
Referat fra telefonmøte i Østre Halsen menighetsråd 
17.mars 2020 kl 19.00 
 
Til stede: Elisabeth I Hokstad, Thor Egil Abrahamsen, Lucinda Leebek, Annette 

Berge Moen, Turid Løsnæs, Britt Lehne, Svein M Køhn, Øystein Evensen 
 
 

Sak 23/20 Referater 

- Referat fra møte i MR 4.februar 

o Referatet ble godkjent 

- Orientering fra stabsmøter (virusinformasjon i egen sak) 

- Orientering fra AU 11.mars 

- Referat fra Fellesrådet 

o Orienteringene ble tatt til etterretning 

- Arrangementer og annet som har vært gjennomført 

o Syklubben har utlodning via FaceBook og Vipps 

o Skryt av Baby-sang gruppa 

Sak 24/20 Konsekvenser av Corona-viruset 

Alle arrangement, inkludert gudstjenester, de neste ukene er avlyst eller utsatt. Ny 

informasjon og retningslinjer oppdateres fortløpende. Øystein refererte den siste 

informasjonen fra kirkevergen. Dåp, gravferd og vielser kan gjennomføres med begrenset 

oppmøte. Konfirmasjonene er utsatt til høsten. 

Øystein og Pieter planlegger å spille inn noen gudstjenester som kan legges ut på FaceBook 

og evt kirkens hjemmesider. Øystein er også tilgjengelig på telefon for de som trenger det. 

 

Sak 25/20 Årsmelding og regnskap 2019 
 

Saken er behandlet i AU 11.mars. Forslag til årsmelding og regnskap er sendt ut på 
mail 
Selv om det ikke blir årsmøte nå så kan vi behandle årsmeldingen og regnskapet ferdig slik at 

det kan legges ut på hjemmesider og er klar for behandling på et senere tidspunkt. 

Regnskap for 2019 er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr 15 492 etter bruk av disposisjonsfond  
på kr 90 617. 
Totalt er det samlet inn kr 129 530 i offer, herav kr 52 781 til andre. 

 

  

Menighetsrådets økonomiske stilling er god, fri egenkapital er på kr 276 151. 

 

Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent, med noen endringer. 

Det fremlagte årsregnskap vedtas. Overskudd fra 2019 på kr 15 492 avsettes 

til disposisjonsfond. 

 



Sak 26/20 Givertjeneste 

Svein har et utkast til informasjonsbrev om hvordan dette gjøres i praksis. De innsamlede 

midlene skal i første omgang brukes til å finansiere vedlikeholdet av flygelet som er 

gjennomført. Deretter brukes midlene til andre tiltak i menigheten. 

Vedtak: Givertjenesten etableres. 

Sak 27/20 Menighetsblad 

Det blir ikke noe menighetsblad nå til påske. Det må på plass nytt trykkeri og nye folk til 

redigering osv Det har vært dialog med Tjølling. 

Annette holder dialogen med Tjølling og melder tilbake til dem at vi ønsker at vi finner et 

nytt trykkeri med grafiker innenfor dagens budsjettramme. 

Sak 28/20 Andre saker/Eventuelt 

- Rodene for menighetsbladet begynner å bli godt dekket 

- Neste møte blir 28.april som tidligere avtalt 

 

 


