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Er det rett å si at koronapandemien har spilt hovedrollen også dette året?  Vi har sett 

at staben vår har snudd seg rundt gang på gang og gjort en kjempejobb med å utvikle 

både gode og nye løsninger. Menighetsrådet har vært jevnlig og godt orientert, men 

har ikke kjent på kroppen den daglige belastningen som staben har stått i.  

Med negative briller på kan det se ut som at alle aktiviteter og samlinger har vært 

nedskalert eller avlyst. Sannheten er nok mer sammensatt enn som så.  

For menighetsrådet har alle møter blitt gjennomført, fysisk eller digitalt. 85 saker har 

blitt behandlet. En del tema går igjen, det gjelder typisk kapellet, rehabilitering av 

Tmb/SFO, økonomi og handlingsplan. Ny gudstjenesteordning har også vært 

gjennomarbeidet og vedtatt i menighetsmøte.  

En ressursgruppe har arbeidet med planer for rehabilitering av lokalene til 

Menighetens egen barnehage og SFO. Det har også vært ønske om å øke antall 

plasser i barnehagen i denne anledning. Planlegging og søknader rundt dette har vært 

omfattende og svært tidkrevende. Dette er beklagelig, uheldig og slitsomt for ansatte 

og brukere. 

For å sette fokus på økonomi og givertjeneste, arbeidet vi frem en revidering av 

menighetens giverbrosjyre. Flere bidro til et resultat vi var godt fornøyd med, men 

responsen har uteblitt. En god inntektskilde ble dog en vel gjennomført basar.  

Handlingsplanen har fått noen endrede tiltak og mål. Gleden av å få gjennomføre noen 

samlinger og tiltak overskygger skuffelsen over arrangementer som avlyses eller 

utsettes. For eksempel friluftsgudstjenesten ved Sjøbadet, menighetsweekend på 

Vaulali, og flotte gudstjenester.  

På tampen av året takket vi av Arfon Owen, musikalsk leder, etter fire fine år hos oss.  

Det er et privilegium for en leder å være del av en menighet hvor vi har veldig mange 

som engasjerer seg ulønnet og frivillig. I tillegg har vi en ivrig stab som daglig jobber 

for at Guds kirke skal være Bekjennende, Åpen og Tjenende i den bygda vi er en del 

av. Til tross for at det har vært færre aktiviteter som har vært i sving og samlinger å 

delta i opplever flere seg slitne. Vi er spent på hvordan menighetslivet vil ta seg opp 

igjen.  

Til tross for at det har vært færre samlinger å delta i opplever mange av ulike grunner å 

være slitne. Mitt ønske er at denne pandemien kunne gi oss nye perspektiver, hvile fra 

unyttig strev, være til for hverandre og søke nærmere Gud. Det gir mer himmel på jord.  

Gro Mæland Myklebust                                                                         

Menighetsrådsleder 
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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 85 saker.   
 
 
 

 

Staben i kirken 

Tracy Rishton  Sokneprest (100%) 

Randi Lundberg Tveit Daglig leder (100%) 

Ann Helen Hebnes  Sekretær (60%) 

Anne Marit Vigdel  Ungdomsarbeider (60%)  

Olav Mo   Menighetspedagog (100%) 

Birgitte Avtjern  Trosopplærer (60%)  

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.  
 
Vi har også i 2021 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 fortsatt med BRAVO-leken.  
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 er med i en satsing som heter Inkluderende 
barnehage- og skolemiljø. Tilbudet er for barnehager og skoler som ønsker å jobbe 
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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 to regionale samlinger og i tillegg 
har ledelsen fått med seg nasjonale samlinger. Det meste har foregått digitalt.  
 
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 engasjerte vi 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 som vi også 
har jobbet med i 2021. Vi har brukt tid på å utarbeide en praksislinje. Praksislinjen 
skisserer vår pedagogiske plattform. Vi har årshjul som er en konkretisering av 
praksislinjen. Praksislinjen er utviklet i fellesskap blant hele personalgruppen. Ledelsen 
har samlet det som gjelder det pedagogiske arbeidet i Bogå, et nyttig dokument som 
hele personalet har tatt i bruk. Her finnes det blant annet en oversikt over planer, 
årshjul, pedagogiske verktøy, hvordan arrangementer ser ut hos oss, dagsrytme, 
ukerytme, diverse skjema som vi bruker i det pedagogiske arbeidet, HMS m.m.  
 
Personalet har hatt fokus på dialogelementene i året som har gått. Dialogelementene 
er et «verktøy» som brukes i barnehagen for å kunne være den gode voksne, en 
tilknytningsperson for barnet. Dialogelementene er en holdning/måte å utøve et 
menneskesyn på, en måte å være på i samspill med barn/voksne. Dialogelementene 
er en måte å møte barnet i et likeverdig samspill der den voksne rommer barnets 
initiativ og innspill, støtter barnets handlinger, utspill og initiativ for å gi barnet en 
positiv selvfølelse og mestring i ulike situasjoner. Arbeidet med dialogelementene er 
noe vi vil fortsette å ha fokus på.  
 
Vi har også i 2021 hatt fokus på Kropp, bevegelse, mat og helse. Barna har fått 
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. Gapahuken og bålpanne er også blitt flittig brukt til varmmaten for 
de største gruppene. Vi har også Mini-røris som Noahs ark bruker flittig. Dette er et 
bevegelsesprogram som skal inspirere barna til å være i aktivitet. Dette er fengende 
sanger og barna kan godt bevegelsene og er ivrig med. 
 
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. 
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Dette barnehageåret, som året før, har vært spesielt på mange måter. Vi er blitt vant til 
den nye hverdagen der vi må tenke på smittevern og trafikklysmodell. Barna er blitt 
gode på å tilpasse seg endringene som er blitt en del av dette året. 
 
Organisering 
Barnehageåret 20/21: 2 avdelinger og 48 barn, fordelt på fire grupper.  
Barnehageåret 21/22: 56 barn, fordelt på 2 avdelinger, Noahs ark og Hvalene.  
 
Noahs ark: 23 barn, fordelt på to 2 grupper, Rødape og Grønnape.  
Rødapene : 14 to- og tre-åringer. Bemanning:  
* én pedagogisk leder  
* én barnehagelærer i vikariat  
* én pedagogisk medarbeider.  
Grønnapene: 9 barn som er 1-åringer. Bemanning:  
* én pedagogisk leder 
* én barne- og ungdomsarbeider 
* én pedagogisk medarbeider.  
 
Hval: 33 barn fordelt på to grupper, Blåhval/Hvithval og Maxi.  
Blåhval/Hvithval: 18 barn, 3-4 åringene  
Maxi-gruppen: 15 barn, skolestartere  
Bemanning: 
* to pedagogisk ledere  
* to barne- og ungdomsarbeidere  
* én 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).  
 
Åpen barnehage to dager i uka. 
Barnehagen har 13,5 årsverk og full pedagogtetthet.  
 
Vi har hatt ett tilsyn i 2021, IK-mat. Vi fikk gode tilbakemeldinger på tilsynet. 
 
Knøttetreffen åpen barnehage:  
Marita Olsen Kjeka har 25 % stilling som pedagogisk leder, og har hatt ansvaret i 
2021. 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 2021 hatt fast 
småbarnssang og babysang på mandagene. Torsdagen er det ulike aktiviteter som 
gym, forming, baking og ulike samtaleemner mm. Pga. Koronasituasjonen har 
Knøttetreffen vært på gult nivå, med noen begrensninger ift. antall barn og foreldre.  
 
SFO 
Første halvdel av 2021 hadde vi 37 barn på SFO, mot 39 barn i oppstarten august 
2020. I august 2021 startet vi opp med 56 barn. Vi har denne høsten hatt både 3. og 
4.klassinger, og disse har vært i samme kohort på gult nivå. Fordelingen er nokså jevn 
på 1. og.2. trinn. 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, som nevnt med 3. og 4. trinn 
samlet. Vi bruker gymsalen, kaféen og uteområdet ved ballbingen til forskjellige 
aktiviteter.  
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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 
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 våren 2020 inn i kaféen, da det var behov for å skille barnehage og SFO på 
grunn av smittevernforskrifter med Covid-19 restriksjoner. Det har vært noe 
utfordringer med å holde barna adskilt i sine kohorter, spesielt med tanke på 
garderobesituasjonen som er i kaféen. Det bærer fortsatt 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. På grunn av høyt sykefravær og karantene har det i perioder vært 
utfordrende å ha tilstrekkelig personale på jobb, og det har blitt nødvendig å stenge en 
gruppe og ha noe redusert åpningstid. SFO har én SFO-leder, to assistenter og én 
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 (Foreldrenes Arbeidsutvalg) som består av foreldrerepresentanter for hele 
foreldregruppen.   
 
Utfordringer 
Barnehagen har behov for en rehabilitering av lokalene. Dette har det blitt gitt 
tilbakemelding på i foreldreundersøkelser i 2017, 2019, og nå også i 2021. 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.  
Store deler av 2021 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 2021.  
Personalet har også fått kjenne på en hverdag i endring pga. Covid-19. Smitten krøp 
litt nærmere oss enn ønsket denne vinteren. Det har resultert i en del fravær av 
ansatte og barn, og som for resten av samfunnet bestått i mye testing. Vi har for det 
meste vært på gult nivå, med noen begrensninger ift. samarbeid mellom gruppene, 
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 2022 der vi kan gå 
tilbake til den hverdagen vi kjenner. 
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ÅRSRAPPORT FRA EIERSTYRET I TMB/SFO 
 
Eierstyrets sammensetning: 
Leder, oppnevnt av Tananger menighetsråd: Knut Erik Hollund (første hvaldel),  
Siv Elin Mæland (andre halvdel) 
Sekretær: Styrer i Tmb/SFO, Synnøve Olsen Hatlestad 
En ansatt i Tmb/SFO: Merete Nygaard 
Tananger menighetsråds representant: Mariann Hellestø Kean 
Daglig leder av Tananger menighet: Randi Lundberg Tveit 
 
2021 er det 9. driftsåret for Eierstyret i Tananger menighetsbarnehage/ SFO. 
Eierstyret består av 5 personer. 2 representanter på vegne av Menighetsrådet, daglig 
leder i Tananger menighet, en ansatt representant fra barnehagen/SFO og styrer for 
barnehage/SFO. Ansattrepresentant er Merete Nygaard, ass. styrer for SFO og bhg. 
 
Det ble avholdt 4 møter i 2021, hvorav tre stedlige og ett på Teams. Sakene som ble 
tatt opp var barnehagens drift, økonomi og budsjett, vedtektsendringer for barnehage 
og SFO, prisøkning for SFO, gjennomgang av tilstandsrapport av bygg og uteområde 
og status rehabiliteringsprosjekt. Det ble påpekt viktigheten av å ha fremdrift i forhold til 
rehabiliteringen.  
 
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. Hovedsakelig 
gjelder det saker som å ivareta arbeidsgiveransvaret. Eierstyret holdes informert om 
endringer som gjøres i den daglige driften. Eierstyret arbeider for at forholdene legges 
best mulig til rette for barnehage/SFO og de ansatte.  
 
 
Rapport skrevet av Synnøve Olsen Hatlestad og Merete Nygaard 
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ÅRSRAPPORT FRA SOKNEPRESTEN. 
I år har vi hatt flere ting å glede oss over, for eksempel dåpsfokuset menigheten har 
hatt med utstilling av dåpskjoler, spesielle gudstjenester, mm. Menigheten leste også 
gjennom Lukas evangeliet sammen. Jeg delte evangeliet i seksti deler og skrev en 
andakt til hver dag med en kort bønn og noe å gruble videre på. I denne perioden la vi 
også opp til «bibelkvarten» der vi kom sammen (digitalt) daglig i ca. femten minutter for 
å lese teksten og snakke sammen om den. Dette opplevde mange som meningsfylt og 
fint. 
 
Også dette året har det vært unntakstilstand i hele landet. Alle sider av livet inkludert 
kirkelivet er fortsatt berørt av koronapandemien og vi fortsetter å leve under både 
lokale og nasjonale begrensninger og tiltak for å redusere smitten i samfunnet. Likevel 
har vi i perioder hatt en tilnærmet normal hverdag. 

 

Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester 

 
 

 

 
Det er lett å forstå hvorfor tallene for gudstjenestefremmøte plutselig har stupt. Mange 
gudstjenester har blitt avlyst og flere andre har hatt svært begrenset antall deltakere 
pga. nasjonale restriksjoner for å hindre smittespredning. Vi hadde 16 heldigitale 
gudstjenester på søndager når det ikke var vanlig gudstjenester, snitt deltakelse på 
disse var 55. Sommerens fellesgudstjenester for menighetene i Sola kommune ble lagt 
til Tananger, og også dette påvirker vårt årsresultat. Jeg tror ikke vi kan trekke mange 
konklusjoner fra 2021 statistikk. 
 
I det første halvåret ble «live» gudstjenester med begrensninger på 20 eller 50 
deltakere samtidig sendt på en digitalplattform. Antall digitale deltakere 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 én selv 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. Det gjør at det er få 
konklusjoner vi kan trekke ved å sammenligne både 2020 og 2021 med tidligere år.  

 

Gjennomsnittlig frammøte familiegudstjenester 

 

 
 

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

statistikk. I motsetning til 2020 ble det veldig få familiegudstjenester i 2021 og flere av 

disse ble påvirket av nasjonale tiltak som begrenset hvor mange som fikk komme. 

 
Oppsummering 
 
Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner fra statistikken også dette året. Det er til 
og med vanskelig å sammenligne med pandemi år 2020 siden tiltak og begrensninger 
har ikke vært den samme i 2021 som de var i 2020.  
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2021 har vært et annerledes år med begrensninger som har påvirket alle sider av 
menighetslivet. Vi ser frem til en åpning av samfunnet og at menighetslivet gradvis vil 
normalisere seg. Det er en tid for alt under himmelen og vi lever i en spesiell tid. 
Uansett hva som skjer rundt oss vet vi at «Jesus Kristus er i går og i dag den samme, 
ja, til evig tid.» Heb.8,13. 
 
Tracy Rishton, Sokneprest 
 
 

GUDSTJENESTEUTVALGET  
Medlemmer: Hilde Beate Lillesund, Siv Elin Mæland, Per Morten Føyen, Jonas 
Rydland, Arfon Owen, Tracy Rishton.  

Utvalget har ikke hatt møter i 2021.  

 

Musikk er en viktig del av menighetslivet i Tananger, og i det andre året med korona 

restresksjoner har vi fortsatt satset sterkt på musikk i gudstjenester og samlinger.  

Vi har frivillige som bidrar med sang og musikk under gudstjenestene. Vi har tre 

forsangerteam som veksler på å ha tjeneste i gudstjenestene. Uheldigvis har vi mistet 

noen av forsangerne i år. Et av mine hovedfokus dette året har vært å rekruttere nye 

medlemmer. Vi har to tomme forsangerteam for øyeblikket. I tillegg har barn vært 

forsangere, fortrinnsvis i familiegudstjenester. Noen forsangere bidrar også som 

solister.  

Profesjonelle musikere har blitt hyret inn til enkelte høytidsgudstjenester. Vi har hatt 

trompetister og eksterne sangsolister. Tananger Barnekor har beriket gudstjenester 

med sang i tillegg til Tananger skolekorps.  

Tananger Gospel har ikke deltatt på gudstjenester i 2021 på grunn av korona. 

Andre aktører som har benyttet Tananger kirke til sine konserter er Sola Kulturskole, 

Tananger Skolekorps og Sola Brass Band. 

Vi hadde store planer for Vi synger julen inn 19. desember, med lokale aktører, 

solister, kor og instrumentalister.  Dessverre måtte vi avlyse pga korona.  

Min siste gudstjeneste var 28. nov 2021. Vi ser fram til ny organist vil begynne i januar 

2022. 

 

Arfon Owen, organist 

Tananger Barnekor: Se barne- og ungdomsarbeidet. 
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TANANGER GOSPEL  
 
Møtedag / tid: En tirsdag per måned, kl. 19:00-21:00 
 
Hovedleder: Toril Roalsvik og Siv Elin Mæland 
 
Styremedlemmer: det er ikke etablert et formelt styre – uformelt er det en gruppe med 
dirigent, bandmedlemmene + lederne for koret som tar en del avgjørelser og setter 
rammer for hvordan koret skal drives. 
  
Antall samlinger totalt: 4  
 
Antall deltakere: Koret har i 2021 hatt ca. 40 medlemmer, men pga koronasituasjonen 
har terskel for sykefravær vært veldig lavt og derav bare ca. 25 medlemmer på 
øvelsene.  
 
Aldersgruppe: 40 – 60+ 
  
FORMÅL MED ARBEIDET  
Vi ønsker å ha sosialt lavterskel møtepunkt for voksne mennesker som liker å synge 
og ønsker å være med i et felleskap med tilhørighet i Tananger Menighet. 
 
LITT OM ÅRET SOM GIKK 
Pga av koronapandemien har vi som kor hatt begrenset aktivitet.  
Våren var koret covid-nedstengt. Kun 4 øvelser etter sommeren og en opptreden på 
julemesse for NMS, Randaberg Forsamlingshus i november 2021. 
Koret har en medlemsside på Facebook hvor vi deler nyttig og inspirerende 
informasjon. 

 
Arrangementer, gleder, utfordringer, mm.  
Vi fikk en stor utfordring i høst/vinter da pianisten sluttet og i desember sluttet også 
dirigent.  

 
Vi har hatt øvelser/samlinger når lokale retningslinjer fra myndighetene har tillat det. 
 
 
LEDERSITUASJONEN 
Ledersituasjonen er at Toril og Siv Elin overtok etter sommeren 2021. Det fungerer 
veldig bra med to ledere for koret. 
 
Siv Elin Mæland 
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ÅRSRAPPORT FRA TROSOPPLÆRER 

Trosopplærer: Birgitte Avtjern 
Andre ansatte som har ansvar for deler av trosopplæringen: Anne Marit Tjora Vigdel 
(ungdomsarbeider) og Olav Mo (menighetspedagog) 
 
Trosopplæringstiltakene: Det er blitt gjennomført 16 ulike punkttiltak fra 
trosopplæringsplanen i 2021 i tillegg til våre kontinuerlige tiltak. Noen tiltak var ikke 
mulig å gjennomføre i år pga. koronasituasjonen: 4.klassebesøk på Jesha og 
konfirmant-reunion. I tillegg fikk vi ikke gjennomført det nye tiltaket Krøllekveld (for 2-
åringene) pga. for få påmeldte. 
 
Punkttiltak som har blitt gjennomført: 
0 år: Dåp 
0 år: Babysang 
1 år: Småbarnsang 
0 - 3 år: Knøttetreffen 
3 år: Sprell Levende 
4 år: 4-årsbok (Barnebibelen) 
5 år: Kirkemiddag 
6 år: Dåpsskole før skolestart 
2.kl: Miljødetektiv 
3.kl: Tårnagenthelg 
4.kl: Stallen  
5.kl: Skattejakt 
7.kl: Mesternes mester m/E-besøk 
9.kl: Konfirmasjon 
10.kl: Wannabe followme 
1.vgs – ung voksen: Follow me 
 
Kontinuerlige tiltak: Barnekoret, søndagsskolen, Jesha og Enter 
 

Nye tiltak: Det manglet noen trosopplæringstiltak, spesielt for noen av 

barnehageårskullene. Dette året har vi startet nye trosopplæringstiltak for 2-åringene 

(Krøllekveld med fokus på «Sauen som ble funnet»), 3 åringene (Sprell Levende hvor 

vi knytter en link til søndagsskolen), 5-åringene (Kirkemiddag hvor 5-åringene deltar på 

«Middag for alle», hvor vi har et fokus på det å dele med andre og knytter en link til 

barnekoret) og 2.klassingene (Miljøagent med fokus på skaperverket, forvalteransvar 

og høsttakkefest). Dette har vært noen fine samlinger hvor barna har kost seg. Men vi 

har hatt få påmeldte. Det er vanskelig å vite om det handler om en "koronatreghet" 

eller at det er nye tiltak, og at det må ta litt tid før det får like god oppslutning som de 

kjente tiltakene. Men vi har fått positive tilbakemeldinger fra foreldre til barn som har 

deltatt. 

Koronasituasjonen: Også dette året har vært sterkt preget av koronasituasjonen. Vi har 

lært å gjøre tiltak på alternative måter. I vår har vi hatt to opplegg i stedet for ett for 

flere av trosopplæringstiltakene våre - ett for hver skole. Dette har funket bra takket 

være frivillige ledere som har stilt opp på to tiltak samme dag. Vi har hatt dårligere tid. 

Men det har funket som fullverdige trosopplæringstiltak med nesten alt innholdet vi 

vanligvis ville hatt. Men vi mister selvsagt noe, som det sosiale med overnatting på Lys 
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levende. Mange av trosopplæringsgudstjenestene gikk også ut i vår pga. 

antallsbegrensning på gudstjenestene. Vi delte da ut bøkene på lørdagen. 

Knøttetreffen: I vår var det i store perioder kun lov med maks 5 barn med foreldre på 

babysang og Knøttetreffen. I denne nedstengte tiden opplevde vi at disse tilbudene var 

veldig populære og at mange ønsket å komme. Det er vondt å ikke kunne ta imot alle. 

Men i høst begynte alle disse barna i barnehage. Det har ikke kommet så mange nye 

til, og Knøttetreffen har hatt få besøkende. Vi har gjort ulike grep for å få ut info om 

tilbudet, men det har ikke hjulpet så mye. Rett før jul kom det noen flere når vi hadde 

juleaktiviteter som pepperkakebaking. 

Familiefokus: Vi har tatt tak i noen av barnefamilienes ønsker fra boblemøtet i fjor: 

middager, turer, temakveld om tro i hjemmet. 

Vi har også prøvd å nå ut til familiene på digitale plattformer. Vi har hatt en digital 

familiegudstjeneste. Vi har delt ulike ideer til hva man kan gjøre som familie i 

høytidene på familie-facebookgruppa. Da vi hadde "Bibelkvarten" for hele menigheten 

med bibelleseplan for 9 uker, lagde trosopplærer en egen bibelleseplan for 

barnefamilier med utgangspunkt i barnebibelen, og med noen ideer til enkle ting man 

kunne gjøre som å lage noe, leke, sanger å høre/synge eller hørespill man kunne høre 

på. Trosopplærer lagde også bibelleseplan for tweens basert på Tracys bibelleseplan 

fra Lukasevangeliet. Dette ble også delt i facebookgruppa. Men det har vært litt 

utfordrende å nå ut digitalt. Mange har også vært litt forsiktige med å komme tilbake og 

være med på middager, turer eller andre arrangementer, også når det har vært færre 

restriksjoner. 

Vi har samarbeidet med Søndagsskolelederne og barnekorlederne flere ganger både i 

forbindelse med påske, pinse, før sommeren og etter skolestart om å lage pakker som 

barna har fått i posten. Dåpsskolen fikk også en pakke før "kick off-gudstjenesten" i 

høst. I disse pakkene har det bla. vært Barnas-blad, påskekalender, ideer til ting man 

kan gjøre hjemme i pinsen, quiz, godteri og invitasjoner til ting som skulle skje i regi av 

kirken. Fikk tilbakemelding fra noen om at det var veldig stas å få disse pakkene i 

posten. 

Vi ønsker å ha ca. en middag i måneden tilknyttet barnekoret, men også dette har vært 

vanskelig å få til. Mange middager har blitt avlyst pga. koronasituasjonen og i 

november opplevde vi at det ikke var noen påmeldte og vi måtte avlyse av den grunn, 

så det har blitt kun én middag dette året.  

Vi har også arrangert noen turer. En lørdag i mars var vi en god gjeng på 30 stk. som 

grillet og hadde rebusløp i Risnes. Vi fikk tilbakemelding på at dette var et fint 

arrangement. Vi har også hatt tre turer etter gudstjenester i høst. Her er det ikke så 

mange som har blitt med. Det har stort sett vært de familiene som har arrangert pluss 

noen flere voksne. 

Ellers har vi hatt fokus på «Tro i hjemmet». Vi har lagd fadderpakker som skal deles ut 

til alle dåpsfamiliene fra og med januar 2022. I tillegg har vi hatt kurs med Linda 

Andernach Johanessen om «Tro i hjemmet» for foreldre og stab/ledere, og vi har 

begynt å utvikle ressurser tilknyttet trosopplæringstiltakene til de ulike alderstrinnene.  
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ÅRSRAPPORT FRA MENIGHETSPEDAGOG 
«But for me I’m not giving up. I’m sticking around to see what God will do” 

Sitatet over står på et bilde i kontorgangen, og har vært godt å bli påminnet om i disse 

koronatider. Det er mye som er vanskelig. Vi har lett for å gå lei. Da er det godt å løfte 

blikket og i tillit til Gud holde fast at han ikke gav oss «en ånd som gjør motløs; vi fikk 

Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom» (2. Tim. 1,7)  

Konfirmantarbeidet  

Kullet 2020/21 

Vi gikk inn i konfirmantåret 2020/2021 med usikkerhet rundt hvordan året ville bli. Og 

pessimistene fikk rett. Det ble igjen avlysninger, begrensninger, utsettelser og 

omrokkering av planer. På grunn av usikkerheten og at det så dårlig ut med hensyn til 

å kunne ha hjemme-grupper, planla jeg å bruke sjømannskirkens nettkonfirmant.no 

som et supplement. Det er et bra og gjennomarbeidet opplegg. Hjemme-gruppene gir 

normalt mulighet for å samtale rundt temaet vi har gått gjennom. Når det ikke går, gir 

nettkonfirmant mulighet til å sette ord på tro, tvil og undring. Mange av konfirmantene 

gav uttrykk for at de lærte mye av leksjonene der. Den negative siden ved opplegget er 

at det uansett får et preg av skolearbeid/lekser. En god del av konfirmantene valgte å 

gjøre svært få av de ti leksjonene i nettkonfirmant.  

Årets situasjon gjorde at mange av de tingene som er viktige i et konfirmantår; 

aktiviteter, sosialt fellesskap på tvers av klassene og leir ble begrenset eller avlyst. Det 

er trist og beklagelig, men lite å gjøre med. I og med at så å si alle konfirmantene går 

på samme skole, har vi hatt muligheten til å samle konfirmantene klassevis. Det har 

gjort at vi har klart å gjennomføre alle de vanlige konfirmantsamlingene i kirka. 

Konfirmasjonsgudstjenestene ble også dette året utsatt, og våre 50 konfirmanter ble 

konfirmert i august/september. På grunn av antallsbegrensninger valgte vi å ha 5 

gudstjenester. Det fungerte godt for konfirmantene, men utgjorde en betydelig slitasje 

på våre frivillige i en allerede krevende situasjon. 

Kullet 2021/22 

Også oppstarten av kullet 2021/22 innebar mange usikkerhetsmoment. Det så ganske 

greit ut lenge, men med mer og mer smitte i samfunnet, ble det også usikkerhet i 

konfirmantopplegget. Lørdag 30. oktober hadde vi konf.lørdag i kirka. Da gjorde vi en 

del av de aktivitetene vi normalt har hatt på høstleiren; mat, undervisning, 

underholdning, aktiviteter, stille stund. Det var en fin dag og mange av konfirmantene 

gav uttrykk for trivsel. Vi hadde også besøk av en av barber-brødrene, Morten Fevang 

som fortalte om et liv, lenge preget av dumme valg, men at han fikk et radikalt møte 

med Jesus. 

Et viktig element på konfirmantsamlingene, i disse koronatider, har vært å alltid ha 

besøk av noen som har delt sitt vitnesbyrd til konfirmantene.  

Bibelsamlinger 

Vårens samlinger ble lenge preget av avlysninger og etter hvert av at alle kohorter 

måtte sitte med avstand. Det ble en krevende øvelse å holde på oppmerksomheten til 

barna, særlig når 1-meteren bidro til mer ensformig måte å formidle på. 

Derfor har det vært ekstra kjekt i høst, når SFO og barnehagen i høst igjen var på 

grønt nivå, og vi kunne samle dem sammen igjen. Å høre ungene synge ut på 

sangene våre er ofte en stor opplevelse.   
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Jeg tror, håper og ber om at det ungene får med seg på bibelsamlingene bidrar til en 

trygg ballast de har med seg videre i livet. 

Julevandringer.  

I år ble 21 julevandringer planlagt. På grunn av 3 koronaavlysninger ble det til slutt 18. 

Undertegnede er normalt med på alle vandringene, men ble denne gang satt på 

sidelinjen av sykdom – ikke korona. Da er det flott at andre i staben trør til og hopper 

inn i de rollene som trengs.  

Nytt denne gang var at Alf Magne Goa og Margunn Bjerkreim ble spurt om å bidra. Det 

gjorde de velvillig, og de syns nok disse vandringene burde langt flere få opplevd. Ja, 

for det er flott å se ungene bli med på undringen og se hvordan de går inn i rollene 

som Josef og Maria, som gjeter, engel eller vismann. 

 

SKOLE-KIRKE – samarbeid  

Også dette året har det vært relativt lite undervisning på skolene våre, noe jeg skylder 

på koronasituasjonen. Men på Haga ba de om «Vandring gjennom Bibelen for barn» 

for både 5. og 6. trinn. Det fikk jeg gjennomført i september/oktober. Storevarden kom 

med sine 3. klassinger for å lære om kirkebygg og gudstjeneste.  

Storevarden rakk å ha sin adventsgudstjeneste for siste nedstengning, mens både 

Haga og TUS måtte avlyse sine. 

For øvrig var både Storevarden og Haga med sine 1. klassinger på julevandringer. 

Bibelsatsing 

Bibeldykk går sin gang. Det er en stabil, men ikke altfor stor gjeng som er svært 

trofaste. Bibeldykk har blitt en kjær plass for flere hvor vi leser bibelen sammen, og tar 

oss tid til noen refleksjoner underveis. 

Kan vi ikke møtes fysisk, møtes vi digitalt på JitsiMeet. Situasjonen er den at noen 

ramler av når det er digitalt, mens andre ikke ønsker å møte hvis det er fysisk. Det 

fungerer allikevel best å vær fysisk samlet, så vi gjør det når det lar seg gjøre. 

Bibelkvarten 

I etterkant av bibeldagen, startet vi opp Bibelkvarten den 1. februar. Vi oppfordret 

menigheten til å sette av 15 minutter daglig for å bli med på å gå igjennom 

Lukasevangeliet i løpet av 60 dager. Tracy Rishton skrev en kort andakt til hvert 

bibelavsnitt, Birgitte Avtjern omarbeidet til tweens, og så kunne alle som ville logge seg 

på JitsiMeet kl.19, hver dag for å gå igjennom dagens opplegg sammen med andre. I 

vårens koronasituasjon, ble dette et fint møtested for mange. Noen var svært trofaste 

og var på så å si alle samlingene, mens andre var mer sporadisk innom. I tillegg vet 

jeg at flere fulgte opplegget privat med seg selv eller sin familie.  

Tracy er klar til å komme med en oppfølger i 2022. Følg med! 

Likkledet i Torino. 

Også i høst, 10 november, kom Oddvar Søvik og hadde foredrag om Likkledet i Torino 

– først for konfirmantene, og så i et åpent møte. Oddvar Søvik er en særdeles dyktig 

og troverdig formidler, og foredraget gjorde også denne gang inntrykk på både 

tenåring og voksne. Mulig han inviteres også neste høst. 
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TANANGER KIRKES SØNDAGSSKOLE 

 
Møtedag: Søndag 
Hovedleder: Ingebjørg Hollund 
Medledere: Inger Karin Rott, Linda May Schmid og Kari Haga. 
Hjelpere innimellom: Bjørg Stallemo og Ole Johan Mæland 
Slushere: Jonas Rott, Rude Rott og Elida Schimd. 
Antall samlinger: 10 
Antall deltakere: 15 
Aldersgruppe: 0-12 år. 
 
Formålet med arbeidet: 
Å la barna få bli kjent med Gud, Jesus og Den hellige ånd og Bibelen. 
Vi ønsker og at de skal få et eierskap til kirka, og kjenne at når de kommer hit, kommer 
de hjem. De skal alltid være trygge og velkomne hit. 
Søndagsskolen er barnas gudstjeneste, så det skal være kvalitet på møtene. 
 
Litt om året som gikk: 
 
Pga coronaen som herjer fritt, kom vi ikke i gang med søndagsskolen før i september. 
Men for at ungene ikke skulle tro vi hadde glemt dem, fikk de to ganger i løpet av 
våren en pakke i posten fra oss. Har fått tilbakemelding på at det ble satt pris på. Det 
ble heller ikke noe barnas dag eller søndagsskolegames som er to høydepunkter i 
2021. 
Høsten 2021 hadde vi 10 samlinger. Vi opplever at det kommer alt fra 1 til 15 barn. Det 
er en del barn som er i kirka ifm med barnedåp som kommer. Det synes vi er veldig 
kjekt, men savner menighetens egne (våre barn) der. 
 
Ledersituasjon: 
Vi er i dag 4 gode ledere. I tillegg har vi tre flotte slushere. Vi har og denne høsten hatt 
med oss Bjørg på to samlinger, og Ole Johan på en. Det har vært fint. 
Vi skulle nok ønske at det var noen flere som ville være med fast.  
Tusen takk til dere som er med, og til dere barn som kommer. Dere er viktige hver og 
en. 
 
Ingebjørg Hollund 
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TANANGER BARNEKOR 
Tananger barnekor 

 

Møtedag: Torsdager kl.17.30-18.15 

Hovedleder: Sigrid Bru 

Styremedlemmer: Ann Helen Berge Hanssen og Dominique Sivertsen 

Antall samlinger totalt: 16, 3 opptredener inkludert 

Antall deltakere: 15, 14 betalende medlemmer 

Aldersgruppe: Fra 4 år til og med 3. klasse 

 

Formål med arbeidet 

Vi ønsker å formidle tro på en enkel og kreativ måte til barna gjennom sang, musikk og 

formidling av bibelhistorier. Vi legger vekt på trivsel og at hvert enkelt barn skal bli sett.  

Litt om året som gikk 

På grunn av pandemi og smitterestriksjoner fikk vi bare gjennomført ett semester dette 

året. Vi startet opp 2. September med øvelser uten kveldsmat. Vi har erfart at det er 

vanskelig å holde på barna når det blir så mange opphold. Mange av barna som var 

med høsten 2020 ble dessverre ikke med videre. Men de som fortsatte møtte jevnlig 

opp på øvelsene, og ved en anledning var alle til stede på øvelsen. Vi opptrådte på to 

gudstjenester i Tananger kirke. Høydepunktet var nok minikonserten i Sola kirke som 

ble arrangert som en del av menighetsuken. Vi deltok sammen med andre lokale 

barnekor i Sola. Ekstra kjekt var det store fellesnummeret som avsluttet konserten. Vi 

avsluttet semesteret med grøtfest i begynnelsen av desember. Vi har markert 

bursdager hver måned med is og lek i slutten av øvelsen. For å vise barna at vi husket 

på dem selv om vi ikke fikk møtes fysisk leverte vi ved noen anledninger en 

overraskelse i postkassen. Det har vært noen få større barn innom øvelsene, ofte et 

søsken av kormedlemmet som ønsker å være med å synge. Vi har ikke vært strenge 

på aldersgrensen.  

Ledersituasjonen 

Vi har vært 3 ledere. Noen få ganger når bare to av oss kunne møte opp, har vi fått 

hjelp av en av de andre foreldrene. Det er lettest å rekruttere blant foreldre. Men de er 

få og det kan derfor være vanskelig å få flere ledere. Det er ønskelig å være 4 på fast 

basis slik at det blir mindre sårbart. Det er ikke en kravstor oppgave. Det viktigste er å 

bidra til å holde ro og å være til stede for barna. Vi håper å komme i gang med 

kveldsmat igjen, men i så fall trengs det en frivillig som kan ta ansvar for det. 

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: 5  

Antall deltakere: Gjennomsnitt høst: 60 

Aldersgruppe: 5.-7. klasse. 

Det har vært et svært amputert Jesha-år. Våren ble avlyst, men vi fikk til fem samlinger 

nå i høst. Vi har mange gode aktiviteter som fungerer godt, og ungene ser ut til å trives 

godt når de er der. På tross av mye usikkerhet i samfunnet, har oppslutningen på 

Jesha vært god. Ungene ønsker tydeligvis å komme når de får sjansen. 

Jesha er avhengig av mange ledere for å fungere. Å rekruttere ledere i disse tider er 

vanskelig, og det kan bli en stor utfordring fremover å ha nok ledere. Jeg trenger 10-12 

ledere på hver Jesha. I høst har jeg fått stor hjelp av våre unge ungdomsledere så 

hjertelig takk til dem. Erfaringen er allikevel at det er mer stabilitet i voksne ledere, så 

det må jobbes med å rekruttere flere fremover. 

Jesha er fortsatt en flott arena for ungene å møtes i trygge omgivelser hvor de kan 

gjøre mange aktiviteter, og de får med seg en andakt. Det å skape en relasjon til 

denne aldersgruppen oppleves også svært positiv for meg som menighetspedagog, 

også fordi at de snart blir konfirmanter. 

Olav Mo 

 

UNGDOMSARBEIDET 

 

Ungdomsklubben: Enter 

Møtedag: Vår: Annenhver fredag i partallsuker 

                Høst: Hver fredag 

Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel 

Styremedlemmer: Rude Rott, Mathias Olsen Hatlestad, Christina Harestad Solvang, 

Eline Roalsvik, Sondre Søndervik, Marie Aske 

Rådet: Sondre Søndervik, Otto Ljosdal, Anders Hebnes og Arne Johansen (driver 

Åpen Enter) 

ESC byttet navn til Enter i løpet av 2021. Ungdommene ønsket et nytt navn, de hadde 

mange gode forslag og stemte frem Enter. Dette er et navn som mange har et forhold 

til, det opprinnelige navnet til ungdomsklubben da den ble dannet i begynnelsen av 

2000. 

Enter er en del av trosopplæringen i Tananger menighet. Det er et rusfritt 

lavterskeltilbud for ungdommer i Tananger. Her skal de få en smak av Jesus.  

Enter er en fritidsklubb der ungdom møtes og gjør aktiviteter sammen. 

Vi har bordtennis, air hockey, dart, brettspill, landhockey, luftgevær, biljard, PS4, 

kortlaging, maling og andre aktiviteter. Vi tar og opp forskjellige tema. 

Enter har kiosk der en kan kjøpe småretter, snop, brus og fra høsten av har vi solgt 

mye Slush. Slushmaskinen har vært en stor suksess! 

Enter har Facebookside, TikTok, Instagram og Snapchat. 
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Litt om året som gikk: 

Året 2021 ble ikke slik vi i utgangspunktet hadde planlagt. Vi omgjorde flere ganger. 

Fant en god måte å drive Enter på i pandemien. På våren var det bare konfirmantene 

våre som fikk komme på Enter, vi delte dem inn i klassevis.  Sondre og Anne Marit var 

til stede hver gang. Med munnbind, god avstand og registreringslister. Vi var på 

kirketorget og det fungerte veldig bra. Vi fikk flere av de andre ungdomslederne til å 

komme for å ha andakten for konfirmantene. Vi opplevde mange flotte og sterke 

samtaler disse kveldene. Satt igjen med at tross midt i alt som er, er Gud midt blant 

oss.  

Høsten fikk vi lov til å drive Enter som normalt. Vi flyttet inn i kafeen igjen. Har hatt 

åpent hver fredag. Den ene fredagen har ungdomsarbeider og ungdomslederne hatt 

hovedansvaret, med aktiviteter og andakt. Den andre fredagen ble drevet av Enter-

Rådet – de eldste unge voksne. Den fredagen er Enter et møtested for ungdommene 

uten opplegg, et sted å være. 

I høst har vi hatt en obligatorisk Enter for konfirmantene våre. Vi hadde tema Rus og 

alkohol. Vi så en film ang. tema og delte oss inn i grupper og brukte Snakkekort fra Blå 

Kors i samtalene som gikk på dette temaet. 

Resten av høsten kunne vi drive Enter som vanlig helt til Norge stengte mer ned i 

desember og Enter Jul ble dessverre avlyst dette året. 

Enter blir drevet av over 20 ungdomsledere i alderen 16-27 år sammen med 

ungdomsarbeider. 

Når ungdommer kommer på Enter blir de sett og inkludert. Konfirmantene våre skal 

være 6 ganger på Enter i løpet av konfirmasjonsåret. 3 obligatoriske og 3 valgfrie. Vi 

ser at flere av dem er hver fredag. Det var over 50 stk. første gang i høst og resten av 

høsten har det vært mellom 20-40 ungdommer hver fredag på Enter. 

I september hadde vi Mesternes Mester for 8.klasse. Det var 9 stk. som kom, flere av 

dem har fortsatt på Enter. Det var to av ungdomslederne som hadde hovedansvaret 

for opplegget. Vi gjorde flere aktivitetsposter, samlet poeng og den beste gruppa ble 

kåret til Mesterens Mester. Sondre hadde andakten om hvem som virkelig er 

Mesterens Mester – Jesus. Vi koste oss med hamburgere til nattmat. 

Det er gledelig at flere i 8.kl. og 10.kl har funnet seg til rette på Enter. 

Jentegruppa 

Møtedag: Tirsdag – ca. 4-5 ganger vår og høst. 

Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel 

Antall deltagere: Vår: 5, høst: 3 

Sted: Hjemme hos ungdomsarbeider 

På våren møtes vi flere ganger ute på terrassen med god avstand hjemme hos Anne 

Marit. Tema vi hadde var: Velge seg gode forbilder, mobbing, mobbing på SoMe, 

(SoMo er sosiale media ), seksualitet, seksualitet & SoMe, seksualitet & alkohol. Vi 

brukte snakkekort fra Blå Kors. Dette fungerte veldig bra. Viktig å skape trygge rom om 

tema som kan være litt tabu og snakke om. Medlemmene i jentegruppa er blitt med 

videre som ungdomsledere og i Follow me. 

På høsten startet jeg opp med 3 nye jenter fra 8. klasse. Vi bruker boka; 

«Ferdig Prestert». Den tar opp flere tema som er veldig aktuelt for jenter. Vi har hatt 

tema: Aldri god nok, Velge seg gode forbilder, Jentene som forandret meg.  

Vi er hjemme hos ungdomsarbeider. De kommer rett fra skolen, vi spiser sammen, 

leser en historie fra boka med gitt tema. Jentene svarer hver for seg på spørsmål utfra 

tema. Vi prater i plenum etterpå. Avslutter med å be sammen. 

Jeg ser at jeg får veldig god og tett relasjon til disse flotte jentene. 

Kjenner på en stor takknemlighet. 
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WannaBeFollowMe: 

2 samlinger hjemme hos ungdomsarbeider 

Deltagere: 8 

Hovedledere: Anne Marit Tjora Vigdel og Otto Ljosdal 

I august hadde vi WBFM-samlinger for ungdommer i 10. klasse som vil være med 

videre i ungdomsarbeidet vårt.  Vi spiser sammen og har opplegg. 

Vi gikk gjennom temaene: 

Forventninger, relasjoner, ledertrening, bibelarbeid og hva tenker Gud om deg? 

Disse ungdommene var med på høstturen. De er blitt med videre i Follow me 

Tananger. 

Follow me – klubb i klubben 

Møtedag: onsdag – 1 gang i måneden 

Deltagere: Vår – 18, Høst – 23 

Sted: Kirketorget/ ute 

Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel 

Follow me gjengen har virkelig vokst i 2021! Vi er nå 23 flotte ungdommer! 

Vi har i løpet av pandemien klart å holde kontakten og møttes via discord, var på 

Hestholmen og Risnes på våren 

Vi kokte påskeegg og ungdommene laget kunst av naturen over temaet påske.  

I juni var vi på båttur med Makrellen. Vi hadde sommeravslutning på utsiden av kirken 

med dugnad av luking av volleybanen og volleyballkamp etterpå. 

I august reiste vi på Follow me konferanse. Jeg hadde med meg 15 ungdommer fra 

Tananger. Tema for konferansen var: Rise – Ungdommene ble utfordret å være kristen 

på sin skole og arbeidsplass. Det er veldig berikende og inkluderende å dra på 

konferanse sammen med alle de andre menighetene som er med i Follow me i vårt 

bispedømme. 

Follow me er fra høsten 2021 blitt en del av NMSU. Follow me vokser stadig og flere 

menigheter vil være med. Follow me er NMSU sitt nettverkbyggende 

oppfølgingskonsept for unge ledere i alderen 15-25 år. 

Les mer på www.nmsu.no  

Høsten videre gikk som normalt på Follow me samlingene. Vi har hatt samlingene på 

kirketorget. Vi spiser sammen og har denne høsten hatt tema: Trekanten v/ Tracy, 

kommunikasjon, vi pakket klær sammen med misjonsgruppa som vi sendte til 

Romania, noen få deltok på «Linklede i Torino» med Oddvard Søvik, FM-Jul med grøt, 

julebrus & julegaver til alle de flotte ungdomslederne. 

I september var vi på høsttur til Vaulali, det ble en ungdomsleir med voksne. 

Mange av ungdommene er med som ledere på Konf.lørdag i kirken. Vi hadde besøk 

av barberer Morten Fevang. Han snakket veldig ærlig om livet og de utfordringene som 

han hadde møtt i livet.  

Helgen etterpå var det basar i kirken og flere av de yngste ungdommene hjalp til med 

å selge mat, slush, selge årer og dele ut gevinster. 

Jeg vil og nevne at ungdommene er med som ledere på Jesha, Enter, teknikere og 

tekstkjørere på gudstjenestene, er ledere på søndagsskolen, konfirmasjonsledere på 

leir. Jeg kjenner på en stor takknemlighet i at de er med år etter år og driver 

menighetsarbeidet vårt. Uten dem hadde det ikke vært det samme. 

Follow me er selve ryggraden i ungdomsarbeidet i Tananger menighet. 

De er en flott gjeng med unge voksne og ungdommer som er der for hverandre og gir 

http://www.nmsu.no/
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av sin tid inn i barne- og ungdomsarbeidet. 

Gjennom follow me får de tettere relasjon til Jesus og hverandre. 

I løpet av 2021 så vi et behov for å ha to styrer/råd inn mot unge voksne og Enter. 

Rådet består av 5 unge voksne over 23 år. 

Enter styret består av ungdommer som er fra 10. klasse og opp til 23 år. 

En fra Rådet sitter også i Enter styret. 

Ungdomsarbeider er med på møter etter behov. 

Rådet driver den Åpne Enter, der ungdommer kan komme å bare være. 

Hvert år har ungdomsarbeider medarbeidersamtaler med alle ungdommene. 

På høsten hadde jeg samtaler med de yngste, kom ikke helt i mål med alle, men 

satser på å ha dem etter nyttår. 

Ledersituasjonen: 

Vi er godt med ledere på Enter. Lederne er fra 15-27 år. Er så heldig og har med en 

leder på over 50 år. Vi er et godt sammensveisa team som driver ungdomsarbeidet 

sammen i Tananger menighet. Jeg er opptatt av å delegere og gi dem oppgaver som 

de kan bli utfordret på, finne glede i og vokse på. Jeg vil at de skal få blomstre på det 

de liker og der de har sin styrke! Ungdomsarbeider legger til rette og planlegger 

sammen med ungdommene. Vi har god kommunikasjon gjennom fysiske møter, 

online, sms, messenger, facebook og mail. Jeg som hovedleder er opptatt av å ha en 

lav terskel for å ta kontakt med meg. Jeg opplever det som et veldig meningsfullt 

arbeid å få lov å følge ungdommene gjennom flere år, fra helt unge til unge voksne. 

Jeg er takknemlig for hver ungdom og synes at det er stort at flere finner seg til rette i 

gjengen vår.  

Jeg gleder meg hver dag til å gå på jobb og gleder meg til fortsettelsen. 

Anne Marit Tjora Vigdel, ungdomsarbeider. 
 
 

 
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 da 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 2021 ble det arrangert fire torsdagslunsjer. 
Kjøkkentjenesten har gått på rundgang blant et knippe frivillige.  
Oppslutningen har variert mellom 30-60 deltakere. Vi opplever god respons og 
fornøyde deltakere. 
Programkomiéen består av: Ole Harald Myklebust, Emil Rott, Ruth Sørbø Rott og 
Randi Lundberg Tveit. 
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BLOMSTERHILSEN  
Før første søndag i advent deles det ut en blomsterhilsen til alle i menigheten som har 
rundet 80 år. I 2021 delte 12 blomsterutdelere ut 158 julestjerner. I tillegg ble 6 
blomster gitt til Tabo sine avdelinger som en adventshilsen. 
Dette organiseres fra kontoret ved Ann Helen Hebnes.  

 

DUGNADSGJENGEN 
Annen hver torsdag formiddag møtes frivillige for å gjøre en praktisk innsats i og rundt 
kirken. Oppgavene har vært mange og arbeidet som utføres er svært kjærkomment. 
Ute har det blitt kostet, luket, trær har blitt beskåret, vinduer vasket og julelys hengt 
opp. Driftsleder har fått en hjelpende hånd til praktiske gjøremål. Innendørs har 
gjengen tatt seg av renhold som ikke byrået dekker og bl.a. rengjort globene for talg 
flerfoldige ganger. Dugnadsgjengen har vært i sving det meste av året tross 
koronarestriksjoner. Arbeidet avsluttes med matpakke, kaffe og lapper. Flere ønskes 
velkommen til innsats, eller til å stikke innom til kaffe og lapper. 
Antall fremmøtte varierer: 2-6 

 

BESØKSTJENESTE  
Menigheten har registrert fire besøksvenner som drar 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 
2021. 
 
 

SPRÅKKAFÉ FOR DAMER 

Møtedag / tid: Onsdag kl.17.30-1900 
Hovedleder: Sølvi Waage Kylland 
Antall samlinger totalt: 5  
Antall deltakere: 1-9 
 
Språkkaféen skal være en arena der innvandrer-kvinner kan lære mer norsk og bli 
kjent med andre i lokal miljøet. 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 spørsmål-/samtalekort som vi bruker, eller vi tar opp 
ord/uttrykk/grammatikk, gjerne på spørsmål fra deltakerne. 
 
Våren 2021 hadde vi ingen samlinger pga korona-situasjonen. 
Høsten 2021 startet vi etter høstferien og hadde 5 samlinger med antall fremmøtte fra 
1 - 9. Vi satt i mindre grupper med avstand til hverandre innad i gruppa. Av 
smittevernhensyn fortsatte vi med et enklere opplegg: Vi serverte kun kaffi/te, ikke noe 
spiselig, og kafeen var også nå kun for voksne, ikke for barn.  
 
Ledersituasjonen. 
Følgende har vært ledere i høst: Åslaug Erøy Jåsund, Solvor Helgøy Bø, Sandra 
Meibauer, Patricia Nyland, Margrethe Traa, Mariann Hellestø Kean. 
 

Sølvi Waage Kylland 
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SMÅFELLESSKAP 
Småfellesskapene er viktige byggesteiner i menigheten vår. Det eksisterer 9 ulike 

småfellesskap. Vi har grupper for godt voksne (60+), for dem som er +/- 40 år, gruppe 

for menn og en bønnegruppe. Til sammen er nesten 80 personer med i et 

småfellesskap. 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. Noen grupper studerer og samtalte om bibeltekster, andre benytter 

ressursbøker. De fleste startet samlingen med et enkelt måltid mat sammen.  

Grunnet korona ha det vært svært liten aktivitet i gruppene.  

Menighetsrådet har hatt kontakt med hver enkelt gruppe i løpet av året. 

 

KIRKEMIDDAGER 
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.  
Dessverre satte korona begrensninger på tiltaket «Middag for alle».  
2 middager ble arrangert.  Flere middager ble avlyst. 
Det ser ut til at menigheten ikke har «knekt koden» for dette tilbudet som ser ut til å 
være svært populært i andre menigheter. 
 
 

TREFFEN 

Tilholdssted: Tananger kirke  

Møtedag: Fredag, en gang i måneden  
Møtetidspunkt: 18.00 - 19:30   

Hovedleder: Lise-Ingeleiv Grunnaleite    
E-postadresse: e-post: ingeleiv.grunnaleite@solamenighet.no 

 
Andre ledere: Else Iren Lindal, Astrid Bjørg Viland, Kolbein Vatnedal, Unni Vatnedal, 
Else Karin Tjora og Laila Bergo.   

Lederbehov: Trenger flere ledere for å gå tilbake til møter hver 14.dag. 

Antall samlinger totalt: 6 møter + to gudstjenester. Det ble bare sommeravslutning ute i 
vårsemesteret, på grunn av koronarestriksjoner for fritidstilbud for voksne. 

Gjennomsnittlig fremmøte pr. samling. 12, i tillegg ledsagere og ledere. 
Oppgang eller nedgang i antall deltakere siste år: Stabilt 
 
Kommentar:  
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, og forskjellige aktiviteter som bingo, 

folkeviseleik, misjonsskveld, fødselsdagsparty. Vi samles alltid rundt ett måltid. 

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. 

  

mailto:ingeleiv.grunnaleite@solamenighet.no
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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. 
 
Årsmelding  
På tross av koronaen har året som ligger bak vært et godt arbeidsår, med et godt og 
stabilt arbeidsfellesskap i staben. Mest av alt er vi takknemlige for de godt og vel 90 
frivillige som trofast bruker av fritiden sin til å lytte til og samtale med folk som har det 
vanskelig, er ensomme eller kanskje også har tanker om at de ikke orker å leve lenger.  
 
I staben bruker vi mye tid på rekruttering, opplæring og oppfølging/veiledning. Det er 
obligatorisk for de frivillige å være med i veiledningsgrupper. Dette er viktig, ikke bare 
for den frivillige, men også for kvaliteten på tjenesten som Kirkens SOS leverer.  
 
På våren var det ikke mulig å arrangere innføringskurs med fysisk frammøte. Derfor 
ble det digitalt kurs, noe som fungerte bra, men det var tydelig at det var et savn å ikke 
møtes i et undervisningsrom. På høsten ble det arrangert kurs med fysisk frammøte. 
Til sammen fikk vi 28 nye medarbeidere i 2021 
Pga. smittevernhensyn har mange tatt vakter fra «kvalitetssikrede hjemmekontor». I 
perioder har også staben hatt hjemmekontor, men senteret trengte heldigvis ikke å 
stenge helt, slik vi måtte våren 2020.  
 
Formiddagstreff i menigheter, konfirmanttimer, besøk i flere prostilag, stand på 
videregående skoler i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse og «God å 
snakke med»-kurs er noe av det som staben og noen frivillige har vært med på.  
 
Det er ikke bare det at Kirkens SOS har mange dyktige frivillige medmennesker, men 
vi tror også at den opplæringen og erfaringen de frivillige har tilegnet seg, får 
ringvirkninger langt utover tjenesten i Kirkens SOS – de er der ute i lokalsamfunn og 
arbeidsliv hver dag og møter mennesker som strever med livet.  
 
Tusen takk til alle menighetene i bispedømmet for godt samarbeid. Som en døgnåpen 

krisetjeneste på telefon og chat ser vi på oss selv som menighetens forlengede 

diakonale arm. Vi tror det er en styrke for den enkelte menighet om det var enda flere 

fra menigheten som var frivillige medarbeidere! Det er stor pågang og mange som har 

behov for å bli lyttet til. 

Takk for offer og forbønn. Takk for at informasjon om nye innføringskurs blir kunngjort 

på gudstjenester, og artikler og annonser satt på trykk i menighetsbladene. Det gleder 

oss når vi ser at FB-innlegg blir delt videre på menighetens FB-side. 

 
 
Eivind Hauglid 
Fung. leder  
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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 
Tananger menighet valgte i 2016 Misjon Uten Grenser (MUG) sitt arbeid i Romania 

som sitt misjonsprosjekt. Misjonsgruppa skal være en ressursgruppe for 

misjonsprosjektet og skal blant annet bidra til at konkrete aksjoner som innsamlinger 

og hjelpearbeid settes i gang. 

I løpet av 2021 har misjonsgruppa blant annet gjennomført en klesinnsamling, 

arrangert en misjonsgudstjeneste og vært med på å arrangere kirka sin basar. 

 

Klesinnsamling 

Det ble gjennomført klesinnsamling to dager våren 2021. For å unngå smitterisiko ble 

klærne satt på lager til over sommeren. Klærne ble pakket og sendt videre på høsten. 

Misjonsgruppa og medlemmer i Followme stod for pakkingen. Alf Tormod Rossavik 

kjørte sekkene med innsamlede klær til Søgne, der de ble hentet av en medarbeider 

fra MUG. I tillegg gav Haga skole klær/julegaver til MUG ifm skolens julegudstjeneste. 

På grunn av usikkerhet rundt koronasituasjonen ble klesinnsamlingen ikke markedsført 

så aktivt. Mengden innsamlede klær ble derfor en del mindre enn ved forrige 

innsamling, men det ble likevel et godt lass! 

Offer til MUG 

Det har vært offer til MUG ved 4 gudstjenester. På en av gudstjenestene i oktober ble 

det samlet inn penger til matesker til fattige og eldre i Romania. Det viser seg at slike 

konkrete tiltak skaper engasjement og givervilje.  

Misjonsgudstjeneste 

Det ble gjennomført Misjonsgudstjeneste 31. oktober. Trine Lise Heap fra MUG deltok. 

Hun er en god ambassadør for MUG og det var et inspirerende besøk.  

Basaren: Også i 2021 gikk halvparten av inntekten fra basaren til MUG. Dette utgjorde 

kr 34 680 kr. Misjonsgruppa deltok i basarkomiteen.  

Annet: 

Barnehagens FN-dag var knyttet opp mot misjonsprosjektet. 

og Jesha samler inn penger til MUG.  

Organisering av misjonsutvalget 

Frem til 2021 har misjonsgruppa bestått av de samme 3 medlemmene: Alf Tormod 

Rossavik, Ruth Oddrun Gudmestad og Olav Kylland. Disse har vært med siden gruppa 

ble opprettet i 2016.  

Gruppa har hatt et ønske om nye medlemmer. Det resulterte i at Jonas Rott, Arne 

Johansen og Marit Stornes begynt i utvalget i 2021. Alf Tormod gikk ut av gruppa til 

sommeren 2021. Det er fremdeles ønske om nye medlemmer i gruppa.  

Misjonsgruppa har hatt 4 møter i løpet av året – tre digitale og ett fysisk møte. Tracy 

har vært med på annethvert møte i gruppa. Hun har bidratt med pågangsmot og stor 

entusiasme!  

Olav Kylland 
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Tjeneste: 
Åpen bønnesamling i kirkerommet mandag i oddetallsuker, kl. 20:00 - 21:00.  
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 2021 ble enda et annerledes år preget av pandemi og Koronarstriksjoner. 
Heldigvis er ikke bønnetjenesten avhengig av fysisk tilstedeværelse. Bønnens kraft er 
virksom og uavhengig av omstendighetene.   
 
Åpen bønnesamling:  
Det har vært litt av og på med åpne bønnesamlinger i kirken dette året, men vi har 
benyttet anledningen til å samles når «koronaregler» har tillatt det. I høst fikk vi samles 
over lengre periode, og det oppleves godt. Kjekt med en gjeng som møtes og ekstra 
kjekt med de som stikker innom når de har anledning. Vi har prøvd å samles digitalt til 
bønnesamling, men det oppleves vanskelig og unaturlig. Det er best å be sammen i 
fellesskap.  
 
Gudstjenester med forbønn/ bønnetjeneste:  
I år har det vært minimalt med mulighet for forbønn under gudstjenester, men det 
opplevdes godt å endelig ha to forbønnsgudstjenester i høst. Dessverre ble det stopp 
igjen. Dersom vi hadde vært flere i forbønnstjenesten, så hadde vi hatt mulighet til å 
stille oftere på forbønnsgudstjeneste. 
Det hadde vært flott om vi var flere i denne tjenesten og vi savner at menn også 
engasjerer seg i bønnetjeneste.  
 
Bønn for Tananger:  
I høst opplevde vi virkelig at Gud talte til oss og minnet oss på å gå ut og be for 
Tananger, at menigheten vår skulle gå ut i hver en gate og vei og be for mennesker 
som bor der. Han viste oss hvordan vi skulle gjøre dette rent praktisk og Han viste 
også et tydelig bilde av at Jesus går sammen med oss på bønnevandringen og at 
Hans lys og kraft sprer seg ut til de vi ber for. Derfor har vi nå oppfordret hele 
menigheten til å bli med på «Bønn for Tananger» med kick-off 16.01.22. Dette er 
spennende og vi tror at Gud ønsker å ha menigheten vår med på dette. Vi oppfordres 
til å gi litt av vår tid til å gå ut og be, og så vet vi at Gud kan utrette så mye, mye mer 
enn vi aner og ser for menneskene i Tananger.  
 
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 
8. mars 2022, under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger til regnskapet. 
Regnskapet blir lagt fram for årsmøtet 13.03.2022. 
 
Tananger menighet har en stabil og god økonomi. På tross av et år med pandemi der 
det meste har blitt annerledes enn planlagt, har menighetens regnskap et llite 
driftsoverskudd.  
Offerinntektene til eget formål har sviktet, mens offerinntektene til organisasjonene er 
som budsjettert. Dette skyldes avlyste gudstjenester, liten deltakelse samt at 
sommerens fellesgudstjenester ble lagt til Tananger, der organisasjoner var 
offerformål. Det har vært liten aktivitet i menigheten dette året. Derfor er både 
arrangementsinntekter og -utgifter lavere enn budsjettert. Husleie inntektene har vært 
minimale, med unntak av intern husleie fra SFO. Samtidig må menigheten nå dekke 
15% av energikostnadene som følge av kutt i fellesrådets økonomi, dvs. nær 50 000kr. 
 
Givertjenesten har vært stabil. Vi har 54 faste givere. Menighetsrådet har satt fokus på 
behovet for økt givertjeneste. Ny giverbrosjyre ble lansert i vår. Det ble opprettet 
mulighet for å bli giver via Vipps. Det gjøres ved å registrere seg via menighetens 
hjemmeside. Veldig enkelt, men responsen har uteblitt.  
Målsettingen er at givertjenesten til ungdomsarbeider i 60% stilling skal dekke 
lønnsmidlene. Vi er nå 44 000 kr fra å nå dette målet. Når vi likevel ikke går i 
underskudd her, er det takket være enkeltgaver og tre 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 på å være synlig kirke. 
Banner med teksten «Jesus, verdens lys» ble montert i kirketårnet og lyssatt. Stallen 
utenfor kirken fikk montert «besetning» i form av figurer i kryssfiner.  
 
Givertjenesten i 2021 var fordelt slik:  

Felles    23 450 
Søndagsskolen    3 000 
Trosopplæring  43 200 
Ungdomsarbeid          330 501 
SUM            400 151 
 
Søndagsskolen, Barnekoret, Jesha og Enter har mottatt driftstilskudd fra Sola 
kommune samt frifondsmidler, basert på medlemstall pr. 31.12.20. En større del av 
midlene har blitt benyttet til inventar, utstyr, teknikk, kurs og ressursmateriell – og 
mindre til arrangementer enn for et vanlig år. 
 
Tananger menighetsbarnehage/SFO er en del av menighetens totale regnskap. Her er 
det et betydelig driftsoverskudd. Langtidsfravær er dekket opp av vikar med lavere 
lønn enn fast ansatte. I påvente av rehabilitering er det kun gjort nødvendig 
vedlikehold, oppgradering og fornying. Dette er hovedårsak til driftsoverskudd. 
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  GIVERTJENESTE, OFFER OG INNSAMLINGER 
 

 
 

 

  ÅRSTALL 

  2017 2018 2019 2020 2021 

Offer totalt 374016 434562 410948 241404 264774 

Offer eget 124791 122808 122551 77055 64325 

Givertjeneste (eget) 359971 350300 323500 415550 400151 

Innsamlinger totalt 204731 163248 148886 90842 81908 

Innsamlinger eget 70480 44424 43152 43775 34679 

TOTALT 938718 948110 883334 747796 746833 
 

 

Grafene viser en liten økning i offerinntektene totalt sett, mens offerinntektene til eget 

formål, givertjenesten og innsamlinger viser en nedgang Offer til eget formål er fordelt 

på menighetsarbeidet generelt (5) trosopplæring (4). Kirkemusikk (2) og 

ungdomsarbeid (3).  

 

Innsamling til eget formål er 50% av basarinntektene. Den andre halvparten tildeles 

Misjon Uten Grenser, vårt misjonsprosjekt i Romania. Andre innsamlinger er: 

Barnehagen/SFO`s innsamling på FN-dagen gav kr.9950 kr til Misjon Uten Grenser.  

Jesha samlet inn kr.2600 til Misjon Uten Grenser, øremerket skolesekker. 

Fasteaksjonen ved konfirmantene var digital i 2021og gikk direkte til Kirkens Nødhjelp.  

 

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

Utvalget hadde ikke møter i 2021 da det ikke ble meldt inn saker. 

  

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

Offer totalt Offer eget Givertjeneste
(eget)

Innsamlinger
totalt

Innsamlinger
eget

2017

2018

2019

2020

2021



 31 

 

WEBSIDENE 
Vi er godt fornøyde med hvordan hjemmesiden vår har fungert i mange år. Temaet vi 

bruker i Wordpress drar på årene, og bør fornyes. Vi er svært takknemlig for den store 

innsatsen Knut Erik Hollund har gjort som web-ansvarlig i mange år. Han har imidlertid 

ønsket å si fra seg denne tjenesten, og da trenger vi å velge en løsning som vi klarer å 

håndtere innad i staben. Det skal arbeides videre med dette. 

 

FACEBOOK OG INSTAGRAM 
Menigheten benytter flittig Facebook og til en viss grad Instagram for å nå ut med 

informasjon og formidling. 

 

SISTE NYTT 
Nyhetsbrevet Siste Nytt ble sendt hver uke i 2021. 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 4 nummer i 2021. Det er redusert med ett nummer fra tidligere  
grunnet innsparinger i Sola kirkelige fellesråd.  
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.  
 
Menighetsbladet er et fulldistribusjonsblad som skal nå alle husstander i Sola kommune. Vi 
tilstreber å ha så god informasjon som mulig om hva som skjer i kirkene våre, både ved 
informasjon om hva som skjer og artikler fra arbeidet. Lokale bedehus kjøper også 
annonseplass til sine aktivitetskalendere. I tillegg har vi i flere nummer hatt tema, f.eks om  
frivillighet, om dåp ol. Det er verdifullt å kunne nå så mange med informasjon om det som skjer 
i kirkene våre. 
 
For menighetsbladet 
Cecilie Midttun 
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ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET 14. MARS 2021  

 
Årsmøtet for Tananger menighet var på forhånd annonsert ved kunngjøring på 
gudstjeneste, 
i menighetsbladet, på menighetens hjemmeside og i Siste nytt.  
Tidspunkt for å melde saker til årsmøtet var satt til 7. mars. 
Ingen saker ble meldt inn til årsmøtet. 
 
Årsmøtet ble avholdt i kirkerommet etter gudstjenesten 14. mars 2021  
kl. 12:10 – 13:30. 
Møtet ble strømmet. 
 
Møteleder:  Gro Mæland Myklebust 
Referent:  Randi Lundberg Tveit 
Antall fremmøtte: 17 personer 
 
Alf Tormod Rossavik og Mariann Hellestø Kean ble valgt til å skrive under 
møteprotokollen. 
 
Årsrapport 
Menighetsrådets leder, Gro Mæland Myklebust, gikk igjennom årsrapporten for 2020. 
Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer.  
 
Regnskap 
Regnskapet, som føres av Sola kommune og revideres av Rogaland Revisjon, ble 
presentert av daglig leder Randi Lundberg Tveit. Regnskapet er vedlagt årsrapporten. 
 
Rehabiliteringsplaner for Tananger menighetsbarnehage / SFO. 
Randi Lundberg Tveit orienterte om rehabiliteringsplanene for den delen av 
kirkebygget som Tananger menighetsbarnehage og SFO bruker. Rehabilitering er 
nødvendig for å kunne drive barnehage i fremtiden. Prosjektil har på bestilling levert 
forprosjekt for rehabiliteringen. Sola kommune er positiv til å stille med kommunal 
garanti for lån. For å kunne gå videre i prosessen må barnehagens godkjenning 
avklares. Den avgjør antall barn som kan tas inn og dermed økonomien i prosjektet. Vi 
venter svar fra kommunens barnehagemyndighet. 
 
Menighetsrådets planer handlingsplan  
Menighetsrådsleder presenterte hovedpunktene i menighetsrådets handlingsplan for 
perioden. 
Øke gudstjenestedeltakelse med 25%  
Satse på barne- og familiearbeid:                                                                                                    
Søndagsskole, Supertorsdag, tur og aktivitet, nybyggerfeltene 
Satse på ungdomsarbeid 
Styrke og øke antall småfellesskap 
Øke givertjeneste 
Relasjonsbygging er et viktig element i alt arbeid. 
 
 
Randi Lundberg Tveit 
Ref. 
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Årsrapport for Tananger menighet 2021 ble godkjent av Tananger menighetsråd i møte     

08.02.2022.  

Årsregnskap for Tananger menighet 2021 blir godkjent av Tananger menighetsråd i møte 

08.03.2022 under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger mot regnskapet. 

 

Signeres når regnskap er godkjent.   Signeres når regnskap er godkjent. 

_______________________________  _______________________________ 

Bjørg Irene Stallemo     Randi Lundberg Tveit 

Leder Tananger menighetsråd   Daglig leder Tananger Menighet 

 


