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Mer himmel på jord  
Hva kjennetegnet Tananger Menighet i 2019? Kan det beskrives som i Ap.gj 2.47b; 
«Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse».  Eller er vi i motsatt retning som i 
1.Samuels bok 3.1b; «I de dager kom det sjelden ord fra Herren og av syner var det 
få». La oss se oss litt tilbake. 
 
Tidlig på året er det en viktig og god tradisjon at vi få si et rungende takk til alle som 
bruker sine evner og sin tid til i vår menighet. Vårt mål er at den enkelte skal kjenne at 
tjenesten gir mer enn den krever. Lokale, men langreiste krefter (Bård Kristian Kylland 
og Malin Byberg) ga oss sang og musikk til underholdning og oppbyggelse.  
 
MiniAlpha er et arbeid vi tror kan åpne for nytt liv selv om det så langt ikke har samlet 
de store forsamlingene. Små samlinger, men store møter er også Bibeldykk og 
Bønnesamling. Vi tror at dette er noe Tananger menighet trenger.  
 
Noen av sakene rådet har behandlet har krevd en del tid og innsats av rådet. For 
eksempel ny biskop, nominasjon, og giveraksjonen. Men hver og en i rådet har jobbet 
godt og vist seg tilliten verdig fra de som har stemt på oss. Et engasjert menighetsråd 
gikk inn i sin siste runde siden 2019 var et valgår. Rådet brukte mye av våren til å få på 
plass kandidater spesielt til menighetsråd, men og til Bispedømmeråd.  
 
Det ble også jobbet med strategiarbeid og ny visjon. «Mer himmel på jord», den 
samme visjonen som DNK tok i bruk i 2018 ga gjenkjennelse og utfordring som traff 
godt for Tananger menighet. Valg av ny biskop og giveraksjon var også krevende 
saker. Men så var det mange lettere saker å behandle, og det å ha besøk av stab eller 
andre frivillige på rådsmøte var svært hyggelig og til stor oppmuntring.   
 
Som nevnt var høsten tid for en innsats omkring fast givertjeneste som av ulike 
grunner hadde avtatt de senere årene. For å kunne ivareta utgifter til lønn og annet, 
ble temaet markedsført i Gudstjenester, på kirketorget i tillegg til brev og Brosjyrer. MR 
tok kontakt med omkring 90 personer. Takk for håndfast respons.  
Nytt råd ble valgt og konstituert på høsten. I 2019 behandlet Menighetsrådet 99 saker.  
 
Høstens basar gav gode inntekter til menigheten og til misjonsprosjektet. Det ble et fint 
lavterskeltilbud med misjonsfokus og engasjement langt ut over mat, lodd og fine 
gevinster. 
 
 Har du noen gang opplevd at en du kjenner plutselig flytter eller til og med dør? Og du 
sjokkert sier « -men han/hun så jo så godt ut, jeg ble alltid så glad av å være 
sammen..». Kanskje det var noe lignende vi kjente på da Tabago ble lagt ned. Et savn 
er det i alle fall. Takk for det vi fikk. Velkommen tilbake. 
 
Vi gjorde oss noen erfaringer med å arrangere måltidsfellesskap ved middager for hele 
familien i kirkestua uten at det tok helt av. Så langt har vi konkludert med at dette er 
langtidssatsing og krever ildsjeler.   
På Norsk-Eritreisk ettermiddag i november ble vi kjent med Nabomenigheten vår som 
samles i kapellet. Presentasjon, sang, mat og prat. En lærerik ettermiddag til gjensidig 
velsignelse og glede. 
 
Mange flere samlinger har vi hatt i hjemmene og i kirkens mange rom i løpet av året. 
Det har vært tilbud for alle aldre. Mange har bidratt sterkt, noe vi er takknemlige for og 
avhengige av. I alle fellesskap skulle vi ønske vi var flere, at «noen» tok med seg 
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naboen, en kollega, en venn. Men «noen» kunne jo vært «hvem som helst» og «alle»! 
Denne utfordringen lever videre. Og jeg ønsker at nytt liv skal spire i Tananger 
menighet, -og at Paulus får rett: Herren skal legge til nye, gjerne daglig!  
 
Gro Mæland Myklebust 
 
 
 
Faste medlemmer tom 31.10.2019:  Varamedlemmer: 
Gro Mæland Myklebust (leder)   Tom Henning Haga 
Mariann Hellestø Kean (nestleder)  Bjørg Irene Stallemo 
Jorunn Elin Haga     Thorhild Tednes Tjora   
Kjell Vignes      Tor Ådne Mæland Myklebust (perm.) 
Bjørn Mo       
Olav Kylland         
Helga Frøyland      
Siv Elin Mæland 
Just Salvesen (sokneprest) 
Randi Lundberg Tveit (daglig leder/sekretær) 
 
 
Faste medlemmer fom. 01.11.2019:  Varamedlemmer: 
Gro Mæland Myklebust (leder)   Reidar Magnus Jåsund 
Otto Nessa Ljosdal (nestleder)   Kristi Wold Thorsen 
Sondre Søndervik     Ruth-Oddrun Gudmestad   
Leif Ove Aske Roalsvik    Anne Wenche Sele  
Mette Kristin Myklebust    Emil Myklebust  
Mariann Hellestø Kean   
Bjørg Irene Stallemo   
Anna Vaage    
 
Menighetsrådet har hatt 10 møter og behandlet 99 saker.   
 
 

 

Staben i kirken 

Just Salvesen  Sokneprest  

Randi Lundberg Tveit Daglig leder  

Ann Helen Hebnes  Sekretær (60%) 

Anne Marit Vigdel  Ungdomsarbeider (60%) 

Olav Mo   Menighetspedagog  

Marianne Bøe Weibell Trosopplæringsleder (60%) 

Arfon Owen   Organist (50%) 
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Barnehagen/SFO eies av Tananger menighet, og har utvidet formålsparagraf. 
Vi har et godt samarbeid med kirken. Menighetspedagog Olav Mo har fast 
bibelsamling med både SFO og barnehagen i kirken annen hver uke gjennom hele 
året. I det nære samarbeidet med menighetspedagogen og kirken, skaper barna gode 
relasjoner og opplevelser til kirken. Vi legger vekt på at barna blir kjent med våre 
kristne verdier og kulturarv i vårt pedagogiske arbeid. 

Barnehagens/SFOs visjon er:  TRO    Trygghet, Respekt og Omsorg. 
 

Visjonen skal være et arbeidsdokument, en kvalitetssikring, og en definisjon på hvem 
vi er, og hvordan vi vil at barn og voksne skal oppleve og erfare det de årene de 
tilbringer her. Visjonen vår er i fokus på personalmøter, planleggingsdager og ved 
eventuelle kurs. Personalet har laget en felles plattform med felles forståelse for hva 
som er viktig for oss at barn, foreldre/foresatte og ansatte skal oppleve i forhold til 
trygghet, respekt og omsorg. Barn, voksne og andre som kommer til vår barnehage 
skal bli møtt av samme trygghet, respekt og omsorg av oss voksne som jobber her.  

Gjennom Trygghet 
skal barna få oppleve: 

Gjennom Respekt skal barna få 
oppleve: 

Gjennom Omsorg skal 
barna få oppleve:  

*Bærekraftig kvalitet 
på relasjoner mellom 
barn-voksne 
*Det er voksne som tar 
ansvar for at 
samspillet fungerer. 
*Trygg tilknytning 
*Bli sett og hørt 
*Opplevelsen av at 
trygghet danner 
grunnlaget for 
individets utvikling 

*Den voksne møter barnet som 
likeverdig subjekt. Da 
anerkjenner den voksne barnets 
rettigheter i forhold til egen 
opplevelsesverden. 
*Voksne som viser at det er 
samsvar mellom ord og 
handlinger 
*At de voksne er en trygg base 
for barnets utforskning, slik at 
det gradvis kan finne sin egen 
styrke, og utvikle seg til å bli mer 
selvstendig. 
*Den voksne må by på seg selv, 
være følelsesmessig tilgjengelig 
og påkoblet 
*Lek, glede og humor 

*Tid og kvalitet på 
omsorgen 
*Emosjonell investering 
og forpliktelse overfor 
barnet 
*Gi barna struktur og 
grenser i livet sitt. 
*Tilstedeværelse 
*Sosial kompetanse 
*Samarbeid med 
foreldre 

 
Satsingsområder 
Barnehagen har en særskilt bestemmelse med praktisering av kristent livssyn, utvidet 
formålsparagraf. Som menighetsbarnehage har Tananger menighetsbarnehage 
benyttet seg av barnehagelovens § 1a særlig formål med mulighet til en utvidet 
praktisering av det kristne verdigrunnlag. For oss er det viktig å vektlegge barnets 
sterke sider, interesse og muligheter. Vi skal være lyttende, anerkjennende og lydhøre 
for hva barna uttrykker med sine tanker, følelser og meninger. Vi har som mål å la 
barna delta i beslutninger og planlegging av deres hverdag.  
 
Vi har satsing på et Inkluderende lekemiljø. I dette ligger det at alle skal kunne delta, 
blant annet gjennom å tilby lavkodede leker og dele i mindre grupper med stor tilgang 
på voksenkontakt. Vi har fått midler til styrking av det flerspråklige arbeidet i 
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barnehagen. To av pedagogene har i høst deltatt på kurset «Likeverdig lek for alle», 
og dette tar vi med oss videre i arbeidet vårt.  
 
Vi har fokus på Kropp, bevegelse, mat og helse. Barna skal få oppleve nærhet til seg 
selv, naturen, menneskene og dyra rundt seg. Bakgrunnen for dette temaet var at vi 
ønsket et felles tema som dekker flere fagområder. Vi ser også viktigheten av å ta med 
kropp og bevegelse når du samtaler med barn rundt mat og helse. Vi har tatt i bruk 
Mini-røris som er et enkelt bevegelsesprogram som motiverer barna til å like å bruke 
kroppen. Gjennom medvirkning i mat- og måltidsaktiviteter skal barna motiveres til å 
spise sunn mat og få grunnleggende forståelse for hvordan sunn mat kan bidra til god 
helse (rammeplanen 2017). Vi vil bidra til å gi ungene et sunt og variert kosthold. 
 
Barnehagen, åpen barnehage og SFO er med i et felles prosjekt, Musikk i kofferten. 
Dette prosjektet skal sette fokus på den musikalske utviklingen hos barna og gjøre oss 
mer beviste på å bruke musikk i hverdagen i alle situasjoner. De ansatte får veiledning 
av musikkpedagog fra Musikk i kofferten. 
 
Vi jobber med å bruke digitale verktøy slik at det støtter opp om barnas læreprosesser 
og bidrar til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø. Hver 
avdeling har en bærbar pc og IPad som vi bruker sammen med barna for å utforske, 
leke og skape sammen med barna. Vi har fotoapparat som er utviklet for barn, som 
barna kan bruke. Vi har prosjektor vi vil bruke aktivt sammen med barna og kamera 
barn og voksne kan ta bilder med, skrive med barna og la dem velge bilder. Vi vil jobbe 
for at vi kan bruke de hjelpemidlene vi har kreativt og skapende sammen med barna. 
 
Organisering 
Barnehagen hadde i 2018/2019 tre avdelinger og 42 barn. Fra 15.08.19 gikk vi over til 
to avdelinger og 47 barn, fordelt på fire grupper. Vi har nå 2 avdelinger, Noahs ark og 
Hvalene. Noahs ark er delt i to grupper, 2-åringer (10 barn og 3 voksne) og en egen 
Mini-gruppe for 1-åringer (9 barn og 3 voksne). Hvalene er delt i to grupper, 3-4 år (16 
barn og 3 voksne) og førskolegruppa Maxi (12 barn og 2 voksne). Maxi har eget 
opplegg fem dager i uka med forberedelse til skolestart, og andre aktiviteter ift. 
Rammeplanen og barnas utviklingsnivå. Det er også møter mellom barnehage og 
skole for å få en trygg og god skolestart for barna (overgang barnehage-skole).  
I tillegg har vi åpen barnehage to dager i uka, der barna kommer sammen med 
foresatte. 
Barnehagen har 13,5 årsverk og full pedagogtetthet.  
 
Av arrangementer dette året kan vi nevne karneval, påskefrokost med foreldre, 17.mai, 
sommerfest, sykkel-dag, FN-dag, høsttakkefest, Luciafeiring, julebord for barna, 
grøtfest og julevandring samt samenes dag. Vi har hatt 4 dugnader, 1 foreldremøte og 
foreldresamtaler.  
 
Vi har hatt to tilsyn i 2019, IK-mat og dokumenttilsyn. Vi har ikke fått noen avvik på 
tilsynene, men ser på gode tilbakemeldinger og utfordringer til å forbedre 
virksomheten. 
 
Knøttetreffen åpen barnehage 
Trosopplæringsleder i Tananger menighet, Marianne Bøe Weibell, var leder for 
Knøttetreffen i 2019. I tillegg har Marita Olsen Kjeka også hatt en 10 % stilling som 
pedagogisk leder, og har hatt ansvaret høsten 2019. Knøttetreffen har 0,3 årsverk. 
Åpen barnehage er en type barnehage som skal gi et pedagogisk tilbud til barn og 
voksne. Brukerne bestemmer selv når og hvor ofte de vil bruke tilbudet. 
Småbarnsforeldre skal få en utstrakt hånd med tanke på trosopplæringen. 
Knøttetreffen har hele høsten hatt fast småbarnssang og babysang på mandagene. 



 7 

Torsdagen er det ulike aktiviteter som gym, forming, baking og ulike samtaleemner 
mm. Det har vært gjennomsnittlig 18 brukere pr.uke. Veldig godt fremmøte på våren, 
en del lavere på høsten. 
 
SFO 
Første halvdel av 2019 hadde vi 32 barn på SFO, mot 43 barn i oppstarten august 
2018. I august 2019 startet vi opp med 39 barn. Vi hadde i år et større fokus på 
tilvenning, der foreldre fikk tilbud om å være med i 3 dager sammen med barnet. Gode 
tilbakemeldinger på dette. I Tananger menighets SFO vil vi legge vekt på barnas 
behov, gi trygghet til lek både på eget initiativ og sammen med voksne, gi barna 
voksenkontakt etter behov for trygghet og omsorg og bidra til å skape et miljø der 
barna kan føle seg trygge og aksepterte slik de er. 

SFO skal være preget av at barna er her i fritida si. De fleste aktivitetene er et tilbud, 
og barna velger selv om de vil delta. Vi trenger likevel både struktur og regler. Det er 
viktig å skape et trygt og godt miljø rundt barna. Vi tar hensyn til barnas behov, kultur 
og interesser. Barna skal få leke i fred, og samtidig vite at de blir sett av de voksne. Vi 
bruker gymsalen, kaféen og uteområdet til forskjellige aktiviteter. Fotballbingen er 
spesielt populær og benyttes daglig av SFO-barna. 

Sfo har 1,9 årsverk i 2019 

Utfordringer 
Barnehagen har behov for en oppussing av lokalene. Dette har det blitt gitt 
tilbakemelding på gjennom foreldreundersøkelsen både i 2017 og 2019. Denne 
prosessen er nå i gang. Barnehagen må fremstå som attraktiv for nye søkere.  
SFO har hatt et synkende antall søkere, da det nå finnes tre ulike SFOer å velge 
mellom for elevene på Haga skole (Haga SFO, Havørn FFO og oss). Det jobbes med 
å profilere oss mer blant annet gjennom en ny Facebook-side). 
 
Foreldresamarbeid 
Barnehagen har et Samarbeidsutvalg (SU) og SFO har et Brukerutvalg (BU), begge 
disse med representanter både fra foreldregruppa og personalet. I tillegg har 
barnehagen FAU. 
 
SU består av Jarle Tunheim (leder), Alexander Terjesen (foreldrerep.), Geetha Anton 
(ansattrep.), Siri Ritland (ansattrep.), Trude Maren Mo (rep. eierstyret første halvdel), 
Knut Erik Hollund (rep.eierstyret andre halvdel) og Synnøve Olsen Hatlestad (styrer) 
 
BU består av Henriette Heggland (foreldrerep., leder), Silje Mæland (foreldrerep.), Brit 
Marie Maldal (ansattrep.),Merete Nygård/ Marita Olsen Kjeka (SFO-leder), Kari-Anna 
Rones Rolland (rep. Haga skole), Trude Maren Mo (rep. eierstyret første halvdel), 
Mariann Hellestø Kean (rep. eierstyret andre halvdel) og Synnøve Olsen Hatlestad 
(styrer).  
 
FAU består av Alexander Terjesen (leder), Solveig H. Staurland og Bernt Tore Djuv 
Meling.  
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ÅRSRAPPORT FRA EIERSTYRET I TMB/SFO 
 
Eierstyrets sammensetning: 
Leder, oppnevnt av Tananger menighetsråd: Trude Maren Mo (første halvdel av 2019), 
Knut Erik Hollund (andre halvdel av 2019) 
Sekretær: Styrer i Tmb/SFO, Synnøve Olsen Hatlestad. 
En ansatt i Tmb/SFO: Merete Nygaard 
Tananger menighetsråds representant: Kjell Vignes (første halvdel), Mariann Hellestø 
Kean (andre halvdel) 
Daglig leder av Tananger menighet: Randi Lundberg Tveit 
2019 er det 7. driftsåret for Eierstyret i Tananger menighets barnehage/ SFO. 
 
 
Eierstyret hadde 4 møter i 2019. Saker som var oppe til behandling var 
barnehageopptak, oppussing/utbygging, valg av forprosjekt, byggekomité, 
barnehagens drift, økonomi og budsjett, ansettelser/oppsigelser for 2019/2020 og 
rekruttering til SFO. 
Eierstyret er en «diskusjonspartner» for styrer i barnehagen/SFO. Hovedsakelig 
gjelder det saker som å ivareta arbeidsgiveransvaret. Vi holdes informert om endringer 
som gjøres i den daglige driften. Eierstyret ønsker at forholdene legges best mulig til 
rette for barnehage/SFO og de ansatte.  
 
Rapport skrevet av Synnøve Olsen Hatlestad/Merete Nygaard 



 9 

Årsmelding fra sokneprest 
I 2019 vedtok menighetsrådet en ny visjon for Tananger menighet. Mer himmel på 
jord- som også er Den norske kirkes visjon. Kirkas tro er at Jesus allerede har brakt 
Guds rike til jord, samtidig som dette enda ikke er fullendt. Han kaller oss til å være 
sine medarbeidere i å bidra til mer himmel på jord. Det gjelder her i Tananger og det 
gjelder hele verden og hele skaperverket. Det er grunnlaget for alt vi gjør som kirke: 
Tilbedelse, forkynnelse, opplæring, misjon, diakoni, engasjement for skaperverket- og 
alt annet. I tillegg har menighetsrådet vedtatt å ta inn noen av verdiordene fra DnK: 
Bekjennende, åpen og tjenende. I høst hadde vi tre temagudstjenester som fokuserte 
på menighetens visjon og verdiord. Gudstjenesten er menighetens hovedsamling, og 
stedet som tydeliggjør at himmelen allerede er kommet til jord, og samtidig stedet der 
vi inviteres til bønn og arbeid for mer himmel på jord.  

 

Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester 
 

 

 
Vi ser en tilbakegang i antall frammøte på gudstjenestene våre. Også i vår menighet 
merker vi at noen piler peker i negativ retning, slik nasjonale trender viser. Årsakene til 
dette er sammensatte. En årsak er at vi har forholdsvis få yngre familier som er faste 
gudstjenestedeltakere. 2019 har også vært preget av at koret for de eldste barna, 
Tabago, ble nedlagt, samtidig som barnekoret har færre medlemmer enn tidligere. 
Dette gir seg blant annet utslag i færre mennesker på gudstjenestene våre. Løfter vi 
blikket og sammenlikner med landet for øvrig, er det svært mye å glede seg over hos 
oss. Vi er takknemlig for alle som bidrar på gudstjenestene våre, og at mange uttrykker 
at gudstjenesten er viktig for dem.  
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Gjennomsnittlig antall nattverdsdeltakere 

 

 
 

Tallene viser en økning i antall nattverdsgjester. Vi har i 
det foregående året fortsatt med å øke vår bevissthet på nattverd som en viktig 
handling. Vi har hatt flere gudstjenester med både dåp og nattverd, og vi har også hatt 
nattverd på familiegudstjenester. Det er viktig at de som kommer en sjelden gang også 
skal kunne få mulighet til å ta imot Jesu kropp og Jesu blod. Det er flott å registrere at 
barn og unges deltakelse i nattverden kan «senke terskelen» for voksne.  
 

 

Gjennomsnittlig frammøte familiegudstjenester 
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Vi ser en fortsatt nedgang i gjennomsnittlig frammøte på familiegudstjenestene våre.  
En av grunnene er at Tabago er nedlagt og at barnekoret har få medlemmer. Tidligere 
har disse vært faste bidragsytere på familiegudstjenestene, og også dratt med seg 
familie til kormedlemmene. Vi har også hatt elleve færre dåpshandlinger i år, og 
dermed færre familier på disse gudstjenestene. 
Likevel vil jeg mene at trosopplæringstiltakene står forholdsvis sterkt, selv om vi ser 
store variasjoner. Vi opplever at disse gudstjenestene stort sett fungerer godt. Vi 
ønsker i det kommende året å fortsette satsingen på å nå flere yngre på vanlige 
gudstjenester. 
 
Oppsummering 
Mange i Tananger gir positive tilbakemeldinger på gudstjenestene våre. Vi har mye å 
glede oss over. Samtidig er det ulike meninger om ting som kan forbedres. Vi vil jobbe 
videre med gudstjenesteutvikling. Jeg tenker at en viktig faktor for å få flere 
gudstjenestedeltakere er en god invitasjonskultur.  
I tillegg har menighetsrådet vedtatt en satsing på barnefamilier og vi håper at dette vil 
føre til flere fra den målgruppen på gudstjenestene i tiden fremover. 
 

Just Salvesen, Sokneprest 

 

GUDSTJENESTEUTVALGET  

 
Medlemmer: Hilde Beate Lillesund, Siv Elin Mæland, Per Morten Føyen, Arfon Owen, 
Just Salvesen. 
Utvalget har hatt ett møte i 2019. Dette møtet var åpent for forsangerne i menigheten. 
Hovedsaken på møtet var arbeidet med liturgisk musikk. Kirkemøtet har vedtatt at det 
skal være tre alternative serier for liturgisk musikk i gudstjenesten. Som menighet kan 
vi velge mellom å beholde dagens liturgiske musikk eller å bytte til ett av disse 
alternativene. 
 
Gudstjenesteutvalget, sammen med forsangere i menigheten, sang seg gjennom de 
tre aktuelle seriene. Vi diskuterte videre hva vi syntes om den. 
 
Konklusjonen: 
Serie 3 er helt uaktuell hos oss. Den vil kreve kirkekor og passer eksempelvis i en 
domkirke. 
Serie 1 er 1977 liturgien, som vi delvis bruker i dag. Men å innføre hele serie 1 vil føre 
til at vi gjeninnfører Kyrie og Gloria, og det var det flere som ikke ville. 
Det var bred enighet om at serie 2 (mer moderne, rytmisk musikk) er den beste, og at 
det er den som er aktuell å bruke. 
Saken er sendt til MR, som må avgjøre om vi vil beholde dagens ordning eller bytte. 
Gudstjenesteutvalgets anbefaling er at hvis man bytter, så bør det være til serie 2. 
Videre må MR vurdere hvordan et slikt eventuelt bytte skal gjøres. 
 
For Gudstjenesteutvalget, 
Just Salvesen 
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Musikk forsetter å ha en sentral rolle i kirkens liv. Vi har mange dyktig frivillige som 
bidrar med sang og musikk under gudstjenestene. I år har vi vært nødt til å gjøre noen 
justeringer mht. forsangerteamene på grunn av nedgang i antall forsangere. 
I praksis betyr dette at en av fem gudstjenester er uten et forsangerteam. Som i fjor, er 
hovedfokus fremover å rekruttere nye forsangere. Ungdom og barn har vært 
forsangere på flere familiegudstjenester. Ønsket er at noen av ungdommene vil bli et 
fast forsangerteam. Ved noen anledninger kan vi bruke de yngre barna også, som for 
eksempel ved familiegudstjenester.  
 
Flere av forsangerne bidrar også som solister. Profesjonelle musikere har blitt hyret inn 
til enkelte høytidsgudstjenester. Vi har hatt trompetister, en oboist og eksterne 
sangsolister. 
 
Tananger Barnekor og Tabago har beriket flere gudstjenester med sang i tillegg til at vi 
har hatt besøk av eksterne kor. Uheldigvis har Tabago blitt lagt ned i høsten 2019 på 
grunn av utilstrekkelig antall medlemmer. Vi takker Ingebjørg Hollund for mange års 
dedikert og meningsfullt arbeid for å berike det musikalske livet i kirken vår. 
 
Barnekoret har mistet noen medlemmer. Vi har forsøkt å hjelpe til med rekruttering 
gjennom forskjellige prosjekter og arrangementer. Barnekoret trenger fortsatt flere 
medlemmer, og dette er noe vi skal jobbe videre med i 2020. 
 
Tananger Gospel og Ballast band har deltatt på gudstjenester i 2019, og det har vært 
hyggelig å ha dem med.  
 
I høst 2019 har vi etablert et nytt barneband som har fått navnet Ballast Junior. Vi har 
rekruttert barn som er medlemmer av kirken som også spiller et instrument. De har 
allerede spilt på to gudstjeneste i 2019, og vi gleder vi oss til fortsettelsen i 2020.  
 
For å støtte «vi synger julen inn» 2019, etablerte vi et ungdoms-julekor, og et jule-
barnekor. Dette var veldig kjekt, og jeg håper å kunne fortsette med slike prosjekter i 
2020.  
 
Konserter som ble arrangert av Tananger menighet: 
Konsert med Barnekoret og Tabago 
Konsert med Sven Høivik. 
 
Andre aktører som har benyttet Tananger kirke til sine konserter: 
Sola Kulturskole, Tananger Skolekorps, Sola Brass Band, Storevarden skole 
julekonsert og Romjulskonsert ved BK Kylland og Malin Byberg. 
 
Fra Arfon Owen, fast organist fra 2018  
som ser fram til å jobbe videre med en fantastisk stab, medarbeidere og frivillige 

 

Tananger Barnekor og Tabago : Se barne- og ungdomsarbeidet. 
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TANANGER GOSPEL  
 
Møtedag / tid: En tirsdag pr mnd. Kl.19:00-21:00  
Hovedledere: Bjørg Lauvvik og Helga Frøyland  
Styremedlemmer: Elin Kanu, Tine Suman Hodne 
Antall samlinger totalt: 10 øvelser og 5 opptrinn 
Antall deltakere: 66 har vært innom.  
Aldersgruppe: Voksne 
 
FORMÅL MED ARBEIDET  
 
Hensikten med koret er å skape en møteplass for ”gamle tensingere” og andre voksne, 
primært fra Tananger, som ville synge. Det er viktig at kirken har tilbud som favner vidt. 
Sang og musikk gir ord på tro og liv. En er sammen med mange ulike voksne, og 
tiltaket er ment for å skape et godt kristent miljø for flest mulig. Det sosiale er av stor 
betydning, og ulike konserter og sosiale treff vil være en del av konseptet. Det er og en 
verdi å samle folk på tvers av menighetsfellesskap.  
 
LITT OM ÅRET SOM GIKK  
 
Vi hadde 5 øvelser og 1 opptrinn i vår. Koret sang på Tanangerdagene arrangement 
med Einar Lunde. 
 
I høst var det 5 øvelser og 4 opptrinn. Det ble en fin kor høst med opptrinn på Ræge 
menighets 10 års jubileum, og på julemesse i Ganddal. Koret sang 2 ganger i 
Tananger kirke. Siste øvelse hadde vi julekos med spekemat og underholdning.  
 
Korets dirigent er fremdeles Tine Suman Hodne og pianist Elin Kanu. Vi er veldig 
takknemlige for vår dirigent og vårt rikt sammensatte band. 
 
LEDERSITUASJONEN  
 
Vi har ei arbeidsgruppe som består av to ledere, dirigent og pianist. Vi delegerer 
ansvar for rydding, rigging, kjøkkentjeneste og åpning av øvelsene. Dette er 
dugnadsarbeid og foreløpig er ledersituasjonen god.  
 
 
Bjørg Lauvvik og Helga Frøyland 
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Årsrapport for trosopplærer . 

 

Ansatte: 

Marianne Bøe Weibell har 60% stilling som trosopplæringsleder. Anne Marit Vigdel 

jobber som ungdomsarbeider og har ansvar for trosopplæringstiltakene for de i 

7.klasse og oppover og vår menighetspedagog, Olav Mo, jobber daglig med 

trosopplæring for hele spekteret av barn 0-18 ved barnehagesamlinger, skolebesøk, 

konfirmantundervisning mm. 

 

Trosopplæringstiltakene: 

Det er blitt gjennomført 17 ulike punkttiltak fra trosopplæringsplanen i 2019 i tillegg til 

de flotte kontinuerlige tiltakene vi har. 

 

Punkttiltak: 

0 år: Dåp  

0 år: Babysang 

1 år: Småbarnssang 

0 - 3 år: Knøttetreffen 

4 år: samling og barnebibelen 

6 år: Dåpsskole før skolestart  

3.kl: Tårnagenthelg 

4.kl: Stallen + Jesha-besøk 

5.kl: Skattejakt  

6.kl: Lys levende  

7.kl: Mesternes mester m/ESC-besøk   

8.kl: Overnatting på ESC 

9.kl: Konfirmasjon 

10.kl: Konfirmantreunin + wannabe followme 

1.vgs – ung voksen: Follow me 

 

Kontinuerlige tiltak: Barnekoret, Tabago (pause fra høsten 2019), søndagsskolen, 

Jesha og ESC. 

 

Tiltakene for de aller minste (Knøttetreffen m/babysang og småbarnssang) viser seg 

fortsatt å være et attraktivt tilbud og blir for mange det første møtet med kirka. Ila 2019 

var 150 familier fordelt på 15 forskjellige nasjoner innom. Ellers er det god og jevn 

oppslutning på de aller fleste tiltakene som er godt innarbeidet.  

 

Frivillige / medhjelpere: 

Vi har noen fantastiske medhjelper som stiller opp gang på gang med små og store 

oppgaver som er avgjørende for at vi kan drive et så stort barne- og ungdomsarbeid. I 

tillegg har vi mange «følge-foreldre» som melder seg til tjeneste på de konkrete 

tiltakene der barna deres et deltakere. Framover vil vi utfordre spesielt faddere og 
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andre voksne i barnas nettverk til å ta del i barnas liv og trosopplæring ved å bidra som 

medhjelpere. 

 

Gudstjenestene: 

Trosopplæringsgudstjenestene / familiegudstjenestene fungerer godt og vi ønsker å 

holde fast på at vi har nattverd på de fleste familiegudstjenestene. Vi har ca en 

trosopplæringsgudstjeneste i måneden og vil fortsette å ha disse som 

familiegudstjenester. 

 

Familiegruppa: 

«Familiegruppa» er en gruppe på facebook der det blir lagt ut informasjon om og 

invitasjoner til ting som skjer for barn og familier i Tananger menighet. Høsttacofesten 

var nok en gang en høydare med mange familier innom og god tid til matlaging, 

spising, leking og prat. 

 

Marianne Bøe Weibell 

trosopplæringsleder 

 
 
Årsrapport for menighetspedagog.  

 
 «Det er ikke du som bærer kirken. Det er kirken som bærer deg!» 

Dette er en setning som jeg har grublet en del over i 2019. Vi har så lett for å tenke at 

vi vil fikse opp der Gud feiler. Vi bruker nok ikke så sterke ord, men med våre 

handlinger og tanker gjør vi kanskje det allikevel. Vår oppgave er å leve i Guds 

nærhet, spre evangeliet om Jesus og la Ånden virke. Tenk om ryktene om oss i 

Tananger menigheten var at vi frykter og elsker Gud og viser omsorg for våre 

medmennesker! 

Konfirmantarbeidet  

Våren 2019 ble 56 ungdommer konfirmert, og det var 57 nye konfirmanter som ønsket 

å bli med oss i høst. En stor del av kullet kommer til kirka for å følge vårt opplegg. Det 

er en stor mulighet. De kommer med svært ulik ballast og må møtes som 

enkeltmennesker med hver sine behov.  

Selv om rammen på konfirmantåret med samlinger, leirer, hjemmegrupper, 

gudstjenester, fasteaksjon mm er ganske fast, ber og jobber vi stadig for å se etter 

forbedringer. Hvordan kan vi nå dem med evangeliet slik at det ikke blir teori men 

livsforvandlende for tid og evighet? Hjertelig takk til hjemmegruppelederne som tar 

imot konfirmantene i sine hjem, gir dem et måltid og er med dem i samtale og bønn. 

I år har vi brukt Den bortkomne sønnen som en gjenganger i vår undervisning. Vi 

ønsker at konfirmantene skal ha med seg denne historien om at du alltid er 

velkommen tilbake til Far, videre i livet. Vi har også fokus på bønn. Magnus Malm sier: 

«Bønn er ikke en vei til relasjon med Gud. Den er relasjonen»  

Bibelsamlinger 

Med vår egen barnehage og SFO for barnehagen vår og SFO fortsetter jeg med min 

toårssyklus slik at barna som blir her flere år kan få repetisjon på historier og sanger. 

Kjekt å oppleve at mange husker sanger som de sang for to år siden, at de har blitt en 
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del av deres repertoar. Håpet er at sangene og bibelfortellingene kan få leve i dem i 

hverdagen sin nå, men også være med i deres bagasje videre i livet. 

Julevandringer.  

Julevandringene i kirka er flott møter med barnehagene og 1. klassingene i Tananger. 

Jeg unner alle å få se forventningen og undringen i mange barneøyne når de møter 

keiser Augustus, Engelen Gabriel og får bære gavene som skal gis til kongen som er 

født. I år ble det 16 vandringer. Nok en gang hjertelig takk til staben som villig stiller 

opp i ulike roller. 

SKOLE-KIRKE – samarbeid  

Også i 2019 fikk jeg mange henvendelser fra skolene om å ha KRLE-undervisning, 

enten i kirka eller på skolen. Mange lærere er takknemlige for å kunne få ressurser i 

undervisningen fra kirka. Å engasjere elever i 4. trinn om hva en gudstjeneste 

inneholder, eller om interiøret i et kirkerom, er svært mye enklere i et kirkerom enn i et 

klasserom. I år ble jeg invitert av rektor på Haga til lærermøte for å fortelle om hva vi 

kan tilby av undervisning! Ryktene om våre tilbud har bredt seg slik at andre 

menigheter har tatt etter oss, og er svært fornøyd med det. I 2019 hadde vi 29 besøk 

fra 1. – 10. trinn.  

Vi er glade for at alle tre skolene våre tar imot invitasjon til gudstjeneste i førjulstiden. 

Mini-alpha  

Mini-Alpha ble holdt for andre året på rad. Denne gang var det fem deltagere på 

kurset. Mini-alpha er et innføringskurs i kristendommen og gir undervisning og 

muligheter for samtaler. Selv om det var færre deltagere, tenker jeg at det er viktig å 

opprettholde å tilby kurset. En menighetsprest uttrykte at han ikke forstod at 

menigheter turte å ikke ha Alphakurs. Det holdt de om det var to eller tjue deltagere, 

og det var kurset som var menighetens rekrutteringsarena. Vi som menighet bør nok 

også bli flinkere til å invitere personlig med på kurs. Massiv annonsering har begrenset 

effekt. Ole Johan var praktisk tilrettelegger og Just Salvesen og meg var undervisere. 

Bibelsatsing i menigheten. 

Tananger menighetråd vedtok våren 2019 Bibel som satsingsområde. Det kan kanskje 

høres unødvendig ut. Et mer bevisst forhold til å bruke Bibelen mer både i det private 

og i våre menighetsaktiviteter tror jeg kan gi rike frukter. Hvis vi som menighet og 

enkeltpersoner ydmykt ber Gud om ledelse gjennom sitt ord, kan det ikke unngås at 

ting vil skje!  

Tananger menighet inngikk derfor en samarbeidsavtale med Bibelselskapet i vår. 

Avtalen forplikter oss til kollekter til Bibelselskapet, og så vil de hjelpe oss med å skaffe 

ressurser i form av materiell og besøk i menigheten. Starten for samarbeidet ble 

markert på bibeldagen 17. februar. Da hadde vi bibelutstilling med stor respons fra 

Solabladet. Samme kveld hadde vi Bibelreisen, en fire timers vandring for å finne de 

lange linjene i Bibelen.  

Dagen etter startet vi opp Bibeldykk, en time annenhver mandag hvor bibellesing er i 

fokus. Vi åpner for refleksjoner, men passer på at lesingen får prioritet. Normalt blir det 

lest to kapitler fra det gamle og to kapitler fra det nye testamentet. Gjennom 2019 leste 

vi gjennom Johannesevangeliet og halve 1. mosebok. Etter hvert har det vært en 

kjerne på 8-10 personer som kommer ganske fast. Vi unner mange flere å få ta del i 

dette fellesskapet. Det er godt og nyttig å dele refleksjoner sammen. 
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I april hadde vi besøk av Hans Johan Sagrusten fra Bibelselskapet som foreleste om 

Rik bibelbruk. Han har skrevet boka med samme navn. De tre timene han fikk til 

disposisjon forsvant fort. Han var usedvanlig interessant og flott å lytte til. Søndag 16. 

februar får vi nytt besøk fra Bibelselskapet. Da kommer Anne Mari Schiager Topland. 

For å være flere sammen om å tenke ut nye arrangementer med bibelfokus, har vi 

dannet en bibelkomité. Den består av Stig Sunde, Trygve Weibell og meg. Har du 

tanker og ideer, er du velkommen til å ta kontakt med oss.  

Olav Mo 

Jesha  

Se egen årsrapport.  

  



 18 

 

 

TANANGER KIRKES SØNDAGSSKOLE 
Møtedag: Søndag 

Hovedleder: Ingebjørg Hollund 

Medledere: Inger Karin Rott, Kari Haga, Linda May Schmid, Mary Karunakaran og 

Anne-Margrethe Ree Sunde. 

Slushere:Jonas og Rude Rott, Filip og Kristin Haga, Kaja Weibell, Elida og Alette 

Schmid, Sofie Sunde og Eleni Heggheim-Bulteau. 

Antall samlinger:26 

Antall deltakere: Mellom 10 og 55. 

Aldersgruppe: Fra 0-12 år. 

 

Formålet med arbeidet: 

Vi ønsker å gi Jesus til barna. At de skal kjenne Ham og hans syn på dem og planer 

for dem. Vi ønsker at de skal få kjenne at han er med dem i hverdagen, og at de skal 

ønske å bli bedre kjent med ham og ha ham som forbilde. 

Videre ønsker vi at kirken skal være som et hjem, at de skal kjenne seg trygge og 

velkomne her. Søndagsskolen er barnas gudstjeneste, derfor strever vi etter å ha 

kvalitet på samlingene. 

 

Litt om året som gikk: 

I samlingene kan vi være alt fra 10 til 55 alt etter hva som ellers skjer i gudstjenesten 

(dåp, medvirkning av barnekor osv.) 

Vi gleder oss over alle som kommer, men skulle gjerne hatt enda flere barn her. 

Samlingene er som de pleier, lystenning, sanger, andakt og aktiviteter. Andakten er 

forskjellig fra gang til gang. Noen av oss liker drama, andre flanellograf og noen liker å 

vise film. Kjekt og viktig med variasjon. 

Aktivitetene vi har er gymsal (når vi er nok folk til det),biljard, airhockey og så har vi 

alltid en lage aktivitet. Kjekt at ungene kan lage å få med seg hjem en ting som kan 

minne dem om hva vi hadde om den aktuelle søndagen. 

Vi hadde i år juletrefest i etterkant av familiegudstjenesten den 6 januar. Dette fungerte 

fint, og er noe vi kan tenke oss å fortsette med. 

Vi var tilstede på barnas dag med aktivitet og utdeling av søndagsskole materiell. Alltid 

kjekt å være med den dagen. Vi hadde og søndagsskolegames som avslutning før 

sommeren. Kjekk tradisjon det. 

 

Ledersituasjon: 

Vi er i dag 6 voksne og 9 slushere. Det er for lite folk til at vi kan dele søndagsskolen 

inn i grupper. Vi er et godt team, men har plass til flere, gjerne noen besteforeldre som 

har lyst å bidra. 

Tusen takk til alle som er med i dette viktige arbeidet. Og tusen takk til alle dere flotte 

unger som kommer på søndagsskolen. Vi er heldige som får være ledere for dere. 

 

Ingebjørg Hollund. 
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TANANGER BARNEKOR 
 

Møtedag:  Torsdag 

Hovedleder: Sigrid Bru 

Medledere: Linda May Scmid, Ingunn Heggheim-Bulteau 

Antall samlinger totalt: 37, derav 9 opptredener. 

Antall deltagere: 36 barn har vært innom barnekoret i løpet av året, 15 medlemmer 

Aldersgruppe: Fra 4 år -2.klasse 

 

Formål med arbeidet 

Vi ønsker at barna skal bli kjent med vår kristne tro og kultur gjennom sang, lek og 

formidling Vi har fokus på trivsel, samhold og tilhørighet. Alle barna får markert sin 

bursdag på en øvelse i løpet av året. 

 

Litt om året som gikk 

Året startet med veldig godt oppmøte, ca 20 barn på hver øvelse, på det meste 25 

barn.  

Vi hadde 3 opptredener i Tananger kirke, inkludert konserten sammen med Tabago i 

Mai. 

Koret deltok også på gospelkonserten i Sørnes kirke. På våren bestemte vi oss for å 

lage et spennende arrangement for å rekruttere flere medlemmer til begge 

barnekorene. En tryllekunstner, som også er en god formidler, ble hyret inn til å ha et 

trylleshow i kirken. Tryll og Trall ble arrangert en torsdag istedenfor vanlig øvelse. I 

forkant var det servering av pølser. Korene sang og Sigmund Pedersen hadde et 

fantastisk show med andakt flettet innimellom, noe som fikk barn og voksne til å juble. 

Det var dessverre litt dårlig oppmøte og færre nye barn enn vi hadde forventet. Ellers 

hadde vi en opptreden på gudstjeneste i kirken og en opptreden på Tabo, foruten 

opptreden på Vi synger julen inn og på julegudstjeneste. 

Det ble arrangert middag før øvelse en gang dette semesteret. 

Vi opplevde lavere oppmøte i koret på høsten. Vi ønsker å rekruttere flere medlemmer 

og tar gjerne imot forslag til gode ideer for å få dette til. Aldersgrensen er nå fra 4 år til 

og med 6. klasse. Jostein har vært trofast sjef for kveldsmaten etter øvelsen.  Vi har 

hatt noen frivillige innom koret som har hatt andakt for barna. Takk til dere! Og takk til 

de flotte barna vi får være leder for!  

 

Ledersituasjonen 

Vi har vært tre ledere. Vi fikk god hjelp fra en av foreldrene når vi trengte det. Ann 

Helen har sagt ja til å bli med i lederstaben på fast basis.  Ingunn Heggheim-Bulteau 

har sluttet som leder, så da er vi 3 ledere ved oppstart 2020. Vi ønsker å ha med oss 

en leder til 

 

Sigrid Bru 
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TABAGO (Tananger Barnegospel) 
 

Møtedag: Torsdag 

Hovedleder: Ingebjørg Hollund 

Medledere: Laila Føyen,Hilde Myklebust og Sonja Vaage Skjelsvik. 

Antall samlinger: 21 

Antall deltakere: 9 

Aldersgruppe: 3-7 klasse. 

Aktivitet: Sang. 

 

Formålet med arbeidet: 

 

Å ha et kristent tilbud til barna i Tananger som liker å synge. 

Vi synger sanger med kristent og godt innhold. 

Vi ønsker at barna skal bli kjent med Jesus, og ha ham som forbilde i hverdagen. 

Vi har andakt på hver øvelse og av og til en lageaktivitet. 

Barna får vite at de har et viktig budskap å komme med når de opptrer ute. 

At ungene skal ha kjenne seg hjemme i kirka er og viktig for oss. 

Siste torsdagen i mnd. har vi kos da vi og har fokus og på trivsel og samhold. 

 

Litt om året som har gått: 

 

Etter jul var det mange jenter som sluttet i koret, og vi var bare 9 stk. igjen. Pga. så 

liten oppslutning, ble det ingen opptredener på oss før avslutningsmøte vi hadde før 

sommeren sammen med barnekoret i mai. 

Etter ferien, var vi fra 5-7 stk. på øvelsen. Det synes ikke jeg som hovedleder er nok til 

å danne et kor, og besluttet derfor i september å legge ned koret.  

 

Ledersituasjon: Vi har vært 4 gode ledere fram til sommeren. Da sluttet Laila, Sonja og 

Hilde. Linda May Schmid var med de få øvelsene vi hadde etter ferien. 

 

Stor takk til alle for flott innsats i 2019.   

Og til ungene: Tusen takk for at dere kom på koret. Vi er heldige som har fått være 

leder for dere. Dere er fantastiske! 

 

Ingebjørg Hollund. 
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JESHA  
Møtedag: Fredager i partallsuker kl.18:00 – 20:00  

Hovedleder: Olav Mo  

Styremedlemmer: Inger Karin Rott, Jostein Weibell og Olav Mo  

Antall samlinger: 16  

Antall deltakere: Gjennomsnitt: 63  

Aldersgruppe: 5.-7. klasse. 

Jesha er et tilbud som fortsatt mange har glede av. En stor kjerne av tweens kommer 

også på alle Jesha, og så er det mange som kommer innom noen ganger. På Jesha er 

det mye å gjøre. Vi har i 2019 ikke innført noen nye aktiviteter. Vi har sett at 

sofagruppene i kirketorget også samler en stor gjeng unger som i stor grad har det 

kjekt sosialt. Jesha avsluttes med samlingsstund i kirkerommet. Der er det en andakt, 

premieringer, medlemstrekning og trekning på inngangslodd. I år har jeg selv hatt de 

aller fleste andaktene. Just Salvesen har besøkt oss og hatt andakt en gang i 

semesteret. På veien ut har barna anledning til å gi en pengegave som går til 

skolesekker i Romania. Jesha støtter vårt misjonsprosjekt ved å gi 10% av kiosksalget 

og alt som kommer i Romaniabøssen. Fra våren 2017 til jan 2020 har Jesha samlet 

inn over kr. 25 000,- eller 125 skolesekker. 

2019 har vært et år som har fungert relativt godt. Vi har hatt godt fremmøte, ungene 

ser ut til å trives og jeg har godt med ledere på de to vaktlagene. Noen ganger har det 

allikevel vært mange forfall fra ledere og i vår avlyste vi en gang av den grunn.  De 

fleste gangene det har vært mangel på mannskap og jeg har spurt Gud hva han 

tenker, har det kommet løsninger jeg ikke hadde regnet med. Den sterkeste erfaringen 

i høst var 1. november. Jeg sa da jeg gikk hjemmefra at det muligens tok kort tid før 

jeg kom hjem igjen på grunn av ledermangel, men så stiller en god gjeng ungdommer 

som hadde hatt korøvelse og redder Jeshakvelden. Noen vil si det var tilfeldig. Jeg 

opplevde det som bønnesvar! 

I løpet av 2019 var det 216 ulike barn på Jesha. Tenk hvilken mulighet det gir til å peke 

på Jesus. Vær med på å be for Jesha, lederne og alle som kommer innom. 

Da gjenstår det å takke hjertelig alle ledere på Jesha. Uten ledere – ingen Jesha! 

Olav Mo 
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UNGDOMSAERBEIDET 

 
Ungdomsklubben: ESC 

Møtedag: Annenhver fredag i partallsuker 

Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel 

Styremedlemmer: Rude Rott, Tanja Elise Vevle, Aksel Johan Lund, Arne Johansen, 

Ingrid Bjørnsen, Tonje Herigstad Bråstad, Sondre Søndervik, Marie Aske & Christina 

Harestad Solvang. 

ESC er en del av trosopplæringen i Tananger menighet. Det er et rusfritt 

lavterskeltilbud for ungdommer i Tananger. Her skal de får en smak av Jesus. 

ESC er en fritidsklubb der ungdom møtes og gjør aktiviteter sammen. 

Vi har bordtennis, air hockey, dart, brettspill, landhockey, biljard, film, PS4 mm.  

ESC har kiosk der en kan kjøpe småretter, snop & brus. 

Vi har ulike tema hver gang slik som gruppearbeid, quiz, beat for beat, konkurranser, 

turneringer, juleavslutning, overnatting i kirken, Mesternes Mester. 

Litt om året som gikk: 

Vi er en god gjeng med over 20 ungdomsledere som driver ESC sammen med 

ungdomsarbeider. Lederne er stort sett på klubben hver gang. Ungdomslederne leder 

meetingpoint, har andakt og vitnesbyrd og er ansvarlige for aktivitetene. 

Når ungdommene kommer på ESC skal de bli sett og inkludert. 

Konfirmantene skal være 6 ganger på ESC i løpet av sin konfirmanttid.  

3 er obligatoriske og de andre 3 er valgfrie. Flere av konfirmantene er flere ganger på 

ESC enn det de må og dette er gledelig. Det er veldig positivt å ha konfirmantene på 

ESC. Stadig flere fra 8. klasse finner veien til klubben. Nå er det en fast gjeng med 8. 

klassinger som går fast. Det er god relasjonsbygging mellom de yngste og eldste 

ungdommene. 

5. april hadde vi trossopplæringstiltaket Mesternes Mester for 7. klasse.  

Ungdomslederne hadde hovedansvaret for hele kvelden. De delte dem inn i grupper 

som gjorde mange forskjellige aktiviteter som var delt inn i poster.  

Ungdomslederne er delaktige og skaper trygge rammer. 

Vi spiste hamburgere til nattmat. 

En av de eldste ungdomslederne hadde andakt om at Jesus er Mesternes Mester. 

Etter at 7. klasse har vært på MM får de tilbud om å gå resten av våren på ESC. 

Dette for å bli kjent med klubben før de begynner på ungdomsskolen. 

6. september hadde vi overnatting for de som var begynt i 8. klasse. Det var en flott 

gjeng med 8. klassinger som overnattet i menighetssalen sammen med flere 

ungdomsledere. Ungdomsarbeider laget frokost til dem om lørdagen. Dette var et 

veldig kjekt tiltak. 

I desember hadde vi ESC-JUL. Dette er obligatorisk for konfirmantene.  

Med grøt, andakt og underholdning. 

Ballastbandet:  

Ballastbandet består av 5 ungdommer. 

I løpet av året var de med på presentasjonsgudstjenesten av konfirmanter, 

misjonsgudstjeneste, temagudstjeneste og friluftsgudstjeneste. 

Ungdomskor: 

Høsten 2019 startet vi et ungdomskor som skulle være med å synge julen inn. 

Ca. 10 ungdommer deltok. En av ungdomslederne var dirigent. 

Ungdomskoret deltok også på lysmessen. 
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Follow me – klubb i klubben: 

Alle ungdomslederne er medlem i ledernettverket Follow me www.thefollowme.net 

Ungdomsarbeider (UA) har ansvaret for samlinger 1 gang i måneden.  

Vi tar opp tema som opptar ungdom. Har hatt fokus på å snakke om tema som er 

tabubelagt. Er opptatt av å åpne opp for samtaler over tema som er vanskelige. 

Lærer bibelbruk og oppmuntring til jevning bibellesning. 

Follow me er ryggraden til ungdomsarbeidet i Tananger menighet. 

På de lokale samlingene spiser vi, ber sammen, leser i Bibelen og har et tema som vi 

går sammen to og to og prater om. Etterpå samles vi i plenum og deler erfaringer og 

menininger.  

UA er opptatt av å skape en kultur i ungdomsmiljøet der en kan være seg selv. At det 

er åpent og inkluderende. Respekt for at vi er forskjellige har det vært fokus på.  

UA oppmuntrer dem til å finne rom til stillhet og ro. Gi dem gode verktøy til å takle livet 

med alle utfordringer og valg som ungdommene står ovenfor. 

Jeg mener at det er veldig viktig å gi ungdommene tid, der jeg lytter og hører på hva 

de tenker og mener. At de har stor innvirkning og medbestemmelse over 

ungdomsarbeidet. Slik får de eierforhold til arbeidet. 

UA har medarbeidersamtale med alle ungdomslederne 1 gang i året. 

I mars var vi på Follow me Konferanse på Solstrand camping sammen med rundt 100 

ungdommer. To av våre ungdommer ledet hele konferansen. 

I august var vi på felles avspark for høsten - SPARK i kongeparken med sporløype og 

samlingen med flere seminarer i Ålgård kirke. 

Follow me vokser og i skrivende stund er det 12 menigheter i vårt bispedømme som er 

medlem i Follow me. 

WannaBeFollowMe er et ledertreningsopplegg som vi tilbyr 10.klassinger hver høst. 

Det handler om hva det vil si å være leder, forventninger, holdninger og verdier. 

Samlingene er hjemme hos UA. 

Konfirmantleirer: 

Vi har to konfirmantleirer i løpet av året. En om høsten og en om våren. 

Flere av ungdomslederne er med som ledere på leir. Der bygges relasjoner til 

ungdommene. Ungdomslederne leder samlinger og grupper. På den ene er og en av 

dem leirsjef og UA er kjøkkensjef.  

Ledersituasjon: 

Vi er godt bemannet med ledere på ESC. Lederne er fra 15-27 år. Har og med en 

leder over 50 år foruten UA. 

Ungdomslederne er en flott gjeng som driver ungdomsarbeidet sammen med UA.  

UA legger ting til rette og planlegger arbeidet sammen med lederne. 

Vi har facebookgruppe, ESC har facebookside, egen messenger og vi har en god 

kommunikasjon. 

Jeg som ungdomsarbeider er veldig opptatt av å delegere oppgaver til 

ungdomslederne. Jeg er opptatt av at de skal få bruke seg på oppgaver de kjenner de 

brenner for og der de blomstrer. Vi er et veldig godt team som driver arbeidet sammen. 

Veldig takknemlig! 

Anne Marit Tjora Vigdel, Ungdomsarbeider. 

  

http://www.thefollowme.net/
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Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet. Dermed kommer konfirmantenes fasteaksjon og misjonsprosjektet også 
inn under diakoni selv om dette ikke er spesifikt nevnt i dette avsnittet.  
 

DIAKONIUTVALGET 
Diakoniutvalget har ikke vært i funksjon i 2019, og det oppleves vanskelig å få til et 
utvalg som har ansvar for helhetstenkning rundt menighetens diakoni. Derimot ble det i 
løpet av året opprettet en gruppe som har ansvar for torsdagslunsjen.  
 

TORSDAGSLUNSJ MED NÅGE ATTÅT 
Torsdagslunsj er et lavterskeltilbud for pensjonister og andre som er hjemme på 
dagtid. Hver samling byr på et kåseri og/eller et kulturelt innslag etter en god lunsjbufé.  
I 2019 ble det arrangert åtte torsdagslunsjer, fire hvert semester.  
Kjøkkentjenesten har gått på rundgang blant et knippe frivillige. Oppslutningen har 
variert mellom 40-70 deltakere. Vi opplever god respons og fornøyde deltakere. 
Nå er det dannet en gruppe som har ansvar programmet. Slik blir tilbudet mindre 
stabsdrevet. Gruppen består av:  
Ole Harald Myklebust, Emil Rott, Ruth Sørbøe Rott og Randi Lundberg Tveit. 

 

BLOMSTERHILSEN 
Før første søndag i advent deles ut en blomsterhilsen til alle i menigheten som har 
rundet 80 år. I 2019 delte 11 blomsterutdelere ut 133 julestjerner. I tillegg ble 6 azalier 
gitt til Tabo sine avdelinger som en adventshilsen. 
Dette organiseres fra kontoret ved Ann Helen Hebnes.  

 

BESØKSTJENESTE OG LEDSAGERTJENESTE 
Tananger menighets besøkstjeneste består av fire besøksvenner. Disse går på 
hjemmebesøk til mennesker som vi fanger opp har et behov for eller ønske om besøk. 
Det kan være for praktisk hjelp, eller for en prat.  

 
Ledsagertjenesten (tidligere sykevaktsordningen) er et felles tilbud for menighetene i 
Sola. Det er et supplement til det familie og helse- og omsorgstjenesten gjør, for den 
som trenger hjelp i hverdagen. Dette er en tjeneste hvor frivillige medarbeidere, kalt 
ledsager, mot en liten timegodtgjørelse, kommer hjem og er tilstede hos den syke for å 
avlaste pårørende. Ledsager skal ikke utføre sykepleie eller stell, men kun være til 
stede, være med ut og handle, gå til frisøren, følge til time hos tannlegen eller på 
sykehuset. Tildelingen av tjenester skjer etter tilgang på frivillige. To besøksvenner fra 
Tananger deltar også i denne tjenesten. 
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SPRÅKKAFÉ FOR DAMER 

Vi møtes hver tirsdag, unntatt i skoleferier, kl. 17.30-19.00. Frivillige: Sølvi Waage 

Kylland (hovedleder), Ingfrid Risa, Jofrid Goa, Turid Husdal (første halvår), Synnøve 

Østebø, Solvor Helgøy Bø, Mariann H Kean, Kirsten Rydningen Elstad, Margrethe 

Traa, siste halvår: Sandra Meibauer og Patricia Nyland. 

 
Antall deltakere som kommer varierer fra 3-8 voksne og 0-6 barn. 
 
Formålet med arbeidet: 
Språkkaféen skal være en arena der innvandrer-kvinner kan lære mer norsk og bli 
kjent med andre i lokalmiljøet. Overordnede mål er inkluderende fellesskap og 
integrering. 
 
Hva gjør vi: 
Den aller viktigste aktiviteten er å snakke sammen, om løst og fast, eller om spesielle 
tema. I tillegg har vi spill og spørsmåls-/samtalekort  som vi bruker, eller vi tar opp 
ord/uttrykk/grammatikk, gjerne på spørsmål fra deltakerne. 
Vi er mange norske ledere, så det er god anledning for alle til å få snakke, en-til-en 
eller i mindre gruppe. Vi serverer te/kaffi/frukt/kjeks/nøtter.  
 
Det er hyggelig at det ikke bare er kvinner som bor i Tananger som kommer, men også 
noen som bor på Sola.  
Språkkafeen fikk  i år tildelt 5000 kr i folkehelsemidler fra kommunen.  
Kafé-lokalet fungerer veldig bra til vårt bruk. 
 
Sølvi Waage Kylland 

 

SMÅFELLESSKAP 
I menigheten er 9 det ulike småfellesskap. Vi har grupper for godt voksne (60+), for 

dem som er +/- 40 år, to grupper for menn og en bønnegruppe. Til sammen var det 

nesten 80 personer som var med i en gruppe dette året.  Noen møtes annenhver uke, 

andre treffes hver tredje/fjerde uke. På samlingene er det bønnefellesskap og 

anledning til å dele tanker og erfaringer om tro og liv. Gruppene studerte og samtalte 

om tekster fra Bibelen, noen leste en bok. 

De fleste startet samlingen med et enkelt måltid mat sammen. I året som er gått har 

noen sluttet i sine grupper, nye har kommet til.  

 

Ressurspersoner: Nelly Hveding og Jorunn Hebnes 

 

JENTEKVELD 
Vi har hatt 6 «Jentekvelder» i 2019. Det har møtt opp fra 3 til 12stykker. 

Vi møtes i kirkestuen til ett uformelt, sosialt samvær – mange har håndarbeid med seg. 

Vi har enkel servering, kaffe og litt til. Frivillig kollekt, pengene går til vårt 

misjonsprosjekt i Romania. 

Før jul er Brit Marie Maldal ansvarlig for at de som vil, kan få lage sine egne julekort. 

Dette er veldig populært, og absolutt den kvelden som samler flest damer. 

Formålet med «Jentekveldene» er å ha et lavterskeltilbud for damer i alle aldrer. Vi 

mener at det er viktig å bygge relasjoner og knytte bånd til menigheten. De som 

kommer (ikke alle er like aktive i menigheten ellers) ser ut til å trives godt, men vi 

skulle gjerne samlet flere. 

 

Ann Helen Hebnes og Anne Marit Vigdel  
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KVELDSMAT OG KIRKEMIDDAGER 
Kveldsmat serveres torsdager etter Barnekorets øvelse og barne-TV. 
Antall måltider: 24 kveldsmåltider. 
Kveldsmat er åpent for alle, men benyttes nesten utelukkende av foreldre og barn i 
barnekoret. 
Leder:  Jostein Mæland. 
Andre: Foreldre til barn i barnekoret, andre frivillige 
Kveldsmaten er et flott tilbud særlig til barn og foreldre i korene. Oppslutningen har dalt 
dette året siden antall barn i Barnekoret har minket. 
 
Menighetsrådet er bevisst på at måltidsfellesskap er viktig og kan være en god sosial 
møteplass, et sted å bli kjent med andre, knytte kontakter – og en port inn til et aktivt 
liv i menigheten. Relasjonsbygging er viktig for menighetens vekst.  
Med dette som begrunnelse og med en ressursperson tilgjengelig, ble det arranger 
seks kirkemiddager i løpet av året. Noen av middagene hadde familier i 
barnehagen/SFO som hovedmålgruppe, for å bygge bro mellom barnehage/SFO og 
kirke. Andre middager hadde Barnekor- og Tabago-familier som hovedmålgruppe. 
Oppslutningen varierte fra 70-40 deltakere. En middag ble avlyst pga. liten påmelding. 
Antall middager: 6 
Hovedansvarlig for kirkemiddagene: Mariann Hellestø Kean. 
I mangel av ressurspersoner til å drive kirkemiddagene videre, har menighetsrådet 
foreløpig lagt tilbudet på is. 
 
 

TREFFEN 
Treffen er en tilrettelagt fritidsklubb for voksne 

Tilholdssted: Tananger Kirke 

Møtedag: Fredag i oddetallsuke, vi følger skoleruten og har fri i skolens ferier.   

Tidspunkt: 18.00 - 19:30   

Hovedleder: Lise-Ingeleiv Grunnaleite   

e-post: ingeleiv.grunnaleite@solamenighet.no 

Andre ledere: Else Iren Lindal, Astrid Bjørg Viland, Laila Korsli, Kolbein Vatnedal, 
Unni Vatnedal, Anne Myrland, Turid Husdal og Else Karin Tjora. Turid Husdal har hatt 
permisjon høsten 2019. 

Lederbehov; det er trofaste ledere i Treffen, men vi trenger fornyelse, særlig noen 
som kan lede sangen og musikken. 

Antall samlinger totalt: 15 + to gudstjenester           

Antall deltakere: 20  

Gjennomsnittlig fremmøte pr. samling: ca. 15, i tillegg ledsagere og ledere. 

 
 

KIRKENS SOS ROGALAND 
Magnar Mæland har vært Tananger menighets representant i styret for Kirkens SOS. 
Tobias Gudmestad er vararepresentant for Tananger menighet. 
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Tananger menighet ønsker å spre evangeliet til alle våre innbyggere. Samtidig ønsker 

vi å bidra i det verdensvide misjonsarbeidet. Samarbeidsavtalen med Misjon Uten 

Grenser (fra 2016) har bidradd til et økt misjonsengasjement i menigheten.  

 

ÅRSRAPPORT FRA MISJONSGRUPPA 
Misjonsgruppa har i 2019 bestått av leder Ruth Oddrun Gudmestad, Mari Anne 

Ellingsen Gryte, Olav Kylland og Alf Tormod Rossavik.  

Vi har hatt 3 styremøter. Vårt fokus har vært å styrke menighetens engasjement for 

vårt misjonsprosjekt i Romania i regi av Misjon Uten Grenser, MUG. 

Vi har arrangert /deltatt i følgende aktiviteter: 

Offer ved gudstjenester:  

Turid Husdal fortalte om sitt engasjement for MUG ifm offeret ved gudstjeneste i mars. 

Hun formidlet inntrykk fra sin reise til Romania. Reisen var i regi av MUG.  

 

Ved gudstjeneste i november reklamerte vi for å gi dagligvareesker a kr 250. 

Menigheten ga en god pengesum, kr 13 000 slik at MUG kunne utlevere 52 gaveesker. 

Vi ble gitt tilbakemelding fra MUG med stor takk for gaven. Organisasjonen ville sørge 

for at pengene gikk til esker med dagligvarer til fattige familier og eldre til jul. 

 

Innsamling av vinterklær 

I april ble det gjennomført innsamling av klær og sko til MUG. Mange ryddet i skuffer 

og skap slik at vi mottok en stor mengde klær og sko. Ungdommene i Follow Me 

gjorde pakkejobben sammen med misjonsgruppa og mange fra menigheten hjalp oss 

med pakkingen. Pakkingen og sorteringen er et omfattende arbeid men med god 

dugnadsånd ble plastsekkene fylt opp og merket etter gutt-jente, alder osv. 

I juni ble klærne hentet av John Børven fra MUG. Anne Marit Vigdel med sine 

engasjerte ungdommer i Follow Me lagde hamburgermåltid og John Børven orienterte 

om MUG sitt arbeid for engasjerte ungdommer. 

Vi planlegger ny innsamling av klær våren 2021. 

 

Basaren i oktober 

Det er flott at menighetsrådet også i år ga halvdelen av inntektene ved basaren til 

MUG. Inntektene fra basaren var kr 86 000 der halvparten er sendt MUG. 

Misjonsgruppa var representert i komitéen og i loddsalget på Tananger senteret. 

 

Andre aktiviteter/støttespillere  

- Barn laget julekort til barn i det området i Romania som vi støtter. 
- Ungdomsklubben ESC ga penger til skoleransler 
- Jentekveld og Kraftkarane er støttespillere 
- Faddere gir månedlige beløp 
- Elever ved Haga skole ga julegave ifm skolegudstjenesten 
 
Mari Anne Ellingsen Grythe fortsetter ikke i misjonsgruppa i år 2020.  Vi har derfor 

behov for ett nytt medlem. 
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Åpen bønnesamling i kirkerommet annen hver mandag kl. 20:00- 21:00.  

Forbønnstjeneste på gudstjenester.   
 
Formål:  
Bønn er fundamentet/røttene i kirken vår for vekst og liv og Jesus har gitt oss mange 
løfter knyttet opp mot bønn. Derfor ber vi med frimodighet for kirken vår i takk og bønn, 
for prest og stab, vi ber om enhet mellom menigheter, -for Tanangers befolkning, 
kommunen og landet vårt. Og vi ber for dem som har et spesielt bønneemne eller 
bønnebegjær.  
 
Litt om året som gikk: 
 
Åpen bønnesamling:  
Liv Ella Ruud er leder for disse samlingene. Dette er et tilbud for dem som ser 
viktigheten av å be sammen og som ønsker å være med i et bønnefellesskap, enten 
det er ved fast oppmøte eller mer sporadisk. Tilbudet er nå godt etablert (siden april 
2017), og det er en fin gjeng som møtes disse mandagene. Antall varierer fra gang til 
gang, men vi gleder oss over hver og en som kommer, enten det er 4-5 eller 10-12. Vi 
starter- og avslutter med felles bønn og deretter er det mulighet for å vandre mellom 
bønnestasjoner eller bare sitte i ro og stillhet. Vi vektlegger trygghet i fellesskapet, og 
opplever at det er til inspirasjon og oppmuntring i hverdagen. Dessuten vet vi at bønn 
er et viktig og grunnleggende fundament for menighetslivet. Det er stort å få være med 
å velsigne menigheten og staben vår og flott å se hva Gud minner oss/den enkelte på.  
Bønneemner fra bønnepostkassen bes også over og vi oppfordrer folk til å benytte 
bønnepostkassen ved å legge oppi bønneemner som det deretter bes over.  
Bønnesamlingen er åpen for alle og alle er hjertelig velkommen.  
Vi har en stor og god Gud som ser oss akkurat slik vi er og som kan utrette mer enn vi 
aner. 
 
Gudstjenester med forbønn/ Bønnetjeneste:  
Vi mener forbønnstjeneste skal være en naturlig del av gudstjenesten. 
Det har vært litt frem og tilbake siste årene med hvordan vi skal tilrettelegge for 
forbønnstjeneste under gudstjenesten uten at terskelen for å søke forbønn oppleves 
for høy. Vi ønsket mer aktiv bruk av bønnenisjen i kirkerommet og vi har derfor endret 
litt på form, og mener at vi nå har funnet en løsning som fungerer ganske bra. 
 
Under nattverden er det nå 4 stasjoner ved bønnenisjen:   
1: skrive bønneemne på en lapp og legge i bønnekrukken.  
2: det er mulighet til å ta med seg et bibelvers fra en krukke.  
3: Det er en «velsignelses stasjon», det vil si at det bes en fast formulert bønn / 
velsignelse for den som ønsker det.  
4: En «forbønns stasjon» hvor en selv sier hva en ønsker å bli bedt for, dette er litt 
skjermet bak den store bibelen.  
 
Dette skaper bevegelse under gudstjenesten og gjør forhåpentligvis terskelen for å 
søke forbønn litt lavere, og at det blir en naturlig del av gudstjenesten. Det er gledelig 
for oss som står i denne tjenesten å se at mange ønsker velsignelse og at flere søker 
forbønn etter eget behov. Tilbakemeldingene har vært positive, så vi ber om at flere 
skal oppleve dette positivt og benytte seg av tjenesten og muligheten. Vi har også på 
oss skilt med bønnetjeneste, slik at en kan ta kontakt med oss ellers også. Jesus har 
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sagt at vi skal legge hendene på hverandre og be for hverandre. Vi stiller oss til 
rådighet, så er det kun Gud som kan gi vekst og liv.  
 
Vår utfordring er at vi en liten gruppe damer i forbønnstjenesten, og da blir det sårbart. 
Vi savner at menn engasjerer seg i dette. Vårt ønske er at vi blir mange nok til å kunne 
tilby forbønnstjeneste ved alle nattverdgudstjenestene.  
 
Jakob 5:16: Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et 
rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.  
 
2.Tim. 1,7: Derfor vil jeg minne deg om dette: La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt, den du fikk 
da jeg la hendene på deg! For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, 
kjærlighet og visdom.  
 
Romerne 8:26 : På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi 
skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.  

 
 
For bønnetjenesten 
Jorunn Elin Haga 
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.  
Regnskapet føres av Sola kommune og revideres av Rogaland Revisjon. 
Regnskapet for Tananger menighet blir godkjent av Tananger menighetsråd i møtet 
10. mars 2020, under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger til regnskapet. 
Forutsetningen er også at regnskapet er sluttført innen møtedatoen. Regnskapet blir 
lagt fram for årsmøtet 22. 03.2020. 
 
Det kan likevel formidles at Tananger menighet har en stabil og god økonomi. Også 
2019 vil vise et betydelig driftsoverskudd. Utfordringen, som det har vært påpekt flere 
år på rad, er å skaffe nok givermidler til å dekke lønn til ungdomsarbeiderstillingen. Se 
ytterligere kommentar under grafen.  

 

  GIVERTJENESTE, OFFER OG INNSAMLINGER 
 

 

 

            

  Årstall 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Offer totalt 353189 379312 374016 434562 410948 

Offer eget 116828 113903 124791 122808 122551 

Givertjeneste (eget) 366638 387950 359971 350300 323500 

Innsamlinger totalt 175686 155322 204731 163248 148886 

Innsamlinger eget 64152 86934 70480 44424 43152 

TOTALT 1076493 1123421 1133989 1115342 1049037 
 

 



 31 

Grafene forteller om en liten nedgang i offerbeløpet totalt, og stabilitet i offer til eget 

formål. Offer til eget formål er i hovedsak fordelt på menighetsarbeidet (generelt) og 

trosopplæring. Kirkemusikk og ungdomsarbeid har to offer hver.  

 

Beløp samlet inn ved innsamlingsaksjoner hadde også en lliten nedgang. Disse 

innsamlingene innbefatter blant annet: 

Barnehagen/SFOs innsamling på FN-dagen gav kr.11 951 kr til Misjon Uten Grenser.  

Jeshas samlet inn 7918 kr til Misjon Uten Grenser, øremerket skolesekker. 

Fasteaksjonen ved konfirmantene gav 39 043kr til Kirkens Nødhjelp.  

Basaren bragte inn 86 304 netto inntekt. Halvparten av basarinntektene gikk til Misjon 

Uten Grenser, vårt misjonsprosjekt i Romania. Den andre halvparten gikk til 

menighetsarbeidet.  

 

Menigheten har flere muligheter for fast givertjeneste. I tillegg til ungdomsarbeid, kan 

man bli fast giver til trosopplæringen og menigheten generelt.  

Givermidlene til trosopplæring går til utdelingsmateriell.  

 

Ungdomsarbeidet har fremdeles flest givere. Vi lønner ungdomsarbeider i 60%, men 

denne givertjenesten dekker ikke lønnskostnadene. Gapet mellom lønnsøkning og 

givertjeneste er vanskelig å tette. Tross giveraksjon høsten 2019 og personlig 

henvendelse til nær 90 personer, mangler vi ca.65 000 kr årlig på at givertjenesten 

skal dekke lønnskostnadene.  

 

Den faste givertjenesten i 2019 var fordelt slik:  

Ungdomsarbeid    255 000 

Trosopplæring        48 500 

Søndagsskole          3 000 

Felles                      15 600 

 

ØKONOMIUTVALGET 
Medlemmer:  

Ole Harald Myklebust, Inge Haga, Randi Lundberg Tveit (leder). Steinar Sola gikk ut 

av utvalget. Utvalget hadde ikke møter i 2019. 
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DIGITALE MEDIA 
 

I 2019 flyttet vi webløsningen til ny tjener (server), noe som ikke har så mye betydning for 

brukeren, men en forenkling for de som administrerer nettstedet. Foruten dette ikke så mange 

endringer som er synlige for brukerne. Det er nå flere år siden vi oppdaterte det visuelle 

grensesnittet på nettsidene, så det er kanskje nå snart på tide å vurdere om en endring visuelt.  

Staben er fortsatt selvhjulpet med å legge inn informasjon slikt som arrangementer, nyhetsbrev 

osv. Trafikken er stabil i forhold til i fjor. Bruken av Google Maps for å finne oss fortsetter 

trenden - dvs. øker. Via Google Maps fikk vi 9000 visninger pga. søk fra brukere, det er også 

flere som benytter google maps for å finne telefonnummer til kontoret. 

 

Antall visninger 

I 2019 var det 22498 sidehenvisninger mot 23185 i 2018 (gjelder alle oppslag også gjentatte) - 

antall “økter” er 10866, dvs. per “økt” besøker brukerne ca. 2 sider pr.økt. Antall unike 

“brukere” er 5565 - dvs. unike enheter som besøker sidene våre. Noe lavere enn i 2018 som 

skyldes at nettstedet ikke utførte målinger i Oktober - Desember 2019 (vedlikehold). 

 

Mobile enheter 

Bruk av mobile enheter (nettbrett, mobiltelefon og lignende utstyr) Antall mobile enheter 

(mobil + nettbrett) for 2019 står for 64,23% av den totale trafikken.   

 

Sosiale medier 

Facebook blir hyppig benyttet som informasjonskanal. Det er nå 525 personer som følger med 

på sidene våre. Vi startet ut i 2011 med 74. 

 

Web adresser 

Adresser til menighetens nettsider : https://www.tanangermenighet.no 

 

Knut Erik Hollund 

 

 

SISTE NYTT 
Nyhetsbrevet Siste Nytt ble sendt ca. annen hver uke i 2019. Nyhetsbrevet sendes ut 
via e-post, med link til Tananger menighets hjemmeside, til alle kontakter som er 
registrert. Vi opplever å nå mange med viktig informasjon. Alle som ønsker Siste nytt 
er velkomne til å «abonnere»!  
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SOLA MENIGHETSBLAD 
 
Menighetsbladet kom ut med 5 nummer i 2019.Redaksjonen består av kirkeverge (redaktør), 

assisterende kirkeverge og de daglige lederne i hver menighet. I ledermøter tas beslutninger 

vedrørende menighetsbladet, og arbeidet evalueres underveis. 

Layout ansvarlig Perly Berge har ansvar for utformingen av innholdet. Vi er takknemlige for  

det gode arbeidet hun gjør med bladet vårt. Bladet trykkes hos Jærprint, Bryne  

Schibsted Distribusjon Vest AS distribuerer bladet. 

 

Inntekter til menighetsbladet kommer fra annonsesalg, offer fra menighetene og noe 

egenbetaling fra mottagere. Offergave fra menighetene har økt noe, mens 

annonseinntektene og betaling fra mottakere skulle vi gjerne sett høyere. 

Menighetsbladet er et fulldistribusjonsblad som skal nå alle husstander i Sola kommune. Det  

er verdifullt å kunne nå så mange med informasjon om det som skjer i kirkene våre. 

 

For menighetsbladet 

Randi Lundberg Tveit 
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ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET 17. MARS 2019 

Årsmøtet for Tananger menighet var på forhånd annonsert ved kunngjøring på 
gudstjeneste, 
i menighetsbladet, på menighetens hjemmeside og i Siste nytt.  
Tidspunkt for å melde saker til årsmøtet var satt til 4. mars. 
 
Ingen saker ble meldt inn til årsmøtet. 
 
Årsmøtet ble avholdt i kirkestuen etter gudstjenesten 17. mars 2018 kl. 12:40 – 13:30. 
 
Møteleder:  Mariann Hellestø Kean 
Referent:  Randi Lundberg Tveit 
Antall fremmøtte: 23 personer 
 
Jostein Grødem og Ragnar Rossavik ble valgt til å skrive under møteprotokollen. 
 
Årsrapport 
Menighetsrådets nestleder, Mariann Hellestø Kean, gikk igjennom årsrapporten for 
2018. 
Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer.  
 
Rettelse i årsrapporten s. 30: 
Beløp samlet inn ved innsamlingsaksjoner hadde en nedgang (ikke økning) på 41 483.  
 
Regnskap 
Regnskapet, som føres av Sola kommune og revideres av Rogaland Revisjon, var ikke 
klart til årsmøtet 17. mars 2019. Regnskapet vil legges fram for et menighetsmøte når 
det foreligger.  
 
Kommentarer fra årsmøtet 
Det er ønskelig med informasjon om hvor mye som kommer inn i ofring på 
gudstjenestene og hvor mye som samles inn til misjonsprosjektet. Dette kan inspirere 
menigheten til å gi. Tidligere ble det informert om forrige gudstjenestes offerbeløp hver 
søndag. Det er ønskelig å gjeninnføre eller informere på slutten av gudstjenesten 
dersom det er praktisk mulig. 
 
Det er ønskelig at navn på musikkstykker som spilles til pre- og postludium vises på 
skjerm i under gudstjenesten. 
 
Menighetsrådet vil følge opp innspillene som ble meldt på årsmøtet. 
 
Randi Lundberg Tveit 
Ref. 
 
 
  
|      Jostein Grødem (Sign.)       Ragnar Rossavik (Sign.) 
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Årsrapport for Tananger menighet 2019 ble vedtatt i Tananger menighetsråd i møte     

11.02.20. Sak 20/014. 

 

Årsregnskap for Tananger menighet 2019 ble godkjent av Tananger menighetsråd i møte 

11.01.20. Sak 20/012 under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger mot regnskapet. 

 


