
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 17. november kl. 1900 i Østre Halsen kirke. 

 

Følgende medlemmer møtte: 

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

Anette Berge Moen, Britt Lehne, Turid Løsnæs. 

Forfall: Thor Egil Abrahamsen. 

 

Følgende saker ble behandlet: 

Sak 63/20 Referater. 

Sak 64/20 Justering av hovedgudstjenesten. 

Sak 65/20 Budsjett 2021. 

Sak 66/20 Offergaver. 

Sak 67/20 Evaluering av arbeidet i MR. 

Sak 68/20 Eventuelt. 

 

Før vi startet behandling av sakene spilte Annette Berge Moen et stykke på 

fløyte. 

 

Sak 63/20 Referater. 

- Referat fra MR 27/10 

- Referat fra stabsmøte. Det legges opp til 3-4 gudstjenester på julaften 

dersom smittevernreglene fortsatt gir anledning til kun 50 deltakere pr. 

gudstjeneste.  Viktig at alle som har som tradisjon å besøke kirken på 

julaften skal få anledning til det. 

- Status koronasituasjonen. 

Vedtak:  

Innkalling og referat fra møte i menighetsrådet 27. oktober ble godkjent- 

Øvrige referater tas til orientering. 



 

Sak 64/20. Justering av hovedgudstjenesten.: 

Øystein hadde på forhånd sendt ut følgende dokumenter: 

- Alminnelige bestemmelser for ordning for hovedgudstjeneste. 

- Lokal grunnordning for hovedgudstjenester. 

- Ordning for hovedgudstjeneste. 

Medlemmene tok en gjennomgang og fattet følgende foreløpige vedtak til 

revisjon av gudstjenesten: 

 

1. Bruk av inngangsprosesjon. 

Pr. nå har vi kun inngangsprosesjon ved dåp og når barn eller 

konfirmanter deltar på gudstjenesten. Vi fortsetter med dette, men 

konfirmanter kan godt ha denne oppgaven ved vanlige gudstjenester 

også. 

2.  Kunngjøringer og info før gudstjenesten. 

Nå har vi informasjon om gudstjenesten og kunngjøringer i ett i forkant 

av gudstjenesten, før de tre klokkeslagene. Kirkemøtet regner ikke dette 

som et egnet sted for kunngjøringer. Vi fortsetter med informasjon om 

gudstjenesten her, og formidler kunngjøringene på veggen før og etter 

gudstjenestene. Informasjon om takkeoffer gis før kollekten. 

3.  Plassering av syndsbekjennelse. 

4. Syndsbekjennelsen plasseres i samlingsdelen av gudstjenesten i alle 

gudstjenester. 

5.  Dåp. 

Vi åpner for dåp så ofte som mulig. Fire er det maksimale antallet pr. 

gudstjeneste.  For å holde en lav terskel blir det ikke nattverd under 

gudstjenester med dåp. 

6. Dagens bønn. 

Kirkemøtet har tidligere vedtatt nye bønner for hver dag i kirkeåret som 

kan bes i forkant av tekstlesningene.  Vi vil prøve ut dette under 

høymessene og høre med menighetsmøtet til våren. 

7.  Antall tekstlesninger utenom høymessen. 

Når det er høymesse, skal alle tekstlesningene leses.  Vi holder på stillhet 

mellom lesningene, men den kan godt være mer markert. Til andre 

gudstjenester leses kun evangeliet. 



8.  Evangelieprosesjon. 

Evangelieprosesjon er ikke aktuelt til høymessene, men kan prøves ut til 

familiegudstjenestene. 

9. Valg av trosbekjennelse. 

Vi holder på den apostoliske trosbekjennelsen til ordinære gudstjenester, 

men Nikemun kan brukes til særlige gudstjenester som Taize. 

10.  Hyppighet av nattverd. 

Vi feirer nattverd på gudstjenester da det ikke er dåp, 

familiegudstjeneste eller andre særskilte gudstjenester. 

11. Frambæring av nattverdelementene. 

Frambæring av nattverdelementene er ikke aktuelt som et eget ledd i 

vårt kirkerom. 

12. Bruk av frivillig ledd Troens mysterium under nattverden.Troens 

mysterium er et kort tillegg i forlengelsen av Innstiftelsesordene.  Vi tar 

dette med under høymessene. 

13. Håndhilsning i forlengelsen av fredshilsen under nattverden. 

Dette ble nedstemt. Selv etter situasjonen vi er i nå kan dette virke 

fremmedgjørende. 

14.Utsendelse. 

Menigheten sitter under postludiet, og utsendelsesordene kommer 

etter. 

Vedtak: 

Forslaget er å anse som en foreløpig vedtak. Menighetensrådets forslag 

benyttes på gudstjenesten 21. februar. Menigheten kan i et ettfølgende 

møte bli gitt anledning til å komme med eventuelle endringsforslag. 

 

 

Sak 65/20. Budsjett 2021 

Kasserer Svein Køhn gikk gjennom budsjettet. Budsjettet er gjennomgått og 

forenklet. Budsjettet går i balanse, og vi har en liten buffer.  Aktiviteten er liten 

i noen grupper er liten grunnet koronasituasjonen. 

Vedtak: 

Budsjett for 2021 vedtatt. 

 



Sak 66/20. Offergaver. 

Litt meningsutveksling rundt dette. Enighet om at offergaven julaften skal gå til 

Kirkens nødhjelp.  Ellers ulike organisasjoner som kan prioriteres, jfr. 

Kirkekollekt.no. 

 

Sak 67/20 Evaluering av arbeidet i MR. 

Konklusjonen var at rådet var fornøyd med et arbeidet som hadde blitt utført i 

dette første året alt tatt i betraktning den spesielle situasjonen landet befinner 

seg i grunnet korona. 

 

Sak 68/20. Eventuelt. 

- Julegrantenning 29.11.20 med etterfølgende gudstjenese. 

Julegrantenning kl. 1800, gudstjeneste kl. 18.30. 

- Ønske om kjøp av et biljardbord til bruk for barn og ungdom. Klarsignal 

fra menighetsrådet.  

- Til menighetsbladet: Menighetsrådets medlemmer ble oppfordre til å 

velge seg en salme som hver enkelt hadde et forhold til. Ønskelig at en 

skrev et lite stykke og fortalte om hva salmen hadde betydd. 

 

Turid Løsnæs, sekretær 

Øystein Evensen ansvarlig for sak 64/20. 

-  

     

 

 


