
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 29.november kl.18.00 i kirka 

Til stede: Elisabeth I Hokstad, Thor Egil Abrahamsen, Øystein Evensen, Brit Lehne, Svein M. 

Køhn og Lucinda Leebeek (sak 49-51) 

Forfall: Turid Løsnæs 

45/22 Referater og orienteringer 

- Referat fra menighetsrådet 20. september 

Ble godkjent. 

- Referat fra fellesmøte med Tjølling 18.oktober 

Ble godkjent 

- Referat fra menighetsrådet 18.oktober 

Ble godkjent 

- Stabsmøter 20/10, 3/11 og 17/11 

Ble tatt til orientering. Man har dessverre måttet gjøre om på noen gudstjenester pga 

lite påmelding til Lys Våken, og få Speidere som kunne delta. Det er veldig bra 

påmelding fra Barnehager og Skoler til samlinger og gudstjenester før jul 

- Orientering om strøm-tiltak 

Det vil bli montert en varmepumpe i menighetssalen og takvifter i kirka, 

forhåpentligvis før jul. 

- Musikkutvalget planlegger tre sang-kvelder, den første før jul, en i mars og en i mai 

- Trosopplæringsutvalget planlegger juletrefest 5.januar 

46/22 Oppsummering og evaluering av medarbeiderfest 15.november 

Medarbeiderfesten var en koselig kveld, med godt oppmøte (39 stk) og god mat. 

Programmet fungerte godt, og en halvtimes foredrag var passe lengde. Vi ønsker å arrangere 

dette årlig, og synes november er en passe tid på året å ha dette. 

47/22 Oppsummering og evaluering av julemarked 26.november 

Julemarkedet var godt organisert, hadde bra besøk og omsetning på bortimot 40 000,- som 

er ny rekord. Fredriksons og Lucinda har gjort en god jobb med planlegging og 

gjennomføring. Veldig bra at barnekoret kunne opptre. Overskuddet går til 

menighetsarbeidet. 

48/22 Økonomi 

- Vurdere behovet for å gjøre endringer i årets budsjett 

Det er ikke behov for å gjøre noe med årets budsjett, det ser ut som vi får et høyere 

overskudd enn opprinnelig budsjettert. 

- Budsjett for 2023 

Kasserer la fram forslag til budsjett for 2023. Det er budsjettert med et underskudd 

blant annet fordi vi tenker å bruke en del på jubileumsmarkeringen i mars. Forslaget 

til budsjett ble godkjent. 



49/22 Julekonsert 

Musikkutvalget arrangerer «Vi synger jula inn» søndag 18.desember kl 18.00 De har med 

lokale solister og det blir mye allsang. Vår nye organist blir involvert i konserten. Utvalget 

gjør det meste av forberedelser og oppgaver, men trenger at noen fra menighetsrådet bidrar 

som brannvakt og med klokkeringing. Det er ingen inngangspenger, men kollekt til slutt. 

50/22 Oppstart av aktiviteter i 2023, hvordan kommer vi godt i gang? 

De viktige og store sakene på nyåret er kirkevalg og 40-års jubileum (se sak 51). 

Kirkekaffekokere og tekstlesere inviteres til en kort samling i starten av januar for å fordele 

søndagene. 

Videreføring av kor avklares med ny organist når hun er på plass. 

Barnegruppene inviteres til juletrefest 5.januar. Trosopplæringsutvalget har ansvaret for 

arrangementet og gir menighetsrådet tilbakemelding på hva man trenger hjelp til for 

gjennomføringa. 

51/22 Eventuelt: -planlegging av 40-års jubileum 

Vi har følgende poster avklart: 

Speiderne har lavvo, bål og grilling, mest sannsynlig mandag 20.mars. 

Jubileumsgudstjenesten blir søndag 26. som også er Maria budskapsdag 

Barnetrimmen (og andre barnegrupper?) har bursdagsfest mest sannsynlig mandag 27. 

Sangkveld med Vidar Kristensen tirsdag 28.mars. Tema: møte med kvinner 

Østre Halsen skolekorps spiller konsert onsdag 29.mars. 

Palmesøndag 2.april blir det fellesgudstjeneste med Tjølling som passer for barn og med 

pilegrimsvandring i forkant. 

Andre forslag er en kveld med foredrag og diskusjon om folkekirken i framtida der tidligere 

biskop Laila Riksaasen Dahl kan være aktuell innleder og et samarbeid med historielaget der 

man viser filmen fra bygginga av kirka. 

Øystein purrer på svar på om biskopen kan delta, involvere prosten i denne dialogen. 

Thor Egil kontakter Laila R. Dahl og spør om hun kan delta. 

Svein kontakter Tjølling historielag. 

Elisabeth hører med Tjølling sangforening om de kan delta på jubileumsgudstjenesten. 

 

Neste møte blir tirsdag 10.januar 


