
 

 
 
 

Innkalling 
 
 
Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Sakristiet 
Dato: 19.05.2020 
Tid: Kl. 18:30 
 
Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til  
tlf. 51 75 53 70 eller e-post til post@tanangermenighet.no, slik at varamedlem kan bli kalt 
inn. 
 
1.varamedlem møter. Varamedlem møter ellers etter nærmere innkalling. 
 
Møtet starter med kort åpning. 
 
 
 
Saksliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
20/033 Godkjenning av innkalling  
20/034 Godkjenning av referat  
20/035 Samlesak for meldinger  
1 Aldersinndeling av søndagsskolen, statusrapport.  
2 Hilsen fra MUG v/Thrine-Lise Heap mai 2020  
3 Møte i AU 07.05.2020  
4 Møte i AU 30.04.2020  
5 Vedrørende framtidig utleie av Tananger kapell  
6 Budsjett for Trosopplæringen i Tananger 2020  
7 Tilsetting av trosopplærer i Tananger menighet       
20/011 Høsttur til Holmavatn 11-13. september 2020  
20/036 Menighetsdrift med smittevernveileder pr. 05.05.2020  
20/037 Endring av offertildeling grunnet avlyste gudstjenester  
20/038 Tilsetting av sokneprest i Tananger 2020  
20/039 Møteplan for Tananger menighetsråd høsten 2020  
20/040 Rehabilitering av TmbSFO status pr. mail 2020  
 
 
Tananger 12.05.2020 
 
 
Gro Mæland Myklebust 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1008 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/033 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Godkjenning av innkalling 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/933 

Saksbehandler: Randi L Tveit 

  Dato: 06.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/034 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd 21.04.2020 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1009 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/035 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Aldersinndeling av søndagsskolen, statusrapport. 
 
 
2, Hilsen fra MUG v/Thrine-Lise Heap mai 2020 
 
 
3, Møte i AU 07.05.2020 
 
 
4, Møte i AU 30.04.2020 
 
 
5, Vedrørende framtidig utleie av Tananger kapell 
 
 
6, Budsjett for trosopplæringen i Tananger 2020 
 
 
7, Tilsetting av trosopplærer i Tananger menighet 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-

390.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 20/959 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 10.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
1 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Aldersinndeling av søndagsskolen, statusrapport. 
 
Bakgrunn for saken: 
Aldersinndeling av søndagsskolen kom fram som et av de viktigste suksesskriteriene for en 
god søndagsskole da familier var samlet til «boblemøte» 16. februar 2020. Målet er å oppnå 
aldersinndeling av søndagsskolen fra høsten 2020. Menighetsrådet vil bistå 
søndagsskolelederne ved behov. Just har kontakt med søndagsskolelederne og informerer 
om status i arbeidet.  
 
Saksopplysninger: 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Informasjonen tas til orientering. 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
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JournalpostID: 20/963 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 10.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
2 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Hilsen fra MUG v/Thrine-Lise Heap mai 2020 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-

300.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 20/988 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 11.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
3 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Møte i AU 07.05.2020 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-

300.0, SOKN-
Tananger sokn 

JournalpostID: 20/987 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 11.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
4 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Møte i AU 30.04.2020 
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JournalpostID: 20/1000 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
5 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Vedrørende framtidig utleie av Tananger kapell 
 
Bakgrunn for saken: 
  

  
 

Notat 
 
Til:          Tananger menighetsråd v/daglig leder Randi Tveit  
 
Kopi til:          Driftsleder Jone Oltedal / ass.kirkeverge Kai Rune Byberg  
 

Saksbehandler: Randi Lundberg Tveit 
Vår referanse: 20/158 - 13 /  
Dato: 12.05.2020 

Emne: Vedrørende framtidig utleie av Tananger kapell – 
utfordringer knyttet til sikkerhet, drift og vedlikehold 

 
Sola kirkelige fellesråd forvalter Tananger kapell (1879) på vegne av Tananger sokn, som 
regulert i kirkelovens §18 Forvaltning av kirkene og begrensning i rådhet: 

Forvaltningen av kirkene hører under kirkelig fellesråd,… 
 
Kirkevergen har som kjent for Tananger menighet gjennom mange år arbeidet med 
spørsmålet om framtidig forvaltning av Tananger kapell. Kapellbygget har siden ny Tananger 
kirke ble vigslet og tatt i bruk høsten 2002 vært i svært liten kirkelig bruk, og det har gjennom 
årene blitt stadig mer krevende å makte å vedlikeholde bygget, samtidig som flere 
tilstandsrapporter, og utarbeidet sikkerhetsanalyse fra 2019 bekrefter byggets tilstand. 
 
Kirkevergen er godt kjent med Tananger menighetsråd sitt vedtak i MR-sak 18/18 Framtidig 
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forvaltning av Tananger kapell: «Siden 2002, da Tananger menighet tok i bruk den nye 
Tananger kirke, har menigheten ikke hatt behov for Tananger kapell i sin virksomhet, ….» 
som bekreftet at kapellbygget ikke lenger er i bruk av Tananger menighet, og ikke har vært 
det på mange år.  
Det er kun 1- 2 vielser årlig hvor brudepar spesifikt ønsker sin vielse lagt til kapellet, og 
gravplassforvaltningen har over lang tid sagt til begravelsesbyråene når det sjeldne ganger 
har vært tema at kapellbygget ikke lenger egner seg til begravelsesseremonier lenger, bl.a. 
også fordi orgelets tilstand er ustabil og uforutsigbar. Tananger kirke fra 2002 fyller alle 
behov på en utmerket måte, også for begravelsesseremonier og vielser. 
 
Tilstandsrapportene fra 2015 og 2018, sikkerhetsanalysen 2019 og branntilsynets rapport fra 
2020 gir tydelig dokumentasjon som tilsier at å fortsette videre utleie og bruk av kapellet bør 
avsluttes.  
 
Skal kapellet igjen tas i bruk til evt. egne arrangementer, konserter, fast utleie mv. må det 
avsettes nødvendige ressurser for vedlikehold og drift prioriteres. Som kjent mottar Sola 
kirkelige fellesråd tilskudd til investering og drift fra Sola kommune ihht. kirkelovens 
bestemmelser. Sola kommune er gjennom fellesrådets årlige budsjettinnspill kjent med de 
økonomiske behovene som en forsvarlig bygnings – og sikkerhetsmessig oppgradering 
krever. Kirkevergen har stor forståelse at det er vanskelig å sette av minst 8 mill. kr. til 
kirkebygg som ikke lenger er i funksjon for Den norske kirke i Sola, og anbefaler ikke utøve 
politisk press fra Den norske kirke i Sola i saken.  
 
Kirkevergen vil til kommende møte i Sola kirkelige fellesråd 27.mai 2020 legge fram en sak 
vedr. framtidig utleie av Tananger kapell i lys av de utfordringene som er knyttet til sikkerhet, 
drift og vedlikehold. Det vil i forslag til vedtak bli lagt fram forslag om at all bruk av Tananger 
kapell avsluttes, og at nåværende utleie avvikles / sies opp. Begrunnelsen for dette er at 
fellesrådet ikke har tilgjengelige budsjettmidler til å foreta nødvendige tiltak og 
oppgraderinger av bygget. Som byggforvalter og utleier kan en ikke lenger sitte med det 
ansvaret en faktisk har og konsekvenser knyttet til brannsikkerhet mv. kan medføre overfor 
brukere og leietakere. Vi sitter nå med god nok og oppdatert kunnskap om bygget til å gjøre 
disse vurderingene, og kirkevergens forslag er derfor å gå til dette skrittet. Overfor aktuell 
leietaker vil en ved et stengningsvedtak kunne varsle en oppsigelsesfrist på 3 mnd. 
 
Vedlagte dokumenter ligger til grunn for vurderingen og kommende forslag om å avslutte all 
bruk av Tananger kapell: 
 

·  Tilstandsrapporter 2015 og 2018 
·  Sikker jobbanalyse: Analyse av sikkerheten i Tananger kapell - bygg og brukere 

2019 
·  Branntilsynsrapport april 2020 

I forkant av fellesrådets møte 27.05.20 er det ønskelig å informere Tananger menighetsråd 
om kommende saken, da Tananger sokn fremdeles står som formell eier av bygget, og 
kapellbygget er fremdeles et godkjent kirkebygg.Uttalelse / vedtak fra rådet vil bli vedlagt 
saken til fellesrådet. 
 
Sola, 11.05.2020 
Trygve Torgersen 
Kirkeverge  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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  Dato: 12.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
6 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Budsjett for Trosopplæringen i Tananger 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Sola kirkelige fellesråd får årlig tilskudd til trosopplæring i Sola. Midlene fordeles etter en gitt 
fordelingsnøkkel mellom menighetene. I Tananger går nesten hele summen til lønn av 
trosopplærer i 60% stilling. Budsjettet for 2020 er vedlagt. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
Tananger budsjett trosopplæring 2020 
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Arkiv: KF-KF, 

PERSONAL-211.0, 
SOKN-Tananger 
sokn 

JournalpostID: 20/1004 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 12.05.2020 

 

Saksframlegg 
Unntatt offentlighet § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 1 

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
7 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Tilsetting av trosopplærer i Tananger menighet 
 
Bakgrunn for saken: 
Marianne Bøe Weibell har sagt opp sin stilling som trosopplærer, med siste arbeidsdag 
31.07.2020. Trosopplærer ansettes i Sola kirkelige fellesråd, med arbeidssted Tananger. 
Stillingen som trosopplærer ( 60% ) er lyst ut med søknadsfrist 27.05.2020. 
Tananger menighetsråd vil få komme med sin uttalelse til hvem man ønsker tilsatt. Dette vil 
skje i menighetsrådsmøte 16. juni. Tilsetting skjer i administrasjonsutvalget 17. juni. 
 
 
Saksopplysninger: 
Stillingsutlysningen finnes på vår hjemmeside. Spre den gjerne. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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JournalpostID: 20/960 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 10.05.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/011 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Høsttur til Holmavatn 11-13. september 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet har booket plass på Holmavatn leirsted for menighetsweekend 11-13. 
september 2020. Etter å ha konferert med flere familier for å finne et attraktivt navn på 
weekenden, falt valget på «Høsttur til Holmavatn». Navnet oppfattes inkluderende for alle. 
Prisforslaget skulle presenteres på møte med familier 15. mars. Dette kunne ikke holdes 
grunnet koronasituasjonen. Flere familier i gruppen har blir kontaktet, og prisforslaget er 
positivt mottatt. Prisene ligger nå på menighetens hjemmeside. 
Det er også klarert at ungdommene kan ha en «leir i leiren» med lavvoer. 
 
Saksopplysninger: 
Gro og Otto har jobbet for å rekruttere medlemmer til planleggingsgruppe for turen. De 
informerer om status i møtet. 
 
Påmeldingsfrist til høstturen er satt til 15. juni. På grunn av koronasituasjonen, har det ikke 
vært satt særlig fokus på arrangementet. Nå som samfunnet gradvis åpnes opp både håper 
og tror vi at turen kan realiseres. Menighetsrådet drøfter hvordan turen best kan promoteres 
for å oppnå god oppslutning, og hvem som tar ansvar for promoteringen. 
 
Forslag til vedtak: 
Våre vanlige kanaler som Siste Nytt, hjemmeside og facebook benyttes. Direkte invitasjon er 
viktig og mest virkningsfullt. Motivasjonsfilmer fra noen som skal være med publiseres på 
Facebook.  
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JournalpostID: 20/962 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
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Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/036 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Menighetsdrift med smittevernveileder pr. 05.05.2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetene i Den norske kirke mottok ny smittevernveileder for gudstjenester og kirkelige 
handlinger 05.05. samt smittevernveileder for kirkelig undervisning og annet barne- og 
ungdomsarbeid 06.06. Kirkene skal nå åpnes opp gradvis og kontrollert. Hvordan dette i 
praksis skal skje, vil arte seg ulikt i de mange menighetene rundt om i landet.  
Det forutsettes god dialog mellom menighetsrådene, fellesrådet/kirkeverge og 
sokneprester/prost.  
 
Forberedelsene av gjenåpning av kirkene i Sola er i gang. Kirkeverge, daglige ledere og 
prester vil på møte 18. mai utarbeide forslag til plan for gjenåpning. Planen legges fram for 
menighetsrådet, som vedtar gudstjenesteplan og justeringer i planen. Fellesrådets ansvar er 
å sikre at driften er i samsvar med smittevernveilederen samt utarbeide kontrollrutiner. 
 
Menighetsrådet drøfter hvordan gudstjenester skal holdes i perioden med maksimalt 50 
personer tilstede med 1 meters avstand, ut fra forslag som presenteres i møtet. 
 
Menighetsrådet drøfter forslag til organisering av sommerens gudstjenester der det 
sannsynlig vis vil være tillatt med 200 personer med 1 meters avstand. 
 
Menighetsrådet drøfter gradvis oppstart av annen aktivitet, utfra gjeldende smittevernsregler. 
 
 
Saksopplysninger: 
Det er nå tillatt med gudstjenester med maksimalt 50 personer tilstede (inkl. medvirkende) og 
1 meters avstand mellom hver person. 
Nattverd tillates etter særlige retningslinjer. 
 
Dersom nåværende smittevernregler fastholdes, vil det fra 15.06. tillates arrangement med 
med 200 personer tilstede og 1 meters avstand mellom hver person. Med denne 
møbleringen i Tananger kirke vil det være plass til 155 personer. 
 
Når det gjelder kirkelig undervisning og barne- og ungdomsarbeid oppfordres det til å holde 
kontakt på digitale plattformer, med særlig oppmerksomhet på barn og unge i sårbare 
situasjoner.  
Ved oppstart av fysiske samlinger prioriteres arbeid med årets konfirmanter og å legge om 
fra innendørs til utendørsaktiviteter der det er mulig. Felles måltider skal unngås. 
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Begge smittevernsveilederne finnes på kirken.no.  
 
Menighetsbarnehagen og SFO startet opp etter egne smittevernsveiledere hhv. 20. og 27. 
april. 
 
Tananger menighet har hatt åpen kirke hver onsdag kl. 19:00 – 20:00 etter påske. 
 
Forslag til vedtak: 
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Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/037 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Endring av offertildeling grunnet avlyste gudstjenester 
 
Bakgrunn for saken: 
På grunn av korona pandemien har Tananger menighet pr. 11. mai måtte avlyse ni 
gudstjenester. På den digitale minigudstjenesten 10. mai ble det formidlet mulighet til å gi 
kirkeoffer via VIPPS til Misjon Uten Grenser, som var oppsatt offerformål denne søndagen. 
Man kunne også velge å gi kollekt til menighetsarbeidet og trosopplæringen. Åtte personer 
gav kollekt, totalt 2100 kroner fordelt på ulike formål. Dette er den eneste søndagen 
offerformål har blitt formidlet. Både menigheten og organisasjonene taper nå verdifull inntekt 
fra kirkeoffer. 
Menighetsrådet drøfter hvordan situasjonen skal håndteres.  
 
Saksopplysninger: 
Disse offerformålene har mistet kirkeoffer: 
Trosopplæringen (2), Ungdomsarbeidet (2), Menighetsarbeidet (1), Kirkens SOS (1), Det 
norske misjonsselskap (1), Misjon Uten grenser (1).   
 
Da menighetsrådet i november 2019 tildelte kirkeoffer for 2020, lot man flere søndager stå 
åpne. Det er således 9 søndager som ikke har tildelt kirkeoffer. 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet tildeler ikke flere kirkeoffer for 2020. Kirkeoffer som er gått tapt flyttes til 
ledige søndager og publiseres på facebook og hjemmesiden. 
Menighetens VIPPS-meny vil inneholde valg mellom søndagens offerformål og menighetens 
formål: Trosopplæring, ungdomsarbeid, menighetsarbeid. 
 
Vedlegg: 
Offertildeling 2020 
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Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/038 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Tilsetting av sokneprest i Tananger 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Stilling som sokneprest i Tungenes prosti med Tananger som tjenestested ble lyst ut straks 
etter sokneprest Just Salvesen tok imot stilling som prest i Klepp. Menighetsrådet skal nå 
utpeke en representant til innstillingsrådet. Dette er vanligvis menighetsrådsleder. 
Representanten deltar i intervju av søkerne.  
Ved tilsetting av menighetsprest har det berørte menighetsråd anledning til å gi uttalelse om 
hvilke tre personer blant søkerne rådet ønsker tilsatt. Dette er en rådgivende uttalelse som vil 
bli vektlagt både av innstillingsrådet og bispedømmerådet. 
 
Saksopplysninger: 
Utlysningen finnes på kirken.no/stavanger. Søknadsfristen er 24.05. 
Intervju av søkerne vil sinne sted 03.06. og menighetsrådet bes ha møte samme dag for å gi 
sin uttalelse. Dette for å rekke tilsetting 09.06. 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådsleder Gro Mæland Myklebust utpekes som representant til innstillingsrådet. 
Tananger menighetsråd møtes 03.06. kl. 18:30 for å gi sin uttalelse vedrørende tilsetting av 
sokneprest i Tungenes prosti med Tananger som tjenestested. 
 
Vedlegg: 
20_01969-1 Tilsetting sokneprest i Tungenes prosti med Tananger sokn som tjenestested. 
Pr 812565_466958_0 (L)(3354) 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/039 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Møteplan for Tananger menighetsråd høsten 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Strategisamling for menighetsråd og stab ble flyttet til høsten på grunn av koronapandemien. 
Menighetsrådsmøter holdes ca. en gang hver måned. 
 
Saksopplysninger: 
Ny sokneprest vil tidligst begynne 1. september. Det vil være en fordel at strategisamling og 
høsttur til Holmavatn ikke kommer for tett. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Strategisamling for menighetsråd og stab foreslås lørdag 22. august, eventuelt  
lørdag 29. august. 
 
Forslag til datoer for høstens menighetsrådsmøter: 
25. august, 22. september, 20. oktober, 17. november, 15. desember. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/040 Tananger menighetsråd 19.05.2020 
 
 
Rehabilitering av TmbSFO status pr. mail 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Med bakgrunn i forprosjekt for rehabilitering av TmbSFOs lokaler fra Prosjektil, arbeides det 
med risikoanalyse (SWOT analyse) for å kartlegge om menigheten kan bære kostnadene 
ved rehabiliteringsprosjektet. Rådgivere fra KA og PBL bistår Tananger menighet i dette 
arbeidet. Analysen tar sikte på å kartlegge ulike alternativer når det gjelder drift av 
barnehage og SFO, ulike rehabiliteringsløsninger og konsekvensene dette medfører.  
Daglig leder er i tett dialog med kirkevergen og leder av Sola kirkelige fellesråd vedrørende 
prosjektet. 
 
Første utkast av SWOT analysen er lagt ved. De økonomiske beregningene som PBL jobber 
med, er ikke klare ennå. Det forventes ikke at analysen skal finleses før møtet, men utkastet 
gir god informasjon om arbeidet så langt.  
 
AU vedtok i sitt møte 30.04. å be Prosjektil om pris på et forprosjekt som medfører rivning og 
nybygg. Det vil være klokt å undersøke denne muligheten før endelig vedtak tas. I den 
forbindelse ønsker AU at menighetsrådet gir noen føringer. Dersom den omtalte delen av 
bygget skal rives, hva tenker rådet om kafé-lokalene? Skal disse fremdeles være fellesareal 
for ungdomsklubb, tweensklubb, søndagsskole ol.? Alternativt kan hele bygget tas i bruk 
som barnehage/SFO. Sistnevnte alternativ har ikke vært lansert tidligere og trolig ikke 
aktuelt, men det er viktig med en forankring og tydelige føringer fra menighetsrådet.  
 
Saksopplysninger: 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Daglig leder ber Prosjektil om pris på forprosjekt som medfører rivning og nybygg av 
Tmb/SFOs lokaler. Kafé-delen av bygget forblir ungdomslokale og lokale for felles bruk.  
 
Vedlegg: 
SWOT analyse vedr. rehabilitering av Tmb/SFO - utkast 
 
 


