
REFERAT FRA MØTE I ØSTRE HALSEN MENIGHETSRÅD 

 
Til stede: Hugo Harry Skau Carlsen,Thor Egil Abrahamsen, Brit Lehne, Ingvar Arnfinn Lysnes, 

Øystein Evensen og Grethe Eskelund Kristiansen. Nina Deichmann hadde meldt forfall. 

Økonomiansvarlig ved kirkevergekontoret Tor Egil Bakken møtte under sak 11/19 

 

Møtedato 03.04.2019 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet 

Møtetid Kl.18.00-20.15 

Saksnummer 11/19-15/19 

 

Hugo (og Grethe) sørget for kaffe og noe å bite i. 

Brit Lehne åpnet møtet med å lese «Til en misantrop» av Arnulf Øverland 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

  

-Innkalling og saksliste godkjent 

-Referat fra forrige møte 27.02.2019 ble godkjent med 

denne rettelsen til «innkommen post»: 

Eiendomsretten til speidergruppens utstyr i tilfelle 

nedleggelse må avklares med KFUK/KFUM-speiderne 

(ikke Speiderforbundet). 

Sekretæren melder dette til speidergruppen i Østre Halsen. 

- Øystein ga et kort referat fra stab og stabsmøte.  

Kirketjener Pam har skaffet nytt kjøleskap til kjøkkenet. 

Menighetsrådet har forskuttert for utgiftene og sender 

regning til Fellesrådet for beløpet. 

Øystein ønsker flere bilder til menighetens nettside. 

-Innkommen post: MR har fått takkebrev fra stiftelelsen  

«Open heart» som takker for at de kan bruke kirkens 

parkeringsplass, fredag 3.mai, til å ta imot klær som skal 

sende til Ukraina.  

MR godkjenner AU's forslag om å ta stilling til offer- 

søknad fra stiftelsen til høsten når alle offersøknader blir 

behandlet samlet. 

-Hendt siden sist: Årsmøtet greit avviklet sist søndag 

(31.mars) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thor Egil 

 

11/19 Økonomisk rapport 
Tor Egil Bakken orienterte om den økonomiske 

situasjonen. Den er og har vært generelt god, men med det 

forslag til budsjett som nå foreligger, legges det opp til et 

underskudd på ca.70.000.- som kan tas av oppsparte 

midler. Det er uholdbart i lengden. 

Bakken foreslo å opprette et økonomiutvalg som sammen 

med ham kan utarbeide et nytt budsjett. 

Møtet valgte Brit Lehne, Ingvar Lysnes, Thor Egil 

Abrahamsen fra MR og Lars Løwe fra staben til å sitte i 

utvalget.  

  



Mandat: 

-Legge fram et nytt budsjettforslag for 2019 

-Legge fram forslag til inntektsbringende tiltak. 

-Be «Kor uten grenser» om å legge fram et budsjettforslag 

for 2019 i balanse. 

Første møte på Tor Egil Bakkens kontor, tirsdag 9.april 

kl.12.30 

 

12/19 Menighetsrådsvalget 2019 
Det går tregt med å få svar fra aktuelle kandidater. 

Flere navn ble nevnt i møtet. Hugo tar dette med seg til 

nominasjonskomitéen. 

Frist for kandidatliste: 30. april 

 

 

 

13/19 Påsken 2019 
MR har ansvar for påskelunsjen 1. påskedag etter 

gudstjenesten. 

Alle som kan bes stille på lørdag kl.17.00-18.00 og på 

søndag kl.10.00. 

-Pam kjøper inn mat på lørdag. 

-Øystein sørger for annonse/kunngjøring. 

-Brit låner oss hvite duker som hun leverer til Pam  før 

påske. 

-Hugo skaffer eggerøre. 

Hele rådet. 

 

 

 

 

 

Pam 

Øystein 

Brit 

Hugo 

 

14/19 Vårmesse, lørdag 27.april 
-Syklubben står for lotteri og åresalg 

-Thor Egil leder samlingen og har kontakt med Jorunn 

Abrahamsen og Sølvi Helleren om sanginnslag. 

-Thor Egil avtaler med Berit Anvik om plakat. 

-Øystein tar ansvar for andakten og annonsering i 

lokalavisen og i kirken 

-Øystein tar ansvar for skyssordning 

-Øystein kjøper inn matvarer på fredag. Thor Egil kjøper 

inn brød på lørdag.  

-Vi trenger to kaker (langpanne). Nina spørres om å lage 

den ene. Thor Egil spør sin Ingjerd om å lage den andre. 

 

 

 

 

 

Thor Egil 

Øystein 

Nina 

 

15/19 Sommeravslutning. 
Onsdag 19. juni. 

Vi samles til et kort MR-møte og går så til Sukkersletta. 

Reker og loff (felles innkjøp). 

Kaffe/drikke/kaker må hver enkelt ta med seg. 

  

 Eventuelt 
-Kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød ble enstemmig valgt 

til daglig leder for Østre Halsen menighet. 
-Dugnad utenfor kirken, onsdag 24. april kl.17.00. 

Ta med løvriver. Øystein skaffer pølser/brød/lomper . 

-Pam slutter som kirketjener med avskjedsgudstjeneste 

søndag 26. mai.  

Hugo sørger for hilsen og takk. Øystein kjøper inn blomst. 

  


