
 

 
 

Møteprotokoll 
 

Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Digitalt møte på Jitsi meet, menighetens hjemmeside - MR 
Dato: 19.01.2021 
Tid: Kl. 18:30 – 21:30 

 
 
Følgene medlemmer møtte Rolle 
Anna Vaage Medlem 
Bjørg Irene Stallemo Medlem 
Gro Mæland Myklebust Leder 
Leif Ove Roalsvik Medlem 
Mariann Hellestø Kean Medlem 
Mette Kristin Myklebust Medlem 
Otto Nessa Ljosdal Nestleder 
Sondre Søndervik Medlem 
Tracy Jane Rishton Medlem 
 
Andre som møtte: 
Randi Lundberg Tveit 
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21/001 Godkjenning av innkalling 
 
Innkalling godkjennes. 
 
 
 
 
 
TMR - 21/001 Vedtak: 
Innkalling godkjennes. 
 
 
 

21/002 Godkjenning av referat 
 
Referat fra forrige møte godkjenes med følgende merknad: 
Anne Marit Vigdel deltok under sak 20/080. 
 
 
 
 
 
 
TMR - 21/002 Vedtak: 
Referat fra forrige møte godkjenes med følgende merknad: 
Anne Marit Vigdel deltok under sak 20/080. 
 
 
 
 

21/003 Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
TMR - 21/003 Vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
 

1 Tildeling av prosjektmidler til "Hjemmet som arena for trosopplæring". 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
TMR - 1 Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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21/004 Menighetsdrift under koronapandemien pr. januar 2021 
 
Forslag til vedtak: 
Dersom det lar seg gjøre å avholde fysisk årsmøte 14. mars 2021, vil lokal grunnordning for 
gudstjeneste tas opp som sak på årsmøtet. 
 
 
 
Informasjon om smittevernreglene pr. dags dato ble gitt. Gudstjenestene i januar blir kun 
digitale da det nå kun er tillatt å samle 10 personer. 
Momenter nevnt under evaluering av julehøytiden:  
Vi synger julen inn: Ble strømmet. Imponerende mange og flotte lokale ressurser deltok. 
Produksjonen var av svært høy kvalitet. Teknikerne som stod for den gjorde en stor jobb. Vi 
har fått flere gode tilbakemeldinger fra folk på bygda.  
Julaften: 300 personer deltok på julevandringen. Opplegget var godt organisert og gav en 
helt spesiell opplevelse av julens budskap. Deltakerne var spesielt overrasket over eselet, 
sauene, bålet og det store antall statister/skuespillere. Praktisk forbedringspotensiale: Vert 
ved registrering fikk det for travelt. Her burde det vært to personer for å organisere gruppene 
i køen. Flere poster i samme rom gav mye gjenklang. Det forstyrret.  
1.juledag: Gudstjenesten ble spilt inn og publisert på Facebook/Youtube. Opptaket ble gjort 
samme dag som Vi synger julen inn. Dette ble hektisk, men var likevel et smart trekk da 
musikere alt var tilstede, og ryddesjauen etter julaften kunne vente. Opptak av Skolekorpset 
var gjort på forhånd. Det var flott at de medvirken på denne gudstjenesten. Kvaliteten på 
produksjonen var topp. Gudstjenesten hadde et høytidelig preg som var dagen verdig. 
Prekenen berørte. 
Skolegudstjenestene: Ingen fysiske skolegudstjenester ble avviklet. Haga skole fikk spilt inn 
julegudstjeneste som ble vist i klasserommene. Dette var et ressurskrevende prosjekt, men 
resultatmessig svært bra. Elever medvirket, og gudstjenesten stort engasjemang på skolen. 
 
TMR - 21/004 Vedtak: 
Dersom det lar seg gjøre å avholde fysisk årsmøte 14. mars 2021, vil lokal grunnordning for 
gudstjeneste tas opp som sak på årsmøtet. 
Menighetrådet berømmer staben for flott innsats og kreativitet under koronapandemien 
generelt og i advent og julehøytiden spesielt. 
 
 
 

21/005 Strategi og handlingsplan 2021 - 2026 
 
Forslag til vedtak: 
Detaljer, tidsrammer og ansvar for gjennomføring noteres på handlingsplanen, slik det 
vedtas i møtet. 
 
 
 
 
 
 
TMR - 21/005 Vedtak: 
Menighetsrådet jobbet med detaljer, tidsrammer og ansvar på flere av handlingsplanens 
punkter. Før neste menighetsråd møtes rådet gruppevis for å jobbe med resterende punkter. 
Notater sednes til Randi innen neste AU 27. januar. Notater fra arbeidet nedfelles i et 
underdokument til handlingsplanen. Dette legges frem på neste menighetsråd, 9. februar. 
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21/006 Innspill til menighetens årsbudsjett 2021 
 
Forslag til vedtak: 
Inntektsbringende arrangement 2021 blir basar. Bararinntektene deles 50:50 med vårt 
misjonsprosjekt ved Misjon Uten Grenser. 
 
 
 
 
 
 
TMR - 21/006 Vedtak: 
Inntektsbringende arrangement 2021 blir basar. Bararinntektene deles 50:50 med vårt 
misjonsprosjekt ved Misjon Uten Grenser. 
Som følge av Sola kommunes kutt på 6%  av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd, må noen 
flere kirkeoffer tildeles menighetens eget arbeid. Det blir også satt av en sum til energiutgifter 
som følge av dette kuttet. Det settes videre av midler i budsjettet til: Oppgradering av teknisk 
utstyr, strategisatsing, sponsing av menighetsweekend. 
 
 
 

21/007 Åpning på menighetsrådsmøtene 
 
Forslag til vedtak: 
Plan for åpning på menighetsrådsmøtene vedtas som framlagt. 
 
 
 
 
 
 
TMR - 21/007 Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Plan for åpning på menighetsrådsmøtene vedtas som framlagt. 
 
 
 
 

21/001 Eventuelt 
 
 
 
 
 
Tananger menighet har søkt juridisk bistand fra PBL for å klarlegge forståelsen av vår 
godkjenning av Tananger menighetsbarnehage. Dette er vesentlig å få klarhet i for å kunne 
gå videre med rehabiliteringsplanene. Svar fra PBL er sendt til Sola kommune. 
 
 
TMR - 21/001 Vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
 


