
REFERAT FRA MØTE I ØSTRE HALSEN MENIGHETSRÅD 

 
Til stede: Hugo Harry Skau Carlsen, Grethe Eskelund Kristiansen, Brit Lehne, Ingvar Arnfinn 

Lysnes, Øystein Evensen. 

 

Møtedato 30.01.2019 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet 

Møtetid Kl.18.00 

Saksnummer 1/19-5-19 

 

Åpner møtet: Øystein 

Kaffe og noe å bite og oppvask etter møtet: Hugo 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Øystein åpnet møtet 

Innkalling og saksliste ble godkjent 

Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent på 

juleavslutning 13. desember 

Referat fra stabsmøte 23. januar ble gjennomgått. Særlige 

saker gjaldt ny internettavtale for det trådløse nettewt i 

kirken og vikar for Karen Elisabet 17. februar. MR 

godkjente dette.  

Innkommen post. Speideren har etterspurt nøkler til de nye 

lederne. Øystein tar dette videre.  

Hendt siden sist. Jul og nyttårsgudstjenester. Det var færre 

på første juleaftengudstjenesten i fjor. Usikker årsak til 

dette.  

  

1/19 Økonomisk rapport 

Regnskap jobbes med nå. Ingvar har mottatt tilskuddet fra 

LKFR. 

  

2/19 Musikkutvalget – Pieter orienterer 

Pieter var tilstede og orienterte om musikkutvalget. Det er 

en ekstra trygghet og støtte å være flere til å planlegge 

konserter og musikalske arrangementer. 

Konsertene som menigheten arrangerer bør ha kristen 

innhold eller innslag. Konserter med Kor uten grenser skal 

ikke koste noe i inngangspenger, men konserter med 

eksterne kan godt ha inngangsbillett. MR dekker eventuelle 

tap. Pieter og Brit er med i musikkutvalget og Pieter spør 

ungdommer.   

  

3/19 Datoer for vårens møter og årsmøtet 

Våren MR-møter: 

20. februar, 20. mars, 24. april, 22. mai, 19. juni. 

Årsmøtet er satt til etter gudstjenesten 31. mars.  

  

4/19 Valg 2019 

Hugo og Øystein var på samling i ØH kirke, 23. januar, om 

kirkevalget. Hugo orienterte om dette. Det er MR som er 

valgstyre. Nominasjonskomite inviteres til møte i MR 20. 

  



februar. Frist for innlevering av liste er 30. april. Øystein 

skriver ut relevante sider fra valgbok til komiteen. 

5/19 Gudstjenesteliste og ofringer for våren 

Øystein la frem gudstjenestelisten for vårhalvåret med 

offerliste (vedlagt). MR godkjente dette. 

  

Eventuelt 3 konfirmanter fra i fjor har ikke betalt konfirmantavgiften 

etter purring. MR tar dette som tap.  

  

 


