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Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Oppmøte i Tananger kapell. 
Dato: 16.03.2021 
Tid: Kl. 18:30 – 21:30 
 
De som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra snarest mulig til  
tlf. 51 75 53 70 eller e-post til post@tanangermenighet.no, slik at varamedlem kan bli kalt 
inn. 
 
Varamedlem møter etter nærmare innkalling. Første vara innkalles herved. 
 
Møtet starter i Tananger Kapell. 
Møtet fortsetter i Tananger kirke, kirkestuen. 
Åpning ved Anna. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/005 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Framtidig forvaltning av Tananger kapell, status pr.mars 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger meighet er formelle eier av Tananger kapell. Sola kirkelige fellesråd forvalter 
kapellet på soknets vegne. 
 
Tananger kapell er et tradisjonelt Linstow - kirkebygg fra 1879 (Linstow var en kjent 
kirkebyggarkitekt). Det er listeført hos Riksantikvaren, og bygget er vurdert som et 
verneverdig kulturminne. Alle kirker i Norge bygget mellom 1650 og 1850 er listeført. En 
rekke kirker bygget etter 1850 er også listeført, deriblant Tananger kapell. 
 
Kapellbygget gikk ut av ordinær kirkelig bruk som soknekirke i 2002 da nåværende Tananger 
kirke ble vigslet og tatt i bruk. Det har kun vært i bruk sporadisk til enkelte vielser. Tananger 
menighetsråd presiserte formelt i mars 2018 at menigheten ikke har bruk for kapellbygget.  
Kapellet har de siste 10-11 årene vært utleid til en innvandrermenighet til bruk på 
søndagene. Leieforholdet opphørte høsten 2020 grunnet byggets dårlige forfatning. 
 
Kirkevergen fikk utarbeidet en ekstern tilstandsrapport for bygget høsten 2015. Denne 
dokumenterte en estimert kostnad for nødvendige reparasjons – og rehabiliteringsarbeid på 
om lag kr. 3,0 mill.kr. Kirkevergen fikk på ettersommeren 2018 i samarbeid med KA 
(Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) framlagt en oppdatert tilstandsanalyse 
av Tananger kapell, også utarbeidet av et eksternt, profesjonelt rådgivningsfirma. Samlet er 
kostnadene forbundet med aktuelle vedlikeholds-/oppgraderingstiltak de neste 10 årene 
vurdert til ca. kr 8 200 000 inkl. mva. 
 
Sola kirkelige fellesråd behandlet saken vedrørende framtidig forvalting av Tananger kapell 
30. mai 2018. Fellesrådet ba kirkevergen kartlegge ulike alternativer for framtidig forvaltning. 
 
Kirkeverge Trygve Torgersen orienterer om prosessen rundt framtidig forvaltning av 
Tananger kapell. Driftsleder Jone Oltedal orienterer om byggets tilstand og 
vedlikeholdsbehov. 
 
Saksopplysninger: 
Handlingspunkt for å kartelgge mulighetene for framtidig forvaltning av Tananger kapell, 
nedfelt av Sola korlelige fellesråd 30. mai 2018: 
 

a. Søknad om kapellet kan avvigsles 
b. Avklaring vedrørende Riksantikvarens listeføring av kapellbygget 
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c. Kartlegge eventuelle langsiktige bruksinteresser 
d. Avklare et eventuelt salg 
e. Reforhandle nåværende utleieavtale til et nivå som i betydelig større grad gir 

inntekter som kan dekke helt nødvendig vedlikehold. 
f. Undersøke stipulerte kostnader knyttet til reparasjon og oppgradering av orgelet. 
g. Innspill til kommende års budsjettprosesser overfor Sola kommune 
h. Utrede og behandle forslag om å søke Kulturdepartementet om å få rive 

kapellbygget 
 

 
Forslag til vedtak: 
Tananger menighetsråd drøfter neste steg i prosessen vedr. framtidig forvaltning av 
Tananger kapell, samt kriterier for rett tidspunkt for å avholde et informasjonsmøte / 
dialogmøte. 
 
Vedlegg: 
Notat sept. 2019 Tananger MR vedr Tananger kapell - oppdatert mars 2021 
Solabladet: Tananger kapell står ubrukt og koster 90000 kr årlig 
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21/014 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Godkjenning av innkalling 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/015 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd - 09.02.2021 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/016 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Referat fra møte i misjonsgruppen 26.01.21 
 
 
2, Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mars 2021 
 
 
3, Menighetsdrift under koronapandemien pr. mars. 2021 
 
 
4, Ny utsatt frist for godkjenning av lokal grunnordning: 1. juni 2021 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
1 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Referat fra møte i misjonsgruppen 26.01.21 
 
Bakgrunn for saken: 
Misjonsgruppen arbeider for å holde misjonsengasjementet varmt i menigheten gjennom 
prosjektet Misjon Uten Grenser. Gruppen er supplert med tre nye medlemmer. Referat fra 
sist møte er vedlagt. 
 
 
Saksopplysninger: 
Misjonsgruppens medlemmer: Ruth Oddrun Gudmestad (leder), Alf Tormod Rossavik (går ut 
av gruppen til høsten), Olav Kylland, Marit Stornes, Arne Johansen, Jonas Rott. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
Referat fra møte i misjonsgruppen 26.01.21 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
2 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Status for rehabilitering av TmbSFO pr. mars 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger meighetsråd ved ressursgruppen, arbeider for å realisere rehabilitering av lokalene 
som Tananger menighetsbarnehage og SFO benytter, samt fellesarealet kafeen, jfr. 
forprosjektet utarbeidet av Prosjektil. 
 
På møtet med Sola kommune 19. oktober 2020 ble det gitt positive signaler om kommunal 
garanti for lån vedrørende rehabiliteringen. Dette var gledelig og også helt nødvendig.  
 
På samme møte ble godkjenningen av barnehagen vår omtalt. Det viser seg at Sola 
kommune og Tananger menighet har ulik tolkning av godkjenningen. Godkjenningen gir den 
økonomiske rammen for barnehagedrift og avgjør hvor mange barn kommunen er 
tilskuddspliktig for. Det er avgjørende å ha klarhet i dette før vi kan gå videre i 
rehabiliteringsprosessen. 
 
Tananger menighet har fått juridisk vurdering fra PBL av vår godkjenning på 304 m2, som 
innebærer at vikan ta inn 76 barn, dersom alle er over tre år og færre barn dersom en del av 
barna er små (under 3 år). Altså vi kan fyller opp med barn ut fra vår egen arealnorm for 
henholdsvis små og store barn. 
 
Den juridiske vurderingen ble sendt Sola kommune 14. januar med spørsmål om kommentar 
og felles forståelse av barnehagens godkjenning. Svar fra kommunen ble mottatt 3. mars; 
«Henvendelsen må sees i sammenheng med barnehagebruksplanen som legges fram for 
politisk behandling i mars, og behovet for barnehageplasser som kommer fram der.» I 
tidligere kommunikasjon med kommunen har det blitt fastholdt at vi kan regne med tilskudd til 
det antall barn som meldes inn i årsrapporten pr. 15.12. Det bel for 2020 meldt inn 48 barn. 
 
Disse uklarhetene setter oss i en svært krevende situasjon, og det er beklagelig at 
saksgangen har trukket slik ut i tid. Eierstyret uttrykker også utålmodighet i forhold til å 
komme videre i prosessen.  
 
Det jobbes nå videre med en felles forståelsen av barnehagens godkjenning. Ved fortsatt 
uenighet sendes saken til statsforvalteren for avklaring. 
 
Ressursgruppen vil nå vurdere om det bør jobbes med et alternativt og rimeligere forprosjekt. 
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Den ideelle størrelsen for å håndtere rehabiliteringsprosjektet og sørge for en barnehage 
som er bærekraftig for fremtiden vil være 84 barn. 
Dersom godkjenningen på 304 m2 blir stående, må det også vurderes om prosjektet er for 
stort, om det er realistisk eller om det må modifiseres. 
 
 
Menighetsrådet gis mulighet il å komme med kommentarer og innspill til ressursgruppens 
videre arbeid. Ressursgruppen vil legge frem forslag til menighetsrådets møte i april. 
 
Saksopplysninger: 
Det er et stort behov for barnehageplasser i Tananger, mens Sola kommune totalt sett har 
tilstrekkelig antall barnehageplasser. Kommunen arbeider for å øke antallet kommunale 
plasser i forhold til private barnehageplasser. Dette er momenter i barnehagebruksplanen 
som nå skal framskrives.  
Kommunen planlegger også å bygge ny barnehage på Myklebust om noen år. 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. Eventuelle kommentarer noteres og oversendes 
ressursgruppen for rehabiliteringsprosjektet. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
3 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Menighetsdrift under koronapandemien pr. mars. 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
I følge dagens smittevernrestriksjoner kan vi nå samle 100 personer til gudstjeneste. Det var 
en glede at begrepet fast monterte seter ble byttet ut med fast tilvist plass. Menighetsrådet 
informeres om hvordan staben har løst dette. 
 
Det informeres om dagens restriksjoner, om planer for og gjennomføring av 
trosopplæringstiltak, andre samlinger, digital formidling og utearrangementer. 
 
Menighetsrådet gis mulighet til å komme med innspill og synspunkter. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
4 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
Ny utsatt frist for godkjenning av lokal grunnordning: 1. juni 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Søknad om utsatt frist: 
Tananger menighet har berammet menighetsmøte 14. mars 2021. Planen var å godkjenne 
lokal grunnordning for gudstjeneste på møtet. ( Møtet var opprinnelig planlagt i januar. Da 
var det ikke mulig å avvikle fysisk, så vi utsatte.) 
På grunn av koronapandemien har ikke menigheten vært samlet fysisk til gudstjeneste i 
2021. Dermed har ikke menigheten hatt mulighet til å prøve ut og bli kjent med forslaget til 
justert, lokal grunnordning for gudstjeneste  
som vårt gudstjenesteutvalg har utarbeidet i samarbeid med stab og menighetsråd. Det var 
få gudstjenester høsten 2020 hvor leddene fra justert, lokal grunnordning ble prøvd ut. Å 
prøve det i en periode før vi tar en endelig avgjørelse  
vil gi menigheten tid til å bli kjent med og fortrolig med det nye før de må ta stilling til en 
permanent forandring. 
 
Tananger menighetsråd mener at menigheten ikke har et tilstrekkelig grunnlag til å vedta 
forslaget til justert, lokal grunnordning. 
Tananger menighetsråd søker derfor for en ytterliggere utsettelse for frist for innsendelse. 
 
Det søkes om ny frist: Tre måneder etter det er åpnet opp for å samle 50 personer eller mer 
til gudstjeneste. Dette gir menigheten mulighet for å bli kjent med det nye forslaget samt å 
avholde menighetsmøte i etterkant av utprøvingsperioden. 
 
Saksopplysninger: 
Svar på søknad: 
Søknaden om utsatt frist er notert. Det er viktig at arbeidet med menighetens 
gudstjenesteordning blir gjennomført på en god måte. I første omgang blir fristen utvidet til 1. 
juni. Det er i samsvar med fristen som andre har fått. Lykke til med arbeidet! 
 
Vennlig hilsen 
Sigve Hasseløy Clementsen 
rådgiver gudstjeneste 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering og Tananger menighetsråd finner dy dato for 
menighetsmøte. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/017 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Tanangerdagene 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Tanangerdagene består av en rekke trivelige arrangementer som samler mange 
mennesker,og er til berikelse for nærmiljøet vårt. Hovedarrangør er Tananger Lions. 
Tananger menighet samarbeider med Lions og IMI Tananger om Barnas Dag (onsdagen). 
Torsdagkveld i kikren  er et samarbeid med Lions. Menigheten deltar på stand i Havnen 
(lørdagen) og har ansvar for friluftsgudstjenesten på søndagen. 
 
Barnas Dag 2. juni. 
Tananger Lions henvendte seg til Tananger menighet med spørsmål om å danne komite for 
Barnas Dag onsdag 2. juni. Menighetsrådet valgte å utsette saken til marsmøtet med tanke 
på koronasituasjonen. 
Barnas Dag samler vanligvis et stort antall barn og voksne til lek og aktivitet ved Tananger 
ungdomsskole. Det vil være tilnærmet umulig å foreta påmelding, registrering og å ha 
kontroll på antall fremmøtte dersom arrangementet skal gjennomføres på vanlig måte. 
Tananger menighet vil nødig bidra til smittespredning. Det er også varslet nye nasjonale 
innstramminger i løpet av kort tid. Det virker uklokt å planlegge et slikt arrangement i år, selv 
om smittesituasjonen skulle være noe bedre i juni. 
 
Torsdagkveld i kirken 3. juni.  
De samme ressurspersonene som var booket, men avbestilt i 2020 er booket på ny. Britt 
Synnøve Johansen med minikonsert Evert Taube og Cornelis Vreeswijk, samt lokalhistoriker 
Atle Skarstein med kåseriet «Havet gir og havet tar». 
Randi har hatt planaleggingsmøte med representant i Lions. Det er pr. i dag mulig å 
gjennomføre arrangement med 100 deltakere på fast, til vist plass i kirken. Det er altså mullig 
å gjennomføre arrangementet med gjeldende smittevernrestriksjoner. 
Dersom det er tillatt smittevernmessig ønskes en «kirkekaffe» etter arrangementer. 
Menighetsrådet bes om å stille med en kake hver og med 2-3 verter. 
 
Stand i Havnen lørdag 5. juni. 
Tananger menighet har tradisjon på å stille her, med informasjon og en enkel aktivitet for 
barn. Arrangementet samler mye folk og bidrar til trengsel. Det virker uklokt å planlegge et 
slikt arrangement i år, selv m smittesituasjonen skulle være bedre i juni. Tananger menighet 
kan lett snu seg rundt og delta dersom dette er tilrådelig smittevernmessig. 
 
Friluftsgudstjeneste 6. juni. 
Tananger menighet har tradisjon for å arrangere friluftsgudstjeneste som avslutning på 
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Tanangerdagene. Den pleier å markere Skaperverkets dag. Friluftsgudstjenesten har vært 
arrangert i havnen. Telt og teknisk utstyr har blitt rigget, og en enkel kirkekaffe servert. 
Friluftsgudstjeneste skal være mulig å gjennomføre med dagens restriksjoner. Er det tid for 
nytenkning mht sted og opplegg for gudstjenesten?  
Takkeofferet på friluftsgudstjenesten har de siste årene blitt tildelt Kirkens Nødhjelp. 
Menighetsrådet har funnet at Kirkens Nødhjelps arbeid harmonerer godt med markering av 
skaperverkets dag. Menighetsrådet vedtar om offerformål for frilugtsgudstjenesten 2021 skal 
gå til Kirkens Nødhjelp, eller annet formål som kan passe til tema. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Barnas Dag 2.juni: 
Av smittehensyn virker det uklokt å planlegge et arrangement som Barnas Dag i år. 
Tananger menighetsråd ønsker ikke å ta initiativ til å danne komité for arrangementet. 
 
Torsdag kveld i kirken 3. juni:  
Randi fortsetter planleggingen av arrangementet sammen med Lions. Med dagens 
restriksjoner kan vi samle 100 personer på fast, anvist plass i kirken. Dersom det er tilrådelig 
jfr. smittehensyn stiller menighetsrådets medlemmer med kaker til en enkel kirkekaffe, samt 
2-3 verter. 
 
Tanangerdag i Havnen 5. juni: 
Tananger menighetsråd avventer situasjonen. 
 
Friluftsgudstjeneste 6. juni: 
Takkoffer på friluftsgudstjenesten tildeles Kirkens Nødhjelp. 
Menighetsrådet vedtar sted for friluftsgudstjenesten. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/018 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Givertjenesteløsning via ProFundo 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighetsråd arbeider for å øke menighetens giertjeneste. Det er i den forbindelse 
viktig at det er enkelt å tegne seg som giver. ProFundo CRM er en virksomhet som arbeider 
for å være ledende innen fundraisingmiljøet i Norge. (CRM står for Custom Relationship 
Management, altså kundehåndtering). De tilbyr gode løsninger for frivillige organisasjoner, 
deriblant Den norske kirke. Informasjon finnes på www.profundo.no 
 
Saksopplysninger: 
ProFundo kan sette opp en løsning med Vipps Faste betalinger i givertjenestehåndteringen. 
Det betyr at vi får en tilpasset nettside som vi kan lenke til fra alle ønskelige steder. De som 
vil støtte kan gå inn her og velge blant giverformålene vi har forhåndsdefinert. Når giveren 
bekrefter i sin Vipps-app, blir første betaling trukket og givertjenesteavtalen opprettet.  

ProFundo CRM inneholder informasjon om alle givere, avtalene, regnskapsrapporter og 
innbetalingene som går rett inn på menighetens konto. 

ProFUndo har også mulighet for å kunne gjøre skattefradragsrapporteringen direkte til 
Kirkerådet for oss. 

ProFundo har en rekke andre løsninger inkludert AvtaleGiro-løsning med digital signering i 
direkte integrasjon med Nets. Siden menigheten alt har ca. 50 givere via Avtalegiro, var 
ProFundos forslag å utvide med Vipps-løsningen.  

Alle tjenestene har selvsagt en kostnad. Vipps-løsningen vil koste kr.650 pr. mnd. Etablering 
av løsningen vil koste ca. kr. 4000. Tilbudet er vedlagt. 

For å inngå avtale med ProFundo, tegnes først en databehandleravtale. 
Databehandleravtalen skal sikre at personvern blir ivaretatt etter gjeldende regler. Avtalen 
kan inngås mellom kirkeverge og ProFundo, og vil gjelde for alle menighetene i Sola. 
Menigheten kan også inngå sin egen databehandleravtale om ønskelig. 

 
Forslag til vedtak: 
Tananger meighet inngår en avtale med ProFundo som gjelder givertjeneste med Vipps. 
Daglig leder effektuerer dette, og tar kontakt med kirkeverge mtp felles databehandleravtale 
for menighetene i Sola.  

http://www.profundo.no/
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Vedlegg: 
ProFundo - Tilbud til Tananger meighet 
210219 ProFundo - noen av kundene 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/019 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Giverbrosjyre 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighetsråd har i handlingsplanen vedtatt å jobbe for å styrke menighetens 
givertjeneste, og i den forbindelse utarbeide en ny giverbrosjyre. Første utkast av tekst til ny 
giverbrosjyre er vedlagt og behandles i møtet. 
 
Saksopplysninger: 
Agder og Telemark Bispedøme har jobbet mye med givertjeneste. Her er noen momenter fra 
giverkurs med Tore Gullaksen. Fullstendig liste med 10 gode råd er lagt ved.  
 
Innsamling handler ikke om penger, men om å engasjere til tjeneste 
 
Vi må kommunisere vår visjon: Hva vi ønsker å skape i vår menighet. 
 
Mennesker gir til mennesker og ikke til menigheter. Folk gir til det menigheten skaper av 
arbeid for barn og unge. 
 
Undersøkelser viser at den mest vanlige årsaken til at folk ikke gir er at de ikke vet hva som 
forventes. 
 
De som er interessert kan sjekke ut nettstedet: https://kirken.no/nb-
NO/bispedommer/agder/innsamling%20og%20givertjeneste/generell%20informasjon%20om
%20innsamling/ 
 
Hvordan harmonerer disse momentene med forslag til tekst i ny giverbrosjyre for Tananger 
menighet? 
 
Forslag til vedtak: 
Innspill til forbedring av giverbrosjyren ble notert. Nytt forslag legges frem for menighetsråd i 
april. 
 
Vedlegg: 
Giverbrosjyre 2021 utkast 1 
10 prinsipper for innsamlling _ handout 
 
  

https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/innsamling%20og%20givertjeneste/generell%20informasjon%20om%20innsamling/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/innsamling%20og%20givertjeneste/generell%20informasjon%20om%20innsamling/
https://kirken.no/nb-NO/bispedommer/agder/innsamling%20og%20givertjeneste/generell%20informasjon%20om%20innsamling/
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/020 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
Handlingsplanens mål om 25% vekst 
 
Bakgrunn for saken: 
Tananger menighetsråd har satt 25 % vekst i gudstjenestebesøket i forhold til 2019 som mål 
i løpet av fem år. Etter to år skal i følge handlingsplanen: 
 
Alle grupper i menigheten ha satt et vekstmål og har satt i gang med arbeidet. 
Alle grupper har fått nødvendig hjelp og støtte i arbeidet. 
Økning i oppslutning være målbar i grupper og gudstjenesten. 
Målet være kommunisere til alle grupper, ved dialog om hvordan kan vekst skje i gruppene, 
ved bønn, støtte og oppmuntring. 
 
18. februar hadde menighetsrådet en kurskveld for å bli dyktiggjort til oppgaven. 
 
Saksopplysninger: 
Menighetsrådet besluttet at kontakt med de ulike gruppene skulle begynne i mars. 
Her er en oversikt over gruppene og forslag til hvem som tar kontakt med hvilke grupper. 
Tema: Anerkjennelse, utvise taknemlighet for jobben/innsatsen, lytte til dem, spørre hva de 
drømmer om og hva de tenker om sin rolle i det store bildet/ menigheten mtp vekst osv. 
 
Søndagsskolen: Mette, Randi 
Ungdomsarbeidet: Gro, Mariann 
Barnekoret: Sondre, Mette 
Jesha: 
Tananger Gospel: Anna, Randi        
Arfon/forsangere/band: Leif Ove, Otto 
Torsdagslunsj: 
Misjonsgruppen: 
Språkkafé (diakoni): Bjørg, Sondre 
Dugnadsgjeng: Anna, Leif Ove 
Småfellesskap ved Nelly og Jorunn: Bjørg, Gro 
Kraftkarane: Mariann, Otto     
Bønnegruppa: (har hatt besøk av Tracy)         
P.M.Føyen m/flere:     
O. Haga m/flere:    
O.Skraastad m/flere:   
L.E.Ruud m/flere:  
T.Weibell m/flere: 
M.B.Weibell m/flere: 
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Forslag til vedtak: 
Forslag til fordeling gjøres ferdig i møtet. 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/021 Tananger menighetsråd 16.03.2021 
 
 
Dugnad 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Den årlige vaskedugnaden og dugnad på kirkens uteområde er planlagt 15. april. 
Det skal være mulig å gjennomføre dugnad med godt smittevern.  
 
Bedene på kirkebakken trenger en fornyet beplantning. Menighetsrådet vurderer om dette 
bør skje i vår. Det vil bety at dugnadsarbeidet øker vesentlig i omfang. Høsten kan være en 
bedre tid for beplantning mht nedbør og vanning. 
 
Sandvolleyballbanen ved parkeringsplassen er menighetens ansvar å vedlikeholde. Den ble 
etablert i 2003 med midler til nærmiljøtiltak. Det har ikke vært gjort vesentlig 
vedlikeholdsarbeid de siste ti årene. Nå holder sandvolleyballbanen på å bli tilgrodd av 
ugress og busker. Menighetsrådet vurderer vedlikehold av sandvolleyballbanen. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
 
Forslag til vedtak: 
Daglig leder tilrettelegger for årlig dugnaden 15. april i samarbeid med driftsleder. 
Fornying av beplantning av bed i kirkens gårdsrom utsettes til høsten. 
Daglig leder undersøker hva som skal til for å vedlikeholde sandvolleyballbanen. 
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Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 


