
 

 
 
 

Innkalling 
 
 
Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Digitalt møte 
Dato: 17.11.2020 
Tid: Kl. 18:30 
 
De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til  
tlf. post@tanangermenighet.no, slik at varamedlem kan bli kalt inn. 
 
Varamedlem møter etter nærmare innkalling. 
 
Møtet holdes digitalt. 
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20/067 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Godkjenning av innkalling 
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Godkjenning av referat 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/069 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Menighetsweekend 10 - 12. september 2020 
 
 
2, Arbeid med komité for kulturarrangementer avsluttes 
 
 
3, Referat fra FMT 04.11.2020 - Veien videre - Forslag til handlingsplanen 
 
 
4, Orientering til menighetsrådet om mulig kommunal garanti vedr. rehabilitering av 
Tmb/SFO 
 
 
5, Budsjettoppfølging januar - oktober 2020 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
1 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Menighetsweekend 10 - 12. september 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsweekend har vært pekt på som et viktig ledd i menighetens strategiske arbeid. 
Leirstedet Vaulali er booket for menighetsweekend 10-12. september 2020. 
 
 
Saksopplysninger: 
Sju ulike leirsted har blitt kontaktet. AU vurderer Vaulali som det beste alternativet mht. ledig 
tidspunkt og lokasjon. 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
2 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Arbeid med komité for kulturarrangementer avsluttes 
 
Bakgrunn for saken: 
Daglig leder kontaktet Terje Rott for å formidle menighetsrådets forslag til om å danne en 
komite for kulturarrangementer i menigheten, som tilsvar på hans engasjement for dette. 
Terje Rott velger dessverre å avslutte sitt engasjement for dette arbeidet. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
3 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Referat fra FMT 04.11.2020 - Veien videre - Forslag til handlingsplanen 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Ungdomsarbeidet - tanketrapp 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
4 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Orientering til menighetsrådet om mulig kommunal garanti vedr. rehabilitering 
av Tmb/SFO 
 
Bakgrunn for saken: 
Mandag 19. oktober var ressursgruppen for rehabilitering av Tmb/SFO og kirkevergen i møte 
med Sola kommune for å drøfte mulig kommunal garanti for lån i forbindelse med 
rehabilitering av bygget. Prosjektet ble presentert for kommunalsjef oppvekst, barnehagesjef 
og økonomisjef i kommunen. Sola kommune stiller seg positiv til gi kommunal garanti for lån i 
forbindelse med rehabilitering av bygget. Det er gledelig og garanti er en nødvendighet for å 
kunne realisere rehabiliteringen. 
 
Neste avklaring som må på plass er hvilket antall barn vår barnehage er godkjent for. 
Godkjenningene som foreligger er noe uklare, og daglig leder har sendt henvendelser til 
rådgiver for barnehagesektoren i kommunen for avklaring. 
 
Det gis rom for å stille spørsmål til arbeidet med rehabiliteringsprosessen i 
menighetsrådsmøtet. 
 
 
Saksopplysninger: 
Søknad om kommunal garanti skal sendes kommunalsjef for oppvekst som forbereder sak til 
kommunestyret.  
 
Daglig leder mottok muntlig svar fra Sola kommune at antall godkjente plasser som 
barnehagen vil få tilskudd for vil samsvare med antall barn innmeldt i årsrapporten i Basil pr. 
15.12. I år blir det rapportert inn 48 barn. Tallet har variert mellom 42 – 48 de siste fire årene. 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
5 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Budsjettoppfølging januar - oktober 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet skal holdes orientert om menighetens økonomi. Sist budsjettoppfølging ble 
gitt i mai. Denne økonomirapporten gjelder januar til dd. 11.11.2020. I praksis er 
transaksjoner i oktober måned måned ført i regnsakpet.  
Menighetsbarnehagen, SFO og Åpen barnehage er ikke med i rapporten. Budsjettoppfølging 
fra disse avdelingene gis til eierstyret. Menighetsrådet informeres. 
 
Koronapandemien som slo til 13. mars, har hatt innvirkning på menighetens økonomi. I 
hovedsak ved at kirkeoffer og leieinntekter har uteblitt. Givertjenesten har heldig vis ikke hatt 
nedgang som følge av situasjonen. Basaren gjennomføres som en gaveaksjon og inntektene 
er uvisse. Lav aktivitet de siste månedene har også ført til lavt forbruk og avlyste 
arrangementer. 
 
Aktiviteten i barne- og ungdomsarbeidet har vært lav,  mens tilskudd fra kommunen og 
frifond er mottatt på samme nivå som tidligere. Avdelingene vil nå bli orientert om økonomien 
og bedt om å effektuere planlagte innkjøp. Dersom midler fra frifond og driftstilskudd ikke blir 
benyttet kan tilbakebetaling bli aktuelt. Nedenfor gis en kommenter til de ulike tjenestene i 
regnskapet. 
 
Saksopplysninger: 
 
4400: Fellesutgifter ( Underforbruk 171 206 kr ) 
INN: Intern husleie fra SFO er ført. Inntektene fra årets gavebasar (arrangementsinntekter) 
vil høyst sannsynlig bli vesentlig lavere enn budsjettert. Den lille givertjenesten går sin gang. 
Det er svikt i offerinntektene pga koronapandemien. Dette rammer organisasjonene mer enn 
menigheten. 
Leieinntekter vedr. selskaper/minnesamvær er halvert i forhold til budsjett. 
UT: Det er et mindre forbruk på servering, arrangementer (f.eks:sponsing av menighets 
weekend), utstyr/inventar enn budsjettert. Avvikene skyldes i hovedsak koronasituasjonen. 
Strategisamling (14 000 kr) og blomsterholsen til jul (ca.10000 kr) er ikke ført i regnskapet 
ennå. 
Til info:Refusjon til fellesrådet gjelder lønn til sekretær i 20%.  
 
Denne tjenesten må dekke eventuelt underskudd på 4434 Ungdomsarbeid,  
Det vil likevel være rom for å effektuere innkjøp el. vedlikehold av en del planlagt 
utstyr/inventar. Ca 65 000 er budsjettert og ikke brukt.  
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4410 Konfirmantarbeidet (Underforbruk 28 496 kr) 
Konfirmantkontingenten er splittet i vår og høst-innbetaling.  
Høstkontingentene har ikke kommet inn ennå. (Kr. 900,- pr. konf.utgjør 45 000,-) 
Arrangement som leir ble ikke avviklet i høst. Selv om leir avvikles til våren kan vi vurdere å 
resudere vår- kontingenten på bakgrunn av underforbruket. 
 
4421 Søndagsskolen  (Underforbruk 26804 kr) 
Tilskudd fra kommunen og Frifondsmidler kommet. 
Utgiftene som er ført gjelder undervisningsmateriellet Sprell levende og kurs. 
Søndagsskolen bes effektuere planlagte innkjøp. 
 
 
4425 Trosopplæring ( Underforbruk 21071 kr) 
Inntektene er givertjeneste og offer. Ett planlagt kirkeoffer er uteblittpga.korona. 
Givertjenesten er stabil. Lønn vedrørende trosopplærer på supertorsdag er ikke ført. 
Tjenesten vil gå i balanse. 
 
4434 Ungdomsarbeid (Underforbruk 89587 kr) 
Denne tjenesten utgjør kun lønn til ungdomsarbeider. (Se refusjon til fellesrådet).  
Inntekten er fast givertjeneste, to kirkeoffer og tilfeldige gaver. 
Lønn for oktober-desember er ikke ført. Fast givertjeneste for november er ført. 
På grunn av tilfeldige gaver kan det se ut som tjenesten går i balanse. 
 
4436 Jesha (Underforbruk 12682 kr) 
INN: Driftsstilskudd fra kommunen og Frifondsmidler gjennom Acta er kommet.  
Jesha kan effektuere planlagte innkjøp.  
 
4440 Diakoni (Overforbruk 6122 kr) 
INN: Torsdagslunsj. Tilbudet er ment å sukulle bære seg dersom bidragsytere ikke 
honoreres.  
Språkkafeen:Tilskudd fra kommunen er ikke kommet.Det er uvisst om det er søkt? 
UT: Torsdagslunsj, språkkaféen.  
 
4450 Kirkemusikk (Overforbruk 11 965 kr) 
INN: Ett av to kirkeoffer er ført. Siste offer er ved Vi synger julen inn. 
UT: Utgiftene gjelder honorar til musikere som trompetister til høytider og 
konfirmasjonsgudstjenestene. 
 
4452  Tananger Barnekor (Underforbruk 9867 kr) 
INN: Driftstilskudd fra kommunen har kommet. Frifondsmidler er ikke kommet. Barnekoret 
kan effektuere planlagteinnkjøp. 
 
4455 Tananger Gospel (Overerforbruk 6735 kr) 
INN: Inntektene er betaling fra kormedlemmer.  
UT: Honorar til dirigent og bandleder. 
 
4461 Ungdomsklubb (46785 kr ) 
INN: Driftstilskudd fra kommunen og Frifondsmidler gjennom Acta er kommet. Midler fra 
Promenaden: Etter avtale med ledelsen kunne midlene brukes til lønn i 2020.  
UT:Arrangementsutgifter (11211) er i all hovedsak ledere på leir (ledertrening) er under 
budsjett på grunn av avlyst leir.som også er en del av ledertreningen. Diverse kurs/opplæring 
(11509) er i hovedsak Followme også redusert pga. avlust arrangement.  
Ungdomsleder bes effektuere planlagte innkjøp og gjøre omdisponeringer. 
 
Forslag til vedtak: 
Budsjettoppfølgingen januar – oktober 2020 tas til orientering. 
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Vedlegg: 
Budsjettoppfølging drift pr. d.d. Tananger menighet eks bhg & SFO jan-okt 2020 detaljer 
Budsjettoppfølging drift pr. d.d. Tananger menighet eks bhg & SFO Januar-oktober 2020 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/018 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Menighetsdrift under koronapandemien pr. 10. november 2020 
 
Bakgrunn for saken: 
Smittevernrestriksjonene i samfunnet strammes til i disse dager på grunn av økende smitte. 
Den Norske Kirke oppdaterte sin smittevernveileder 6. november. Den kan leses på 
kirken.no. Sola kommune har innført egen forskrift som er noe strengere enn de nasjonale 
retningslinjene. Tananger menighet holder hjemmesiden oppdatert og staben jobber 
kontinuerlig med smitteverntiltak. 
 
Det gis en muntlig orientering i møtet. Menighetsrådet inviteses til å komme med innspill til 
feiring av julehøytiden gitt at nåværende restriksjoner fortsetter og oprinnelige planer må 
endres. 
 
Saksopplysninger: 
Godkjent antall frammøtte på gudstjenester og arrangementer er nå 50. 
Menighetens aktiviteter med unntak av gudstjeneste, kirkelige handlinger og 
konfirmantundervisning er satt på pause. Tananger menighetsbarnehage/SFO og åpen 
banrehage holder åpent og er underlagt egne smittevernsregler. 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet tok informasjonen til etterretning og drøftet alternatie måter å markere 
julehøytiden på.Dette formidles til staben. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/070 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Gudstjenesteplan våren 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet skal godkjenne gudstjenesteplanen når det gjelder type gudstjeneste, samt 
fordeling av dåp og nattverd. Forslag til gudstjenesteplan for våren 2021 er vedlagt. 
Fordeling av dåp og nattverd følger innarbeidet praksis.Familiegudstjeneste holdes i snitt en 
gang pr. måned.  
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Gudstjenesteplan for våren 2021 vedtas slik den er lagt frem. Videre detaljer utarbeides av 
staben. 
 
Vedlegg: 
Gudstjenesteplan vår 2021 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/071 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Dato for menighetsrådets møter våren 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet møtes en tirsdag hver måned januar – juni. Menighetsmøtet i januar 
vedrører godkjenning av revidert lokal grunnordning for gudstjeneste.  
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådsmøter for Tananger menighetsråd holdes: 
19. januar, 16. februar, 16. mars, 20. april, 18. mai, 15. juni. 
Menighetsmøte: Søndag 17. januar 
Årsmøte: Søndag 14. mars 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/072 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Medarbeiderfest 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsråd og stab har tradisjon for å arrangere medarbeiderfest første lørdag i februar 
måned. Hensikten er å takke og å anerkjenne all som gjør en frivillig innsats i menigheten. 
Festen har vanligvis et musikalsk innslag/minikonsert, underholdning og servering av varm 
mat. Frammøte på festen har vært 80 – 120 personer. 
 
Siden menigheten fremdeles er preget av smittevernrestriksjoner på grunn av 
koronapandemien, kan det være fornuftig å planlegge et alternativt arrangement eller tiltak. 
Å tilby en konsert kan være et gjennomførbart alternativ. Menighetsrådets medlemmer bes  
komme med ønsker eller forslag i møtet. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Medarbeiderfesten for frivillige vil arrangeres i 2021 som en konsert. Tidspunktet blir februar 
eller mars, fortrinnsvis en ukedag. Det vil ikke bli servering. Ansatte i Tananger 
menighetsbarnehage/SFO inviteres til konserten. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/073 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Gudstjenesteutvalgets forslag til justert ordning for gudstjenester i Tananger 
 
Bakgrunn for saken: 
Alle menigheter i Den norske kirke skal oppdatere og justere sin lokale ordning for 
gudstjeneste. Gudstjenesteutvalget i Tananger har gjort et forberedende arbeid for 
menighetsrådet. Forslaget til justert ordning for høymesse og familiegudstjeneste er vedlagt. 
 
Saksopplysninger: 
Forslag til lokal ordning for gudstjenester godkjennes i menighetsrådet og legges deretter 
frem for menighetmøtet, som vedtar ordningen. 
Menighetsmøtet er berammet 17. januar.  
Frist for innselndelse til godkjenning er 28. februar 2021. 
 
Forslag til vedtak: 
Forslag til lokal ordnig for høymesse og familiegudstjeneste vedtas slik det ble lagt fram i 
møtet. 
 
 
Vedlegg: 
Familiegudstjeneste GU forslag 
Høymesse GU forslag 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/074 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Strategi og handlingsplan 2021 - 2026 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsråd og stab var samlet til strategisamling 23-24. oktober 2020. Tema var: 
«Hvordan styrke barne- og ungdomsarbeidet i menigheten og hvordan knytte familiene 
tettere til menigheten.» 
I løpet av samlingen ble flere felt av handlingsplanen berørt. Det er derfor naturlig å 
bearbeide planen som helhet. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Staben ble utfordret til å komme med konkrete forslag til gjennomføring av tiltak som 
«boblegruppen» etterspør. Forslagene er:  
Middag for alle en gang i måneden. 
Tur etter gudstjenesten en gang i måneden, for alle generasjoner. 
Tro på hjemmebane – seminar. 
Forslagene er ført inn på handlingsplanen. 
 
Ungdomslederne ble bedt om å komme med forslag til disippelgjørende tiltak for ungdom. 
Referat fra møtet med ungdomsledere er vedlagt som meldingssak. Det forelås at idéene 
deres presenteres for menighetsrådet. 
 
Forslag til vedtak: 
Strategi og handlingsplan vedtas slik den ble lagt fram og med de endringer som ble gjort i 
møtet. Endelig plan legges fram for godkjenning på menighetsrådsmøtet i desember. 
 
 
Vedlegg: 
Strategi og Handlingsplan TM 2021-2026 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/075 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Valg av leder og nestleder for Tananger menighetsråd 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Leder og nestleder for menighetsråd velges for ett år av gangen jfr. Regler om formene for 
menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet §1 nr.3. 
 
 
Saksopplysninger: 
Alle menighetsrådets medlemmer tenker igjennom sitt kandidatur. Valget skjer skriftlig. 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
20/019 Tananger menighetsråd 17.11.2020 
 
 
Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 


