
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 15.februar kl 18.00 i Østre Halsen kirke 

Til stede: Elisabeth I Hokstad, Annette B. Moen, Lucinda Leebeek, Britt Lehne, Svein M Køhn 

og Øystein Evensen 

Forfall: Turid Løsnæs og Thor Egil Abrahamsen 

Prost Sølvi Lewin var invitert til møtet for å orientere om revisjon av gudstjenesteforordning 

og deltok den første timen der vi diskuterte den saken. 

Svein åpnet møte med å lese en tekst. 

08/22 Referater 

- Referat fra møte i MR 4.januar ble godkjent 

- Lucinda refererte fra møte i fellesrådet 27.januar, som vi tok til orientering 

- Øystein refererte fra stabsmøter 20.januar og 11.februar 

- Taizee-gudstjeneste ble en fin opplevelse. Tårnagenthelg var godt besøkt med mange 

på både gudstjeneste og kirkekaffe. De fleste aktivitetene er godt i gang, og nå er det 

ingen begrensninger på antall og avstand. 

- Lydanlegg og teleslynge er ikke i orden, det er bestilt fagkompetanse 

- Lys til veggteppe kan bli dyrere enn budsjettert, anbud fra elektriker er på vei. 

09/22 Høring revisjon av gudstjenesteforordning 

Biskopen har bedt Larvik prosti om å ta en gjennomgang av gudstjenesteforordningen og 

Prosten har formulert et forslag der det foreslås noen færre gudstjenester i Østre Halsen 

kirke. Menighetsrådet hadde saken til diskusjon. Den skal fremlegges for menighetsmøtet 

den 20.mars for deretter å behandles endelig i menighetsrådet. Frist for svar til Prosten er 

8.april. Menighetsrådets foreløpige anbefaling til menighetsmøtet er: 

1. Vi er redd en reduksjon i antall gudstjenester fra 3 til 2 pr måned vil gi et svekket 

tilbud til medlemmene i vår menighet. Vi er et stort sogn i antall innbyggere og 

medlemmer i kirken. Selv om vi er få kirkegjengere som bruker kirken «nesten hver 

søndag», er det et stort antall mennesker som bruker kirken nå og da.  

a. For dem som går i kirken de søndagene «det passer» vil det enda sjeldnere bli 

en gudstjeneste som passer med familieliv og andre aktiviteter 

b. For dåpsfamilier vil det bli færre muligheter til å velge vår kirke 

c. For konfirmantene vil det bli færre søndager å gå i kirken som ikke kolliderer 

med idrett og korps 

2. Hvis det kan være til hjelp med bemanningssituasjon eller andre 

praktiske/økonomiske konsekvenser kan vi se for oss en forordning der vi beholder 

tre gudstjenester i måneden, men der den ene av dem holdes på kveldstid. Vi vil 

gjerne i en toårs periode prøve oss fram med kveldsgudstjeneste en søndag i 

måneden, eller eventuelt en hverdagsgudstjeneste enkelte ganger, for å se om det 

øker deltagelsen eller når ut til andre målgrupper. 



3. Vi innser at besøkene på gudstjenestene i sommermånedene er lavt og at det er 

ekstra utfordrende med bemanning i disse ukene. Vi er derfor enige i at vi kan ha to 

gudstjenester i juni og august og kun en i juli. 

4. Vi ønsker å utvikle samarbeidet med Tjølling menighet, og har avholdt et møte med 

dem der vi har blitt enige om en fordeling av helligdagene. Slik at vi har gudstjeneste 

Kr. Himmelfartsdag annen hvert år der Østre Halsen har i 2022, og at vi fra 2023 har 

gudstjeneste i Østre Halsen på Skjærtorsdag og ikke på Langfredag.  

5. Vi ønsker gjerne hjelp og inspirasjon fra noen til å utvikle gudstjenestene våre slik at 

vi kan inspirere både dagens frivillige og nå ut til enda flere. 

10/22 Henvendelser fra andre 

- Invitasjon til møte om rusproblemer og ruspolitikk 17/2 hadde ingen anledning til å 

møte på 

- Søknad om offer til Sportskapellet: Sportskapellet settes opp som offerformål 

- Brev om innsamling av klær til Ukraina på vår parkeringsplass tas til orientering 

Menighetsrådet gav leder fullmakt til å vurdere hvilke henvendelser som håndteres direkte 

av henne og hvilke som bringes videre til rådet, og mener det har fungert greit til nå. 

11/22 Årsmelding for 2021 

Utkast til årsmelding ble gjennomgått. De avsnittene som mangler blir fulgt opp, i hovedsak 

av Øystein som må skrive noe selv og ta kontakt med de som ikke har levert inn noe. 

12/22 Regnskap for 2021 og valg av revisor 

Det framlagte årsregnskap vedtas. 

Overskudd fra 2021 på kr 105 522,- avsettes til disposisjonsfondet. 

Vårt regnskap er under beløpsgrensen for autorisert revisjon. Vi undersøker derfor litt til om 

vi kan finne en som vil revidere regnskapet vårt, før vi eventuelt sender det til 

kommunerevisjonen. 

13/22 Årsmøte i menigheten 20.mars 

Gudstjenesteforordningen blir hovedsak på møtet. 

Øystein ordner med annonse i ØP og på Facebook. 

Lucinda bidrar med servering og Annette finner noen flere til kirkekaffegruppa. 

Alle som er aktive i noen grupper i kirka passer på å formidle datoen og det viktige temaet 

som skal diskuteres. 

 

Neste møte blir tirsdag 15.mars. 

 


