
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 22.08. 2018 

Møtested Dåpssakristiet i Østre Halsen Kirke  

Møtetid Kl.18.00-20.00 

Saksliste 29/18- 

Nina sørget for kaffe og kaker til møtet. 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Innkalling og saksliste godkjent. 

Referat fra forrige møte 4.juni 2018 godkjent. 

Innkommen post: Hugo har mottatt mail fra den nye 

kirkevergen, Sigrid Stensrud Kobro. Hun ønsker å 

komme på et MR-møte i høst. 

Vi foreslår to datoer; møtet 26.september eller 24. okt. 

Sekretær svarer på mailen. 

Brev fra Audiens som tilbyr å montere teleslynge i 

menighetssalen for kr.12.500.- pluss moms. 

MR går for å godta tilbudet og ber Hugo ta saken opp 

med kirkevergen slik at Fellesrådet kan ta utgiftene. 

Hendt siden sist: Kirketjener Pam har et ønske om at 

kirkevertene stiller 1/2 time før gudstjenestene 

begynner. Kirkevertene bes ta hensyn til dette ønsket. 

 

 

 

 

 

Thor Egi 

 

 

 

 

 

 

Kirkevertene 

 

29/18 Forlengelse av engasjement 
Menighetsrådet stadfester det vedtaket som AU fattet 

etter forrige møte: 

« Sølvi Helleren Larsen tilbys forlenget vikariat i fra 

1.8.18.til 31.12.18.Det avklares medio november 2018 

hva som gjøres med dette i fra 1.1.2019.Bundet fond 

«dåpsopplæring», samt Bundet fond «barn og 

ungdom»,kan benyttes til utlønning. Kirkevergen ved 

A.M.Sandstad bes om å lage en arbeids avtale for 

vikariatet 1.8.til 31.12.1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Marie 

Sandstad 

 

30/18 Økonomirapport 
Økonomien er god, men MR har påtatt seg oppgaver 

med å lønne diakoniarbeider 10% og korleder 10%. 

Formann Hugo tar kontakt med Tor Egil Bakken for å få 

en gjennomgang av menighetens økonomi for å få 

avklart om vi har muligheter for å bære disse utgiftene i 

årene som kommer. 

 

 

 

 

 

Hugo 

 

31/18 Menighetsrådsvalg 2019. 
MR ønsker å starte tidlig med prosessen. Thor Egil 

kontakter bispekontoret for å få avklart om det skal 

oppnevnes en nominasjonskomité. Sette opp som sak på 

neste møte 

 

 

 

 

Thor Egil 

 

32/18 Datoplan for høsten 2018. 
Øystein la fram forslag til offerliste for høsten 2018. 

Øystein  



Forslaget vedtatt.  

Høstens MR-møter: 

29.08; 26.09; 24.10; 28.11 og 12.12 

33/18 Medarbeiderfesten 2018. 
Vi bestiller Tapas som sist.  

Praktisk komité: Grethe, Nina, Ingvar og Brit. Bestiller 

mat, sørger for dekorasjon og borddekking mm. 

Programkomite: Hugo, Thor Egil og Øystein. 

Thor Egil kaller sammen programkomité. 

 

 

 

 

 

Thor Egil 

 

34/18 Kirkevertliste høsten 2018 
Gudstjeneste- og kirkevertliste sendes ut. 

Kirkevertene må bytte innbyrdes ved forfall. Møter 1/2 

time før gudstjenestene for event. hjelpe til med kirke-

kaffe. 

Thor Egil  

35/18 Samarbeid stab/menighetsråd  
Vår nye trosopplærer, Karen Elisabeth, blir presentert og 

innsatt i tjenesten, søndag 23.september. Øystein har 

ansvar for forbønnshandling event. vigsling?  

Hugo ønsker vår nye medarbeider velkommen og over-

rekker en blomst fra MR. Hugo kjøper blomst. 

MR ønsker å møte samlet stab for å samtale om arbeidet 

i menigheten. Øystein avklarer med staben om vi kan 

møtes tirsdag 18.september kl.11.30-13.00 i kirken. 

 

 

Øystein 

 

 

Hugo 

Øystein 

 

36/18 Høstens TV-innsamling 
går til inntekt for «Kirkens bymisjon». 

MR kan ikke ansvar for innsamlingen lokalt her på 

Østre Halsen. Vi kan være behjelpelige med å skaffe 

bøssebærere. Vi vil bl.a. utfordre speiderne om å delta 

som bøssebærere. 

  

37/18 Søknad om permisjon fra MR 
Sekretærens søknad om permisjon i nov.- des. 2018 

innvilges. Øystein tar på seg oppgaven med å være 

sekretær i permisjonstiden 

 

 

 

Øystein 

 

 

 

 

 Eventuelt. 

Neste møte 26. september. 

  

 

 


