
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 kirkeverge Sigrid Stensrud Kobro. Brit 

Lehne hadde meldt forfall. 

 

 

Møtedato 26.09. 2018 

Møtested Dåpssakristiet i Østre Halsen Kirke  

Møtetid Kl.18.00-20.00 

Saksliste 38/18-44/18 

 

Hugo sørget for kaffe og påsmurte rundstykker til møtet. 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 -Hugo ønsker velkommen. Siden Brit hadde meldt forfall falt 

åpningsordene ut denne gangen. 

-Innkalling og saksliste godkjent. 

-Innkommen post:  

Brev fra organist Pieter. Se sak 44/18. 

Hugo refererte til brev ang. Kursing av MR i forb.med valget 

høsten 2019. Nærmere kunngjøring om dato mm. Kommer 

seinere. 

-Hendt siden sist:  

42 konfirmanter har meldt seg til nå. 

Flott familiegudstjeneste sist søndag med presentasjon av ny 

trosopplærer, Karen Elisabet (Karsan). Mye folk i 

gudstjenesten og stappfullt på kirkekaffen. Halsing sang. 

  

38/18 Møte med den nye kirkevergen. 
Sigrid Stensrud Kobro fortalte litt om seg selv og sin 

bakgrunn. Født og oppvokst i Brunlanes og bakgrunn som 

leder av kommunal etat (omsorgstjenesten) i Larvik. 

Hun understreket viktigheten av god kommunikasjon med 

menighetene og både ansatte og frivillige medarbeidere. 

Fellesråd og kirkeverge skal være tilretteleggere for at menig-

hetene kan nå ut til flest mulig mennesker med Guds ord. 

Etter orienteringen ble det samtale og spørsmål.  

Vi fikk bl.a. avklart at Fellesrådet går til innkjøp av tele-

slynge i menighetssalen og at Østre Halsen menighetsråd 

dekker ca. Halvdelen av utgiftene.  

  

39/18 Økonomirapport. 
Hugo ref. til samtale med økonomiansvarlig Tor Egil Bakken. 

Bakken påla alle grupper i menigheten om å slutte med 

separate kasser og regnskap. Alt; dokumenterte utgifter og 

inntekter skal føres i menighetens regnskap og komme til 

syne der. 

MR har ennå i vedtatt hva overskuddet for 2017 på kr. 47.898  

skal brukes til. Etter forslag fra økonomiansvarlig følgende 

vedtak fattet: «Det fremlagte årsregnskap som viser et 

overskudd på kr. 47.898.- vedtas. Overskuddet for 2017 

avsettes til disposisjonsfond.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Kor uten grenser» har budsjettert med bruk av bundne fond 

på kr.16.000.- i 2018.» Det bundne fondet er på kun 

kr.4.788,75. 

For at budsjettet skal komme i balansen må inntektene økes 

eller utgiftene minskes. Formannen tar saken opp med 

kasserer for koret. 

 

 

Hugo 

40/18 Forlengelse av engasjement for dirigent for Halsing. 
MR er kjent med at Sølvi Helleren Larsen har planer om å 

starte et nytt kor; Halsing pluss for barn fra 2. klassetrinn mot 

at Karen Elisabeth overtar det nåværende Halsing. 

MR setter stor pris på Sølvis innsats og forlenger hennes 

engasjement til  skoleåret 2018-2019 fram t.o.m 31.mai 2019. 

Hvis økonomien tillater det er det MR's ønske om å engasjere 

Sølvi også for neste skoleår; 2019-2020. MR tar sikte på å 

avklare dette innen 1. mars 2019. 

For inneværende år (2018) skjer avlønning ved bruk av 

disposisjonsfond dersom det ikke finnes annen dekning av 

lønnsutgiftene. 

 

Sølvi 

 

41/18 Medarbeiderfesten 26.oktober. 
Øystein sender ut innbydelse. MR ønsker at de ansatte 

kommer på festen. I forståelse med kirkevergen kan de 

ansatte regne festen som tjenestetid. 

Praktisk komité har møte til uken. Programkomitéen møtes 

tirsdag 2. oktober kl.12.00 i kirken. 

 

 

Alle ansatte. 

 

 

42/18 Menighetsrådsvalg 2019. 
MR må oppnevne nominasjonskomité på minst 3 personer 

innen 02.01.2019. 

Forslag: Turid Løsnes (Hugo spør), Henny Stokke Kaldheim 

(Thor Egil spør), Anette Berge Moen (Øystein spør) og Hugo 

Skau Carlsen. 

 

 

 

Hugo 

Øystein 

Thor Egil 

 

43/18 Møte med de ansatte. 
Hugo ref.  til  møte med de ansatte og 4 av MR´s medlemmer.  

Vi ble kjent med vår nye trosopplærer, Karen Elisabeth, og 

drøftet hvilke diakonale oppgaver hun skal fylle 10% stilling 

med. Det kom fram gode tanker om arbeid for barn, unge, 

eldre og innvandrere. Diakoniutvalget drøfter hva vi har mest 

behov for i menigheten og tar dette opp med Karen Elisabeth. 

 

 

 

 

 

44/18 Lydutstyr til kirkerommet. 
Organist ønsker å kjøpe inn utstyr som forbedrer lydbildet i 

kirken bl.a. fra mono til stereo. MR bevilger kr.6.000.- 

Midlene tas fra disposisjonsfondet.  

  

 Eventuelt: 
Syklubben gir et viktig bidrag til menighetens økonomi. 

Øystein og Thor Egil ber om å få møte i klubben for å si litt 

om hva pengene brukes til og for å takke for deres innsats. 

Neste møte: Onsdag 24. oktober. 

  

 


