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

VEDTAKSSAKER
Sak 1/2018 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent.
Sak 2/2018 Budsjett 2018
Budsjettforslag blir ettersendt.
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
i fjor ga netto inntekt på drøye 22.000 kr. 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:
Det framlagte budsjettforslaget vedtas.
Det betyr at menighetsrådet vil arrangere menighetsbasar, og den legges til lørdag 29.
sept. kl. 12.00 på Dun bedehus.
Basarkomité: Solfrid Sjølien, Asgeir Tranås, Ingebrigt Leite.
Sak 3/2018 Gudstjenesteplan Salen kapell
Det er ønskelig med samordning mellom gudstjenestene på Salsnes og Lund.
I forbindelse med jul var det åpen skolegudstjeneste i Salen kapell fredag 15. des.,
gudstjeneste i Lund kirke julaften, Salen kapell 2 juledag og
Helligtrekongersgudstjeneste i Lund kirke 7. jan.
Så er det ingen gudstjenester i noen av kirkene før i Lund kirke første og i Salen kapell
andre påskedag. Er dette hensiktsmessig?

Lund har konfirmasjon lørdag 9. juni.
Vi har familiegudstjeneste i Salen kapell lørdag 22. sept.
Lund har ingen minnegudstjeneste slik vi har Allehelgensdag, så der vil det være
naturlig å invitere etterlatte fra Lund til Salen kapell.
Menighetsrådet drøfter hyppighet og dager/tider for gudstjenester.
Vedtak:
Menighetsrådet prøver å få til en salmekveld i Salen kapell, fortrinnsvis før påske.
Asgeir kontakter lokale musikere.
Spørsmålet om eventuelle endringer når det gjelder påskegudstjenesta følges opp på et
seinere møte.
Sak 4/2018 «Kirkebad»
For ei stund sida prøvde man å få til et «Kirkebad» i Dun kirke. Ønsket var å få til en
panelsamtale om kirkas rolle i (lokal)samfunnet) og kristendommens plass i et sekulært
eller livssynsnøytralt samfunn. Dette skulle rammes inn av musikkinnslag. Det viste seg
vanskelig å finne lokale personer til panelet, og dette sammen med travle tider, gjorde
at badet ble utsatt på ubestemt tid.
Er vi klare for å prøve igjen?
Vedtak:
Menighetsrådet drøftet ulike tilnærminger og noterte tips på personer til et panel.
Anbefalt tid: en torsdagskveld i oktober. Rådet tar opp saken igjen før sommerferien.

Sak 5/2018 Menighetens årsmøte 2018
I alle menigheter skal det avholdes et menighetsmøte 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 13.
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. Asgeir
Tranås har fått for sitt arbeid med lydanlegget i Dun kirke og mange musikkoppdrag.
Er det noen menighetsrådet synes fortjener en oppmerksomhet nå?
Vedtak:
Årsmøtet legges til en menighetskveld på Dun bedehus tirsdag 13. mars.
Ingebrigt bestiller bedehuset. Han spør også Jorun og Idar Prestvik om de kan fortelle
og vise bilder fra Kina-turen sin.
Asgeir spør Gunnhild og Stig, eller noen andre, om musikkinnslag.
Menighetsrådet møtes i god tid og smører snitter.
Utlodning.

Flere detaljer på neste møte.

Sak 6/2018 Koordinator for kirkeverter og tekstlesere
Er det en idé å velge en koordinator som skaffer kirkevert og tekstleser til aktuelle
gudstjenester? Flere menigheter setter opp ei liste over personer som har sagt seg
villige til disse oppgavene og sender ut denne for et halvår av gangen. Hvis man ikke kan
den dagen man er satt opp, må man fortrinnsvis bytte med en annen eller melde avbud.
Noen som kan tenke seg denne oppgaven?
Vi ville spare en del tid på menighetsrådsmøtene på denne måten.
Vedtak:
Toril prøver en periode som koordinator. Hun samarbeider med Hilde Prest om lista.
Sak 7/2018 Fasteaksjonen 2018
Tirsdag 20. mars går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen. Årets aksjon har
samme navn som i fjor; «Ja, vi elsker dette vannet». Årets tema er Kirkens Nødhjelps
arbeid med vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Aksjonspengene som
ble samlet inn i fjor har blant annet gått til å gi kongolesiske flyktninger vann og
latriner i flyktningleirene i Angola.
Med bare fem konfirmanter trengs det flere bøssebærere. Hvem i menighetsrådet kan
stille opp?
Vedtak:
Toril vil være på bedehuset.
Solfrid stiller der det er behov.
Asgeir og Ingebrigt tar Elvalandet.
Håper at Joar Kolbjørn og Egill tar Salsnes i samarbeid med konfirmant Christine.

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

