
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 5. april kl 18.00 i kirka 

Til stede: Øystein Evensen, Annette Berge Moen, Svein M Køhn, Lucinda Leebeek, Turid 

Løsneæs, Brit Lehne og Elisabeth I Hokstad 

Forfall: Thor Egil Abrahamsen 

Sak 20/22 Referater 

- Referat fra møte i menighetsrådet 15.mars ble godkjent 

- Referat fra årsmøtet 20.mars er nå godkjent av de som ble valgt til å underskrive, 

ble tatt til orientering 

- Referat fra stabsmøter 17.mars og 31.mars 

- Det var konsert i kirka sist søndag, (uteleiekonsert) fullt hus! 

- Menighetsbladet er på vei ut denne uka 

- Skryt av barnetrimmen, som tar godt imot barn og foreldre/besteforeldre 

- Akkurat i dag hadde det vært bisettelse og minnesamvær etter en ivrig 

kirkegjenger, det var fasteaksjon med konfirmantene og «lærerpensjonistene» 

hadde møte på kvelden i tillegg til menighetsrådet. Virkelig mange mennesker har 

vært innom i løpet av dagen. 

 

Sak 21/22 Ferdigbehandling av høring på forordningen 

Saken ble behandlet i forrige møte med en innstilling til menighetsmøte/årsmøtet, og det 

ble gjort en grundig høring der. Det ble gjort et par justeringer i teksten som nå sendes til 

prosten som vårt svar på høringen. Vedtaket er i fem punkter: 

1. Menighetsrådet 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 og kan kalles en drabantbymenighet. 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, 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 til å utvikle gudstjenestene våre slik at vi kan 

inspirere både dagens frivillige og nå ut til enda flere. 

 

Sak 22/22 Gudstjenesteplan for høsten 2022 

Det er satt opp en gudstjenesteplan for 2.halvår i tråd med vårt svar til forordningen. Vi 

hadde en gjennomgang av planen. Noen avklaringer rundt når vi skal ha familiegudstjenester 

må vente til ny menighetspedagog er på plass. Vi avtalte offerformål for de fleste av 

gudstjenestene. Det endelige oppsettet avklares i senere møte. 

Sak 23/22 Arrangementer framover og ansvarsfordeling 

- Påskefrokost 1.påskedag ordnes av Lucinda og Turid 

- Dugnad 19.april kl 17.00 Her kommer det noen konfirmantforeldre. Flere fra 

menighetsrådet kunne også være med. Annette ordner med vafler og kaffe/saft. 

Elisabeth avklarer med kirketjener hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres. 

Det oppfordres til å ta med river, trillebår osv 

- Idemyldring 24.mai for stab og menighetsråd. Vi undersøker om det kan være 

aktuelt med en ekstern innleder til inspirasjon. 

- Friluftsgudstjeneste 19.juni. Elisabeth har spurt Seilforeningen om å være på 

Seilerhytta, men det er ikke kommet svar enda. Alternativt er vi i Rekkeviksbukta 

som i fjor. 

- Gullkonfirmanter 19.juni. Vi fra Østre Halsen må stille med 2-3 personer til å 

servere mat og ordne praktiske ting. 

- Medarbeiderfest i starten av september planlegges siden 

- Arbeidet med å rekruttere kandidater til liste for menighetsrådsvalg kan bare 

begynne. Alle som kjenner aktuelle kandidater må ta mot til seg å spørre om de 

vil være med. 

Sak 23/22 Søknad fra speiderne om støtte 

Speiderne «våre» skal delta på landsleir og har søkt om totalt kr 9000,- for å dekke transport 

for troppen og deltakeravgift for en leder. Menighetsrådet innvilget dette beløpet. 

 


