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1, Informasjon fra komitéen "Tananger kirke 20 år" pr. mars 2022 
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Valg av liturgisk musikk i forbindelse med dispensasjon gitt 01.03.2022 
 
Bakgrunn for saken: 
I brev fra biskopen innvilges Tananger menighet alle gudstjenesteledd det ble søkt  
dispensasjon om i lokale grunnordning for gudstjeneste. 
Tananger menighet gis også mulighet til å fortsette å bruke den liturgiske musikken 
menigheten har i dag i sin gudstjenesteordning. Menighetsrådet ønsker å benytte seg av 
muligheten til å vurdere liturgisk musikk på ny og sørge for god involvering av menigheten. 
 
Saksopplysninger: (Brev fra Biskopen) 
 
Dispensasjon for alternativt oppsett av lokal grunnordning i Sola, 
Sørnes, Tananger, Ræge og Grødem menighet 
Fem menigheter i Tungenes prosti har meldt til biskopen at de har behov for dispensasjon 
fra ordning for hovedgudstjeneste. I samtale har sokneprester og prost orientert biskopen 
om bakgrunnen for dette. Stavanger biskop gir med dette Sola, Sørnes, Tananger, Ræge og 
Grødem menighet dispensasjon til å: 
 

· utelate hallelujaomkvedet før og etter evangelielesningen i sine 
lokalegrunnordninger. 

· Ikke benytte kyrie- og gloria-leddene i gudstjenester for barn, når dette ikke er 
innarbeidet i menighetenes etablerte tradisjon. 

· fortsette å bruke den liturgiske musikken menigheten har i dag i sin 
gudstjenesteordning. 

Dispensasjonen gis ingen tidsbegrensning. 
 
Dispensasjonen er gitt med hjemmel i § 6 i alminnelige bestemmelser for ordning for 
hovedgudstjeneste. Menighetene har et velfungerende gudstjenesteliv med god oppslutning. 
Biskopen ser at det foreligger lokale forhold som gir grunnlag for dispensasjon. 
Den norske kirke vil fortsatt ha som mål å gjøre det enkelt for mennesker å komme ny til 
gudstjeneste og delta i gudstjeneste på ulike steder. Å ha felles menighetsledd i 
grunnordningene på tvers av sokn er en god måte å legge til rette for dette. Det samme er 
det å legge til rette for at barn lærer seg gudstjenesteledd som brukes gjennom livet, 
gjennom de gudstjenestene de deltar på i trosopplæringen. 
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Biskopen ser at mål om inkludering, gjenkjennelse og tilhørighet også kan realiseres med de 
dispensasjonene som nå gis. Biskopen takker for engasjementet i menighetene for å være 
gode steder å komme til gudstjeneste og ønsker Guds velsignelse over det videre arbeidet 
med å feire gudstjeneste i Tungenes prosti. 
 
Med vennlig hilsen     
 
Anne Lise Ådnøy                              Geir Skårland 
         biskop                              avdelingsleder menighetsutvikling 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Gudstjenesteutvalget inviterer til en samling der menigheten, inklusivt stab og råd, gis 
mulighet til å høre og synge gjennom den liturgiske musikken vi hadde før søknad om ny 
liturgisk musikk ble sendt samt ny liturgisk musikk jfr. søknad. 
 
2. Gudstjeneteutvalget utarbeider forslag til vedtak vedr. liturgisk musikk til menighetsrådet. 
 
3. Menighetsrådet fatter vedtak om liturgist musikk. 
 
Menighetsrådet utfordrer Olav Mo til å supplere gudstjenesteutvalget i denne prosessen. 
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Workshop med fokus på søndagsskolen og familiearbeid 31. mars 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
I tråd med menighetsrådets satsingsområde er det invitert til Workshop 31. mars, med fokus 
på søndagsskolen og familiearbeid i Tananger meighet. 
Søndagsskolen trenger flere medhjelpere, men like viktig er det å rekruttere barn til 
søndagsskolen.  
Menighetsrådet jobber videre med resultatene fra workshopen. 
  
 
Saksopplysninger: 
Invitasjon: Til deg som har hjerte for søndagsskolen 
 – og for at barnefamilier skal finne sin plass i menigheten vår! 
 
Du inviteres herved til en  
WORKSHOP torsdag 31. mars kl. 18:30 – 21:00  
Sted: Kirkestuen 
Mat: Pizza & brus 
 
Hva? 
Søndagsskolen er superviktig for menigheten vår. 
Søndagsskolen gir Bibelfortellingene om Jesus til barna. 
Søndagsskolen gir barna et trosfellesskap. 
En god søndagsskole gir barna lyst til å komme til kirke! 
Når barna vil komme til kirke, er det lettere for foreldre å komme til gudstjeneste. 
 
Hvorfor? 
Søndagsskolen har behov for medhjelpere 
Vi ønsker at flere barnefamilier skal finne veien til søndagsskolen. 
Vi ønsker barnefamilier skal oppleve gudstjenesten som et godt sted å være. 
 
Hvordan? 
Workshop; Vi tenker høyt sammen, deler ideer og tanker – og staker ut kursen. 
 
Bli med! 
Det er flott hvis du melder deg på i forkant - i forhold til mat,  
men det er ingen nødvendighet! 
www.tanangermenighet.no  eller post@tanangermenighet.no eller mobil: 97147133 

http://www.tanangermenighet.no/
mailto:post@tanangermenighet.no
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Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
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Gudstjenesteplan for høsten 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet skal godkjenne gudstjenesteplanen når det gjelder type gudstjeneste, samt 
fordeling av dåp og nattverd. Forslag til gudstjenesteplan for høsten 2022 er vedlagt. 
Fordeling av dåp og nattverd følger innarbeidet praksis.Familiegudstjeneste holdes i snitt en 
gang pr. måned. 
 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
Gudstjenesteplan for høsten 2022 vedtas slik den er lagt frem. Videre detaljer utarbeides av 
staben. 
 
 
Vedlegg: 
Gudstjenesteplan høst 2022 
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Flyktningesituasjonen vedrørende krigen i Ukraina 
 
Bakgrunn for saken: 
Sola kommune inviterte til dialogmøte 22. mars vedrørende flyktningesituasjonen som følge 
av krigen i Ukraina. Tananger menighet var representert på møtet. 
 
Krigen i Ukraina og flyktningsituasjonen i Europa berører oss alle. Flere millioner mennesker 
har reist fra sine kjære og sine hjem og trenger et trygt sted å være. Sola kommune 
forbereder seg på å kunne ta imot flyktninger fra Ukraina og ønsker en tett og god dialog 
med frivillige organisasjoner, næringsliv og alle gode ressursene i Sola-samfunnet. Vi vet 
ennå ikke hvor mange flyktninger som kan komme til Norge og Sola, men må være klare til å 
sammen bidra med støtte, omsorg, husrom, utstyr og meningsfulle aktiviteter.  
 
Sola kommune vil få de første flyktningene hit pr.1. april. Sola Sjø vil mest sannsynlig bli 
akuttmottak for inntil 150 personer. Kommunen er bedt om å bosette 110 personer. 
 
Selv om det i øyeblikket ikke er full oversikt over hva kommunen trenger frivillige til, så vet vi 
at behovet kommer. Sola kommune ønsker at flest mulig registrere seg i det digitale skjema 
på https://sola.frivilligsentral.no/. Man kan registrere seg som enkelt person, eller som 
lag/organisasjon. 
Gjennom dette systemet vil det etterhvert bli gitt informasjon om status og behov for hjelp. 
For de som trenger veiledning eller bare noen å prate med i forhold til å inkludere barn og 
unge i organisasjonsaktivitet kan man ta kontakt med fritidsveilederne på: 
fritid@sola.kommune.no 
 
Menighetsrådet drøfter hva menigheten kan bidra med. 
 
Saksopplysninger: 
«Skriv her» 
 
 
Forslag til vedtak: 
«Skriv her» 
 
 
 
  

https://sola.frivilligsentral.no/
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Konfirmasjonsgudstjenester i Tananger 2025 
 
Bakgrunn for saken: 
Konfirmasjonsgudstjenestene i Tananger gjennomføres etter tradisjonen siste helg i april 
og første helg i mai, en søndag og to lørdager. Datoene har blitt fastsatt ca. tre år i forkant. 
Konfirmasjonsgudstjenestene tom. 2024 er fastsatt: 
Lørdag 27. april, søndag 28. april, lørdag 4. mai. 
 
Saksopplysninger: 
Dersom vanlig praksis følges, blir det konfirmasjonsgudstjenester første helgen etter påske. 
Første søndag etter påske har vi vanligvis reservert til trosopplæringstiltaket Lys Levende for 
6. klasse, med tiltak på lørdagen. 
 
Forslag til vedtak: 
Det er tilstrekkelig å planlegge konfirmasjonsgudstjenester to år fram i tid. 
Saken utsettes til april 2023. 
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Strategi  for å øke givertjenesten 2022 
 
Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet utarbeidet ny giverbrosjyre i august 2021. Det ble samtidig mulig å tegne seg 
som giver via VIPPS ved å registrere seg på menighetens hjemmeside.  
Givertjeneste var tema på en gudstjeneste og brosjyren ble delt ut i etterkant. Givertjenesten 
har blitt omtalt flerforldige ganger i Siste Nytt. Likevel har givertjenesten totalt sett hatt en 
nedgang. 
 
Menighetsrådet legger en strategi for hvordan man videre skal jobbe for og motivere til 
givertjeneste i menigheten. 
 
Saksopplysninger: 
Givertjenesten i 2021 var fordelt slik:  
Felles                                    23 450 
Søndagsskolen                       3 000 
Trosopplæring                       43 200 
Ungdomsarbeid                    330 501 
SUM                                     400 151 
 
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 gikk vesentlig i underskudd her i 
2021, 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.  
 
Forslag til vedtak: 
Givertjeneste er tema på gudstjeneste en gang i halvåret. Stab fastsetter daoer. 
Ungdommer bidrar på gudstjeneste en gang i året når givertjeneste er tema, gjerne med 
vitnesbyrd. 
Giverbrosjyren deles ut i forbindelse med disse gudstjenestene. 
Mannskap på kirketorget viser og hjelper til med å tegne seg som giver via VIPPS. 
Planlagt film med humoristisk innslag «Det koster ikke skjorta» realiseres. 
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Henvendelse fra Jan Ruud vedrørende presters samlivsform 
 
Bakgrunn for saken: 
Jan Ruud hadde et innlegg på menighetens årsmøte 13. mars der han tok opp temaet Den 
norske kirkes presters samlivsform. Innlegget hadde sin bakgrunn i artikler i avisen Vårt land 
der det blir debattert hvor vidt prester bør bli spurt om samlivsform ved ansettelse. Jan 
Ruuds innlegg ble etter årsmøtet levert skriftlig, adressert til menighetsrådet og er vedlagt. 
 
 
Saksopplysninger: 
 
 
Forslag til vedtak: 
Menighetsrådet takker Jan Ruud for sitt engasjement. Saken faller likevel utenfor det som er 
menighetsrådets hovedoppgave jfr-Kirkeloven §9 «Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige livet i 
soknet». Enkeltpersoner står fritt til å henvende seg til bispedømmerådets valgte medlemmer 
for å fremme sitt syn. Menighetsrådets vedtak formidles til Jan Ruud. 
 
 
Vedlegg: 
Henvendelse fra Jan Ruud 
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