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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 29.10.2019 kl. 18:30 – 20:30 
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Ord for dagen 
      
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, 29. oktober 2019 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
Daglig leder 
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Saksliste: 

 

75/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.   

 Forlag til vedtak: 

 Innkalling og sakliste godkjennes. 

 

76/19 Godkjenning av protokoll 

 Forslag til vedtak: 

 Protokollen av møte 01.10.2019 godkjennes. 

   

77/19 Oppfølging av saker  

  

 MR 61 – 19 Giveraksjon 2019 

 Menighetsrådets medlemmer er bedt om å melde tilbake resultat etter 

 ringerunden til potensielle givere. Informasjon om det samlede resultat så langt 

 gis i møtet. Det gis mulighet for å evaluere aksjonen så langt. 

 

  Rådet drøfter hvordan giveraksjonen kan promoteres videre. 

 Til nå har vel 80 personer fått e-post med giverbrosjyre samt telefon fra rådet i  

 etterkant. Giveraksjonen har vært omtalt i Siste Nytt, informert om på 

 gudstjenester, film om aksjonen er delt på facebook og ligger på menighetens 

 hjemmeside. 

 Aktuelle tiltak videre kan være fortsatt informasjon på gudstjenestene, tema i 

 preken, utdeling av brosjyrer etter gudstjeneste og andre samlinger, informasjon  

 på bordene i kirkestuen, utsendelse av flere brev med påfølgende ringerunde. 

 

 

78/19 Godkjenne gudstjenesteplan for våren 2020 (Vedlegg) 

  Menighetsrådet skal godkjenne gudstjenesteplanen når det gjelder type 

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

 høsten 2020 er vedlagt. Fordeling av dåp og nattverd vil følge innarbeidet praksis. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Gudstjenesteplan for våren 2020 vedtas slik den er lagt frem. Videre detaljer 

 utarbeides av staben. 

  

79/19 Tildeling av kirkeoffer 2020 (Vedlegg) 

Menighetsrådet vedtar hvilke lag og organisasjoner som skal motta kirkeoffer. De 

fleste søknadene sendes til menigheten via Kirkelig pressekontor. Liste over disse 

søkerne er lagt ved. Dere finner informasjon om søkerne på www.kirkekollekt.no 

Vedlagt er også liste over søknader sendt direkte til kirkekontoret. Informasjon 

om disse søkerne kan sendes dersom dere tar kontakt med kontoret, eller søk opp 

informasjon på internett. Vedlagt er også oversikt over offertildelingen de siste 

årene med forslag til fordeling for 2020. Offertildelingen vedtas i møtet. 

 

80/19 Visjonstegning (Vedlegg) 

 På bestilling fra menighetsrådet har Kate Rott Skarstad laget en skisse til hvordan 

 visjonen Mer himmel på jord, verdiordene Bekjennende, Åpen, Tjenende og 

 slagord Los gjennom livet kan synliggjøres. Visjonstegningen fremstår som en 

 losbåt med heiste seil. To alternativer er vedlagt. Menighetsrådet drøfter hvilket 

 alternativ vi ønsker at Kate skal jobbe videre med. 

 

 

http://www.kirkekollekt.no/
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81/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 

 

a. Tilsetting av prost i Tungenes prosti. 

Tomas Mjelde Røsbak er av Stavanger bispedømmeråd tilsatt som prost i 

Tungenes prosti. (Vedlegg) 

  

b. Referat fra møte i misjonsgruppen 18.10.2019 (Vedlegg) 

 

 Forslag til vedtak:  

 Menighetsrådet tar informasjonssakene til orientering. 

 

 

Møtet avsluttes med et varmt måltid sammen med det påtroppende rådet. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


