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 10. jan. kl. 18.15
Tilstede: Toril O Holthe, Hilde Lundquist, Solfrid Sjølien, Asgeir Tranås, Ingebrigt
Leite, Sissel Eid, Idar Prestvik.
Forfall: Egill Vatne, Joar Kolbjørn Reppen

VEDTAKSSAKER

Sak 1/2017 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent uten merknad.
Sak 2/2017 Budsjett 2017
Budsjettforslag blir ettersendt eller utdelt i møtet.
Fosnes menighetsråds budsjett er forholdsvis oversiktlig, men likevel krevende å få i
balanse. Inntektene er hovedsakelig ofringer til menighetsarbeidet, tilskudd fra
fellesrådet og noe betaling fra deltakere som konfirmanter og konfirmantjubilanter. De
siste åra har menighetsrådet arrangert basar for å få budsjettet til å gå i hop. Basaren
har gitt 15-20.000 i inntekter. Hvis rådet ikke ønsker å arrangere basar, må denne
inntekten skaffes på annen måte. Går man for basar, bør det settes ned en basarkomité.
Det er ikke lagt inn noen større anskaffelser i dette budsjettet.
Vedtak:
Budsjettet vedtas som forelagt. Menighetsrådet arrangere basar. Basarkomité
oppnevnes ved ei seinere anledning.
Enstemmig.
Sak 3/2017 Menighetens årsmøte
I alle menigheter skal det avholdes et menighetsmøte innen 1. mars der årsrapport,
regnskap, arbeidsprogram og budsjett legges fram til orientering. Dette kalles årsmøte
sjøl om det ikke er noen valg eller vedtak lagt til møtet. Møtet er heller stedet for
debatt om planer og prioriteringer.
De siste åra har man i Fosnes lagt dette inn i en menighetskveld med et tema, servering
og utlodning.

Hva ønsker man å gjøre i år? Og hvor vil man ha møtet? Datoen er satt til tirsdag 7.
mars.
Ved et par anledninger har menighetsrådet overrakt en hilsen til noen medarbeidere
som har gjort en særlig innsats i menigheten. Første gang til tre eldre, trofaste par,
andre gang til frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet gjennom ei årrekke. I fjor
fikk Asgeir Tranås for sitt arbeid med lydanlegget i Dun kirke og mange musikkoppdrag.
Er det noen menighetsrådet synes fortjener en oppmerksomhet nå?
Vedtak:
Årsmøte tirsdag 7. mars på Åsly kl. 19.15.
Tema: Skille mellom stat og kirke v/sokneprest Hilde Lundquist.
Menighetsrådet har ingen kandidat til oppmerksomhet.
Underholdning v/Asgeir.

Sak 4/2017 Kulturcafé
Denne saken ble utsatt på julemøtet, og kommer derfor opp her igjen.
Følgende e-post er sendt til lag og foreninger, og menighetsrådet kan diskutere om
dette er noe rådet vil engasjere seg i:

«Hei alle!
Som et ledd i folkehelsearbeidet ønsker vi å se på muligheten for å dra i gang en ny arena i
Fosnes, nemlig kulturkafe. Nå har vi jo fått et særdeles flott møtested gjennom «Fyret», og
tanken er å benytte foajeen her som et uformelt, åpen og fast treffsted en lørdag i måneden.
Det å ha sosiale møteplasser er viktig for opplevelsen av god folkehelse,- det samme er kultur
av ulikt slag. Å forene disse viktige faktorene i ett og samme tiltak må jo da være en god
tanke 
Tiltaket er tenkt som et samarbeid mellom Fosnes kommune og frivilligheten, der kor, korps,
sanggrupper, enkeltpersoner, kulturskole osv osv bidrar med innslag i en eller annen form.
Det kulturelle innslaget kan vare fra en halvtime til en time, avhengig av selvbestemt
program. Kommunen stiller da «Fyret» til disposisjon, og tar ansvar for å sette opp en
kalender over kulturinnslagene. Oppdraget er ulønnet, men det medfølger selvfølgelig masse
applaus og fornøyde tilhørere
Når det gjelder kaffesalg, går vi også ut og spør om det er frivillige lag eller organisasjoner
som kan ta på seg ansvar for dette. Det er kun snakk om enkel kaffeservering, f eks salg av
vafler el. Inntekten av kaffesalget beholdes av laget.
Dersom det er flere lag som er interessert i dette, setter vi opp en fordeling.
Det er ønskelig med fast dag og fast tidspunkt for kulturkafeen, og planen er å arrangere dette
første lørdag i hver måned i tidsrommet kl 13-ca kl 15.
Det jeg ønsker meg fra dere nå, er tilbakemelding på om/ når dere har mulighet til å stille opp
med innslag, så lager jeg et oppsett over dette. Og husk at alle typer kulturinnslag er
ønskelig!
I tillegg hadde det vært fint om det er noen fra det frivillige organisasjonslivet som kan påta
seg kaffesalget. Her setter jeg også opp en fordeling dersom flere lag melder seg.

Jeg har dessverre ikke e-postadressen til alle kulturaktører, lag og foreninger, så jeg håper
dere kan bidra til å spre informasjonen. Jo flere som vil delta og bidra til at dette kan bli et
fast møtepunkt der vi både kan treffe sambygdinger over en kopp kaffe og i tillegg får
kulturelt påfyll, desto bedre.
Ut fra planen om første lørdag i hver måned, er planen for kulturkafe fram til sommeren som
følger:
Lørdag 3 desember
Lørdag 7 januar
Lørdag 11. februar (endret fra 4. feb.)
Lørdag 4 mars
Lørdag 1 april
Lørdag 6 mai
Lørdag 3 juni
Juli og august planlegges det ikke kulturkafe.
Da håper jeg mange av dere har lyst til å bidra inn i dette tiltaket på en eller annen måte.
Det er her vi bor,- i lokalmiljøet vårt at det gode liv skapes, og det er jeg og du og oss alle
som bidrar til at vi kan leve gode liv sammen 
Ta kontakt om det er spørsmål. Hører fra dere!
Anne Johanne
Folkehelsepådriver og helse- og omsorgssjef»
Vedtak:
Menighetsrådet takker nei til å delta eller arrangere kulturcafé.

Sak 5/2017 Gudstjenestelista første halvår, kirkekaffe og teksteleser/kirkevert
Søndag 15. jan. kl. 11.15 i Dun kirke. Dåp.
Søndag 5. feb. kl. 11.15 i Dun kirke. Familiegudstjeneste med utdeling av bok til 5.
klassingene. Bruker å ha kirkekaffe.
Søndag 26. feb. kl. 19.15 i Dun kirke.
Søndag 12. mars kl. 19.15 i Dun kirke. Kulturgudstjeneste?
Søndag 2. april kl. 19.15 i Dun kirke. Markering av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Konfirmantene medvirker. Konf.foreldre har kirkekaffen.
Skjærtorsdag 13. april kl. 19.15 på Dun bedehus. Påskemåltid? Forutsetter vel at
Frederick Mausner tar ansvaret? Trenger ansvarlige på kjøkkenet.
Andre påskedag 17. april kl. 11.15 i Dun kirke/kl. 14.00 i Salen kapell. Påskegudstjeneste.
Søndag 7. mai. Kl. 19.15 i Dun kirke. Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Ønskelig
med kirkekaffe.
Onsdag 17. mai kl. 13.30 i Dun kirke. 17. mai-gudstjeneste.
Kristi himmelfartsdag 25. mai kl. 11.15 i Dun kirke. Konfirmasjonsgudstjeneste.
Første pinsedag 4. juni kl. 11.30 i Vemundvik kirke. Felles pinsegudstjeneste for
Vemundvik, Otterøy og Fosnes.
Søndag 11. juni kl. 11.15, friluftsgudstjeneste på Museumshaugen?
Søndag 2. juli kl. 11.30, friluftsgudstjeneste på Elvalandet?
Søndag 9. juli kl. 11.15 i Dun kirke.

Lørdag 29. juli kl. 19.15 på Fosnes, olsokgudstjeneste.
Søndag 20. aug. kl. 11.15 i Dun kirke. Konfirmantjubileum.
Det er kun påskegudstjeneste som er satt opp på Salsnes. Det er ekstremt lite, men
kanskje skal vi avvente til etter vårt menighetsrådsmøte 7. feb. der saken om
gudstjenestelivet på Salsnes kommer opp igjen, før vi melder noe tilbake.
Vedtak:
Søndag 5. feb.: Toril, Hilde og Solfrid ordner kirkekaffe. Femteklassinger bes om å
være tekstlesere.
12. mars: Kulturgudstjeneste med Asgeir m/venner.
Skjærtorsdag 13. april blir det gudstjeneste kl. 19.15 i stedet for påskemåltid siden
Frederick ønsker fri da.
Andre påskedag 17. apr.: Åse Jorun forespørres om tekstlesning.
Man kommer tilbake til tida etter påske.

Ref.:
Ingebrigt Leite

