
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 10.12.20 

Til stede: Thor-Egil Abrahamsen, Lucinda Leebeek, Annette Berge Moen, Turid 

Løsnæs, Britt Lehne, Øystein Evensen, Svein M Køhn og Elisabeth I Hokstad 

 

Sak 69/20 Referater 

Referat fra MR-møte 17/11 ble godkjent. 

Andre referater og oppsummeringer av den siste tida ble tatt til orientering. 

Det kan se ut som det nærmer seg en avklaring om det innlånte flygelet. Det blir minimum 

stående til over jul, og vi har ansvaret for å betale flytting. 

Konsert med Br.Gjønnes er gjennomført med litt lite oppslutning, kanskje pga minimal 

markedsføring. Konsert med HUK er avlyst. Eplehagen skal gjennomføre og er utsolgt. 

Sak 70/20 Valg av leder og nestleder 

Elisabeth I Hokstad ble gjenvalgt som leder og Thor-Egil Abrahamsen som nestleder for ett 

år. 

Sak 71/20 Gudstjenesteplan med offerformål 

Gudstjenestene for kommende halvår er planlagt tidligere og er i tråd med de signaler vi har 

gitt om å prøve litt nytt, og samtidig holde på innarbeidet praksis om fordeling med Tjølling 

på noen av høytidsdagene. 

Vi fortsetter praksisen om at ca halvparten av offerformålene er til egen drift som 

Menighetsarbeidet eller Barne- og ungdomsarbeidet.  

Siden vi ikke viderefører det konkrete Misjonsprosjektet ønsker vi at to ofringer pr halvår går 

til Misjonsselskapet. 

Andre organisasjoner vi prioriterer er: Søndagsskoleforbundet, Redd Barna, NOR Misjon, 

Kirkens Bymisjon, Bibelselskapet, IKO og ChangeMaker. Øystein setter opp en fordeling av 

disse knyttet til hva som passer for gudstjenestene. 

Annette tar ansvaret for å sette opp en plan for tekstlesere, kirkekaffegrupper og andre 

frivillige til gudstjenestene. 

Sak 72/20 Møteplan 

Foreløpig møteplan for menighetsrådet er 12/1, 9/2, 9/3, 13/4 

Den 12.januar ønsker vi å invitere staben til å være med på et felles møte. Dette møte skal 

også ha en gjennomgang av de ulike musikalske alternativene i revidert liturgi. Det finnes 

også noen ulike muligheter for bruk av kirkeklokker, Øystein og Thor-Egil ser på 

alternativene i forkant, spesielt knyttet til gravferd. 



21.februar avholder vi et menighetsmøte etter gudstjenesten for å få innspill til revidert 

liturgi. Gudstjenesten gjennomføres i tråd med menighetsrådets innstilling. 

14.mars settes av til årsmøte i menigheten i etterkant av gudstjenesten. 

Sak 73/20 Justering av hovedgudstjenesten – del 2 

Øystein hadde forberedt og presenterte ulike alternativer på følgende punkter: 

- Samlingsbønner: Vi fortsetter å bruke alternativ 2 til vanlig og 7 ved 

Familiegudstjenester. Tilleggene for spesielle dager flettes inn ved høytider og andre 

steder det er naturlig 

- Syndsbekjennelser: 

o  Vi ønsker alternativ 2 «La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse» som 

innledning.  

o Videre alternativ B ved Høymesser med nattverd og alternativ C ved Familie-

/Ungdoms-/Dåpsgudstjenester. 

o Løftesordet fra 1-Joh 1,9 

- Valg av Hallelujaomkved ser vi på sammen med musikkvalgene, men fint om det 

kunne presenteres noen alternativer blant de mest kjente sangversene 

- Forbønn: vi ønsker å gjøre forbønnen mer dynamisk og aktuell, fint at det flettes inn 

aktuelle saker og hendelser og åpne for muligheten til at menigheten kan komme 

med forbønnsønsker. Aktører som skal delta i gudstjenesten kan gjerne bidra med 

innhold. Få med offerformålet i bønnen. 

- Innsamling av takkeoffer: Når Koronaen er over ønsker vi å gå tilbake til tidligere 

ordning med innsamling i benkeradene når det ikke er bønnevandring, i tillegg til 

Vipps. 

Sak 74/20 Eventuelt 

Sosiale arrangementer som «julemiddag», fest for frivillige og andre samlinger utgår til 

Korona-situasjonen er betydelig bedre. 

Elisabeth overbringer juleønsker og hilsener til staben når de samles 17.desember. 

Det ble bemerket at det til tross for begrensinger i omgangform råder en optimisme og 

engasjement i kirka vår nå som vi må ta med oss og bygge videre på. 

GOD JUL 

 


