
REFERAT FRA MØTE I ØSTRE HALSEN MENIGHETSRÅD 

 
Til stede: Nina Deichmann, Hugo Harry Skau Carlsen,Thor Egil Abrahamsen, Brit Lehne, Ingvar 

Arnfinn Lysnes, Øystein Evensen.  Grethe Eskelund Kristiansen hadde meldt forfall. 

Annette Berge Moen møtte under sak 6/19 

 

Møtedato 27.02.2019 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet 

Møtetid Kl.18.00-19.45 

Saksnummer 6/19-10/19 

 

Nina sørget for kaffe og noe å bite i. 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Thor Egil  åpnet møte ved å lese fra salme 37. 

-Innkalling og saksliste godkjent 

-Referat fra forrige møte 30.01.2019 godkjent 

- Innkommen post. 

1)Brev fra Anita Gregersen hvor hun melder at hun er 

uaktuell til å stå på liste til menighetsrådsvalget. 

2)Brev fra Anita Gregersen og Inger Sørlie Kobro som 

melder at speiderledere fra Larvik har gått over til troppen 

på Østre Halsen. Dersom speiderarbeidet på Østre Halsen 

blir lagt ned, ønsker de at alle eiendeler til speidergruppen 

på Østre Halsen skal tilfalle Østre Halsen menighet. 

Menighetsrådet er takknemlig for tilbudet, men 

understreker at eiendomsretten til gruppens utstyr i tilfelle 

nedleggelse må avklares med speiderforbundet. 

  

6/19 Økonomisk rapport 

Ingvar gjennomgikk kort årsregnskapet for 2018. 

Han var litt bekymret for resultatet siden menighetens 

løpende utgifter er større enn menighetens inntekter. 

Det betaler hver måned ut ca. kr.10.000.- i lønnsutgifter. 

Lønn til diakoniarbeider ((10%) kan tas av innsamlede 

diakonimidler. 

MR ønsker at økonomiansvarlig Tor Egil Bakken kan delta 

på et møte i vår 

Ingvar  

7/19 Planlegging av menighetens årsmøte. 

Årsmøtet legges til 31.mars etter gudstjenesten. 

Øystein tar ansvar for å utarbeide årsrapport og samle inn 

stoff fra hvert enkelt tiltak i menigheten. 

Hugo skriver en kort melding om (1 side) menighets- 

rådets arbeid. 

Menighetsrådet har ansvar for kirkekaffen denne søndagen. 

 

 

Øystein 

 

8/19 Påsken 2019 

Menighetsrådet tar ansvar for påskelunsjen etter guds- 

tjenesten 1. påskedag, 21. april. 

Thor Egil  



Arbeidsfordeling tas opp på neste møte. 

Sekretæren skaffer til veie liste over innkjøpt mat i 2018 

 

9/19 Vårmesse, lørdag 27.april 

Menighetsrådet står som medarrangør av vårmessen. 

Thor Egil sjekker med Berit Anvik om hvilke oppgaver 

Syklubben har tenkt at rådet skal hjelpe til med. 

 

Thor Egil  

 Eventuelt 

Nominasjonskomitéen  planlegger møte onsdag 6.mars 

kl.11.00. Thor Egil sjekker med Henny Stokke Kaldheim 

om hun kan møte den dagen. Gir beskjed videre til de to 

andre i nominasjonskomitéen: Hugo og Annette Berge 

Moen. 

 

  

Neste møte: Onsdag 20.mars 


