
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

31.august 2021 kl 19.00 i Østre Halsen kirke 

Til stede: Elisabeth I Hokstad, Annette Berge Moen, Lucinda Leebeek, Svein M Køhn og 

Øystein Evensen. Elisabeth Bøe Grøtteland deltok på deler av møtet. 

Forfall: Thor Egil Abrahamsen, Turid Løsnæs og Britt Lehne 

 

Nytilsatt (i vikariat) menighetspedagog Elisabeth Bøe Grøtteland ble litt kjent med 

menighetsrådet og vi ble litt kjent med henne. Hun fortalte kort om de ulike barne-og 

ungdoms-aktivitetene som var kommet i gang. 

 

Sak 26/21 Referater 

- Referat fra møte i MR 15.juni, ble vedtatt. 

-  

- Referat fra stabsmøter: Øystein orienterte kort. 

-  

- Aktiviteten i sommer og oppstart nå i høst:  

o Pilgrimsturen på Olsok fikk ingen oppmøte. Se egen sak. 

o Elisabeth tok ansvaret for å få brukt menighetssalen til et minnesamvær i 

sommer. 

- Menighetsbladet har nettopp kommet ut. Det er litt uoversiktlig med nye 

boligområder, nok blader og kanskje noe overlapp på roder. Se egen sak. 

-  

- Oppgaver på gudstjenestene, inkl oppstart kirkekaffe. Annette er nesten i mål med 

lister over hvem som tar på seg de ulike oppgavene, og sender de ut så snart hun er i 

mål 

 

Sak 27/21 Menighetsmøte 19.september 

Vi har planlagt kveldsgudstjeneste kl 18. Lucinda har påtatt seg ansvaret for litt kveldsmat. 

Hovedposten på menighetsmøtet er høring på «ny» liturgi. 

Vi bør også fremlegge årsmelding og regnskap for 2020, og legge fram planene vi har for 

høst og vinter.  

Øystein sørger for annonse i ØP og en FB-plakat som kan deles.  

Annette melder fra til alle hun har på sine lister om at de bør møte, og de som har kontakt 

med ulike grupper i kirka sier fra til dem. 



Elisabeth lager kjøreplan for møtet, og Øystein og Pieter forbereder seg på å forklare 

alternativer der det blir spørsmål om det. Vi har ikke tid til å gå igjennom alle alternativene 

og kjøre helt ny prosess i dette møtet. 

 

Sak 28/21 Formiddagskafè 

Vi har i tidligere møter bestemt oss for å prøve å arrangere «kafè»/formiddagstreff i kirka på 

dagtid. Onsdager og torsdager passer best i forhold til annen aktivitet i kirka. Vi ønsker å 

bruke torsdagen, bla fordi Sigbjørn er tilstede den dagen. Skulle det kollidere med et 

minnesamvær kan kafèen være nede. 

Svein lager en skisse til hvordan dette kan gjennomføres. Vi bruker menighetsmøtet den 19. 

til å markedsføre og forhøre oss om hvem som kan hjelpe til 

Sak 29/21 Økonomisaker vedrørende konfirmanter 

1-2 konfirmanter har ikke betalt deltageravgiften etter at den er purret en gang. 

Vedtak: Vi purrer ikke flere ganger, og avskriver beløpet som ikke er betalt. 

Eventuell refusjon i avgiften pga avlyst leir avgjøres når 2.tertial-tallene er klare. 

Sak 30/21 Oppstart kormiddag 

Det er ønske om å starte opp igjen med kormiddag, som ikke har vært gjennomført i 

pandemi-tiden.  

Vedtak: Det er fremdeles stor usikkerhet rundt smittesituasjonen, spesielt for barn og unge. 

Menighetsrådet mener derfor at vi bør vente med kormiddag til etter høstferien. 

Sak 31/21 Utdeling av menighetsblad 

Noen har manglet blader til sin rode, noen har fått to blader og noen har fått nye 

boligområder i sitt område. Elisabeth hører med ansvarlige for TV-aksjonen om vi kan få kopi 

av deres kart. Thor Egil får ansvar for å samle flest mulig av de som går med menighetsbladet 

til et møte like før neste blad skal ut. 

Sak 32/21 TV-aksjonen 

TV-aksjonen pleier å låne lokaler hos oss som base for innsamlerne i sognet. Aksjonen er i år 

24.oktober, og vi låner gjerne bort lokalene til dem.  

Sak 33/21 Liturgi i forbindelse med Evangelieteksten 

Det har kommet opp spørsmål om vi skal endre det vi har innstilt på, og søke om å få ha en 

salme mellom lesning av de to «første» tekstene og evangelieteksten (som kommer rett før 

prekenen). Anbefalingen fra sentralt er tydelig på at det ikke skal være salme her, men noen 

andre har søkt om dette og fått det innvilget. 



Vedtak: Vi kjører de kommende gudstjenestene etter den malen vi har lagt så langt, slik at 

flest mulig får opplevd det. Så kan vi ta dette opp som tema i menighetsmøtet. Hvis vi da 

ønsker å endre det, har vi sterkere argument i søknaden om dispensasjon. 

Sak 34/21 Pilgrimsvandring 

Vi vurderte å prøve på nytt på Mikkelsmesse, 29.september, men det er en ukedag og det 

blir tidlig mørkt. Søndagene utover høsten har ganske mye innhold allerede. Vi ønsker derfor 

å prøve igjen en gang til våren. Vi må være sikre på at noen av oss vet de blir med før vi 

annonserer og prøver å få omtale i forkant. 

Sak 35/21 Gullkonfirmanter 

Treffet for Gullkonfirmaneter som skulle feiret i 2020 bli avholdt 17.oktober. Vi har ansvar 

for å finne kjøkkenpersonale. Annette ser på dette sammen med kirkekaffegruppene. 

Sak 36/21 Offerformål 

Svein og kirkevergen trenger en liste over offerformål for å kunne postere de innkomne 

Vippsbeløpene på riktig konto. Øystein lager en liste for gudstjenestene ut året på bakgrunn 

av de signalene menighetsrådet gav da vi diskuterte dette for våren. 

Sak 37/21 Projektor 

Projektoren haltet gjennom konfirmasjonsgudstjenestene. Vi har penger på konto til dette 

hvis det blir nødvendig å kjøpe ny. 

(Dette løste seg raskt dagen etter ved hjelp av teknisk personale hos kirkevergen) 

Sak 38/21 Høring om ny organisering 

Vi er invitert til et orienteringsmøte 29.september kl 18.00 og et åpent møte 19.oktober kl 

18.00  Elisabeth videresender informasjon om dette. 

Sak 39/21 Julekonsert HUK 

HUK ønsker sin julekonsert den 12.desember. Dette kolliderer med lysmesse for 

konfirmantene. Elisabeth melder tilbake, og gir dem andre alternative datoer for å holde 

konserten. 

Sak 40/21 Oppgaveliste for konfirmantene 

Vi ønsker å opprettholde dugnad som et av alternativene for deltagelse fra 

konfirmantforeldrene. Til julemarkedet har vi mer behov for gevinster til loddsalget, og ikke 

behov for kaker. 

Neste møte blir 5.oktober kl 18.00 


