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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 27. august 2019 kl. 17:30 – 20:00 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: Himmel på jord. 
   Dersom du skulle beskrive dette med en setning/et utsagn,  
   hvordan ville det bli? 
    
      
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@tanangermenighet.no 
 
 
 
 
 
 
Tananger, 20. august 2019  
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

55/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

56/19 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 19.06.2019 godkjennes. 

  

  

57/19 Oppfølging av saker 

  

 SAK 5 – 19   Kirkevalg 2019 

  

 Forslag til vedtak: 

 Ansvarlig for prøving av forhåndsstemmer fredag 6. september: 

 Gro Mæland Myklebust og Randi Lundberg Tveit 

 

 Tellekorps møter i sakristiet mandag 9. september kl.21:00. 

 Samtlige menighetsrådsmedlemmer utgjør tellekorpset. 

 

 

 SAK 4 – 19  Basar lørdag 26. oktober 2019 (Vedlegg) 

 Basarkomiteen er godt i gang med planlegging av basaren, Jfr. vedlagt referat.  

 Komiteen ønsket menighetsrådets synspunkt på årepris. 

 Komiteen ber menighetsrådsmedlemmene om å delta i rigging fredag 25. oktober 

 kl. 17:30 og noen til å delta i rydding etter basaren lørdag kl. 14:45. 

 Menighetsrådsmedlemmene oppfordres også til å bidra med gevinst. Saken 

 drøftes og Randi melder fra til komiteen.   

 

 Forslag til vedtak: 

 Menighetsrådsmedlemmene ønsker å bidra med gevinst. Komiteen underrettes 

 om hvem fra MR som deltar i rigging og rydding vedr. basaren. Menighetsrådet 

 støtter basarkomiteens forslag om årepris: Hel åre kr. 50,- og halv åre Kr. 25,- 

 

 

58/19 Økonomirapport for Tananger menighet januar – juli 2019 (Vedlegg) 

  

 Økonomirapport for Tananger menighet januar – juli 2019 legges frem. 

 Kommentar til rapporten gis i møtet. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Økonomirapport for Tananger menighet januar – juli 2019 tas til orientering. 

 

  

59/19 Norsk – Eritreisk ettermiddag 9. november 2019. 

 Menighetsrådet har ønsket et møtepunkt med vår eritreiske nabomenighet, noe 

 som er et gjensidig ønske. Datoen er satt til 9. november. Just, Mariann og Randi 

 tar ansvar for kvelden sammen med representanter fra den eritreiske menigheten. 

 Ingunn Heggheim-Bulteau er også spurt om å delta i planleggingen. 
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 Kveldens ingredienser er tenkt slik: Eritreisk mat, musikalsk innslag fra begge 

 menigheter, en samtale mellom vår og deres prest, en aktivitet som bidrar til 

 samhandling. Arrangementet er for alle generasjoner. Menighetsrådet kommer 

 med innspill til momenter som er viktig i planleggingsfasen. 

 Menighetsrådet drøfter hvordan vi best promoterer arrangementet for å motivere   

 til deltakelse fra Tananger menighets side. 

 

 

60/19 Bibelarbeidet i menigheten: Bibelkomité 

 Som en oppfølging av menighetsrådets vedtak om bibelfokus i Tananger 

 menighet, tenker Olav Mo at det kan være til hjelp å ha en bibelkomité som kan 

 bidra med å planlegge og gjennomføre bibelarrangementer i menigheten vår. For 

 å skape engasjement utover i menigheten, vil det være bra om ikke alt dette 

 arbeidet gjøres kun internt i staben. Olav har allerede spurt og fått ja fra to 

 personer om å delta i en slik komité sammen med ham selv. Dette er Stig Sunde 

 og Trygve Weibell.  

 

 Noen aktuelle fokusområder for komitéen:  

 Bibeldagen, Arrangement/besøk/innhold,  

 Bibeldykk, Bibeltimer – evnt. koblet til Bibeldykk  

 Temasamlinger: f.eks. apologetikk, bibelbruk, bibelens tilblivelse,  

   likkledet i Torino 

 Bibelselskapet, Besøk, Vurdere prosjektland  

 

 Det betyr at strategisk tenkning rundt bibelbruk i menighetens eksisterende tilbud

 som kor, gudstjenestene, Esc, Jesha, Torsdagslunsj etc., ikke er hovedanliggende 

 for komiteen, men bør også arbeides med. 

 Olav ber menighetsrådet om mandat og velvilje til at komitéen kommer med 

 innspill/forslag etter dens fokusområder. Disse bringes videre og 

 vurderes/behandles i staben. Første møte i bibelkomitéen blir den 28. august. 

 Menighetsrådet drøfter innspillet og gir Olav Mo respons. 

 

 

61/19 Giveraksjon 2019 

 Menighetsrådet har vedtatt å sette i gang en aksjon for å få opp menighetens 

 givertjeneste. Tidspunktet er satt til høsten 2019. Menigheten har tre ulike 

 giverformål: Ungdomsarbeidet, menigheten generelt og trosopplæringen. Alle 

 giverformålene er kjærkomne, men det er givertjenesten til ungdomsarbeidet som 

 er kritisk, da denne på langt nær dekker lønn til ungdomsarbeider. 

 Misjonsprosjekt omtales også i nåværende brosjyre.AU mener ungdomsarbeidet 

 skal få hovedfokus i ny brosjyre, mens de andre giverformålene også nevnes. AU 

 mener siste halvdel av september vil være et strategisk tidspunkt for å sende ut 

 brev / mail og deretter foreta en ringerunde. Ungdommene utfordres til å lage en 

 filmsnutt som kan benyttes i giveraksjonen. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Giveraksjon settes i verk i siste halvdel av september 2019. Mail, brev og sosiale  

 medier benyttes som informasjonskanaler. Brev og mail følges opp med 

 ringerunde til aktuelle givere. Ungdomsarbeidet får hovedfokus i ny 

 giverbrosjyre. Trosopplæring og menigheten generelt lanseres også som 

 giverformål. Misjonsprosjektet omtales, men det henvises til egne brosjyrer for å 

 bli fast giver. 
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62/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

 Invitasjon til grunnsteinsnedleggelse for ny kirke i Sola 1. september kl. 13:00. 

 (Vedlegg) 

  

    

63/19 Eventuelt   

 

 


