
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 
Tirsdag 1. september 2020 i Østre Halsen kirke. 
Til stede: Øystein Evensen, Britt Lehne, Turid Løsnæs, Elisabeth I. Hokstad, Svein M Køhn, Lucinda 
Leebeek.  
Forfall: Thor Egil Abrahamsen, Annette Berge Moen.  
 

Sak 41/20 Referater 
Referat fra MR møte 16/6 ble godkjent. 
Muntlige referat ble tatt til orientering.  

- Stabsmøte 13/8 og uke 24 
- Arbeidet med menighetsbladet 
- Foreløpige lister over tekstlesere, kirkekaffe, kirkeverter. Øystein tar kontakt med Annette om 

det.  
- Befaring med Fellesrådet.  

Sak 42/20 Smittevernplaner.  
Gruppene som bruker kirken har laget hver sin smittevernplan. Planene samles i en perm, slik at det 
blir lett å ta de frem.  
Smittevernplanene godkjennes.  

Sak 43/20 Høring av utkast til ny forskrift om økonomiforvaltinga i sokn i Den 
Norske kyrkja.  
Forslagg til vedtak er:  

Østre Halsen menighetsråd takker for høringen om ny forskrift om 
økonomiforvaltninga i sokn i Den Norske kyrkja og har ingen anmerkningertil denne 
tas i bruk på nåværende tidspunkt.  
 
Vi ber imidlertid om at regnskapsloven blir innført så snart forholdene ligger til 
rette for dette, slik at vi får like prinsipper for alle organisasjonsenheter i Den 
Norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn 
Dette blir formidlet videre til fellesrådsmøtet 24 september hvor saken blir behandlet.  

Sak 44/20 Messehagel 
Blir tatt opp på eventuelt i fellesrådsmøte. Trenger vi en, eventuell låne muligheter, kostnader for å 
kjøpe ny.  

Sak 45/20 Årsmøte for ØH menighet 27 september.  
Sakslisten blir gjort kjent i alle gruppene i kirken. Vi oppfordrer folk til å komme med synspunkter for 
å gjøre ØH- kirke til et enda bedre sted å være. Kan også gjøres gjennom epost som blir nevnt i 
sakslisten.   
Fordeling av arbeidsoppgaver.  

Sak 46/20 Møteplan for MR. 
1. September 
6.    Oktober 
27.  Oktober 
17.  November 
8.    Desember 

Sak 47/20 Eventuelt 
- Lærerens misjons forening har et ønske om å låne peisestua noen ganger i løpet av høsten. 

Godkjent. 
- Tilbake betaling av overskudd ifm avlysing av leir for konfirmanter 2020. Blir sendt informasjon 

til foreldre om de ønsker tilbake betaling eller om overskuddet kan brukes som en gave til 
menighetsarbeidet.  



- Forslag om at alle i MR følger ett nettmøte vdr omorganisering av kirken. Se eget epost fra 
Elisabeth 31 august.  

- Karsan har søkt om midler til en adventsstake og lysglobe for barn.  
- Øystein søker om at ny liturgi kan tas i bruk ca våren 2021. Da får vi bedre tid til å forberede 

den.  
 
 

 
 

 
 
 
 


