
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 27. oktober 2020 i Østre Halsen kirke. 

 

Følgende medlemmer møtte: 

Elisabeth I. Hokstad, Øystein Evensen, Svein M. Køhn, Lucinda Leebeck, Turid 

Løsnæs. 

Forfall: Thor Egil Abrahamsen, Annette Berge Moen, Britt Lehne. 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 

Sak 55/20      Referater. 

Sak 56/20      Evaluering av aktivitet. 

Sak 57/20      Justering av hovedgudstjeneste. 

Sak 58/20      Leie/oppbevaring av flygel. 

Sak 59/20      Gullkonfirmanter. 

Sak 60/20      Økonomisaker. 

Sak 61/20      Aktiviteter framover. 

Sak 62/20      Eventuelt. 

 

Sak 55/20 Referater. 

- Referat fra MR 6/10 

- Referat fra stabsmøte 22/10 

- Referat fra Fellesrådet 15/10 

Vedtak:  

Innkalling og referat fra MR 6/10 m/justert budsjett godkjent. 

Øvrige referater tatt til orientering. 

 

Sak 56/20 Evaluering av aktivitet. 

- Fellesmøte med Historielaget 14/10. 

- Konfirmasjonsgudstjenester 17/10 og 18/10. 



- Konsert med Tunklang 18/10. 

- Kveldsgudstjeneste m/kveldsmat 25/10. 

- Utleie generelt. 

- Et år med arbeid i dagens menighetsråd. 

Vedtak: 

Vedr. utleie ble avtale med Hagelaget etterspurt. Øystein tar kontakt med laget 

i forhold til krav om smitteplan samt utarbeidelse av ny leieavtale. 

Punktet vedr. Menighetsrådets første arbeidsår utsettes til neste møte. 

Øvrige punkter tas til orientering. 

 

Sak 57/20 Justering av hovedgudstjeneste. 

Øystein informerte i forhold til eventuelle endringer vi kan gjøre i liturgien. Skal 

vi holde på det vi har eller skal vi gjøre endringer. 

Vedtak: 

Det menighetsrådet mener skal benyttes legges fram for et menighetsmøte 21. 

februar 2021 til uttalelse. Menighetsrådet beslutter deretter. 

 

Sak 58/20 Leie av/oppbevaring av flygel. 

Spørsmålet om fortsatt leieavtale/oppbevaring av flygel ble diskutert. 

Vedtak: 

Menighetsrådet anser at det ikke lenger er behov for å leie flygelet. 

 Leder for menighetsrådet utformer et brev til utlåner av flygelet hvor det 

informeres om at leieavtalen ikke fornyes. 

 

Sak 59/20 Gullkonfirmanter. 

Kontaktperson Anne Kristine Kaupang i Tjølling har gjort et grundig arbeid og 

funnet adresser til alle 100 gullkonfirmantene. Spørsmålet nå gjelder å finne en 

dato for samling. 

 



Vedtak: 

Samlingen utsettes grunnet coronasituasjonen. Det antydes en dato på 

vårparten, og samlingen bør finne sted i etterkant av en gudstjeneste. 

Annette Berge Moen er vår kontaktperson  

 

Sak 60/20 Økonomisaker. 

Vedtak: 

Vi fortsetter dagens ordning i forhold til betaling for middag/brødmat. 

Ordningen er godt innarbeidet og kjent. 

Kirkemusikkbudsjettet er snaut, og kasserer tar signalet om at budsjettet for 

neste år om mulig bør økes.  

 

Sak 61/20 Aktiviteter framover. 

- 8/11 Gudstjeneste. 

- 15/11 Gudstjeneste 

- 17/11 Møte i Menighetsrådet. 

- 22/11 Lys våken-gudstjeneste og ungdomskonsert. 

- 29/11 Speidergudstjeneste og julegrantenning kl. 17/18. 

- 6/12 Lysmesse kl. 1800. 

- 8/12 Møte i Menighetsrådet. 

- 13/12 Gudstjeneste med kammerkoret og konsert med HUK. 

- 19/12 Konsert med Eplehagen og Pieter. 

- 24/12 Julegudstjeneste kl. 1300, 1430 og 1600. 

- 25/12 Gudstjeneste kl. 1.00. 

- 31.12 Gudstjeneste kl. 1100. 

- Menighetsmøte og medarbeiderfest på nyåret fastsettes foreløpig ikke. 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

 



Sak 62/20 Eventuelt. 

Speiderne ønsker å sette opp en gapahuk i skogen ved kirken. 

Menighetsrådet ser på  tiltaket som svært positivt. 

 

Turid Løsnæs 

Sekretær. 

-  


