
REFERAT FRA MØTE I ØSTRE HALSEN MENIGHETSRÅD 

 
Til stede: Hugo Harry Skau Carlsen,Thor Egil Abrahamsen,, Øystein Evensen, Grethe Eskelund 

Kristiansen, Brit Lehne og Nina Deichmann. Ingvar Arnfinn Lysnes hadde meldt forfall. 

 

 

Møtedato 19.06.2019 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet 

Møtetid Kl.18.00-20.30 

Saksnummer 21/19-22/19 

 

Øystein åpnet møtet med å lese Johannes 3. 1-13 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

  

-Innkalling og saksliste godkjent 

-Referat fra forrige møte, 15.05 godkjent. 

-Referat fra stabsmøtet: Pieter fortsetter som pianist for 

«Kor uten grenser», mens den nye organisten i Tjølling, 

Anastasia, overtar som dirigent. 

Staben tar ansvar for plassering av postkasse til kirken. 

Anastasia kan ikke bli med på medarbeiderfesten til høsten. 

Øystein spør Tore Dvergastein om å bli med. 

-Hendt siden sist: Gullkonfirmantfeste sist søndag i 

Tjølling fungerte bra. 3 stykker fra Østre Halsen hadde det 

praktiske ansvar med servering, oppvask mm. Tilstrekkelig 

med 3, men det bør ikke være færre. 

«Kor uten Grenser» har holdt en kjempeflott konsert nå i 

juni med over 100 betalende tilhørere. Stor honnør til 

Pieter, «Kor uten Grenser» og solistene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/19 Offerliste for 2. halvår 2019. 
Øystein la fram liste som ble godkjent med en forandring: 

Et offer til menighetsarbeidet skal i høst øremerket til sang 

og musikkarbeid i menigheten. Øystein plasserer offeret. 

Øystein sender ut korrigert offerliste til M-råd, stab og 

kirkeverge. 

 

 

 

 

Øystein 

 

22/19 Nytt engasjemang for Sølvi Helleren Larsen. 
AU'forslag ble vedtatt enstemmig: 

Østre Halsen menighet tilbyr Sølvi Helleren Larsen et nytt 

engasjement for skoleåret 2019-2010 som regnes fra 15. 

august til 15. juni. Stillingsstørrelse; 10%. Hovedoppgave 

blir å dirigere Halsing pluss. 

Thor Egil formidler dette videre til Sølvi og kirkevergens 

kontor. 

 

 

 

 

 

 

 Eventuelt 
Valgmedarbeiderkurs på Tunheim, 3. september kl.18.00. 

Alle i M-rådet som ikke er på valg må møte. 

Barnekorene har flyttet øvelsesdag til torsdager. 

 

 

 

 



Torsdagene ser da slik ut: 

14.00 Åpent hus i kirken 

15.00-15.45 Halsing pluss øver 

16.00-17.00 Middagstilbud til kormedlemmer og foreldre 

(barn gratis. Voksne kr.50.00) 

17.00-17.30 Halsing øver 

 

Vi har 8 kandidater til menighetsrådsvalget. 2 av disse bor 

utensogns, men har fått biskopens tillatelse til at de kan 

avlegge stemme i Østre Halsen, dermed er de også 

valgbare. 

 

 

 


