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I fjor på årsmøtet i mars brukte jeg Noas Ark som et bilde på tiden vi hadde vært i på 
grunn av Korona. I løpet av fjoråret ble dørene til Arken åpnet. Samfunnet ble og 
åpnet. Korona er der ennå, men vi har lært å leve med den. I kirka er det og åpne 
dører. Alle aktiviteter er i gang og det er kjekt igjen å møtes, enten det er feiring av 
gudstjeneste eller i andre aktiviteter. Mange er tilbake, men det er fortsatt færre som 
deltar på gudstjenestene. Det er derfor viktig at vi ser hverandre og er medvandrere for 
hverandre. 

20 årsjubileum for kirka vår ble feiret med ulike arrangement. Det var en flott 
jubileumsgudstjeneste, konsert med Tønnes trio og besøk av Kirkerottene og Ruben 
Gazki. 

I november kunne vi igjen arrangere basar, og det var kjekt med yrene liv i 
menighetssal og kirketorg. Overskuddet ble som vanlig delt mellom vårt 
misjonsprosjekt og menigheten. 

2022 var Frivillighetens år. Det er i den forbindelse snakket om at ordet kan deles og 
det blir da FRI og VILLIG. Det er flott at vi har mange som er VILLIGE og som gir av 
sin FRItid i ulike tjenester i menigheten. Som leder kan jeg bare takke for at nettopp du 
er med. Selv om det er mange som er med har vi allikevel stadig behov for at flere vil 
være med på arbeidslaget. Det har derfor vært fokus på å synliggjøre dette. Ny 
brosjyre med oversikt over mulige tjenester er laget, det har vært oppslag på 
kirketorget og noen har snakket om sin tjeneste i gudstjenesten. Allikevel opplever vi 
fortsatt at vi behov for å få flere med. 

Ny organist Laura Kern har vi blitt kjent med dette året og det har vært en glede å 
ønske henne velkommen. Hun er med på å løfte det musikalske i gudstjenesten. 

I august takket vi Ann Helen Hebnes for hennes arbeid som sekretær og ønsket henne 
lykke til som pensjonist. 

Som leder er jeg og stolt over den flotte staben vi har i menigheten. De viser et stort 
engasjement og kreativitet. Høsten ble sparket i gang med gudstjeneste hvor vi alle 
fikk gå inn gjennom klesskapet for å se skuespillet om Heksa, Løven og Klesskapet. 

I menighetsrådet har hatt 12 møter og behandlet 82 saker. Vi har arbeidet med ulike 
saker. Også i år har økonomi og rehabilitering av Tmb/SfO vært ofte på agendaen. 
Menighetsrådet har arbeidet med handlingsplanen og spesielt i forhold til 
søndagsskolen. Det ble i den forbindelse arrangert en inspirasjonskveld der flere av 
rådets medlemmer var med. På tross av arbeidet er det fortsatt flere utfordringer; 
Hvordan får vi med flere barn og frivillige til å være med? I tillegg har vi fått en ny 
utfordring i forhold til barnehagen. Ny lov som er vedtatt sier at alle barnehager må 
skilles ut som egne rettssubjekt. Arbeidet med å danne aksjeselskap for Tananger 
menighetsbarnehage ble derfor satt i gang. Det er mange momenter å ta hensyn til i 
forbindelse med en slik opprettelse. Stor takk til daglig leder Randi som har lagt ned 
mye arbeid i forhold til dette.  

På begynnelsen av et nytt år er det viktig å løfte blikket å se på Ham og søke Ham for 
menigheten vår. Det er bare Ham som kan være Los gjennom livet og gi mer Himmel 
her i Tananger. 

 

Bjørg Irene Stallemo 

Menighetsrådsleder  



 4 

 

 

TANANGER MENIGHETSRÅD 
 
Faste medlemmer:     Varamedlemmer: 
Bjørg Irene Stallemo (leder)   Reidar Magnus Jåsund 
Gro Mæland Myklebust (nestleder)  Kristi Wold Thorsen 
Sondre Søndervik     Ruth-Oddrun Gudmestad   
Leif Ove Aske Roalsvik    Anne Wenche Sele  
Mette Kristin Myklebust    Emil Myklebust  
Mariann Hellestø Kean   
Otto Nessa Ljosdal  
Anna Vaage    
   
 
 
 

 

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/Laura Kern 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 2022 hatt satsing på et Inkluderende lekemiljø. I dette ligger det at alle 
skal kunne delta, bl.a. 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 
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bevegelserfaring og mestringsopplevelser sikrer en helhetlig tilnærming til 
språkutviklingen. Bravo-leken er et supplement hos oss til annet pedagogisk arbeid. 
 
Tananger menighetsbarnehage/SFO er med i en satsing som heter Inkluderende 
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. Vi er med i pulje 5, sammen med andre barnehager, skoler og 
SFOer i Rogaland. Oppstart januar 2021. Ledergruppen har i 2022 vært på to 
regionale samlinger, i tillegg har ledelsen fått med seg nasjonale samlinger (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 (hele personalet på 
personalmøter og planleggingsdager). Et spennende arbeid som vi også har jobbet 
med i 2022. Vi har brukt tid på å utarbeide en praksislinje som 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 også 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 2022 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. 
Turene til Maxi-skogen er blitt populære mål. Gapahuken og bålpanne er også blitt 
flittig brukt til varmmaten for de største gruppene. Vi har Mini-røris som både små og 
store 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 tilknytningen med besøksdager på våren.  
 
Organisering 
Barnehageåret 2021/2022: 2 avdelinger og 56 barn, fordelt på fire grupper.  
Barnehageåret 2022/2023: 2 avdelinger og 52 barn, fordelt på fire grupper. Noen flere 
store barn enn forrige barnehageår.  



 7 

Noahs ark: 18 småbarn, fordelt på Grønnape og Rødape. 
Rødapene: 9 2-åringer. Bemanning: 
* to pedagogiske ledere 
* én pedagogisk medarbeider 
Grønnapene: 9 1- og 2-åringer. Bemanning: 
* én pedagogisk leder 
* én barne- og ungdomsarbeider 
* én pedagogisk medarbeider 
 
Hval: 34 store barn, fordelt på Blåhval/Hvithval og Maxi.  
Blåhval/Hvithval: 23 3-4 åringer 
Maxi-gruppen: 11 5-åringer 
Bemanning: 
* to pedagogiske ledere 
* to barne- og ungdomsarbeidere 
* to pedagogiske medarbeidere 
Maxi er skolestartergruppa og har eget opplegg flere dager i uka med forberedelse til 
skolestart, og andre aktiviteter ift. Rammeplanen og barnas utviklingsnivå. Det er også 
møter mellom barnehage og skole for å få en trygg og god skolestart for barna 
(overgang barnehage-skole).  
 
Vi har åpen barnehage to dager i uka, der barna kommer sammen med foresatte. 
Barnehagen har 14 årsverk og full pedagogtetthet.  
 
Vi har hatt dugnader både vår og høst. I tillegg har vi hatt sommerfest for 
barnehagen/SFO, foreldresamtaler, foreldremøte, FN-kafé og Lucia-frokost.  
Vi har hatt ett tilsyn i 2022, IK-mat. Vi fikk gode tilbakemeldinger på tilsynet. 
 
Knøttetreffen åpen barnehage:  
Marita Olsen Kjeka hadde våren 2022 25 % stilling som pedagogisk leder, og hadde 
ansvaret for Knøttetreffen. I september 2022 begynte Tone B. N. Odland i 30% stilling 
som pedagogisk leder. Birgitte Avtjern er i en 17 % stilling i åpen barnehage som 
pedagogisk medarbeider. Åpen barnehage skal gi et pedagogisk tilbud til barn og 
voksne sammen. Brukerne bestemmer selv når og hvor ofte de vil bruke tilbudet. 
Knøttetreffen har hatt fast småbarnssang og babysang på mandagene. Torsdagen er 
det ulike aktiviteter eks. gym, forming, baking osv. samt sangsamling hver gang. Vi 
synger både tradisjonelle barnesanger og kristne barnesanger. Knøttetreffen er et 
sosialt og pedagogisk tilbud hvor man kan bli kjent med andre barnefamilier og barna 
får erfaringer med å møte andre barn og voksne. I høst har vi vært en del i gymsalen, 
bakt rundstykker og hatt mange kjekke samlinger. Vi ser at mange har knyttet bånd 
også utenom åpen barnehage noe som er veldig kjekt.  
 
SFO 
Christine Aabø har tatt over rollen som SFO-leder etter Marita Olsen, i 80 % stilling. 
Sammen med seg på teamet har hun en fast assistent, en Barne- og ungdomsarbeider 
i vikariat, ekstra ressurs og flere gode tilkallervikarer. Vi er et stabilt team som er der 
hver dag og barna opplever stabilitet og kontinuitet i personalgruppen. Denne høsten 
har personalgruppen på SFO lagt vekt på å være autoritative voksne og bruker 
pedagogisk analysemodell når det er behov for å skape et trygt og godt miljø for alle. 
Visjonen TRO – Trygghet, Respekt og omsorg er personalets væremåte og 
barn/voksne opplever dette. 
Første halvdel av 2022 hadde vi 47 barn. I august startet vi opp med 50 barn. Vi har 
denne høsten vært jevnt fordelt mellom 1.,2. og 3. klasse og én 4.klassing. Det er en 
flott gjeng med barn og voksne. Tilvenningen gikk fint, det var en del nye barn og 
voksne i august. Men vi kom fort inn i rutinene og alle har funnet sin plass.    
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SFO-året 2022 har vi lagt vekt på barnas behov, fritid og trivsel. Leken har den største 
og viktigste plassen og vi gir rom, tid og prioriterer barnas lek. Vi bidrar til at barna 
trives og har glede i selvvalgte og tilrettelagte aktiviteter. Høstens temaer har vært lek, 
nysgjerrighet, fysisk aktivitet, kreativitet, matglede og 3.&4. klasseklubb. For å skape et 
trygt og godt miljø for alle, deler vi gruppen. Vi er ute på uteområdet, på turer, i Kaféen, 
i gymsalen, på kjøkkenet eller der det er en ledig plass.    
 
Foreldresamarbeid 
Barnehagen har et Samarbeidsutvalg og SFO har et Brukerutvalg, begge disse med 
representanter både fra foreldregruppa , eier og personalet. Barnehagen har FAU 
(Foreldrenes Arbeidsutvalg) som består av representanter for hele foreldregruppa.   
 
Utfordringer 
Barnehagen har behov for en rehabilitering av lokalene. Dette har det blitt gitt 
tilbakemelding på i foreldreundersøkelser i 2017, 2019 og 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.  
 
 

ÅRSRAPPORT FRA EIERSTYRET I TMB/SFO 
 
Eierstyrets sammensetning: 
Leder, oppnevnt av Tananger menighetsråd: Siv Elin Mæland 
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 
 
2022 er det 10. driftsåret for Eierstyret i Tananger menighetsbarnehage/ SFO. 
Det ble avholdt 3 møter i 2022, hvorav to stedlige og ett på Teams. Sakene som ble 
tatt opp var barnehagens drift, økonomi, budsjett og regnskap, prosjekt bygging av 
vegger i kafé, status rehabiliteringsprosjekt, intensjonsavtale med KA vedrørende nytt 
barnehageselskap og opprettelse av aksjeselskap for Tananger 
menighetsbarnehage/SFO.  
 
Eierstyret har til formål å påse at TMB/SFO drives i henhold til gjeldende vedtekter, 
offentlige lover og regelverk. Eierstyrets oppgaver består blant annet av 
økonomioppfølging og godkjenning av budsjett, godkjenne stillingsbeskrivelser, 
utarbeide lønnspolitiske retningslinjer, bistå styrer i vanskelige personalsaker, 
godkjenne vedtekter for TMB/SFO, godkjenne og eventuelt inngå nye avtaler med 
kommunen samt godkjenne HMS-systemet i TMB/SFO. 
 
Eierstyret er også en diskusjonspartner for styrer i barnehagen/SFO. Hovedsaklig 
gjelder det saker som å ivareta arbeidsgiveransvaret. Vi holdes informert om endringer 
som gjøres i den daglige driften. Eierstyret ønsker at forholdene legges best mulig til 
rette for barnehage/SFO og de ansatte.  
 
 
Rapport skrevet av Synnøve Olsen Hatlestad og Merete Nygaard 
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ÅRSRAPPORT FRA SOKNEPRESTEN. 
 
I år har vi hatt flere ting å glede oss over. Her er kun to eksempler: Kirkens 20 års-
jubileumsfeiringen som strakte seg over flere måneder i høst, med kjekt program for 
folk i alle aldre. I vår leste vi Apostlenes gjerninger sammen over 60 dager, boken ble 
delt opp i avsnitt og vi lagde podkaster til hvert avsnitt. Det var mange forskjellige folk, 
hovedsakelig fra menigheten som var med og spilte inn sine tanker rundt teksten de 
fikk. 
 
Vi er takknemlige for et år uten pandemirestriksjoner, men vi innser at ikke alt blir som 
det var for noen få år siden. Jeg syns det er vanskelig å trekke noen konklusjoner fra 
statistikken og vanskelig å sammenligne med pandemiårene 2020 og 2021.  
 
I mars fikk vi godkjent vår lokal grunnordning for hovedgudstjeneste og vi har glede av 
et variert gudstjenesteliv. Dette året har vi feiret høytider sammen, hatt fire 
temagudstjenester, kjekke familiegudstjenester ofte med trosopplæringstiltak og 
nattverdgudstjenester. Vi merke oss at dåpstall holder seg oppe hos oss, noe som ikke 
skjer på landsbasis.  
 
Jeg liker å være en del av et team som sammen lager til gudstjenester. Vi er ikke 
publikum på en forestilling, men Guds familie som kommer sammen for å møte Gud og 
hverandre. Hver uke gleder jeg meg til gudstjenesten, men et desidert høydepunkt for 
meg var Narniagudstjenesten der vi gikk gjennom klesskapet inn i kirkerommet, kirken 
ble pyntet som en skog og vi feiret gudstjeneste med drama mm.  

 

Gjennomsnittlig frammøte på gudstjenester 
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Gjennomsnittlig antall nattverdsdeltakere 

 

 

 

 

Gjennomsnittlig frammøte familiegudstjenester 

 

 
 

 
Menigheten er fremoverlent og ønsker å se vekst. Dette er ikke kun for veksten sin del, 
men som et tegn på at menigheten er en del av den lokale folkekirken som betyr mye i 
vårt land og betyr mye i sitt lokalsamfunn. Vi ønsker at mennesker skal få hjelp til å 
vokse i troen, det er ikke mulig å være ferdig med slik vekst. Et spørsmål som jeg liker 
å stille er «Hvor ser vi at Gud allerede holder på?» Vi ønsker å være med på det Han 
gjører her i Tananger. 
 
 
Tracy Rishton, Sokneprest 
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GUDSTJENESTEUTVALGET  

 
Medlemmer: Hilde Beate Lillesund, Siv Elin Mæland, Per Morten Føyen, Laura Kern, 

Tracy Rishton.  

Utvalget har hatt to møter i 2022.  

Gudstjenesteutvalget (GU) har snakket om dispensasjonen vi fikk fra biskopen mht. 

justert grunnordning for gudstjenester i rettssubjekt Den norske kirke. Utvalget er 

fornøyd med den.  

GU har sett at menigheten ikke har hallelujaomkved før Evangeliet leses, og det gir en 

langt økt med tekst lesning. Utvalget snakket sammen om det, men siden det er flere 

sammenhengende lovsanger rett før tekstlesningen ønsker de å fortsette slik det nå er. 

  

GU har også diskutert dåpspraksis mht. hvor mange dåp er ønskelig i en gudstjeneste. 

De er kommet fram til at tre dåp på en familiegudstjeneste og to i 

nattverdgudstjenester er passende. Dåp kan evt. avtales etter gudstjeneste om det blir 

mye pågang. Presten følger med på dette. 

 

Referater er blitt sendt til menighetsrådet og rådet er fornøyd med GU sitt arbeid. 

 

For Gudstjenesteutvalget, 

Tracy Rishton 

Jeg fikk gleden til å begynne 2022 som ny musikalsk leder i menigheten. Det siste året 

har vært et år med mye opplæring. Jeg har blitt bedre kjent med stillingen min, 

menigheten, og menighetslivet. 

I gudstjenester hadde vi en god blanding av tradisjonelle salmer, lovsanger og 

barnevennlig sanger. Vi har hatt en flott variasjon av instrumenter i gudstjenestene, 

som piano, el-piano, orgel, gitar og cajon. Vi har også et hyggelig og engasjert team av 

forsangere som er veldig kjekt å jobbe sammen med. Vi håper å få flere nye 

forsangere i teamet i 2023, bli gjerne med. Menigheten har også lært den nye liturgiske 

musikken som nå er bedre kjent av alle. 

Vi hadde også et spesielt fokus dette året på å bygge felleskap mellom barn, unge, og 

menigheten under gudstjenestene. Vi har begynt med barne band, og de har spilt på 

flere familiegudstjenester. Vi har brukt mange forskjellige instrumenter som piano, 

gitar, bass gitar, ukulele, cajon, xylofon, melodika, tamburin og fiolin for å skape 

spennende musikalsk opplevelse til barna. To av barna har spilt solostykker på 

familiegudstjenester og det har vært en flott opplevelse. Vi håper dette arbeidet kan 

vokse og blomstre i det året som kommer. 

Under høytidsgudstjenester og andre spesielle gudstjenester har vi hatt et variert 

musikkinnslag fra solister, trompet, fløyte, horn, trekkspill, gitar, band, barnekoret, 

Tananger Gospel, skolekorpset og Blæsen. 
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Menigheten hadde spurt om å ha gudstjenester i forskjellige musikkstil, og i november 

hadde vi den første tematiske gudstjenesten med latin-amerikansk musikkstil. Vi valgte 

forskjellige salmer og lovsanger som ble spilt med trekkspill. Det var hyggelig og 

forfriskende å ha en annerledes type gudstjeneste og vi planlegger å fortsette med 

dette formatet i andre musikkstiler. 

TABO har vært en veldig fin opplevelse. I samarbeide med presten, har vi jobbet for å 

gjøre møtene hyggelige og enkle for alle. For eksempel, vi begynte å bruke sangarker 

istedenfor salmebøker for at pasienter kunne finne sanger lettere. Vi valgte også 

sanger som de kunne huske fra barndommen. Flere pasienter kjente igjen sangene og 

reagerte positivt til det. I tillegg, har jeg spilt flere klassiske pianostykker. Musikken har 

vært en viktig del av andakten til pasientene. 

«Vi synger julen inn» var det største musikalske hendelsen dette året. Vi hadde flere 

som var med å skape en flott kveld: 9 solister fra menigheten, barnekoret, Tananger 

Gospel og Blæsen. Dette arrangementet var spesielt krevende for det tekniske teamet, 

men de gjorde en kjempebra jobb og alt virket bra. Vi takker alle for et flott bidrag! 

Dette året har vært veldig spennende og gitt oss flere ideer for å utvikle musikken i 

kirken enda mer, spesielt knyttet til barn og ungdom. Vi gleder oss til å jobbe videre 

med alt dette for at musikken i kirken kan være rik, inkluderende, og inspirere oss til å 

prise Gud. 

Laura Kern 

 

Tananger Barnekor: Se barne- og ungdomsarbeidet. 
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TANANGER GOSPEL  
 
Møtedag / tid: en tirsdag per måned i Tananger kirke, kl 1900-2130 
 
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: 10 
 
Antall deltakere: Koret har i 2022 hatt ca. 30 medlemmer, men pga delvis 
koronasituasjonen har terskel for sykefravær vært veldig lavt og derav bare ca. 20-25 
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 
 
FORTELL LITT OM ÅRET SOM GIKK! 
Koret er svært taknemlige for at vi fra høsten  2022 fikk Laura Kern som dirigent. Det 
ordnet seg med ny pianist også - Harald Westermoen trakterer tangentene på en 
ypperlig måte.    
Opptredener i 2022 var på gudstjeneste i Tananger kirke 11. september samt i 
desember på «Vi synger Julen» – første gang for koret. 
Koret har en medlemsside på Facebook hvor vi deler nyttig og inspirerende 
informasjon. 
Vi har hatt månedlige øvelser når retningslinjer for koronasmitten har tillatt det. 
 
 
LEDERSITUASJONE 
Ledersituasjonen er at Toril og Siv Elin deler på lederansvaret og dette fungerer 
utmerket.  
 
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 2022 i tillegg til våre kontinuerlige tiltak.  

 

Punkttiltak som har blitt gjennomført: 

0 år: Dåp 

0 år: Babysang 

0 - 3 år: Knøttetreffen 

1 år: Småbarnsang 

2 år: Krøllekveld 

3-5år: Kirkerotteteater 

4 år: 4-årsbok (Barnebibelen) 

6 år: Førsteklasses 

2.kl: Miljødetektiv 

3.kl: Tårnagenthelg 

4.kl: Stallen 

5.kl: Skattejakt 

7.kl: Mesternes mester m/Enter-besøk 

9.kl: Konfirmasjon 

10.kl: Wannabe followme 

1.vgs – ung voksen: Follow me 

 

Kontinuerlige tiltak: Barnekoret, søndagsskolen, Jesha og Enter 

På tross av at trosopplærer har vært fullt eller delvis sykemeldt, har vi fått gjennomført 

nesten alle trosopplæringstiltakene + Kirkerotte-teater. Flere i staben har trådt til og 

både Julia Marie Hadland og Rude og Jonas Rott har vært vikarer. Det har funket 

veldig bra. 

 

Vi merker fortsatt at det er færre som kommer på trosopplæringstiltakene våre enn før 

pandemien. Vi sender invitasjoner i posten, henger opp lapper i barnehage og SFO, 

deler på menighetens familiegruppe- og Knøttetreffens gruppe på facebook. Likevel er 

det få som tar turen. Spørsmålet er om dette fortsatt er en "koronatreghet".  

 

I år har vi startet med "Follow me Junior" (Se egen rapport) etter interesse fra en 

tweensgjeng som var på tiltaket «Lys levende». Vi har brukt "Follow me juniorene" 

som hjelpeledere på noen trosopplæringstiltak som f.eks. "Stallen" i år. Dette fungerte 

veldig bra. De har lyst til å være med. Det er stas for de litt yngre barna å ha noen 

ledere som ikke er så mye eldre, noen å se opp til. 

  

Dette året var første gang vi arrangerte "Krøllekveld" for 2-åringene (I fjor var det ikke 

nok påmeldte). De som kom var stort sett bare familier som har vært på 

babysang/Åpen barnehage. Dette viser viktigheten av Åpen barnehage/babysang. Her 

får barn og foreldre blitt kjent med hverandre. De får også en relasjon til trosopplærer. 
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Noen foreldre kommenterte at det var mange av de samme sangene som i Åpen 

barnehage. Det viser viktigheten av kontinuitet - det skaper gjenkjennelse. Opplegget 

varte bare en time (inkludert kveldsmat). Vi fikk tilbakemelding på at de hadde hatt det 

veldig fint og at opplegget gjerne kunne vart lenger. Fint å se at både foreldre og barn 

trives. Vi har fått tilbakemelding fra noen foreldre at de ønsker mer av dette. 

 

I forbindelse med 20-årsjubileet inviterte vi også Kirkerottene hit. De reiser land og 

strand rundt og har forestillinger. Alle 3-5-åringer fikk invitasjon i posten. Det var ikke 

så høy oppslutning med tanke på hvor mange barn som var invitert. Det var 19 barn i 

målgruppa pluss noen eldre/yngre søsken. Men det var en veldig fin forestilling for 

dem som var der.  

 

Når det gjelder familiearbeidet, var det veldig gøy at noen familier ønsket å arrangere 

Høsttacofest. Dette ble en suksess! 

 

Birgitte Avtjern, trosopplærer 

 
 

ÅRSRAPPORT FRA MENIGHETSPEDAGOG 
 

Året har vært preget av tilbake til normalen, og det er mye å glede seg over. 

Mulighetene er tilbake for å treffes og samhandle på normalt vis. Jeg er glad og 

takknemlig for den tjenesten jeg får ha i Tananger kirke. 

Konfirmantarbeidet  

Kullet 2021/22 

Våren ble tilnærmet normal, og vi kunne ha leir igjen. Endelig! Anne Marit og jeg har 

etter hvert en lang fartstid og rutine sammen på leir, og begge stortrives med det. Den 

tragiske bortgangen av Amalie (13 år) skjedde bare en uke før vi reiste på leir. For 

noen som stod henne nær, ble det for tøft å være med, men mange opplevde det godt 

å få være sammen disse dagene.  

I 2022 kunne vi igjen holde konfirmasjonsgudstjenester til opprinnelig, avtalt tid, så i 

april og mai fikk 44 ungdommer sin konfirmasjon. Vi gleder oss over ungdommene 

som valgte å bli med på vårt konfirmasjonsopplegg. 

Kullet 2022/23 

Det er alltid spennende å møte et nytt kull med konfirmanter. Hvordan blir relasjonen til 

disse? Hvordan har de det? En god del av dem er normalt kjenninger fra Jesha, men 

det er alltid mange å bli kjent med. Spesielt dette året er at ungdommene har med seg 

denne tragiske hendelsen med at Amalie tok sitt liv. Dette var en nær venn lagkamerat 

og/eller klassekamerat for mange av konfirmantene, så dette har vært med på å prege 

kullet – og foreldregruppen.  

Det er en svært aktiv gjeng hvor mange er travelt opptatt med treninger og kamper. Av 

den grunn valgte vi å legge mange av samlingene dette året rett etter skoletid. For å 

legge bedre til rette for dialog og grupper, delte jeg konfirmantene først i to, så i tre 

grupper. Anne Marit og jeg serverer lapper før disse tidlige samlingene, slik at de har 

noe i kroppen etter en lang dag på skolen. 
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Med gode erfaringer fra konf.lørdag året før, valgte vi å gjenta det også med dette 

kullet. Konf.lørdag varer fra kl. 16 – ca. 23, med mye variert innhold. Vi har 

undervisning, kristuskransvandring, mat, radiostyrte biler, kiosk m/slush, underholdning 

og bønnesamling.  

 

Bibelsamlinger 

Annen hver uke har jeg bibelsamlinger med de ulike avdelingene i barnehagen og med 

vår SFO. De gjennomføres med en fast ramme, og sangene synges så å si hver gang 

gjennom et semester. Da får de sjansen til å lære dem, slik at de har de med seg 

videre. Jeg unner alle å høre ungene når de etter hvert i semesteret synger med av full 

hals. 

Julevandringer.  

I år ble det 21 julevandringer. Med god erfaring fra året før, inviterte vi med oss flere 

frivillige til å fylle opp vår julevandringskabal. Med Ann Helen borte fra staben, blir det 

både færre å ta av her, og mer arbeid på dem som er igjen, så det var supert å få med 

flere frivillige. Litt ekstra stas var det å ha tilbake Ludvig prest i rolle som keiser 

Augustus. Det var vel ham som i sin tid startet opp tradisjonen, så det begynner å bli 

en god og lang tradisjon. 

Alle barnehagene i Tananger kommer med hovedsakelig sine eldste barn, og får være 

med i de ulike rollene. I år hadde vi flere Josefer og Mariaer som levde seg langt inn i 

sin rolle. Det blir en del hellige øyeblikk når man får være med på 21 vandringer! 

SKOLE-KIRKE – samarbeid  

Selv om ting er tilbake til normalen, er ikke alt nødvendigvis tilbake. Det har vært et 

roligere år mht kirke-skolesamarbeidet, men en del besøk har det vært. I vår var jeg for 

første gang på Storevarden skole og hadde Vandring gjennom Bibelen for barn. Det 

var svært kjekt. Da har vi først to skoletimer hvor vi ta for oss mange sentrale 

fortellinger i det gamle testamentet, for å ha to nye timer uka etterpå med det nye 

testamentet. Her kombineres historiefortellingen med drama og håndbevegelser. 

Totalt i 2022 gjennomførte jeg 18 skoletimer for elever fra Haga, Storevarden og TUS. 

 

Bibelsatsing 

Bibeldykk har holdt på noen år nå, og har blitt en viktig og kjær møteplass for en 

gjeng. Vi leser kapittel for kapittel i Bibelen og stopper litt opp underveis for noen 

refleksjoner rundt teksten. Det er svært gledelig når nye ansikter dukker opp, og det er 

plass til flere! 

Bibelkvarten/Flue på veggen. 

Tracy har ofte nye ideer, og som en oppfølger til Bibelkvarten, ønsket hun denne gang 

å lage en podcast serie. Hun utfordret og fikk med seg mange ulike personer som gav 

oss spennende refleksjoner rundt tekstene i Apostlenes gjerninger. Podcasten ble 

publisert på nettstedet Anchor. De 60 episodene er nå avspilt 1202 ganger. Det ser ut 

til at stadig nye lyttere finner podcasten. Både 25 oktober og 2. desember var det 14 

avspillinger.  
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Likkledet i Torino. 

Oddvar Søvik har vært på besøk hos oss tre år på rad for å fortelle konfirmantene om 

likkledet i Torino. Er dette det nærmeste vi kommer et vitenskapelig bevis for at Jesus 

stod opp fra de døde? Konfirmantene opplever det interessant og troverdig.  

I og med at Oddvar Søvik nå har hatt åpne møter to år på rad om likkledet, valgte vi 

denne gang å fokusere på hodekledet i Oviedo. Et klede forskere mener bekrefter 

ektheten av likkledet. Spennende å høre om det også.  

Websidene 

Enda nærmere enn i fjor er vi for å se hva vi bør gjøre videre med vår hjemmeside. Vi 

er svært fornøyd med hvordan den fungerer, men utviklingen og kravene går videre, så 

nå er vi nødt for å gjøre noe snart.   

Jesha  

Se egen årsrapport.  

Olav Mo 
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TANANGER KIRKES SØNDAGSSKOLE 
 
Møtedag/tid:søndag kl 11. 
 
Hovedleder:Ingebjørg Hollund 
 
Styremedlemmer:Inger Karin Rott,Linda May Schmid og Kari Haga. 
 
Antall samlinger totalt:17 
 
Antall deltakerer:30 (snitt på 6 hver gang) 
 
Aldersruppe:0-12 år. 
 
 
Formålet med arbeidet:å fortelle barna om en Jesus som elsker dem og alltid er med 
dem.Gi dem en tro de kan ta med seg videre i livet. 
At de skal kjenne seg hjemme og trygge i kirka. 
 
Litt om året som gikk: 
Vi hadde en pause fra jul til etter vinterferien i 2022. Dette pga coronatiltak og lite 
unger på søndagsskolen. Etter å ha vært i tenkeboksen, kom vi fram til at vi ikke vil gi 
oss, men ha søndagsskole selv om det kommer få barn. 
Vi var med på åpen dag på Storevarden skole og barnas dag.Vi hadde og en liten mini 
søndagsskolegames ifm friluftsgudstjenesten. 
 
Ledersituasjon: 
Vi er bare 4 stk, men har i 2022 fått god hjelp av Bjørg Stallemo.Noe vi setter stor pris 
på. Det går, men vi trenger stadig nye ledere slik at vi kan ha en søndagsskole i 
måneden og ikke måtte være tilstede hver søndag. 
 
 
Ingebjørg Hollund 
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TANANGER BARNEKOR 
 

Møtedag: Torsdager kl 17.30-18.15 

Hovedleder: Sigrid Bru 

Styremedlemmer: Ann Helen Berge Hanssen og Dominique Sivertsen 

Antall samlinger totalt: 29, derav 5 opptredener 

Antall deltakere: 29 totalt, 15 betalende medlemmer 

Aldersgruppe: Fra 4 år og til og med 3.klasse 

 

 

Formål med arbeidet 

Vi ønsker å formidle den kristne tro på en enkel og kreativ måte til barn gjennom sang, 

musikk og formidling av bibelhistorier, gi barna gode verdier som de kan ta med seg 

videre i livet. Vi ønsker at alle barna skal føle seg hjemme i kirken. 

 

 

Litt om året som gikk 

Vi begynte semesteret i midten av februar, noe senere enn vanlig på grunn av 

koronaepidemien. Vi hadde kun en opptreden på familiegudstjeneste i Tananger kirke i 

april. Oppmøte på øvelsene gikk noe ned fra forrige semester med 7-10 barn på de 

fleste øvelsene. Siste torsdag i måneden hadde vi som vanlig bursdagsfeiring med is 

og lek på øvelsen. Det er alltid kjekt med besøk og Kari Haga og Tracy  har vært 

innom og hatt andakt på et par av øvelsene. Vi avsluttet semesteret 5.mai med 

servering av pizza. Det ble delt ut flyers på Storevarden skole og de fleste barnehager 

i Tananger, i tillegg til at plakater ble hengt opp på Rema og Kiwi butikkene. 

Undertegnede fikk etter dette en del henvendelser fra foreldre om barn som hadde lyst 

til å begynne i koret.  

Høsten ble et normalt semester og startet med veldig bra oppmøte. På en av øvelsene 

var det 21 barn. Noen falt av etter hvert men det har vært en trofast gjeng på rundt 15 

barn. Det har vært noen få 3 åringer som er spesielt glad i å synge som har fått prøve 

seg, men det har vist seg at de ikke er helt klar for å delta på øvelsene. Vi har hatt to 

opptredener i Tananger kirke, en på gudstjeneste og en på basar. I tillegg har koret 

deltatt på Vi synger julen inn og julegudstjeneste i Tananger kirke. 

 

 

Ledersituasjonen 

Vi har vært 3 ledere. Litt ut i høstsemesteret måtte Ann Helen trekke seg som leder. 

Det ble da veldig sårbart og vi måtte avlyse en øvelse. Vi prøver først og fremst å 

rekruttere blant foreldrene. Undertegnede har fått med to foreldre på lederlaget fra 

Januar 2023. Vi er da et team på 4 ledere som er et bra utgangspunkt men det er 

ønskelig med en leder til. Da er det mulighet for at ikke alle trenger å komme hver 

gang. 

 

 

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 + 8 

Antall deltakere: Gjennomsnitt vår: 52, høst: 62 

Aldersgruppe: 5.-7. klasse. 

Mange tweens i Tananger trives godt på Jesha. En god gjeng er svært trofaste, mens 

andre dropper innom. Totalt har 201 ulike 5.-7. klassinger vært på Jesha i 2022. På 

Jesha har vi de siste årene hatt lite utskifting av aktiviteter, fordi vi opplever at de 

fungerer godt, og at det er vanskelig å finne noe bedre. 

Det har vært vanskelig å drive rekruttering av ledere i koronaperioden. Derfor fikk vi 

ikke til å ha Jesha annenhver uke i vår. Det var vanskelig nok med en gang i måneden. 

Det var allikevel kjekt å se at mange unger fant ut når det var Jesha, og stilte opp. Med 

en god gjeng av nye ledere, har vi klart å ha normal frekvens i høst. Tenk hvor kjekt 

det er med det vanlige! 

Fortsatt er vi litt få ledere, slik at det er sårbart ved forfall, men ved hjelp av nødhjelp, 

har vi ingen avlysninger i høst. 

Olav Mo 
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Sjø- og kirkeleir 

Tid: Mandag 20. juni – torsdag 23. juni, kl. 08:00 –15:00 
Ledere: Olav Mo, Laura Kern, Anne Marit Vigdel, Tracy Rishton og Birgitte Avtjern 
Antall dager: 4 
Antall deltakere: Fulltegnet med 20 stk. pga. båttransport 
Aldersgruppe: 4.-6. klasse. 
 
I mange år har vi i staben snakket om at vi skulle hatt et slags sfo-tilbud i første 

sommerferieuke. Vi hadde en ny runde på det tidlig i vår, og stemningen var nok igjen 

at det må vi få til - etter hvert. Da tok Laura ordet og spurte: Ja, men hvorfor ikke i år! 

Det var sparket vi trengte for å gå videre med planleggingen, og vi arrangerte vår 

første sjø- og kirkeleir med mye variert aktivitet. Det ble en bo hjemme, sfo-leir, som 

ble arrangert over fire dager. Vi valgte å gå ut i hele kommunene med tilbudet, og vi 

fikk 4 deltagere fra Ræge og 1 fra Sørnes.  

Med Sjø- og kirkeleiren ønsket vi å skape gode relasjoner mellom ungene og kirka 

gjennom fellesskap og aktiviteter. Vi hadde fokus på bibelfortellinger som handler om 

sjø og hav. Når vi som kirke bruker «Los gjennom livet» som slagord, blir det både av 

egeninteresse, men også et lokalt ansvar å la barna bli kjent med hva en los er.  

Gjennom uka hadde vi båttur til Rott, flott besøk på losstasjon og losbåt, besøk på 

kystkultursamlingen, kreative verksted mm. En ekstra takk til vår musikalske leder, 

Laura Kern, som både gav sparket, men som også brukte en av sine ferieuker på 

leiren. Hun gjorde en flott innsats for å få engasjert barna i samspill på samlingene. 

Ekstra takk også til Olav og Anne Grete Skraastad som ble med på kreativt verksted. 

Vi hadde med oss mye rek-søppel fra Rott som vi lagde kust av. Olav Skraastad 

avtalte med Haga skole for å få brukt sløydsalen til dette. 

Det er klart at en slik uke krever en hel del ressurser. Denne gang brukte vi i stor grad 

staben. Så har vi i skrivende stund ikke landet på om vi klarer å gjøre dette til en årlig 

leir, eller om det blir sjeldnere. Jeg håper i hvert fall at vi får det til igjen! 

Olav Mo 
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UNGDOMSARBEIDET 

 

Ungdomsklubben: Enter 

 
Møtedag / tid: Annenhver fredag  
Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel 
Styremedlemmer: Rude Rott, Christina Harestad Solvang, Mathias Olsen Hatlestad, 
Sondre Søndervik, Julia Hadland, Sunniva Agnethe Nielsen, Amalie Lilleland 
Andersen  
Antall samlinger totalt: 24 
Antall deltakere: Vår: 28 , høst: 68 
Aldersgruppe:13 år og oppover  
  
FORMÅL MED ARBEIDET  
Et lavterskeltilbud der ungdommene skal få en smak av Jesus. Enter er et rusfritt tilbud 
til ungdommer i Tananger. Det er viktig for ungdom å ha et sted å være sammen med 
venner. 
Vi har flere aktiviteter; bordtennis, dart, airhockey, brettspill, kortspill, luftgevær, 
innebandy, volleyball, PS4, kortlaging, strikking, matlaging, leker, konkurranser og 
andre aktiviteter. 
Vi har kiosk med snop, brus og småretter. 
Enter er på facebook, instagram, TikTok og Snapchat 
 
LITT OM ÅRET SOM GIKK 
Våren startet vi opp med å ha Enter hver fredag, men pga. av pandemi ble flere avlyst i 
januar. Vi hadde et ønske om å ha åpent hver fredag, men pga. ledermangel gikk vi 
tilbake til annenhver fredag. Resten av våren gikk som normalt. 
Vi hadde Mesterens Mester for 7. klassinger. Det var 12 stk. som deltok. 
Ungdomslederne ledet og gjennomfører kvelden med konkurranser og andakt. 
Vi har brukt snakkekort fra Blå Kors i smågrupper på Enter.  
Høsten gikk som normalt på Enter. 
I oktober hadde vi besøk av Ruben Gazki – Svindler med stil. 
Han bruker flere praktiske teknikker for å få frem poengene i sin formidling. 
Flere av ungdomslederne har andakt og leder samlingene på Enter. 
Pepperkakehuspynting var en stor suksess, en aktivitet som alle kan være med på. 
Enter Jul er obligatorisk for våre konfirmanter og ble gjennomført med god stemming  
Våre konfirmanter har det som en del av sitt konfirmasjonsopplegg å være 6 ganger på 
Enter i løpet av året 
 
LEDERSITUASJONEN 
Det er godt med unge ledere på Enter. Flere  har vært med som leder i mange år. Det 
er en god blanding av ungdom og unge voksne som er med som ledere samme med 
ungdomsarbeider. 
 
Anne Marit Tjora Vigdel 
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Follow me Tananger ( FMT ) 
 
Møtedag / tid: Torsdager, en gang i måneden. 
Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel 
Styremedlemmer: Rude Rott, Mathias Olsen Hatlestad, Christina Harestad Solvang, 
Sondre Søndervik, Sunniva Agnethe Nielsen, Amalie Lilleland Andersen, Julia 
Hadland.  
Antall samlinger totalt: 10 
Antall deltakere: 15 
Aldersgruppe: 15 år og oppover 
  
FORMÅL MED ARBEIDET 
Disippelgjøring og lederopplæring. 
Eierforhold til kirka vår. FMT driver ungdomsarbeidet sammen med  
Ungdomsarbeider. 
 
LITT OM ÅRET SOM GIKK! 
Vi avlyste samlingen i januar pga. pandemi, ellers gikk samlingene som normalt. 
Vi har brukt Snakkekortene til Blå Kors. Hatt besøk fra Sola ungdomsteam som tok for 
seg temaet Psykisk Helse. Alle i FMT tok personlighetstest – for å forstå hverandre 
bedre i gruppa og bli mer bevisste på at vi er forskjellige som mennesker. 
FMT var med som ledere på konf.leir i mars. 
I juni var vi på FM-konferansen i Lyngdal, tema for konferansen var: Change in the air, 
handler om å se det Gud har lagt foran oss og være med å bety noe for verden og 
menneskene rundt oss. 
SPARK – felles arrangement for alle menighetene som er med i Follow me – var på 
Furutangen en lørdag i august. 
På høsten var FMT med på en felles samling med konfirmantene og vi hadde også en 
konf. lørdag der FMT var med som gruppeledere og lager mat til konfirmantene. 
FMT ble utfordret til å gi tilbakemelding på undervisningsopplegg som er utarbeidet av 
Follow me sentralt. Ungdommene fikk si sin meining om opplegget, hva som var bra 
og hva som kunne gjøres bedre eller på en annen måte. 
Om høsten hadde vi besøk fra Grødem menighet som ville høre hvordan vi driver FM 
her i Tananger. FM-Jul hadde vi hjemme hos ungdomsarbeider med grøt, pakkelek, 
ord for dagen og bønn. 
På alle samlingene har vi måltid sammen, bibel og bønn. 
 
LEDERSITUASJONEN 
Ungdomsarbeider har hovedansvaret for samlingene. 
To av de unge voksne er med i et lederteam sammen med  ungdomsarbeider. 
 
Anne Marit Tjora Vigdel  
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Follow me Junior 

 
Møtedag / tid: 2 onsdager i måneden 
Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel  
Antall samlinger totalt: 10 
Antall deltakere: 8 
Aldersgruppe: 12-13 år 
  
FORMÅL MED ARBEIDET  
Disippelgjøring i ung alder. Opplæring i bibel og aktuelle tema for aldersgruppa. 
Tid til relasjonsbygging og bygge gjeng der de er en del av et fellesskap. 
 
 
LITT OM ÅRET SOM GIKK! 
Etter trosopplæringstiltak dannet ungdomsarbeider Follow me Junior. 
Jeg ser at vi som kirke må gjøre kontinuerlig arbeid med denne aldersgruppa. 
Slik at de får eierforhold til kirka vår og ønsker å være med videre i barne- og 
ungdomsarbeidet.  
Vi hadde 2 samlinger på våren og 8 på høsten 
Jeg brukte Snakkekort til Blå Kors og opplegget «Aldri Alene» som er utarbeidet av 
Søndagsskolen, Acta Nordmisjon og NLM ung. 
Opplegget tar for seg tema som: Jeg er skapt til fellesskap med Gud, Jesus er Guds 
lys hos meg og Jesus, min venn på ordentlig. For å nevne noen. 
Samtalekortene til Blå Kors tar for seg: Gaming, seksualitet, alkohol, mobbing, sosiale 
media og narkotika.  
Deltakerne kommer rett fra skolen. Vi spiser sammen, har opplegget, ber sammen og 
gjør lekser. 
 
LEDERSITUASJONEN 
Med en gruppe på 8-10 stk. går det fint å være alene som leder. 
Skulle gruppa vokse må jeg nok få med meg en leder til. 
 
Anne Marit Tjora Vigdel 
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Jentegruppa 

 
Møtedag / tid: Tirsdag 
Hovedleder: Anne Marit Tjora Vigdel  
Antall samlinger totalt: 7 vår 
Antall deltakere: 3 
Aldersgruppe: 13 år  
  
FORMÅL MED ARBEIDET 
Disippelgjøring og lederopplæring 
Liten gruppe der en tok opp tema som opptar jenter i den aldersgruppen 
 
LITT OM ÅRET SOM GIKK 
Vi gjennomførte jentegruppa som planlagt. Ble ikke avlysninger pga. pandemi. 
Samlingene var hjemme hos ungdomsarbeider rett etter skoletid. 
Vi spiste sammen, tok runden hvordan det gikk og fulgte opplegget i boka: 
«Ferdig Prestert» , en andaktsbok for jenter med fortellinger og spørsmål og 
bibeltekster som passer til temaene. Noen av temaene var: Å være ei god venninne, 
Guds plan, bønn, om bekymring og Leve for noe større enn en selv. 
Vi brukte også snakkekort til Blå Kors med tema: Seksualitet, Sosiale media, Mobbing 
og Sosiale Media. 
Det var ikke Jentegruppa om høsten, men Follow me Junior for både gutter og jenter. 
 
 
LEDERSITUASJONEN 
Ungdomsarbeider hadde samlingene og det fungerte veldig fint 
Fikk veldig god relasjon til jentene. 
 
 
Anne Marit Tjora Vigdel 
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Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet. Dermed kommer konfirmantenes fasteaksjon og misjonsprosjektet også 
inn under diakoni selv om dette ikke er spesifikt nevnt i dette avsnittet.  
Menigheten har ikke et diakoniutvalg 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 ord for dagen, et kåseri og/eller et kulturelt innslag etter en 
god lunsjbufé.  
 
I 2022 ble det arrangert sju torsdagslunsjer. 
Oppslutningen har variert mellom 40-70 deltakere. Vi opplever god respons og 
fornøyde deltakere. 
Kjøkkentjenesten har gått på rundgang blant et knippe frivillige. 
 
Programkomiéen består av: Ole Harald Myklebust, Emil Rott, og Randi Lundberg 
Tveit. Karin Rossavik har organisert kjøkkentjenesten. 

 

BLOMSTERHILSEN  
Før første søndag i advent deles det ut en blomsterhilsen til alle i menigheten som har 
rundet 80 år. I 2022 delte 12 blomster-utdelere ut 173 julestjerner. Det er 15 flere 
blomster enn året før. I tillegg ble 6 blomster gitt til Tabo sine avdelinger som en 
adventshilsen. 
Ann Helen Hebnes organiserer blomsterutdelingen, nå som frivillig medarbeider! 

 

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. Juletrær har blitt pyntetog høstet. Driftsleder har fått en hjelpende hånd til 
praktiske gjøremål. Innendørs har dugnadsgjengen tatt seg av renhold som ikke byrået 
dekker og bl.a. rengjort globene for talg flerfoldige ganger. Arbeidet avsluttes med 
matpakke, kaffe og nystekte lapper. Flere ønskes velkommen til innsats, eller til å 
stikke innom til kaffe og lapper. 
Antall fremmøtte varierer: 2-9 

 

BESØKSTJENESTE  
Menigheten har registrert fire besøksvenner. Noen har en faste besøks- eller turvenn. 
Andre stiller opp når behov meldes.En har deltatt i Solakirkenes ledsagertjeneste. 
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SPRÅKKAFÉ FOR DAMER 

Vi treffes annenhver onsdag kl 17.30-19.00. Vi har hatt 15 samlinger.  
Frammøtet har variert fra 4 -11 personer.  
Noen finner informasjon om språkkafeen på internett og noen har sett skiltet som står 
ute ved veien om onsdagen. Vi henger også opp plakater på voksenopplæringen, 
butikker, biblioteket og helsestasjonen.  
 
Språkkaféen skal være en arena der innvandrer-kvinner kan lære mer norsk og bli 
kjent med andre i lokalmiljøet. Overordnede mål er inkluderende fellesskap og 
integrering. 
 
Den aller viktigste aktiviteten er å snakke sammen, om løst og fast, eller om spesielle 
tema. I tillegg har vi kanskje en lek eller spørsmåls- og samtalekort, eller vi tar opp 
ord/uttrykk/grammatikk, gjerne på spørsmål fra deltakerne. 
Språknivået er selvfølgelig ulikt hos deltakerne, men de er interesserte i å lære og 
noterer gjerne ned ord og uttrykk. I samtalene lærer vi alle noe av hverandre og har 
det kjekt sammen. 
 
I pandemien begynte vi å bruke kirketorget i stedet for kafeen. Det har vi fortsatt med, 
da vi synes det fungerer godt og er nært til inngangsdøra så vi kan fange opp 
nyankomne. 
Vi serverer kaffi/te/kjeks. Noen ganger har deltakerne med bakst/kjeks el.l. Vi sitter 
som oftest rundt småbord. Før jul bakte vi ut tre sorter julekaker, og oppskrifter ble delt 
etterpå. Det var en kjekk avslutning før jul. 
 
I høst har vi fått flere nye ledere, og det gleder vi oss over. Da er det flere å spille på, 
og om noen er borte en gang, går det likevel fint. Siden frammøtet er så varierende og 
uforutsigbart, er det bra at vi er mange ledere, så vi er «beredt» hvis det skulle bli 
storinnrykk. 
 
Ledere: Mariann Kean, Margrethe Traa, Solvor Helgøy Bø, Åslaug Erøy Jåsund, Anne 
Wenche Sele (ny i høst), Tone Strickert (ny i høst), Hilde Beate Lillesund Johannessen 
(ny i høst) og Sølvi Waage Kylland. 
 
Sølvi Waage Kylland 

  



 28 

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 tilknyttet 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. For noen grupper har det tatt tid å komme i gang igjen etter 

koronapandemien mens andre grupper har vært aktive uavbrutt.  

 
 

TREFFEN 

Treffen er en tilrettelagt fritidsklubb for voksne. 

Tilholdssted: Tananger kirke, og forsøkt med to kvelder i Sola kirke.  

Møtedag: Fredag, en gang i måneden, + 2 mandager i Sola kirke  
Møtetidspunkt: 18.00 - 19:30   

Hovedleder: Lise-Ingeleiv Grunnaleite    
Adresse:  Kongshaugveien 20, Postboks 82, 4097 SOLA  
Telefon/Mobil: 906 62 631  
E-postadresse: e-post: ingeleiv.grunnaleite@solamenighet.no 
 
Andre ledere: Laila Bergo, Else Iren Lindal, Else Karin Tjora, Kolbein Vatnedal, Unni 
Vatnedal og Astrid Bjørg Viland.  

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

Antall samlinger totalt: 13 møter + to gudstjenester.  

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

Oppgang eller nedgang i antall deltakere siste år: Litt nedgang 
 

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. Vårens 
koronarestriksjoner gjorde det vanskeligere å finne på aktiviteter uten å dele utstyr eller 
være borte i hverandre. Vi er glade at vi nå ikke trenger ekstra avstand mellom 
hverandre! Og julefesten med familie og venner kunne bli med juletregang, og hender 
som holdt hverandre. 
På samlingene har vi sang og musikk, andakt, og forskjellige aktiviteter som bingo, 

misjonskveld, fødselsdagsparty. Vi samles alltid rundt ett måltid.  

17. mai gikk vi i folketoget, med samling etterpå.  

Normalt deltar vi på gudstjeneste hvert semester i en av de fire kirkene i Sola. 

I januar 2022 ble det innstramminger i antall som kunne samles, så da ble den 

planlagte gudstjenesten i januar, utsatt til oktober.  
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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 
 
«Vi vet det skjer noe i den som blir lyttet til» 

Det har vært mange overskrifter om ensomhet, psykisk helse og selvmord i året som 

ligger bak. Fokus på dette er viktig. Alle kan komme i en situasjon der livet butter imot 

og en trenger hjelp. Maud Angelica sa det både fint og sterk i begravelsen til faren, Ari 

Behn:  – Det finnes alltid en utvei. Selv om det ikke føles sånn. Det er folk der ute som 

kan hjelpe. Alle fortjener kjærlighet og glede. Det er aldri svakhet å be om hjelp, men 

styrke.  

I Kirkens SOS er det vanlige mennesker som svarer når noen ringer eller skriver. Det 

er ikke psykologer eller rådgivere - det er medmennesker som har fått opplæring i å 

lytte. Vår erfaring er at det er godt for oss mennesker å bli lyttet til. Mange mennesker 

er så ensomme at den eneste stemmen de hører i løpet av en dag eller uke, er en 

frivillig i Kirkens SOS. 

Kirkens SOS Rogaland vil takke alle menighetene i bispedømmet for godt samarbeid. 

Vi ønsker 13 nye menigheter hjertelig velkommen som medlemmer. Vi gjentar og 

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

selv som menighetenes forlengede diakonale arm.  

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

som var frivillige medarbeidere! Å være frivillig i Kirkens SOS er både meningsfullt og 

selvutviklende. I tillegg møter en mange andre flotte mennesker i medarbeiderflokken. 

Vår største utfordring er å få nok frivillige. 

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, Stavanger, den 6. januar 2023  
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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 2022 har misjonsgruppa blant annet arrangert misjonsgudstjeneste og vært 

med på å arrangere kirka sin basar. 

Nye medlemmer i misjonsgruppa 

Gruppa har fått flere nye medlemmer. I tillegg til Marit Stornes og Arne Johansen som 

begynte i 2021, har gruppa i løpet av 2022 fått disse nye medlemmene: Nelly Hveding, 

Oxana Galyauva, Charmelle Haaland og Helga Føyland. Dette er en god og gledelig 

styrking av misjonsgruppa! Av de opprinnelige medlemmene i gruppa er fremdeles 

Ruth Oddrun Gudmestad og Olav Kylland med. Tracy er med på annethvert møte i 

gruppa. Hun bidrar med pågangsmot og stor entusiasme! 

Misjonsgruppa har hatt 4 møter i løpet av året.   

Offer til MUG og misjonsgudstjeneste 

Det har vært offer til MUG ved 4 gudstjenester. Søndag 30. oktober var det 

misjonsgudstjeneste. Det ble da samlet inn penger til 92 matesker til fattige som MUG 

har kontakt med i Romania (kr 250 pr eske). Det viser seg igjen at slike konkrete tiltak 

skaper engasjement og givervilje.  

Basaren: Det kom inn totalt ca 90.000 på kirkebasaren i høst. Også denne gangen 

gikk halvparten av inntekten til MUG. Misjonsgruppa deltok i basarkomiteen.  

Annet: 

Våren 2022 planla misjonsgruppa en digital auksjon til inntekt for MUG sitt arbeid blant 

flyktninger fra Ukraina. Auksjonen ble imidlertid ikke gjennomført da det etter hvert var 

mye som tydet på at denne type auksjon ikke ville få så stor oppslutning.  

Barnehagens FN-dag var knyttet opp mot misjonsprosjektet. 

Ungdomsgruppen Jesha samler inn penger til skolesekker til MUG.  

Totalt har det blitt samlet inn kr 109 195,- til MUG i 2022 gjennom offer, basaren og de 

andre aktivitetene som har blitt gjennomført i løpet av året.  

 

Olav Kylland 

Sekretær for misjonsgruppa 
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Bønnesamling i kirkerommet mandag i oddetallsuker, klokken 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, og i takk og bønn for 
menigheten, Tanangers befolkning, kommunen og landet vårt. Og vi ber for dem som 
har et spesielt bønneemne eller bønnebegjær.  
 
Åpen bønnesamling:  
I år har vi etter hvert kunnet normalisere aktiviteter og samlinger og har jevnlig hatt 
åpen bønnesamling i kirken.  
Vi er en nokså fast gjeng som møtes, og det er ekstra kjekt med de som stikker innom 
ved anledning.  
 
Gudstjenester med forbønn/ Bønnetjeneste:  
Vi er en gruppe på 6-7 stk som har forbønnstjeneste på gudstjenester. Det er også 
mulig for den enkelte å bli velsignet. I 2022 hadde vi tilbud om forbønn og 
velsignelsesstasjon på 8 gudstjenester, vårsemester 4 stk. og høstsemester 4 stk.  
Skulle ønske tilbudet kunne vært oftere, men da må vi nok bli flere forbedere. Mannlige 
forbedere savnes og ønskes. 
 
Bønn for Tananger:  
2022 hadde vi som mål å gå ut og be i hver en gate og vei for alle husstander og 
innbyggere i Tananger. Kick-off ble 23.januar og vi oppfordret menigheten til å bli med 
på dette. Rutene ble fargelagt på et stort kart etter hvert som den enkelte 
bønnevandring var utført.  
Vi var spent på hvor raskt kartet ville bli ferdig fargelagt. Det tok noe lenger tid enn 
kanskje forventet, så ved årets slutt, måtte noen av oss gjøre en ekstra innsats for å bli 
ferdig innen året 2022.  
 
Det er fint å tenke på at vi har velsignet og bedt i hver en gate og vei for hver husstand 
og innbygger, for hvert barn, alle ungdommer, gamle og voksne i Tananger. 
Enda finere er det å tenke på hva Gud kan bruke bønnene våre til. Han kan utrette så 
mye, mye mer enn vi aner og tror for menneskene i Tananger. Det er vår tro og håp for 
Tananger. 
 
 
For bønnetjenesten:  
Jorunn Elin Haga 
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Regnskapet føres av Sola kommune og revideres av Rogaland Revisjon. 
Regnskapet for Tananger menighet er godkjent av Tananger menighetsråd  
under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger til regnskapet.  
Regnkapet blir lagt fram for årsmøtet 19.03.2023. 
 
Tananger menighet har en stabil og god økonomi.  
Offerinntektene totalt sett  har hatt en økning på ca 84 000 kr, men vi er likevel ikke på 
nivå med normalåret før pandemien i 2019. Offer til eget formål hadde den største 
delen av økningen på ca. 56 000 kr, og er tilbake på 2019 nivå (uten 
prisindeksregulering vel å merke).  
Menigheten feiret 20-årsjubileum i 2022. Et budsjettert underskudd påjubileumskonsert 
ble snudd til et fint overdkudd på 20 000 kr. 
Husleie inntektene ved utleie har tatt seg opp noe.Intern husleie fra SFO er en stødig 
inntektskilde som også medfører forpliktelser til innvendig og utvendig vedlikehold av 
bygget. SFO får refundert sine husleieutgifter fra kommunen. 
Menighetene i Sola skal nå dekke 15% av egne energikostnader. Vi vet alle at 
strømprisene har vært skyhøye. På grunn av strømstøtten som fellesrådet mottok ble 
likevel energikostnadene i menigheten ble lavere enn flryktet, og som budsjettert. 
 
Givertjenesten har hatt en minimal økning dette året. Vi har 58 faste givere og er svært 
takknemlig for det. Menighetsrådet har satt fokus på behovet for å øke økt 
givertjenesten. Det er nå svært enkelt å tegne seg som fast giver via Vipps, men 
responsen har vært lav.  
Målsettingen er at givertjenesten til ungdomsarbeider i 60% stilling skal dekke 
lønnsmidlene. Vi er nå 35 000 kr fra å nå dette målet. Tre kirkeoffer dekker det meste 
av underskuddet. 
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.  
 
Givertjenesten i 2022 var fordelt slik:  

Felles    27 020 
Søndagsskolen    3 000 
Trosopplæring  44 100 
Ungdomsarbeid          344 701 
SUM            418 821 
 
Barne- og ungdomsarbeider som Søndagsskolen, Barnekoret, Jesha, Enter og Follow 
me, mottar driftstilskudd fra Sola kommune samt frifondsmidler, basert på medlemstall 
pr. 31.12.20. Dette sikrer god drift. Midlene har blitt benyttet til arrangementer, 
inventar, utstyr, teknikk, kurs og ressursmateriell.  
 
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 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Offer totalt 434562 410948 241404 264774 348354 

Offer eget 122808 122551 77055 64325 120495 

Givertjeneste (eget) 350300 323500 415550 400151 418821 

Innsamlinger totalt 163248 148886 90842 81908 110757 

Innsamlinger eget 44424 43152 43775 34679 50007 

TOTALT 948110 883334 747796 746833 877932 
 

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 2022 da det ikke ble meldt inn saker. 
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RESSURSGRUPPA FOR REHABILITERING av Tmb/SFO 
Gruppens medlemmer: Leif Ove Roalsvik, Jone Oltedal, Gro Mæland Myklebust/ Svein 

Olav Myklebust, Randi Lundberg Tveit. 

Ressursgruppen arbeider for å danne grunnlag for et økonomisk bærekraftig 

rehabiliteringsprosjekt av TmbS/FO på bakgrunn av barnehagens godkjenning. 

Revisor Trygve Nedland fra KA er gruppens rådgiver. Gruppen har løpende dialog 

med styrer Synnøve Olsen Hatlestad. 

Etter en lang saksbehandling mottok gruppen november 2021 svar fra Sola kommune 

vedrørende barnehagens godkjenning. Den vil fortsatt være på 304 m2 også etter en 

rehabilitering. På bakgrunn av denne avklaringen ble ny økonomisk beregning bestilt 

fra PBL (Private Barnehagers Landsforening) for å kartlegge hvor stort lån barnehagen 

kan betjene og samtidig ivareta bærekraftig drift. Da kalkylen forelå ble nytt forprosjekt 

for rehabilitering bestilt hos Prosjektil.  

I høst har gruppen jobbet med å vurdere kostnadskutt og innsparinger for å nå målet 

om rehabilitering. En vesentlig kostnad ved rehabiliteringen er nytt ventilasjonsanlegg 

for barnehagebygget. Rapport på eksisterende anlegg som går på hele kirkebygget er 

mottatt. Det kartlegges nå om eksisterende anlegg kan oppgraderes, og om dette vil 

være økonomisk og enøkmessig gunstig. 

Som en ekstra utfordring i prosessen bør nevnes at regjeringen innførte ny lov for 

private barnehager fra 01.01.2023 der hver enkelt barnehage skal være et eget 

rettssubjekt. Denne endringen medfører med all sannsynlighet at nåværende 

momskompensasjon faller bort, noe som igjen gjør rehabilitering mer kostbar. 

Tananger menighetsråd ser Tmb/SFO som en viktig del av menighetens virke. Målet 

er derfor en økonomisk bærekraftig rehabilitering som gjør at Tmb/SFO fremstår som 

en attraktiv plass både for brukere og ansatte.  

Randi Lundberg Tveit  
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WEBSIDENE 
Vi er svært fornøyde med hvordan hjemmesiden vår har fungert i mange år med 

temaet vi bruker i Wordpress. Utviklingen og kravene går derimot videre, så vi er snart 

nødt for å gjøre noe. Vi er enda nærmere enn i fjor med å se hva som bør gjøres.  

Olav Mo fungerer som webansvarlig.  

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

informasjon og formidling. Vi har rutine på å publisere hver gudstjeneste. Siste Nytt 

legges også ut ukentlig. 

 

SISTE NYTT 
Nyhetsbrevet Siste Nytt ble sendt hver uke i 2022. 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 2022. 
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, konfirmasjon, fadderoppgaven ol. Det er verdifullt å kunne nå så mange med  
informasjon om det som skjer i kirkene våre. Vi opplever tidvis at ikke bladet når fram til alle  
husstander. 
 
For menighetsbladet 
Randi Lundberg Tveit 
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ÅRSMØTE FOR TANANGER MENIGHET 13.MARS 2022 

 
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 6. mars. Ingen saker ble meldt inn til 
årsmøtet. 
 
Årsmøtet ble avholdt i kirkerommet etter gudstjenesten 13. mars 2022 kl.12:25 –13:10. 
 
Møteleder:      Bjørg Irene Stallemo, leder for Tananger menighetsråd 
Referent:      Randi Lundberg Tveit 
Antall fremmøtte:    24 personer 
 
Mette Myklebust og Anne Grete Skraastad ble valgt til å skrive under møteprotokollen. 
 
Menighetsrådets satsingsområder jfr. handlingsplan  
Menighetsrådsleder presenterte hovedpunktene i menighetsrådets handlingsplan for 
perioden; 

• Øke gudstjenestedeltakelse. For å oppnå dette må en jobbe for vekst i alle 
grupper i menigheten. 

• Barne- og familiearbeid – med særlig fokus på søndagsskolen                                                                                             

• Styrke og øke antall småfellesskap.  
 
Årsrapport for Tananger menighet 2021 
Menighetsrådets leder gikk igjennom menighetens årsrapport for 2021. 
Det ble gitt anledning til å komme med spørsmål og kommentarer.  
Årsmøtet berømmer menighetsråd og stab for godt arbeid gjennom koronaåret 2021. 
 
Årsregnskap for Tananger menighet 2021 
Regnskapet, som føres av Sola kommune og revideres av Rogaland Revisjon, ble 
presentert av daglig leder Randi Lundberg Tveit. Regnskapet er vedlagt årsrapporten. 
Menigheten har en sunn og god økonomi. Årsmøtet takket for en god gjennomgang av 
regnskapet. 
 
Innlegg ved Jan Ruud 
Jan Ruud ba om ordet og oppfordret menighetsrådet til å ta opp saken vedrørende 
samlivsform for prester i Den norske kirke. Henvendelse ble levert til menighetsrådet. 
 
Randi Lundberg Tveit ( Ref.) 
 

 

 

 

 

 



 37 

 

 

 

Årsrapport for Tananger menighet 2022 ble godkjent av Tananger menighetsråd  xx.xx .2023  

Årsregnskap for Tananger menighet 2022 blir godkjent av Tananger menighetsråd xx.xx.2023 

under forutsetning av at revisor ikke har innvendinger mot regnskapet. 

 

  

_______________________________  _______________________________ 

Bjørg Irene Stallemo     Randi Lundberg Tveit 

Leder Tananger menighetsråd   Daglig leder Tananger Menighet 

 


