
Kommune: 

Sola
 

 Møtebok 
 

                          Blad 120                 

   Styre, råd, utvalg mv. 
 Tananger menighetsråd        
Møtested 

 Tananger kirke  
Møtedato   

27.08.2019 

Fra kl 

17:30        

Til kl. 

 20:20 

 

Tilstede på møtet 

 
Medlemmer 
( angi ev. hvem 

som er fraværende) 

 
Gro Mæland Myklebust 
Mariann Hellestø Kean 
Siv Elin Mæland 
Jorunn Elin Haga 
Kjell Audun Vignes 
Bjørn Mo 
Olav Kylland 
Helga Frøyland 
Just Salvesen, Sokneprest 
     

 
Andre 

 
Randi Lundberg Tveit, daglig leder/sekretær    

 

 
 
 
Behandlede saker 
Sak nr./år 

55 – 64 / 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
Jeg bekrefter med dette at referatet er godkjent av menighetsrådet slik det fremgår her.  
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55/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 

 Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes med tilføyelse av SAK 64/19: 

 Tilsetting av prost i Tungenes prosti. 

 

56/19 Godkjenning av protokoll 

 Vedtak: Protokollen av 19.06.2019 godkjennes. 

  

  

57/19 Oppfølging av saker 

  

 SAK 5 – 19   Kirkevalg 2019 

  

 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. Det rekrutteres i tillegg minimum 

 to personer for å lette tellejobben. 

 

 

 SAK 4 – 19  Basar lørdag 26. oktober 2019  

   

 Vedtak: 

 Menighetsrådsmedlemmene ønsker å bidra med gevinst til basaren. 

 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,- Begge priser må markedsføres. 

 

 

58/19 Økonomirapport for Tananger menighet januar – juli 2019  

 

 Vedtak: 

 Siden planlagt strategidøgn for råd og stab ikke blir arranger i 2019 gjøres følgende 

 budsjettendring: Budsjettpost 11509 - 440 – 4400 (Diverse kurs/opplæring, utgiftspost) 

 reduseres med kr. 25 000. Budsjettpost 18905 - 440 – 4434 (Givertjeneste/ mottatte gaver, 

 inntektspost) reduseres med kr. 25 000,- 

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

  

 

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

 

 Vedtak: 

 Just Salvesen, Mariann Hellestø Kean og Ingunn Heggheim-Bulteau er med i 

 planleggingsgruppen sammen med representanter fra den eritreiske menighet.  

 Rådet ønsker følgende innslag: Eritreisk mat, musikalsk innslag fra begge menigheter,  
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 en samtale mellom vår og deres prest, en aktivitet som bidrar til samhandling. 

 Arrangementet er for alle generasjoner. Arrangementet promoteres i vanlige 

 informasjonskanaler og til menighetens små og store fellesskap 

 

 

60/19 Bibelarbeidet i menigheten: Bibelkomité 

 

 Vedtak: 

 

 Menighetsrådet støtter opp under innspillet fra Olav Mo om å danne en Bibelkomité

 for å styrke bibelfokus i menigheten, og stiller seg bak de foreslåtte fokusområdene: 

                   Markering av Bibeldagen, Bibeldykk, bibeltimer, temasamlinger, kontakt med 

                   Bibelselskapet jfr. avtalen med Tananger menighet.  

                   Menighetsrådet ønsker at komitéen ikke jobber for et prosjektland siden det kan forveksles  

                   med vårt misjonsprosjekt Komitéens medlemmer: Olav Mo, Stig Sunde, Trygve Weibell 

 

 

61/19 Giveraksjon 2019 

  

 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. 

 

 

62/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

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

 

b. Fellesrådsrepresentantene orienterte om planlagt reduksjon i møtegodtgjørelsen for 

menighetsråds – og fellesrådsrepresentanter i Sola kirkelige fellesråd.  

  

    

63/19 Eventuelt 

 

 Medarbeiderfest for frivillige medarbeidere arrangeres lørdag 1. februar 2020.  

 

 Ola Kylland informerte fra dialogmøtet som Sola Krf hadde invitert frivillige 

 organisasjoner/lag og menighetene i Sola til. 

 

64/19 Tilsetting av prost i Tungenes prosti.- UNNT OFF 

  

 Tananger menighetsråd gav sin uttalelse vedrørende tilsetting av prost i Tungenes prosti.  

 Uttalelsen er unntatt offentlighet. 

 


