
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

15.juni 2021 i Østre Halsen kirke 

 

Til stede: Lucinda Leebeek, Øystein Evensen, Britt Lehne, Svein M Køhn og Elisabeth I 

Hokstad 

Forfall: Thor-Egil Abrahamsen, Annette B. Moen og Turid Løsnæs 

 

Sak 18/21 Referater 

- Referat fra møte i MR 27. april ble godkjent. 

- Øystein refererte fra stabsmøter og saker som ønskes behandlet i MR. Noe tas 

underveis og noe under eventuelt. 

- Lucinda refererte fra møte i Fellesrådet. Dette ble tatt til orientering. 

- Elisabeth refererte at revisjon av regnskap 2020 er gjennomført og i orden. 

- Friluftsgudstjeneste sist søndag fungerte veldig godt. Med litt bedre markedsføring er 

dette et tiltak vi ønsker å gjenta neste år. 

- Lyden i kirkerommet har i lengere tid vært vanskelig. Det er nå funnet noen feil som 

kan rettes, og vi håper det blir bedre 

- Flygelet som ikke er vårt har nå fått en plan for hvor det skal, og vi avventer at eier 

organiserer transport. 

 

Sak 19/21 Regnskap for 1.tertial 

Svein orienterte om regnskap og balanse pr 1.tertial. Regnskapet bærer preg av liten 

aktivitet, og det gir et godt regnskapsmessig resultat. Rådet tok rapporten til etteretning og 

avventer eventuelle budsjettjusteringer til 2.tertial er avsluttet. 

 

Sak 20/21 Gudstjenesteplan 2.halvår 

Øystein orientere om den foreløpige planen og hvilke søndager som var planlagt. 

Menighetsrådet kom med følgende forslag som vi ber om at innarbeides i planen: 

- 19.september holdes gudstjenesten kl 18.00 med etterfølgende menighetsmøte kl 

19.00. Gudstjenesten blir etter foreslått liturgi for vanlige gudstjenester. Lucinda tar 

ansvar for at vi serverer kveldsmat på menighetsmøtet. 

- 31.oktober, Bots-og bønnedag blir Taizè-gudstjeneste kl 19.00 

- 14. eller 21. november blir Lys våken/Familiegudstjeneste. Dato avhenger av hva som 

passer for nyansatt menighetspedagog. 

 

 



Sak 21/21 Julemarked 

Vi ønsker å ha et «forenklet» julemarked samme lørdag som ØHSK Damegruppe har på 

Musikkhuset. (Sannsynligvis 27.november). Vi ser for oss: 

- Kafè 

- Åresalg (kan vi utfordre konfirmantene til å ha med gevinster eller bidra) 

- Enkel «salgsbod» hvis noen har laget eller bakt noe som kan selges 

- En formingsaktivitet for barn (julekort, pynte pepperkaker e.l.) 

- Gjerne sang av barnekoret hvis de ønsker 

Lucinda tok på seg hovedansvaret for å organisere og koordinere. 

 

Sak 22/21 Pilgrimstur på Olsok 

Start ved Østre Halsen kirke torsdag 29.juli kl 17.00. Vi går pilgrimsleden fram til Tjølling 

kirke. En kort stopp underveis med litt informasjon om hva det er å gå pilgrim og hvorfor 

leden går her. En enkel samling i Tjølling kirke når vi kommer fram, antagelig rundt kl 19.00 

Øystein har ansvaret for annonsering og kontakt med Tjølling menighet.  

 

Sak 23/21 Vedlikehold og utsmykking 

Kirketjener Sigbjørn hadde laget en oversikt over pågående og planlagte 

vedlikeholdsoppgaver mm 

- Gang og trappeoppgang er malt 

- De vevde teppene bør renses eller rengjøres på annet vis før de henges opp. MR 

støtter at dette gjøres på beste og rimeligste måte. 

- Kors med Kristusfigur som ligger på Musikkhuset bør flyttes til kirken hvis det er greit 

for HUK, så få vi komme tilbake til hvor den kan plasseres. 

- WhiteBoard-tavler til inngangspartiet bør kjøpes inn og monteres. MR ønsker en 

dialog mellom kasserer og trosoplærer om finansiering er mulig over 

trosopplæringsmidlene. 

- Det er satt av midler til lys på parkeringsplass og gangvei i kommunestyresak denne 

uka 

Sak 24/21 Misjonsprosjekt og hjemmeside 

Teksten som står om vårt tidligere misjonsprosjekt bør fjernes fra hjemmesiden. Vi ønsker i 

stedet å fremheve at en av våre medarbeidere har permisjon for å delta i et prosjekt, skrive 

litt om det, den aktuelle organisasjonen inkl kontonummer. 

 

 

 



Sak 25/21 40-års jubileum 

I mars 2023 blir Østre Halsen kirke 40 år. MR ønsker allerede nå å begynne å tenke på planer 

for å markere dette. Det er naturlig å feire dette på Palmesøndag, siden den ble innviet på 

denne dagen. 

Det kan være aktuelt å trykke opp en informasjonsbrosjyre om kirken og noe av inventaret. 

Vi ønsker å invitere Biskopen til å være med på feiringen. 

Ytterligere planer må legges etter hvert. 

 

Neste møte blir 24.august kl 18.00 

God sommer! 

EIH 


