
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Indre Fosen kirkelige fellesråd  

Møtested: Leksvik kirke 

Møtedato: 14.02.2020 

Tid:  kl. 12:30  

Forfall meldes til kirkeverge (tlf. 73 85 28 48/48067406), eller resepsjonen (tlf. 73 85 28 97) 

som sørger for innkalling til varamedlemmer. 

 

Saksnr Sakstittel Lukket 

IFKF 5/20 Navna minnelund, Leksvik kirkegård (utsatt sak 3/20)  

   

 

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 

 

Rissa 17/01 2020 

Randi Solli Denstad                                                             Svanhild Sveaas Skrødal  

     
Leder        Kirkeverge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Indre Fosen kirkelige fellesråd     

         Dato:  

 

Saksnr Utvalg Møtedato 

IFKF 05/20 Indre Fosen kirkelige fellesråd 14.02.2020 
 

Navna minnelund, Leksvik kirkegård (utsatt sak 03/20) 

Saksbehandler: svss  
Vedlegg: Vamecs forslag til utforming av navna minnelund på Leksvik kirkegård 

Sakspapirer (ikke vedlagt): Sak 03/20 

Saksopplysninger: I fellesrådsmøte 23.01.20, sak 03/20, fikk 3 forskjellige aktører, 

Fallmyrstein og hage, arkitekt Steinar Uddu og Vamec as, legge fram sine forslag til utforming 

av navna minnelund.  

Fellesrådet oversendte saken til Leksvik menighetsråd for å få høre hva medlemmene i 

menighetsrådet mente. 

Leksvik ønsker å gå for Vamec as alternativ. 

Menighetsrådet sier videre at monumentene bør være i matt stål, ikke farget, rustfritt og 

vedlikeholdsfritt. Likeledes må navneskiltene være såpass høyt opp at en kan lese de stående. 

Forslaget fra Vamec as var at de tre monumentene skulle ha ild,luft og vann som dekor , men 

menighetsrådet mener at vannelementet er i varetatt ved vannet i fontenen og mener at det bør 

skiftes til jordelementet. Det er og ønske om at steinhellene skiftes til andre heller som er mer 

vedlikeholdsfrie og der graset ikke kommer så fort til. Det er og ønske om at benkene som skal 

plasseres her har ryggstø. 

Innstilling: Indre Fosen kirkelige fellesråd godkjenner de framlagte planene for navnet 

minnelund ved Leksvik kirkegård. Leksvik menighetsråd har hatt saken til høring og et samla 

menighetsråd ønsker å gå for Vamecs forslag til utforming av minnelunden. Fellesrådet tar med 

seg de tankene Leksvik menighetsråd har angående å endre vannelementsymbolet på det ene 

monumentet til jordsymbol, som for eksempel kan symboliseres ved løkplante, kornaks eller 

lignende. Videre vil en ta med ønske om ryggstø på benkene.  

Indre Fosen kirkelige fellesråd slutter seg til Leksvik menighetsråds forslag til navna 

minnelund.  Saken videresendes Nidaros bispedømmeråd for endelig godkjenning. 

Vedtak: Innstillingen vedtatt. 

 

 
 

 



Indre Fosen kirkelige fellesråd 

Kirkekontoret 

7100 RISSA 

Org.nr. 976 988 499 

          Rissa, 14.2.2020 

 

 

 

 

Referat fra møte i Indre Fosen kirkelige fellesråd 

Møtedato: 14.02.2020 

Møtetid: kl. 12:30 – 13:30 

Møtested: Rissa kirkekontor 

Tilstede: 

Randi Sollie Denstad, Nils Richard Hassel, Line Rødsjø, Vigdis Schei, Jon Normann Tviberg, 

Knut Landsem, og Brita Hardeberg 

Sekretær: kirkeverge Svanhild Sveaas Skrødal 

Forfall: 

Gunn Heidi H Lian, Line Rødsjø møtte i hennes sted. 

Didrik Frengen møtte ikke. 

FELLSAK 05/20 NAVNA MINNELUND, LEKSVIK KIRKEGÅRD (utsatt sak 3/20) 

Innstilling: Fosen kirkelige fellesråd godkjenner de framlagte planene for navnet minnelund 

ved Leksvik kirkegård. Leksvik menighetsråd har hatt saken til høring og et samla 

menighetsråd ønsker å gå for Vamecs forslag til utforming av minnelunden. Fellesrådet tar 

med seg de tankene Leksvik menighetsråd har angående å endre vannelementsymbolet på 

det ene monumentet til jordsymbol, som for eksempel kan symboliseres ved løkplante, 

kornaks eller lignende. Videre vil en ta med ønske om ryggstø på benkene.  

Indre Fosen kirkelige fellesråd slutter seg til Leksvik menighetsråds forslag til navna 

minnelund.  Saken videresendes Nidaros bispedømmeråd for endelig godkjenning. 

Vedtak: Innstillingen vedtatt. 

   

 

 


