
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 9. februar kl. 1800 i Østre Halsen kirke (med godkjent avstand i 

Menighetssalen.) 

 

Følgende medlemmer møtte: 

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

Thor Egil Abrahamsen, Annette Berge Moen, Turid Løsnæs. 

Forfall: Britt Lehne. 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 

Sak 1/21  Referater. 

Sak 2/21 Regnskap for 2020. 

Sak2/21  Årsrapport. 

Sak 3/21 Menighetsmøter. 

Sak 4/21 Visjoner og ideer. 

Sak 5/21 Eventuelt. 

Møtet startet med at leder Elisabeth Irgens Hokstad leste en bønn. 

 

Sak 1/21 Referater. 

- Referat fra møte i MR 10. desember 2020. 

- Referat fra dialogmøte MR og stab 26. januar 2021. 

- Referat fra stabsmøter. 

- Aktiviteter og arrangementer siden sist inkl. jul. 

- Håndteringen av koronanedstengningen. 

Vedtak: 

Innkalling og referat fra MR møte 10/12-20 og referat fra dialogmøtet MR og 

stab 26/1-21 godkjent. 

Øvrige referater og informasjon tas til orientering. 



I tillegg orienterte Thor Egil Abrahamsen fra kontakten han hadde hatt i 

forbindelse med deltakere i Mannsgruppa. 

 

Sak 2/21 

Regnskap for 2020. 

Det fremlagte årsregnskapet vedtas. Overskuddet fra 2020 på kr 21 117,- 

avsettes til disposisjonsfondet. 

 

Sak 2/21.  

Årsrapport. 

Ytterligere informasjon fra kirkevergen ved bl.a. åpningstider vil bli sendt ut til 

de ulike avdelingene. Når dette mottas, vil det bli utferdiget et utkast til 

årsrapportsom som kan behandles på neste møte i Menighetsrådet. 

 

Sak 3/21. 

Menighetsmøter. 

Møtene berammet til 21. februar og 14. mars må utgå grunnet 

smittesituasjonen samfunnet er i. 

Vedtak: 

Menighetsmøtet og årsmøtet tas samla etter påske. 

 

Sak 4/21. 

Visjoner og ideer. 

Mange tanker fremkom.  Hva med en kafe/et lavterskeltilbud en gang hver 14. 

dag. Det er stor tilflytting til Halsen/Rekkevikområdet.  Viktig å peke på kirken, 

hvilke muligheter for samvær den kan invitere til. 

Dette er noe vi vil komme tilbake til. 

 



 

Sak 5/21. 

Eventuelt. 

- Annette Berge Moen orienterte om framdriften og arbeidet i forbindelse 

med utgivelse av neste menighetsblad.  Bladet er like rundt hjørnet, men 

det har vært mye arbeid i tilknytning til utgivelsen.  Dette har tatt sin tid.  

Så langt har annonseinntektene kommet opp i kr 47.500.  Dette er svært 

bra. 

- Førstkommende søndag blir det utegudstjeneste på Østre Halsen. 

Speiderne bidrar med kakao, og medlemmer av menighetsrådet bidrar 

med boller. 

- Diskusjon omkring spørsmålet om nye kistegraver innenfor eldre 

rammegraver.  Henvendelse fra Tjølling om Østre Halsen menighetsråd 

også ville engasjere seg i dette spørsmålet.  

Vi avventer om dette spørsmålet kommer opp i fellesrådet.  Vår 

representant Lucinda Leebeck vil så informere oss hva fellesrådet mener. 

- Thor Egil Abrahamsen tok opp spørsmålet om et fond knyttet til Ruth 

Berntsen med formål utsmykning av kirken. Kunne fondet nyttes til 

lyssetting av et stort vevd teppe som nå henger i menighetssalen . 

Menighetsrådet var svært positive til tanken, og Sigbjørn sjekker ut 

hvilke muligheter det finnes innenfor det beløpet som står til rådighet. 

- Kirkeklokkebruk. 

- Pieter må rådspørres. Forslag fra Pieter kommer tilbake for behandling i 

menighetsrådet. 

- Pilgrimskirka/Tunsbergleden. 

Kirka vår ligger langs skilta pilgrimsrute og det kan vi bruke til noe. Flere 

synspunkter rundt temaet. Hva med å vandre fra Østre Halsen opp til 

Tjølling kirke. Dette må vi komme tilbake til. 

- Annette informerte om at vi avventer gudstjenestelistene noe.  Kommer 

tilbake til det. 

- Mange tanker omkring situasjonen vi er i og hvordan vi best skal kunne 

nå ut med det tilbudet kirken har.  Andakt på sykehjemmene er det lagt 

opp til 10.03. 

- Hva med å streeme en gudstjeneste. Pris kr 800,-. Vi prøver å få til en slik 

gudstjeneste før påske. Vi prøver også å få til enda en utegudstjeneste 

før påske. 



 

Vedtak: 

Samlet informasjon under eventuelt tas til orientering. 

 

Neste møte i Menighetsrådet er 9. mars. 

Turid Løsnæs 

Møtets sekretær. 

 

 

 

  


