
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 24.mai kl 17.00 i kirka 

Møtet startet med en felles samling for menighetsråd og stab, se eget referat. 

Til stede: Thor Egil Abramsen, Annette B. Moen, Lucinda Leebeek, Brit Lehne, Svein M Køhn, 

Øystein Evensen og Elisabeth I Hokstad 

Forfall:  Turid Løsæs 

Sak 24/22 Referater 

- Referat fra møte i menighetsrådet 5.april ble godkjent. 

-  

- Referat fra stabsmøter 26.april og 12.mai 

o Ønske om å starte opp en legoklubb eller modelltog-gruppe. 

Menighetsrådet synes det er greit å bruke peisestua til en slik aktivitet. 

- Referat fra møte i fellesrådet 19.mai – tatt til orientering 

- Møte i trosopplæringsutvalget 10.mai – tatt til orientering 

- Møte i musikkutvalget 12.mai – tatt til orientering 

- Kirkerådets videre arbeid med kirkelig organisering – tatt til orientering 

- Nyhetsbrev fra bispedømmet – Elisabeth følger med på dette 

- Aktiviteter i det siste: 

o Dugnaden ute med konfirmantforeldre fungerte godt 

o Mange folk på konfirmasjonene, men det hadde vært plass til noen av de 

vanlige kirkegjengerne, behov for parkeringsvakter 

- Espen Gjermundbo er ansatt som ny kirketjener  

Sak 25/22 Revisjon av budsjett 

Regnskapet pr 1.tertial er klart og det foreslås noen mindre endringer i budsjettet for 2022. 

De foreslåtte endringene ble vedtatt. I tillegg bevilges kr 10 000,- til kirkemusikk i forbindelse 

med Pieters avskjedskonsert i september. 

Sak 26/22 Aktivitet 19.juni 

Friluftsgudstjeneste gjennomføres uten korps, som planlagt på Seilerhytta 

Det er arrangement for gullkonfirmanter samme dag i Tjølling og vi må ha frivillige til å 

hjelpe til der også. Lucinda og Turid stiller på dette og Øystein kommer etter gudstjenesten, 

det er behov for en til. 

Sak 27/22 Planlagte konserter 

Musikkutvalget har forslag til noen konserter i 2.halvår. Menighetsrådet stiller seg bak 

forslaget. 

 

 



Sak 28/22 Datoer å huske på gjennom sommeren 

Flere av våre medarbeidere skal slutte og vi ønsker å takke dem med en liten hilsen i 

tilknytning til deres avslutning. Elisabeth finner passende tidspunkt og avtaler med noen fra 

MR som kan ordne med dette. 

Sak 29/22 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt 

 

Neste møte blir tirsdag 23.august 

 


