
 

 
 
 

Innkalling 
 
 
Råd: Tananger menighetsråd 
Møtested: Tananger kirke, kirkestuen 
Dato: 15.06.2021 
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. 
 
Åpning ved Gro. 
 
 
 
Saksliste 
 
Sak nr. Sakstittel  
21/043 Godkjenning av innkalling  
21/044 Godkjenning av referat  
21/045 Samlesak for meldinger  
1 Menighetsdrift under koronapandemien pr, juni 2021  
2 Referat fra møte i misjonsgruppen 26.05.21  
21/046 Budsjettoppfølging Tananger menighet januar - mai 2021  
21/047 Arbeid med handlingsplan: Respons fra henvendelse til 

gruppene. Justering av handlingsplanen. 
 

21/048 Oppstart av semesteret høsten 2021  
21/049 Revisjon av plan for diakoni  2021  
21/013 Eventuelt  
 
 
Tananger, 08.06.2021 
 
 
Gro Mæland Myklebust 
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Godkjenning av innkalling 
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Godkjenning av referat 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
Protokoll - Tananger menighetsråd - 18.05.2021 
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Samlesak for meldinger 
 
 
 
 
 
 
 
Underliggende sak: 
1, Menighetsdrift under koronapandemien pr, juni 2021 
 
 
2, Referat fra møte i misjonsgruppen 26.05.21 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
1 Tananger menighetsråd 15.06.2021 
 
 
Menighetsdrift under koronapandemien pr, juni 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Sola kommune er fremdeles på nasjonalt smittevernnivå.  
Forbud mot å krysse kommunegrenser ved arrangement ble opphevet 27. mai. Dette var en 
stor lette for kirken særlig med tanke på dåp, vigsel og gravferd. 
Nå er det tillatt med 200 personer på arrangementer innendørs med fast tilvist plass og 50 
innendørs uten fast tilvist plass. Avstandsregel er 1 meter til de som ikke bor i samme bolig,  
selv ved sang. Kirkerommet er ommøblert etter gjeldende regler. 
 
Søndag 30. mai ble det messefall i Tananger da sokneprest Tracy kort tid før gudstjenesten 
fikk melding om å gå i ventekarantene. Det lot seg ikke gjøre å skaffe vikar på så kort varsel. 
Prosten tok selv dåpsgudstjenesten der tre barn ble døpt. 
 
Det informeres om menighetens øvrige aktivitet den siste måneden. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Meldingssaken tas til orientering. 
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Referat fra møte i misjonsgruppen 26.05.21 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/046 Tananger menighetsråd 15.06.2021 
 
 
Budsjettoppfølging Tananger menighet januar - mai 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
I følge økonomiforskriften og Tananger menighets økonomireglement, skal menighetsrådet 
minst en gang i året behandle regnskapsrapport og ha en oppfølging av budsjettet. 
Menighetsrådet kan ut over dette minimumskravet bestemme hyppigheten av slik 
rapportering. AU finner det fornuftig å gi en rapportering nå. 
 
 
Saksopplysninger: 
To regnskapsrapporter er vedlagt. Den enkleste viser samlet inntekter/utgifter for hver 
tjeneste. Den andre viser detaljer for hver tjeneste i regnskapet. Økonomirapporten gjelder 
januar til dd. 04. juni 2021. I praksis er transaksjoner i mai måned måned så godt som ført i 
regnsakpet. Menighetsbarnehagen, SFO og Åpen barnehage er ikke med i rapporten. 
Budsjettoppfølging fra disse avdelingene gis til eierstyret. 
 
4400: Fellesutgifter  
INN: Ingen av de store inntektene er mottatt ennå.. Det gjelder inntekter fra basar og intern 
husleie fra SFO. Den lille givertjenesten går sin gang. Det er svikt i offerinntektene og 
husleieinntaktene pga koronapandemien.  
 
UT: Det er et mindre forbruk på servering, arrangementer, utstyr/inventar enn budsjettert. 
Avvikene skyldes i hovedsak koronasituasjonen.  
Det er et overforbruk på posten vedlikehold av bygg. Dette gjelder rigging i forbindelse med 
skifte av vinduer i kaféen. 
Til info:Refusjon til fellesrådet gjelder lønn til sekretær i 20%.  
 
4410 Konfirmantarbeidet  
INN: Konfirmantkontingenten er splittet i vår- og høstinnbetaling. Vårkontingenen falt bort 
grunnet avlyste arrangement. 
UT: Innkjøp av materiell til kommende kull er ikke kjøpt. 
 
4421 Søndagsskolen  
INN: Driftstilskudd fra kommunen og Frifondsmidler er ennå ikke mottatt. 
Søndagsskolen har en liten givertjeneste. Refusjon for avlyst kurs i 2020 er ført dette året. 
UT: Sprell levende og søndagsskoleblad.  
 
4425 Trosopplæring  
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INN: Givertjeneste, offer og prosjektmidler til «Hjemmet som arena for trosopplæring» . 
UT: Utdelingsmateriell til trosopplæring i hjemmet.  
Prosjektmidlene dekker 15% stilling av trosopplærer, som prosjektleder, ut året. (Se refusjon 
til fellesrådet.) 
 
4434 Ungdomsarbeid  
Denne tjenesten utgjør kun lønn til ungdomsarbeider. (Se refusjon til fellesrådet).  
Givertjenesten dekker ikke lønnsutgiftene. Uten økning i givertjeneste mangler vi på årsbasis 
ca. 42 000kr. To offer skal dekker noe av gapet.  
 
4436 Jesha  
INN: Driftstilskudd fra kommunen og frifondsmidler gjennom Acta er ikke mottatt ennå. 
UT: Utstyr; Airtrack. 
 
4440 Diakoni (ingen aktivitet) 
Torsdagslunsj, språkkafe og kirkemiddager føres her.  
 
4450 Kirkemusikk  
INN: To kirkeoffer. Ett offer falt bort grunnet messefall. Neste er på Vi synger julen inn. 
UT: Utgiftene gjelder honorar til musikere som trompetister til høytidsgudstjenester. 
 
4452 Tananger Barnekor  
INN: Driftstilskudd fra kommunen og frifondsmidler er ikke mottatt ennå.  
UT: Undervisningsmateriell og utstyr bestilt i 2020 er ført dette året.  
Årsak: Forsinket leveranse og faktura på avveie. 
 
4455 Tananger Gospel. Ingen aktivitet. 
Budsjetterte Inntekter er betaling fra kormedlemmer. Budsjetterte utgifter er honorar til 
bandleder og dirigent.  
 
4461 Ungdomsklubb  
INN: Driftsmidler fra kommunen og frifondsmidler gjennom Acta er ikke mottatt ennå. 
UT: ESC har hatt svært lav aktivitet som har generert få utgifter. Followme har hatt aktivitet 
dette halvåret, men de kostnadskrevende samlingene har ikke vært gjennomført (se kurs). 
Utstyr: Airtrack. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Budsjettoppfølging januar – mai 2021 tas til orientering. På grunn av lav aktivitet i 
menigheten, lave utgifter samt sviktende inntekter, vil det bli aktuelt å gjøre 
budsjettendringer. Dette tas opp ved neste budsjettoppfølging til høsten. 
 
Vedlegg: 
Økonomirapport rapport TM januar - mai 2021 detaljer 
Økonomirapport TM januar - mai 2021 
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Arbeid med handlingsplan: Respons fra henvendelse til gruppene. Justering av 
handlingsplanen. 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådets medlemmer skal nå ha henvendt seg til alle gruppene/gruppelederne i 
menigheten. Erfaringer og respons deles på møtet. 
 
Koronapandemien har ført til at framdriften slik menighetsrådet planla den ikke har vært 
mulig å følge. Vi tar fram strategi og handlingsplanen og gjør nødvendige endringer i 
framdriftsplanen.  
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
 
 
Vedlegg: 
Strategi og Handlingsplan TM 2021-2026 pr. 20.12.15 Underdokument 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/048 Tananger menighetsråd 15.06.2021 
 
 
Oppstart av semesteret høsten 2021 
 
Bakgrunn for saken: 
Koronapandemien har gjort at de aller fleste av menighetens aktiviteter har ligget i dvale. 
Dette vil trolig gi oss ekstra utfordringer når vi skal starte opp et nytt semester.  
Den første gudstjenesten etter sommerferien er «kickoff» med familiegudstjeneste 22. 
august. 
 
Hvilke lure grep vil vi gjøre for å invitere folk til denne slik at det kan bli en god start på 
semesteret? Hvordan gjøre «kickoff» til en god start? 
 
Generelt: Hvordan invitere til gudstjeneste og andre samlinger og dermed lede veien tilbake 
til en ny hverdag?  
 
Menighetsrådet vedtar hva som skal gjøres, hvem som utfører og når det skal tas aksjon. 
 
Saksopplysninger: 
Staben drøftet oppstart på stabsmøtet og kom med noen idéer: 
Lage flyers og gå på dørene i nybyggerfelt for å invitere 
Stand med vafler og flyer på Rema- Myklebust, Kiwi el.l. (Hvis smittevern tillater det). 
Velkommen-pakker på døren til søndagsskolebarna, barnekorbarne, dåpsskolebarna.  
Tidspunkt: En og en halv uke før gudstjenesten Ca. 5. august. 
 
 
Forslag til vedtak: 
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Saksnr.  Råd Møtedato 
21/049 Tananger menighetsråd 15.06.2021 
 
 
Revisjon av plan for diakoni  2021 
 
Bakgrunn for saken: 
I september 2020 kom Den norske kirke med en revidert diakoniplan. Den forrige planen var 
fra 2007, og det har skjedd endringer i løpet av disse årene. 
http://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2020/plan-for-diakoni/ 
 
Definisjonen på diakoni er som før, og det er fortsatt fire hovedgrupper som definerer 
arbeidet: Nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet.  
Nytt er et avsnitt «Arbeidsform, roller og metoder», og siste avsnitte som er «Ansvar, ledelse 
og frivillighet». I tillegg er FNs Bærekraftesmål tatt inn, og mange av disse samsvarer med 
hva den verdensvide kirke har vært opptatt av i lang tid. I tillegg åpner dette nye muligheter 
og måter å samarbeide med kommunen på, som også er forpliktet på å arbeide med de 
samme Bærekraftmålene nå. I det kommunale ordforrådet heter dette «samskaping» om en 
får til felles prosjekter med dem om dette. 
 
I alle menigheter er det menighetsrådet som har ansvar for og skal godkjenne en lokal plan 
for diakoni. Der en har diakoniutvalg, blir det som regel dem som jobber ut planen, eventuelt 
sammen med ansatte. 
 
Tananger menighet har for tiden ikke et eget diakoniutvalg. Det har vist seg vanskelig å 
rekruttere til et slikt utvalg. Menighetsrådet må avgjøre hvordan man skal jobbe med med 
revisjon av diakoniplanen.  
 
Diakon Lise Ingeleiv Grunnaleite er ansatt i Sola menighet, men bidrar i alle menigheter så 
langt det lar seg gjøre. Dette framgår også av vår nåværende plan for diakoni gjennom felles 
tiltak for alle Solamenighetene. Hun vil gjerne besøke menighetsrådet for å informere om den 
nye planen og komme med innspill til arbeidet med den. 
 
Anna Vaage og Randi Lundberg Tveit ønsker å delta i arbeidsgruppen. Menighetsrådets 
medlemmer oppfordres til å  komme med forslag til andre kandidater. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 

http://ressursbanken.kirken.no/nb-NO/2020/plan-for-diakoni/
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Menighetsrådet oppretter en arbeidsgruppe som får som mandat å arbeide frem et forslag til 
revidert plan for diakoni i Tananger menighet. Forslaget legges frem for menighetsrådet 
høsten 2021. Anna Vaage og Randi Lundberg Tveit deltar i arbeidsgruppen. Menighetsrådet 
utnevner en tredje person. 
 
Vedlegg: 
Plan for diakoni i Tananger menighet pr.2018 
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