PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
I Lund kirke tirsdag 26. november 2019 kl. 18.30

Til stede på møtet: Hild Tove Leite, Anne Johanne Lajord, Siri Sandvik, Johannes Leirbekk,
Roald Grongstad og Reidunn Smines. Hilde Lundquist var med på telefonen.
Forfall: Ola Ugseth og Rune Wik.
VEDTAKSSAKER:
SAK 38/2019 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak: Protokoll og innkalling ble godkjent.

Sak 39/2019 Arbeidsutvalg og gudstjenesteutvalg
Vedtak: Vi fortsetter som før med arbeidsutvalg og gudstjenesteutvalg. De som skal sitte i
utvalget nå er: Sokneprest Hilde Lundquist, leder i menighetsrådet Hild Tove Leite, rådets
administrative kontorressurs Gunn Ågot Leite, organist Irena Cepuliene og Asgeir Tranås.

Sak 40/2019 Andre verv
Vedtak: Gunn Ågot Leite fortsetter som kontaktperson for Kirkens Nødhjelp.
Anne Johanne Lajord blir kontaktperson for Det Norske Bibelselskap og Det Norske
Misjonsselskap.

Sak 41/2019 Møteplan våren 2020
Vedtak: Det blir møter i Menighetsrådet på følgende datoer: 14. januar, 11. februar, 10.
mars, 21. april, 12. mai og 9. juni. Alle datoene er på tirsdager.

Sak 42/2019 Kirkekaffe, kirkevert og tekstleser januar – mai 2020
Vedtak: Vi ønsker å videreføre ordningen med kirkevert. På noen gudstjenester er det
ønskelig med kirkekaffe. Det ble ikke tatt stilling til om vi skal ha frivillig tekstleser i Dun kirke
og Salen kapell.
Oversikt over hvem som har fått ansvar for dette:

Søndag 5. januar kl.11.00 i Lund kirke.
Kirkevert, tekstleser og kirkekaffe: Reidunn Smines.
Søndag 19. januar kl. 11.15 i Dun kirke.
Kirkevert: Barn som har deltatt i Tårnagenthelga.
Kirkekaffe: Siri Sandvik.
Søndag 1. mars kl. 11.15 i Dun kirke.
Kirkevert: To konfirmanter.
Kirkekaffe: Anne Johanne Lajord.
Søndag 15. mars kl. 19.15 i Dun kirke.
Kirkevert: Johannes Leirbekk.
Kirkekaffe: Hild Tove Leite.
Første påskedag, søndag 12. april, kl.16.00 i Lund kirke.
Kirkevert, tekstleser og kirkekaffe: Reidunn Smines.
Andre påskedag, mandag 13. april, kl 11.15 i Dun kirke.
Kirkevert: Roald Grongstad.
Påskegodt blir delt ut ved utgangen.
Søndag 3. mai kl. 19.15 i Dun kirke.
Kirkevert:To konfirmanter.
Kirkekaffe: Konfirmantforeldre.
Kristi himmelfartsdag, torsdag 21. mai kl. 11.15 i Dun kirke.
Kirkeverter: Hild Tove Leite, Siri Sandvik og Johannes Leirbekk.
Første pinsedag, søndag 31. mai kl. 11.15 i Dun kirke.
Kirkevert: Anne Johanne Lajord.
Kirkekaffe: Hild Tove Leite.
På de gudstjenestene som ikke er nevnt her, har vi ikke planlagt å ha kirkevert eller
kirkekaffe.

Sak 43/2019 Offersøknader 2020
Vedtak:
5. januar i Lund kirke:

Menighetens eget arbeid.

19. januar i Dun kirke (fam.gudstjeneste):

Menighetens eget arbeid.

2. februar i Dun kirke (Bibeldagen):

Det Norske Bibelselskap.

1. mars i Dun kirke:

Kirkens Nødhjelp.

15. mars i Dun kirke:

Menighetens eget arbeid.

12. april i Lund kirke:

Kirkens Bymisjon.

13. april i Dun kirke:

Misjonsprosjektet.

3. mai i Dun kirke (samtalegudstj.)

Acta

21. mai (konfirmasjonsgudstj.) i Dun kirke. Menighetens eget arbeid.
31. mai

Menighetsbladet.

Sak 44/2019 Gudstjenester og andre arrangement i kirkene på Lund og Salsnes
Vedtak: Lund kirke får to gudstjenester dette halvåret, helligtrekongers dag 5. januar og
første påskedag 12. april.
Salsnes vil få en salmekveld en gang mellom jul og påske. Dato er ikke fastsatt. Før
salmekvelden vil en forsøke å samle folket på Salsnes for å høre hvilke aktiviteter de kunne
tenke seg å ha.
Gunn Ågot Leite vil ta kontakt med barnefamiliene på Salsnes for å høre om det er interesse
for en familiegudstjeneste, gjerne på en hverdag.
Det er også et ønske om en friluftsgudstjeneste her i juni. Området ved Strandstua eller
Vasshaugen/Lyshaugen kan være aktuelle steder. Det blir tatt kontakt med Salsnes jeger og
fisk for å høre om de kan ordne med kirkekaffe eller lignende.
Etter at Lund er lagt til Fosnes menighet fra 01.01.2020, er det behov for å se på aktiviteten
på Lund og Salsnes i forhold til hverandre. Det er da viktig at gudstjenester og andre
aktiviteter blir bekjentgjort på begge steder. Reidunn Smines tar kontakt med Egill Vatne slik
at de kan samarbeide om å legge invitasjoner i postkassene til innbyggerne på både Lund og
Salsnes.

MELDINGSSAKER:
Julegudstjenesteverksted i Dun kirke lørdag 21.desember kl. 11.15.

Reidunn Smines
For Fosnes menighetsråd

