
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 6. oktober 2020 i Østre Halsen kirke. 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Elisabeth I. Hokstad, Øystein Evensen, Britt Lehne, Svein M. Køhn, Lucinda Leebeck, Annette 

Berge Moen, Turid Løsnæs. 

Forfall: Thor Egil Abrahamsen. 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 

Sak 49/20 Oppfølging etter utsatt årsmøte/menighetsmøte. 

Sak 50/20 Menighetsblad. 

Sak 51/20 Møte i regi av historielaget 14/10. 

Sak 52/20 Økonomi. 

Sak 53/20 Høringssaker fra Kirkerådet. 

Sak 54/20 Eventuelt. 

Før behandlingen av sakene hadde vi en diskusjon vedrørende 

visjonsdokumentet Del 3 

- Kunst og kulturuttrykk er en del av kirkelivet. 

Det ble en fruktbar diskusjon hvor mange ideer og tanker ble luftet. Det var 

stor enighet om at kunst og andre kulturuttrykk er en viktig del av kirkelivet. 

Det ble videre pekt på konserter både store og mindre, utstillinger og andre 

kulturinnslag i samarbeid med andre aktører. I denne omgang var dette en 

diskusjon med utveksling av ideer.  

Enighet om at for å få realisert ideene, så må det være økonomi til dette. I dag 

er musikkbudsjettet på kr 20.000. 

De mer konkrete ideer/tanker vil vi komme tilbake til. 

 



Sak 48/20 Referater 

- Referat fra MR 1/9. 

- Referat fra stabsmøter. 

- Referat fra møtet i Fellesrådet 24/9. 

- Smittevernplan for Lørdagstreffet. 

Vedtak: 

Innkalling og referat fra MR 1/9 godkjent. 

Smitteplan for lørdagstreff godkjent. 

Øvrige referater tas til orientering. 

 

Sak 49/20 Oppfølging etter årsmøte/menighetsmøte. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Sak 50/20 Menighetsbladet. 

Saken ble drøftet og etterspurt med hva vi bl.a. har ansvar for fram til neste 

utgivelse. Vi vil også forsøke å finne ytterligere en person som kan bidra i.f.m. 

utgivelsen av menighetsbladet. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Sak 51/20 Møte i regi av Historielaget 14. oktober. 

Arrangementet vil i utgangspunktet være Historielagets ansvar. Vi vil likevel ha 

visse oppgaver som å låse opp kirken, koke kaffe og  ha klart tekniske 

hjelpemidler. 



Britt Lehne og Øystein Evensen tar ansvar for kaffekoking. Annette Berge Moen 

tar ansvar i.f.m. å ønske velkommen. Svein Løsnæs fra historielaget vil ellers 

lede arrangementet. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Sak 52/20 Økonomi. 

Kasserer i Menighetsrådet Svein M. Køhn orienterte om endringer /justeringer i 

budsjettet. 

Vedtak: 

Justert budsjett vedtatt i henhold til kasserers forslag. 

 

Sak 53/20 høringssaker fra Kirkerådet. 

- Økonimiforvaltning. Menighetsrådets forslag ble ikke bifalt av 

fellesrådet. Vi velger å sende vår høringsuttalelse vedrørende denne 

konkrete saken. 

- Kirkelig organisering. Øystein Evensen vurderer en egen uttalelse. 

Menighetsrådet for øvrig tar høringen til orientering. 

- Øvrige høringer som 

- Endringer i kirkeordningen, høring om kirkevalg, kvalifikasjonskrav for 

kirkelige stillinger, og langtidsutleie av kirker tas til orientering. 

 

Sak 54/20 Eventuelt. 

- Gullkonfirmantfeiring. Utsettes til neste år. Annette berge Moen har 

ansvar for ytterligere undersøkelser omkring denne saken. Saken drøftes 

på nytt i neste møte. 

 



- Julaften vil det bli avholdt 3 gudstjenester, henholdsvis 

- Kl. 1300 familiegudstjeneste, kl. 1430 og kl. 1600. 

Oppdelingen skyldes coronasituasjonen med krav om begrenset antall 

personer. 

- Medarbeiderfesten utsettes til neste år, antydningsvis februar. 

- Utleie av menighetssalen etter gudstjeneste. Utleie vil kollidere med 

kirkekaffen. Enighet om at gjeldende regel om ingen  utleie etter 

gudstjeneste bør følges. 

- Ny avtale om plassering av flygel. Saken tas opp på neste møte. 

- Kveldsgudstjeneste 25/10 m/kveldsmat. Ansvarlige ifølge mottatt 

oppsett. 

 

Turid Løsnæs 

sekretær 

 

 


