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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 19.02.2019 kl. 18:30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Hva er ditt favoritt bibelvers og hvorfor? Delerunde. 
      
TIL:   Gro Mæland Myklebust  

Mariann Hellestø Kean 
   Siv Elin Mæland   Forfall 

Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland  
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Tom Henning Haga  2. varamedlem  Innkalles 
   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, 13.februar 2019 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

11/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

12/19 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 22.01.2019 godkjennes. 

  

13/19 Strategiarbeidet  

 

 Fokus på handlingsplan: Skape en invitasjonskultur. 

 Hvilke arrangementer/fellesskap er det aktuelt for deg å invitere noen til? 

 Hva har du gjort siden forrige møte for å bidra til å skape en invitasjonskultur? 

 Hvordan kan du utfordre deg selv / vi utfordre hverandre på dette feltet? 

 

 Revisjon av menighetens visjon (Vedlegg) 

 Menighetsrådet vedtok å revidere menighetens visjon i løpet av våren 2019. 

Å revidere visjonen kan innbefatte et stort og inngående arbeid, eller vi kan prøve 

å omformulere visjonen slik den er i dag: «Tananger menighet, en oase hvor alle 

opplever Guds nåde og nærhet». Menighetsrådet har jobbet grundig med 

handlingsplanen og mangler således ikke retning på sitt arbeid. Dette kan tale for 

at vi ikke skal gå inn i en dyptgripende visjonsprosess. Visjonen, slik den er 

formulert i dag, har ikke vært tydelig kommunisert de siste par årene. Noe av 

grunnen kan være at den ikke samstemmer helt med slagordet som har et maritimt 

uttrykk, nemlig «Los gjennom livet». Den norske kirkes visjon for perioden  

2019-2021 er formulert «Mer himmel på jord». Det kan være en mulighet for 

menighetsrådet å velge samme formulering for Tananger menighet. Visjonen er 

vid og vil trolig favne rådets arbeid og satsingsområder jfr. handlingsplanen. 

Menighetsrådet starter drøftingen av arbeidet med å revidere menighetens visjon. 

  

14/19 Oppfølging av saker 

  

 SAK 5 – 19 Kirkevalg 2019 (Vedlegg) 

Menighetsrådene oppfordres til å foreslå navn på aktuelle kandidater for 

nominasjonskomiteens liste for leke representanter til bispedømmeråd og 

kirkemøte, jfr. brev fra Stavanger Bispedømmeråd 30.01.2019: 

 
Navn på aktuelle kandidater for nominasjonskomiteens liste for leke 
representanter til bispedømmeråd og kirkemøte – frist 01.03.2019  
Menighetsrådene og ungdomsrådet i bispedømmet oppfordres av valgrådet å 
melde inn forslag om inntil fire leke kandidater til bispedømmerådet til 
nominasjonskomiteens liste. Dette må gjøres innen 01.03.2019. 
Nominasjonskomiteens medlemmer kan dessuten fremme forslag om en 
kandidat hver (ref. kirkevalgreglene § 6-2 pkt. 2). Dette gjøres innen 30.04.19, 
som er fristen for når nominasjonskomiteens listeforslag skal være klart. De 
som foreslås, skal forespørres av forslagsstiller om de er villige til å la seg 
nominere.  

Kirkevalgreglene sier følgende i § 6-2 pkt. 2 og 3: 2) Valgrådet skal sende en 
oppfordring til menighetsrådene og ungdomsrådet i bispedømmet om innen 1. mars i 
valgåret å fremme forslag om inntil fire leke kandidater til bispedømmerådet. Rådene 
kan foreslå kandidater fra hele bispedømmet. I tillegg til de innkomne forslag kan 
nominasjonskomiteens medlemmer dessuten fremme forslag om én kandidat hver. 
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De som foreslås, skal forespørres av forslagsstiller om de er villige til å la seg 
nominere. 

 

Menighetsrådsmedlemmene oppfordres til å foreslå kandidater til 

nominasjonskomiteens liste for leke representanter til bispedømmeråd og 

kirkeråd. Kandidatene menighetsrådet velger å foreslå må etter møtet forespørres. 

Tidsfristen er kort. Navn på de foreslåtte kandidatene som sier seg villig til å stå 

på valg, meldes til menighetsrådsleder innen torsdag 28. februar kl. 14:00. 

 

15/19 Evaluering 
Evaluering av medarbeiderfesten. Hva var bra og hvorfor? Er her 

forbedringspotensialer? Hvilke? Momenter tas med til møtet. 

 

16/19 Rekruttering av representanter til komiteer 

Tananger menighet trenger en representant til 17- mai komiteen samt to 

representanter til Barnas Dag-komiteen. Informasjon om status. 

 

17/19 Budsjett for Tananger menighet 2019 (Vedlegg)  

Forslag til budsjett for Tananger menighet 2019 er vedlagt. Budsjett for Tananger 

menighetsbarnehage/SFO vedtas i Eierstyret for Tmb/SFO. Budsjettforslaget 

presenteres i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjett for Tananger menighet 2019 vedtas. 

 

18/19 Årsrapport for Tananger menighet 2018 

Første utkast til Årsrapport for Tananger menighet 2018 ettersendes. Rapporten 

følger stort sett samme mal som tidligere år. Årsrapporten skal legges frem i 

årsmøtet 17. mars. 

  

 Forslag til vedtak: 

 Årsrapport for Tananger menighet 2018 vedtas med enkelte endringer nevnt i  

 møte. 

 

19/19 Besøk av ansatt: Ann Helen Hebnes, sekretær. 

Sekretær Ann Helen Hebnes besøker menighetsrådet. Hun forteller om gleder og 

utfordringer i arbeidet. 

 

 

20/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger   

a. Referat fra Fellesrådet 30.01.2019 (Vedlegg) 

b. Referat fra møte i misjonsgruppen 15.01.2019 (Vedlegg) 

c. Referat fra styremøte i ESC 23.01.2019 (Vedlegg) 

d. Nyhetsbrev fra Followme, januar 2019 (Vedlegg) 

 

21/19 Eventuelt  

 

 

 

 

 


