
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 innkalling til orientering sendt; kirkevergen i Larvik og staben i Østre Halsen menighet. 

 

Møtedato 24.09.2019 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet  

Møtetid Kl.18.00 

Saksnummer 26/19-30/19 

 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Åpning ved Øystein 

Innkalling og saksliste godkjent 

Referat fra forrige møte godkjent  

Referat fra stabsmøte gjennomgått.  

Innkommen post: Se sak 30/19  

Hendt siden sist: Konserten den 8. september gikk i 

underskudd med kr 2 200 , - 

  

26/19 Avholdt valg 2019 

Kirkevalget 2019 ble avholdt 8-9 september. 

Valgdeltakelsen i Østre Halsen menighet var på 8%  

Ingvar, Grethe, Hugo og Øystein telte stemmene tirsdag 

10. september. Resultatet av menighetsrådsvalget ble som 

følger:  

 

FASTE MEDLEMMER 

 

ELISABETH IRGENS HOKSTAD 

ANNETTE BERGE MOEN 

TURID LØSNÆS 

MARI AAKRE HILDENBRAND 

THOR EGIL ABRAHAMSEN 

LUCINDA JACOMINA JEANNETTE LEEBEEK 

 

VARAMEDLEMMER 

 

BRIT LEHNE 

SVEIN MATHIAS KØHN 

 

Brit fikk beskjed om resultatet samme kveld, de øvrige på 

listen fikk beskjed i løpet av 11. og 12. september. 

 

MR inviterer nytt MR til et fellesmøte 23. oktober, kl 19. 

Sittende MR møter kl 18. Øystein sender brev.  

 

  

27/19 Medarbeiderfest 25. oktober 

Programkomité består av Hugo og Øystein 

  



Praktisk komité består av Grethe, Brit og Ingvar. 

Ingvar bestiller mat – tapas fra John Johansen.  

Diakon og tidligere kirketjener i Lardal Ove Henning 

Berrefjord forteller litt om diakoni og litt om friluftsliv. 

Brit og Fredrik står for musikalsk innslag. Øystein lager 

Quiz. Øystein sender ut invitasjon til frivillige og 

medarbeider, inkludert nytt MR. 

28/19 Gudstjenester våren 2020 

Gudstjenestelisten godkjennes (se vedlegg) 

  

29/19 Innkjøp av vaskemaskin 

Kirketjener Stig har påpekt behovet for vaskemaskin i 

Østre Halsen kirke til den daglige driften. Slik situasjonen 

er nå må han til Undersbo for å vaske slikt som kluter og 

kjøkkenhåndklær, noen som tar mye tid. Mopper må 

uansett kokevaskes der. Med montering antas prisen å 

komme på et sted mellom kr 12-15 000, - 

Ettersom mopper uansett må vaskes på undersbo så 

overlater MR  påtroppende MR å se om øvrige behov kan 

dekkes av frivillige.    

  

30/19 Økonomisk støtte til Syklubben 

Annette Berge Moen har sendt et brev på vegne av 

syklubben der de ber om økonomisk støtte på kr 5 000 ,- 

til innkjøp av materialer. Syklubben tok ikke ut noe av 

overskuddet fra vårmarkedet, så kassen deres er nå tom. 

MR vedtar å gi Syklubben kr 5 000 ,- som et forskudd 

som tilbakebetales fra overskuddet fra julemarkedet.   

  

Eventuelt Innkjøp av TV med trosopplæringsmidler 

Kirkens bærbare prosjektor fungerer ikke lenger. I 

stedefor å bruke penger på å reparere den gamle, eller 

kjøpe ny prosjektor er det anbefalt at vi heller investerer i 

en fast skjerm på 55`` som kan henge fast i 

menighetssalen. MR godkjenner å bruke 

trosopplæringsmidler på dette.   

Adventsfrokost 15. desember 

MR er positive til konseptet med adventsfrokost, men 

utsetter behandlingen av dette til neste møte.  

Konsert 27. oktober 

Kammerkoret har konsert i Østre Halsen kirke 27. 

oktober. Koret tar ansvar for billettsalg og det praktiske. 

Hugo stiller som brannvakt.  

 

  

 

 


