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Året 2020 startet med gode mål og planer, tilbud om aktivitet for så å si alle dager og 
alle alderslag i Tananger. Menighetsrådet (MR) var optimistiske for det som lå foran. 
Mye av grunnen til det var erfaringen med at staben i kirka drives av et sterkt 
engasjement og nød for å nå ut med det gode budskap til bygda vår. I tillegg har vi 
rundt oss mange medarbeidere som bidrar ulønnet. Alle medarbeidere er svært viktige 
og det gjør godt å få vise at deres innsats verdsettes. Derfor inviterte MR og stab til 
Medarbeiderfest i februar. MiniAlpha var ønsket gjennomført på ny med oppstart i 
januar, og særlig konfirmantforeldre ble invitert. Påmeldingen var lav så kurset ble ikke 
igangsatt.                                                                                                   
 
Menighetens barnehage/SFO sine lokaler har behov for rehabilitering. MR har vedtatt 
at vi ønsker slik drift, så utredning av omfang har startet. Her er mange aktører berørt 
og vårt mål er å ivareta alle, samtidig som vi får den beste løsningen for minst mulig 
kostnad. Møte med alle brukere av caféen ble avholdt i februar. En prosjektgruppe, og 
særlig daglig leder og styrer, arbeider med saken. Mange avklaringer må til i et så 
kostbart og omfattende prosjekt. Av den grunn tar dette tid.  
 
MR hadde lagt opp til strategisamling sammen med stab i slutten av mars. Det skulle 
arbeides videre på eksisterende strategi- og handlingsplan. Spennende og viktig 
arbeid. Samlingen ble først gjennomført i oktober med entusiasme og stor tro. 
Korona. Her må jeg berømme både ansatte og frivillige for en innsats som ikke kan 
summeres i noen få ord. Det er sagt at når en dør lukkes, åpnes en ny. Og her i 
Tananger menighet er det jobbet med stor iver for å ivareta smittevern samtidig som 
det letes fram nye veier å være kirke. Åpen kirke med rom for stillhet ble tilbudt fra 
påske og fram mot sommeren. En tid fikk vi lov å komme til gudstjeneste i kirka, med 
god avstand. Likevel ble de fleste aktiviteter nedskalert og avlyst. Spesielt trist når det 
går ut over barn og unge med utsatte konfirmasjoner og avlyst Barnas dag/ 
Tanangerdagene. Pandemien medførte at noen fikk mye tid til overs og andre har fått 
mye mer å gjøre. Og mye god formidling har vi fått se via dataskjerm og telefon, eller 
gjennom bilruta på utegudstjeneste 1. påskedag. 
 
Store endringer i staben: Både sogneprest Just Salvesen og trosopplærer Marianne 
Bøe Weibell sa opp sine stillinger og sluttet. Heldigvis fikk vi raskt på plass to nye, 
flotte medarbeidere; Sogneprest Tracy Rishton og trosopplærer Birgitte Avtjern.  
Menighetsweekend, som har byttet navn til Høsttur, måtte avlyses pga sykdom. Det 
ble erstattet med «minihelg» i kirka på lørdagen. Fint med samlinger på tvers av 
generasjoner og en god anledning til å bli kjent med de nyest ansatte, og de med oss. 
Noe av dette var også målet for middager på Supertorsdagene. MR fikk bli med som 
vertskap og dermed se at tilbudet ble verdsatt inntil koronaen satte tiltaket på pause. 
 
Basar var nok et arrangement som ikke lot seg gjennomføre på vanlig måte. Men stab 
og råd tok utfordringen med å gi «grønne» gevinster. Menighetens giverglede var stor: 
Kr. 87 000,- ble samlet inn og deles likt mellom Tananger menighet og Misjon Uten 
Grenser.  
 
Mørketid er tid for å tenne lys og det er kirken kalt til. Dette er blitt holdt fram der 
Tananger menighet er tilstede både på soliale medier og i Siste nytt.  Vi har blitt 
utfordret og undervist. Helt konkret ble trærne på P-plassen utenfor kirken opplyst til 
advent. Julehøytiden vitnet igjen om kreativitet, mangfold og sterk formidling gjennom 
ord, toner, og vandring gjennom juleevangeliet. Det må gjentas at mange har gjort en 
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stor innsats for at kirken skal være Bekjennende, Åpen og Tjenende gjennom disse 
krevende tidene. 
Menighetsrådet har gjennomført sine møter delvis digitalt og delvis fysisk gjennom 
året.  
 
2020 vil bli husket. La oss ta med det som var bra og legge bak oss det vonde. La oss 
be om å bli bevart og at 2021 blir et bedre år. Mange finner trøst i Salme 91.  Les, så 
hjertets øye kan åpnes.  
 
Gro Mæland Myklebust, MR-leder 
 
 
Faste medlemmer:     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 12 møter og behandlet 82 saker.   
 
 

 

Staben i kirken 

Just Salvesen  Sokneprest tom. august 

Tracy Rishton  Sokneprest fom. september 

Randi Lundberg Tveit Daglig leder  

Ann Helen Hebnes  Sekretær (60%) 

Anne Marit Vigdel  Ungdomsarbeider (60%)  

Olav Mo   Menighetspedagog  

Marianne Bøe Weibell Trosopplæringsleder (60%) tom. juli 

Birgitte Avtjern  Trosopplærer (60%) fom. august 

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.  
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Vi har også i 2020 hatt 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 barnehagen. Vi har også fått midler av SR-bank til å gå på BRAVO kurs og 
innkjøp av BRAVO hjelpemidler. BRAVO-leken er korte lekpregede økter på 15 
minutter der positivt samspill, sansestimulering, variert bevegelserfaring og 
mestringsopplevelser sikrer en helhetlig tilnærming til språkutviklingen. Bravo-leken 
har nå blitt et supplement hos oss til annet pedagogisk arbeid. 
 
Tananger menighetsbarnehage/SFO skal de neste årene være med i en satsing som 
heter Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Tilbudet er for barnehager og skoler som 
ønsker å jobbe med trygge og gode barnehage- og skolemiljø. De som deltar er med 
på felles nasjonale og regionale samlinger, utviklingsarbeid på egen arbeidsplass, 
lærende nettverk og får støtte til en lokal ressursperson. Tananger 
menighetsbarnehage/SFO er med i pulje 5, sammen med andre barnehager, skoler og 
SFOer i Rogaland. Oppstart i januar 2021. Ledergruppen har vært på første regionale 
samling nå i høst og har allerede begynt på initieringsfasen av satsingen. 
 
Alle barnehager i Sola kommune er med i Regional ordning for kompetanseutvikling i 
barnehage (ReKomp). Regional ordning skal bidra til at barnehager utvikler sin 
pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Den er et av 
flere virkemidler som skal sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbud av høy 
kvalitet. Den regionale ordningen for kompetanseutvikling skal stimulere til godt 
samarbeid mellom barnehagemyndighetene, barnehageeiere, universiteter og 
høgskoler, statsforvalterne og andre aktører.  
Fra høsten 2020 har vi engasjert Ragnhild Eielsen Wiig fra KULL (Kompetansesenter 
for Utvikling Lek og Læring) til å jobbe sammen med personalet. Hun har jobbet med 
lederveiledning (i ledergruppa) og faglig utviklingsarbeid (sammen med hele 
personalet på personalmøter og planleggingsdager). Et spennende arbeid! 
 
Vi har også i 2020 hatt fokus på Kropp, bevegelse, mat og helse. Alle gruppene jobbet 
med satsingen vår Fra jord til bord, frem til barnehagen ble stengt av regjeringen den 
12.03.20. I perioden før stenging har vi utviklet matkunnskapene og latt barna prøve 
seg på ulike måter å tilberede mat på. Vi har brukt smågrupper både på tvers av alder 
og i samme aldersgrupper, der bl.a. Maxiene har fått lage mye mat både inne og ute 
på bål. Etter gjenåpning i slutten av april, har barna ikke fått være med på matlaging 
p.g.a. smittevernregler. Men da har de fått andre opplevelser med mange turer i 
nærmiljøet og Maxi-skogen og såing av blomster og vekster. De minste barna har gått 
på tur i nærmiljøet og har hatt med lunsj på turen. De har hatt med seg stormkjøkken, 
skiver og mat på termos. Turene til Maxi-skogen er blitt populære mål. 
 
Barnehageåret startet med tilknytning av nye barn. Barna ble tatt imot av sin 
primærkontakt, som avtalte tilknytningsprosess etter barnets behov. Barna som skulle 
fra Noahs ark til Hval begynte tilknytning i kohortene som vi var i smitteverntid. P.g.a. 
Korona og smittevernregler ble tilknytning på våren på nye avdelinger annerledes. 
Barna ble kjent med voksne i kohortene i utetid. Noen kohorter ble satt sammen med 
barn som allerede gikk på stor avdeling for å bygge vennskap og bli trygge hele våren. 
Og for barna som byttet avdeling, har noen av personalet fra ny avdeling byttet 
grupper i vår/sommer for å bygge trygge relasjoner. 
 
Dette barnehageåret har vært spesielt på mange måter. I nedstenging av ordinær drift, 
fikk personalet god tid til faglig oppdatering som vi ellers ikke har. Samtidig har vi fått 
en bratt lærekurve på smittevern og å lage en ny barnehagehverdag på kort tid. 
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Organisering 
Barnehagen hadde i 2019/2020 to avdelinger og 47 barn, fordelt på fire grupper. Vi har 
nå 48 barn fordelt på 2 avdelinger, Noahs ark og Hvalene. På Noahs ark er det 18 
barn, fordelt på to 2 grupper, Rødape og Grønnape. Noahs ark samarbeider og leker 
på tvers av gruppene i egne lekegrupper. Rødapene består av 9 toåringer. Gruppen er 
bemannet med to pedagogiske ledere, en pedagogisk medarbeider og en fagarbeider. 
Grønnapene består av 9 barn som er 1 og 2 åringer. Denne gruppen er bemannet med 
en pedagogisk leder, en barne- og ungdomsarbeider og en pedagogisk 
medarbeider/fagarbeider.  
Totalt på Hval er det 30 barn fordelt på tre grupper, Hvithval, Blåhval og Maxi. Hvithval 
og Blåhval er 3-4 åringene sammen og Maxi-gruppen er skolestartere.  
De to 3-4 års gruppene består i dag av 23 barn. Maxi består i dag av 7 barn. Gruppene 
er bemannet med to pedagogisk ledere, to barne- og ungdomsarbeidere og en 
pedagogisk medarbeider. Maxi har eget opplegg flere 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).  
Vi har åpen barnehage to dager i uka, der barna kommer sammen med foresatte. 
Barnehagen har 13,5 årsverk og full pedagogtetthet.  
 
Våren 2020 ble en noe spesiell tid med Covid-19 og restriksjoner som følge av det. En 
del arrangement der foreldre skulle vært med har vi måttet endre på. Vi har likevel 
gjennomført arrangementene for barna i barnehagen og på SFO, med 
smittevernhensyn. Vi har også hatt 3 dugnader, de to første før Covid-19 og den siste 
med individuelt arbeid på uteområdet. Foreldremøtet ble i høst utsatt pga. 
smittevernhensyn og det ble sendt ut et informasjonsskriv til alle foreldrene. 
Foreldresamtaler har blitt gjennomført med smittevernhensyn.  
 
Vi har hatt to tilsyn i 2020, IK-mat og dokumenttilsyn ift. brannvern. Vi fikk gode 
tilbakemeldinger på begge tilsynene. 
 
Knøttetreffen åpen barnehage:  
Marita Olsen Kjeka har 25 % stilling som pedagogisk leder, og har hatt ansvaret i 
2020. I august 2020 begynte også  Birgitte Avtjern i en 10 % stilling i åpen barnehage 
som pedagogisk medarbeider. Knøttetreffen har 0,35 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 2020, med unntak 
av under nedstengningen i vår, hatt fast småbarnssang og babysang på mandagene. 
Torsdagen er det ulike aktiviteter som gym, forming, baking og ulike samtaleemner 
mm. Pga. Koronasituasjonen har Knøttetreffen en periode etter nedstengningen i vår 
drevet på rødt nivå med litt mindre gruppe enn ellers. I høst har vi vært på gult nivå.  
 
SFO 
Første halvdel av 2020 hadde vi 31 barn på SFO, mot 39 barn i oppstarten august 
2019. I august 2020 startet vi opp med 43 barn. Vi har denne høsten hatt en større 
andel av 3.klassinger enn hva som har vært de siste årene. Fordelingen er nokså jevn 
på de ulike trinnene. Det er en flott gjeng med barn vi har på SFO! Tilvenningen og 
hverdagen på SFO ble i år noe annerledes pga. smittevernhensyn. Det har blitt mye 
utelek, en del turer og inndeling i klassevise kohorter. Vi bruker gymsalen, kaféen og 
uteområdet ved ballbingen til forskjellige aktiviteter.  

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 
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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.  

SFO flyttet i vår inn i kaféen, da det var behov for å skille barnehage og SFO på grunn 
av smittevernforskrifter med covid 19 restriskjoner. Det har vært noe utfordringer med 
å holde barna adskilt i sine kohorter, spesielt med tanke på garderobesituasjonen som 
er i kaféen. Det bærer preg av at dette er en midlertidig løsning. Kaféen har blitt delt 
med den uttrekkbare lettveggen for å holde kohortene adskilt, samtidig som én kohort 
også har benyttet seg av gymsalen, uteområdet eller mulighet for å gå på tur. 
Sistnevnte med forbehold om nok personale, da våre rutiner sier at ansatte bør unngå 
å gå på tur med en gruppe barn alene, i tilfelle det skulle skje noe med den ansatte. 
Det har i Covid19-tider blitt brukt mer ressurser på personal da det har vært nødvendig 
å dele inn i mindre grupper. Vi har fått tak i gode vikarer som stiller ved sykdom og 
som går inn i noe lengre vikariat ved langtidssykdom. SFO har en SFO-leder, en 
assistent og en ekstraressurs.  

Foreldresamarbeid 

Barnehagen har et Samarbeidsutvalg og SFO har et Brukerutvalg, begge disse med 
representanter både fra foreldregruppa , eier og personalet. I tillegg har barnehagen 
FAU(Foreldre arbeids utvalg). 
 
Utfordringer 
Barnehagen har behov for en rehabilitering av lokalene. Dette har det blitt gitt 
tilbakemelding på i foreldreundersøkelser i 2017 og 2019. Denne prosessen er nå i 
gang. Barnehagen må fremstå som attraktiv for nye søkere. Det har blitt etterlyst 
informasjon om fremgang fra foreldregruppen, da dette er en tidkrevende prosess.  
Det har blitt jobbet med å profilere SFO mer blant annet gjennom en Facebook-side. Vi 
jobber for å være mer synlige da det er flere SFOer å velge mellom på Haga. 
Store deler av 2020 har blitt preget av Covid-19 og restriksjoner som følge av det. Det 
har gått med mer midler til bruk av vikarer både i barnehage og SFO for å sørge for en 
trygg hverdag for barna. Dette vil vise igjen i regnskapet for 2020.  
Personalet har også fått kjenne på en hverdag i endring pga. Covid-19. Etter 
nedstengningen i vår drev barnehagen på rødt nivå, med inndeling i mindre grupper og 
en ansatt per gruppe, mye utetid og organisering rundt dette. I den situasjonen vi er i 
vet vi aldri hvordan neste uke vil bli, dette har også vært krevende. Nå håper vi på et 
2021 der vi kan gå tilbake til den hverdagen vi kjenner.  
 
 

ÅRSRAPPORT FRA EIERSTYRET I TMB/SFO 

 
Eierstyrets sammensetning: 
Leder, oppnevnt av Tananger menighetsråd: Knut Erik Hollund 
Sekretær: Styrer i Tmb/SFO, Synnøve Olsen Hatlestad 
Ansatt i Tmb/SFO: Merete Nygaard 
Tananger menighetsråds representant: Mariann Hellestø Kean 
Daglig leder av Tananger menighet: Randi Lundberg Tveit 
2020 er det 8. driftsåret for Eierstyret i Tananger menighetsbarnehage/ SFO. 
 
Vi hadde ett stedlig møte i 2020, der sakene som ble tatt opp var valg av forprosjekt for 
rehabilitering, barnehagens drift, økonomi og budsjett. I tillegg ble det holdt flere små 
digitale teamsmøter for avklaringer nå i Covid-19 tid: status, endring av drift, 
nedstenging og gjenåpning og redusert åpningstid.  
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Eierstyret har til formål å påse at TMB/SFO drives i henhold til gjeldende vedtekter, 
offentlige lover og regelverk. Eierstyrets oppgaver består blant annet av 
økonomioppfølging og godkjenning av budsjett, godkjenne stillingsbeskrivelser, 
utarbeide lønnspolitiske retningslinjer, bistå styrer i vanskelige personalsaker, 
godkjenne vedtekter for TMB/SFO, godkjenne og eventuelt inngå nye avtaler med 
kommunen samt godkjenne HMS-systemet i TMB/SFO. 
 
Eierstyret er også en diskusjonspartner for styrer i barnehagen/SFO. Hovedsaklig 
gjelder det saker som å ivareta arbeidsgiveransvaret. Eierstyret 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 og Merete Nygaard 
 
 

ÅRSRAPPORT FRA SOKNEPRESTEN. 
Jeg begynte i stillingen som sokneprest i Tananger 1. september 2020. Dette året har 
det vart unntakstilstand i hele landet. Alle sider av livet inkludert kirkelivet har blitt 
berørt av koronapandemien og vi har levd under både lokale og nasjonale 
begrensninger og tiltak for å redusere smitten i samfunnet. Jeg føler at jeg ennå ikke 
har kommet skikkelig i gang og har ennå ikke blitt kjent med menigheten, noe som jeg 
opplever som leit. 
 
Vi har likevel flere ting å glede oss over. Vi har økt betraktelig vår digitale kompetanse 
med bruk av strømming, filming, publisering av material og digitale samlinger inkl. 
gudstjenester. Dette har nå blitt en del av hverdagen. Under pandemien er det for det 
meste de eldre som har møtt fysisk når det har vært mulig, og jeg tipper at det er de 
yngre som har brukt våre digitale plattformer mest. 
 
Første påskedag med drive-inn gudstjeneste var en stor opplevelse, den samlet 
mange og skapte engasjement. Vi har dessverre i liten grad nådd 
barna/barnefamiliene under pandemien. Søndagsskolen har hatt noe digitalt opplegg 
som vi gleder oss over. Mye har blitt planlagt for både voksne og barn for så å bli 
avlyst pga. forandringer i regler og retningslinjer. 
 
Julen 2020 hadde en begrensninger på maks 50 deltakere på julegudstjenester, men 
vi i Tananger planla og gjennomført en strålende fin julevandring på julaften. Vi hadde 
åtte poster som tok deltakere i små grupper gjennom hele juleevangeliet med levende 
scener. Vi brukte kun bibeltekster og lot dem tale for seg selv. Det første som møtte 
folk da de ankom kirken før vandringen begynte var vakker dans til fin musikk. Den 
siste posten var en liten samtale med meg før jeg lyste velsignelsen over alle grupper 
hver for seg. Til sammen var det over 300 store og små som var innom denne dagen. 
De fikk se Maria, Josef, engler, et ekte esel, hyrder som satt ved et bål og voktet (ekte) 
sauer, konger, Herodes og en baby som spilte Jesus.  
 
Kommentarer fra deltakere var utelukkede positiv og mange uttrykte at de hadde fått 
en opplevelse for livet med å kunne leve seg inn i juleevangeliet på denne måten. Over 
40 individer fra menigheten var med og formidlet dette, og samtlige forteller at dette 
var en fin opplevelse. En sa «Dette var den kjekkeste julaften ever. Jeg hadde 
drømmeoppgaven. Storkoste meg.» 
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Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester 
 

 

 
Dette året er det lett å forstå hvorfor tallene for gudstjenestefremmøte plutselig har 
stupt. Mange gudstjenester har blitt avlyst og flere andre gudstjenester har hatt svært 
begrenset antall deltakere pga. nasjonale restriksjoner for å hindre smittespredning. 
Når det er begrensninger på antall deltakere på en gudstjeneste, er det mange som 
tenker at de ikke vil ta en plass fra andre og derfor holder de seg hjemme. I tillegg er 
det mange som ble engstelige og ikke ville ut blant folk enten til gudstjenester eller 
andre vanlig gjøremål og sammenhenger. 
 
Vi har hatt flere heldigitale gudstjenester som ikke vises i statistikken, men som hadde 
økt vårt snittantall noe om de var synlig her. Vi ser at det er 70-80 visninger på digitale 
gudstjenester, noe som er svært gledelig. Av disse kan det være flere som ser 
sammen på samme skjerm, men statistikken teller kun antall visninger. Vi også kan 
notere oss at de fleste ser gudstjenesten på søndag, men inntil 30% ser den utover i 
uken etter. Kan det peke på at søndag kl.11.00 ikke alltid er den beste 
gudstjenestetiden for mange? 
 
De gangene vi har hatt «live» gudstjenester med begrensninger på 20 eller 50 
deltakere har gudstjenesten samtidig blitt sendt på en digitalplattform. Antall 
digitaledeltakere er ikke med i statistikken. 
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Gjennomsnittlig antall nattverdsdeltakere 

 

 
 

 
Antall nattverdsgjester bærer også preg av at mange gudstjenester har hatt en 
lovpålagt begrensning for å holde smitten lavt. En gudstjeneste telles som en om det 
kun er lov å ha 20 deltakere til stede. Om alle går til nattverd blir det kun 20 
nattverdsdeltakere på den ene gudstjenesten i statistikken. En gudstjeneste når vi ikke 
har begrensninger og det er for eksempel 160 til stedet, men kun halvparten går til 
nattverd vil det likevel vise som 80 nattverdsdeltakere på den ene gudstjenesten. 

 
Gjennomsnittlig frammøte familiegudstjenester 

 

 
 
 

Som påpekt i andre kommentarer er det veldig vanskelig å tolke noe utfra dette årets 

statistikk, men det ser ut som om snitt oppmøte på familiegudstjenester er tre ganger 

høyere enn på vanlig gudstjenester. Dette kan muligens skyldes at de fleste 

familiegudstjenester har vært på søndager når det ikke var sterke begrensninger på 

antall gudstjenestedeltakere, men det er noe jeg antar og ikke kan bekrefte. 

Kirkerådet har bedt oss jobbe med deres revidert grunnordning for gudstjenester og vi 

er i gang med dette. Se informasjon fra gudstjenesteutvalget. 
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Oppsummering 
 
Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner fra statistikken dette året siden det ikke er 
grunnlag for sammenligning. Vi har gjort oss mange erfaringer og lært nye ferdigheter, 
men det er også blitt klart hvor mye det betyr for mange i Tananger menighet å kunne 
møtes regelmessig. Det er et savn for folk i alle aldre. Vi ser frem til en åpning av 
samfunnet og at menighetslivet gradvis vil normalisere seg. Men, vi skal ta med oss alt 
vi har lært og det gode som vi har erfart videre inn i tiden etter korona. Jeg tror vi bør 
tenke mindre tilbake på hvordan alt var, og mer på en ny og bedre fremtid som ligger 
foran oss, - rikere på erfaringer fra pandemien og med evnen til å sette pris på alt vi 
har savnet!  Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg 
legger vei i ørkenen, elver i ødemarken. Jes. 43.19. 

 
 

GUDSTJENESTEUTVALGET  
Medlemmer: Hilde Beate Lillesund, Siv Elin Mæland, Per Morten Føyen, Arfon Owen, 
Tracy Rishton. Jonas Rydland kom inn i utvalget denne høsten. 

Utvalget har hatt to møter i 2020.  

Hovedsaken på begge møtet var arbeidet med justert lokal grunnordning for 
hovedgudstjenester. Kirkemøtet har vedtatt noen nye regler og normer som skal 
innarbeides i menighetens liturgi. Menighetsrådet (MR) ba gudstjenesteutvalget (GU) 
om å jobbe med dette og komme tilbake til MR med forslag til en revidert liturgi basert 
på kirkemøte sine veiledninger og nye regler. Det gjorde de, og forslaget kom tilbake til 
MR i november 2020. MR aksepterte GU sitt forslag.  
 
Prosess videre: forslaget skal deretter til høring hos ansatte og på et menighetsmøte. 
Menighetens ansatt fikk jobbe med den og komme med evt. innspill i nov./des. dette 
året. Menighetsmøtet er planlagt tidlig i 2021. 
 
For at menigheten kan bli kjent med det nye forslaget før de må bestemme over det er 
det blitt tatt i bruk allerede i des. 2020 som en prøve ordning. Det nye liturgiske musikk 
var tatt i bruk i oktober dette året. 
 
Dette arbeidet har blitt noe forsinket pga. den pågående pandemien som påvirker både 
gudstjenestelivet og møte virksomheten i menigheten. 
 
 
For Gudstjenesteutvalget, 
 
Tracy Rishton 
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Musikk forsetter å ha en sentral rolle i kirkens liv. Men 2020 har vært et år som har 
krevd mye innovasjon og nytenkning rundt kirkemusikken, og hvordan vi kunne 
presentere kirkemusikk til menigheten på nye måter. Vi har hatt alt fra drive-inn 
gudstjenest til digitale sendinger hvor musikken har kommet rett hjem i stuene til 
menighetens medlemmer. 

Vi har brukt mye tid og ressurser på å skape meningsfulle musikalske momenter, for å 
styrke tro og tilbedelse i menigheten vår gjennom denne vanskelige tiden, både ved 
fysisk gudstjenester og ved digitale gudstjenester gjennom heile året. Vi kunne ikke 
gjort dette uten våre fantastiske frivilligere, forsangere, tekniske team, og solister, som 
har bidra med både musikk og sang, gjennom heile året.  

I tillegg har vi hatt musikalske innslag fra organisten under Torsdagslunsjene, åpen 
kirke, og besøk på TABO annen hver uke, for å spille for pasienter og beboere. 

Under fysisk gudstjenester i år har vi hatt trompetister, sang solister, fiolin, gitar, junior 
ballast, korps, barnekor, og forsangere. Profesjonelle musikere har blitt hyret inn til 
enkelte høytidsgudstjenester.  

Under supertorsdag har Junior Ballast begynt å øve, som en del av aktivitetene etter 
kirkemidagen. Vi ønsker flere medlemmer i bandet, og håper at vi kommer til å se en 
økning i 2021. 

I høst begynte vi på en ny musikalske reise, gjennom introduksjon av ny liturgisk 
musikk. Forsangerne våre har vært sentral i dette, med opplæring og øvelser i å lede 
menigheten gjennom de nye liturgishe leddene.  

Vi synger julen inn og første juledag ble en stor suksess. Vi Synger julen inn hadde 50 
deltakere i kirkerommet, 13 lokal solister og musikere, og et dyktig tekniske team som 
sørget for live sending av eventen. Sendingen har blitt sett av mange her i Norge, men 
også internasjonalt! Vi takker alle solister som bidrog under eventen. Første juledag 
var en digital sending som ble innspilt på forhånd. Det ble en flott og meningsfull 
gudstjeneste, med Tananger skolekorps og forsangere.   

Under disse annerledes tider, har vi jobbet hard til å finne løsninger for å sikre at det 
rike musikalske livet i menigheten fortsetter å gi støtte til kristner i Tananger. Jeg som 
musikalske leder ønsker å takke hver enkelte som har bidrad med sang, musikk og 
tekniske hjelp i 2020. Vi kunne ikke gjort dette uten dere.  

Arfon Owen 

 

Tananger Barnekor: 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: 3 øvelser  
Antall deltakere: 17 betalende, 64 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 vil 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  
Korona året har også satt sine begrensninger for Tananger Gospel. Vi hadde 3 øvelser 
i 2020. Vi startet året godt og skulle i mars arrangere en korkonsert med koret Ictus fra 
Stord og Roland Utbult. Dette hadde vi gledet oss veldig til men grunnet covid-19 ble 
konserten og resten av vårens korprogram avlyst. 
Høsten planla vi med oppstart i august, med gjeldende smittevern regler. Første 
øvelse ble gjennomført, men grunnet smitte økning i landet ble resten av korets 
program avlyst. Dette skjedde etter innspill fra kormedlemmer og styret. 
 
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 FRA TROSOPPLÆRER 

 

Ansatte: 
Birgitte Avtjern har 60% stilling som trosopplæringsleder og er ansatt 5% inn mot 
Supertorsdag. 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 i alderen 0-18 år med 
barnehagesamlinger, skolebesøk, konfirmantundervisning mm. 
 
Trosopplæringstiltakene:  
Det er blitt gjennomført 13 ulike punkttiltak fra trosopplæringsplanen i 2020 i tillegg til 
våre kontinuerlige tiltak. Noen tiltak var ikke mulig å gjennomføre i år pga. 
koronasituasjonen. De tiltakene som ikke ble gjennomført er: Jesha-besøk på ESC, 
Lys levende (for 6.kl), overnatting på ESC og konfirmantreunion. 
 
Punkttiltak som har blitt gjennomført: 
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  
5.kl: Skattejakt 
7.kl: Mesternes mester m/ESC-besøk 
9.kl: Konfirmasjon 
10.kl: Wannabe followme 
1.vgs – ung voksen: Follow me 
 
Kontinuerlige tiltak:  
Barnekoret, søndagsskolen, dansegruppe (høst), Jesha og ESC. 
I tillegg har vi i høst hatt Nye supertorsdag en gang i måneden (Se under 
«Familiefokus»)  
 
Dette har vært et veldig spesielt år for oss, grunnet koronapandemien. Smittetrykket og 
smittevernregler har jo variert gjennom året. På noen tidspunkt har vi fått gjennomført 
tiltak tilnærmet normalt. Andre ganger har vi gjennomført alternativer, fordi vi ikke har 
kunnet invitere ungene til å være på et opplegg her i kirka. Da har vi hatt ulike 
quizer/oppgaver med premie og barna har kommet innom i et tidsrom til kirka eller 
utenfor kirka, og kunnet hente bøker og andre gaver. Dette har fungert bra 
smittevernmessig og vi har ikke vært for mange samlet på en gang. Vi har fått 
tilbakemelding fra foreldre om at barna syntes det var gøy å få invitasjon i posten, selv 
om det bare var for å komme å hente noe i kirka. Vi har også fått tilbakemeldinger på 
at det var gøy å lage f.eks. stallen, som var en hobbyaktivitet de fikk materialer og 
oppskrift til og kunne gjøre hjemme. En erfaring er altså at det betyr noe at vi i hvertfall 
gjør noe, selv om det ikke er det samme som å ha et vanlig trosopplæringstiltak der vi 
samles. 
På babysang og småbarnssang/knøttetreffen har vi hatt plass til et veldig begrenset 
antall. Babysang har vært populært og det har veldig fort fylt seg opp med 9 
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påmeldinger (som var maks) og flere har ønsket å være med. Det er utfordrende som 
kirke å ha begrensninger. Vi ønsker jo at alle skal komme. Vi snakket om å utvide til to 
samlinger, men så stengte landet enda mer ned og det ble utsatt. Vi har erfart at 
fellesskapet på babysang og småbarnssang/knøttetreffen har betydd noe for de 
foreldrene som har kommet fast, spesielt når mye annet har vært nedstengt. 
Knøttetreffen har hatt få deltakere denne høsten, men da det ble en ny nedstengning i 
november, dukket litt flere opp. Dette kan tyde på at fellesskapet er viktig nettopp i 
denne tida.  
Vår erfaring er at det generelt sett kommer færre på de ulike trosopplæringstiltakene vi 
har arrangert i år, enn det pleier. Det er nærliggende å tenke at folk har vært litt mer 
forsiktige i denne tida. 
 
Frivillige / medhjelpere: 
Vi har noen fantastiske medhjelpere 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.  
 
Gudstjenestene: 
Trosopplæringsgudstjenestene / familiegudstjenestene fungerer godt. Vi har fått 
tilbakemeldinger fra foreldre og besteforeldre at det har vært en fin opplevelse å få 
være med på familiegudstjeneste her hos oss. Vi har i normale tider ca. en 
trosopplæringsgudstjeneste i måneden og vil fortsette å ha disse som 
familiegudstjenester. Men i 2020 har noen gudstjenester falt bort pga. 
koronasituasjonen. 
 
Familiefokus: 
I begynnelsen av året ble det arrangert et «boblemøte» hvor atten familier var 
representert i tillegg til syv som ikke kunne komme, men som var positive og kom med 
innspill. Her kom det frem mange gode ideer til hva vi sammen som menighet kan 
gjøre for å nå ut til barnefamiliene. Det er veldig fint med så mange familier som er 
engasjerte for dette. 

En av ideene var middag. Dette har ført til at vi har startet Nye supertorsdag i høst. Vi 
har hatt tre samlinger (desember ble avlyst pga. koronasituasjonen). Supertorsdag 
starter med middag for hele familien og folk i alle aldere kl. 17.00. Deretter går ungene 
på ulike aktiviteter: Kor, dans eller band. Samtidig kan de voksne ta en kaffekopp og 
slå av en prat. Til slutt har vi en fellessamling med lek, bibelfortelling og kanskje en 
sang eller to.  

Det har vært supert med de frivillige som har vært med og laget middag. Her kan vi 
trenge enda flere medarbeidere. 

Vi har også «Familiegruppa», en gruppe på facebook der det blir lagt ut informasjon 
om og invitasjoner til ting som skjer for barn og familier i Tananger menighet. Ellers har 
det dette året blitt lagt ut videohilsener, digital søndagsskole fra søndagsskolen Norge, 
quiz og et par ideer til hva man kan gjøre hjemme.  

Vi har også en plan om å få til noen turer i etterkant av familiegudstjenene, når landet 
igjen åpner litt mer opp. 

 

Birgitte Avtjern  
Trosopplæringsleder 
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ÅRSRAPPORT FRA MENIGHETSPEDAGOG 
«Kjære Jesus Kristus! Jeg ber om delaktighet i din tjeneste» 

I februar fikk jeg anledning til å reise på min andre retreat til Magnus Malm. Det ble en 

ny viktig ladestasjon og en god hjelp for min videre tjeneste i menigheten. Bønnen over 

ble min hovedbønn under og etter retreaten. Det er en velsignelse å få se egen jobb 

og gjerning som en del av det arbeidet Jesus er i gang med – også i Tananger. Det 

beste vi kan gjøre er å gå dit han ønsker oss. 

Konfirmantarbeidet  

Kullet 2019/20 

Vi hadde med oss 55 konfirmanter, året 2019/2020. Vi brukte samme mal som vi 

hadde brukt noen år med to leirer og fellessamlinger med hjemmegrupper som viktige 

elementer i opplegget. Igjen hjertelig takk til hjemmegruppeledere som bruker av sin 

fritid og sine midler for å dele måltid og tro med konfirmantene. Vi merker med flere 

konkrete eksempler at det kan koste å stå for de verdiene kirka tradisjonelt har gjort. Vi 

har opplevd foreldre som reagerer på det som blir formidlet, og vi må nok i større grad 

enn før både forvente reaksjoner, men også være i forkant og informere om at vi 

ønsker å formidle hva vi mener er Guds gode vilje for oss. Ikke minst er det viktig for 

meg at gruppeledere kjenner frihet til å formidle sitt syn. Hjemmegruppelederne er 

viktige medkristne som deler av sin tro. Teologisk utrustning og korrekthet skal ikke 

være et kriterium for å være gruppeleder. De skal først og fremst få være 

medmennesker som formidler hva Jesus betyr for dem. 

Vi var svært heldige og fikk gjennomført konfirmantleiren i mars rett før Norge stengte 

ned! Konfirmasjonsgudstjenestene våre ble utsatt, men ble gjennomført i september.  

Kullet 2020/21 

Da vi hadde konfirmasjonsgudstjenestene, var vi allerede i gang med de nye 50 

konfirmantene. Jeg hadde gjort en helgardering i planleggingen av året, og valgte å 

bruke sjømannsmisjonens nettkonfirmant.no som sikkerhet for konfirmantopplegget. 

Der er det 10 leksjoner hvor konfirmantene går gjennom et tema og svarer på 8-10 

spørsmål til emnet. Det er flott og spennende å lese konfirmantenes besvarelser. 

Mange kommer med gode og ærlige refleksjoner. Utfordringen er at det lett får preg av 

lekser, og at det er vanskelig å få alle til å gjøre leksjonene. Men når vi nå ikke har 

hjemmegrupper, er det en viktig kanal for at konfirmantene kan få sette ord på sine 

tanker. 

Gjennom høsten har vi allikevel klart å følge oppsatt program med fellessamlinger i 

kirka. Der sitter konfirmantene klassevis for å holde på kohortene. Det har fungert 

ganske bra, men det er selvfølgelig trist at vi ikke kan gjøre flere aktiviteter sammen, 

og på tvers av klassene. 

 

Bibelsamlinger 

Bibelsamlingene er et viktig kontaktpunkt mellom kirka og barnehagen vår og SFOen. 

Vi hadde samlinger i vår frem til midten av mars og hele høsten. I høst har jeg fått 

noen hyggelige tilbakemeldinger på sms fra en mor. I en av dem forteller hun om 

barna «som sitter i baksetet og synger Ingenting er umulig for Gud og Søk først Guds 

rike som de har lært av Olav». Det er mitt ønske og min bønn at barna skal få med seg 

bibelhistorier og sanger som de tar med seg i livet som viktig ballast.   
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Julevandringer.  

Hvordan blir det med julevandringene i år? Klarer vi å gjennomføre dem på en 

forsvarlig måte? Igjen måtte hjernecellene i sving, men vi landet på at vi kunne 

gjennomføre hvis vi hadde tilstrekkelig til mellom til smittevask og tre sett av rekvisitter 

og kostymer slik at det brukte kunne ligge i karantene. I år debuterte både Tracy, 

Birgitte og Arfon som aktører på julevandringene. Mange barnehageansatte forteller 

om en aldri så liten kamp om å få være med på julevandringene i kirka. De fleste av 

Tanangers barnehager ble med også i år. I tillegg kom 1. klassingene både på 

Storevarden og på Haga. Kjekt!! 

SKOLE-KIRKE – samarbeid  

Gjennom året 2020 ble det langt færre henvendelser fra skolene for få KRLE-

undervisning, og det skyldes nok i hovedsak koronasituasjonen. Men noen besøk har 

det blitt både med TUS, Haga og Storevarden. Gledelig at Storevarden skole i større 

grad enn tidligere også ønsker å benytte seg av våre tilbud dette året. 

Koronasituasjonen gjorde at ingen av skolene så det mulig å gjennomføre 

skolegudstjenester før jul. Fra Haga fikk vi imidlertid utfordring om å lage en digital 

julegudstjeneste for dem. Det sa vi ja til på strak arm. Å lage en film tar mer tid, men 

det gir også nye muligheter. Tracy laget andakt og utfordret 7. klassinger til en 

sjokoladespisekonkurranse! Sjokoladen var overtrukne rosenkål….. 3. trinn kom til 

kirka og fremførte «Jeg gleder meg veldig til jul». 6. trinn kom og gikk i prosesjon, leste 

bønner, tente lys og leste juleevangeliet. Juleevangeliet ble illustrert med noen glimt av 

1. klassingenes julevandring. Så her bidro mange positive elever og lærere til en 

skolegudstjeneste som ble en liten snakkis i hjemmene etterpå. 

Mini-alpha  

Vi ønsker å kunne tilby Mini-Alpha hvert år. I januar 2020 valgte vi å ikke gjennomføre 

kurs pga. få påmeldte. Vi ønsket å gjennomføre et nytt kurs i november, men koronaen 

satte en stopper. Vi håper at det blir en ny mulighet om ikke altfor lenge.  

Bibelsatsing. 

Bibeldykk er en hjelp til å bruke tid på Bibelen sammen. Vi leser normalt fire kapitler i 

Bibelen med åpning for refleksjoner underveis. I 2020 har vi lest fra 1. og 2. Mosebok, 

Apgj, 1. Joh.brev, Efeserbrevet, Filemon og Tessalonikerbrevene. Vi er vanligvis ca 10 

personer som møtes. For noen har Bibeldykket blitt svært viktig, og flere har funnet sin 

plass der. Og når vi ikke har kunne møtes fysisk, har vi hatt samlingene digitalt.  

Vi planla å ha en bibelserie våren 2020. Det begynte med en inspirerende og fin kveld 

16. februar med Anne Mari Schiager Topland. Hun tok utgangspunkt i sin egen bok: 

«Han som ser meg». Serien fortsatte 3. mars med Anne Lise Matre. Hun hadde en flott 

bibeltime ut ifra i 1. Johannes brev. Serien skulle vært avsluttet med Haakon Kessel, 

men koronanedstengningen satte en stopper for den samlingen. 

Jeg vil i denne sammenheng også nevne at vi hadde besøk av Oddvar Søvik den 29. 

oktober. Han hadde en spennende og overbevisende temakveld om Likkledet i 

Torino. Svært gledelig at han først hadde en samling for konfirmantene. Jeg håper at 

temakvelden kan gjentas med enda flere til stede. 

Jesha  

Se egen årsrapport.  

Olav Mo 
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TANANGER KIRKES SØNDAGSSKOLE 
 
Møtedag:søndag 
Hovedleder:Ingebjørg Hollund 
Medledere:Linda May Schmid,Inger Karin Rott,Anne Margrethe Ree Sunde,Kari Haga 
Slushere: 
Jonas Rott, Rude Rott, Kaja Weibell, Elida Schmid, Alette Schmid og Filip Haga. 
Antall samlinger:11 
Antall deltakere:mellom 8 og 15 
Aldersgruppe:0-18 år. 
 
Året 2020 har vært spesielt for alle, også oss på søndagsskolen. 
Vi har bare hatt 11 samlinger med ca 12 unger i snitt på hver søndagsskole. 
 
For å vise barna at vi på søndagsskolen bryr oss om dem og savner å se dem i kirka, 
laget vi både i påsketider og til sommeren hver sin pakke til medlemmene som de fikk i 
postkassen sin. Dette ble satt stor pris på. 
I tillegg fikk vi laget 3 digitale søndagsskoler som ble lagt ut på menighetens sider. 
Før jul ble det et par digitale hilsener. 
 
Vi har prøvd oss med samlinger for tweensa,det vil vi fortsette med da dette er noe de 
synes er kjekt. 
 
Vi er 5 ledere,og har 6 fantastiske slushere med på laget. 
Det er alltid plass til flere. 
Vi skulle og sett at det var mange flere barn som fant veien til søndagskolen vår. 
 
En stor takk til medledere,slushere og ikke minst dere som kommer på søndagsskolen: 
Dere er fantastiske! 
 
Ingebjørg Hollund 
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TANANGER BARNEKOR 
Møtedag: Torsdag 
Hovedleder: Sigrid Bru 
Medledere: Linda May Scmid og Ann Helen Berge Hanssen 
Antall samlinger totalt: 22, derav 4 opptredener 
Antall deltakere: Rundt 30 barn har vært innom koret i løpet av året, 16 betalende 
medlemmer 
Aldersgruppe: Fra 4 år til og med 3. klasse 
 
Formål med arbeidet 
Vi ønsker å formidle vår gudstro på en enkel og kreativ måte gjennom sang, musikk og 
formidling av bibelfortellinger. Vi har derfor en kort andakt på hver øvelse. Fokus er 
trivsel og samhold, og at hvert enkelt barn skal bli sett. 
 
Litt om året som gikk 
Dette året ble veldig spesielt, med to avbrutte semester på grunn av coronaviruset. Vi 
startet 9. januar men fikk kun 8 øvelser før vi måtte ta en pause. I Januar deltok vi på 
basar på bedehuset og i februar på gudstjeneste i kirken. Vi har som vanlig hatt 
kveldsmat etter øvelsen men etter hvert i en forenklet utgave. Siste torsdag i måneden 
har vi markert bursdag med lek og is. Det var litt dårlig oppmøte på vårsemesteret men 
høstsemesteret tok dette seg kraftig opp med dobbelt så mange barn på listen. 
Supertorsdagene ble et fast innslag en gang i måneden på høstsemesteret, hvilket 
kanskje har bidratt til større oppslutning på koret. Det har vært flott å samle de 
forskjellige gruppene til felles avslutning i kirkesalen. Siste øvelse dette semesteret ble 
5. november. Vi hadde to opptredener på gudstjeneste. Frivillige har vært innom og 
hatt andakt for barna. Takk til dere! Birgitte har også bidratt med lek og andakt på 
vanlig øvelse. Det har vært en ivrig og frimodig gjeng på koret som synger med full 
hals! Tross restriksjoner og begrensninger virker det som barna har kost seg. 
 
Ledersituasjonen 
Vi har vært tre ledere. Ann Helen har gitt signaler om at hun er usikker på om hun 
fortsetter. Vi må være 3 ledere for å holde koret i gang, men det er ønskelig med 4. De 
fleste lederne har blitt rekruttert blant foreldre. Men det er veldig kjekt viss andre også 
melder seg. Vi trenger også en ansvarlig for kveldsmaten da Jostein har sagt fra seg 
oppgaven etter lang og trofast innsats. 
 
Sigrid Bru 
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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: 10  

Antall deltakere: Gjennomsnitt vår: 70 Gjennomsnitt høst: 30 

Aldersgruppe: 5.-7. klasse. 

Som alt annet, har også Jesha båret preg av koronasituasjonen. I vår rakk vi 5 

Jeshakvelder før Norge stengte ned. Oppmøtet var svært godt med et gjennomsnitt på 

ca 70 barn. I høst brukte vi mye tid på å finne en forsvarlig måte å gjennomføre Jesha 

på. Vi hadde annen hver gang for Storevarden og Haga, og hadde et rulleringssystem 

hvor vi delte opp kirka i tre soner for å skille trinnene fra hverandre. En vanlig vits dette 

året har vært at det vel aldri før har vært så mye sprit i kirka som nå, og det stemmer 

nok godt. Vi rakk å gjennomføre fem Jeshakvelder også i høst før retningslinjene ble 

skjerpet. På Haga sine kvelder hadde vi et gjennomsnitt på 47, mens på Storevarden 

sine kvelder var gjennomsnittet 14 barn.  

Jeg har hatt et stort savn etter barna når Jesha har måttet holde stengt. Jesha er en 

viktig arena for å gi barna en relasjon til kirka, og til meg som møter mange av dem 

igjen få år senere som konfirmanter. Som tidligere år avsluttes kvelden med andakt, 

premiering og trekninger. Også i år går 10% av alt kiosksalg til vårt misjonsprosjekt i 

Romania.  

Jeg må også i år få takke mine positive medhjelpere på Jesha. Uten lederne fungerer 

det ikke, og selv om det har vært relativt få Jesha-kvelder dette året, er det enormt 

viktig å ha vaktlagene klare når vi skal i gang igjen. Takk for positivitet!! 

I løpet av 2020 var det kun 140 ulike barn på Jesha mot 216 i 2019. Det sier en del om 

at de som har funnet sin plass på Jesha, har benyttet anledningen når den har vært 

der også i 2020, men vi har fått inn lang færre slengere, som bare kommer innom. 

Allikevel er det stort at så mange fortsatt kommer til Jesha, koser seg og har en fin 

kveld, og får en smak av Jesus. 

 

Olav Mo 

 

  



 22 

 

 

UNGDOMSAERBEIDET 
 
Ungdomsklubben: ESC 
Møtedag: Annenhver fredag i partallsuker 
Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel 
Styremedlemmer: Rude Rott, Arne Johansen, Ingrid Bjørnsen, 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 og andre 
aktiviteter. 
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, Mesternes Mester. 
ESC har facebookside, TikTok , Instagram og Snapchat. 
 
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 
meatingpoint, 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.  
Vi hadde 4 ganger med ESC før vi måtte stenge ned i vår pga. Corona. 
Vi gjennomførte Avspark i januar som var obligatorisk for konfirmantene med 
konkurranser og andakt av ungdomsleder. 
I februar hadde vi karneval med Sambamusikk, Pinjata, boller med krem, premie for 
beste kostyme og andakt av ungdomsleder. 
Pga. Corona ble ESC avlyst resten av våren. 
Derfor ble Mesterens Mester for 7. klasse utsatt til høsten 2020. 
 
Høsten 2020 startet vi opp i september med Mesterens Mester. 
Om det bare var 7 jenter og 4 ledere som deltok ble det en veldig flott kveld. 
Vi gjennomførte 9 poster med aktiviteter som var smitteverntilpasset. 
En av ungdomslederne hadde andakt om Jesus som er Mesterens Mester. 
Vi spiste nattmat sammen og det var en veldig god samtale rundt bordet. 
Høsten på  ESC delte vi inn konfirmantene i klassevis kohorter der de kom hver sin 
fredag. Vi brukte fast kirketorg og kirkestue som base. I kafeen delte vi rommet i to 
med skilleveggen, slik at ungdom fra 8. klasse og 10. klasse kunne være på hver sin 
side av skilleveggen.Dette fungerte veldig bra. 
Ungdomslederne ble delt i to team som rullerte med å ha ansvaret på ESC i høst. 
Vi klarte å gjennomføre ESC 5 ganger før vi stengte ned igjen pga. Corona. 
ESC-jul for konfirmantene ble derfor avlyst i desember. 
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Jentegruppe  
Mars 2020 startet ungdomsarbeider opp Jentegruppe for jenter i 8. klasse. 
5 jenter hadde samling to dager før det stengte ned i mars.  
Vi startet opp igjen jentegruppa etter vinterferien. 
Vi hadde 3 samlinger før det stengte ned igjen i november. 
Boka vi bruker er: Ferdig Prestert. 
Tema vi gikk gjennom: Verdifull, Hva fyller du deg med?, Aldri god nok, Velge seg 
gode forbilder. Vi leste stykket om temaet sammen, gikk sammen to og to og svarte på 
spørsmål og leste bibeltekster som handlet om temaet. 
Det ble veldig gode samtaler i gruppa i plenum tilslutt. 
Vi var hjemme hos ungdomsarbeider en gang, men var de andre gangene på 
kirketorget. Lett servering. 
Jentene fikk boka Ferdig Prestert i julegave og jeg håper vi kan ta opp tråden når ting 
roer seg og vi kan samles igjen. Målet er å fortsette med Jentegruppe. 
 
 
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.  
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 
meininger.  
Våren 2020 gjennomførte vi fysisk og digitalt. Vi gikk gjennom tema: Kunst i 
kirkerommet, Spire – Vokse – Gro, Utfordrende stillhet, Gaming. 
 
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. Dette året 
delegerte jeg noen av samtalene til to av de eldste unge voksne til å ha samtale med 
ungdommene. 
 
I mars skulle vi hatt Follow me Konferanse på Solstrand camping sammen med rundt 
100 ungdommer. Denne ble utsatt til august, da hadde vi hadde hjemme-konferanse i 
Sunde kirke. Noen av ungdommene overnattet i telt. Dette ble gjennomført med 
gjeldende smittevernsregler. Temaet var: Hvem jeg er. 
 
Follow me Tananger laget mat til felles konfirmantsamling i januar, var ledere på 
konfirmantleir i mars og deltok på medarbeiderfesten.  
 
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 var i kirkestuen. 2 ungdomsledere og UA har ansvaret for samlingene. 
I år var det 6 som deltok. 
 
 
 
 

http://www.thefollowme.net/
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Konfirmantleirer: 
I 2020 klarte vi akkurat å gjennomføre konfimantleir på Vaulali helgen før Norge 
stengte ned i mars. En ungdomsleder var leirsjef og flere av de andre i FMT var med 
som ledere. UA var kjøkkensjef med god hjelp av ungdomslederne. 
Leiren vi pleier å ha med nye konfirmanter om høsten ble avlyst pga. corona. 
 
Ungdoms-Alpha: 
Da Norge stengte ned i nov. hadde vi Ungdoms-Alpha over Discord. Dette fungerte 
veldig bra. Eneste lærdommen var at samlingene kom litt for tett, noen av 
ungdommene datt av. Samlingene var lagt opp med film og spørsmål til samtale. 
Vi i Tananger inviterte med oss flere menigheter til å være sammen med oss. 
Hafrsfjord menighet og Tveit menighet i Kristiansand hadde kurset sammen med oss. 
En av ungdomslederne som er god på Discord tok seg av alt det tekniske. Det var 
mulig å gå i grupper når vi skulle svare på spørsmål i løpet av samlingen. To av 
ungdomslederne ble utfordret til å være gruppeledere. Dette fungerte veldig bra. Veldig 
kjekt å kunne samles online i denne tiden. 
 
Ledersituasjon: 
Vi er godt bemannet med ledere på ESC. Lederne er fra 15-26 år. Vi har også 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 ledere har egen Messengergruppe og gruppe på Facebook. 
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.  
I denne coronatiden har ungdommene vært aktive enten vi treftes fysisk eller digitalt. 
Jeg kjenner på en stor takknemlighet for alle de gode ungdommene som vi har i vår 
menighet. 
 
Anne Marit Tjora Vigdel 
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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.  
Menigheten har ikke et diakoniutvalg fordi det ikke har lykkes å rekruttere medlemmer 
til dette. 
 

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 2020 ble det arrangert fire torsdagslunsjer. 
Kjøkkentjenesten har gått på rundgang blant et knippe frivillige.  
Oppslutningen har variert mellom 25-50 deltakere. Vi opplever god respons og 
fornøyde deltakere. 
Programkomiéen 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 2020 delte 13 blomsterutdelere ut 137 julestjerner. I tillegg ble 5 
blomster gitt til Tabo sine avdelinger som en adventshilsen. 
Dette organiseres fra kontoret ved Ann Helen Hebnes.  

 

BESØKSTJENESTE  
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.  Koronapandemien har gjort at det 
ikke har vært hjemmebesøk i 2020. 
 
 

SPRÅKKAFÉ FOR DAMER 

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. 
 
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 møttes ikke så mange ganger dette året pga korona-pandemien. Vi møttes ni 
ganger i vårsemesteret og fem ganger i høstsemesteret.  
 
Ledere i vår: Jofrid Goa, Ingfrid Risa, Solvor Helgøy Bø, Synnøve Østebø, Margrethe 
Traa, Mariann H Kean, Kirsten Rydningen Elstad og Sølvi Waage Kylland. 
Ledere i høst: Mariann H Kean, Margrethe Traa og Sølvi Waage Kylland.  
Antall frammøtte deltakere varierte fra to til åtte. 
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Da vi startet opp igjen i høst endret vi til et enklere opplegg på grunn av smittevern-
hensyn: Vi møttes annenhver uke, kun kaffi/te, i engangskopper, ikke noe å spise, ikke 
åpent for barn, og vi var på kirketorget i stedet for kafe-lokalet.  
 
Vi satt utendørs en gang i høst, ellers inne med god avstand mellom oss. Vi erfarte at 
når det kom mange, og vi skulle sitte med avstand mellom oss, ble lydnivået høyt, og 
det var ikke optimalt.  
Da aktivitetene igjen stengte ned i høst, gav vi deltakerne tilbud om å prøve å ha 
språkkafe digitalt, men dette var det liten interesse for da det jo ikke er helt det samme 
som å treffes «live». 
 
Sølvi Waage Kylland 

 

 

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

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

nesten 80 personer som var med i en gruppe dette året.  Noen møtes normalt 

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. Grunnet korona ha det 

vært liten aktivitet i gruppene. 

 

Ressurspersoner: Nelly Hveding og Jorunn Hebnes 

 

 

JENTEKVELD 
Vi har hatt 2 «Jentekvelder» i 2020, vi var 7 og 5 deltakere. 

Vi møtes i kirkestuen til et uformelt, sosialt samvær – noen har håndarbeid med seg. Vi 
har enkel servering. Det er frivillig kollekt, pengene går til vårt misjonsprosjekt i 
Romania. 

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 på disse 
månedlige samlingene. 

På grunn av koronarestriksjoner ble det ikke flere treff i 2020.  

Vi to som har vært ansvarlige for disse kveldene slutter, men vi håper at noen andre 
ønsker å ta ansvaret for «Jentekveldene». 

Ann Helen Hebnes og Anne Marit Vigdel  
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KVELDSMAT OG KIRKEMIDDAGER 
Kveldsmat serveres torsdager etter Barnekorets øvelse og barne-TV. 
Antall kveldsmåltider:12  
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 
Oppslutningen varierer alt etter antall barn i Barnekoret. Det har vært få måltider 
grunnet pandemien. 
Leder for kveldsmaten takker av etter ni år i tjenesten, og ny søkes! 
 
Antall kirkemiddager:3  
Høsten 2020 lanserte vi «Nye Supertorsdag», et tilbud om middag og aktivitet for 
barna i etterkant før felles avslutning. 
Trosopplærer Birgitte Avtjern har lederansvar for Nye Supertorsdag.  
Oppslutningen varierte fra 25-50 deltakere. 
 
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. Det var fint å kunne 
ta til med middager igjen etter at tilbudet hadde ligget nede en stund grunnet mangel 
av ressursperson. 
 

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, Kolbein Vatnedal, Unni Vatnedal, 
Anne Myrland, Turid Husdal, Else Karin Tjora og Laila Bergo. Turid Husdal har hatt 
permisjon i 2020.Laila Korsli var med til mars 2020, - hun sluttet da etter 25 år som 
Treffen-leder!  

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

Antall samlinger totalt: 7 + en gudstjeneste. Også Treffen har avlyst av sine samlinger 
når Norge har vært «koronastengt», - ingen møter fra mars og fram til sommeren. I 
november måtte vi avlyse på nytt, og dermed ble det heller ingen julefest.       

Antall deltakere: 12 

Gjennomsnittlig fremmøte pr. samling: ca. 10, i tillegg ledsagere og ledere. 

Mer om Treffen: 

Treffen er en klubb for alle i hele Sola, men den er spesielt tilrettelagt for mennesker 
med utviklingshemming. De som er med i klubben, er fra 18 år og oppover.  
På samlingene har vi sang og musikk, andakt, bespisning og forskjellige aktiviteter 
som bingo, folkeviseleik, misjonskveld, fødselsdagsparty og mye annet. 
17. mai går vi i folketoget, til jul har vi stor fest med familie og venner og to ganger i 
året deltar vi på gudstjeneste i en av de fire kirkene i Sola. 
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KIRKENS SOS ROGALAND 
 
Magnar Mæland har vært Tananger menighets representant i styret for Kirkens SOS. 
Tobias Gudmestad er vararepresentant for Tananger menighet. 
 

ÅRSRAPPORT 

2020 skulle vært det store JUBILEUMSÅRET vårt – vi skulle feiret at det var 40 år 

siden starten i 1980. Jubileumsarrangementet var planlagt, men før vi skulle sende ut 

invitasjoner måtte vi dessverre innse at det ikke ville være mulig å gjennomføre 

arrangementet pga. koronasituasjonen. 

Det siste året har det vært stort fokus på psykisk helse og selvmordsforebyggende 

tiltak, noe som bl.a. skyldes at Ari Behn tok sitt eget liv i julehelgen 2019, og koronaen 

som mer eller mindre stengte ned samfunnet våren 2020. Vi bor i et av verdens rikeste 

og beste land, likevel er det mange som har det vanskelig, er ensomme, strever med 

livet og mange som også går rundt med tanker om at de ikke orker å leve lenger. 

Mange av disse ringer heldigvis Kirkens SOS, - Norges største døgnåpne krisetjeneste 

på telefon, chat og meldinger.  

 

Hovedsakelig på grunn av at vi den 12. mars måtte stenge kontorene og overføre 

krisetjenesten til kvalitetssikrede hjemmekontor, har vi ikke nøyaktig tall på hvor 

mange henvendelser vi her i Rogaland besvarte i fjor. Men det var helt sikkert en 

oppgang fra året før, for vi fikk hele 36 nye frivillige medarbeidere i fjor. Totalt har vi nå 

90 frivillige på telefon og chat. Og siden det er de frivillige som «gjør jobben» og 

behovet er stort, er vi veldig takknemlige for det. Det vi vet er at samtalene i 2020 var 

flere, lengre og mer alvorligere. Det var også prosentvis mange flere som tok kontakt 

pga. selvmordstanker 

 

Vi vil gjerne takke alle menighetene i bispedømmet for godt samarbeid. Vi gjentar 

gjerne og understreker at vi som en døgnåpen krisetjeneste på telefon og chat ser på 

oss selv som menighetenes forlengede diakonale arm.  

Takk for samarbeid, offer og forbønn. Takk for at informasjon om nye innføringskurs 

blir kunngjort på gudstjenester, og artikler og annonser satt på trykk i 

menighetsbladene. Vi setter også stor pris på at info blir tatt med på menighetenes 

infoskjermer og at Facebook-innlegg deles videre på menighetenes FB-sider. Vi tror 

det er en styrke for den enkelte menighet om det var enda flere fra menighetene som 

var frivillige medarbeidere! Vi trenger flere frivillige for å møte den store pågangen, 

både på telefon og chat.  

Stavanger, den 5. februar 2020 
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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 2020 bestått av leder Ruth Oddrun Gudmestad, Olav Kylland og 
sekretær Alf Tormod Rossavik.  
Vi startet året med å invitere alle som var med på menighetens Romania reise til en 
samling hos Ruth Oddrun. Det var da to år siden reisen og vi ønsket at samlingen 
skulle gi oss en oppdatering om MUG sitt arbeid i de områdene vi besøkte og være en 
inspirasjon for misjonsprosjektet. Vi ble gitt en situasjonsrapport fra arbeidet der og at 
det fortsatt er stort hjelpebehov. Ved samlingen ble vi gitt flere ideer om hvordan vi og 
menigheten kunne fortsette arbeidet. Vi utfordret også til å bli med i misjonsgruppa. 
Kort tid etter ble landet nedstengt. 
Vi har hatt 3 styremøter. Vårt fokus har vært å styrke menighetens engasjement for 
Romania prosjektet i regi av Misjon Uten Grenser, MUG. Ved vårt novembermøte 
deltok også Tracy. Hun har brei erfaring med misjon og ga oss flere ideer og råd. 
Forbønn for Romania prosjektet blir nå tatt med ved gudstjenester. 
 
Offer ved fire gudstjenester:  
Misjonsprosjektet er i år 2020 gitt fire offer ved gudstjenester. Ved MUG offeret i 
november og desember reklamerte vi for å gi til innkjøp av dagligvare esker a kr 250. 
MUG sørger for at eskene gis til fattige familier og eldre før jul. 
Til sammen er det i forbindelse med gudstjeneste offer i år 2020 gitt kr 23619,-til MUG.  
 
Basaren  
Planen var at vi skulle være representert i basar komiteen. Men koronaen satte 
begrensninger for tradisjonell gjennomføring. 
 
Med gode krefter, som raskt snudde seg om, ble det i år en digital innsamling med 
kreative gevinster. Dette ga et kjempeflott resultat på kr 87 550, hvorav MUG mottok 
halvparten. 
 
Markedsføring menighetens nettside. 
Vi er takknemlige for at staben har gitt Romania prosjektet brei omtale ved 
menighetens nettside. 
 
Andre aktiviteter/støttespillere  
- Jesha gav penger til skoleransler 
- Kraftkarane er støttespillere 
- Faddere gir månedlige beløp 
 
Vi planlegger ny innsamling av vinterklær våren 2021. 
Misjonsgruppa har henvendt seg til menighetsrådet om hjelp til rekruttering til 
misjonsgruppa. Vi er gitt forslag til aktuelle personer. Vi  gjør nå henvendelser for å  
rekruttere nye medlemmer til misonsgruppa. 
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Tjeneste: 
Åpen bønnesamling i kirkerommet annen hver mandag i oddetallsuker, kl. 20-21.  
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: 
Året 2020 ble et annerledes år preget av pandemi og koronarstriksjoner, med 
periodevis stengt kirke og lite mulighet til å samles i kirken eller i private hjem. Det har 
vært et savn å kunne være en del av det fysiske menighetsfellesskapet slik som 
tidligere, men bønnetjenesten er ikke avhengig av fysisk tilstedeværelse. Bønnens 
kraft er virksom uavhengig av omstendighetene.   
 
Åpen bønnesamling:  
Året startet bra og vi fikk ha åpen bønnesamling annen hver mandag fram til mars. 
Dette er et tilbud for dem som ønsker å være med i et bønnefellesskap, enten det er 
ved fast oppmøte eller mer sporadisk. Tilbudet var godt etablert og Liv Ella Ruud er 
god leder for disse samlingene. Det var en fin gjeng som møtes disse mandagene og 
vi gledet oss over hver og en som kom. 
 
På grunn av koronasituasjonen ble det vanskelig å møtes til bønnefellesskap i kirken 
og heller ikke privat.  Vi opplever at bønnefellesskap er til inspirasjon og oppmuntring i 
hverdagen og savnet virkelig det å møtes til bønnefellesskap. I høst ble det heldigvis 
mulighet til å delta på åpen bønnesamling via digital platform, Jitsi Meet, men alle har 
dessverre ikke mulighet til å delta slik.  
 
Kirkene var stengt på vårparten, og vi ble utfordret til å ha «Åpen kirke» i 
påskehøytiden, 2 timer hver kveld fra palmesøndag til og med 2.påskedag. Dette var 
tenkt som et tilbud hvor folk kunne komme innom for å søke Gud i ro og stillhet. Drøyt 
50 stk var innom kirken disse kveldene. Vi høstet litt ulik erfaring med å ha det helt 
stille i kirken, noen savnet musikk. 
 
Gudstjenester med forbønn/ bønnetjeneste:  
Vi opplevde å ha en god start på året og hadde tilbud om forbønn ved flere 
gudstjenester fram til mars. Gledelig at det var flere som benyttet seg av den 
muligheten. Så ble det stopp på grunn av koronarestriksjoner og avstandsregler.  
 
Bønnegruppa fikk besøk av vår nye prest, Tracy hvor vi drøftet veien videre for 
bønnetjenesten. Vi er helt enige i at forbønnstjeneste er viktig og at det skal være en 
naturlig del av gudstjenesten. Det ble åpnet opp for det igjen ved to gudstjenester i 
høst, men så kom det nye innstramninger.  
Vi håper og ber om at denne pandemien vil forsvinne og at vi igjen kan få møtes til 
gudstjeneste med forbønnstjeneste. Jesus har 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. 
Vi savner også at menn engasjerer seg ift bønnetjeneste.  
 
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 møte 
09. februar 2021, 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 14.03.2021. 
 
Det kan likevel formidles at Tananger menighet har en stabil og god økonomi. På tross 
av et år med pandemi der det meste har blitt annerledes enn planlagt, har menigheten 
et betydelig driftsoverskudd.  
Offerinntektene har sviktet stort, både til eget arbeid og til organisasjonene. Dette 
skyldes et redusert antall gudstjenester med få deltakere. Det har vært liten aktivitet i 
menighetn dette året. Sviktende offerinntekter har derfor ikke ført til underskudd. 
 
Givertjenesten har holdt stand. Det er menigheten svært takknemlig for. Målsettingen 
er at givertjenesten til ungdomsarbeider i 60% stilling skal dekke lønnsmidlene. Vi er 
nå 30 000 kr fra å nå dette målet. Når vi likevel ikke går i underskudd her, er det takket 
være enkeltgaver og to kirkeoffer. 
Givertjenesten til trosopplæringen dekker utdeling av materiell til hjemmene. 
Givertjenesten til menigheten generelt går til alt fra teknisk utstyr til felles 
arrangementer, ressursmateriell og kurs. I desember satset vi stort på belysning 
utenfor kirken. I en mørk og trist koronatid minnet lysene om Jesus som verdens lys. 
 
Givertjenesten i 2020 var fordelt slik:  

Ungdomsarbeid        345 050  

Trosopplæring            42 300 

Søndagsskole              3 000 

Menigheten generelt  25 200 

 
 
Søndagsskolen, Barnekoret, Jesha og ESC  har mottatt driftstilskudd fra Sola 
kommune samt frifondsmidler, basert på medlemstal 31.12.2019. En større del av 
midlene har blitt benyttet til inventar, utstyr, teknikk og ressursmateriell – og mindre til 
arrangementer enn for et vanlig år. 
 
I desember mottok menighetn tilskudd fra Bispedømmet til digital formidling i advent og 
jul. Slik har vi oppgradert en del teknisk utstyr, særlig med tanke på filming. 
 
Tananger menighetsbarnehage/SFO er en del av menighetens totale regnskap. Også 
her er det et betydelig overskudd. I påvente av rehabilitering er det satset lite på 
oppgradering og fornying. Langtidsfravær er dekket opp av vikar med lavere lønn enn 
fast ansatte. Dette er hovedårsak til driftssoverskudd. 
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  GIVERTJENESTE, OFFER OG INNSAMLINGER 
 

 
 

 

 

 

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.3292 kr til Misjon Uten Grenser.  

Jeshas samlet inn kr.2380 Misjon Uten Grenser, øremerket skolesekker. 

Fasteaksjonen ved konfirmantene var digital i 2020 og gikk direkte til Kirkens Nødhjelp.  

Basaren bragte inn 87 550 i netto inntekt. Halvparten av basarinntektene gikk til Misjon 

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

menighetsarbeidet.  

 

ØKONOMIUTVALGET 
Medlemmer:  Ole Harald Myklebust, Inge Haga, Randi Lundberg Tveit (leder). 

Utvalget hadde ikke møter i 2020 da det ikke ble meldt inn saker. 

2016 2017 2018 2019 2020

Offer totalt 379312 374016 434562 410948 241404

Offer eget 113903 124791 122808 122551 77055

Givertjeneste (eget) 387950 359971 350300 323500 415550

Innsamlinger totalt 155322 204731 163248 148886 90842

Innsamlinger eget 86934 70480 44424 43152 43775

TOTALT 1123421 1133989 1115342 1049037 868626

ÅRSTALL



 33 

 

DIGITALE MEDIA 
 
2020 - et år hvor digitalisering av menighetsliv virkelig har kommet til sin rett, uten at 
dette kan erstatte fellesskapet på noen som helst måte. Menighet har i flere år benyttet 
medier som YouTube, Facebook, Instagram og egne nettsider. Men vi har vel ikke 
benyttet de så mye som i år, pga. digitale andakter, live streaming m.m. Her har vi fått 
utfordret oss med “livestream” med minimalt med utstyr, men også fått oppleve 
“livestream” med et proff-utstyr. Takk til alle ungdommene som har bidratt på 
gudstjenestene med teknologiske ferdigheter!  På selve nettsidene har vi ikke mange 
endringer som er synlig for brukeren, de brukes fortsatt flittig til å dele informasjon. 
 
Staben er selvhjulpen, slik at de får delt informasjon 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 ca 11000 visninger pga. søk fra brukere, 
det er også flere som benytter google maps for å finne informasjon om hva som skjer i 
kirken. 
 
Antall visninger 
I 2020 var det 37020 sidehenvisninger mot 22498 i 2019 (gjelder alle oppslag også 
gjentatte) - antall “økter” er 17999, dvs. per “økt” besøker brukerne ca. 2.06 sider 
pr.økt. Antall unike “brukere” er 8912 - dvs. unike enheter som besøker sidene våre. 
Dette er en økning i forhold til 2019, noe som ikke er overraskende gitt covid-19. 
 
Mobile enheter 
Bruk av mobile enheter (nettbrett, mobiltelefon og lignende utstyr) Antall mobile 
enheter (mobil + nettbrett) for 2020 står for 67% av den totale trafikken mot 64% i 
2019.  
 
Sosiale medier 
Facebook blir hyppig benyttet som informasjonskanal. Det er nå 614 personer som 
følger med på sidene våre mot 525 i 2019. Vi startet ut i 2011 med 74. 
 
 
Web adresser 
Adresser til menighetens nettsider : https://www.tanangermenighet.no 
 
Mvh, 
Knut Erik Hollund 
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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»!  

 

 

SOLA MENIGHETSBLAD 
 
Menighetsbladet kom ut med 5 nummer i 2020.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. Gaveinntekter og inntekter fra kirkeoffer er lavere ennforventet. På 

grunn av underskudd vurderes det å redusere utgivelsen med ett nummer årlig. 

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 

 
 

ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET 17. MARS 2020 – AVLYST 

Menighetens Årsmøte var planlagt 17. mars, men ble avlyst grunnet covid-19. 

Årsrapporten ble gjort tilgjengelig på menighetens hjemmeside og i papirutgave i 

kirken. 
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Årsrapport for Tananger menighet 2020 ble godkjent av Tananger menighetsråd i møte     

09.02.2021. Sak 21/013 

Årsregnskap for Tananger menighet 2020 ble godkjent av Tananger menighetsråd i møte 

09.02.2021 Sak 21/011 under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger mot regnskapet. 

 


