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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 28. mai 2019 kl. 18:30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Hva er det viktigste for deg ved gudstjenesten? 
      
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, 21. mai 2019 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

40/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

41/19 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 30.04.2019 godkjennes. 

  

42/19 Strategiarbeidet  

  

Tananger menighetsråd har vedtatt å ta i bruk visjonen «Mer himmel på jord» som 

også er Den norske kirkes (Dnk) visjon. Tananger menighet vil i tillegg ta i bruk 

tre av verdiordene som Dnk benytter: Bekjennende – Åpen – Tjenende 

For at verdiordene skal oppleves relevante og ekte, vil menighetsrådet 

konkretisere verdiordene på sin egen måte. Verdiord beskriver hvilke verdier som 

er viktige for menigheten og hva vi strekker oss etter. Ved å bruke 

infinitivsformen, er logikken: «Bekjennende innebærer å ….» Ved å benytte 

denne formen unngår vi å hevde at vi allerede er i mål, for eksempel med «et 

fellesskap som favner alle og rommer hele livet.» Menighetsrådet vedtar en 

formulering på verdiordenes konkretisering. 

 

Forslag til vedtak:  

  

 Visjon: Mer himmel på jord 

 Tananger menighet vitner i ord og handling om Jesus Kristus ved å være: 

 

 Bekjennende: Å tilbe den treenige Gud   

 Åpen: Å være et fellesskap som favner alle mennesker og rommer hele livet  

 Tjenende: Å vise barmhjertighet, fremme rettferdighet og verne om skaperverket

   

 Implementering av visjonen Mer himmel på jord høsten 2019. 

 Menighetsrådet drøfter hvordan visjonen og verdiordene skal implementeres. 

Gudstjenestene er en naturlig arena, men også andre fellesskap bør involveres. For 

eksempel småfellesskap, barne- og ungdomsledere, andre fellesskap for voksne.  

 

Menighetsrådet drøfter om den nye visjonen med tilhørende verdiord bør få andre 

konsekvenser for menigheten eller aktivitetene vi driver. Det kan være alt fra 

temakveld til videre satsing på kirkemiddag.  

 

Forslag til vedtak: 

 Menighetens visjon og verdiord blir tema på tre av høstens gudstjenester. 

 Søndag 25. august: Mer himmel på Jord 

 Søndag 15. september: Verdiordene Bekjennende og Åpen 

 Søndag 27. oktober: Verdiordet Tjenende 
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43/19 Oppfølging av saker 

 

 SAK 5 – 19 Kirkevalg 2019 

I henhold til kirkevalgreglene § 4–1 fungerer menighetsrådet selv som valgstyre i 

det enkelte sokn. Valgstyret har ansvaret for forberedelse og ledelse av valget. 

Det innebærer blant annet at ansvar for at informasjon om valget er tilgjengelig 

for velgerne, valgform, krav til lister samt forhåndsstemming. Lederen av 

menighetsrådet kan være leder av valgstyret, men valgstyret kan også velge en 

annen enn menighetsrådets leder som leder av valgstyret. 

 

 Da det kun foreligger en liste til valg av menighetsråd, er dette et flertallsvalg. 

  

Forhåndsvalget vil skje i perioden 10. august til 6. september på Solakirkenes 

servicetorg. Tirsdag- fredag kl. 10-14. 

 

Før valgdagene 8-9. september må forhåndsstemmene prøves. Det vil si at 

valgstyret må godkjenne forhåndsstemmene. (Kirkevalgreglene § 4–1) 

Det vil være tjenlig at noen valgstyrerepresentanter møtes fredag 6. september 

etter kl. 14:00 for prøving av forhåndsstemmer. Prøving må gjøres i god tid før 

valgtinget. 

  

Foregår stemmegivningen på flere steder i soknet, skal et stemmestyre med minst 

tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted. Stemmestyret 

oppnevnes av valgstyret. Valgstyret skal også oppnevne ett av medlemmene, 

fortrinnsvis blant sine egne medlemmer, til leder av stemmestyret. Stemmestyret 

har ansvar for gjennomføringen av valget i sitt valglokale.  

(kirkevalgreglene § 4–2.) 

 

Ved tidligere valg har stemmestyret og valgfunksjonærer vært sammenfallende. 

Det vil bli kurs for stemmestyrer/valgfunksjonærer onsdag 21. august kl.18-20 i 

Tananger kirke. Det ytes godtgjørelse til stemmestyret, samme sats som 

kommunale valgfunksjonærer. 

 

Menighetsrådsmedlemmene oppfordres til å sitte i stemmestyrene. Vennligst 

klarer med din arbeidsgiver innen møtet at du har mulighet for dette.  

 

Forslag til vedtak:  

 

Menighetsrådet er valgstyret for valget.  

Leder for valgstyret: Siv Elin Mæland 

 

Prøving av forhåndsstemmene gjøres Fredag 6. september kl. 17:00 

Disse møtes for prøving av forhåndsstemmene: 

 

Menighetsrådet oppnevner:  

Stemmestyret Haga Skole 8. september kl. 14:00 – 18:00 

Leder: 

1.: 

2: 
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Stemmestyret Storevarden skole 9. september kl.10:00 – 21:00 

Leder: 

1.: 

2.: 

 

Stemmestyret Haga skole 9. september kl.10:00 – 21:00 

Leder: 

1.: 

2.: 

 

 

44/19 Evaluering av gudstjenestene våren 2019 

 

Med utgangspunkt i spørsmålene: Hva fungerer bra? Hvorfor fungerer det bra? Er 

det noe vi kan gjøre enda bedre? drøfter menighetsrådet: 

 

• Frekvens familiegudstjeneste og høymesse 

• Frekvens dåp/nattverd, Dåp og nattverd på samme gudstjeneste 

• Nattverd: Intinksjon og nattverd med knefall 

• Formidling på gudstjenestene: Familiegudstjeneste og høymesse 

• Teknikk under gudstjenestene 

• Det som vises på vegg: Gudstjenestens program m. bakgrunner, informasjon 

• Sang og musikk i gudstjenesten 

• Annet 

 

 

45/19 Gudstjenesteplan for høsten 2019 (Vedlegg) 

Menighetsrådet skal godkjenne gudstjenesteplanen når det gjelder type 

gudstjeneste, samt fordeling av dåp og nattverd. Forslag til gudstjenesteplan for 

høsten 2019 er vedlagt. 

 

Forslag til vedtak: 

Gudstjenesteplan for høsten 2019 godkjennes slik den er lagt frem. Videre 

detaljer utarbeides av staben. 

 

46/19 Menighetsrådsmøter høsten 2019 

 

 Forslag til vedtak: 

 Dato for møter i Tananger menighetsråd høsten 2019 blir: 

 Tirsdag 27. august kl. 17:30 – 20:00 

 Tirsdag 01. oktober kl. 18:30 – 21:30 

 Tirsdag 29. oktober gammelt og nytt råd 

 Tirsdag 26. november kl.18:30 – 21:30 

 

47/19 Basar lørdag 26. oktober 2019 

Basar arrangeres lørdag 26. oktober 2019. Menighetsrådet vedtok Sak 17-19 at 

50% av inntektene skal gå til misjonsprosjektet ved Misjon Uten Grenser. 

Komité for basaren skal være klar før sommeren. Hvert medlem av 

menighetsrådet kommer med forslag til minst to komitemedlemmer.  
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48/19 Gave til Sola menighet: Stoler til ny kirke 

Det skal bygges ny kirke for Sola menighet. Den skal stå ferdig høsten 2020. Sola 

menighet skal stå for en egeninnsats verdt 4. mill. kroner. Menigheten skal samle 

inn 4 mill. kroner. I tillegg skal Sola menighet besørge 500 stoler. Det er det nå 

satt i gang en stolkampanje for å få dette til. Hver stol koster ca. 2500 kr. Det vil 

trolig bli kjøpt inn stoler av to ulike priskategorier. Denne prisen er derfor et 

anslag. 

 

Tananger menighetsråd har av menighetsrådsleder i Sola, Svein Ragnvald Tjora, 

blitt utfordret til å ta del i denne kampanjen ved å gi en «stolgave». Tananger 

menighetsråd hadde alt før henvendelsen satt dette som sak på 

menighetsrådsmøte. Rådet drøfter saken, hvor stor gaven skal være og hvor 

midlene skal tas fra. 

 

49/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

 

a. Referat fra styremøte i ESC 30.04.2019 (Vedlegg) 

   

   

b. Nytt fra barnehagen/SFO (Vedlegg)  

• Knøttetreffen Åpen barnehage: Gjennomsnittet har økt fra 12 til 16 barn. 

Fremmøtet varierer fra 30 til 8 barn. Det er et mangfold av nasjonaliteter. 

• Tmb: fra juli er det full pedagog tetthet, med 5 pedagoger i barnehagen, 

assisterende styrer (deltid) og styrer. Tmb har 42 barn nå, og tar inn 47 barn 

fra høsten.  

• SFO: Det er utfordrende å få nok søkere. Det 36 barn pr. i dag.  

Fra høsten blir det i underkant av 40 barn. 

• Prosessen rundt rehabilitering av bygget går langsomt. Konkurranse i 

forbindelse med forprosjekt er sendt ut til tre aktører. Se vedlegg. 

  

c. Nytt fra Fellesrådet. Informasjon fra fellesrådsmedlemmene. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådet tar orienteringssakene til etterretning. 

    

50/19 Eventuelt  

 


