
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

15.mars 2022 

 

Til stede: Elisabeth I Hokstad, Annette B Moen, Turid Løsnæs, Lucinda Leebeek, Svein M 

Køhn og Øystein Evensen 

Forfall: Thor Egil Abrahamsen og Britt Lehne 

Elisabeth åpnet møtet med en refleksjon/bønn for verdenssamfunnet, krigen i Ukraina, og 

vårt lokale ansvar for å ivareta demokratiske prosesser og møteplasser. 

14/22 Referater 

- Fra MR 15/2 ble godkjent 

- Fra stabsmøter 17/2 og 3/3 ble tatt til orientering 

- Fellesrådet 3/3 – ingen fra oss hadde mulighet til å møte 

- Andre aktiviteter, tatt til orientering 

o Teleslyngeanlegget er nå reparert 

o Ringeprogrammet for kirkeklokkene vil ikke bli «flikket på» før hele systemet 

ikke virker lenger. Kirkevergen har lovet at den dagen det ikke fungerer vil det 

bli fornyet raskt. 

o Det er nå Åpen kirke for Ukraina med mulighet for å tenne lys, på torsdag 

formiddager og etter gudstjenestene, gjennom fastetiden.  

o Regnskapet er ferdig revidert av Odd Knutstad 

 

15/22 Årsmelding 2021 

Den utsendte årsmeldingen med tillegg av et avsnitt om Babysang som var falt ut, ble 

vedtatt som menighetsrådets rapport til årsmøtet. 

Den samlede oppstillingen viser svært stor aktivitet og mange tilbud knyttet til kirka vår. 

 

16/22 Forberedelser til årsmøte i menigheten 20.mars 

Saksliste for årsmøtet ble vedtatt. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, blir det viktig å få 

innspill til høringen om Forordning for Østre Halsen. 

Lucinda, Turid og Annette tar ansvaret for matservering. 

 

17/22 Videre behandling av sak om forordningen 

Saken presenteres på årsmøtet i menigheten med bakgrunn og forslaget fra menighetsrådet. 

Vi ønsker at flest mulig får sagt det de mener er viktig, og prøver å få diskusjonen til å handle 



om hvordan vi kan få enda flere til å komme på gudstjenestene, og hvordan vi kan gjøre 

tilbudet best mulig. 

Menighetsrådet trekker en endelig konklusjon på hvordan vi skal formulere vårt høringssvar i 

nytt møte, etter årsmøtet. Fris for å svare er innen påske. 

 

18/22 Planlegging av aktiviteter og arrangementer fram til september  

Det blir påskefrokost 1.påskedag kl 10.00 – Lucinda og Turid tar ansvar for planlegging og 

gjennomføring 

Menighetsrådet ønsker å få til en idemyldring og planleggingsmøte sammen med staben. 

Dette må gjennomføres etter den travle perioden med påske og konfirmasjoner. Forslaget er 

24.mai. 

Vi har planlagt friluftsgudstjeneste 19.juni. 

Vi har flere ganger måttet avløyse en «medarbeiderfest» for alle frivillige. Vi starter å legge 

nye planer for en slik samling i starten av september. 

Nominasjon til ny liste, valg av menighetsråd 2023, blir et viktig arbeid framover. 

Østre Halsen kirke blir 40 år i 2023. Vi ønsker å markere det i tilknytning til palmesøndag 

neste år. 

19/22 Info-skjerm, bevilgning 

Informasjonsskjermen i inngangspartiet blir i dag drevet av en gammel PC som må byttes ut. 

Forslaget er at det byttes til en web-basert løsning der flere kan redigere og planlegge 

innholdet, og med en skjerm som tåler mange timer på. 

Menighetsrådets bidrag blir et årlig abonnement som pr nå er kr 1300,- pr år. 

Menighetsrådet støtter denne løsningen. 

 

Neste møter blir 5.april og 24.mai. 

 


