
REFERAT FRA MØTE I ØSTRE HALSEN MENIGHETSRÅD 

 
Til stede: Hugo Harry Skau Carlsen,Thor Egil Abrahamsen, Ingvar Arnfinn Lysnes, Øystein 

Evensen, Grethe Eskelund Kristiansen og Nina Deichmann. Brit Lehne hadde meldt forfall. 

 

 

Møtedato 15.05.2019 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet 

Møtetid Kl.18.00-20.30 

Saksnummer 16/19-20/19 

 

Grethe hadde sørget for kaffe og noe å bite i. 

Thor Egil  åpnet møtet med Salme 42 og bønn. 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

  

-Innkalling og saksliste godkjent 

-Referat fra forrige møte, 03.04 godkjent. 

-Referat fra menighetens årsmøte lest opp. 

-Hendt siden sist: 

Tradisjonell påskefeiring. Påskelunsjen 1. påskedag 

fungerte bra. 

«Babysang» i kirken har fått et oppsving. 

-Innkommen post: 

Brev fra Posten om å samle postkassene med naboene. 

Det viser seg vanskelig å få til et samarbeid siden de andre 

naboene allerede har ordnet seg. 

MR foreslår at staben ordner dette praktisk ved at posten 

enten blir sendt til Romberggata eller lagt inn på «Blinken» 

Vi bør likevel ha en «privat» postkasse utenfor kirken folk 

fra menigheten kan legge brev, beskjeder, o.l. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/19 Økonomisk rapport 
Budsjett for 2019 ble vedtatt slik det forelå. Se eget 

vedlegg. 

For å klare våre lønnsforpliktelser kreves det god budsjett-

disiplin fra stab, menighetsråd og frivillige medarbeidere. 

Øystein skaffer til veie regnskap for menighetsbladet og 

MR foreslår at det legges inn en giroblankett en gang i året. 

Det må være et mål at annonser og gaveinntekter så langt 

der er mulig dekker trykkeriutgiftene. 

 

 

 

 

 

Øystein 

 

17/19 Menighetsrådsvalget 2019 
Hugo orienterte om valget. Pr. i dag har vi 8 kandidater på 

lista. Det er to flere enn ved forrige valg. 

Et par av kandidatene bor utenfor soknet. Hugo sørger for 

at det søkes biskopen i god tid slik at de kan «overføres» til 

Østre Halsen menighet. 

Menighetsrådet er valgstyre og har ansvar for å gjennom-

 

 

 

 

Hugo 

 



føre valget søndag 8. september kl.14.00-21.00 og mandag  

9. september kl.09.00-21.00 

18/19 Gudstjenesteplan for sommer og høst 2019. 
Øystein la fram planen som ble vedtatt enstemmig med at 

par små justeringer. 

Øystein sender ut planen. 

Høstens medarbeiderfest er bestemt til 25. oktober. 

Følgende kåsører spørres i denne rekkefølge: 

1) Organist i Tjølling, Anastasia (Øystein spør) 

2) Tore Dvergastein (Øystein spør) 

3) Ole Burrefjord (Hugo spør) 

4) Prost Sølvi (Hugo spør) 

Andre forslag: Per Arne Dahl, Ole D. Hagesæther og Kjell 

Magne Bodevik (Thor Egil spør hvis det blir aktuelt) 

 

Øystein 

 

 

 

 

Øystein 

Hugo 

 

 

Thor Egil 

 

19/19 Gullkonfirmantfest 16. juni. 
Tjølling har hånd om programopplegg og Østre Halsen 

ansvarlig for å hente mat og sørge for servering. 

Øystein blir med og henter maten. 

Thor Egil stiller. 

Ingvar stiller?? 

Brit stiller?? 

Brit og Ingvar gir beskjed til Øystein om de kan stille. 

  

  

20/19 Søknad fra Larvik kammerkor. 
Kammerkoret søker om å få disponere kirken til konsert 

søndag 27. oktober. AU går inn for utleie. 

Menighetsrådet tar ansvar for det praktiske og ber vårt nye 

musikkutvalg stille denne kvelden. 

Leiepris: Grunnleie kr.2000.- pluss 10% av billettintektene. 

Thor Egil informerer kammerkoret v/Ole Martin Damskog 

om dette. 

 

 

 

 

 

 

Musikkutv. 

 

Thor Egil 

 

 Eventuelt 
Kirkens nærmeste nabo i Halsegata 3? har fått avslag fra 

borettslaget om å sette opp trampoline i hagen. Søker 

derfor om å få sette opp trampolinen på kirkens område. 

Menighetsrådet går imot en slik plassering og ber 

kirkevergens kontor formidle dette videre til søkeren. 

 

 

 

 

 

Kirkevergen 

 


