
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Indre Fosen kirkelige fellesråd  

Møtested: Leksvik kirke 

Møtedato: 23.01.2020 

Tid:  kl. 12:00 – 15:00 

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 01/20 Godkjenning av referat fra fellesrådsmøte 20.11.19  

IFKF 02/20 Orienteringssaker  

IFKF 03/20 Navna minnelund, Leksvik kirkegård  

IFKF 04/20  Årsrapport fra trosopplærer Elise Tetlimo  

   

 

Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. 

 

Rissa 17/01 2020 

Randi Solli Denstad                                                             Svanhild Sveaas Skrødal  

     
Leder        Kirkeverge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Indre Fosen kirkelige fellesråd    Arkiv: 

         Dato: 23.01.20 

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

   

 

Saksnr Utvalg Møtedato 

IFKF 01/20 Indre Fosen kirkelige fellesråd 23.01.20 
 

Saksbehandler: svss 

GODKJENNING AV REFERAT FRA FELLESRÅDSMØTET 20. november 2019 

Vedlegg: referat fra fellesrådsmøte 20. november 2019. 

 

Innstilling: referat fra fellesråd 20.11. 2019 godkjennes som framlagt.  

 

Vedtak: Innstillingen vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Indre Fosen kirkelige fellesråd    

         Dato: 23.01.20 

 

 

 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

 

Saksnr Utvalg Møtedato 
IFKF 02/20 Indre Fosen kirkelige fellesråd 23.01.2020 

 

Saksbehandler: svss 

ORIENTERINGSSAKER 

-Fines kirke – overtagelse + konsert 6. februar kl 19:00 

- Randi Solli Denstad orienterer om sitt engasjement i KA: 

Landsråd 

Nettverk for kirkelig fellesråd, regionalt og nasjonalt. 

Medlem av arbeidsgruppe i Kirkerådets utredningsarbeid om fremtidig organisering. 

-Prosess for økonomioversikt som dere jobber med. 

- Roger Arntzen går av med pensjon – siste arbeidsdag 19. mars. 

- Prestesituasjonen, Brita orienterer 

- Arv - etter Olav Brødreskifts dødsbo – kr. 114 802,02 til Stadsbygd kirke 

          - etter Haldis og Leif Graven til Leksvik kirke/kirkegård. 

 

Innstilling: Orienteringene tas til etterretning 

 

Vedtak: Didrik Frengen savnet innkallinger og referat fra fellesrådet på hjemmesida.  

Orienteringene tas til etterretning 

 

 

 



  Indre Fosen kirkelige fellesråd     

         Dato: 23.01. 2020 

UTSKRIFT AV MØTEBOK 

Saksnr Utvalg Møtedato 

RKF 03/20 Indre Fosen kirkelige fellesråd 23.01.2020 
 

Saksbehandler: svss 

NAVNA MINNELUND, LEKSVIK KIRKEGÅRD 

   
Vedlegg: ingen 

Sakspapirer (ikke vedlagt): ingen 

 

Saksopplysninger.  Det er planer om å opparbeide navna minnelunder på alle våre kirkegårder. 

Kommunen er også interessert i at det etableres minnelunder. I 2017 bevilget kommunen kr. 

200 000 til Leksvik kirkegård og i 2019 nye kr.100 000. For 2020 har kommunen bevilget 

600 000 til minnelunder, men disse midlene er pr. dags dato ikke fordelt. På Stadsbygd-, 

Stranda- og Frengen kirkegård er det etablert og tatt i bruk slike minnelunder.  

          



 

Området som er tenkt brukt til navna minnelund ligger rett sør for kirka der det er en hellelagt 

sitteplass med et lite basseng og fontene fra før. På begge sider av denne sitteplassen er det et 

ledig, ubrukt område som egner seg godt til urner. Det er plass til ca 120 -140 urner.  

Det er et ønske fra Leksvik menighetsråd og det tidligere fellesrådet at urnelunden må være 

ferdigstilt til kirkas 350 års jubileum i september 2020. 

Kirkevergen i samband med Prosjektstyring AS har henvendt seg til tre forskjellige om å 

komme med forslag til utforming av minnelunden. Fallmyr stein og hage, arkitekt Steinar Uddu 

og Vamec AS har kommet med forslag.   



 

Arkitekt Uddus modell av sitt forslag til navna minnelund. 

Steinar Uddu sier følgende om sitt forslag:  

Denne viser plassering av en vegg for navneplaketter, utformet som et seil. 

Ideen er at vegg/seil representerer "reisen inn i evigheten».  

Formen er motivert av denne funksjonen og beliggenhet med utsikt mot Trondheimsfjorden. 

Underbygges videre av eksisterende, tilliggende basseng.  

Eksisterende busker rammer inn «området». 

I seilet er det utstanset åpninger/spalter hvor man etterhvert setter inn navneplakettene. 

Seilet er tenkt utført i forhåndsrustet stål, Cortenstål, som gir/representerer patina/evigheten. 

Navneplakettene utføres i rustfritt stål, monteres med avstandshylse i kant på åpningen. 

Kan monteres på begge sider av seilet/veggen. "Avdøde settes inn i evigheten." 



I åpningene kan man også montere fargede glassplater tilsvarende som dekor. 

Enten permanent, eller midlertidig for utbytting med navneplaketter. 

Antall, størrelse/avstand mellom åpninger etc er regulerbart i forhold til modellen. 

(Utforming viser ideforslag, tilpasset praktiske forhold vedr. utskjæring etc) 

Veggen plasseres i utkant av hellelagt felt, som kan brukes videre. 

Formen rammer inn et område for nedsetting av urner, planter og lys. 

Ved behov for bruk av begge sider av veggen, kan et tilleggsareal hellelegges/tilpasses dette. 

Benken tenkes utført med understell av cortenstål, med sitteplater av trespiler (ubehandlet 

malmfuru/lerk). 

Formen gis friere bruk mht. retning/hvor man sitter/sikt… 

 

 Eksempel på Cortenstål  

 

 

 



Fallmyr stein og hages forslag:

 



 

Fallmyr stein og hage sitt forslag utføres i lokal skifer. Navneplakettene settes på skiferplater. 

Ny belegningsstein i skifer. 

Planteringene utføres i cortenstål, ca 40 cm høye. 

Benkene utføres i conterstål med malmfuru/lerk på topp. 

  

Illustrasjonsfoto av plantekasse i conterstål. 

Vamecs forslag er lagt ved i et eget vedlegg. 

Fellesrådet bør ta beslutning om hvilket uttrykk de ønsker på minnelunden. 

Det vil bli sendt ut forespørsel til lokale entreprenører så snart Bispedømmerådet godkjenner 

plana. Gravkart vil bli utarbeidet i etterkant av etableringen av selve minnestedet. Minnelunden 

er planlagt ferdig etablert til 350- års jubileet for Leksvik kirke i september. 2020. 

 

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

ved Leksvik kirkegård. Fellesrådet går for ………………. forslag til navna minnelund.  Saken 

videresendes Nidaros bispedømmeråd for endelig godkjenning. 

 

 

Vedtak: Alle 3 tilbyderne la hver for seg fram sine forslag til utforming av navna minne lund. 

Fellesrådet ønsker å høre Leksvik menighetsråds mening og forslaget videresender saken til 

Leksvik menighetsråd til høring. 

Saken utsettes til ekstraordinært fellesrådsmøte 14. april kl 12:30 på kirkekontoret.  
 

 

 

 



 Indre Fosen kirkelige fellesråd Arkiv: 

   Dato: 23.01.2020 

  

UTSKRIFT AV 

MØTEBOK.   

     

Saksnr  Utvalg  Møtedato 

RKF 04/20  Indre Fosen kirkelige fellesråd  23.01.20 

     
 

 

Saksbehandler: svss 
 

ÅRSRAPPORT 2019, TROSOPPLÆRING, 
  for Stranda og Leksvik sogn v Elise Tetlimo 
  

Vedlegg: 
Trosopplærers årsrapport for 2019 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
ingen 

 
Saksopplysninger: 
Trosopplærer ønsker med sin rapport å orientere fellesrådet om sin virksomhet for år 2019.  
 

Innstilling: Indre Fosen kirkelige fellesråd takker Elise Tetlimo for innsatsen som er gjort i 

2019 og  

tar årsrapporten til etterretning. 

 

Vedtak: Innstillingen vedtatt. 

Fellesrådet ønsker for framtiden felles rapport fra trosopplærere, diakoner og kantorer. 

 


