
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 16.mars kl 18.00 i Østre Halsen kirke 

Til stede: Elisabeth I Hokstad, Thor Egil Abrahamsen, Annette B Moen, Britt Lehne, Svein M 

Køhn og Øystein Evensen.  

Turid Løsnes var med litt i starten. Pieter Leebeek var med på liturgien og sak 7 

Forfall: Lucinda Leebek 

 

Vi starte møtet med at Pieter og Øystein presenterer de ulike musikalske alternativene i 

revidert liturgi. Menighetsrådet ønsket å bruke serie 1, men bruke serie 2 på enkelte 

gudstjenester på kveldstid, med eget tema, eller der det ikke er nattverd. 

Øystein sammenstiller svarene fra de tre møtene der vi har behandlet saken slik at det er 

klart for innsending.  

Menighetsrådet anser det som urealistisk å få hørt menigheten i spørsmålet før fristen, med 

de smittevernreglene og den store usikkerheten som gjelder nå. Vi vil heller gjennomføre 

gudstjenestene etter menighetsrådets anbefalinger i en periode og gjøre en ny vurdering 

senere. 

Sak 06/21 Referater 

- Referat fra møte i MR 9.febrauar ble godkjent uten merknader 

- Referat fra stabsmøter. Øystein orienterte. Det har vært mye planlegging av 

alternative aktiviteter den siste tida. Sak om form på familiegudstjenester tas under 

eventuelt. 

- Referat fra Fellesrådet. Har behandlet årsmelding og regnskap. 

- Aktiviteter og arrangementer siden sist: Det har vært avholdt to normale 

gudstjenester. Aktiviteter for barn og unge har vært åpne en periode. 

Sak 07/21 Konfirmasjoner 

Det har pr mail, og etter innstilling fra staben, blitt avgjort at vi ønsker å avholde 

konfirmasjonene som planlagt 8. og 9.mai, med fem gudstjenester. Fra vi fattet dette 

vedtaket og fram til informasjonen har gått ut har situasjonen endret seg mye. Smittetallene 

har økt mye og tilgangen på vaksiner er forsinket og delvis stoppet. Det har kommet 

reaksjoner fra konfirmantfamiliene på at denne datoen er for tidlig. Vi diskuterte saken på 

nytt og kom fram til følgende: 

1. De konfirmantene som fortsatt ønsker konfirmasjon 8.eller 9.mai kan få det, hvis 

smittevernreglene tillater at gudstjenester gjennomføres. 

2. Alternative datoer for konfirmasjoner i Østre Halsen kirke er 28.og 29.august. 

3. Skulle det være enkelte konfirmanter som ikke har mulighet noen av disse helgene kan vi 

gjennom dialog finne egne løsninger for dem. 

 



 

Sak 08/21 Bruk av kirkeklokkene 

Det er laget en oversikt over hvordan det skal ringes/kimes/klemtes i kirkeklokkene ved ulike 

anledninger hos oss på Halsen. Dette presenteres for menighetsrådet. 

Saken utsettes. Thor Egil oversender forslaget til menighetsrådet etter at Pieter har fått 

uttale seg om saken. 

Sak 09/21 Årsmelding 

Utsendt forslag til årsmelding godkjennes med de rettinger som fremkom i møtet. En enkel 

resultat og balanse legges inn i dokumentet før det kopieres opp. 

Sak 10/21 Menighetsmøte(r) 

Både årsmelding, regnskap og endringer i liturgien skal fremlegges på menighetsmøter. Det 

er ulike tidsfrister her som vi antagelig ikke klarer å overholde. Vi mener at hovedformålet 

med å høre menigheten i disse sakene er å skape engasjement, dialog og medbestemmelse. 

Dette er etter vår mening ikke mulig å få til uten å møtes fysisk, på et tidspunkt det føles 

trygt. 

Fra og med den 17.mars blir det ikke mulig å møtes, tiltakene varer i første omgang til 

6.april. Den store usikkerheten gjør at vi ikke planlegger noen dato for disse møtene før 

situasjonen har stabilisert seg 

Sak 11/21 Eventuelt 

- Staben har foreslått et plan for ulike element i en familiegudstjeneste og andre 

gudstjenester som ikke følger planen for høymesse. Menighetsrådet slutter seg til 

planen og signaliserer at vi er glade i å synge 

Neste møte er planlagt til 13.april 

EIH 


