
Referat fra møte i Østre Halsen Menighetsråd 

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

Hugo Harry Skau Carlsen, Grethe Eskelund Kristiansen og Brit Lehne.   

 

 

Møtedato 09.05 2018 

Møtested Østre Ha.lsen Kirke 

Møtetid Kl. 18.00-2015 

Saksliste 18/18-24/18 

 

Thor Egil åpnet møtet. 

Ingvar sørget for kaffe og kaker 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Innkalling og saksliste godkjent med denne merknaden; 

i innkallingen var feil møtedato oppgitt 09.06.  

Referat fra forrige møte  11.04. 2018 godkjent 

Innkommen post: Øystein har mottatt et brev fra Anita 

Gregersen som han refererte til; se under eventuelt. 

Hendt siden sist: Stab og MR har mottatt gode tilbake-

meldinger på vårens konfirmasjonsgudstjenester. Positivt 

at medlemmer av rådet deltok i gudstjenestene bl.a. med å 

dele ut roser til konfirmantene. 

Godt oppmøte på siste møte i Mannsgruppa, 8.mai. 22 til 

stede, 

  

18/18 Økonomisk rapport. 

Det foreligger ikke noen ny regnskapsrapport. 

Menigheten har inngått en avtale med Det norske 

Misjonsselskap om å støtte et diakonalt prosjekt på 

Madagaskar med kr.30.000.- pr.år fra 2017. 

Pengene til prosjektet samles inn ved ofringer i kirken og 

ved at 50% av inntektene fra vårbasaren og 

julemarkedet deles likt mellom menighetens 

diakoniarbeid og misjonsprosjektet.  

Ved en glipp, ble ikke beløpet fra i høst, kr.15.695.- sendt, 

men ble stående på vår konto. 

Følgende vedtak ble fattet: 

Østre Halsen menighet ettersender kr.15.685.- til vårt 

misjonsprosjekt. Beløpet sendes Det norske 

Misjonsselskap. Beløpet kommer i tillegg til det  vi har 

forpliktet oss på i inneværende år.  

 

Ingvar 

 

19/18 Rapport fra Fellesrådet. 
Det var intet å referere fra Fellesrådet.  

 Hugo  

20/18 Ansettelse i stillingen som trosopplærer. 
Stillingen fikk to søkere. Ingen av de to ble ansatt og 

stillingen blir lyst ut på nytt; denne gang i den lokale  

pressen; Tønsberg, Sandefjord, Larvik og Grenland.  

 

 

 

 

 

 



21/18 Møte om diakoni i menigheten. 
Hugo refererte til et prostimøte om diakoni i menigheten. 

Det ga inspirasjon til å få i gang diakoniutvalget i vår 

menighet. 

Øystein kaller sammen Brit og Grethe fra MR og Pam 

Andresen fra staben til et konstituerende møte diakoni-

utvalget. Mari Løken fra kirkevergens kontor innbys også 

til møtet. 

Møtet bør skje før sommerferien. Utvalget drøfter 

oppgaver og planer for diakoniarbeidet på Østre Halsen. 

Hugo 

 

 

 

Brit, 

Grethe, 

Pam. 

Øystein 

 

22/18 Plan og viktige datoer for høsten. 
Mannsgruppa samles 1. tirsdag i månedene sept.-des. 

Stillhetens time siste tirsdag i månedene aug.-nov. 

Medarbeiderfest; fredag 26. oktober. Vi spør Knut 

Møllback om å kåsere. Thor Egil spør. (Har svart «ja») 

Gudstjenester;  

2. september; konfirmantpresentasjon.  

Den månedlige «frisøndag» blir i september flyttet til 9. 

september.  

Speidergudstjeneste 2. desember, Lysmesse 9. desember, 

Julekonserten med «Kor uten grenser» blir 16. desember. 

Ingen gudstjeneste første søndag i oktober og november 

og 23. desember.  

 

 

 

 

Thor Egil 

 

23/18 Behov for nye kirkekaffegrupper. 
Vi mangler én gruppe til kirkekaffen. 

Øystein setter opp grupper. Den søndagen det mangler 

gruppe blir det kirkevertens oppgave å koke kaffe og sette 

fram kjeks/kake som ligger på kjøkkenet. Samarbeider 

med kirketjener og må møte minst en halv time før guds-

tjenesten. 

  

24/18 Kommende arrangementer. 
Neste møte i MR starter i kirken kl.17.00. Etter en kort 

samling drar vi på tur til Sukkersletta for grilling. 

Thor Egil tar med; Grillkull og tennveske. Potetsalat og 

bladsalat. Dressing.  Ketshup og sennep. Papptallerkener 

og pappkrus. 

  

Eventuelt Brev fra Anita Gregersen ble referert. MR ønsker å møte 

Anita for å drøfte spørsmål knyttet til speiderarbeidet og 

MR's vedtak om ikke å stille trosopplærer til disposisjon 

som speiderleder. 

Øystein tar kontakt med Anita og avtaler et mulig møte. 

Fra MR stiller leder, sekretær og sokneprest. 

 

 

 

 

 

Hugo 

Øystein 

Thor Egil 

 

 


