
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 28.11.2018 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet 

Møtetid Kl.18.00-20.00 

Saksnummer 50/18-55/18 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Åpning ved Brit 

Innkalling og saksliste godkjent 

Referat fra forrige møte 24.10. 2018 godkjent 

Referat fra stabsmøte. 

Innkommen post: 

Øystein leste brev fra organist Pieter angående opprettelsen 

av et musikkutvalg. MR er positive til dette. Pieter ønsker 

representant fra MR. Ingvar ble foreslått, men dette er ennå 

ikke avklart.  

MR har også fått et brev fra organisasjonen Bønnelista som 

ønsker å forlag fra MR til kandidater til egen konservativ 

kirkeliste. MR ønsker ikke å delta i kirkelig partipolitikk.  

 

  

51/16 Økonomisk rapport 

Østre Halsen menighet trenger mer inntekt. Mye går med 

til mat og honorarer. Kr 1000, - per artist blir dyrt når flere 

er med på en gudstjeneste. Allikevel går vi nok ikke i 

underskudd.  

Ingvar  

52/18 Datoer for våren 

Foreløpige datoer for MR-møter:  23. januar og 20. februar 

  

53/18 Fornyelse av misjonsavtalen  
Misjonsavtalen går ut januar 2019. MR ønsker å fornye 

avtalen slik den foreligger. Plansjetten fornyes  

Øystein og 

Nina 

 

48/18 Oppfølging av nominasjonsarbeidet til nytt MR 

Nominasjonskomiteen deltar på kveld om kirkevalget i 

Østre Halsen kirke 23. januar, fra 18-21.  

  

54/18 Midler fra trosopplæringen 

Vi har kr 15 000, - igjen av trosopplæringsmidlene. Disse 

må brukes før utgangen av året. Stab har foreslått å bruke 

dem på tidslinja, elektriske «stearinlys» tova teppe til 

babysang og noter til korene. MR gir Stab fullmakt til å 

avgjøre hva disse midlene skal brukes til, [og stab har gitt 

Lars og Karen Elisabeth fullmakt til å avgjøre dette]. 

  

50/18 Nyttårsfest for stab og menighetsråd. 

Nyttårsfest utgår i år. I stedet har MR en juleavslutning 

etter møtet 12. desember. 

  



55/18 Konserter 

MR ønsker flere konserter som kan fylle kirken. Lars Lillo 

Stenberg er blitt forespurt om å ha konsert. Annet forslag er 

Bjørn Eidsvåg som har hatt konsert i Østre Halsen kirke 

tidligere.  

  

Eventuelt -Lydanlegget – problem med at strømmen går når mikrofon 

bli koblet til. Ta kontakt med Audiens for å få løst dette. 

Det bør gå på reklamasjon.  

-Vi trenger nytt kjøleskap til kjøkkenet nede.  Hvitevarer 

høret under Fellesrådet. Øystein spør Pam om å ta kontakt 

med Fellesrådet om dette.  

Øystein  

 


