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 18. april kl. 18.15
Tilstede: Asgeir Tranås, Joar Kolbjørn Reppen, Solfrid Sjølien, Toril O Holthe, Hilde
Lundquist. Sissel Eid fra kl. 19.00.
Forfall: Idar Prestvik, Ingebrigt Leite, Egill Vatne

VEDTAKSSAKER

Sak 12/2017 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent.
Sak 13/2017 Temadrøfting: MISJON
Menighetsrådet må ta stilling til type misjonsprosjekt etter at Det Norske
Misjonsselskap har endret konseptet med misjonsprosjekt, slik at man nå fokuserer på
hele land og ikke bare ett prosjekt i det landet. Menighetene velger om de vil fokusere
på å
1. Dele trua på Jesus.
2. Bekjempe urettferdighet
3. Utrydde fattigdom
Eller fokusere helhetlig misjon i dette landet og på den måten ivareta alle tre
kategorier.
Vi får besøk av Ingeborg Meslo Ulvin fra Misjonsselskapet som innleder om misjon.
Vedtak:
Saken utsettes siden Ingeborg Meslo Ulvin måtte melde forfall.

Sak 14/2017 Tilsetting av ny biskop i Nidaros
Det er nå totalt fem nominerte bispekandidater i Nidaros. Nidaros bispedømmeråd
nominerte prost Nils Åge Aune, prost Herborg Finnset, domprost Ragnhild Jepsen og
prost Kristine Sandmæl. Dessuten er prost Dagfinn Thomassen nominert etter
supplerende nominasjon.
Vedlagt følger brev fra Kirkerådet om stemmegiving og link til presentasjon av
kandidatene. Det anbefales å se de små videosnuttene der kandidatene presenterer seg

sjøl. Vil du bli enda bedre kjent med dem, kan du søke opp BISPESPESIAL NIDAROS på
YouTube og se Petter Dilles intervju med dem, ca. ti min med hver kandidat.
Menighetsrådene anmodes om å gi stemme til tre av kandidatene. Dette skjer på
følgende måte:
1. Hvilken kandidat synes det enkelte medlem er best skikket til å være ny biskop i
Nidaros bispedømme. Om en får minst 50% av stemmene settes denne opp. Om ingen
får flertall, stemmer en på nytt. Den som da får flest stemmer regnes som valgt. Det
kan bestemmes at det i andre runde bare stemmes på to eller flere av de med flest
stemmer i første runde. Om fortsatt ingen får flertall foretar en loddtrekning.
2. Deretter gjøres det tilsvarende for den en ønsker på andre plass.
3. Til sist stemmer en tilsvarende om tredje plass.
Vedtak:
Fosnes menighetsråd gir sin stemme til følgende kandidater i prioritert rekkefølge:
1. Herborg Finnset, vedtatt med fire av fem stemmer.
2. Ragnhild Jepsen, vedtatt med fire av fem stemmer.
3. Nils Åge Aune, vedtatt med fire av fem stemmer.

Sak 15/2017 Basarkomité
Det er på tide å sette ned en komité som koordinerer arbeidet med høstens
menighetsbasar.
Vedtak:
Solfrid Sjølien, Asgeir Tranås og Ingebrigt Leite.

Sak 16/2017 Kirkekaffe – kirkevert - tekstleser
Følgende gudstjenester er det ønskelig med:
-Det er ønskelig med kirkekaffe på konfirmantenes samtalegudstjeneste søndag 7. mai
kl. 19.15.
-Konfirmasjonsgudstjeneste Kristi himmelfartsdag 25. mai kl. 11.5 i Dun kirke.
Kirkevert og sortering av gaver.
-Felles gudstjeneste for Vemundvik, Otterøy og Fosnes i Vemundvik kirke første
pinsedag 4. juni kl. 11.30. Musikkinnslag v/Asgeir. Alle rådene bidrar til kirkekaffen.
-Friluftsgudstjeneste på Elvalandet søndag 2. juli kl. 11.30. Bli enige om sted.
-Olsokgudstjeneste på Fosnes lørdag 29. juli kl. 15.00. Kirkevert. Servere kaffe og
kringle.
-Konfirmantjubileum søndag 20. aug. kl. 11.15. Kirkevert, tekstleser, kirkekaffe og
betjene kjøkkenet på bedehuset.
Vedtak:
Samtalegudstjenesta 7. mai: Toril tar ansvar og får med seg noen.

Konfirmasjonsgudstjenesta 25. mai: Toril og Solfrid sorterer gaver. Asgeir er kirkevert
og får med seg en til.
Pinsegudstjeneste i Vemundvik 4. juni: Hilde tar med kake.
Friluftsgudstjeneste på Elvalandet 2. juli: Asgeir hører med Hege Ugseth om aktuelt
sted og kaffesalg. Asgeir gir Toril tilbakemelding.
Olsokgudstjeneste 29. juli på Fosnes: Sissel tar ansvar for serveringa og kaffekoking.
Gunn Ågot bestiller kringle.
Konfirmasjonsjubileum 20. aug.: Kirkevert/tekstleser: Sissel. Kirkekaffe: Toril. Solfrid
tar ansvar for kjøkkenet på bedehuset.

Sak 17/2017 Kirkegårdsdugnader
Det settes opp dato for dugnader og defineres oppgaver ønsket gjort på dugnadene.
Vedtak:
Tirsdag 2. mai kl. 18.00 på Dun.
Onsdag 3. mai kl. 18.00 på Salsnes.
Asgeir tar ansvar for at det gjennomføres dugnad på Fosnes.

Sak 18/2017 Årsregnskap 2016
Vi regner med å ha fått regnskapet tilbake fra revisor før vårt møte.
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 5.633. Dette foreslås avsatt til
disposisjonsfondet.
Vedtak:
Saken utsettes da revisor ikke var helt ferdig.

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

