
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 04.06 2018 

Møtested Østre Halsen Kirke og 

Sukkersletta 

Møtetid Kl. 17.00-20.00 

Saksliste 25/18-28/18 

 

Øystein åpnet møtet. 

Thor Egil hadde kjøpt inn reker m/tilbehør. 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Innkalling og saksliste godkjent 

Referat fra forrige møte  09.05. 2018 godkjent. 
Thor Egil orienterte om ansettelsesprosessen for ny tros-

opplærer. Totalt 6 søkere. 3 innkalt til intervju. 2 innstilt 

til stillingen.  

Innkommen post: 
Brev fra Tjølling ang. gullkonfirmantfesten 10. juni. 

Hugo, Øystein og Grethe (reserve for Brit) sørger for 

servering, kaffekoking og oppvask/rydding etter festen. 

Møter på Tjølling menighetshus kl.11.00. Øystein henter 

maten kl.12.15. Anna Kristina Kaupang møter komitéen 

og blir med under festen. 

Soknepresten i Tjølling leder festen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo 

Øystein 

Grethe 

 

25/18 Økonomisk rapport. 
Ingvar la fram kvartalsrapport. Utgifter og inntekter 

holder tritt med hverandre. Vi er i balanse.  

Bekymringsfullt at offerinntektene går noe ned. 

Flere bruker Vipps, men et stort problem at de færreste 

angir hva innbetalingen gjelder. Øystein bes opplyse 

minne menigheten på at de må angi hva overføringen 

gjelder. F.eks. «Offer til NMS. Gudstjeneste 10.juni...» 

 

Ingvar 

 

 

 

 

 

Øystein 

 

26/18 Rapport fra Fellesrådet. 
Den automatiske døråpneren i kirken virker nå slik den 

skal. Låsen trengte smøring og vedlikehold. 

Menighetsrådet har tidligere anbefalt at ytterdørene males 

i en «passende farge» og gjentar ønsket om å få dørene 

malt. 

Teleslyngen i menighetssalen er ikke montert. 

Thor Egil kontakter leverandør og ber om å få et 

pristilbud slik de lovet da de var på befaring tidlig i vår. 

 Hugo 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Egil 

 

27/18 Gudstjenesteplan for høsten 2018  
Planen ble lagt fram og godkjent. MR anbefaler 

gudstjeneste 16. desember kl.11 slik at vi kan ta imot dåp 

i desember. 

 

 

 

 

 



Gudstjenesten 23. desember blir å regne som månedens 

«fri-søndag.» Siden det er gudstjeneste 31. desember kan 

også gudstjenesten 30. desember utgå. 

Thor Egil setter opp kirkevertliste. 

 

 

 

Thor Egil 

28/18 Møteplan for MR 
29. august; 26. september; 31. oktober; 28. november og 

12. desember (hvis det er behov) 

 

  

Eventuelt Etter menighetsrådsmøtet dro hele menighetsrådet til 

Sukkersletta for å bade og spise reker. En fin avslutning 

på vårsemesteret. 

 

 

 

 

 


