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1. Menighetsråd og ansatte 
 
Menighetsrådets hadde følgende sammensetning: 
 
Hugo Skau Carlsen leder 
Nina Elisabeth Deichmann nestleder 
Thor Egil Abrahamsen sekretær 
Ingvar Arnfinn Lysnes kasserer 
Grethe Eskelund Kristiansen medlem 
Brit Lehne medlem 
Øystein Evensen sokneprest 

 
Hugo Skau Carlsen var menighetsrådets representant i Larvik 
kirkelig fellesråd. Nina Elisabeth Deichmann var kontaktperson 
for misjonsavtalen. Thor Egil Abrahamsen hadde på grunn av 
vikartjeneste permisjon august-november. Øystein Evensen 
fungerte som sekretær i dette perioden. AU, arbeidsutvalg, besto 
av leder, sekretær og sokneprest. 
 
 Nytt menighetsråd fra oktober 2019: 
 
Elisabeth Irgens Hokstad leder 
Thor Egil Abrahamsen nestleder 
Mari Aakre Hildenbrand sekretær 
Turid Løsnæs medlem 
Lucinda Jacomina Jeannette Leebeek medlem 
Annette Berge Moen medlem 
Brit Lehne 
Svein Mathias Køhn 
Øystein Evensen 

1. vara 
2. vara og kasserer 
sokneprest 

 
Lucinda Jacomina Jeannette Leebeek ble valgt som 
menighetsrådets representant i Larvik kirkelig fellesråd.  
 
Mari Aakre Hildenbrand har fra 2020 søkt om og fått innvilget 
fritak fra menighetsrådet. Sekretærvervet går på deling.  
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Ansatte i Østre Halsen menighet: 

Øystein Evensen sokneprest 100% 
Pieter Leebeek kantor 100% 
Pamela Andresen 
Stig Aarøe Arnesen 

kirketjener 80% (t.o.m. mai) 
kirketjener 60% (f.o.m 
august) 

Lars Løwe menighetspedagog 50% 
Karen Elisabet Wittersø Hector Menighetspedagog 50% 
Sølvi Helleren Larsen Menighetsmedarbeider 10% 

Sammendrag av menighetsrådets arbeid 2019                                                                                                                                               

I 2019 ble det avhold 8 møter og behandlet 32 saker. 

Engasjemenet til Sølvi Helleren Larsen, som hadde ansvaret for 

Halsing Pluss, ble forlenget. Menighetsrådet hadde også i år tenkt 

å ha sommeravslutning på Sukkersletta, men p.g.a. ustabilt vær 

ble den avholdt inne og uteområdet ved kirken. Sekretær Tor Egil 

Abrahamsen fikk innvilget permisjon i fra medio august til 

30.november. p.g.a. et vikariat som prest i Kabelvåg. Øystein 

overtok sekretæroppgavene. En del av oppgavene til     

Menighetsrådet første halvår har vært forberedelser til 

kirkevalget 2019, som ble avholdt 8. og 9. september. Øystein 

Evensen, Grethe Eskelund Kristiansen, Ingvar Lysnes og Hugo 

Skau Carlsen deltok på valgmedarbeiderkurs i Berg kirke 3. 

september. Valgkomiteen bestod av Henny Kaldheim, Annette 

Berge Moen og Hugo Skau Carlsen. Stemmestyre bestod av Grethe 

Eskelund Kristiansen, Ingvar Lysnes og Hugo Skau Carlsen. Alle i 

menighetsrådet var valgmedarbeidere under gjennomføringen av 

kirkevalget på Østre Halsen skole 8. og 9 september. Stemmestyre 

pluss prest Øystein Evensen var med på opptellingen av 

kirkevalget på kirkevergens kontor tirsdag 11.september.  25 

oktober ble det avholdt medarbeiderfest for frivillige og ansatte. 

Ove Henning Berrefjord var kåsør. Sang og musikk ved Brit Lehne 
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og Fredrik Emil Lange-Nielsen. Det «gamle» menighetsrådet 

hadde ansvaret for medarbeiderfesten. 

2. Gudstjenester og kirkelige handlinger 

I løpet av 2019 har det vært avhold 50 gudstjenester, hvorav 9 var 

barne- familie- og ungdomsgudstjenester, 5 skolegudstjenester, 

19 gudstjenester med nattverd og 10 gudstjenester med dåp. Det 

var 3811 deltakere på gudstjenestene og 412 nattverdsgjester, 25 

barn og voksne ble døpt i kirken, 40 konfirmert, 2 er gravlagt fra 

Østre Halsen kirke, 20 er gravlagt fra Undersbo kapell, og ett par 

er viet i Østre halsen kirke. I tillegg er flere som hører til sognet 

blitt døpt, viet og gravlagt i andre sogn.   

3. Aktiviteter 

3.1 Barn og ungdom  

Målgruppe 0-18 år: 872 barn/ungdommer 

I trosopplæringen ønsker vi at barn og unge skal få lære å mestre 

livet i både gode og vonde dager ved hjelp av troen. 

Vi har gode samarbeidsrutiner med skoler og barnehager, og har 

tilbud for disse i forbindelse med både jul og påske. Vi opplever at 

trosopplæringsaktivitetene øker tilknytningen til lokalkirken. 

Flere av de som bruker trosopplæringsaktivitetene våre, kommer 

fra andre menigheter i Larvik. 

Stillinger: 

Alle ansatte jobber med TO-arbeid. Vi har i tillegg en stilling som 

deles mellom Karsan og Lars, som utelukkende jobber med TO.: 

a)Menighetspedagog Karsan 65% (40% TO-midler, 15% 

kateketmidler fra bispedømmet, 10% diakonal stilling – lønnes av 

MR 

b)Menighetspedagog Lars 35 % (kateketmidler fra bispedømmet) 
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Vi har noen ulønnede medarbeidere som er involvert i 

trosopplæringsarbeidet, både ungdommer og voksne. 

Visjon for trosopplæringen:  

Kirken- et godt sted å være, et godt sted å lære. 

Hovedmål for trosopplæringen: 

a)Skape møteplasser mellom Gud og mennesker i alle aldre.  

b)Styrke tilhørigheten til kirken gjennom aktiv deltakelse.  

c)La barn og unge møte den Treenige Gud gjennom sentrale 

bibeltekster fra frelseshistorien. Lære om og lære å bruke sentrale 

begreper i den kristne tro (f.eks. nåde, forsoning, tilgivelse, 

kjærlighet, frelse, tro m.m.).  

d) Inkludere trosopplæringsaktivitetene i gudstjenestene. 

Tiltak: 

Dåp med foregående samtale 0 år 

Mål: bli kjent med foreldre/barn. Være i dialog om dåpens 

løfter/forpliktelser og om kirken/rommet. Informere om 

menighetens tilbud til barn.  

Oppslutning: 33 (2017), 36 (2018) og 32 (2019). 

Det sendes ikke lenger ut invitasjon til dåp (pga GDPR). 

Dåpssamtaler holdes stort sett individuelt, vanligvis i kirken. 

Mange velger fortsatt å døpe i nabokirken i Tjølling, siden dette er 

en eldre og mer tradisjonell kirke, og tidligere sognekirke for 

Østre Halsen. Flere foreldre er døpt der selv.  

Ansvarlig: presten 

Babysang, Aldersgruppe: 0-1 år.  
Mål: et tilbud til de miste barna med en voksenperson. For å 
stimulere barna og knytte kontakt mellom barn, voksne og kirken. 
Oppsluttning: ca 25 barn innom 
Tiltaket ble startet av Marion Ørseng (frivillig) i august. Ny 
menighetspedagog tok over i september. Oppmøte på høsten var 
på mellom 4-11 barn. De fleste var nyinnflyttere og nyetablerte i 

https://trosopplaring.kirken.no/#/enhet/660/lokale_planer/plan/1772/tiltaksliste/tiltak/76169/2015
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området rundt ØH. Mange foreldre ga uttrykk for at tiltaket er 
viktig for dem. De er glade for å ha noe i nærmiljøet og finner en 
arena å bli kjent med andre.  
Ansvarlig: Karsan 

Barnetrimmen 1 – 5 år,. 
Mål: å gi barna kunnskap om bibelen/kjente bibelfortellinger, lære 
noen kristne sanger/bønner og styrke selvbildet gjennom 
mestringsopplevelser (gymaktiviteter).  
Oppslutning: ca 40 barn var innom (gjennomsnittlig  25 barn på 
samlingene). 
Barnetrimmen er et av de første møtene med kirken etter dåpen. 
Barneskolens gymsal er godt egnet til formålet. Foreldre 
kommenterer at de setter stor pris på tiltaket. 
Det er opprettet en egen Facebook-side med informasjon, bilder 
m.m.  
Ansvarlig: Lars 
Vi betaler leien av gymsalen fra TO-midlene. 

Søndagsskole 2-9 år 
Søndagsskolen deltar i første del av gudstjenesten. Deretter går 
barna over i menighetssalen og har eget opplegg med sang, 
bibelfortelling og aktivitet.  
Ansvarlig: Karsan 
Det var 10 betalende medlemmer i 2019. 

Halsing - barnekor 3 – 6år,  
Mål: Drive barnekor som kan spre (sang)glede blant medlemmene 
og i menigheten.  
Oppslutning:  over 20 barn har vært  innom i koret. Koret har egen 
(gratis) T-skjorte til alle medlemmer. Denne brukes ved 
opptredener.  
Ansvarlig: Pieter og Karsan. Frivillige hjelper med middagen. 
Foreldre betaler for middag. Barna spiser gratis. 

Halsing+ barnekor 7år og oppover 
Koret ble dessverre lagt ned februar 2020. Vi samarbeider nå med 
barnekoret ”Bits” i Tjølling. Og flere av barna har begynt der. Bits 
kommer for å synge på en gudstjeneste her.  
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4- 5- og 6-årsbok 

Mål: Gi barna økt kunnskap om hva kirken er, menigheten og 
bibelfortellingene, og la dem møte noen av kirkens ritualer. 
Oppslutning: 24 barn i 2018, 23 barn fikk bok i 2019. 
Invitasjon blir sendt i brev til alle døpte. Barna får utdelt "Min 
egen kirkebok" i familie gudstjenesten. Barnekoret deltok på 
gudstjenesten, noe som var svært positivt. Flere barn fikk med 4 
og/eller 5 års bok når de fikk sine bøker. Søsken med ulik alder 
fikk samtidig.  
Ansvar: Øystein, Karsan, Lars ved behov. 

Tårnagenthelg 8 år 
Mål: La barna oppleve seg sett og verdsatt i kirken sin. Oppdage 
kirken.  
Oppslutning: 15 tårnagenter og 3 senioragenter. 
Alle i Halsing+ fikk invitasjon til å være med, og alle bortsett fra en 
var med hele helgen. Koret sang på gudstjenesten. Tiltaket ble 
veldig godt mottatt av agenter og foreldre. Tiltaket krever mange 
frivillige, og det er viktig å rekruttere disse i god tid.  
Ansvarlig: Øystein og Karsan. Frivillige på lørdag. 

Lys våken, 5.-7. klasse. 
Vi sendte ut 160 invitasjoner i posten. Av disse deltok 8 barn. Vi 
møttes lørdag kveld, spiste og ble kjent med hverandre og i kirken. 
Deretter forberedte vi søndagens gudstjeneste, laget julekrybbe 
og hadde ulike lysaktiviteter. De som deltok likte opplegget meget 
godt, og det ble en veldig god gudstjeneste på søndag.  

Speideren 8-18 år 
Mål: Østre Halsen KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og 
drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en 
kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, 
samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og 
respekt for naturens verdi. (Fra Grunnreglene §2) 

I 2019 har Østre Halsen KFUK/KFUM speiderne blant annet 
samlet inn penger til Globalaksjonen, samlet inn søppel til 
kystlotteriet, sendt representanter på PEF-kurs og PEF-ting, vært 
med på leir på Knattholmen, kanotur i Farris og tur til Skautvedt, 
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hatt orientering med Hedrum O-lag i tillegg til møter med temaer 
knyttet til speiderstigen; kristen tro, felleskap, 
samfunnsengasjement og personlig utvikling. Speiderne tok også 
merker i fyr og flamme, førstehjelp og fugler. 

Første søndag i advent ble det holdt speidergudstjeneste i kirken 
der to speidere og ny speiderleder Kim Merethe Johansen ble tatt 
opp. Etter gudstjenesten serverte speiderne pepperkaker og gløgg 
i forbindelse med tenningen av julegrana.  

I 2019 ble det også investert i 2 nye telt.  
Styret for 2019 besto av gruppeleder Lars-Magnus Johansen, 
nestleder Thor Kristian Larsen, kasserer Erna Eknes Olsen og 
medlem Anita Gregersen. Inger Sørli Kobro ble takket av som 
speiderleder på avslutningen i juni og på medarbeiderfesten i 
oktober.  

Det var fjorten speidere og fire ledere ved utgangen av 2019. 

Ansvarlig: frivillige, og  prest (ved gudstjenestedeltakelse m.m.). 

Juniors 5.-7. trinn 
Mål: Juniors er en barneklubb med mål om å la barna bli mer kjent 
med Jesus, se den enkelte gjennom aktiviteter og engasjement, og 
lære dem ulike sosiale ferdigheter.  
Oppslutning:  over 40 barn innom 
Alle oppmøtte går i 5. eller 7.kl på ØH skole.  
Der er behov for flere frivillige.  
Ansvarlig: Karsan, Øystein og Lars ved behov, frivillig hjelper med 
maten.  

Konfirmasjon 
Mål: Vekke og styrke troens liv som gis i dåpen. Gi konfirmantene 
tilhørighet til menigheten. Være i dialog med konfirmantenes 
livsspørsmål.  
Oppslutning: 42 ungdommer ble konfirmert i mai. Dette gir 
oppslutning på 91% av de døpte (mot 50% som er gjennomsnitt i 
Larvik). 
Alle konfirmantene kommer samtidig, spiser og prater. Under 
samlingene er det variasjon mellom fellesundervisning og 
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samlinger i grupper.  Utenom de samlingene har konfirmantene 
vært med på: Gudstjenester, konfirmantcup, diakonal 
innsamlingsaksjon (til KN), og konfirmantleir på Solåsen.  
Musikkinteresserte får eget tilbud av kantor, og deltar med 
musikk i gudstjenestene. Foresatte inviteres til å være aktive i 
forhold til gudstjenester, leir menighetens julegavemesse, 
vårmarked, konfirmantcup p m.m.  
Ansvar: prest, Lars og Karsan. Frivillig hjelper med matlaging. 
Konfirmantavgiften dekker utgiftene til mat, leir, fellesutgifter og 
bibel. 

Ledertrening 15-17 år 
Mål: Trene interesserte ungdommer til lederoppgaver. La barn og 
konfirmanter få møte eldre ungdomslederne i undervisningen.  
Ansvar: menighetspedogogene 
Barnehagesamarbeid 1 – 5 år 
Sognets barnehager blir invitert til samlinger i forkant av jul og 
påske. Vi lar barna være med på å skape en samling der vi går 
gjennom julens og påskens innhold. Særlig samlingene til jul er 
godt besøkt. Flere barnehager utvider besøket med å spise nisten i 
eller utenfor kirken. 
Ansvar: Lars, prest og kantor er med når de har mulighet. 
Finansiering: TO-midler. 

Skolesamarbeid 6 – 15 år 
Vi inviterer skolene til jul- og påskegudstjeneste. Begge 
barneskolene og ungdomskolen deltar årlig på julegudstjenestene. 
Formen fungerer godt og det stort oppmøte. Vi ser dessverre også 
her mindre interesse for påskegudstjenesten. 
Ansvar: prest og  kantor. 

3.2 Voksne 

Kor uten grenser 
Kor Uten Grenser var et damekor med øvelser hver onsdag i vår- 
og høstsemesteret i Østre Halsen kirke kl. 12.00-14.00. Koret 
hadde 42 medlemmer. I slutten av 2019 flyttet koret fra Østre 
Halsen til Nanset.  
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Menighetsblad for Tjølling og Østre Halsen 

Menighetsbladet utgis av Tjølling og Østre Halsen menigheter i 
samarbeid. Menighetsbladet ønsker å formidle Bibelens budskap 
gjennom et medium som kommer i alle postkassene i 
lokalsamfunnet og som mange leser. 

Menighetsbladet ønsker også å formidle gjennom små reportasjer 
det som skjer i menighetene og forhåndsomtale arrangementer og 
aktiviteter. I tillegg refereres lister over døpte, vigde og døde. 
Gudstjenestelistene er en viktig del av bladets innhold og barne- 
og ungdomsarbeidet omtales jevnlig.  

Lokalt blir menighetsbladet distribuert på dugnad i Østre Halsen, 
og det legges ned et stort arbeid av de som organiserer og står for 
ombæringen.  

Bladets inntektskilder er kollekt i kirkene, gaver fra leserne og 
annonser. Underskuddet dekkes av de to menighetene, som i 2019 
var på kr 16 287,- for Østre Halsens del.   

Syklubben 
Målet er å samle ei arbeidsgruppe på dagtid for å ha et godt, 
sosialt samvær, samtidig som vi lager ting som loddes ut eller 
selges. Inntektene går til menighetens diakoniarbeid og 
misjonsprosjekt. 
Ved utgangen av 2019 var vi 12 medlemmer. På møtene har vi 
vært mellom 5 og 10 stykker.  

27.april  hadde vi en stor vårutlodning i samarbeid med 
lørdagstreffet, som denne dagen ble ledet av menighetsrådet. I 
forkant av 27. april hadde vi i to dager solgt lodder på Meny, 
Blinken. 

Syklubben har hatt møter i Kirkestua nede annenhver torsdag kl. 
11.00 – 14.00. Møteplan henger alltid på oppslagstavlene i kirken. 
Dette året har vi hatt 22 samlinger.   
Før julemarkedet møttes vi hver uke i en periode. Julemarkedet 
ble gjennomført 23. nov. I år ble det også solgt hvetekaker og 
flatbrød !  Vi takker for alle gode bidrag til gevinster, produkter til 
salg, og arbeidsinnsats på selve dagen!! 
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Resultater: 
Vårutlodning    27.april   (Netto   kr.11.955 )   
Julemarked  23. nov.  ( Netto   kr.32.502 ) 
Inntektene er delt mellom diakonikontoen og misjonsprosjektet 
på Madagaskar. 

Styret har bestått av leder Berit Falck Anvik, kasserer Annette 
Berge Moen, utlodningsansvarlig Karin Archer. 

 
Mannsgruppa 
Mannsgruppa i Østre Halsen kirke er en gruppe der menn i alle 
aldre kan samles til hyggelig sosialt samvær. Gruppa møttes 7 
ganger i 2019. Møtenes innhold er: Samtale, ofte i tilknytning til 
en innledning eller et foredrag, lesning av neste søndags tekst, evt. 
En annen tekst, og et måltid mens praten går. 
Kåsører/underholdere i 2019 var: Thor Andreas Anvik, Bjørn 
Melø, Alf Petter Hammersmark, Egil Lie, Øystein Evensen og 
Håkon Vold   

Stillhetens time med Bibelen 
Stillhetens time er en samling i kirken siste tirsdag i måneden 
mellom kl. 19. og 20. Formålet er å finne ro, stillhet og styrke alene 
og i fellesskap med andre gjennom Bibelens ord. Samlingene blir 
annonsert i gudstjenester, på kirkens nettside og i menighetsblad. 
Leder er Øystein Evensen 

3.3 Diakoni 

Diakoniutvalget besto av Brit Lehne, Grethe Eskelund Kristiansen 

og Pamela Andresen.   

Lørdagstreff 

Lørdagstreff er en samling en gang i måneden fra 11-13. Alle er 

velkomne og mange kommer her som ikke er på andre 

arrangementer i kirka. Vi forsøker å få inn gjester hver gang, ellers 

har vi faste innslag: god mat og kaffe, utlodning, mye sang og 

andaktsord tilslutt. Dette er et sosialt tilbud for alle, men 
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deltakerne har stort sett vært godt voksne. Det har kommet 

mellom 20 og 30 på hvert treff.  

Vi har hatt 8 lørdagstreff i 2019. Sang av Dusinet, lysbilder, tema 

fra gamle dager er noe av programmet. 

Ledere: Steinar Kaldheim og Janne Helen Kristiansen 

Andakter og sangstund 

Onsdager mellom 11 og 12 har det vært andakter og sangstunder 

på Rekkevik sykehjem. Personalet er svært behjelpelige med å 

informere om og samle beboerne til samlingene.   

3.4 Misjon 

Misjonsprosjektet på Madagaskar 
Østre Halsen støtter det diakonale arbeidet i Antsirabe på 

Madagaskar. Dette omfatter senteret for spedalske, Mangarano; 

arbeidstrening som hjelper ungdom i arbeid, fattigskolen Akany 

Fanomezantsoa og barnehjemmet Akanisoa.  

Barnehjemmet Akanisoa – Et godt hjem.  

Barnehjemmet ble startet i 1988 an NMS, men drives i dag av den 

gassisk-lutherske kirken i Antsirabe med støtte fra NMS og SOS-

barnebyer med flere. Det bor ca. 20 barn på barnehjemmet. Noen 

av dem er foreldreløse, mens de fleste har familie som ikke er i 

stand til å forsørge dem. Barnehjemmet gir dem en trygg oppvekst 

og hjelper dem til å stå på egne bein når de blir voksne.  

I 2019 ble det samlet inn kr 22 228, 50,- på vår- og julemarkedene 

og kr 1835 ,- i kollekt til misjonsprosjektet. Menigheten har, i 

henhold til avtalen fra 2017, forpliktet oss på å gi kr 30 000,- til 

prosjektet i året, så menighetsrådet dekker det resterende 

beløpet.  

 

Misjonskontakt var Nina Elisabeth Deichmann 



13 

 

4. Økonomi 

 

Årsregnskap Østre Halsen MR 2019     

     

Driftsregnskap       

  Noter 
Regnskap 
2019 

Regulert 
Budsjett 
2019 

Opprinnelig 
Budsjett 
2019 

Regnskap 
2018  

600-659 Brukerbet., salg, avgifter og 
leieinnt.   -148 303 -110 000 -110 000 -134 522  

700-789 Refusjoner/overføringer  -3 750 0 0 0  

800-829 Statlige tilskudd 9 -10 000 0 0 0  

840-859 Tilskudd fra 
fellesråd/menighetsråd   -62 864 -56 864 -56 864 -54 788  

860-879 Andre tilskudd, gaver, 
innsamlede midler 7 -129 530 -128 600 -128 600 -133 789  

SUM DRIFTSINNTEKTER  -354 447 -295 464 -295 464 -323 099  

010-099 Lønn og sosiale utgifter 8 22 000 29 000 29 000 33 000  

100-299 Kjøp av varer og tjenester  174 337 167 501 167 501 173 618  

300-389 +429  Refusjoner/overføringer  158 730 141 500 141 500 99 657  

400-479 ekskl. 429  Tilskudd og gaver 7 94 445 72 600 72 600 105 437  

SUM DRIFTSUTGIFTER  449 512 410 601 410 601 411 712  

BRUTTO DRIFTSRESULTAT  95 066 115 137 115 137 88 613  

900-909 Renteinntekter og utbytte  -1 781 0 0 -2397  

NETTO FINANSINNTEKTER/-
UTGIFTER  -1 781 0 0 -2397  

NETTO DRIFTSRESULTAT  -93 285 115 137 115 137 86 216  

930 Bruk av udisponert fra tidl. år 
(overskudd) 4 -11 604 -11 604 -11 604 -47 898  

940-949 Bruk av disposisjonsfond 4 -90 617 -90 617 -90 617 -52 257  

950-959 Bruk av bundne fond 3 -17 768 -18 916 -18 916 -51 563  

SUM BRUK AV AVSETNINGER  -119 989 -121 137 -121 137 -151 718  
540-549 Avsatt til disposisjonsfond 4 0 0 0 53 898  
550-559 Avsatt til bundne fond 3 11 212 6 000 6 000 0  
SUM AVSETNINGER  11 212 6 000 6 000 53 898  
580 REGNSKAPSMESSIG 
MINDREFORBRUK (OVERSKUDD)  -15 492 0 0 -11 604  
980 REGNSKAPSMESSIG 
MERFORBRUK (UNDERSKUDD) 2 0 0 0 0  

 
Balanse       

  Noter 
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018    

54 2.13-2.17 Kortsiktige fordringer 5 4 592 22 310    
58 2.10 Kasse, bankinnskudd   401 056 449 618    

59 SUM EIENDELER   405 648 471 929      

60 2.56-2.58 Disposisjonsfond 4 -260 659 -351 276    

61 2.51-2.52 Bundne driftsfond 3 -53 179 -59 735    

64 2.5950 Regnskapsmess. 
Mer/mindreforbruk  2 -15 492 -11 604    

74 2.32-2.39 Annen kortsiktig gjeld 6 -76 318 -49 315    

75 SUM GJELD OG EGENKAPITAL   -405 648 -471 929    



14 

 

Sum avsetninger og bruk av 
avsetninger       

       

Disposisjonsfond (alle ubundne fond)    
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018    

Inngående balanse 01.01 2.56 -351 276 -349 635    
Avsetninger 540 0 -53 898    
Bruk av avsetninger 940 90 617 52 257    
Utgående balanse 31.12 2.56 -260 659 -351 276    
         

Bundne fond    
Regnskap 
2019 

Regnskap 
2018    

Inngående balanse 01.01 2.51 -59 735 -111 298    
Avsetninger 550 -11 212 0    
Bruk av avsetninger 950 17 768 51 563    
Utgående balanse 31.12 2.51 -53 179 -59 735    
       

Spesifikasjoner bundne fond 
  

Regnskap 
2019 

Regnskap 
2019    

ØH Skolelag – bundet fond 25101 -1 416 -1 416    

Ubenyttet gave prosjektor – bundet fond 25104 -11 327 -11 327    

Minnegave Ruth Berntsen utsmykn krk – 
bundet fond 25105 -5 750 -5 750    

Konfirmasjonsarbeid – bundet fond 25106 -23 474 -41 242    

Dåpsopplæring – bundet fond 25107 -10 148 0    

Barne/ungd.arb – bundet fond 25109 -1 064 0    

Sum  -53 179 -59 735    

       
 

Noter    

 1 Regnskapsprinsipper  

 

Menighetsrådets regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av 
kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk. De 
kommunale regnskapsprinsipper innebærer blant annet at inntekter og utgifter er ført etter 
bruttoprinsippet og utgifter/inntekter er ført etter det såkalte anordningsprinsippet som betyr at 
alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet.  

 

 

 
2 
  

Regnskap for 2019 er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr.15 492,- etter netto bruk 
av disposisjonsfond på kr. 90 617,-. 

      
3 Bevegelser bundne fond:    

 
Det er brukt kr 17 768,- av bundet fond til konfirmanter i 2019 
 

 Avsatt     

  kr    10 148 Dåpsopplæring  

  kr      1 064  Barne- og ungdomsarbeid  

  kr    11 212 Sum bruk av bundne fond  
       
4 Bevegelser ubundne fond: 

 Brukt:   

  kr    -57 500 Diakoni og sosial virksomhet 

  kr    -24 904  Barnekor 

  kr      -8 213 Fellestiltak 

 
 kr    -90 617 
 

Sum bruk av ubundne fond som budsjettert 
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5 
 

Kortsiktige fordringer: 
  

 Beløp Tekst    
 kr     2 400 2 x 1200,- ubet. konfirmantavgifter 2019  

 kr          49  offer 31.12.19 Diakoni, vipps   

 kr        940 offer 31.12.19 – diakoniarbeid  

 kr        833  kor. bilag 258/19, Søndagsskoleforbundet  

 kr        369 Bet. tilbake fra ØP  

 kr     4 592  Sum kortsiktig fordringer  

      

6  Kortsiktig gjeld:     

 Beløp Tekst    

  kr     -2 250 Juletre, Håke J. Håkestad  

  kr     -9 781  Kor Uten Grenser, aktivitet overføres til Nanset  

  kr   -22 137 tilskudd til misjonsprosjekt  

  kr     -2 330 buketter/alter/gave, Viola Blomster   

  kr     -5 938 Lønnskostnader desember 2019, refusjon LKFR  

  kr     -1 000  Johanne Nordheim, 24.12.19  

  kr     -1 627 Meny Blinken desember  

  kr    -13 811 MR-refusjon desember 2019  

  kr    -16 287 Andel underskudd menighetsblad 2019  
  kr     -1 157 Konfirmant-Cup 2019  

  kr    -76 318 Sum kortsiktig gjeld  

      
7 
 
 
 
:  

Offer og gaver 
Totalt er det samlet inn kr 129 530 i offer, herav kr 52 781 til andre. Videreførte offer 
til andre er kr 52 284. Det er i tillegg gitt kr 39 761 til andre i forbindelse med 
misjonsprosjekt, speiderleir mm. I tillegg er det avskrevet to konfirmantavgifter på til 
samen kr 2 400. Totalt utgjør gaver og tilskudd kr 94 445.  

      
8 Lønn og godtgjørelser:    

 Det er i 2019 utbetalt kr. 6000,- i godtgjørelse til leder av menighetsrådet, Hugo Skau Carlsen. 

 

Det er utbetalt honorar til ulike musikere på til sammen kr 16 000. Ingen har fått  
utbetalt over den skattepliktige grensen. Totalt er det utbetalt kr 22 000 i 
godtgjørelser.  

   

9 Frifondstilskudd på kr 10 000 er til oppstart av søndagsskole 2019  
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5. Visjon for menigheten 

Østre Halsen skal være en raus og inkluderende møteplass 

mellom Gud og mennesker i alle aldre.  

Satsningsområder:  

- flere arrangement med bred appell – invitere talere til å 

fortelle om et tema eller sin livs/troshistorie.   

- flere arrangement og tilbud for ungdom 

- rekrutering til tiltak for eldre 

- rekrutering av frivillige 

- tett samarbeid mellom råd, stab, frivillige og menighet. 

- satsning på diakoni 


