
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.   

 

 

Møtedato 28.02. 2018 

Møtested Østre Halsen Kirke 

Møtetid Kl. 17.30-19.30 

Saksliste 13/18-17/18 

 

Brit åpnet møtet. 

Grethe sørget for kaffe og kaker 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Innkalling og saksliste godkjent 

Referat fra forrige møte  28.02. 2018 godkjent 

Innkommen post: Øystein har mottatt konvolutt med 

kr.500.- til diakoniarbeid i menigheten 

Hendt siden sist: Gudstjeneste og påskelunsj på første 

påskedag ble vellykket. Litt over 40 møtte til 

gudstjenesten og 32 deltok på påskelunsjen. Dette er flere 

enn forrige år. 

 

  

11/18 Økonomisk rapport. 

Det foreligger ikke noen ny regnskapsoversikt siden 

forrige møte 

 

Ingvar 

 

12/18 Rapport fra Fellesrådet. 
Sigrid Kobro Stensrød er ansatt som ny kirkeverge i 

Larvik.  

 Hugo  

13/18 Ansettelse i stillingen som trosopplærer 
Søknadsfristen har gått ut og det har meldt seg to søkere 

til stillingen som trosopplærer i Østre Halsen menighet. 

Vedtak: Med to søkere til stillingen går vi inn for at begge  

innkalles til intervju. Dersom ingen av de to har de faglige 

kvalifikasjoner og personlig egnethet ber vi om at 

stillingen blir utlyst på nytt. 

 

 

 

14/18 Gullkonfirmantfest i Tjølling kirke 10. juni. 
Tjølling menighet trenger praktisk hjelp til gullkonfir-

mantfesten. Hugo, Øystein, Brit og Thor Egil har 

mulighet til å stille. Siden det samme dag er gudstjeneste i 

Østre Halsen kommer Øystein opp til Tjølling etter guds-

tjenesten. 

Brit, 

Øystein, 

Hugo og 

Thor Egil 

 

15/18 Egne poster i budsjett og regnskap for diakoni og 

misjonsprosjekt. 
Syklubben har ansvar for basaren på våren og julemessa 

om høsten. Inntekten av de to arrangementene skal 

fordeles likt mellom diakoni og misjonsprosjektet vårt på 

Madagaskar.  

MR har behov for egne poster i regnskapet for inntekter 

 

 

 

 

 

Ingvar 

 

 



og utgifter til de to formålene. 

Ingvar tar saken opp med økonomiansvarlig på 

kirkevergens kontor.  

Thor Egil sjekker med NMS (Misjonsselskapet) om vi har 

overført til prosjektet det vi har forpliktet oss på i 2017. 

Thor Egil 

16/18 Ny liturgi for gudstjenesten. 
Øystein la fram en vurdering og kommentar til det nye 

forslag til gudstjenesteliturgi som Kirkerådet har sendt ut 

til høring. 

MR slutter seg til Øysteins kommentarer og ber ham 

sende uttalelsen til Kirkerådet på vegne av menighetsrådet 

Øystein  

17/18 Evaluering av påsken og påskelunsjen 
MR ønsker å fortsette «tradisjonen» med påskelunsj etter 

gudstjenesten.   

  

Eventuelt -Kantor ønsker å arrangere flere konserter i kirken. 

Menighetsrådet er glad for ønsket om flere konserter og 

vil støtte tiltaket så langt det er mulig økonomiske. 

Når det gjelder konserter med kjente/dyktige medvirkende 

finner vi det rimelig å ta inngangpenger.  

-Menighetsrådsmøtet i juni er flyttet fra 6.til 4. juni. 

-Dugnad på uteområdet ved kirken, onsdag 25.april 

kl.17.00. 

Alle tar med river. Pam skaffer sekker til løvet. 

Øystein orienterer staben. Kunngjør dugnaden på oppslag 

og i gudstjenestene fram til dugnaden. 

Thor Egil sørger for å varme opp grillen. Øystein sjekker 

med pølser mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heler MR 

Pam 

Øystein 

Thor Egil 

 

 


