
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 20. september kl. 1800 i Menighetssalen. 

Til stede: Lucinda Leebeek, Brit Lehne, Svein M. Køhn, Øystein Evensen, Turid 

Løsnæs. 

Forfall: Elisabeth I. Hokstad, Thor Egil Abrahamsen. 

 

Dokumentet med kirkens visjon: Mer himmel på jord var sendt ut sammen med 

innkalling til møtet.  Intensjonen var å skulle reflektere over temaet Kirken for 

den enkelte.  Siden menighetsrådet bl.a. ikke var fulltallig, valgte vi å utsette 

refleksjonen til neste møte som kan bli i samarbeid med  

Tjølling menighetsråd.. 

Enighet om at Turid ledet møt og skrev referat fra møtet. 

Sak 37/22 Referater og orienteringer. 

- Referatet fra menighetsrådet 23. august ble godkjent. 

- Orientering om ansettelse av kantor. 

- Referat fra stabsmøter. 

- Fellesrådet hadde ikke hatt møte. Derfor ikke referat. 

- Avslutningskonsert for Pieter. Kjempesuksess med fullstappa kirke. 

- Oppstart konfirmantarbeid/presentasjonsgudstjeneste. 38 konfirmanter 

dette året. 

- Beslutning om pause i koraktiviteter. 

- Orientering om diakoniutvalg/arbeid. 

- Andre aktiviteter. Tilbud om middag i kirken på torsdager. Barnetrim på 

mandager. Juniors. 

Samtlige meldinger ble tatt til orientering. 

 

Sak 38/22. Julemarked. 

Julemarked avholdes på opprinnelig dato 26. november. Lucinda orienterte. 

Forberedelsene går sin gode gang med trofaste hjelpere. 

Saken tas til orientering. 

 



Sak 39/22 Samling for frivillige. 

Svein orienterte. Hovedinnslaget/kåseri blir ved Ragnhild Waale. Ragnhild 

Waale har skrevet bøker, er bosatt i Brunlanes og er en kjent stemme. 

Dato for samlingen settes til tirsdag 15. november. Svein og Tor Egil har ansvar 

for opplegget.  Øystein legger ut en liste over navn på frivillige.  Vi oppfordres 

alle til å supplere med eventuelle navn som mangler. 

Saken tar til orientering. 

 

Sak 40/22 gjennomgang av regnskap og eventuell justering av budsjett. 

Ifølge kasserer Svein M. Køhn regner han med et overskudd dette året. 

Neste år er det kirkejubileum. Enighet om at det er godt å kunne ha et ekstra 

beløp å benytte i den forbindelse. 

Svein holder en stødig hånd i.f.m. budsjettet og hadde sendt ut en 

regnskapsrapport pr. 31.08.22. Ingen bemerkninger. 

Saken tas til orientering. 

 

Sak 41/22 gudstjenesteplan våren 2023. 

Fristen for å levere inn planer er 1. oktober. 

Øystein gikk gjennom et utarbeida forslag. Menighetsrådet slutter seg til 

forslaget som er samordnet med Tjølling. Øystein ferdigstiller oversikten og 

sender denne ut. 

Saken tas ellers vise til orientering. 

Sak 42/22. Eventuelt. 

- Spørsmål i.f.m. utleie til Hagelaget Det må påminnes om at opprydning 

må foretas etter møte. Det er ikke kirkens ansatte som skal ta nødvendig 

opprydning i etterkant av slike møter. Det er leietaker. 

- Spørsmål om hva som ligger i kirketjeners arbeidsinstruks. 

Menighetsrådet ønsket en liten orientering om det. 

Turid Løsnæs, møtets sekretær. 

 



  


