
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 4.januar 2022 kl 18.00 

Til stede: Elisabeth I Hokstad, Thor Egil Abrahamsen, Øystein Evensen, Turid Løsnæs, Lucinda 

Leebeek, Annette Berge Moen og Svein M Køhn 

Forfall: Britt Lehne 

Sak 01/22 Valg av leder og nesteleder 

Elisabeth I Hokstad ble gjenvalgt som leder. 

Thor Egil Abrahamsen ble gjenvalgt som nestleder. 

Sak 02/22 Referater 

- Referat fra møte i MR 2/11 ble godkjent 

- Referat fra stabsmøter 11/11 og 9/12 ble referert muntlig, aktuelle saker tas under 

eventuelt eller der de passer inn i sakslista 

- Julemarkedet i slutten av november ble vellykket, og gav et overskudd på ca kr 

16 000,- som er inntektsført på menighetsarbeidet 

- Konserter ble noe amputert pga restriksjoner, men improvisasjonskonserten Pieter 

hadde før begrensningene fikk skryt. Dette kan gjentas. 

- Menigheten vår har fått en ekstraordinær gave på ca kr 27 000,- fra et medlem. Svein 

har hatt SMS-kontakt med vedkommende og takket for gaven. 

- Julevandring for småskolen på Halsen får gode tilbakemeldinger og kunne 

gjennomføres som planlagt 

- Julegudstjenester for skoler og barnehager ble avlyst med unntak av en avdeling fra 

Bisjord bhg. 

- Julaften var det to gudstjenester med maks 50 stk og påmelding. Den første var 

nesten full, den andre hadde få deltagere 

- 1.juledag var omtrent som vanlig 

- Minnegudstjeneste Nyttårsaften ble avlyst etter råd fra prost/kirkeverge. Det ble tent 

lys og lest opp navn, dette ble filmet og lagt ut på Facebook. Det kom opp spørsmål 

om beslutningsprosessen rundt denne avlysningen og dette tas opp med 

Kirkevergen. 

- Kirken vår delte også en julehilsen-film på Facebook like før jul 

Sak 03/22 Budsjett 2022 

Kasserer hadde utarbeidet et budsjettforslag for 2022, basert på de tallene vi har og de 

usikkerhetene som ligger i et koronapreget aktivitetsnivå.  

Budsjettet ble vedtatt. 

Menighetsrådet vurderer en revisjon av budsjettet når resultatet for 2021 er endelig klart, 

og forhåpentligvis smittesituasjon og aktivitetsnivå mer avklart. 

 



Sak 04/22 Planer for aktiviteter i 2022 

Vi er nå i en ny periode med begrensninger, nedstengninger og usikkerhet rundt 

aktivitetsnivå. Menighetsrådet mener vi bør prioritere gudstjenester og aktiviteter for barn 

og unge. 

Mange av våre aktiviteter samler ikke flere personer enn at vi har god plass til å gjennomføre 

med nødvendig avstand så snart det blir vurdert som forsvarlig. 

Konfirmasjonsundervisningen starter opp med digital undervisning, og må følge 

smitterådene som gjelder for skolen. 

Sosial samling for MR/stab og medarbeiderfest utsettes. Vi prioriterer å få gjennomført 

Menighetsmøte 20.mars som planlagt. 

Kafè er prøvd på 6 torsdager før jul. Det har dessverre nesten ikke vært besøkt og ingen i 

menighetsrådet har kapasitet til å følge opp videre. Det er ansatte tilstede på torsdager hvis 

noen kommer innom og har lyst på kaffe. 

Det kom ønske om flere «enkle» konserter ala Improvisasjonskonserten. For eksempel en 

«Synge våren inn»-kveld. Dette er et lav-kost-tilbud som kan treffe en litt annen målgruppe. 

Musikkutvalget bes om å følge opp dette. 

Konkret planlegging av kirkekaffegrupper avventer til etter at vi får nye retningslinjer fra 

regjeringa den 14. 

Sak 05/22 Kapitalplassering 

Vi har i ett år hatt kr 150 000,- stående på en fastrentekonto som gir litt renter. 

Menighetsrådet vedtar å øke beløpet til kr 300 000,- som bindes for ett år. 

Vi ber Kirkevergen om å godkjenne denne plasseringen. 

06/22 Dispensasjon fra ringereglement 

Det er en teknisk feil med deler av styringen av kirkeklokkene. Saken er tatt opp med 

Kirkevergen og må innarbeides i deres budsjett. 

Menighetsrådet gir dispensasjon fra vedtatte ringereglement inn til styringssystemet er 

reparert eller byttet ut. 

07/22 Endringer justert hovedgudstjeneste 

Vi har fått avslag på vår søknad om dispensasjon fra justert hovedgudstjeneste. Vi hadde 

søkt om å få fortsette med stillhet mellom de to tekstlesningene og en salme før 

evangelieteksten. 

For vår menighet er det viktig å synge. Menighetsrådet vedtar derfor at vi på dette punktet 

følger anbefalingene og legger inn en salme mellom de to første tekstlesningene. Det veksles 

mellom de ordningene for Halleluja-omkved/salme i tilknytning til Evangelieteksten slik prest 

og kantor finner det naturlig i den enkelte gudstjeneste. 

 


