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DEN NORSKE KIRKE 

Tananger menighet 
 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD 

 
TID:   Tirsdag 26.11.2019 kl. 18:30 – 21:30 
 
STED:   Sakristiet i Tananger kirke  
 
ÅPNING:  Refleksjonsspørsmål: (fra kurset) 
   Hvorfor sa du ja til å sitte i menighetsrådet? 
   Hva ønsker du å få utrettet i løpet av denne perioden? 
       
TIL:   Gro Mæland Myklebust  
   Otto Nessa Ljosdal 
   Sondre Søndervik 
   Leif Ove Aske Roalsvik 
   Mette Kristin Myklebust 

Mariann Hellestø Kean 
Bjørg Irene Stallemo 

   Anna Vaage  
   Just Salvesen    Sokneprest 
       
 
Saksliste også til:  
   Reidar Magnus Jåsund 1. varamedlem 
   Ruth Oddrun Gudmestad 2. varamedlem 
   Kristi Wold Thorsen  3. varamedlem 
   Anne Wenche Sele  4. varamedlem 
   Emil Myklebust  5. varamedlem 
  
   Trygve Torgersen  Kirkeverge 
   Tomas Mjelde Røsbak Prost 
 
 
Forfall meldes over e-post til  randi.tveit@tanangermenighet.no 
 
 
 
 
Tananger, 19. 11. 2019 
 
Med hilsen 
For MR-leder 
 
Randi Lundberg Tveit 
daglig leder 
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Saksliste: 
 
86/19 Godkjenning av innkalling og sakliste.  Saker til eventuelt. 
 Forlag til vedtak: 
 Innkalling og sakliste godkjennes. 
 
87/19 Godkjenning av protokoll 
 Forslag til vedtak: 
 Protokollen av 29.10.2019 godkjennes. 
  
88/19 Strategiarbeidet (Vedlegg) 
 Det avtroppende menighetsrådet har jobbet godt og grundig med strategi og 
 handlingsplan for Tananger menighet. Handlingsplan og halvårsplan er vedlagt. 
 Det vil bli informert ytterligere i møtet. 
 
 Menighetsrådet vedtok i høst å benytte Den Norske kirkes visjon som Tananger 
 menighets visjon: Mer himmel på jord. Verdiordene Åpen – Bekjennende – 
 Tjenende ble valgt som menighetens verdiord. Slagordet Los gjennom livet 
 beholdes. Det er godt innarbeidet, særlig i vår plan for trosopplæring og i 
 tenkning rundt handlingsplanen. 
 
 Tananger menighets strategi er nedfelt i tre punkt: 
 A: «Vi går om bord» Menigheten – et godt sted å VÆRE 
 B: «Jesus som los gjennom livet» Menigheten – et godt sted å VIRKE 
 C: «Alle mann på dekk» Menigheten – et sted å VOKSE 
 
 Til hvert av disse punktene har menighetsrådet valgt enkelte tiltak. Dette utgjør 
 handlingsplanen vår. Handlingsplanen blir vedtatt for to år av gangen, men er 
 likevel et levende dokument. Enkelte tiltak er godt i gang og andre er fullført. Det 
 nye menighetsrådet kan velge å revidere planen.  
 
 Organisasjonskartet over menighetens arbeid er vedlagt. Menighetsrådet har 
 hatt flere utvalg: Gudstjenesteutvalg, trosopplæringsutvalg, diakoniutvalg og 
 økonomiutvalg. I tillegg eierstyre for Tananger menighetsbarnehage/SFO. Det 
 orienteres om utvalgene, deres oppgaver og funksjon.  
 I tillegg har to komiteer ligget under menighetsrådet: Misjonsgruppen og 
 Bibelkomiteen. Disse har fungert uten representanter fra menighetsrådet. 
 
 Menighetsrådet drøfter hvilke utvalg det er behov for og i hvilke utvalg
 menighetsrådet ønsker å være representert.  Organisasjonskartet justeres 
 deretter. 
 
 Enkeltoppdrag: 
 Menighetsrådet har sammen med stab tradisjon for å arrangere medarbeiderfest 
 for alle frivillige medarbeidere. 
 Menighetsrådet har hatt ansvar for stand på Tanangerdagene. Lørdag 6. juni 
 arrangeres Tanangerdag 2020. Menighetsrådet vurderer om dette er en ønsket 
 ordning. 
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89/19 Medarbeiderfest 1. februar 2020  
 Menighetsrådet har sammen med stab tradisjon for å arrangere medarbeiderfest 
 for alle frivillige medarbeidere i månedsskiftet januar/februar. Lørdag 1. februar 
 er neste medarbeiderfest berammet. En representant fra rådet har deltatt i 
 planleggingen. Rådet oppnevner en representant til dette vervet og bes også om 
 å komme med ønsker og innspill til program for medarbeiderfesten. 
 
90/19 Kirkemiddager 
 Som et ledd i å skape gode fellesskap som det skal være lett å komme til 
 (lavterskel), arrangerte menigheten kirkemiddager ca. en gang i måneden fra 
 mars 2019. Det ble arrangert tre middager i vår og tre i høst. Målgruppen i 
 starten var primært familier i Barnehagen/SFO, og middagene var knyttet opp til 
 korøvelsene. Oppslutningen var svært god i starten med ca. 70 personer med 
 stort og smått. Den siste middagen ble avlyst pga. få påmeldte.  
 
 Erfaring fra andre menigheter viser at kirkemiddager / familiemiddager fungerer 
 svært godt som sosial arena samt rekruttering til andre fellesskap eller tjeneste i 
 menigheten. For at det skal fungere slik er det viktig med en strategisk tenkning 
 rundt tiltaket samt at ressurser og ansvarsforhold er avklart. 
 
 Menighetsrådet drøfter om tiltaket Kirkemiddag / Famliemiddag skal være et 
 satsingsområde og føres inn på handlingsplanen. I tilfelle avklare ansvarsforhold 
 og ressurser. 
 
91/19 Strategisamling for menighetsråd og stab 
 For at råd og stab skal kunne jobbe godt sammen og «dra i samme retning» er 
 det viktig å bli godt kjent med hverandre og hverandres roller. AU foreslår at vi 
 setter av et døgn til «sammenristning» og strategitenkning våren 2020 og at 
 dette legges inn i budsjettet for 2020.  
 
 Forslag til vedtak: 
 Det settes av tid til et «sammenristnings- og strategidøgn»  for råd og stab våren 
 2020. Dette legges inn i budsjettet for 2020.  
 
  
92/19 Representanter til Barnas Dag -  komité 
 Barnas Dag er et innarbeidet arrangement under Tanangerdagene. Tananger 
 Lions, IMI Tananger og Tananger menighet står ansvarlig for arrangementet. 
 Komitéen består av to representanter fra hver enhet. 
 Menighetsrådsmedlemmene bes komme med forslag til to kandidater som kan 
 utfordres til å sitte i komitéen for Barnas Dag. 
 
93/19 Representant til 17-mai komité 
 Tananger menighet pleier å være representert i 17-mai komitéen for Tananger 
 med en representant. Menighetsrådsmedlemmene kommer med forslag til 
 kandidater til 17-maikomitéen for 2020. 
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94/19 Oppfølging av saker 
  
 MR 61 – 19 Giveraksjon 2019 
 Menighetsrådet satte i gang en giveraksjon høsten 2019. Behovet var primært å 
 skaffe nok givermidler til å dekke lønnsutgiftene til ungdomsarbeider i 60 % 
 stilling. Givertjenesten hadde dalt de siste årene samtidig som lønnsutgiftene 
 øker jevnt. Da giveraksjonen ble satt i gang var behovet 6 600 kr månedlig 
 økning i giver inntektene til ungdomsarbeider.  
 
 Til nå har ca. 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 bordstand med 
 informasjon er satt opp på kirketorget.  
 
 Resultater av giveraksjonen pr.dd. er totalt kr. 6100 økning pr. måned. Ikke alle 
 disse midlene går til ungdomsarbeidet. 
 
 Rådet drøfter hvordan giveraksjonen kan promoteres videre. Aktuelle tiltak 
 videre kan være fortsatt informasjon på gudstjenestene, tema i preken, utdeling 
 av brosjyrer etter gudstjeneste og andre samlinger, utsendelse av flere brev med 
 påfølgende ringerunde mm. 
 
95/19 Økonomireglement for Tananger menighet (Vedlegg) 
 Som menighetsråd er vi pålagt å ha et økonomireglement, jfr. Økonomi-
 forskriften. Reglementet skal legge til rette for god og forsvarlig 
 økonomiforvaltning. Reglementet gir rutiner og retningslinjer for daglig leder. 
 Tananger menighetsråds økonomireglement vedtatt 25.08.2015 er vedlagt. 
 Dette henviser til gjeldende frister og forskrifter.  
 
 Forslag til vedtak: Økonomireglement for Tananger menighet vedtas. 
 
96/19 Delegasjonsreglement for Tananger menighet (Vedlegg) 

Lov om Den norske kirke – kirkeloven – gir i § 8 menighetsrådet mulighet til å 
delegere myndighet på saklig begrensede områder. 

 I følge § 10 i forslag til  ”Regler om formene for menighetsrådets og 
menighetsrådets virksomhet” – utarbeidet av kirkerådet -, fastsetter 
menighetsrådet i særskilt delegasjonsreglement hvilken myndighet som er tildelt 
menighetsrådets leder, arbeidsutvalget (AU) og administrasjonsleder (daglig 
leder) som daglig leder av menighetsrådets virksomhet. Forslag til 
delegasjonsreglement for Tananger menighet er vedlagt. 

 
 Forslag til vedtak: Delegasjonsreglement for Tananger menighet vedtas. 

 
 
97/19 Informasjon fra representantene på ungdomstinget 2019 
 Kjartan Roalsvik og Marie Aske var Tananger menighets utsendte representanter 
 til Ungdomstinget 8-10. november 2019. De inviteres til møtet for å gi 
 menighetsrådet en orientering. 
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98/19 Orienteringssaker, skriv, meldinger 
   

a. Nytt fra gudstjenesteutvalget. Informasjon ved Just.  
b. Nytt fra barnehagen/SFO. Informasjon ved Randi. 
c. Nytt fra Fellesrådet. Informasjon ved fellesrådsrepresentantene. 
d. Referat fra styremøte i ESC 22.10.2019 

    
99/19 Eventuelt  
 
 
 
 


