
Referat fra møte i menighetsrådet, Østre Halsen menighet, 4.februar 2020 

Til stede: Thor Egil Abrahamsen, Lucinda Leebeek, Turid Løsnæs, Britt Lehne, Svein M Køhn, Øystein 

Evensen og Elisabeth Irgens Hokstad. 

Forfall: Annette Berge Moen 

Lars Løwe og Karsan W. Hector deltok på sak 15. 

Thor Egil åpnet møtet med en tekst fra en andaktsbok og en bønn for møtet. 

Turid sørget for kaffe og kaker. 

Sak 13/20 Valg av sekretær 

Vi ble enige om at sekretærjobben går på omgang blant medlemmene. Elisabeth refererer dette 

møtet. 

Sak 14/20 Referater 

a) Referatet fra forrige gang ble godkjent med noen kommentarer om hvordan det kan 

forbedres til neste gang. 

b) Øystein refererte fra stabsmøte 23.januar 

c) Avslutning av Halsing+. Korleder ble takket av i gudstjenesten 26.januar. 

d) Mannsgruppa startet opp etter nyttår med møte 4.februar. 12 stk møtte. De har møte første 

tirsdag i måneden 

Sak 15/20 Mer himmel på jord – del 2 

Lars og Karsan orienterte om trosopplæringsarbeidet; hvilke planer som gjelder, hvordan arbeidet er 

finansiert og hvordan det utøves i praksis. Vi har totalt 100% stilling i Østre Halsen, hvorav 10% er 

finansiert over menighetsrådets budsjett. Dette er fordelt på to ansatte. 

Menighetsrådet var imponert over den store aktiviteten som skapes av begrensede ressurser. Noen 

ideer og forslag til aktivitet ble diskutert. Flaskehalsen for større og bredere tilbud er flere frivillige til 

matlaging og annen praktisk bistand. 

Sak 15/20 Gudstjenesteliste for høsten 2020 

Øystein hadde laget et forslag som var drøftet med staben. Så langt som mulig er første søndag i 

måneden uten gudstjeneste. Vi prøver med en kveldsgudstjeneste i oktober i tillegg til de som pleier 

å være på kvelden, speidergudstjeneste og lysmesse.  

Julaften blir første gtj. Kl 14.30 tilrettelagt for barn og den andre kl 16.00 med skolekorpset.  

1.juldag blir gtj. Kl 11. Elisabeth kontakter HUK med forespørsel om det kan være andre dager det 

passer bedre med korpsmusikk, der vi når ut til litt flere. 

Staben har fullmakt til å vurdere om en av søndagene i oktober skal endres til familiegudstjeneste. 

Vi kommer tilbake til offerformålene senere.  

Sak 16/20 Regnskap 2019 

Regnskapet viser et underskudd på kr 61 837,- før vi har fått tallene fra menighetsbladet. 



MR godkjenner det foreløpige regnskapet der underskuddet dekkes av fond. AU får fullmakt til å 

gjøre den endelige godkjenningen i tide til sakspapirene til årsmøtet. 

Sak 18/20 Revidering av budsjett 2020 

Svein hadde laget et utkast til revidert budsjett. 

- Kr 150 000,- er satt på en konto med høyere rente, det gir oss noen renteinntekter 

- Det er budsjettert med et underskudd på kr 82 000,- som brukes fra fond 

- Det er i tillegg kommet inn ønsker om vedlikehold av flygelet, lydkort til PC, ny komfyr og 

repprasjon av lyskastere i kirka 

MR mener at lydkort som fjerner brumming på lydanlegget til 2-3000,- er innenfor budsjettet der det 

står 5000,- til inventar og utstyr. 

MR vil etablere en givertjeneste der vi budsjetterer med å få inn minst kr 12 500,- som skal dekke 

vedlikehold av flygelet. 

De andre postene må vente til vi ser hvor mye vi får samlet inn på givertjeneste eller andre måter. 

Sak 19/20 Årsmøte i menigheten 29.mars 

Elisabeth hadde laget utkast til innkalling. Det må i tillegg presiseres muligheten til å sende inn 

forslag. Øystein sørger for at innkallingen blir trykkes sammen med årsrapport og regnskap og 

annonse i avisen. Vi har alle ansvar for å få med oss flest mulig på møtet. 

Sak 20/20 Møteplan for MR 

AU møtes 12.mars for endelig godkjenning av regnskap 

MR møtes 17.mars, 28.april, 26.mai og 16.juni med sommeravslutning. 

Sak 21/20 Møte med historielaget 

MR samarbeider om et møte med Tjølling historielag den 2.april. Tema er byggingen av kirka i 1983. 

MR ordner lokaler og kaffe, historielaget står for innhold og annonsering. 

Turid undersøker med kirkevergen hva som trengs av avtaler og formaliteter for å bruke kirken til 

dette. 

Sak 22/20 Eventuelt  

a) Menighetsbladet. Elisabeth har vært i kontakt med Clas Huseby i Tjølling om å skrive en ny 

avtale om fordeling av kostnadene. Tjølling har møte den 11/2 og vi hører fra dem etter det. 

b) Det vil være hyggelig å invitere prosten eller kirkevergen til et MR møte. Vi vurderer når det 

kan være mest aktuelt å sende en invitasjon. 

c) Vårmarked/Basar skal være i kirka lørdag 28.mars. Dette er sammen med Lørdagstreff, og 

dette lørdagstreffet er det MR som har ansvaret for det praktiske. Lucinda kontatakter Berit 

Anvik for å spørre hva de trenger hjelp til og Øystein ordner med annonse. 

Møtet ble avsluttet med Vår far og velsignelsen. 

 


