
 

 
 
 

Innkalling 
 
 
Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Tananger kirke, kirkestue 
Dato: 25.08.2020 
Tid: Kl. 18:30 – 21:30 
 
De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde frå snarest mulig til  
tlf. 51 75 53 70 eller e-post til post@tanangermenighet.no, slik at varamedlem kan bli kalt 
inn. 
 
Varamedlem møter etter nærmare innkalling. 
 
 
 
Saksliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
20/053 Godkjenning av innkalling  
20/054 Godkjenning av referat  
20/055 Samlesak for meldinger  
1 Velkommen til innspillsmøte mandag 31.august 2020 kl. 

1700 - 1900 i Sørnes kirke 
 

2 Datoer for utprøving av ny liturgisk musikk høsten 2020  
3 Avskjedsgudstjeneste og kirkekaffe  
4 Innsettelse av ny sokneprest 6. september  
5 Strategisamling 23 - 24. oktober  
6 Status for rehabiliteringsplaner for TmbSFO  
7 Menighetsdrift under koronapandemien pr. august 2020  
8 Svar på søknad om utsettelse - lokal grunnordning for 

gudstjeneste - Tananger menighet 
 

20/014 Evaluering av menighetsrådsmøtene  
20/056 Kirkemiddager på Nye supertorsdag høsten 2020  
20/057 Basar 7. november 2020  
20/058 Medlemskap i Ung Kirkesang og tildeling av Frifondsmidler  
20/059 Bruk av sosiale medier i menigheten  
20/015 Eventuelt  
 
 
Tananger, 19.08.2020 
 
 
Gro Mæland Myklebust 
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JournalpostID: 20/1723 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
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Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/053 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Godkjenning av innkalling 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Side 3 av 20 
 

 

 

  
Arkiv:  

JournalpostID: 20/1678 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 14.08.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/054 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd 16.06.2020 
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Arkiv:  

JournalpostID: 20/1724 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 19.08.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/055 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Velkommen til innspillsmøte mandag 31.august 2020 kl. 1700 - 1900 i Sørnes kirke 
 
 
2, Datoer for utprøving av ny liturgisk musikk høsten 2020 
 
 
3, Avskjedsgudstjeneste og kirkekaffe 
 
 
4, Innsettelse av ny sokneprest 6. september 
 
 
5, Strategisamling 23 - 24. oktober 
 
 
6, Status for rehabiliteringsplaner for TmbSFO 
 
 
7, Menighetsdrift under koronapandemien pr. august 2020 
 
 
8, Svar på søknad om utsettelse - lokal grunnordning for gudstjeneste - Tananger menighet 
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JournalpostID: 20/1677 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
1 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Velkommen til innspillsmøte mandag 31.august 2020 kl. 1700 - 1900 i Sørnes 
kirke 
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Tananger sokn 

JournalpostID: 20/1679 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 14.08.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
2 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Datoer for utprøving av ny liturgisk musikk høsten 2020 
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Arkiv: KF-KF, KRK VIRK-
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Tananger sokn 

JournalpostID: 20/1683 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
Tveit 

  Dato: 14.08.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
3 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Avskjedsgudstjeneste og kirkekaffe 
 
Bakgrunn for saken: 
Det holdes avskjedsgudstjeneste for sokneprest Just Salvesen og trosopplærer Marianne 
Bøe Weibell søndag 30. august. Etter gudstjenesten blir det en liten pause før det gis 
mulighet for hilsener. Kirkekaffen vil organiseres ved at 6 småbord med drikke og 
småsjokolade trilles inn i kirkerommet i pausen. Etter at folk har forsynt seg, går man tilbake 
på samme plass for å være med på hilsningsdelen. 
 
Saksopplysninger: 
Organiseringen av kirkekaffen tar høyde for at 200 personer er tilstede og at 
avstandsregelen overholdes. 
Det er ønskelig at menighetsrådsmedlemmene som er tilstede er behjelpelig med 
serveringen på de ulike kaffe/te/sjokolade-stasjonene. Gi beskjed på menighetsrådsmøtet 
om du har anledning til å stille. 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til etterretning. 
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Tananger sokn 
JournalpostID: 20/1717 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
4 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Innsettelse av ny sokneprest 6. september 
 
Bakgrunn for saken: 
Tracy Jane Rischton begynner i sin stilling som sokneprest i Tananger 1. september. 
Innsettesle vil skje i gudstjenesten 6. september kl. 11:00. Presentasjon av årets 
konfirmanter skjer i samme gudstjeneste. Det blir en avdeling med hilsener etter 
gudstjenesten.  
Det er selvsagt ønskelig at medlemmer av menighetsrådet er tilstede, og det er behov for 
ekstra praktisk hjelp mht kirkekaffen. Gi beskjed til kontoret om du har mulighet til å bidra. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til etterretning. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
5 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Strategisamling 23 - 24. oktober 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet pekte ut to alternative datoer for strategisamling for stab og råd. Det er 
vanskelig å finne et tidspunkt som passer bra for alle parter. Etter en totalvurdering har AU 
landet på 23-24. oktober som det beste alternativet. 
Sted: Ventilene Viste Strandhotell. 
 
Saksopplysninger: 
For å redusere kostnadene blir det ikke overnatting på Ventilene. 
Vararepresentanter inviteres til å delta. 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
6 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Status for rehabiliteringsplaner for TmbSFO 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Tananger menighet mottok i februar en mulighetsstudiet og en grovkalkyle over rehabilitering 
av Tananger menighetsbarnehage fra Prosjektil. Det ble 28. mai 2020 bestilt en grovkalkyle 
over alternativet rivning og nybygg, som et alternativ til rehabilitering. 
Prisen på dette forprosjektet beløper seg på kr.100 000, jfr. mail fra Prosjektil 29. juni 2020. 
Se saksopplysninger under. 
 
AU drøftet saken i møtet 11.august. og finner prisen svært høy. Prosjektil blir kontaktet for en 
presisering av at vårt behovet er en grovkalkyle for rivning og nybygg. AU antar at den kan 
gjøres rimeligere. 
 
PBL har på vegne av Tananger menighet foretatt en beregning av kostnader på rehabilitering 
i forhold til antall barn i barnehagen. Beregningen gir en del svar og samtisdig flere nye 
spørsmål. Beregningen ble mottatt 08. juli, og det har ikke vært fremdrift i saken i sommer 
pga. ferieavvikling. 
 
Det er krevende for daglig leder i menigheten å håndtere problemstillingene som dukker opp 
og samtidig sørge for fremdrift i saken. Det er nå dannet en ressursgruppe rundt prosjektet 
bestående av Randi Lundberg Tveit, Gro Mæland Myklebust, Leif Ove Roalsvik og Jone 
Oltedal. Randi kaller inn gruppen til møter ved behov. Rådgiver i KA, Trygve Nedland, 
kontaktes for råd i prosessen. 
 
Saksopplysninger: 
Svar fra Prosjektil på forespørsel om grovkalkyle for rivning og nybygg av TmbSFO. 
 
Vi har tatt utgangspunkt i: 

· 4 avdelinger 
· Samme antall barn som tidligere 
· Total antatt bruttoareal 870 m² 

· Barnehage 610 m² 
· SFO/ søndagsskole/ etc 260 m² 

 
Jeg skulle sende et budsjett hvor vi tenker arbeid utført etter medgått timer. 
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Nivå 1:  
Helt grove skisser som viser plan og fasader + en tilhørende kalkyle. 
Da tenker vi kun for bruk som et internt dokument for å avgjøre hva menigheten ønsker å gå 
videre med (rehabilitering av eksisterende eller rive og bygge nytt) 
 
Arkitekt ca. kr 75 000,- eks mva 
Prosjektil ca. kr 25 000,- eks mva 
 
Nivå 2: 
Ferdig skisseprosjekt, plan, fasader og enkle 3D skisser med tilhørende kalkyler 
 
Arkitekt ca  kr 160 000 eks mva. 
KULL ca kr 60 000 eks mva 
Prosjektil ca kr 50 000 eks mva 
 
Timehonorar: 
Arkitekt                                                     kr 1103 
Barnehage konsulent                               kr 1103 
Prosjektleder/prosjekt administrasjon      kr 1050 
 
I disse budsjettene har vi tatt hensyn til at ved å rive eksisterende barnehagebygg, står vi 
mer fritt til å utforme et bygg som er tilpasset bruken av bygget. 
 
Fremdrift: 
Oppstart uke 32 
Brukermøte 1 – uke 34 
Revideringer 
Brukermøte 2 – uke 36 
Ferdigstillelse skisseprosjekt uke 38 
 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet tar meldingssaken til orientering. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
7 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Menighetsdrift under koronapandemien pr. august 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighet starter i disse dager opp virksomheten etter sommerferien. Menigheten 
forholder seg til enhver tid til gjeldende smittevernveileder for Den norske kirke. Denne er å 
finne i sin helhet på kirken.no  
Smittesituasjonen oppleves ulik i forskjellige deler av landet. Derfor er det nødvendig å være 
oppdatert få kommunens smittevern og å følge denne. 
 
Smittevernveilederen gir rom for tolkning og skjønn. Det er utarbeidet en felles risikoanalyse 
for kirkene i Sola. Kirkene har ulike lokaler og derfor vil aktivitetene i Solamenighetene arte 
seg forskjellig. Daglige ledere i Solamenighetene og kirkevergen rådfører seg både med 
kommunens smittevernoverlege og biskekontoret samt at informasjon fra frivillighet Norge er 
en ressurs angæemde vårt frivillighetsarbeid. 
 
Det gis mulighet for å stille spørsmål til smittevernsarbeidet på møtet. 
 
Saksopplysninger: 
Når våre aktiviteter for barn og unge starter opp i høst, vil vi tilstrebe å skille skolekretser og 
samtidig benytte skolenes kohorter når grupper inndeles.  
Enmetersregelen vil gjelde. Det er enkelte situasjoner som gir rom for fritak for enmeters 
avstand. Dette gjelder faste grupper av barn under 19 år når gruppen av barn ikke er større 
enn 20 i antall.  
Hvert tiltak og hver aktivitet risikovurderes før oppstart. 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
8 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Svar på søknad om utsettelse - lokal grunnordning for gudstjeneste - Tananger 
menighet 
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JournalpostID: 20/1680 

Saksbehandler: Randi Lundberg 
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  Dato: 14.08.2020 

 

Saksframlegg 
  

 
 
Saksnr.  Råd Møtedato 
20/014 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Evaluering av menighetsrådsmøtene 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet har jobbet sammen et drøyt halvår og behandlet både små og store, lette og 
mer kompliserte saker. Det er alltid klokt å stanse opp for å vurdere arbeidet. Det vil vi gjøre 
på dette møtet. 
 
Hva fungerer bra? Hvorfor fungerer det bra? Hvilke forbedringspotensial ser du? Stikkord for 
samtalen: Skriftlig saksframlegg til møtene, muntlig saksframlegg på 
møtene,egenforberedelse til møtene, ledelse og god møtekultur.  
 
Hvordan oppleves rollen som rådsmedlem med det ansvar dette innebærer? 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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JournalpostID: 20/1719 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/056 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Kirkemiddager på Nye supertorsdag høsten 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Det er planlagt fire torsdager med kirkemiddag høsten 2020 i forbindelse med Nye 
Supertorsdag. Trosopplærer Birgitte Avtjern har et overordnet ansvar for Nye Supertorsdag. 
Arrangementene vil se slik ut: 
17:00          Middag 
17:30          Aktiviteter:  
                   Barnekor, Dansegruppe, Band. Andre aktiviteter kan komme 
17:15          Felles avslutning 
17:30          Slutt 
 
Menighetsrådet må avklare gjennomføring av middagene.  
Hvem kan ta ansvar for selve middagen? Menighetsrådet kommer med forslag til personer. 
Spør gjerne på forhånd. 
Menighetsrådet avgjør om middag skal lages eller kjøpes.  
 
Menighetsrådet har stilt seg positiv til å være vertskap under supertorsdagenes kirkemiddag.  
Fordeling av datoer gjøres i møtet. Informasjon om praktiske oppgaver vil bli gitt. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/057 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Basar 7. november 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet har vedtatt å arrangere basar 7. november. Inntektene deles likt mellom 
Tananger menighet og vårt misjonsprosjekt gjennom Misjon uten grenser. Basaren har minst 
to hensikter; Å samle folk i bygda til et trivelig arrangemen i kirken og å skaffe inntekter til 
menighet og misjon.  
 
Med de smittevernhensyn som må tas i dag, kan basaren vanskelig arrangeres på vanlig vis. 
Maksimalt anntall tilstede er nå 200 og de som ikke bor under samme tak må holde en 
meters avstand. Hvordan smittesituasjonen utvikler seg er vanskelig å forutse, men pr. i dag 
er vi på vei mot strengere tiltak i samfunnet. 
 
Hvordan kan vi gjennomføre en slags basar under gjeldende smittevernsregler? 
Menighetsrådet bes komme med noen rammer som en basarkomité kan jobbe etter. 
Hvordan kan et alternativt arranement se ut? Kan det være en basarkonsert, en utstilling, 
noe underholdning for barn? Menighetsrådet drøfter saken og gir noen rammer for 
arrangementet. 
 
Uansett arrangement kan et lotteri gjennomføres, med salg av loddbøker. 
 
Ann Helen Hebnes har startet arbeidet med å rekruttere folk til komiteen. Til nå har Mette 
Myklebust svart ja. Menighetsrådet bes komme med forslag til komitemedlemmer til møtet.                   
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/058 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Medlemskap i Ung Kirkesang og tildeling av Frifondsmidler 
 
Bakgrunn for saken: 
 
I juni sendte styret i Ung kirkesang ut et brev til alle sine medlemskor. Brevet forteller at Ung 
kirkesang gjør en endring i sin virksomhetsmodell. Dette innebærer at de ønsker at alle 
deres kor fra 2021 skal være selvstendige enheter, med egne bankkonti tilknyttet koret. 
Vedlagt er KAs informasjon om hvordan menighetene kan forholde seg til brevet. KA har hatt 
tett kontakt med Ung kirkesang i denne saken, og de er positive til at denne informasjonen 
sendes ut. 
 
Tananger Barnekor er medlem i Ung Kirkesang og er dermed berørt av endringen. 
Menighetsrådet drøfter hvordan de ønsket at koret skal være organisert i fremtiden. 
 
Alternativ 1:  
Skille ut koret som egen enhet med eget organisasjonsnummer og eget regnskap. KA 
anbefaler i så fall å inngå en samarbeidsavtale mellom menighetsrådet og styret for koret. 
 
Alternativ 2: 
La koret fortsette som en del av menighetsrådets virksomhet. Koret vi på sikt sannsynligvis 
miste retten til Frifondsmidler, men vil beholde de andre fordelene ved medlemskap som 
tilgang til ressurser og kurs. 
 
Leder for Tananger Barnekor er i dag Sigrid Bru. Hun ønsker ikke å påta seg det 
administrative merarbeidet og ansvaret det medfører å skille ut Barnekoret som selvstandig 
enhet. 
 
Saksopplysninger: 
Tananger Barnekor er i dag underlagt Tananger menighets regnskap, uten egen bankkonto. 
Tananger barnekor får sine driftstilskudd fra Sola kommune og gjennom tildeling av 
Frifondsmidler. I 2019 mottok Tananger barnekor kr. 15 000 fra Sola kommune og kr. 5000 i 
Frifondsmidler gjennom Ung Kirkesang. 
Antall medlemmer i 2019: 15 barn. 
 
Forslag til vedtak: 
Tananger menighetsråd anser Tananger Barnekor som en viktig del av menighetens arbeid 
for barn. Rådet vedtar å beholde koret som en del av menighetens virksomhet, underlagt 
menighetens økonomi. Barnekoret forblir en egen tjeneste/avdeling i menighetens regnskap. 
 
Vedlegg: 
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Informasjon til KAs medlemmer angående brev fra Ung kirkesang 30-06-20 (L)(5639) 
2020-06-22 Kirkens unge_print (L)(5638) 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/059 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Bruk av sosiale medier i menigheten 
 
Bakgrunn for saken: 
Sosiale medier (SOME) er blitt en viktig arena å være tilstede på for menighetene. Tananger 
menighet benytter i all hovedsak Facebook, og vi har en godt oppdatert hjemmeside. 
Menigheten har også en Instagramkonto. Den er i svært liten grad brukt. 
 
Da korona pandemien slo til i mars, ble vi som stab og menighet tvunget til å ta ibruk SOME  
mer utstrakt og med innlegg av forskjellige format. Vi har filmet, streamet og benyttet egne 
bilder i større grad enn før. Kompetansen på området har økt betraktelig. Det har også 
frimodigheten. 
 
Det blir viktg å benytte SOME i tiden som kommer, og det gjelder å finne et bærekraftig 
omfang og passe kvalitetsnivå. Staben har SOME som fast sak på hvert stabsmøte. Pr i dag 
vil stab sende ut nyhetsbrevet Siste Nytt på e-post hver uke. Det publiseres også på 
Facebook. Det publiseres en «teaser» før hver gudstjeneste. I tillegg blir det 
Facebookpubliseringer i forbindelse med større arrangementer / viktige begivenheter. 
Eksempler på dette er høsttur til Holmavatn og Nye Supertorsdag. 
Samtidig jobbes det kontinuerlig med å holde hjemmesiden oppdatert. 
 
Menighetsrådet bes gi en evaluering av meighetens bruke av SOME i koronatiden, fra mars 
til og med sommerferien, samt vurdere hvordan SOME benyttes videre på best mulig vis.  
Stikkord her er hyppighet, format og innhold. 
 
Saksopplysninger: 
 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet støtter stabens forslag til bruk av sosiale medier i omfang; En ukentlig 
publisering / utsendelse av nyhetsbrev, publisering av kommende gudstjeneste på Facebook 
i tillegg til publisering av større arrangemente / viktige begivenheter. Ytterligere bruk av 
SOME må være avhengig av kapasitet og ønske i staben. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/015 Tananger menighetsråd 25.08.2020 
 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 


