
REFERAT FRA MØTE I ØSTRE HALSEN MENIGHETSRÅD 

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

Arnfinn Lysnes, Thor Egil Abrahamsen, Øystein Evensen. 

Kopi av referat til orientering sendt; kirkevergen i Larvik og staben i Østre Halsen menighet. 

 

Møtedato 28.08.2019 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet  

Møtetid Kl.18.00 

Saksnummer 23/19-25/19 

 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Nina åpnet møtet med et dikt av Anne Grethe Preus. 

Innkalling og saksliste godkjent 

Referat fra forrige møte godkjent 

Referat fra stabsmøte ble gjennomgått. MR ble informert 

om at Pieter slutter som dirigent for Kor uten Grenser. 

Hendt siden sist – Ny kirketjener, Stig Aarøe Arnesen, er i 

full gang og ble presenter på gudstjenesten 25. august.  

  

23/19 Kirkevalget 8. og 9. september 

Hugo, Ingvar, Grethe og Øystein deltar på 

valgmedarbeiderkurs i Berg kirke, tirsdag 3. september. 

Hugo, Grethe og Ingvar utgjør stemmestyre. Hugo sprø 

Elisabeth I. Hokstad og Odd Knustad og å hjelpe til som 

valgfunksjonærer.  

 

  

24/19 Permisjon for Thor Egil Abrahamsen 

Thor Egil har søkt om permisjon fra menighetsrådet i 

forbindelse med vikartjeneste i perioden frem til 1. 

oktober, og fra 20. oktober til 30. november. MR 

godkjenner permisjon frem til 1. oktober og overlater 

avgjørelsen for neste periode til kommende MR. Øystein 

overtar midlertidig sekretæroppgavene.   

 

  

25/19 Kirkevertsliste 

Kirkevertoppgaven må vurderes på nytt av neste 

menighetsråd.  

  

Eventuelt Utedugnad 2020 – Utedugnad satt til 21. april. 

Konfirmantforeldre hjelper til. 

Økonomien til konserten 8. september – Anders 

Gjønnes har etterspurt å få 1/3 av et eventuelt overskudd. 

Bør bandet som er med også få del i overskuddet? MR gir 

Musikkutvalget myndighet til å avgjøre dette. Forslag  

1. overskuddet fordeles mellom Gjønnes, band og MR.  

2. Gjønnes for 1/3 av overskuddet for det ekstraarbeidet 

han gjør i forbindelse med annonsering og at 

menighetsrådet for resten.  

Ingvar  



Informasjonstavlen – Glassmonteret til 

informasjonstavlen er i ustand og informasjonen er gått ut 

på dato. Det er bedre at vi ikke har informasjon enn at vi 

gir ut feil informasjon. Informasjonstavlen bør dekkes 

inntil videre. Ingvar tar kontakt med møbelsnekkeren som 

satt det opp for å få byttet ut monteret.   

 

 

 


