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

VEDTAKSSAKER

Sak 26/2017 Godkjenning av protokoll fra siste møte og innkalling til møte i dag
Vedtak:
Godkjent.
Sak 27/2017 Temadrøfting: MISJON
Denne saken ble utsatt i aprilmøtet grunnet forfall fra Misjonsselskapet.
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:
Fosnes menighet fortsetter med Etiopia som prosjektland. Vedtatt med tre mot to
stemmer, som gikk for å endre til Midtøsten.
Menighetsrådet ønsker helhetlig misjonsfokus med ivaretakelse av alle de tre nevnte
kategorier.
Solfrid Sjølien blir Fosnes menighet sin kontaktperson opp mot NMS og
misjonsprosjektet.
Avtaleperiode: 29. aug. 2017 – 01.01.2020. Målet er å bidra med kr. 3000,- pr år.

Sak 28/2017 Kirkevert – tekstleser- kirkekaffe høsten 2017
Med utgangspunkt i gudstjenestelista fordeles oppgaver som kirkevert, tekstlesing og
kirkekaffe.
Søndag 3. sept. kl. 11.15 Høsttakkefest i Rakkavika.
Lørdag 23. sept. kl. 15.00 Familiegudstjeneste i Salen kapell (Basardagen).
Søndag 24. sept. kl. 11.15 Familiegudstjeneste i Dun kirke.
Søndag 15. okt. kl. 19.15 Gudstjeneste i Dun kirke. Dåp.
Søndag 5. nov. kl. 11.15 Allehelgensgudstjeneste i Dun kirke.
Søndag 5. nov. kl. 15.00 Allehelgensgudstjeneste i Salen kapell.
Søndag 3. des. kl. 11.15 Lysmesse med konfirmantpresentasjon i Dun kirke. Servere
gløgg og pepperkaker.
Søndag 17. des. kl. 16.30 Julegudstjeneste på Fosnes sykeheim.
Julaften kl. 13.30 i Dun kirke. Familiegudstjeneste.
Andre juledag kl. 11.15 Høytidsgudstjeneste i Dun kirke.
Andre juledag kl. 14.00 Julegudstjeneste i Salen kapell. Fakkeltog etterpå?
Vedtak:
Søndag 24. sept.: Solfrid ansvar for kirkekaffe. Ingebrigt tar med kaffe.
Søndag 15. okt.: Toril finner kirkevert og tekstleser.
Søndag 5. nov. på Dun: Torill er tekstleser, og finner kirkevert.
Søndag 3. des.: Konfirmanter/konfirmantforeldre serverer.
Jula kommer man tilbake til.

Sak 29/2017 Salmekveld i Dun kirke tirsdag 24. okt.?
På møtet i gudstjenesteutvalget ble det foreslått å arrangere salmekveld i Dun kirke
tirsdag 24. okt. Asgeir skulle høre med blandakoret. Har du fått noe respons, Asgeir?
Vi har eventuelt flere musikalske krefter å spørre. Man vil samarbeide med Irena
organist om denne kvelden.
Hvilke rammer vil menighetsrådet legge rundt en slik kveld? Noe servering? Annet?
Vedtak:
Menighetsrådet vedtar å gjennomføre salmekveld 24. okt. Solfrid tar ansvar for
kirkekaffe etterpå.

Sak 30/2017 Menighetsbasaren lørdag 23. sept. kl. 12.00
Basarkomiteen orienterer om sitt arbeid, og fordeler oppgaver på rådsmedlemmene.
Vedtak:
Loddsalg på butikkene 2. og 9. sept. kl. 12-15.
Solfrid og Toril på Coop 2. sept.
Asgeir og Ingebrigt på Seierstad 2. sept.
Solfrid + 1 på Coop 9. sept.
Ingebrigt + 1 på Seierstad 9. sept.
Sissel ordner gevinster til bok.
Alle MR-medlemmer tar med fem gevinster til åresalg på basaren.

Sak 31/2017 Lydutstyret til menigheta
Denne saken ble utsatt i junimøtet.
Til sammen har gospelkoret og menighetsrådet anskaffet en god del lydutsyr til kirka.
Dette er det lite kontroll på, og det viser seg at en del utstyr er på avveie. Det er snart
gjort at dette skjer ved rydding etter arrangement der flere aktører stiller med
utstyr.
Det må ryddes i utstyret, lages oversikt over hva vi har, og alt utstyr må merkes.
Hvis det er mulig må utstyr på avveie oppspores og bringes tilbake. Det må også lages
system på utlån av materiellet.
Gospelkoret BraNok har for øvrig vedtatt å legge ned, og ifølge statuttene tilfaller
utstyret Fosnes menighet. Det er naturlig å tenke at innkjøp av evt. kasser til
oppbevaring av utstyr finansieres av BraNoks konto.
Er det noen som kan ta ansvaret for denne oppgaven?
Vedtak:
Saken utsettes igjen.

Gunn Ågot Leite
For Fosnes menighetsråd

