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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 30.04.2019 kl. 17:30 – 20:00 Merk tiden! 
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING  
      
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  1. varamedlem 
   Bjørg Irene Stallemo  2. varamedlem 
   Torhild Tednes Tjora  3. varamedlem 
 
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Tomas Mjelde Røsbak Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tananger.menighet.no. 
 
 
 
 
 
 
Tananger, 24. april 2019 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

28/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

29/19 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 26.03.2019 godkjennes. 

  

30/19 Strategiarbeidet: Visjon og verdiord  

  

 Visjon: Mer himmel på jord 

Den norske kirkes visjon Mer himmel på jord ble vedtatt som Tananger menighets 

visjon og slagordet Los gjennom livet vedtatt beholdes (SAK 24/19). 

Menighetsrådet drøfter når og hvordan visjonen skal implementeres.  

  

 Forslag til vedtak: Høstens temagudstjenester har fokus på den nye visjonen. 

 Slagordet brukes som nå.  

 

 Verdiord:  

Menighetsrådet fortsetter drøftingen fra sist møte:  

Skal menigheten ha egne verdiord? Hvorfor / hvorfor ikke? 

 

Verdiord beskriver hva som er viktig for menigheten, hvordan vi ønsker å fremstå, 

hva vi strekker oss etter å være. Dersom menighetsrådet vedtar egne verdiord for 

Tananger menighet er det vesentlig at visjon, slagord og verdiord henger godt 

sammen. Slik blir det lett å huske og dermed lett å bruke.  

 

En mulighet er å ta i bruk DNKs verdiord. Disse verdiordene er godt fundert og 

henger godt sammen med visjonen Mer himmel på jord. Verdiordene er:  

 Bekjennende – Åpen – Tjenende – Misjonerende  

 Ved å ta i bruk de tre første verdiordene, får vi akronymet: BÅT 

Slik får vi et maritimt uttrykk som er lett å huske. Selv om vi mister verdiordet 

misjonerende, kan vi tenke at det å være bekjennende er i seg selv misjonerende. 

Verdiordene vil henge godt sammen med handlingsplanens tre fokusområder:  

  Vi går om bord (være), Los gjennom Livet (vokse), Alle mann på dekk (virke). 

Det vil være mulig å lage en enkel visuell fremstilling av visjon, slagord, verdiord 

og handlingsplanens fokusområder.  

 

Den norske kirkes strategidokument er vedlagt for å utdype verdiordenes 

betydning og innhold.  

 

 Forslag til vedtak: 

 Tananger menighets verdiord vil være: Bekjennende, Åpen, Tjenende 

  

31/19 Oppfølging av saker 

 

 SAK 5 – 19 Kirkevalg 2019 (Vedlegg) 

Nominasjonskomiteen har kontaktet 94 aktuelle kandidater til 

menighetsrådsvalget 2019. Tolv kandidater har sagt seg villig til å stille til valg. 

Listen mangler en kandidat for å være fullstendig. Forslagsstillerne foretok 
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prioritering av kandidatene i møtet 11.04.2019. Prioritert kandidatliste er som 

følger: 

 

1.  Gro Mæland Myklebust 

2.  Leif Ove Roalsvik 

3.  Anna Vaage 

4.  Otto Nessa Ljosdal 

5.  Bjørg Irene Stallemo 

6.  Reidar Magnus Jåsund 

7.  Mette Myklebust 

8.  Kristi Wold Thorsen 

9.  Mariann Hellestø Kean 

10. Ruth Oddrun Gudmestad 

11. Sondre Søndervik 

12. Anne Wenche Sele 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Valgstyret (MR) godkjenner forslagsstillernes prioriterte listeforslag til valg av  

 nytt menighetsråd. Supplerende nominasjon utlyses. 

  

32/19 Godkjenning av regnskap 2018 for Tananger menighet (Vedlegg) 

     

Regnskapet for Tananger menighet er nå ferdigstilt og vedlagt. Regnskapet legges 

frem i møtet. Regnskap skal også legges frem for et menighetsmøte. Siden det 

ikke var klart til årsmøtet 17. mars, legges det frem etter en gudstjeneste i mai. 

 

Forslag til vedtak: 

Menighetsrådet godkjenner regnskapet 2018 for Tananger menighet under 

forutsetning av at revisor ikke har innvendinger til regnskapet. 

Regnskapet legges frem for menigheten etter gudstjenesten 19. mai. 

 

33/19 Økonomioppfølging januar – april 2019 (Vedlegg) 

Økonomirapport for Tananger menighet januar – april 2019 er vedlagt. 

Kommentarer til økonomirapporten gis i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

 Økonomirapport for Tananger menighet januar – april 2019 tas til etterretning. 

 

34/19 Innspill til budsjettprosessen 2020 for Sola kirkelige fellesråd. (Vedlegg) 

Sola kirkelige fellesråd skal behandle innspill til Sola kommunes budsjettprosess 

2020 i sitt møte 22. mai. Fellesrådet ønsker i denne prosessen å være kjent med 

og oppdatert på menighetenes og kirkebyggenes behov. 

 

 Fellesrådets gir sine innspill til kommunens egen budsjettprosess med 

utgangspunkt i Kirkelovens § 15 Kommunens økonomiske ansvar. Kommunens 

rammetilskudd til kirkelig fellesråd fastsettes årlig i kommunestyrets møte i 

desember. 

  

Menighetsrådene og kirkelig fellesråd er likestilte råd med hver sine 

ansvarsområder og adskilte økonomier. Kirkebyggene er soknenes eiendom (KL 

§17) og forvaltes og vedlikeholdes av fellesrådet.  
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Erfaringsmessig er vi kjent med at fellesrådet sjelden har fått varig økt 

rammetilskudd fra kommunen. Det er allikevel viktig at vi melder og synliggjør 

reelle behov i menighetene og i kirkebyggene overfor kommunens ledelse.  

 

Tananger menighet har de siste årene meldt behov for økt organiststilling med 

tanke på å styrke det musikalske arbeidet i menigheten. Fellesrådet har spilt inn 

behov for en felles ungdomsdiakon med tanke på utbyggingsområdene i 

kommunen. Menighetsrådet drøfter om det er klokt å fremme behov for en felles 

stilling fremfor eller i tillegg til lokale behov. 

 

Menighetsrådenes innspill skal føres på eget budsjettskjema for å gi god oversikt 

i fellesrådets budsjettarbeid. Pkt. 4 gir en mulighet til innspill og ønskede 

prioriteringer på fellesrådets interne budsjettprosess; dvs. behov for tiltak som 

menighetsrådene er spesielt opptatt av blir prioritert når 2020-budsjettet skal 

fastsettes. 

 

 Aktuelle innspill fra Tananger menighet: 

 

1. Innspill til ordinær drift:  

Møbler (bord til kirketorget, fornying av stoler), lameller til solskjerming på 

kirketorget. Fornye beplantning i kirkens gårdsrom. 

 

2. Behov for nye stillinger:  

Øke organist/kantorstilingen med 50% til 100% 

Felles ungdomsdiakon i Sola i 100% stilling 

 

3. Innspill til investering: Nye vinduer i kaféen. 

 

4. Innspill til fellesrådets budsjett: Nattverdkalker. 

 

Begrunnelse og prisanslag utarbeides av daglig leder og sendes fellesrådet innen 

fristen. Menighetsrådet vedtar hvilke innspill som skal meldes. Innspill som ble 

meldt til 2019 budsjettet er vedlagt til informasjon. 

 

 

35/19  Oppfølging av innspill fra årsmøtet 17.03.2019 (Vedlegg) 

 Årsmøtet savnet informasjon og offergaver som kommer inn på gudstjenestene. 

 Menighetsrådet drøfter innspillet. 

 

 Forslag til vedtak:   

Sak oversendes gudstjenesteutvalg: Hvordan skal menigheten informeres om 

offergaver og eventuelt andre gaver som samles inn? 

  

   

36/19 Konfirmasjonsdatoer 2022.  

De siste årene har konfirmasjonsgudstjenestene blitt avviklet siste lørdag i april 

samt første lørdag og søndag i mai. Unntak har blitt gjort når dette har kommet 

for tett opp til påske. Søndag etter påske er tradisjon for Lys levende, tiltak for 6. 

klassinger. 

 

 Forslag til vedtak:  

 Konfirmasjonsgudstjenestene i Tananger kirke 2022 holdes: 

 Lørdag 30. april, lørdag 7. mai og søndag 8. mai. 
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37/19 Tanangerdagene 2019 

Tananger menighet har ansvar ved arrangementene Barnas Dag, Torsdag kveld i 

Nordsjøkatedralen med Einar Lunde og Tananger Gospel, stand i havnen lørdag 

og friluftsgudstjeneste søndag. Menighetsrådets ansvar er stand i havnen lørdag.  

Fordeling av ansvar og oppgaver for stand diskuteres i møtet. Menighetsrådet bes 

skaffe kaker til torsdagens arrangement. 

 

 

38/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

   

a. Referat fra møte Eierstyret for Tananger menighetsbarnehage/SFO (Vedlegg) 

b. Referat fra menighetens årsmøtet 17.03.2019. (Vedlegg) 

c. Årsrapport fro Kirkens SOS 2018 (Vedlegg) 

d. Protokoll fra årsmøte 2019 i Kirkens SOS (Vedlegg) 

    

39/19 Eventuelt  

 

  

 

 

 


