
verdifabrikken. Et «gledingsmål» kan være å si fine ting til andre. Ellers bruker vi 
gymsalen, kaféen og uteområdet til forskjellige aktiviteter. Fotballbingen er spesielt 
populær og benyttes daglig av SFO-barna. 
 
Samarbeidsutvalget i barnehagen 
Geir Ove Skarstad representant fra kommunen. 
Trude Maren Mo representant fra eier. 
Jarle Tunheim representant fra foreldre/ leder SAMU. 
Janne Goa representant fra foreldre og FAU. 
Siri Ritland, representant fra ansatte. 
Geetha Anton, representant fra ansatte. 
Synnøve Olsen Hatlestad, sekretær / styrer. 
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Brukerutvalget i SFO 
Trude Maren Mo, eier. 
Marianne Weibell foreldre til august 2018. 
Silje Mæland foreldre fra august 2018. 
Henriette Heggland foreldre fra august 2018. 
Linda Ludvigsen foreldre/leder. 
Kari Anna Rosnes Rolland Haga skole f.o.m aug. 
Brit Elin Helgesen avd.leder SFO til august 2018. 
Merete Nygaard avd.leder SFO fra august 2018. 
Brit Marie Maldal ansatt. 
Synnøve Olsen Hatlestad styrer. 
 
ÅRSRAPPORT FRA EIERSTYRET I TMB/SFO 
Eierstyrets sammensetning: 
Leder, oppnevnt av Tananger menighetsråd: Trude Maren Mo 
Sekretær: Styrer i Tmb/SFO, Synnøve Olsen Hatlestad. 
En ansatt i Tmb/SFO: Brit Elin Helgesen til august 18, Merete Nygaard fra august 18 
Tananger menighetsråds repr.: Kjell Vignes 
Daglig leder av Tananger menighet: Randi Lundberg Tveit 
2018 er det 6. driftsåret for Eierstyret i Tananger menighets barnehage/ SFO. 
 
Eierstyret består av 5 personer. 2 representanter på vegne av Menighetsrådet, daglig 
leder i Tananger menighet, en ansatt representant fra barnehagen/SFO og styrer for 
barnehage/SFO.  
 ansattrepresentant er: 

 Representant 2.året: Brit Elin Helgesen, SFO-leder, til august 18 

 Representant 1.året: Merete Nygaard, SFO-leder, fra august 18 
 
Vi hadde 4 møter i 2018. Saker som var oppe til behandling var barnehagens drift, 
økonomi, foreldreundersøkelsen, bemanningsnorm, pedagognorm, opptak 2018, 
oppvarming kafé, ansettelser/oppsigelser/dispensasjonssøknader for 2018/2019, 
lønnspolitiske retningslinjer, revisjon av avtale mellom Tananger menighetsbarnehage 
og Sola kirkelige fellesråd om barnehagelokalitetene, økning av pris for 
foreldrebetaling, personvern, bytte av renholdsfirma for TMB/SFO og oppussing av 
lokaler. 
Eierstyret er en «diskusjonspartner» for styrer i barnehagen/SFO. Hovedsakelig 
gjelder det saker som å ivareta arbeidsgiveransvaret. Vi holdes informert om endringer 
som gjøres i den daglige driften. Eierstyret ønsker at forholdene legges best mulig til 
rette for barnehage/SFO og de ansatte.  
 
Rapport skrevet av Synnøve Olsen Hatlestad/Merete Nygaard, på vegne av eierstyret. 
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Årsmelding fra sokneprest 
 
Gudstjenesten er menighetens pulsslag og hovedsamling. Vi møtes som søsken- i tro 
på at Gud møter oss som vår Far. Jeg er glad i å feire gudstjeneste i Tananger kirke. 
Vi ønsker at gudstjenesten skal være en god plass å være, en plass å vokse som 
kristne og en plass der vi utfordres og utrustes til tjeneste. Vi ønsker å fokusere både 
på bredde og dybde. Dvs å nå så mange som mulig av Tanangers befolkning, og 
samtidig at de trofaste gudstjenestedeltakerne skal få et dypere forhold til Gud. I høst 
hadde vi to temagudstjenester, som sammen med to temakvelder utgjorde en helhet. 
Tema var: Hva vil det si å følge Jesus Kristus- i vår tid? Korsviebevegelsens fire 
veivisere angir retningen: Søke Jesus Kristus, Bygge fellesskap, Leve enklere, 
Fremme rettferdighet. 
 
 
Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester 
 

 
 
Vi ser en fortsatt fremgang i antall frammøte på gudstjenestene våre. Dette er det 
høyeste antallet det siste tiåret.  
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. 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 

 
 
Tallene viser at gjennomsnittlig antall nattverdsgjester ligger stabilt. Vi har i 
det foregående året fortsatt med å øke vår bevissthet på nattverd som en viktig 
handling. Vi har hatt flere gudstjenester med både dåp og nattverd, og vi har også hatt 
nattverd på familiegudstjenester. Det er viktig at de som kommer en sjelden gang også 
skal kunne få mulighet til å ta imot Jesu kropp og Jesu blod. Det er flott å registrere at 
barn og unges deltakelse i nattverden kan «senke terskelen» for voksne. Samtidig er 
det en utfordring at nattverden normalt sett foregår mens barna er på søndagsskolen. 
Vi vil fortsatt jobbe med å finne gode løsninger på dette. 
 
Gjennomsnittlig frammøte familiegudstjenester 

 
Vi ser en nedgang i gjennomsnittlig frammøte på familiegudstjenestene våre.  
En av grunnene til dette er at vi har færre barn i korene våre, som synger på de fleste 
familiegudstjenestene. Og da kommer deres familier i mindre grad.  
Likevel vil jeg mene at trosopplæringstiltakene står forholdsvis sterkt, selv om vi ser 
store variasjoner. Vi opplever at disse gudstjenestene stort sett fungerer godt. Vi 
ønsker i det kommende året å fortsette satsingen på å nå flere yngre på vanlige 
gudstjenester. 
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Oppsummering 
Mange i Tananger gir positive tilbakemeldinger på gudstjenestene våre. Vi har mye å 
glede oss over. Samtidig vil vi fortsette å jobbe for at vi når enda bredere og enda 
dypere. Jeg opplever at det er mange som nok kunne tenkt seg å komme oftere på 
gudstjeneste. Et viktig fokusområde i 2019 vil være å skape en god invitasjonskultur, 
slik menighetsrådet har vedtatt i sin handlingsplan. Vi tror dette er det beste 
virkemiddelet for at flere skal komme i kirka. 
 
Just Salvesen, Sokneprest 
 
GUDSTJENESTEUTVALGET 2018 
Medlemmer: Hilde Beate Lillesund, Siv Elin Mæland, Per Morten Føyen, Arfon Owen, 
Just Salvesen. 
Utvalget har hatt to møter i 2018 
Gudstjenesteutvalget har i 2018 jobbet mest med sang og musikk. Vi har lenge sett at 
det er ulike meninger og preferanser på dette feltet. Vi ønsker å ha en bredde i det 
musikalske uttrykket vårt, og jobber hele tiden for å finne en god balanse. Vi har 
utarbeidet en liste med lovsanger til bruk under leddet Gloria, hovedsakelig brukt på 
såkalte INN gudstjenester.  
 
Vi har jobbet med rekruttering til forsangerteamene, og vil fortsette med dette i 2019. 
Arfon har tatt initiativ til en samling for forsangere, der noe av hensikten er at man kan 
forsøke å få med nye. Vi ønsker å skape en invitasjonskultur, også ift forsangere. 
 
Vi ønsker å få med band på flere gudstjenester. Det er gledelig at vårt ungdomsband, 
Ballast, vil være med på flere gudstjenester i 2019.  
 
Vi har også diskutert hvordan flere yngre kan komme på gudstjenestene våre. 
 
Utvalget opplever at gudstjenestene i hovedsak fungerer godt. Samtidig vil vi fortsette 
arbeidet med de allerede nevnte utfordringene. 
 
Just Salvesen 
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Musikk er en viktig del av menighetslivet i Tananger. Vi har mange frivillige som bidrar 
med sang og musikk under gudstjenestene. Vi har sterke forsangerteam som veksler 
på å synge under gudstjenestene. Uheldigvis har vi mistet noen av forsangerne i år. Et 
hovedfokus fremover blir å rekruttere nye forsangere. Ungdom og barn vært 
forsangere på flere familiegudstjenester. Ønsket er at noen av ungdommene vil bli et 
fast forsangerteam. Ved noen anledninger kan vi bruke de yngre barna også, som for 
eksempel ved familiegudstjenester.  
 
Flere av forsangerne bidrar også som solister. Profesjonelle musikere har blitt hyret inn 
til enkelte høytidsgudstjenester. Vi har hatt trompetister og eksterne sangsolister. 
 
Tananger Barnekor og Tabago har beriket flere gudstjenester med sang i tillegg til at vi 
har hatt besøk av eksterne kor. Uheldigvis har Tabago mistet mange av sine 
medlemmer, og vi jobber med lederne for å få rekruttert nye medlemmer. Barnekoret 
har mistet noen av lederne, og det er noe vi må assistere med.  
Tananger Gospel har deltatt på gudstjenester i 2018, og det har vært hyggelig å ha 
dem med.  
 
Konserter som ble arrangert av Tananger menighet: 
Verdens vakreste melodier v/Arfon Owen og Jostein Morten Helvig 
Gospelkonsert v/Tananger Gospel og Angela Primm & Elsa Harris 
Sangkveld v/Tananger Gospel 
I dine hender v/ Marianne Bøe Weibell, Bjørn Stornes, Jostein Weibell 
Vår Jul v/Maria Aredondo og Torstein Sødal, Tanager Gospel og Tabago. 
 
Andre aktører som har benyttet Tananger kirke til sine konserter er Sola Kulturskole, 
Tananger Skolekorps, Phillips Janitsjar og Sola Brass Band. Vi har også hatt besøk av 
den amerikanske duoen Deux Voix, en trompet- og orgelduo fra Texas som spilte noen 
stykker ved en gudstjeneste.  
 
Fra Arfon Owen, fast organist fra 2018,  
som ser fram til å jobbe videre med en fantastisk stab, medarbeidere og frivillige. 
 
 
 
Tananger Barnekor og Tabago: Se Barne- og Ungdomsarbeidet. 
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TANANGER GOSPEL  
 
Møtedag / tid: En tirsdag pr mnd. Kl.19:00-21:00  
Hovedledere: Bjørg Lauvvik og Helga Frøyland  
Styremedlemmer: Elin Kanu, Tine Sunman Hodne 
Antall samlinger totalt: 18 øvelser og opptrinn 
Antall deltakere: 67 har vært innom. Noen har sluttet i løpet av året.  
Aldersgruppe: ca. 30 – 60 år  
 
Formålet med arbeidet: 
Hensikten med koret er å skape en møteplass for ”gamle tensingere” og andre voksne, 
primært fra Tananger, som ville synge igjen. Det er viktig at kirken har tilbud som 
favner vidt. Sang og musikk gir ord på tro og liv. En er sammen med mange ulike 
voksne, og tiltaket er ment for å skape et godt kristent miljø for flest mulig. Det sosiale 
er av stor betydning, og ulike konserter og sosiale treff vil være en del av konseptet. 
Det er og en verdi å samle folk på tvers av menighetsfellesskap.  
 
Litt om året som gikk: 
Året startet med en cowboyfest for alle kormedlemmer med ledsagere. Det ble en flott 
fest der kormedlemmer kom utkledd i temaet, det var taco, pynt og sanger fra «ville 
vesten». 
Vi hadde i mars ett felles gospel prosjekt med Sandnes Gospelkor der vi fikk besøk av 
2 gospel damer fra USA. Vi hadde 2 flotte konserter, 1 i Tananger og 1 i Sandnes.  
Vi sang på gudstjeneste i Tananger Kirke i juni. 
Høsten ble travel da koret i oktober inviterte til sangkveld i kirka til felles sangglede, 
korsang, solister og der overskuddet gikk til ett misjonsprosjekt.  
Den største begivenheten var da koret var med-arrangør for julekonserten Vår Jul med 
Maria Arredondo og Torstein Sødal i desember. Full kirke fikk oppleve en flott 
julekonsert med variert program. 
Vi deltok også på Vi synger julen inn i Tananger Kirke. 
 
Vår dirigent Marianne Lie Marnburg og vår pianist Bjørn Stornes sluttet til våren. Vi er 
glade for at vi raskt fikk tak i en ny kompetent dirigent, Tine Suman Hodne. Ny pianist 
og bandleder er Elin Kanu. Det er og flott med 4 menn i band. Noen av medlemmene 
kommer fra andre kommuner og menighetssammenhenger, men de fleste er fra Sola 
kommune.  
 
Ledersituasjonen: 
Vi har ei arbeidsgruppe som består av to ledere, dirigent og pianist. Vi delegerer 
ansvar for rydding, rigging, kjøkkentjeneste og åpning av øvelsene. Dette er 
dugnadsarbeid og foreløpig er ledersituasjonen god.  
Bjørg Lauvvik og Helga Frøyland 
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Årsrapport for trosopplærer . 

 

Ansatte: 
Marianne Bøe Weibell har 60% stilling som trosopplæringsleder i tillegg til å ha ansvar 
for Knøttetreffen åpen barnehage i 30 % stilling. Anne Marit Vigdel jobber som 
ungdomsarbeider og har ansvar for trosopplæringstiltakene for de i 7.klasse og 
oppover og vår menighetspedagog, Olav Mo, jobber daglig med trosopplæring for hele 
spekteret av barn 0-18 ved barnehagesamlinger, skolebesøk, konfundervisning mm. 
 
Trosopplæringsutvalget: 
I 2017 besluttet vi å ikke ha et eget utvalg for trosopplæringen, men heller ha faste 
trosopplæringstider der trosopplæingsleder, ungdomsarbeider, menighetspedagog og 
prest tar rollen som et trosopplæringsutvalg. Dette har fungert bra og vi viderefører det 
i 2019. 
 
Trosopplæringstiltakene: 
Det er blitt gjennomført 17 ulike punkttiltak fra trosopplæringsplanen i 2018 i tillegg til 
de flotte kontinuerlige tiltakene vi har. 
 
Punkttiltak: 
0 år: Dåp  
0 år: Babysang 
1 år: Småbarnssang 
0 - 3 år: Knøttetreffen 
4 år: samling og barnebibelen 
6 år: Dåpsskole før skolestart 
2.kl: WWJD?  
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 + «åpent hus etter Jesha» 
8.kl: ESC 
9.kl: konfirmasjon + ESC 
10.kl: konfirmantreunin + wannabe followme ESC 
1.vgs – ung voksen: follow me 
 
Kontinuerlige tiltak: Barnekoret, Tabago, søndagsskolen 
 
Tiltakene for de aller minste (Knøttetreffen m/babysang og småbarnssang) viser seg å 
være et attraktivt tilbud og blir for mange det første møtet med kirka. Ila 2018 var141 
familier innom. Ellers er det god og jevn oppslutning på alle tiltakene som er godt 
innarbeidet. Tiltaket for 2.klasse har vi ikke fått ordentlig dreisen på ennå, så det må vi 
jobbe med å finne en god løsning på slik at ungene vil komme. 
 
Nytt av året: 
I 2018 har vi hatt to nye type samlinger – «Teens&tweens» og «Åpent hus etter 
Jesha». Teens&tweens ble startet av foreldre for å bidra til å bygge nettverk og 
relasjoner mellom de som er i overgangsfasen fra barn til ungdom. Vi hadde fire kjekke 
samlinger våren 2018, men av ulike grunner fikk vi ikke startet opp igjen på høsten. 
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Dette er noe vi må prøve å få i gang igjen med en tydeligere struktur på hvem som 
skal være ansvarlig og ha regien. 
 
Åpent hus etter Jesha er for 7.klassinger og ble startet høsten 2018 av en av 
menighetens familier som har en 7.klassing i hus. Det er en sårbar alder de er i og 
tanken var at det ville være lettere å holde koken på Jesha hvis de kunne få komme 
hjem til noen når Jesha avslutter kl 20. I tillegg er det en fin måte å skape relasjoner på 
kryss og tvers av klasser og skoler før de skal begynne på ungdomsskolen. Ila høsten 
har ca 30 forskjellige barn vært innom åpent hus, med et snitt på 15 hver gang. De 
baker, spiller spill, har konkurranser, ser film mm mens alle mobilene ligger samlet i en 
egen eske. Fra april får de være med på ESC for å bli kjent der før sommerferien sånn 
at det forhåpentligvis er lettere å starte der etter ferien. Nå håper vi noen kan finne 
inspirasjon til å ta over stafettpinnen neste år når de har barn i 7.klasse. 
  
Frivillige / medhjelpere: 
Vi har noen fantastiske medhjelper som stiller opp gang på gang med små og store 
oppgaver som er avgjørende for at vi kan drive et så stort barne- og ungdomsarbeid. I 
tillegg har vi mange «følge-foreldre» som melder seg til tjeneste på de konkrete 
tiltakene der barna deres et deltakere. Framover vil vi utfordre spesielt faddere og 
andre voksne i barnas nettverk til å ta del i barnas liv og trosopplæring ved å bidra som 
medhjelpere. 
 
Gudstjenestene: 
Trosopplæringsgudstjenestene / familiegudstjenestene fungere godt og vi ønsker å 
holde fast på at vi har nattverd på de fleste familiegudstjenestene. Vi har ca en 
trosopplæringsgudstjeneste i måneden og vil fortsette å ha disse som 
familiegudstjenester. 
 
Familiegruppa: 
«Familiegruppa» er en gruppe på facebook der det blir lagt ut informasjon om og 
invitasjoner til ting som skjer for barn og familier i Tananger menighet. Dette grepet er 
gjort for å skape en informasjonsstrøm til de som er innom trosopplæringstiltak. I løpet 
av 2018 ble det arrangert flere turer og sosiale happenings for familiegruppa i 
Tananger menighet der høsttacofesten er en høydare. 
 
Marianne Bøe Weibell 
trosopplæringsleder 

 
 
Årsrapport for menighetspedagog.  
 
 «Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne» 1. Tim 2,4  

Dette verset har jeg hengende på min oppslagstavle over kontorpulten. Det er mange 

som har et bilde av Gud som en streng Gud som begrenser oss. Vi har en stor 

oppgave i å la barn, ungdom og voksne erfare at han ønsker å sette oss fri fra alt som 

binder oss her på jorden. Bibelens Gud er både det nærværende skjøre barnet som 

ble lagt i krybben, men også himmelens og jordens skaper som fortjener ære og 

respekt. 

Konfirmantarbeidet 

Våren 2018 ble 49 ungdommer konfirmert, og det var 56 nye konfirmanter som ønsket 

å bli med oss i høst. Vi erfarer at de fleste av dem ønsker å lære hva kristendom er. Vi 
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ønsker at de skal smake og kjenne at Herren er god. Derfor er det viktig for oss at de 

ikke bare skal høre, men også gjøre.  

Erfaringen med to leirer i 17/18 var så god at vi satset på det samme i år. Tid sammen 

på leir er svært verdifullt. Det gir anledning til å gjøre ting sammen, ha samtaler og 

bedre relasjoner – ikke minst med våre ungdomsledere. 

I all hovedsak kjører vi samme opplegg som vi hadde i fjor, men fellessamlinger i kirka 

og undervisning etterpå. Hjertelig takk til mine gode hjemmegruppeledere som bruker 

av sine ressurser på et viktig arbeid. Ellers skal konfirmantene være med på 

temagudstjeneste, Esc-kvelder, gudstjenester og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

BIBELSAMLINGER med vår egen barnehage og SFO  

For barnehagen vår og SFO fortsetter jeg med min toårssyklus slik at bana som blir 

her flere år kan få repetisjon på historier og sanger. Kjekt å oppleve at mange husker 

sanger som de sang for to år siden, at de har blitt en del av deres repertoar. 

Barnehagen og SFO-en var med på en gudstjeneste på våren og på høsten. Vi har 

problemer med å få barna til å stille på disse gudstjenesten, så gjengen som stiller opp 

er alltid bare en brøkdel av det den er til vanlig. Det er en fryd å høre ungene stemme i 

på sangene de kan! 

JULEVANDRINGER.  

Hver advent ser vi frem mot julevandringene. Det er en flott dugnadsinnsats i staben 

som skal til for å kunne gjøre 17 julevandringer. I år kom alle 1. klassingene fra begge 

skolene. Det var kjekt! Her kommer barna og får møte keiser Augustus, hans tjener, og 

engelen Gabriel. De får selv være vise menn, Josef og Maria, engler og hyrder. 

SKOLE-KIRKE – samarbeid  

Jeg for fortsatt mange spørsmål fra skolene om undervisningsopplegg. På Haga fikk 

jeg igjen lov til å komme på lærermøte for å informere om hva jeg tilbyr av 

undervisning. Lærerne ber meg både om emner fra heftet mitt med opplegg for alle 

trinn fra 1. - 10. trinn, men de utfordrer meg også på andre tema. Til nå har jeg alltid 

klart å komme deres ønsker i møte. Flere lærere uttrykker stor takk for den 

kompetansen jeg kan bidra med. Gledelig er det at også noen trinn fra Storevarden 

skole også kom på besøk i 2018. I all hovedsak kommer klassene på besøk i kirka, 

men noen ganger har jeg undervisningen på skolene. Totalt i 2018 hadde jeg 29 

skolebesøk med tilsammen 38 undervisningstimer. 

 

MINI-ALPHA  
Alpha er et grunnleggende kurs om den kristne tro med 15 samlinger, weekend og 
avslutningsdag. Mange menigheter ser dette som sin viktigste rekrutteringsarena. I 
januar-mars gjennomførte vi for første gang en mini-alpha variant, hvor vi samles til 
syv samlinger. Seks av disse er på en ukedag, og så er det en avslutningslørdag med 
to emner og middag. Så langt har vi ikke sett det realistisk å ha hele kurs. I løpet av 
kurset ble det mange flotte samtaler og refleksjoner, og tilbakemeldingene fra 
deltagerne var gode. Dette tror jeg er svært verdifullt, og jeg er glad for at 
menighetsrådet ønsker å gjøre kurset årlig. Jeg tror vi skal trene oss på å se ting i 
lengre perspektiv, og ha kurs om det er mange eller få som blir med. Vi hadde i 2018 
tolv deltagere, ni ledere og tre forelesere; Just Salvesen, Randi Tveit og meg selv. Jeg 
hadde det praktiske ansvaret. 
 

JESHA Se egen årsrapport. Olav Mo 
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TANANGER KIRKES SØNDAGSSKOEL 
 
Møtedag:søndag 
Hovedleder:Ingebjørg Hollund 
Medledere:Inger Karin Rott,Kari Haga,Linda May Schmid,Mary Karunakaran og Anne-
Margrethe Ree Sunde. 
Slushere:Jonas og Rude Rott. 
Antall samlinger:24 
Antall deltakere:mellom 10 og 40. 
Aldersgtuppe:fra 0-12 år. 
 
Formålet med arbeidet: 
Vi ønsker å gi Jesus til barna.At de skal kjenne Ham og hans syn på dem og planer for 
dem.Vi ønsker at de skal få kjenne at han er med dem i hverdagen,og at de skal ønske 
å bli bedre kjent med ham og ha ham som forbilde. 
Videre ønsker vi at kirken skal være som et hjem,at de skal kjenne seg trygge og 
velkomne her. 
Søndagsskolen er barnas gudstjeneste,derfor strever vi etter å ha kvalitet på 
samlingene. 
 
Litt om året som gikk: 
I samlingene kan vi være alt fra 10 til 40 alt etter hva som ellers skjer i gudstjenesten 
(dåp, medvirkning av barnekor osv) 
Vi gleder oss over alle som kommer, men skulle gjerne hatt enda flere barn her. 
Samlingene er som de pleier,lystenning, sanger,andakt og aktiviteter. 
Aktivitetene vi har er gymsal (når vi er nok folk til det),biljard, airhockey og så har vi 
alltid en lage aktivitet.Kjekt at ungene kan lage å få med seg hjem en ting som kan 
minne dem om hva vi hadde om den aktuelle søndagen. 
Vi hadde i år ikke juletrefest, men flyttet denne til 2019. 
Vi var tilstede på barnas dag med aktivitet og utdeling av søndagsskole materiell. Alltid 
kjekt å være med den dagen. 
Vi hadde og søndagsskolegames som avsluttning før sommeren.Kjekk tradisjon det. 
 
Ledersituasjon: 
Vi er i dag 6 voksne og 2 slushere. Det er for lite folk til at vi kan dele søndagsskolen 
inn i grupper. Vi er et godt team, men har plass til flere, gjerne noen besteforeldre som 
har lyst å bidra. 
Tusen takk til alle som er med i dette viktige arbeidet. 
Og tusen takk til alle dere flotte unger som kommer på søndagsskolen. Vi er heldige 
som får være ledere for dere. 
 
Ingebjørg Hollund 
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TANANGER BARNEKOR 

 
Møtedag: Torsdag 
Hovedleder: Sigrid Bru 
Medledere: Maren Rott og Linda May Scmid, Ingunn Heggheim Bulteau  
Antall samlinger: 36 
Antall deltakere: 29 
Aldersgruppe: 4 år- 2. klasse 
 
Formål med arbeidet 
Vi ønsker å formidle vår tro på Gud på en enkel og kreativ måte gjennom sang og 
musikk. Vi har derfor andakt på øvelsene. Vi har fokus på trivsel og samhold og har 
hver siste torsdag i måneden øvelse med bursdag. Slik får alle barna markert sin 
bursdag i løpet av året. Øvelsen består da også av lek og is. 
 
Litt om året som gikk 
I 2018 har vi sunget på gospelkonsert i Sørnes kirke og på gudstjeneste i Imi 
Tananger. Vi har byttet ut en vanlig øvelse med opptreden på Tabo. På en av 
øvelsene arrangerte vi karneval. Vi har hatt 3 opptredener på gudstjeneste i Tananger 
kirke. Et høydepunkt er konserten sammen med Tabago som avslutning på 
vårsemesteret. Dette året gjorde vi en ny vri på barnas dag da begge korene sang 
sammen. Før jul koste små og store seg på vår årlige englefest. Barnekoret sang også 
på julegrantenning i Tananger sentrum og på vi synger julen inn i Tananger kirke. Det 
har vært en god gjeng med barn på de fleste øvelsene, gledelig fortsatt at det er flere 
gutter. Jostein har gjort en fantastisk innsats på kjøkken med hjelp av foreldre. Vi 
skulle gjerne ønske en bedre respons på å hjelpe til med kveldsmaten. Vi trenger to 
frivillige på hver øvelse, trenger ikke være foreldre. Takk til dere som har vært innom 
og holdt andakt. Takk til alle flotte barn som vi får være ledere for! 
 
Ledersituasjonen 
Vi startet året med tre ledere. Fikk etter hvert med oss Ingunn på laget!  Det har vært til 
stor hjelp. Vi bør være 4-5 ledere.  
 
Sigrid Bru 
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TABAGO (Tananger Barnegospel) 
 
Møtedag:torsdag 
Hovedleder:Ingebjørg Hollund 
Medledere:Laila Føyen,Hilde Myklebust og Sonja Vaage Skjelsvik. 
Antall samlinger:36 
Antall deltakere:24 
Aldersgruppe:3-7 klasse. 
Aktivitet:sang. 
 
Formålet med arbeidet: 
Å ha et kristent tilbud til barna i Tananger som liker å synge. 
Vi synger sanger med kristent og godt innhold. 
Vi ønsker at barna skal bli kjent med Jesus,og ha ham som forbilde i hverdagen. 
Vi har andakt på hver øvelse og av og til en lageaktivitet. 
Barna får vite at de har et viktig budskap å komme med når de opptrer ute. 
At ungene skal ha kjenne seg hjemme i kirka er og viktig for oss. 
Siste torsdagen i mnd har vi kos da vi og har fokus og på trivsel og samhold. 
 
Litt om året som har gått: 
I 2018 har vi sunget i kirka vår,i Sørnes kirke,vi var med på storkonsert i konserthuset i 
Stavanger og vi sang på barnas dag.Høydepunktet var den 7 desember da vi sang 
sammen med Maria Arredondo og Torstein Sødal i kirka vår. 
Veldig kjekt å få vise fram de flotte og flinke jentene vi har i koret. 
Som vanlig hadde vi og dette året sommeravsluttningskonsert sammen med 
barnekoret.Tabago hadde ansvaret for andakten,dette året i form av et skuespill 
skrevet av vår egen Hilde.Fantastisk innsats av både Hilde og ungene.Det ble så bra! 
 
Ledersituasjon:Vi har vært 4 gode ledere dette året,det har vært greit. 
Vi fungerer bra sammen,og utfyller hverandre godt. 
 
Stor takk til alle for flott innsats i 2018. 
Og til ungene:tusen takk for at dere kommer på koret.Vi er heldige som får være leder 
for dere.Dere er fantastiske! 
 
Ingebjørg Hollund. 
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JESHA  

 
Møtedag: Fredager i partallsuker kl.18:00 – 20:00  
Hovedleder: Olav Mo 
Styremedlemmer: Mai-Gunn Haukland, Marian Evensen, Inger Karin Rott, Jostein 
Weibell og Olav Mo  
Antall samlinger: 17  
Antall deltakere: Gjennomsnitt: 62 
 
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.) Samlingsstunden på 
slutten har vi vært i menighetssalen de gangene ungdommene har hatt Ballast. Det har 
fungert mye dårliger mht uro, så fremover prøver vi å holde tiden bedre de gangene 
det er ballast, slik at vi kan være i kirkerommet. Ingebjørg Hollund og Just har også 
hatt noen andakter på Jesha, men undertegnede har hatt de fleste. I høst har jeg brukt 
et opplegg som Acta/Normisjon har utarbeidet: «På jakt etter sammenhengen» 
Jesha har et konsept som fungerer. Barna trives, og det ser ut til at de voksne også 
gjør det. Oppmøtet er stabilt i både gjennomsnitt og unikt antall barn som kommer. Vi 
hadde allikevel i 2018 en relativt stor nedgang i medlemstall, etter å hatt stor vekst i 
flere år. Så etter en topp i 2017 på 103 medlemmer, hadde vi 80 i 2018. Det ser ut til at 
forskjellen ligger i antall nye medlemmer i høst. Så der har vi en jobb å gjøre for å få 
dem med som medlemmer.  
På ledersiden har det siste året tatt seg opp igjen med ungdommer som ledere. Det er 
gledelig! Vi har to vaktlag på ca. 12 ledere som veksler mellom å ha tjeneste. Når ikke 
forfallet blir for stort, fungerer det godt. Lederne er Jesha helt avhengig av. De driver 
aktiviteter, står i kiosk, er i inngangen og lager mat. Hjertelig takk til alle ledere! Det er 
ofte farlig å trekke frem noen ledere spesielt, men på Jesha må det være lov til å 
trekke frem Inger Karin, Rude og Jonas Rott som stiller opp på så å si alle Jesha!!  
 
Det var ingen forandring på aktivitetene i 2018 Vi hadde bordtennis, kiosk, mini-z, 
jakkolo, kortverksted, fotballspill, biljard, airhockey, luftgevær, innebandy, teppe-curling 
og mat. Vi har et fantastisk tjenlig bygg som gjør at vi kan ha mange barn tilstede, godt 
fordelt på mange rom og aktiviteter. 
 
Styret har ikke hatt mange styremøter. Det meste løses via epost eller Workgroup. 
Takk for flott innsats fra styret og alle andre unge og voksne frivillige.  
Husk på barna som kommer på Jesha i bønn. Vi ønsker at det skal være en trygg 
plass, men også at de kan få med seg noe av evighetsverdi.  
Olav Mo 
  



 22 

UNGDOMSAERBEIDET 

 

UNGDOMSKLUBBEN ESC  

Møtedag: Annenhver fredag i partallsuker 
Hovedleder Anne Marit Tjora Vigdel 
Styremedlemmer: 
 Sondre Søndervik, Tanja Elise Vevle, Aksel Johan Lund, Arne Johansen, Ingrid 
Bjørnsen, Ole Vigdel og Rude Rott  
 

ESC er en del av trosopplæringen i Tananger menighet. Det er et rusfritt 
lavterskeltilbud for ungdommer i Tananger. Her skal de få en smak av Jesus.  
ESC er en fritidsklubb der ungdom møtes og gjør aktiviteter sammen. 
Vi har bordtennis, air hockey, dart, brettspill, landhockey, biljard, film, PS4  og andre 
aktiviteter. ESC har kiosk der en kan kjøpe småretter, snop og brus. 
Vi har hatt ulike tema hver gang, slik som gruppearbeid, Beat for Beat, quiz for å 
nevne noen. 
 
Litt om året som gikk: 
Vi er en god gjeng på ca. 20 ungdomsledere. De er stort sett hver gang på klubben. 
Ungdomslederne leder meating-point, har andakt og er ansvarlige for aktivitetene.  
Vi er opptatt av å se dem som kommer på klubben og inkludere dem. 
Konfirmantene skal være 6 ganger på ESC i løpet av sin konfirmanttid. Noen av dem 
er obligatoriske og de andre valgfrie. Det er veldig positivt å ha med konfirmantene på 
klubben. Det er relasjonsbygging mellom de eldre ungdommene og de yngre. 
Flere i 8. klasse har vært på ESC i løpet av 2018. 
6. april hadde vi trosopplæringstiltaket Mesternes Mester for 7. klasse.  
De blir delt inn i grupper og gjør aktiviteter sammen.  
Ungdomslederne er med i gruppene og skaper trygghet. 
Vi spiser hamburgere som nattmat. 
Andakten handler om Jesus som er Mesternes Mester. 
7. klassingene får tilbud om å komme på ESC resten av våren, slik at de blir kjent med 
oss før de begynner på ungdomsskolen. 
1juni var vi med på Skumparty sammen med Sola Fritids og Lions på ungdomsskolen. 
Dette ble et flott arrangement med mange ungdommer tilstede. Flott med samarbeid 
på tvers. 
 I desember hadde vi ESC-JUL som er obligatorisk for konfirmantene våre.  
Med andakt, grøt og underholdning.  
 
ESC – Ballast:  
Vi har valgt å ha ungdomsmøte Ballast 2 ganger i halvåret på ESC.  
Dette er pga. flere yngre ledere. Det er viktig at de får en viss  tid på seg til å modnes 
for å lede ungdomsmøter. 
Ballast inneholder deler fra gudstjenesten – trosbekjennelsen, syndsbekjennelsen, Vår 
Far og velsignelsen. Dette er for å lære videre dette til våre ungdommer. Og for at det 
skal være kjente elementer som de og opplever på gudstjenestene våre.  
På Ballast har vi andakt, lovsang, stille stund og bønnevandring.  
Tilbud om å bli bedt for og samtale. 
Ungdomslederne  leder Ballast. 
Etter Ballast har vi vanlig klubb i kafeen med aktiviteter. 
 
Ballastbandet: 
Vi har ungdomsband som deltar på Ballast og gudstjenester.  
Det er veldig gledelig at vi nå har etablert et godt band med 3 sangere 
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FOLLOW ME – klubb i klubben 
Alle ungdomslederne er med i ledernettverket Follow me 
www.thefollowme.net 
Dette blir som en klubb i klubben. 
UA (Ungdomsarbeider)  har lokale samlinger hver måned enten i sitt hjem, ute i 
naturen eller i kirken. 
UA  leder samlingene. Vi har ledertrening og tar opp forskjellige tema gjennom året 
som opptar ungdom. Lærer bibelbruk og oppmuntrer til jevnlig bibellesning. 
De lokale samlingene er ryggraden i ungdomsarbeidet i Tananger menighet. Der deler 
vi tro, undrer oss sammen, leser i bibelen, diskuterer to og to og tar saker opp i 
plenum.  
Vi har alltid mat på disse samlingene. 
Vi har hatt generasjonsskifte i follow me og i januar drog vi på tur sammen. 
For å bli bedre kjent med hverandre. 
Jeg er opptatt av å gi ungdommene verktøy til å finne hvile i hverdagen. Har fokusert 
på stillhet og oppmuntret dem til å være avkoblet. 
Flere av ungdommene har foruten å være leder på ESC tjenester i menigheten, slik 
som forsangere, teknikere, ledere på søndagsskolen. 
Hver vår drar vi på Follow me konferanse til  Åpta. Dette er sammen med de andre 
menighetene som er med i Follow me. Rundt 100 ungdommer er samlet til lovsang, 
opplæring og deler erfaringer med hverandre i forhold ungdomsarbeid. 
En ser at en er med på noe større. 
Et annet felles arrangement er SPARK – felles oppstart i august sammen med 
menighetene som er med i FM( Follow me ) 
WannaBeFollowMe er et ledertreningsopplegg som vi tilbyr de som begynner i 10. 
klasse om høsten. Det handler om hva det vil si å være leder, hvilke forventninger det 
er til ledere og holdninger og verdier. Samlingene har UA hjemme hos seg sammen 
med formann i ESC. 
 
Konfirmantleirer: 
I Tananger menighet har vi valgt å ha to konfirmantleirer. En om høsten og en om 
våren. Erfaringen viser at det er veldig populært med leir. Vi bygger gode relasjoner 
med konfirmantene. Ungdomslederne er med som ledere og det er en flott arena til å 
lede i praksis. Vi har prioritert å ha med oss flere ungdomsledere og ser at 
relasjonsbygging er lettere å få til på leir mellom konfirmantene og lederne.  
 
Ledersituasjon: 
Vi er godt bemannet med ledere på ESC. De er fra 15 – 25 år + 2 voksenledere. 
Lederne er en flott engasjert gjeng med ungdommer som har fått eierforhold til 
ungdomsarbeidet i Tananger.  
Vi har egen facebookside og har en god kommunikasjon oss imellom. 
Jeg som UA er opptatt av å lære dem at vi er et team som leder og driver arbeidet 
sammen. 
 
Anne Marit Tjora Vigdel, Ungdomsarbeider  
 
  

http://www.thefollowme.net/
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Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet. Dermed kommer konfirmantenes fasteaksjon og misjonsprosjektet også 
inn under diakoni selv om dette ikke er spesifikt nevnt i dette avsnittet.  
 

DIAKONIUTVALGET 
 
Diakoniutvalget består av Karin Rossavik, Anne Grete Skraastad, Jorunn Elin Haga og 
Emil Rott. Ann Helen Hebnes gikk ut av utvalget mens Randi Lundberg Tveit gikk inn i 
utvalget i løpet av året, og fungerer for tiden som utvalgets leder. 
 
Diakoniutvalget har avholdt 2 møte i 2018. Menighetsrådet utfordret utvalget til 
nytenkning omkring eldretreff, siden treffene på Tabo ble avsluttet i 2017. 
Nykommeren Torsdagslunsj – med någe attåt ble lansert høsten 2018. Samtidig takket 
menighetsrådet eldreutvalget for lang og tro tjeneste med treffene på Tabo. 
 
Nyttårsfesten for eldre i Sola, ble i 2018 ble arrangert i Tananger kirke. 
Maifest i kirken 15. mai ble arrangert av eldreutvalget. 
Annenhver onsdag kl.11:00 har Just Salvesen andakt på Tabo sammen med organist 
Arfon Owen. 
 

BLOMSTERHILSEN 
Før første søndag i advent deles ut en blomsterhilsen til alle i menigheten som har 
rundet 80 år. I 2018 delte 15 blomsterutdelere ut 126 julestjerner. I tillegg ble 6 azalier 
gitt til Tabo sine avdelinger som en adventshilsen. 
Dette organiseres fra kontoret ved Ann Helen Hebnes.  
 
 

TORSDAGSLUNSJ MED NÅGE ATTÅT 
Målet med Torsdagslunsjen er å skapet et lavterskel tilbud for pensjonister og andre 

som er hjemme på dagtid. Programmet består av lunsjbufe, et kåseri og/eller et 

kulturelt innslag. I høst ble det arrangert 4 torsdagslunsjer – med någe attåt. 

Ca 50 personer har deltatt hver gang. Kjøkkentjenesten har gått på rundgang blant et 

knippe frivillige. Stab har tatt hånd om programmet og skaffet bidragsytere. 

Tilbakemeldingene taler for at dette tilbudet er kommet for å bli. Vi arbeider for å få en 

gruppe som ønsket å drifte torsdagslunsjene, slik at de ikke er så stabsavhengig som i 

dag. 
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SPRÅKKAFÉ FOR DAMER 

Vi har hatt samlinger hver tirsdag fra 17.30-19.00 i kafeen i kirka (33 samlinger). 
 
Ledere: Sølvi Waage Kylland, (hovedleder), Inger Beth Riska, Ingfrid  Risa, Jofrid Goa, 
Turid Husdal, Synnøve Østebø, Solvor Helgøy Bø, Mariann H Kean,  Kirsten 
Rydningen Elstad,  Margrethe Traa.  
 
Formålet med arbeidet: 
Språkkaféen skal være en arena der innvandrer-kvinner kan lære mer norsk og bli 
kjent med andre i lokalmiljøet. Overordnede mål er inkluderende fellesskap og 
integrering. 
 
Fremmøte: 
I gjennomsnitt har det vært 4 damer og 3 barn på språkkafeen. Maks antall på  en 
kveld har vært åtte damer og syv barn, i tillegg til de norske frivillige.  
Nasjonaliteter representert: 10  
 
PR: 
Vi har informert på Sola Voksenopplæring, Flyktningtjenesten (NAV) og hengt opp 
plakater på butikkene, i tillegg til at det står på hjemmesida til menigheten, og deles på 
menighetens facebook-side noen ganger. . Vi setter også ut skilt om kafeen ved veien 
om tirsdagen. Men den aller beste måten å få folk til å komme er nok personlig 
kontakt.  
For de som har lang vei til kirka eller som trenger et puff for å komme seg ut, vil det 
kanskje være bra hvis noen med bil, f eks en nabo, kan tilby seg å hente og bringe til 
kafèen. En utfordring kan være at en ikke har barnesete i bilen (og det er gjerne de 
som har barn, som aller mest trenger skyss). 
 
Hva gjør vi: 
Vi serverer te/kaffi/frukt/kjeks/nøtter. Vi prater og blir kjent med hverandre, har leker, 
spill, snakker om tema (som tradisjoner rundt advent/jul/halloween/17.mai), litt 
håndarbeid /“Juleverksted” før jul, og viser aktuelle mobil-apper /språklærings-
nettsider.  
Vi er mange ledere, så det er god anledning for alle til å få snakke, en-til-en eller i 
mindre gruppe. 
 
Lokale: Kafé-lokalet fungerer veldig bra til vårt bruk. 
 
Sølvi Waage Kylland 
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SMÅFELLESSKAP 
I menigheten er 9 det ulike småfellesskap. Vi har grupper for godt voksne (60+),for  
dem som er +/- 40 år, to grupper for menn og en bønnegruppe. Til sammen var det 
nesten 80 personer som var med i en gruppe dette året.  
Noen møtes annenhver uke, andre treffes hver tredje/fjerde uke. På samlingene er det 
bønnefellesskap og anledning til å dele tanker og erfaringer om tro og liv. Gruppene 
studerte og samtalte om tekster fra Bibelen, noen leste en bok, noen fulgte 
samtaleopplegget knyttet til Just sin temaserie i høsthalvåret. De fleste startet 
samlingen med et enkelt måltid mat sammen. 
I året som er gått har noen sluttet i sine grupper, nye har kommet til. En spørrerunde i 
småfellesskapene i vår viste at noen grupper har plass til flere og en gruppe kan dele 
seg ved behov.  
I juni var det en rekefest for unge voksne i menigheten. Det var god oppslutning og det 
ble invitert til småfellesskap. Marianne Bøe Weibell og Just Salvesen var ansvarlig for 
kvelden. Jorunn Hebnes og Nelly M. Hveding hadde det praktiske ansvaret.  
For å synliggjøre småfellesskapene i menigheten har Kate Rott Skarstad laget et flott 
bilde av et tre. På treets greiner festes blader med kort info.om de ulike 
småfellesskapene i menigheten. 
 
Nelly M. Hveding 
 

Jentekveld 
Jentekveld er et åpent fellesskap i kirken, for jenter i alle aldre. 
Vi har hatt 5 jentekvelder i 2018. Det har vært fra 6 til 17stykker som har kommet. 
Da møtes vi i kirkestuen til ett uformelt, sosialt samvær – mange har håndarbeid med 
seg. Vi har enkel servering, kaffe og litt til. Dette tar vi kr.20 for (gjerne mer), pengene 
går til vårt misjonsprosjekt i Romania. 
Før jul er Brit Marie Maldal ansvarlig for at de som vil, kan få lage sine egne julekort. 
Dette er veldig populært, og den kvelden som samler flest damer. 
Formålet med jentekveldene er å ha et lavterskeltilbud for damer i alle aldrer. Vi mener 
at det er viktig å bygge relasjoner og knytte bånd til menigheten.  
 
Ann Helen Hebnes og Anne Marit Vigdel  
 
 

KVELDSMAT PÅ SUPERTORSDAG 
Tid: Torsdager kl.18:20, etter Barnekorets øvelse og barne-TV. 
Antall måltider: 25 kveldsmåltider. 
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. 
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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          
Andre ledere: Terje Ølberg, Else Iren Lindal, Astrid Bjørg Viland, Laila Korsli, Kolbein 
Vatnedal, Unni Vatnedal, Anne Myrland, Turid Husdal og Else Karin Tjora. 
Lederbehov; det er trofaste ledere i Treffen, men kan trenge fornyelse, særlig noen 
som kan lede sangen og musikken. 
Antall samlinger totalt: 14 + tre gudstjenester                   
Antall deltakere: 20  
Gjennomsnittlig fremmøte pr. samling: ca. 18, i tillegg ledsagere og ledere. 
 
 

KIRKENS SOS ROGALAND 
Liv Ella Ruud har vært Tananger menighets representant i styret for Kirkens SOS. 
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Tananger menighet ønsker å spre evangeliet til alle våre innbyggere. Samtidig ønsker 

vi å bidra i det verdensvide misjonsarbeidet. Samarbeidsavtalen med Misjon Uten 

Grenser (fra 2016) har bidradd til et økt misjonsengasjement i menigheten.  

 

ÅRSRAPPORT FRA MISJONSGRUPPA 
I 2018 var det økt fokus på misjon i Tananger menighet. En viktig begivenhet var at en 
gruppe fra menigheten fikk bli med på reis til Romania der vi fikk se Misjon Uten 
Grenser (MUG) sitt engasjerte arbeid blant de vanskelig stilte der. Vi besøkte særlig 
romfolk og fikk se hvor kummerlige boforhold mange hadde. Reisen motiverte oss til å 
arbeide for disse vanskeligstilte gjennom vårt misjonsprosjekt. 
Engasjementet har ført til at flere enkeltpersoner og grupper i menigheten nå på ulike 
måter støtter saken.  

MUG fikk i 2018 støtte ved at: 
- menighetsrådet tildelte MUG halvdelen av inntektene ved basaren samt fire offer 
- Jesha og ungdomsklubben ESC ga penger til skoleransler 
- jenteklubben og kraftkarane er støttespillere 
- inntekter fra konsert 
- Bjørg Skarstein har strikket barnegensere 
- Flere faddere som nå gir månedlige beløp 
- Elever ved Haga skole ga julegave ifm skolegudstjenesten 
- Barn laget julekort som ble sendt til barn i det området vi støtter 
- Loddsalg ved Tananger dagene 
 
Misjonsgruppa ble i 2018 utvidet med Marianne Grythe. I tillegg består gruppa av Ruth 
Oddrun Gudmestad, Olav Kylland og Alf Tormod Rossavik.  
Randi L Tveit gikk ut av gruppa fra andre halvår, men er fortsatt en god rådgiver for 
oss. 
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Åpen bønnesamling i kirkerommet annen hver mandag i oddetallsuker,  
klokken 20:00- 21:00.  
Forbønnstjeneste på gudstjenester.   
 
Formål:  
Bønn er fundamentet/røttene i kirken vår for vekst og liv og Jesus har gitt oss mange 
løfter knyttet opp mot bønn. Derfor ber vi med frimodighet for kirken vår i takk og bønn, 
for prest og stab, vi ber om enhet mellom menigheter, -for Tanangers befolkning, 
kommunen og landet vårt. Og vi ber for dem som har et spesielt bønneemne eller 
bønnebegjær.  
 
Litt om året som gikk:  
-Vi har nå hatt åpen bønnesamling i kirken siden oppstart april 2017. Dette er et tilbud 
for dem som ser viktigheten av å be sammen og som ønsker å være med i et 
bønnefellesskap, enten det er fast oppmøte eller når det passer. Vi er en fin gjeng som 
kommer jevnlig og noen stikker innom av og til, kan variere fra 5-6 stk til 12-13. Liv Ella 
Ruud leder disse samlingene. Vi gleder oss over hver og en som kommer og opplever 
at de kveldene er både viktige og givende. Det er stort å få være med å velsigne 
menigheten og staben vår og flott å se hva Gud minner oss/den enkelte på.  
Vi benytter bønnekassen som henger på kirketorget. Der kan hver og en legge oppi 
bønneemner som vi ber over. Ingenting for lite, ingenting for stort. Vi har en stor og 
god Gud som ser oss akkurat slik vi er og som kan utrette mer enn vi aner. 
Bønnepostkassen kan absolutt benyttes mer! 
 
Jesus har sagt at vi skal legge hendene på hverandre og be for hverandre. Derfor gir vi 
mulighet til forbønn etter enkelte gudstjenester da vi mener forbønnstjeneste skal være 
en naturlig del av gudstjenesten. Vi opplever at terskelen for å søke forbønn fortsatt er 
høy og vi vil arbeide videre med å se på andre former i håp om å senke terskelen og 
ufarliggjøre forbønn. Vi ønsker bare at Gud skal få velsigne den enkelte og at en skal 
oppleve at Gud er nær.  
 
Vi er glade for at en mannlig forbeder nå er blitt med og som ser viktigheten av 
forbønnstjeneste, og ønsker flere menn velkommen inn i denne tjenesten.  
Vi som forbedere stiller oss til rådighet med våre tomme hender, så er det kun Gud 
som kan fylle våre tomme hender og møte den enkeltes behov og utrette mirakler. 
  
2.Tim. 1,7: Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk 
da jeg la hendene på deg!  7 For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, 
kjærlighet og visdom. 
Romerne 8:26 : På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi 
skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 

 
Jorunn Elin Haga 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_7link%22,%20%22ref1_4_7%22);
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Regnskapet for Tananger menighet var ikke ferdig da årsrapporten ble trykket.  
Regnskapet føres av Sola kommune og revideres av Rogaland Revisjon. 
Regnskapet for 2018 legges frem ved ekstra menighetsmøte, når det er ferdigstilt.  

 

ØKONOMIUTVALGET 
Medlemmer:  

Steinar Sola, Ole Harald Myklebust, Inge Haga, Randi Lundberg Tveit (leder). 

Utvalget hadde ikke møter i 2018. 

 

  GIVERTJENESTE, OFFER OG INNSAMLINGER 
 

 

 
 

Grafene forteller om en god økning i offerbeløpet totalt, og stabilitet i offer til eget 

formål. Offer til eget formål er i hovedsak fordelt på menighetsarbeidet (generelt) og 

trosopplæring. Kirkemusikk og ungdomsarbeid har to offer hver.  

 

Beløp samlet inn ved innsamlingsaksjoner hadde en økning på 42 483. 

Barnehagen/SFOs innsamling på FN-dagen gikk til Misjon Uten Grense som 9380 kr.  

Fasteaksjonen ved konfirmantene gav 49270 kr til Kirkens Nødhjelp.  

2014 2015 2016 2017 2018

Offer totalt 350000 353189 379312 374016 434562

Offer eget 130000 116828 113903 124791 122808

Givertjeneste (eget) 275000 366638 387950 359971 350300

Innsamlinger totalt 110000 175686 155322 204731 163248

Innsamlinger eget 50000 64152 86934 70480 44424

Årstall
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Basaren bragte inn 88 848 netto inntekt. Halvparten av basarinntektene gikk til Misjon 

Uten Grenser, vårt misjonsprosjekt i Romania. Den andre halvparten gikk til 

menighetsarbeidet. Alle disse innsamlingene gav noe mindre inntekter. 

Jeshas innsamling på 12550 kr til Misjon Uten Grenser, øremerket skolesekker, holder 

derimot stand. 

  

Menigheten har flere muligheter for fast givertjeneste. I tillegg til ungdomsarbeid, kan 

man bli fast giver til trosopplæringen og menigheten generelt.  

Givermidlene til trosopplæring går til utdelingsmateriell. Statstilskuddet til 

trosopplæring dekker kun lønn til en trosopplærerstilling på 60%. 

 

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 øker stadig. Vi ser også en reell nedgang 

her i givertjenesten her. Vi mangler ca.79 000 kr årlig på at givertjenesten skal dekke 

lønnskostnadene. Menighetsrådet har vedtatt å sette i gang giverasksjon høsten 2019 

for å sikre lønnskostnader i fremtiden. 

 

Den faste givertjenesten i 2018 var fordelt slik: 

Ungdomsarbeid    268500 

Trosopplæring        46800 

Søndagsskole          3 000 

Felles                      32000 
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DIGITALE MEDIA 
 

I 2018 gjennomførte vi noen endringer på “baksiden” av web løsningen. En forbedret 
integrasjon mellom medarbeideren (stabs løsning) og nettsidene ble laget, slik at det 
blir enklere for stab å importere aktivitetene i kirken til nettsiden. Foruten dette er det 
ikke mye endringer som er gjennomført på nettsidens framside - det synlige for 
brukeren.  
Staben er som i fjor selvhjulpen med å benytte 
sidene til å informere om ulike arrangementer, 
nyhetsbrev osv. Trafikken er ganske så stabil i 
forhold til i fjor, men vi ser fortsatt en økt trend mot 
mer mobil bruk - mobile flater som nettbrett og 
mobil telefon. Det er også en økt bruk av Google 
Maps, dvs. besøkende som finner frem til kirken 
ved å søke på google for å finne veien, telefon 
nummer osv. Via Google Maps fikk vi 9000 
visninger pga. søk fra brukere, det er også flere 
som benytter google maps for å finne 
telefonnummer til kontoret. 
 
Antall visninger 
I 2018 var det 23185 sidehenvisninger mot 21337 i 
2017 (gjelder alle oppslag også gjentatte). Antall 
unike “brukere” er 5488 - dvs. unike enheter som 
besøker sidene våre. (f.eks en mobil og ett nettbrett 
telles som 2 brukere). Høy mengde av trafikk før 
man i april og spesielt rundt påskehøytiden. 
 
Mobile enheter 
Bruk av mobile enheter (nettbrett, mobiltelefon og 
lignende utstyr) Antall mobile enheter (mobil + 
nettbrett) for 2018 står for 65% av den totale trafikken.   
 
Sosiale medier 
Facebook blir hyppig benyttet som informasjonskanal. Det er nå 492 personer som 
følger med på sidene våre. Vi startet ut i 2011 med 74. 
 
 
Web adresser 
Adresser til menighetens nettsider : https://www.tanangermenighet.no 
 
Knut Erik Hollund 
 

 

SISTE NYTT 
Nyhetsbrevet Siste Nytt ble sendt ut på e-post til alle kontakter som er registrert, ca. 
annen hver uke. Vi opplever å nå mange med viktig informasjon. Alle som ønsker Siste 
nytt er velkomne til å «abonnere»!  

 



 33 

 

SOLA MENIGHETSBLAD 
 
Menighetsbladet kom ut med 5 nummer i 2018.Redaksjonen består av 

kirkeverge(redaktør), assisterende kirkeverge og de daglige lederne 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. Offergave fra menighetene har økt noe, mens 

annonseinntektene og betaling fra mottakere skulle vi gjerne sett høyere. 

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. 

Siden Schibsted Distribusjon Vest AS overtok distribusjonsjobben i januar 2017, er vår 

opplevelse at distribusjonen har blitt mer presis. Det er likevel verdifullt med beskjed til  

menighetskontoret dersom du ikke mottar menighetsbladet.  

 

For menighetsbladet 

Randi Lundberg Tveit 
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ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET 18. MARS 2018 

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 5. mars. 
 
Ingen saker ble meldt inn til årsmøtet. 
 
Årsmøtet ble avholdt etter gudstjenesten 18. mars 2018 kl. 12:40 – 13:40. 
 
Møteleder:  Gro Mæland Myklebust 
Referent:  Randi Lundberg Tveit 
Antall fremmøtte: 23 personer 
 
Sølvi Waage Kylland og Trygve Weibell ble valgt til å skrive under møteprotokollen. 
 
Årsrapport 
Menighetsrådsleder, Gro Mæland Myklebust, gikk igjennom årsrapporten for 2017. 
Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer. Det ble kommentert 
at menighetsrådets mål og resultatoppnåelse burde komme bedre fram i 
årsmeldingen.  I tillegg ble det fremmet ønske om mer informasjon vedrørende 
menighetens strategi og satsing framover.  
 
Regnskap 
Randi Lundberg Tveit la fram regnskapet for 2017. Regnskapet var vedlagt 
årsrapporten.  
Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer. 
Årsmøtet hadde ingen kommentarer til regnskapet. 
 
Informasjon om framtidig forvaltning av Tananger kapell. 
Kirkeverge Trygve Torgersen var invitert til årsmøtet for å informere om status for 
Tananger Kapell og tanker for framtidig forvaltning av kapellet. Kapellet eies formelt av 
Tananger menighet og Sola kirkelige fellesråd forvalter bygget på vegne av 
menigheten. Det er stort behov for vedlikehold av bygget, som er listeført og bygget i 
1879. Det er knyttet mange vernebestemmelser til et listeført bygg, og arbeid kan 
derfor ikke utføres på dugnad. Et nødvendig vedlikeholds behov er foreløpig estimert til 
vel kr. 3 millioner. Behovet er meldt inn til kommunens langtidsbudsjett i 2021.  
Tananger menighetsråd vil i løpet av våren drøfte den framtidige forvaltningen av 
Tananger kapell. 
 
Randi Lundberg Tveit 
Ref. 
 
 
Sølvi Waage Kylland  Trygve Weibell 
          (Sign.)                                         (Sign.) 
 



28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2018 

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  
randi.tveit@tananger.menighet.no

Telefonnummer  
51719661

2 Kirkelige handlinger
For føring av de kirkelige handlingene vil medlemsregisteret være et utgangspunkt for grunnlagstall.

Antall handlinger 

2.1 Hvor mange ble konfirmert i soknet? 49

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

487

2.3 Hvor mange forbønnshandlinger for borgerlige inngåtte ekteskap ble utført i soknet? 0

2.4 Hvor mange kirkelige gravferder (jordpåkastelser) ble forrettet for soknets befolkning? 30

2.4.b ...Hvor mange av gravferdene ble forrettet i soknets kirke(r)? 22

3 Gudstjenester

3.A Antall gudstjenester og deltakere 
Antall gudstjenester Antall deltakere 

3.A.1 Avholdt på søn- og helligdager? 45 8328

3.A.2 Avholdt utenom søn- og helligdager? 5 1635

3.A.3 Totalt (sumfelt) 50 9963

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

3.B.1 .... i soknets kirke(r)? 49

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? 1

3.B.4 Totalt antall gudstjenester( NB!! Summen skal være lik 3.A.3) 50

3.C Hvor mange av følgende typer gudstjenester ble gjennomført?
Antall 
gudstjenester 

Totalt antall til 
nattverd 

Totalt antall til 
skriftemål 

Totalt antall 
deltakere 

3.C.1 Gudstjenester med nattverd 29 2895

3.C.2 Gudstjenester med skriftemål 0

3.C.3 Hovedgudstjenester særlig tilrettelagt for barn 9 2105

3.C.4 Gudstjenester særlig tilrettelagt for ungdom 2 370

3.C.5 Gudstjenester særlig tilrettelagt for barnehagebarn 0

3.C.6 Gudstjenester særlig tilrettelagt for skoleelever 3 789

3.C.7 Gudstjenester med dåp 20 3823

3.C.8 Konfirmasjonsgudstjenester 3 1111

3.C.9 Julaftensgudstjenester 2 1101

3.C.10 Gudstjenester i påsken 1 93

3.C.11 Gudstjenester Kristi Himmelfartsdag 0

3.C.12 Gudstjenester i pinsen. 1 194

3.C.13 Gudstjenester med samisk innslag 1 224



3.C.14 Allehelgensgudstjenest 1 173

3.C.15 Økumeniske gudstjenester 1 140

3.C.16 Temagudstjenester med fokus på miljø, 
internasjonal diakoni og/eller misjon 2 330

3.D Felles gudstjenester

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

2
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 53
Antall avdelinger  

55

4.A.2 Av skoleklasse Janmlkji Neinmlkj 15
Antall klasser  

16

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

4.B.1 I barnehage Janmlkj Neinmlkji
Antall avdelinger  

4.B.2 I skoleklasse Janmlkji Neinmlkj 14
Antall klasser  

14

4.C Drev menigheten barnehage?Hvor mange barnehager ble drevet i menighetens regi?
Dette gjelder barnehager som Den norske kirke/menigheten eller fellesrådet 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 85

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. 

6.A Tilbud til barn 0-12 år
Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 0-12 år. En person registreres kun en gang. Siden oppmøtet kan 
variere fra gang til gang kan det gis et anslag på hvor mange barn (unike personer) som benytter seg av tilbudet i løpet av året.

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 157

6.A.2 Drev menigheten søndagsskole? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 152

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

6.A.4 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement for barn 0-5 år 
utover det som rapporteres med timer i menighetens 
trosopplæringsplan? 

Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 2 292

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 2 60

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 3 374

6.A.7 Dersom ditt sokn hadde ansvar for et samarbeidsarrangement, 
vennligst spesifiser hvilke sokn det gjelder: 

55

66

6.B Tilbud til unge 13-17 år
Her føres opplærings- og diakonale tilbud til ungdom i alderen 13-17 år. Konfirmanter kan telles med dersom det ikke er en del av 
den ordinære konfirmantundervisningen. 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? 

Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 2
Deltakere 
13-15år  

6

Deltakere 
16-17år  

2

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

Deltakere 
13-17 år  

13

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 7

6.C.2 Gjennomførte menigheten enkeltarrangement, leirer o.l. for 
unge 18-30 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1 2

6.C.3 Arrangerte menigheten lederkurs o.l. for unge 18-30 år? Janmlkji Neinmlkj JaJanmlkj NeiNeinmlkj 1 7

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 (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? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 9

6.D.2 Organiserte menigheten bibelkurs? Janmlkj Neinmlkji JaJanmlkj NeiNeinmlkj

Personer som 
benyttet tilbudet  

6.D.3 Hadde meningheten andre organiserte tilbud med 
opplæring som formål? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji 2

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 5

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

Antall andakter  
17

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

123

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

1

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

37

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? Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

... rettet rettet 
mot innvandrere  

Janmlkji Neinmlkj

... rettet mot 
andre utsatte 
grupper  

Janmlkj Neinmlkji

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

Andre diakonale 



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

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? Janmlkj Neinmlkji
Antall sokn  

66

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 45

7.A.2 Kor for voksne/familiekor 1 64

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? 5 866

7.B.2 Hvor mange konserter, musikkandakter ble avholdt i regi 
av andre? 6 1647

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 8 1738
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Sommerfest, Barnas dag, Gladkveld, 
HalloVenn, FN-kafe, Basar, 2 omvisn.

7.C.2 ... I regi av andre 4 645
55

66

Eritr.men. 2 Bapt.scurch, Speiderfest

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

7.D.1 Åpen kirke Janmlkji Neinmlkj 15

7.D.2 Vei- og/eller pilegrimskirke 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  
413

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

8.B.1 ...planlegging og gjennomføring av gudstjenester? 234

8.B.2 ...menighetens barnearbeid/trosopplæringstiltak (0-12 år)? 180

8.B.3 ...menighetens ungdomsarbeid/trosopplæringstiltak (13 år og over)? 83

8.B.4 ...menighetens diakonale arbeid? 147

8.B.5 … menighetens kultur- og konsertarrangement? 146

8.B.6 ...komité- og utvalgsarbeid? 70

...... 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? 74

8.C Opplæring og samlinger
Antall 
samlinger/tilbud 

Antall personer som 
benyttet tilbudene 

8.C.1 Ga menigheten tilbud om opplærings- eller 
motivasjonssamlinger for frivillige voksne medarbeidere? Janmlkji Neinmlkj 3 83



8.C.2 Arrangerte menigheten fest for frivillige, medarbeiderfest o.l.? Janmlkji Neinmlkj 1 91

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 

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

Janmlkji Neinmlkj Janmlkj Neinmlkji

Antall 
misjonsavtaler  

1

Land 1  
66Romania

Land 2  
66

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  

7

Spesifiser tiltak  
Basar til MUG, klesinnsamlinger, Skolesekkaksjon, Fasteaksjon,  FN

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? 434562 122808

10.2 Hvor stort beløp ble samlet inn via menighetens 
givertjeneste? 350300 350300

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

163248 44424

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.
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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  -4 -7,5 53

2.2 Vielser  -5 -55,6 9

2.4 Gravferder  1 3,4 29

3.A.3 Totalt antall gudstjenester  -1 -2,0 51

3.A.3 Totalt antall deltakere på gudstjeneser  -43 -0,4 10006

3.C.1 Nattverdsgudstjenester, antall  1 3,6 28



3.C.1 Deltakere til nattverd  77 2,7 2818

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  -66 -7,7 855

3.C.9 Julaftengudstjenester  0 0,0 2

3.C.9 Deltakere på julaftengudstjenester  37 3,5 1064

6.A.1 Deltakere på babysang (antall)  9 6,1 148

6.C.3 Lederkurs - antall deltakere  -5 -41,7 12

6.D.7 Andakter på institusjon - antall  0 0,0 17

7.A.1 Antall kormedlemmer i kor for barn og unge  -23 -33,8 68

7.A.2 Antall kormedlemmer i voksne/familiekor  -18 -22,0 82

10.1 Offer/ kollekt - totalt i kroner  60546 16,2 374016

10.2 Givertjenester - totalt i kroner  -9671 -2,7 359971

10.3 Andre innsamlinger - totalt i kroner  -41483 -20,3 204731


