
ØSTRE HALSEN SOKN   

Referat fra utsatt årsmøte søndag 27.september 2020 kl. 12.30 i Østre Halsen kirke   

Til stede: 15 

Saksliste: 1) Konstituering 

2) Kort gjennomgang av årsmelding for 2019 og orientering om aktivitetene så 

langt i 2020 

3) Regnskap 2019, økonomisk situasjon 2020 og Givertjeneste 

4) Orientering om arbeidet med revisjon av liturgi 

5) Hvordan kan Østre Halsen kirke bli et enda bedre sted å være for enda flere 

mennesker?  

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. 

1) Konstituering 

Elisabeth Irgens Hokstad ble valgt til møteleder og Svein M Køhn til sekretær. 

Lars Magnus Johansen og Lisbeth Larsen ble valgt til å underskrive protokollen. 

2) Kort gjennomgang av årsmelding for 2019 og orientering om aktivitetene så langt i 

2020 

Menighetsrådsleder gikk gjennom årsrapporten og refererte kort fra alle hovedpunktene og 

aktivitetene som var omtalt i rapporten og hvordan aktiviteten har vært i 2020. 

Vedtak: Årsrapporten for 2019 ble vedtatt uten merknader. 

3) Regnskap 2019, økonomisk situasjon 2020 og Givertjeneste 

Kasserer gjennomgikk hovedtallene i regnskapet for 2019. I forhold til årsrapporten var disse 

forenklet til en tabell der også budsjettet for 2020 var innarbeidet: 

  Budsjett 2020 

Regnskap 

2019 Endring 

Regnskap 

2018 

Egne inntekter 206 000 293 544 -87 544 270 708 

Tilskudd fellesråd 53 500 62 684 -9 184 54 788 

Sum inntekter 259 500 356 228 -96 728 325 496 

          

Lønn og sosiale utgifter 101 000 134 294 -33 294 82 898 

Varer og tjenester 128 500 174 386 -45 886 123 720 

Diverse overføringer 95 000 140 832 -45 832 205 074 

Sum utgifter 324 500 449 512 -125 012 411 712 

Resultat -65 000 -93 284 28 284 -86 216 

Fondsreserver 343 903 408 903 -65 000 497 516 
 

   

 



Det er behov for å øke inntektene slik at driften i framtiden kan finansieres uten bruk av 

fonds.  

Det ble redegjort for MRs forlag om å øke inntektene ved å innføre en ordning for fast 

givertjenesten. Notat om givertjenesten ble utdelt i møtet 

Vedtak: Årsregnskapet for 2019 ble vedtatt uten merknader. 

 

4) Orientering om arbeidet med revisjon av liturgi 

Sogneprest Øystein Evensen orienterte om saken og svarte på spørsmål. 

Målet er å innføre en ny liturgi fra 1.pinsedag 2021. Etter at saken har vært behandlet i 

Menighetsråd/Gudstjenesteutvalg, vil det bli innkalt til et menighetsmøte.  

Det er ønskelig å legge dette til et tidspunkt der flest mulig kan delta. 

Endelig liturgi skal godkjennes av biskopen. 

5) Hvordan kan Østre Halsen kirke bli et enda bedre sted å være for enda flere 

mennesker?  

Leder innledet til samtale. Det ble henvist til visjonen for menigheten: 

«Østre Halsen skal være en raus og inkluderende møteplass mellom Gud og mennesker i alle 

aldre» Videre ble det henvist til visjonen for trosopplæringen: « Et godt sted å være og et godt 

sted å lære» 

Det ble samtalt om saken og det kom frem ulike momenter  

- Viktig å komme sammen med andre troende 

- Viktig at kirken er for alle og at det er lav terskel for å delta 

- Viktig at de som kommer blir tatt i mot og sett – ikke minst når nye kommer 

- Er søndag formiddag den beste tiden å møtes? Hva med kveldsgudstjenester en søndag 

i måned? 

- Hva med sangkvelder (bruke salmebok) 

- Musikksamlinger andre 

- Behovet for frivillige er stort til ulike oppgaver (bl.a. kormiddag) 

- Terskelen blir lavere for familier når barna som er med treffer kjente 

- Gjennom kormiddag treffer foreldene til barna i Halsing hverandre 

- Krevende å etablere tilbud for unge (ungdomsklubb etc.) 

- Venner kommer lettere på samlinger når de treffer kjente 

- Vi må gå oftere selv 

- Kanskje det må være litt ulike tilbud i kirkene i Larvik og at samarbeidet med Tjølling 

sokn kan utvides? 

 

Saken vil bli drøftet videre i menighetsrådet. 

Møtet hevet kl. 13.25 

Lars Magne Johansen     Lisbeth Larsen  


