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PROTOKOLL FRA MENIGHETSRÅDSMØTE
I Salen kapell tirsdag 7. feb. kl. 18.30
Tilstede: Joar Kolbjørn Reppen, Egill Vatne, Toril O Holthe, Ingebrigt Leite, Hilde
Lundquist
Forfall: Solfrid Sjølien, Idar Prestvik, Asgeir Tranås, Sissel Eid
Innledningsvis:
Det var litt stusslig å komme inn i kapellet i februar og se juletreet fortsatt på plass i
koret. Det vitner om lite tilsyn i kapellet. Varmen i våpenhuset hadde også stått på sida
jula.
En takstein er falt ned fra taket og står djupt plantet i gresset. Et skremmende syn
med tanke på hva som kunne skjedd hvis noen gikk forbi da det skjedde.
Løse/manglende taksteiner ble påpekt på bygningsutvalgets befaring og markert som
strakstiltak, men ingenting er skjedd. Det samme gjelder mønekammen som nå er enda
mer brukket.
Låsen i ytterdøra trenger sårt tilsyn, den er vond å få opp og mekanismen som skal
holde døra lukket men ulåst fungerer ikke.
Det etterlyses en mer langsiktig prioritering på vedlikehold av kirker og uteareal.

VEDTAKSSAKER

Sak 6/2017 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Protokoll og innkalling godkjennes.
Sak 7/2017 Årsrapport 2016
Utkast til årsrapport for 2016 følger vedlagt. Menighetsrådet må vedta rapporten før
den legges fram for årsmøtet.
Avsnittet om Framtidsplaner vil være retningsgivende, og rådet må ta stilling til hva
som skal med her. Den grå teksten er det som sto i årsrapporten for 2015.
Vedtak:
Årsrapporten godkjennes med et tilleggspunkt på «Framtidsplaner» og en korrigering på
statistikken.

Sak 8/2017 Gudstjenester og menighetsliv på Salsnes
Menighetsrådet drøftet i høst dette tema for Fosnes menighet, men ingen av
representantene fra Salsnes var tilstede, så da valgte man i hovedsak å begrense seg til
Dun kirke. Det er ønskelig at menighetsrådet ser nærmere på aktiviteten i Salen kapell.
Den siste tida har det vært færre gudstjenester der enn gudstjenesteforordninga
tilsier. Hovedgrunnen er at det har blitt flere messefall siden ingen har møtt opp.
Er det noen grep som kan gjøres for å få folk til å komme i kirka?
Er det evt. andre kirkelige tiltak som kan iverksettes?
Vedtak:
Følgende punkter kom fram i samtalen:
- Ønske om gudstjenester som er tilrettelagt for hele familien
- Joar Kolbjørn og Egill kjører rundt løpesedler i postkassene før hver
gudstjeneste. Joar Kolbjørn tar neste gang.
- Viktig med kjente (jule)sanger på gudstjenestene. Spørre folk om hvilke
sanger/salmer de ønsker.
- Sang og musikk viktig. Mulig å få med kor/korps?
- Friluftsgudstjeneste i august. Heller august enn juni. Båtmesse i havna?
- Vi inviterer til familiegudstjeneste med særlig invitasjon til femteklassingene.
Prøver å lage ei kobling mellom kurset «Vandring gjennom Bibelen» på skolen og
gudstjeneste en søndag ettermiddag eller en hverdag.

Sak 9/2017 Høring – ordning for utpeking av biskoper
Menighetsrådene er en av mange høringsinstanser når det gjelder ordning for utpeking
av biskoper. Høringsnotatet ble delt ut på forrige menighetsrådsmøte og sendt i posten
til dem som ikke var tilstede.
Notatet gjør rede for tre ulike ordninger;
- En ren valgordning
- Tilsetting i særskilt tilsettingsorgan
- Tilsetting i Kirkerådet
Til hver av disse er det utarbeidet forslag til regelverk. Høringsinstansene bes om å gi
tilbakemelding på foretrukket ordning og på konkrete bestemmelser.
Vedtak:
Fosnes menighetsråd går inn for alternativet med tilsetting i Kirkerådet, altså
videreføring av gjeldende ordning.

Sak 10/2017 Basarkomité
Menighetsrådet vedtok i forbindelse med budsjettbehandlinga å arrangere
menighetsbasar høsten 2017. Man har gode erfaringer med å sette ned en komité som
organiserer dette arbeidet.
Vedtak:
Utsettes til neste møte grunnet mange forfall til dette møtet.

Sak 11/2017 Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
Tirsdag 4. april går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen. Årets aksjon har fått
navnet «Ja, vi elsker dette vannet» og har fokus på brønnbygging. Fortsatt er det 663
millioner mennesker som ikke har tilgang på reint vatn der de bor.
Med bare fire konfirmanter trengs det flere bøssebærere. Hvem i menighetsrådet kan
stille opp?
Vedtak:
Joar Kolbjørn og Egill tar Salsnes.
Ingebrigt kan ta Elvalandet. Sammen med Asgeir?
Toril er base på bedehuset.
Ungdomsklubben utfordres.

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

