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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 26. mars 2019 kl. 18:30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING: Hvilken person eller hendelse i Bibelen kjenner du deg igjen i, eller 

inspirerer deg? Hvorfor? 
      
TIL:   Gro Mæland Myklebust  

Mariann Hellestø Kean 
   Siv Elin Mæland  

Jorunn Elin Haga 
   Kjell Audun Vignes 
   Bjørn Mo 
   Olav Kylland 
   Helga Frøyland  
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Tom Henning Haga  2. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  3. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  4. varamedlem 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Tomas Mjelde Røsbak Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 
 
 
 
Tananger, 19. mars 2019 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

22/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

23/19 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 19.02.2019 godkjennes. 

  

24/19 Strategiarbeidet  

  

 Revisjon av menighetens visjon. 

En visjon sies å være en målsetting, eller en fremtidsdrøm. Visjonen er noe å styre 

etter. Den gir retning for virksomheten. En måte å definere begrepet visjon er:  

«En visjon er en oppnåelig drøm vi aldri kan slutte å strekke oss mot.»  

Menighetens visjon «Tananger menighet, en oase hvor alle opplever Guds nåde og 

nærhet» ble vedtatt i 2012.  

 

Menighetsrådet vedtok å revidere menighetens visjon i løpet av våren 2019, og startet 

drøftingen i februar. 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, men heller omformulere nåværende visjon.  

 

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. 

Menighetsrådet kan velge samme formulering for Tananger menighet. Visjonen Mer 

himmel på jord er vid og favner rådets arbeid og satsingsområder jfr. 

handlingsplanen. Visjonen er spennende, gir energi og retning, den er godt teologisk 

fundert og til sist; Tananger menighet er en del av den norske kirke. Mer himmel på 

jord skurrer ikke i forhold til vårt maritime uttrykk i slagordet «Los gjennom livet». 

 

Forslag til vedtak: 

Tananger menighetsråd vedtar å benytte Den norske kirkes visjon Mer himmel på 

jord som menighetens visjon for perioden 2019 – 2021. 

 

Revisjon av verdiordene 

Verdiord beskriver de viktigste verdiene for en virksomhet. Verdiordene er med på å 

beskrive hvordan virksomheten fremtrer, men også hvilke verdier man strekker seg 

mot å etterleve.  

Tananger menighets verdiord er: Disippelgjøring, Jesus, Ekte, Raus, Visjonær. Disse 

ordene danner akronymet DJERV. Verdiordene ble utarbeidet i 2012 da også 

visjonen ble vedtatt. I starten ble verdiordene jevnlig brukt og gjentatt. De har vært 

lite brukt de siste årene.  

 

Akronymet DJERV gjør verdiordene lett å huske. Ordene har likevel noen svakheter 

ved seg siden noen av begrepene knapt kan kalles en verdi. (For eksempel 

disippelgjøring.) For noen kan kanskje akronymet DJERV gi assosiasjoner til djerve 
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soldater mer enn til ydmyke tjenere. Det er også av betydning at verdiordene og 

visjon henger godt sammen.  

 

Menighetsrådet drøfter om det er nødvendig å formulere egne verdiord for Tananger 

menighet. Hvorfor / hvorfor ikke? Dersom menighetsrådet velger å ha verdiord, 

tenker man at verdiordene betyr «slik fremstår vi» eller «slik ønsker vi å fremstå»? 

Dersom menighetsrådet ønsker at egne verdiord skal formuleres, drøfter rådet hvilke 

ord dette skal være.   

 

Her er noen eksempler fra andre menigheter og Den Norske Kirke: 

Ræge: Inkluderende, Ærlige, Omsorgsfulle 

Grødem: Tjenende, inkluderende, levende 

Gand menighet: Utadvent, Inkluderende, Tydelig 

Lamberseter: Nestekjærlighet, Mangfold, Tydelighet 

Den Norske Kirke: Bekjennende, Åpen, Tjenende, Misjonerende. 

 

Forslag til vedtak: 

Menighetsrådet vil revidere menighetens verdiord. Saken tas opp på neste møte. 

 

 Tananger menighets slagord Los gjennom livet  

«Slagord er ord eller uttrykk som kort og slående sier noe vesentlig om et politisk 

parti, en bevegelse, et program el.l.…» jfr. Store norske leksikon. Tananger 

menighets slagord Los gjennom livet er godt innarbeidet og kjent i menigheten. Det 

er særlig implementert i vår lokale plan for trosopplæring samt menighetens 

handlingsplan. 

 

Forslag til vedtak: 

Tananger menighets slagord Los gjennom livet beholdes. 

 

 Fokus på handlingsplanen: Rekruttere til tjeneste. 
Mål: At alle i TM skal finne en tjeneste der de får bruke sine talenter og nådegaver. 

Strategi: Skape kultur for selv å spørre med seg nye til sin tjeneste/gruppe. 

Tiltak:  

Tjeneste: Forkynnes, ta opp tema i ulike fora.  

Informasjon som synliggjør behov: Hjemmesiden, facebook, Siste Nytt, gudstjeneste, 

tavle på kirketorget. 

Brosjyren «Alle mann på dekk». 

Oppfordre medarbeidere til å spørre med seg noen. 

 

Menighetsrådet drøfter hvordan vi skal gå frem for å realisere dette. 

  

 

25/19 Oppfølging av saker 

 

 SAK 5 – 19 Kirkevalg 2019 

  

Status på kandidater til menighetsrådsvalg og nominasjonskomiteens videre 

fremdrift. Informasjon gis i møtet da menighetsrådet utgjør nominasjonskomiteen. 

   

 Tidspunkt for valgting 8- og 9. september 2019 

 Kirkevalgreglene § 10–1. Tidspunktet for valgene 

 «(1) Valg av medlemmer til menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøtet 
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skal holdes i alle menigheter samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet til, valg 

til Stortinget eller fylkesting og kommunestyrer….  

 

 

(2) Hoveddelen av valgtinget må holdes på den offisielle valgdagen. 

I de kommuner det holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen, skal det 

også holdes valg til menighetsråd og bispedømmeråd og Kirkemøtet samtidig. Tid 

for stemmegivningen skal følge tid for stemmegivning for det samtidig pågående 

offentlige valget. Valgstyret kan bestemme at valg i kirken 

i tilknytning til gudstjeneste søndagen før den offisielle valgdagen avholdes som en 

del av selve valgtinget.» 

 

I Sola kommune holdes det valgting (også kirkevalg) på Kulturhuset og Haga skole 

søndag 8. september kl. 14:00 – 18:00 i tillegg til valgting mandag 9. september  

kl. 10:00 – 21:00. Menighetsrådet, som utgjør valgstyret, vedtar om det også skal 

holdes valgting i tilknytning til gudstjenesten søndag 8. september.  

 

Forslag til vedtak: 

 Det blir ikke holdt valgting i tilknytning til gudstjenesten søndag 8. september  

     

 

26/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

 

Tilbakemelding på konfirmantplan for Tananger menighet. (Vedlegg) 

        

    

27/19 Eventuelt  

 

 

 

 

 


