
Referat 27.04.21 – Menighetsrådet. 

Til stede: Elisabeth I Hokstad, Thor-Egil Abrahamsen, Annette Berge Moen, 

Lucinda Leebeek, Britt Lehne, Øystein Evensen, Svein M Køhn og Turid Løsnæs 

 

Sak 12/21 Referater. 

- Referat fra møte i MR 16. mars godkjent. 

- Øvrige referater og informasjon ble tatt til orientering. 

Sak 13/21 Økonomi. 

Kasserer Svin Køhn orienterte om økonomien og nytt reglement.  Reglementet  

inneholder ingen store endringer og ble vedtatt i sin någjeldende form. 

Kasserer tok opp spørsmålet om en del av konfirmantavgiften for forrige år 

skulle refunderes hjemmet.  Enighet om at dette avventes til konfirmasjonen 

for inneværende år er gjennomført. 

Kasserer tok også opp spørsmålet om økning av konfirmantavgiften. 

Beløpet kr 1200,- har vært gjeldende i flere år. Enighet om en økning opp til kr 

1500. 

Vedtak: 

Konfirmantavgiften økes til kr 1500. Det presiseres at beløpet inneholder alle 

utgifter knyttet til konfirmasjonen, også konfirmantleir. 

Sak 14/21 Regler for bruk av kirkens klokker. 

Vedtak: 

Reglementet vedtas i henhold til innstillingen. 

Sak 15/21 Gudstjenesteplan for sommeren og 2. halvår. 

Gudstjenesteplanen ble gjennomgått  og korrigert.  Interesse for å få til en 

pilgrimsvandring i tilknytning til en gudstjeneste på Olsok. Øystein utarbeider 

en skisse for et slikt arrangement. 

Høsthalvåret starter med konfirmasjoner 28. og 29. august. 

Sak 16/21 andre møter og aktiviteter i menigheten. 



Dette ble sett på i forrige møte.  Enighet om at det hodes fast ved disse 

aktivitetene. 

Menighetsmøte  avholdes 19. september. 

Det sendes en søknad til biskopen om å få praktisere ny liturgi fra pinse og fram 

til menighetsmøtet i september.  Dette som en prøveordning. 

 

Sak 17/21 Eventuelt. 

Tor Erling orienterte om gullkonfirmanter. I Tjølling er det tenkt å avholde to 

samlinger, en for 51 år, (skulle vært i fjor) og 50 år.  Spørsmål om Østre halsen 

menighetsråd ønsket å delta i disse arrangementene.  Menighetsrådet er 

positivt innstilt til deltakelse. 

Turid spurte om det var godtgjørelse ved deltakelse med spilling o.l. Det ble 

bekreftet. 

 

Neste møte: 1. juni. 

 

Turid Løsnæs 

sekretær 

 

 

 


