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 21. nov. kl. 17.45
Tilstede: Hilde Lundquist, Toril O Holthe, Ingebrigt Leite, Solfrid Sjølien, Asgeir
Tranås, Sissel Eid, Idar Prestvik
Forfall: Egill Vatne
Ikke møtt: Joar Kolbjørn Reppen

VEDTAKSSAKER
Sak 38/2017 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Protokoll og innkalling godkjennes.
Sak 39/2017 Kartlegging behov for belysning i kirkene
Kirkevergen ønsker oversikt over behov for belysning i kirkene.
Dette kan dreie seg om ulike rom i kirka eller deler av rom. Det kan være manglende
belysning, uhensiktsmessig belysning, dårlig belysning eller andre ting som har med
belysning å gjøre.
Utvendig belysning kan også tas med.
Menighetsrådet bes om å tenke gjennom behovet og samle tilbakemeldinger fra ansatte,
og melde tilbake til kirkevergen. Menighetsrådet skal ikke vurdere/overprøve behov
som meldes fra ulike stillinger, men kun rapportere.
På forrige møtet ble det gjort ei vurdering av belysninga i Salen kapell, og på dette
møtet gjøres tilsvarende i Dun kirke.
Vedtak:
Følgende ble påpekt:
- Dårlig belysning ved kirkeorgelet.
- Mangler lys ved lesepulten og i koret, dvs. foran «engleveggen».
- Dårlig lys under galleriet. Her er det bord som brukes til både konfirmanter,
trosopplæringstiltak, menighetsrådsmøter og kirkekaffe. Får dårlig arbeidslys.
- Generelt svakt lys i kirkerommet.
- Menighetsrådet jobber også for lyssetting av kirkeårsbannerne som henger på
veggene. Dette vil menighetsrådet kunne finansiere på egen hånd.

-

Lyskasterne til flombelysninga må skiftes. Dagens lyskastere er gamle og
energikrevende, og det er periodiske feil på anlegget.

Det er viktig at de ulike lyskildene i kirka ikke sammenkobles, men styres hver for seg.
Dette for å sikre fleksibel belysning til ulike anledninger.
Fosnes menighetsråd poengterer at de vil være med på prosessen med valg av løsninger.
Rådet innehar noe kompetanse på belysning/lyssetting.
Sak 40/2017 Ressursvurdering i Nidaros bispedømme, høring
Dokumentene til denne saken lå ved innkallinga til forrige møte, og dere som var der,
fikk dem i tillegg på papir. Høringsspørsmålene legges ved denne innkallinga også, og link
til de andre dokumentene følger nedenfor.
Nidaros bispedømmeråd nedsatte våren 2017 et partssammensatt utvalg for å
gjennomføre en ressursvurdering av bispedømmet.
Utvalget overleverte sin rapport til Nidaros bispedømmeråd den 13. september 2017.
Bispedømmerådet vedtok på sitt møte den 21. september å sende rapporten ut på høring
før den kommer til behandling i rådet.
Rapport - og vedlegg - finner du her: https://kirken.no/nbNO/bispedommer/nidaros/enkeltartikler/rapport-til-horing/
Mandatet for ressursutvalget var å gjennomføre en vurdering av ressursbruk og
ressursfordeling med sikte på en forsvarlig drift innenfor de tildelte økonomiske
rammer for Nidaros bispedømmeråd.
I mandatet ble det pekt på at både administrasjon, prostistruktur og presteskapet
skulle være gjenstand for vurdering.
Rapporten sendes nå ut på en åpen høring for at saken skal bli best mulig opplyst.
Høringsinstansene er velkommen til å kommentere og vurdere rapporten – også om det
er forhold som det ikke blir spurt om i høringsspørsmålene nedenfor.
Høringsfristen er satt til 31. desember 2017.
Namdal prosti, det desidert største prostiet geografisk sett, er også utkant i
bispedømmet. Vi mista ei stilling ved forrige ressursgjennomgang, og det foreslås
ytterligere nedskjæring nå. Dette tilsier at vi jobber grundig med saken.
Vedtak:
Fosnes menighetsråd er opptatt av at de relasjonelle aspektene ved prestetjenesta
vektlegges. Høringsdokumentene tar kun kvantitative kriterier til vurdering. De
kvalitative må også komme fram.
Menighetsrådet gir soknepresten, kateketen og menighetsrådslederen fullmakt til å
skrive høringssvar i tråd med rådets drøfting. Dette sendes til rådsmedlemmene til
gjennomlesning før innsending.

Sak 41/2017 Søknad om støtte til forprosjekt for å vurdere behov og muligheter
for Kirkens Bymisjon i Namsos
Sokneprest i Overhalla, Anders Hammer, har utarbeidet et forstudie med tanke på
etablering av Kirkens Bymisjon i Namsos. Nå søker han om støtte til et forprosjekt for
ytterligere konkretisering av behov for Kirkens Bymisjon i Namsos og framgangsmåte
for etablering av organisasjonen. Menighetsrådene i Midtre Namdal søkes om å støtte
med kr 5.000,- hver.
Vedlegg.
Vedtak:
Fosnes menighetsråd vedtar med fire mot tre stemmer å ikke støtte søknaden.

Sak 42/2017 Henvendelse fra eldrerådet i Namsos kommune om mulig samarbeid
med Menighetsbladet
Det er en kjent sak at Menighetsbladets økonomi jevnlig er på bristepunktet. Man har
inntrykk av at bladet leses og blir satt pris på, men gaveinntekter og annonseinntekter
faller.
Eldrerådet i Namsos kommune er på jakt etter en kanal for å nå ut til alle husstander
med sin informasjon, og antyder at et samarbeid med Menighetsbladet kan styrke
bladets økonomi. De ser for seg å kunne disponere fire sider pr. nummer, og at bladet
da utvides fra 16 – 20 sider.
Det er menighetsrådene som eier Menighetsbladet og følgelig må ta stilling til denne
henvendelsen.
Man kan spørre seg hvordan et mulig samarbeid vil påvirke gaveinntekter og
annonseinntekter.
Vil dette gi Menighetsbladet mer preg av at målgruppa er de eldre?
Hvordan skal man evt. forholde seg til andre lag/foreninger som kunne melde ønske om
samarbeid?
Menighetsbladet er et blad for fem menigheter som ennå et par år befinner seg i to
ulike kommuner. Vil dette gi bladet et tyngre Namsospreg?
Eldrerådet er et kommunalt råd. Er det riktig at eldrerådet og dets økonomi blandes
med en virksomhet som drives av frivillige gaver og frivillig innsats i menighetene?
Eller er det dette som skal til for å sikre Menighetsbladets økonomi?
To vedlegg, henholdsvis fra eldrerådet og kirkevergen.
Vedtak:
Fosnes menighetsråd ønsker å beholde Menighetsbladet som et reint menighetsblad.
Dette fordi man ikke ønsker å blande frivillig redaksjonsarbeid med arbeidet i et
kommunalt organ. Det poengteres også at menighetene som eier bladet befinner seg i to
kommuner, og sjøl om bladet utvides med fire sider, vil de små menighetene relativt
sett få mindre plass. Dette tror vi vil svekke gaveinntektene. Med et kommunalt råd som
medutgiver, er man redd flere annonsører også vil trekke seg.

Sak 43/2017 Tekstleser, kirkevert og kirkekaffe i perioden jul - april
Gudstjenester i perioden:

Familiegudstjeneste i Dun kirke julaften kl. 13.30.
Høytidsgudstjeneste i Dun kirke andre juledag kl. 11.15.
Julegudstjeneste i Salen kapell andre juledag kl. 14.00

Familiegudstjeneste/Tårnagenthelg i Dun kirke søndag 21. jan. kl. 11.15.
Familiegudstjeneste i Dun kirke søndag 4. feb. kl. 11.15. Bibeldagen.

Kveldsgudstjeneste i Dun kirke søndag 25. feb. kl. 19.15.
Kveldsgudstjeneste i Dun kirke søndag 18. mars kl. 19.15. Konfirmantene deltar. Tre
konf.foreldre har kirkekaffen.
Langfredagsgudstjeneste 30. mars kl. 19.15 i Dun kirke.
Høytidsgudstjeneste i Dun kirke andre påskedag kl. 11.15
Høytidsgudstjeneste i Salen kapell andre påskedag kl. 14.00

Samtalegudstjeneste med konfirmantene i Dun kirke søndag 22. apr. kl. 19.15.
I tillegg håper vi å få til ei gudstjeneste i Salen kapell en ukekveld.

De gudstjenestene som står med kursiv skrift, er det sterkt ønskelig med kirkekaffe
på. På disse bør det ikke være behov for tekstleser.
Menighetsrådet må også ta stilling til hvorvidt man skal fortsette samarbeidet med
Otterøy og Vemundvik om gudstjeneste i Vemundvik kirke første pinsedag.
Vedtak:
Asgeir Tranås er kirkevert på julaften.
Agnes Sofie Gjeset er kirkevert og tekstleser i Dun kirke andre juledag.
Tårnagenter kan være kirkeverter 21. jan. Solfrid Sjølien koordinerer kirkekaffen.
Toril O Holthe koordinerer kirkekaffen 4. feb. Prøver å få femteklassinger som
tekstlesere.
Hilde spør Guri og Lorentz Åge Langaas om å være kirkeverter og tekstlesere 25. feb.
Påska og resten av våren kommer man tilbake til når det nærmer seg.
Fosnes menighetsråd ønsker å fortsette samarbeidet med Otterøy og Vemundvik om
pinsegudstjeneste første pinsedag, i alle fall for ett år til.

Sak 44/2017 Møteplan vårhalvåret 2018
Vi ber sokneprest Hilde legge fram forslag på datoer.
Vedtak:
Følgende møteplan for våren 2018 vedtas:
Tirsdag 16. jan.
Tirsdag 27. feb.
Årsmøte tirsdag 13. mars
Tirsdag 17. april
Tirsdag 22. mai hvis behov
Tirsdag 12. juni
Sak 45/2017 Offerliste 2018

Mange organisasjoner søker menighetene om offer. Fosnes menighetsråd har prøvd å ha
ca. halvparten av ofringene til menighetsarbeidet, men det betyr ikke at halvparten av
pengene går til eget arbeid, da det handler mer om hvilke gudstjenester man får
offeret på.
Her følger ei oversikt over organisasjoner som har sendt sine søknader:
- Acta – Barn og unge i Normisjon
- Alpha Norge
- Areopagos
- BarneVakten
- Bibelleseringen i Norge
- Bibelskolen i Grimstad
- Bildøy Bibelskole
- Blå Kors
-Brave Heart (tidl. Refugee Alliance)
- Changemaker
- De fire diakoniinstitusjoner(Bergen Diakonissehjem, Bergen, Det norske Diakonhjem, Oslo, Diakonissehuset
Lovisenberg, Oslo, Menighetssøsterhjemmet, Oslo)
- Den indre Sjømannsmisjon
- Den Norske Israelsmisjon
- Det Norske Bibelselskap
- Det Norske Menneskerettighetsfond
- Det Norske Misjonsselskap(NMS)
- Det teologiske Menighetsfakultet
- Dronning Mauds Minne høgskole for barnehagelærerutdanning
- Evangeliesenteret
- Evangelisk Orientmisjon
- Gå Ut Senteret
- HimalPartner
- IKO – Kirkelig pedagogisk senter
- Institutt for sjelesorg
- Join Good Forces
- KFUK KFUM Forandringshuset
- KFUK KFUM Global
- KFUK-KFUM-Speiderne
- Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
- Kirkens Bymisjon
- Kirkens Familievern
- Kirkens Fengselsarbeid
- Kirkens Nødhjelp
- Kirkens Sosialtjeneste
- Kirkens SOS
- Kristen Idrettskontakt (KRIK)
- Kristen Muslimmisjon
- Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)
- Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
- Kristne Arbeidere
- Maritastiftelsen
- Menneskeverd
- Mercy Ships
- Misjonsalliansen
- Misjon uten grenser
- Mission Aviation Fellowship Norge
- Navigatørene
- Nettverk Fornyelse
- NLA Høgskolen
- Norea Mediemisjon
- Norges KFUK-KFUM
- Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
- Norges Kristelige Studentforbund
- Normisjon
- Normisjon, region Trøndelag

- Norsk Luthersk Misjonssamband
- Norsk Luthersk Misjonssamband UNG
- P22
- Retreatstedene Tomasgården og Sandom
- Rådet for psykisk helse
- Saabels Venner
- Signo
- Sjømannskirken
- Stefanusalliansen
- Stiftelsen Korsvei
- Stiftelsen OASE
- Strømmestiftelsen
- Søndagsskolen Norge
- Tro & Medier (tidl. Familie & Medier)
- Ungdom i Oppdrag
- Ung kirkesang
- VID vitenskapelige høyskole
- Voksne for barn
- Wycliffe
- Åpen kirkegruppe for homofile og lesbiske i Trøndelag
- Åpne Dører

Jeg tar med alle søknadene på møtet slik at vi kan se nærmere på dem.
Denne tabellen viser våre tradisjoner:

SALEN KAPELL 2017
DATO
17.apr
23. sept.
5. nov.
26. des.

FORMÅL
Misjonsprosjektet
Søndagsskolekretsen
Fosnes minnefond
Kirkens Nødhjelp

DUN KIRKE 2017
DATO
15.jan
5. feb.
26. feb.
12.mar
02.apr
13.apr
17.apr
25.mai
30.jun
24.sep
15.okt
05.nov
03.des
24. des.
26. des.

FORMÅL
Menighetsarbeidet
Bibelselskapet
Sjømannskirken
Normisjon/Acta
Kirkens Nødhjelp
Menighetsarbeidet
Misjonsprosjektet
Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet
Søndagsskolekretsen
Kirkens Bymisjon, Trondheim
Fosnes minnefond
Lys til verden
Kirkens Nødhjelp
Misjonsprosjektet

Noen organisasjoner har vi relasjoner til. Ungdomsklubben er innmeldt i
Normisjon/Acta. SPRELL LEVENDE er medlem i Søndagsskolen. Menigheta har
misjonsprosjekt i samarbeid med Det norske misjonsselskap.
Vedtak:
Fosnes menighetsråd vedtar offerformål for 2018 tilsvarende 2017.

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

