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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 1. oktober 2019 kl. 18:30  
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål;  
   Hva vil det si å være en åpen og bekjennende menighet? 
      
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, 24. september 2019 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 

 

65/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

66/19 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av 27.08.2019 godkjennes. 

    

67/19 Oppfølging av saker 

  

 MR SAK 61 – 19 Giveraksjon 2019 (Vedlegg) 

 Ny giverbrosjyre er utarbeidet og vedlagt. Ungdommene har laget en filmsnutt 

 for å motivere til givertjeneste til ungdomsarbeidet. Epost sendes ut til givere og 

 potensielle givere i uke 39. Denne henvendelsen følges opp med en telefon 

 påfølgende uke, nærmere bestemt torsdag 3. oktober. Medlemmer fra 

 menighetsrådet og økonomiutvalget møtes kl.18:30 torsdag 03.10., først for en 

 peptalk, deretter fordeles ringeoppdraget.  Dersom noen av menighetsrådets 

 medlemmer ikke har mulighet for å møte, eller tenker at dette er en for vanskelig 

 oppgave, ber AU om en melding om dette innen fredag27. september. Meld fra til 

 Gro eller Randi. 

  

68/19 Utleiespørsmål (Vedlegg) 

 Vi har mange utleier og utlån av kirkens lokaler i løpet av et år. Det er gledelig at 

 kirken er i bruk. Inntektene fra utleien i 2018 var kr.48 000. Sekretær 

 administrerer utleien. Menigheten lønner selv 20% av sekretærstillingen, og 

 tanken er at leieinntektene skal dekke disse prosentene.  

 

 Ikke helt sjelden byr utleien på en del hodebry fordi reglementet ikke gir klare 

 retningslinjer. Et reglement kan ikke gi svar på alle eventualiteter, men det er 

 ønskelig at reglementet er så klart som mulig og lett å håndtere. Dette vil lette 

 arbeidet til sekretær Ann Helen Hebnes. Rådet bes derfor om å ta stilling til en 

 del leiespørsmål. Reglementet er vedlagt. 

  

 Hvor mange ganger skal kor og korps få låne kirken gratis? (Se: Kategori A) 

 

 Skal vi uansett ta 10% av brutto billettinntekter fra leietaker? 

 Når overskuddet går til et veldedig formål, skal vi likevel ta 10% av brutto billett 

 inntekter? (Se: Kategori A og C) 

 

 Når skal vi regne arrangementet som vårt / menighetens, og ikke kreve leie? 

 Eksempelvis: Tidligere ressurspersoner som kommer tilreisende og tilbyr konsert. 

  

 Ved overnatting, bør det finnes en helgepris?  

 F.eks.: Fredag ettermiddag- søndag froskost. 

 

 Noen ganger må ekstra vask bestilles pga. utleie. Inntektene går i realiteten i null. 

 Hva tenker menighetsrådet om dette? 
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69/19 Leder for eierstyret for TmbSFO 2019–2023. Forslag til kandidater  (Vedl.) 

 Tananger menighet eier og driver Tananger menighetsbarnehage og SFO. 

 Menighetsrådet opprettet i 2013 et eierstyre som ivaretar eierfunksjonen på vegne 

 av menighetsrådet. En representant fra menighetsrådet sitter i eierstyret, og leder 

 av eierstyret er oppnevnt av rådet jfr. vedtektene. Representantenes funksjonstid 

 sammenfaller med menighetsrådets fireårsperiode. Det vil si at ny leder for 

 eierstyret skal oppnevnes når det nye menighetsrådet trer i kraft.  

 AU anbefaler det sittende rådet å gjøre et forarbeid med å finne potensielle 

 kandidater til leder for eierstyret.  

 

 Eierstyrets oppgaver og mandat er blant annet å ansette styrer, godkjenne 

 tilsetting av pedagogiske ledere, godkjenne budsjett, sørge for 

 økonomioppfølging, godkjenne vedtekter og HMS system for TmbSFO samt 

 bistå styrer i vanskelige personalsaker. Vedtektene er vedlagt. 

 

 Det er ønskelig at leder for eierstyret har kompetanse innen økonomi og 

 personalbehandling. Menighetsrådets medlemmer bes komme med forslag til 

 personer som kan utfordres til denne oppgaven. 

   

    

70/19 Evaluering av kirkevalget 2019 (Vedlegg)  

 Menighetsrådet har rollen som valgstyre for kirkevalg, og valgte i tillegg å være 

 nominasjonskomite for kirkevalget 2019. Rådet bes komme med momenter til 

 evaluering av gjennomføring av kirkevalget. Vi fokuserer på: Informasjon om 

 valget, nominasjonsprosessen, forslagsstilling, kurs for valgfunksjonærer, 

 forhåndsvalg (tid og sted) og valgtingene på selve valgdagene. 

 Hva fungerte bra? Hvorfor fungerte dette bra? Hva er vårt forbedringspotensial? 

  

 

71/19 Evaluering av gudstjenester (Vedlegg) 

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

Hva er vårt frobedringspotensial? drøfter menighetsrådet: 

 

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

• Nattverd: Intinksjon og nattverd med knefall 

• Forbønnstjeneste og bønnevandring 

• Formidling på gudstjenestene: Familiegudstjeneste og høymesse 

• Informasjon ved gudstjenestens start 

• Teknikk under gudstjenestene 

• Tekst og bilde som vises på vegg 

• Sang og musikk i gudstjenesten 

• Annet 

 

 For informasjon legges notat fra sist evaluering ved. MR SAK 44 – 19. 
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72/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

  

a. Framtidig forvaltning av Tananger kapell.  

 Notat fra kirkevergen med status på prosessen ettersendes. (Vedlegg ettersendes) 

 

b. Nytt fra Fellesrådet. Fellesrådsrepresentantene informerer. (Vedlegg) 

 

c. Referat fra møte i AU 11.09.2019. (Vedlegg) 

* Reparasjon av flygel i Tananger kirke 

* Leiepris for 1. Tananger sjø. Sjøspeiderne. 

  

d. Tabago legger dessverre ned. Staben finner en passende anledning å takke av 

Ingebjørg Hollund som har ledet koret siden 2011. 

 

e. Menighetsrådsmøte 29.10.19. blir sittende råds siste møte og overlapping med nytt 

menighetsråd. 

 

 

73/19 Evaluering av menighetsrådsperioden 

Som menighetsrådsmedlemmer har dere alle gjort verdifulle erfaringer som det er 

bra å ta med videre til neste råd. Med utgangspunkt i spørsmålene: Hva har 

fungert bra? Hvorfor har det fungert bra? Hva er forbedringspotensialer?  

 bes det om en tilbakemelding på: 

 * Møteform og ledelse  

 * Saksforberedelse, innkalling og referat 

 * Arbeidsmengde og oppgaver 

 * Forventninger og resultater av arbeidet 

 * Annet 

  

 

74/19 Eventuelt  

 


