
REFERAT FRA MØTE I ØSTRE HALSEN MENIGHETSRÅD 

 
Til stede: Nina Deichmann, Hugo Harry Skau Carlsen, Grethe Eskelund Kristiansen, Brit Lehne, 

Ingvar Arnfinn Lysnes, Øystein Evensen. 

 

Møtedato 24.10.2018 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet 

Møtetid Kl.18.00-19.30 

Saksnummer 45/18-50/18 

 

Brit sørget for kaffe og noe å bite i. 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Øystein åpnet møtet 

Innkalling og saksliste godkjent 

Referat fra forrige møte 26.10. 2018 godkjent 

- Innkommen post.  

Se sak 46/18 

Østre Halsen skole ønsker bruk av en terapiponni under en 

av skolegudstjenestene, som ledsager for Maria i 

julespillet. MR var positive til dette under forutsetning at 

det er i orden med Pam. Den er husren og vant med 

mennesker. Skolen tar ansvar for eventuelle allergier.   

- Hendt siden sist 

Teleslynge er installert i menighetsalen og det fungerte 

godt under lørdagstreffet [men problemer med at strømmen 

gikk da vi skrudde det på under medarbeiderfesten] 

Hugo og Øystein har hatt møtet med Syklubben. De trenger 

hjelp for å fortsette med messene. Se sak 49/18. 

Hugo, Ingvar, Øystein, Pieter og styret i Kor uten grenser 

hadde eget møte 17.30 for å se på økonomien til koret. 

Koret har ikke fått beskjed om budsjettforslaget deres er 

godkjent og har ikke fått oversikt over egne midler. Det er 

viktig med god kommunikasjon.  

  

45/16 Økonomisk rapport 

Ingvar gjennomgikk kort menighetens økonomi. Ingen 

særlige bemerkninger. 

Ingvar  

46/18 Søknad om besøk av Larvik kammerkor 

Larvik kammerkor ønsker å spille under en gudstjeneste 

etter påske. MR var positive til besøk. Øystein spør Pieter 

om å være kontaktperson. 

 

Øystein 

 

47/18 Forslag til oppgaver for 10% diakonistilling 
Fra stab/trosmedarbeider har det kommet forslag om å 

bruke den 10% diakonistillingen vår til søndagsskole en 

søndag i måneden. MF bifaller dette. 

  

48/18 Oppfølging av nominasjonsarbeidet til nytt MR 

Henny Kaldheim, Hugo [og nå også Annette B. Moen] har 

sagt seg villige til å sitte i valgkomite. Elisabeth I. Hokstad 

  



og Thor Egil har foreløpig sagt seg villige til å stå til valg.  

49/18 Praktisk hjelp i menigheten. 
Syklubben trenger hjelp til å arrangere julemarkedet lørdag 

24. november. Grethe, Brit og Hugo stiller. 

 

Grethe, Brit 

Hugo 

 

50/18 Nyttårsfest for stab og menighetsråd. 
De siste årene har nyttårsfesten vært hjemme hos Thor 

Egil, men han kommer hjem fra vikariatet på de tider. Kan 

vi ha det i kirken? 

  

Eventuelt Gudstjenester for våren 

Gudstjenestene går sin gang med frihelg første søndag i 

måneden, med unntak av april og mai grunnet 

samtalegudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenester. I april 

og mai blir dermed frisøndagen andre søndag i måneden. 

Det har tidligere hvert snakk om å ha egen 1. mai 

gudstjeneste, men MR gikk bort fra det for 2019.  

Øystein  

 


