
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 18.oktober 2022 

Til stede: Øystein Evensen, Thor Egil Abrahamsen, Lucinda Leebeek, Brit Lehne, Svein M. 

Køhn og Elisabeth I Hokstad 

Forfall: Turid Løsnæs 

 

Møtet startet med en felles del med Tjølling menighetsråd, se eget refrat. 

Det var ikke sendt ut egen saksliste til vårt eget møte, men vi hadde behov for å drøfte 

følgende saker: 

Sak 43/22 Strømsparing 

Kirkene i Larvik er knyttet til kommunens innkjøpsavtale på strøm, den er ganske god ut 

2022, men fra nyttår blir strømmen veldig dyr også for kirken. Kirkevergen har derfor sendt 

ut forespørsel til alle menigheter på hvilke tiltak vi ser for å få ned energikostnadene. 

Vi ser at vi har en stor underetasje som ikke er i så stor bruk som vi kunne ønske. Det er en 

mulighet å stenge av denne nesten helt, og ikke ha på mer varme enn helt nødvendig her. Vi 

ser det derimot som et alternativ at ansatte i andre kirker som har kontorer i eldre og enda 

mer energi-ineffektive lokaler midlertid flytter sin arbeidsplass inn i noen av rommene i 

underetasjen hos oss. 

Vi synes det hadde vært fint om man hadde mulighet til å installere varmepumper eller 

solceller på kirka vår. Det er også satt opp en type varmekilde i noen plater i taket i 

kirkerommet som godt kan utvides noe, hvis dette er en mer effektiv varmekilde enn det 

som ellers er i bruk. Det bør sjekkes hvilke lyskilder som kan erstattes med led-pærer. 

Vi tror det er en del å gå på bare ved at alle ansatte og en del av oss frivillige har kunnskap 

om hvordan oppvarmingen foregår i dag, og kan ha et bevisst forhold til hvor man har 

varmen på, hvordan den justeres opp og ned, og hvilke lys som skal være av og på.  

Sak 44/22 Medarbeiderfest 15.november kl. 18.00 

Det er avtalt med Ragnhild Bakke Vaale at hun skal foredra, hun ønsker å kunne selge 

bøkene sine.  

Thor Egil lager et program. 

Øystein lager invitasjoner og sender ut på mail og i postkasser der det passer best. 

Svein bestiller mat og kake 

Lucinda kjøper inn servietter og bord-pynt 

Elisabeth ordner med gaver til de som skal ha det. 

Vi møtes et par timer før for å ordne bord og dekke på. 

Lørdagstreffet er nå avviklet, og fortjener en ekstra oppmerksomhet. 

Påmeldingsfrist er mandag 7.november. 

 

Neste møte blir 29.november 


