
Referat fra møte i Østre Halsen Menighetsråd 

Tilstede; Brit Lehne, Thor Egil Abrahamsen, Øystein Evensen, Ingvar Arnfinn Lysnes og   Hugo 

Harry Skau Carlsen.  Grethe Eskelund Kristiansen og Nina  Deichmann hadde meldt forfall.   

 

 

Møtedato 31.01. 2018 

Møtested Østre Halsen Kirke 

Møtetid Kl. 18.00-20.00 

Saksliste 01/18-07/18 

 

Thor Egil åpnet møtet med å lese fra Jesaia 43.2ff.  

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Innkalling og saksliste godkjent 

Referat fra forrige møte 13.12.2017 godkjent 

Innkommen post:  

-Søknader om støtte til ungdoms-arbeid (se sak 01/18) 

-Brev om forslag til bispekandidat (se «Eventuelt») 

-Brev om høringsuttalelse om liturgirevisjon  

Hendt siden sist: 8-900 deltok i skolegudstjenester og 

julevandringer. All skoler og de fleste barnehager deltok . 

5-600  på julaftens gudstjeneste. Juledag svakere oppsl.  

Minnegudstjenesten nyttårsaften samlet ca. 40 personer. 

MR ønsker å fortsette denne tradisjonen. 

  

01/18 Økonomisk rapport. 
Ingvar la fram regnskap for de 11 første månedene av 

2017 med et lite overskudd. Den økonomiske situasjonen 

for menigheten er god. Regnskapet godkjent. 

Budsjett for 2018 ble gjennomgått og godkjent. 

-Søknad fra Lars Løwe om kr.3.850.- for to deltakere til 

Ungdommens bispemøte. Det ble ikke fattet vedtak, 

men  naturlig å dekke utgift. innen budsjettet. 
-Søknad fra Lars Løwe om dekning av utgifter til ekstra 

voksenleder på konfirmantleiren.  

Vedtak: Utgifter til ekstra voksenleder på årets 

konfirmantleir dekkes med inntil kr.5.000.-  
-Fra Inger Bakke: Søknad om støtte til speidere som skal 

på landsleir til sommeren. Søknadssum; 23.000.-  

Vedtak: Av budsjettmessige grunner ser vi oss i stand 

til å støtte speiderne med kr.1.000.- pr. speider (9) og 

utgifter for 1voksenleder kr.4.000.- Totalt kr.13.000.- 
-Pieter Lieback søker om  støtte til å  ungdomskonsert. 

MR er positiv til støtte. Det er ikke oppgitt 

søknadssum. MR forutsetter at utgiftene dekkes i 

rammen av vedtatte budsjett. MR er positive til å 

komme tilbake med ekstrabevilgning. 

 

Ingvar 

 

02/18 Rapport fra Fellesrådet 
Hugo refererer fra arbeidet med budsjett for 2018. 

Opplyste samtidig at kirkeverge Onarheim har sagt opp 

stillingen sin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kirkevergens kontor har i samtale med Hugo lovt at 

automatisk døråpner er på plass ved kirkens 

hoveddør seinest 1. mai. Døren skal pusses opp. MR er 

positiv til at døren kan males i en farge som harmonerer 

med bygget. Dette overlates til kirkevergen å avgjøre 

farge. 

 

Kirkevergen 1. mai 

03/18 Menighetens årsmøte 18.mars 
Kirkevert:Thor Egil Kirkekaffe: Abrahamsen/Køhn. 

Årsrapport fra MR utarbeides av Hugo i samarbeid med 

Øystein. Øystein ber alle undergrupper og ansatte om en 

rapport fra arbeidet i 2017. Årsrapporten kopieres opp og 

legges ut i kirke minst en uke før årsmøtet. 

Kunngjøring gjennom menighetsbladet og annonse i 

Østlandsposten 14 dager før årsmøtet. Saker som ønskes 

tatt opp meldes leder for MR 

 

Thor Egil 

Abrahamsen/ 

Køhn 

 

Hugo 

Øystein 
 

 

 

 

 

1 uke før 

 

 

14 dager 

før 

04/18 Påskelunsj 1.påskedag 
Påskelunj etter gudstjenesten kl.11.00  Omtale i 

menighetsbladet og på gudstjenester i kirken. 

Praktisk komité: Hugo, Grethe og Thor Egil (innkaller) 

Øystein 

 

Hugo 

Gretne 

Thor Egil 

 

 

 

 

Før uke 8 

05/18 Lørdagstreff 7.april 
Menighetsrådet er ansvarlig for opplegg, kunngjøring 

mm. Berit og Thor André Anvik har et sang- og musikk-

opplegg. 

  

06/18 Revisjon av møteplan for MR, våren 2018 
28. februar (flytting til 14. mars passet ikke) 

4. april flyttes til 11.april kl.17.30 (merk tiden) 

9. mai  og 6. juni står fast 

  

07/18 Teleslynge i menighetssalen. 

Vedtak: MR sørger for å få innstallert separat 

teleslynge i menighetssalen. Vi søker i etterkant 

Fellesrådet om å få dekket utgiftene. 
Thor Egil gis fullmakt til å kontakte «Audiens» for 

befaring og kostnadsoverslag og eventuell montering 

 

 

 

 

Thor Egil 

 

Eventuelt MR foreslår  prost, Sølvi Lewin, som  bispekandidat 
ved valg av ny biskop etter Per Arne Dahl. 

Thor Egil melder dette til Tunsberg bispedømmeråd. 

Hugo tar ansvar for å få dekket kirkeverttjenesten på 

begge konfirmasjonsgudstjenestene lørdag 5. mai 2018. 

MR oppfordrer soknepresten til å droppe gudstjenesten i 

kirken på 17.mai kl.08.30. Tidspunktet er det eneste 

mulige og er svært dårlig. Gudstjenesten har samlet svært 

få mennesker. 

Soknepresten bør vurdere gudstjeneste 1. mai. 

Thor Egil 

 

Hugo 

 

Øystein 

 

 


