Den Norske Kirke
Fosnes Kirkekontor
7856 Jøa
tlf.: 934 65 901
e-post: gunn-aagot.leite@fosnes.kommune.no

PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
I Dun kirke tirsdag 1. okt. kl. 18.15
Tilstede: Toril O Holthe, Solfrid Sjølien, Idar Prestvik, Asgeir Tranås, sokneprest
Hilde Lundquist, Sissel Eid
Forfall: Ingebrigt Leite, Egill Vatne
Ikke møtt: Joar Kolbjørn Reppen
VEDTAKSSAKER
Sak 26/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Det presiseres at overlappingsmøte med påtroppende menighetsråd er tirsdag 29. okt.,
og ikke 30. okt. som feilaktig ble skrevet ved utsending av innkalling til dagens møte.
Ellers ingen kommentarer.

Sak 27/2019 Evaluering av Kirkevalget 2019
Kirkevalget er i havn, og mens erfaringene er høvelig ferske, er det lurt å notere
punkter til evaluering.
Vedtak:
Følgende punkter bemerkes:
- Trenger mer samordning om praktiske løsninger med Vemundvik menighetsråd på
Sørenget
- Hadde vært fint å kunne spandere twist og kaffe til velgerne.
- Ønskelig med bedre plassering for Kirkevalget i Fyret. Møterommet i kjelleren
ble litt langt unna, og ikke så lett tilgjengelig for dem som er dårlig til beins.
- For dårlig gjennomført valgkurs på kirkekontoret i Namsos.
- Skulle ha fått følgesedler og store nok konvolutter til stemmesedlene til
bispedømmerådsvalget.
Leder Toril sender inn evaluering til kirkevergen.

Sak 28/2019 Vrimmelkonsert i Dun kirke
Gunn Ågot og Toril har, på vegne av menighetsrådet, sagt ja til å arrangere en konsert
under Vrimmel. Onsdag 23. okt. kl. 19.30 i Dun kirke.
Det er et orkester på 15 stk. ledet av Frode Fjellheim. Utgangspunktet for konserten er
hans musikalske univers samt den finske/samiske kunstneren Ulla Pirtijarvi.

Når menighetsrådet står som arrangør får man billettinntektene, og så er det ønskelig
fra orkesteret at det er 3-4 stk. som er bærehjelp i forkant og etterkant av konserten.
Dette blir en flott konsertopplevelse i kirka, og er forholdsvis lettjente penger til
menigheta. Håper rådet aksepterer at vi svarte positivt på forespørselen.
-

Hvem kan stille som bærehjelp?
Hvem kan selge billetter?
Hva skal det koste? I Overhalla koster denne konserten 200 kr, gratis for barn
under 16 år. Det er ønskelig at Vrimmel-arrangementene har en pris som ikke
ekskluderer folk.

Vedtak:
Asgeir sørger for bærehjelp. Han og tre til.
Billettpris: 150,- kr. Barn under 16 år, gratis.
Billettselgere: Solfrid og Sissel

Sak 29/2019 Hva vil menighetsrådet overlevere av erfaringer og tips til neste råd?
Etter minst fire år i menighetsrådet sitter dere på mange erfaringer og opplevelser.
Hva vil dere gi videre til neste råd? Det kan være arbeidsmåter, tips til organisering og
ymist anna.
Blant anna har det vært nevnt et ønske om å ha en kirkering eller dugnadsgjeng, som kan
ta på seg mindre vedlikeholdsoppgaver, som ansatte ikke rekker over innenfor sine
ressurser.
Vedtak:
Følgende punkter nevnes:
- Kirkering/dugnadsgjeng som tar forefallende arbeid (små
reparasjoner/vedlikehold/stell av kirkegård)
- Skjerpe inn på at forfall blir meldt til leder i god tid før møtet.
- Vurdere videreføring av kirkebad, salmekvelder og basar. Basar er lettjente
penger.
- Ikke glemme temakvelder.
- Noen «proffer» kan «tigge» gevinster i Namsos. Lørdag er super basardag.
- Bra med aktivitet i kirka.
- Gjerne musikalske innslag i gudstjenestene.
- Kirkevert? Kirkekaffe? Når og hvor ofte?
- Gi Anlaug og Brynjar påtenkt oppmerksomhet

Sak 30/2019 Pridefestival
Menighetsrådet har fått følgende henvendelse fra
Agnes Sofie Gjeset – leder i Nidaros Bispedømmeråd, og
Elisabeth Moen Rørvik – engasjert og praktisk tilrettelegger i Namsos menighet:

2.-5. oktober arrangeres NamdalsPride for første gang. Arrangørene inviterer bredt og håper
på stor oppslutning om arrangementene i Pride-uken.

Fredag 4. oktober klokken 17.00 skal det være «Regnbuemesse» i Namsos kirke. Prester som
medvirker i gudstjenesten er Hilde Lundquist, Petter Dille og prost Håkon Olaussen.
Bispedømmerådes leder, Agnes Sofie Gjeset skal holde appell, og det musikalske er under
ledelse av kantor Dan Ramstad. Menighetsrådet i Namsos har anbefalt at kirken er delaktig i
NamdalsPride, og ønsket Regnbuemessen velkomment inn i kirkerommet, i tråd med
kirkemøtets vurderinger og holdninger til Pride-arrangement.
NamdalsPride er et arrangement som søker å favne hele Namdalen, og derfor denne
informasjons- og invitasjonsmailen til øvrige menigheter i Namdal prosti.
Lørdag 5. oktober skal det være Prideparade i Namsos’ gater. I Paraden stiller «Kirken på
pride» med eget banner («plakat»). «Kirken på Pride» består i Namdalen av enkeltpersoner,
med tilhørighet til kirken, som støtter Pride, og gjerne vil være tydelige på at vi ønsker at
kirken skal være åpen og tilgjengelig for alle.
Det å være med å gå sammen med «Kirken på Pride» i paraden passer for alle som vil vise at
kirken skal være et sted det er lov å være seg selv. Det går an å stille som enkeltpersoner i
paraden, eller gjøre vedtak om å delta som menighetsråd. Dersom dere fatter et sånt vedtak
hjelper dere oss som organiserer med å legitimere parolen. Det vil bety mye for oppslutningen
i Pride-paraden og regnbuemessen om menighetsråd rundt omkring besluttet å støtte
arrangementet og deltakelsen. Ta kontakt dersom dere ønsker at vi går ut og offentliggjør
støtten dere eventuelt beslutter å gi.
Vi er klar over at denne informasjonsmailen kommer noe sent, men vi håper allikevel at vi
kan nå ut til noen og opplyse om mulighetene til å være med å vise engasjement og støtte til
en mer mangfoldig og fargerik kirke.
Hva sier Fosnes menighetsråd?
Vedtak:
Dette er et flott tiltak og Fosnes menighetsråd stiller seg bak dette. Det er opp til
hvert enkelt medlem i menigheten å gå i paraden under banneret «Kirken på Pride»

Sak 31/2019 Bispevisitas i Flatanger, Fosnes, Namsos, Klinga, Vemundvik og
Otterøy 12.-24. nov.
Det nærmer seg bispevisitas. Den reelle tidsramma er 12.-13. nov., 19.-21. nov. og
visitasgudstjeneste i Namsos kirke søndag 24. nov. kl. 11.00.
Det sier seg sjøl at med seks menigheter som skal visiteres på så kort tid, blir det ikke
mye på hvert sted.
Foreløpig skisse i Fosnes:
Onsdag 20. nov.:
13.00 Ferje fra Ølhammeren.
13.15 Besøk på Fosnes sykeheim. Høre om det er aktuelt at barnehagen også kommer
dit.
Deretter har vi tida fram til biskop m/følge må ta 18.45-ferja til Namsos og
kommunal middag.
15.00 Møte konfirmanter og andre ungdomsskoleelever?
17.00 Mulig å arrangere et lite Kirkebad på ettermiddagen?
Eller noe helt anna.
Det er opp til menighetsrådet hva man vil presentere/vise fram.

Det vil være flere åpne arrangement både i Flatanger, Namsos, Vemundvik og Otterøy.
Noe for frivillige og noen kulturelle arrangement.
Vedtak:
Menighetsrådet går for følgende program:
13.00
Ferje fra Ølhammeren
13.15
Besøke sykeheimen. Barnehagen kommer dit.
15.00
Dun kirke. Møte med konfirmanter/ungdomsskoleelever/ungdomsklubben.
Toril spør om noen fra Kulturskolen kan underholde.
16.15
Gårdsbesøk i Sandvika. Kaffe og påsmurt
17.15/45
Avreise fra Seierstad

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

