
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

5.oktober 2021 i Østre Halsen kirke 

Til stede: Thor-Egil Abrahamsen, Annette Berge Moen, Britt Lehne, Svein M Køhn, Øystein 

Evensen og Elisabeth I Hokstad 

Forfall: Lucinda Leebeek og Turid Løsnæs 

 Sak 41/21 Referater 

a) Referat fra møte i MR 31/8 ble godkjent. 

b) Referat fra utsatt årsmøte/menighetsmøte 19/9 ble godkjent. Vi hadde glemt å 

velge to til å underskrive protokollen da vi hadde møtet, men Thor-Egil og Svein 

var begge tilstede å underskriver på vegne av møtelyden. 

c) Referat fra fellesrådet 23/9 – utsettes til Lucinda er til stede 

d) Øystein orienterte om de viktigste punktene fra avholdte stabsmøter 

e) Møte om ny kirkelig organisering, orientering til menighetsrådene, var avholdt 

29/9. Svein, Britt og Lucinda deltok fra oss. Vi fikk utdelt høringsnotat med 

spørsmål. Alle oppfordres til å lese notatet før nytt orienteringsmøte 19/10. De 

fra menighetsrådet som ønsker å engasjere seg i saken samles til eget møte for å 

utarbeide høringssvar. 

f) Referat fra møte i trosopplæringsutvalget tas til orientering. Økonomisakene tas i 

egen sak. 

g) Referat fra møte i musikkutvalget tas til orientering. 

h) Det er flott at vi nå har kunnet åpne opp igjen alle tilbud etter koronaen. Gledelig 

med 73 personer til stede på første gudstjeneste. Middagsservering tas opp igjen 

etter høstferien. 

Sak 42/21 Økonomisaker 

a) Regnskapsrapport og balanse pr 2.tertial ble gjennomgått av kasserer. Det er et 

større overskudd enn normalt så langt i året, selv om det ikke er fullt så mye som det 

kan se ut som i regnskapsrapporten pga bruk av fonds og teknisk føring av 

konfirmantavgiften. – Regnskapet ble tatt til etterretning. Eventuelle 

budsjettjusteringer tas i neste møte. 

b) Konfirmantarbeidet viser stort mindre-forbruk siden mange aktiviteter har blitt avlyst 

og endret. Vi tilbyr konfirmantene en refusjon på kr 750,- hvis de ønsker. Alternativt 

kan beløpet doneres til barne- og ungdomsarbeidet. Elisabeth utarbeider brev i tråd 

med det vi brukte i fjor. 

c) Økonomi musikkutvalget: Menighetsrådet mener at alle konserter bør planlegges 

med økonomi i balanse, eller et lite overskudd. Det er forståelse for at det er 

vanskelig å beregne publikumsantallet. Vi har mulighet til å dekke eventuelle 

underskudd hvis det skulle bli vesentlig færre publikummere enn planlagt. 

d) Økonomi trosopplæring. Menighetsrådet støtter trosopplæringsutvalgets forslag til 

disponering av pengene inkludert kr 10 000,- til eget «event» for barn og unge i 

menigheten. Vi understreker at et såpass kostbart tiltak bør invitere bredt slik at flest 



mulig får være med, og ber om at man vurderer å også invitere barn som er aktive i 

Tjølling. 

e) Økonomi inventar: 

a. Vi ber om at det følges opp lyssetting av veggteppe i menighetssalen som skal 

finansieres av egen gavekonto 

b. Undersøke pris på kunstig juletre inkludert lys til innendørs bruk med en 

foreløpig prisramme på 7000,- 

c. Plante et nytt grantre på en plass som egner seg for juletregang utendørs, og 

inntil dette er stort nok, sjekke om vi finner et egnet tre i skogen hos 

Elisabeth. Vi ønsker hvite/gule lys på treet utendørs. 

d. Småting til kjøkkenet og leie av rensemaskin til stolene kan kjøpes inn med en 

ramme på inntil kr 15 000,- 

f) Det er bevilget kr 11.637,- fra kirkevergen som stimuleringstilskudd for oppstart  av 

aktivitet etter koronaen. I Østre Halsen ønsker vi å bruke pengene til følgende: 

- Oppstartsmidler Syforeningen Fredriksons fabrikk kr 4000,-  

- Annonse for Mannsgruppa    kr 1000,- 

- Annonse for Fredriksons     kr 1000,- 

- Annonse for ny Kafè     kr 1000,- 

- Nye kaffekanner      kr 4 637,- 

 

Sak 43/21 Dispensasjonssøknad Grunnordning for hovedgudstjenesten 

Menighetsrådet v/Øystein sender søknad om å flytte salmen mellom 1. og 2. tekstlesning til  

mellom 2.tekstlesning og evangelieteksten i tråd med det menighetsmøtet anbefalte. 

Fullstendig oversikt over hvilke alternativer vi har valgt til de ulike gudstjenesteformene 

sendes inn i tråd med det vi har behandlet i MR tidligere. 

 

Sak 44/21 Planlagte aktiviteter fram til nyttår 

a. Kafè førstkommende torsdag 7/10 og annenhver torsdag etter det. 

Kirketjener har satt fram bord og stoler, og ordner med innkjøp av brus. 

Elisabeth ordner med vaffelrøre og tilbehør, og deltar med organiseringen. 

Øystein lager arrangementet på FB og denne deles på Halse-sider. De som er 

kontaktpersoner for grupper i menigheten inviterer dem via SMS.  

b. Gullkonfirmanter 17/10 og 24/11. Annette sjekker med frivillige fra 

kirkekaffegruppa, hvem som kan hjelpe til 

c. Det er planlagt flere ulike konserter framover: 

i. Improvisasjonskonsert med Pieter 14/11 – musikkutvalget 

ii. HUK (Halsen ungdomskorps) 10/12 – menighetsråd/Elisabeth 

iii. Anders Gjønnes 16/12, leier av kirkekontoret 

iv. Eplehagen 19/12 – musikkutvalget 



Det er mulig Elisabeth avtaler med Blueberries (de eldste i skolekorpset) en 

onsdag i november 

d. Thor-Egil har gjort en stor jobb med å gå gjennom rodene for 

menighetsbladet og fått en ny frivillig til utdeling, det er ikke behov for møte. 

Frist for stoff til neste nummer er 1.november. 

e. Julemarkedet blir 27/11. Lucinda har ansvaret for arrangementet og 

Fredriksons fabrikk er i gang med å det de kan bidra med. Konfirmantene 

bidrar med noen av gevinstene til utloddninga. 

 

Sak 45/21 Aktiviteter i 2022 

- Øystein presenterte en plan for «fri-søndager» og gudstjenester for første 

halvår. Til neste MR-møte fylles denne inn med det vi vet om og som er 

planlagt. Vi tar da en gjennomgang på hva vi ønsker av gudstjenester av 

forskjellige slag. 

- Vi ønsker å ha en Medarbeiderfest hvor vi inviterer alle som gjør frivillig 

arbeid av noe slag i menigheten og alle ansatte til en hyggelig kveld. Vi ser 

for oss en fredag i månedsskiftet januar/februar. Vi setter dato og fordeler 

arbeidsoppgaver på neste møte 

Sak 46/21 Eventuelt 

Menigheten har nå ikke et Misjonsprosjekt. Vi ønsker å støtte arbeidet til Karsan som har 

permisjon fra stillingen som menighetspedagog hos oss, og ønsker også å formidle fra 

hennes arbeid i menigheten. Vi spør Karsan om hun kan sende oss noen bilder og tekst som 

kan presenteres både digitalt og på plakater i kirka. En søndag i halvåret kan offergaven gis 

til et tiltak som underbygger hennes arbeid. Deler av overskuddet fra Julemessa går også til 

dette formålet, vi ber Fredriksons fabrikk om et forslag til hvordan midlene skal fordeles. 

 

Neste møte i menighetsrådet blir tirsdag 2.november. 

Litt avhengig av saksmengden kan deler av dette møtet brukes til å svare på høring om 

kirkelig organisering, der kun de som er interessert i dette trenger å møte. 

 

 

 


