
Referat fra møte i Østre Halsen Menighetsråd 

Tilstede; Nina  Deichmann,  Thor Egil Abrahamsen, Øystein Evensen, Ingvar Arnfinn Lysnes og   

Hugo Harry Skau Carlsen.  Grethe Eskelund Kristiansen og Brit Lehne hadde meldt forfall.   

 

 

Møtedato 28.02. 2018 

Møtested Østre Halsen Kirke 

Møtetid Kl. 18.00-19.30 

Saksliste 08/18-12/18 

 

Øystein åpnet møtet. 

Hugo sørget for kaffe og kaker 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Innkalling og saksliste godkjent 

Referat fra forrige møte 31.januar2018 godkjent 

med følgende endring  i sak 01/18: 

Det er ikke lenger aktuelt å bruke kr.3.850 til å sende  2 

ungdommer til Ungdommens bispedømmemøte. Ingen 

fra menigheten reiser. 

Hendt siden sist: «Stillhetens time» i kirkens kjellerstue 

samlet 5 personer sist. Veldig fin samling som bør 

fortsette med  håp om at flere søker til denne samlingen.  

  

08/18 Økonomisk rapport. 
Ingvar la fram regnskap for 2017 som viser et overskudd 

på kr. 47.898. Regnskapet vedtatt. 

 

Ingvar 

 

09/18 Rapport fra Fellesrådet 
Det har ikke vært møte i Fellesrådet siden sist MR møte. 

  

 

 

 

10/18 Utlysning av stillingen som trosopplærer. 
Utlysing av stilling som trosopplærer/kateket i 40+10% 

stilling skjer før påske. Ansettelse i april. Stillingen lyses 

ut som fast stilling fra 01.08.2018. 

MR understreker hvor viktig det er at stillingen lyses ut 

som fast stilling fra 1.august. MR ønsker søkere til 

stillingen som har faglige og formelle kvalifikasjoner. 

10% av stillingen finansieres av menigheten. Denne del 

av stillingen skal ha diakonal karakter. 

  

11/18 Arbeid i mannsgruppa. 
Til møtet i mannsgruppa, tirsdag 6. mars, hjelper Hugo til 

på kjøkkenet sammen med Svein Widemann. De møter 

kl.09.00. Thor Egil sørger for innkjøp av mat og blomster 

(til kåsøren) og leder samlingen. 

På møtet i april hjelper Ingvar til på kjøkkenet. 

  

12/18 Speiderarbeid i menigheten. 
Vi drøftet speiderarbeidet i menigheten  og fattet dette 

vedtak: 

I en overgangsperiode har MR stilt deler av to stillinger 

  



til disposisjon som leder for speidergruppen. 

MR vil oppfordre gruppen til å skaffe seg ledere som kan 

overta dette ansvaret. Speiderarbeidet vil fortsatt være en 

naturlig samarbeidspartner for menigheten, men fra 

høsten 2018 kan ansatte ikke lenger bruke tid på dette 

arbeidet. Vi ønsker å bruke ressursene til å styrke bredde-

tiltakene som babysang, «Kompis», korarbeid og tårn-

agentarbeid mm. 

Eventuelt Øystein tok opp spørsmålet om å komme med innspill til 

nye forslag til høymesseliturgi. Vi setter dette opp som 

sak på neste MR-møte. 

  

 


