
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Mandag 16.januar kl. 18.00 i kirka 

Til stede: Elisabeth I Hokstad, Thor Egil Abrahamsen, Lucinda Leebeek, Turid Løsnæs, Brit 

Lehne, Svein M. Køhn og Øystein Evensen 

Møtet startet med noen refleksjoner rundt arbeidet i menigheten etter inspirasjon fra 

bibelverset om at «høsten er stor og arbeiderne få». Vi må klare å se alt det gode vi får til. 

Noen av punktene som ble trukket fram: 

- Barnetrimmen er en stor suksess 

- Begravelser fungerer godt i vår kirke selv om det ikke har vært så vanlig 

- Vi har blitt flinkere enn vi var til å ta imot folk og lage inkluderende arenaer 

- Kirkekaffen er en god sosial arena som betyr mye for oss 

- Vi er flinke til å oppmuntre og skryte av hverandre, og må prøve å spre den kulturen 

utover i organisasjonen vår 

Sak 1/23 Referater og orienteringer 

- Referat fra menighetsrådet 29.november ble godkjent 

- Referat fra stabsmøter 8.desember og 12.januar ble tatt til orientering 

- Referat fra fellesrådet ble tatt til orientering, MR-lederne er invitert til eget møte 

om konsekvensen av strammere budsjett og høye strømpriser 

- Oppsummering av aktiviteter før og i jula 

o Julemarkedet var godt besøkt og gav overskudd på 32 000,- 

o Advent, julegrantenning og lysmesse: Speiderne klarte ikke å mønstre nok 

folk til egen gudstjeneste, men julegrantenning trakk mange folk, 

lysmesse gikk fint 

o «Vi synger julen inn» var en veldig hyggelig kveld som må gjentas. Kollekt 

dekket mesteparten av utgiftene til å leie inn artister 

o Besøk av skoler og barnehager. Vi har god dialog og godt oppmøte fra 

skolene og barnehagene, minst 700 barn var innom i kirka før jul 

o Julegudstjenester: to gudstjenester julaften var godt besøkt, men ikke 

som før pandemien. Juledag samler veldig få, men et viktig tilbud til de 

som ikke kommer julaften 

o Minnegudstjeneste nyttårsaften; ca 20 deltagere. Dvs en fjerdedel av de 

inviterte 40 familiene 

o Juletrefest første torsdag etter nytter samlet 75 deltagere og var en stor 

suksess 

- Trosopplæringsmidlene fra i fjor ble i stor grad brukt til annonsering etter ny 

trosopplærer og ikke til aktivitet. Det er søkt om å få overført de resterende 

midlene til dette året. 

Sak 2/23 Valg av leder og nestleder 

Elisabeth I Hokstad og Thor Egil Abrahamsen ble gjenvalgt som leder og nestleder. 



Sak 3/23 Valg høsten 2023 

Elisabeth og Turid hadde vært på kurs om gjennomføringen av valget og orienterte om 

frister og noen endringer fra tidligere år. 

Menighetsrådet ønsker å fortsette med et råd med 6 medlemmer + sogneprest. Da må man 

ha 4 varamedlemmer. Valglista må da ha minst 10 navn, men gjerne inntil 15. Dette er det 

samme som sist og trenger ikke behandles i menighetsmøte. 

Menighetsrådet fungerer som valgstyre. 

Turid fikk ansvaret for å kontakte en liste på 5 navn med forespørsel om å delta i en 

nominasjonskomite. Hun setter i gang arbeidet med å spørre nåværende og aktuelle nye 

kandidater så snart hun har samlet en komite på minimum tre personer. 

Nominasjonskomiteen skal avlevere sitt forslag til valgstyret innen 31.mars. 

Det er valgt en representant fra prostiet til å sitte i nominasjonskomite for valg til 

bispedømmerådet. Vi kan komme med innspill på aktuelle personer til både denne lista og 

eventuelle andre som stiller i vårt bispedømme. Vi hadde ingen konkrete forslag på dette 

tidspunktet. 

Sak 4/23 Diakoni i Østre Halsen 

Vi har ved flere anledninger snakket om hvordan vi kan utøve diakoniarbeidet i menigheten, 

og få en plan for dette arbeidet. Vi har hørt at det skal opprettes en stilling som prostidiakon 

eller noe tilsvarende, men det vil ikke erstatte det arbeidet som kan gjøres lokalt og av 

frivillige. Thor Egil fikk ansvaret for å kontakte en liste med noen navn for å spørre om de 

ville være med i et diakoniutvalg. 

Det vil være opp til diakoniutvalget og komme med forslag til aktiviteter, men vi ser det som 

viktigst å opprettholde de aktivitetene som fungerer godt i dag før man bruker mye krefter 

på noe nytt. Kirkemiddag, Mannsgruppe og Fredriksons er viktige tilbud i denne 

sammenhengen. 

Sak 5/23 Menighetens årsmøte 

Vi ønsker å avholde årsmøtet i etterkant av gudstjenesten søndag 12.mars. 

Øystein tar ansvar for å få dette inn i kalendere og orientere ansatte og andre som må ha 

beskjed. 

Svein tar kontakt med de som jobber med regnskapet slik at det blir ferdig og kan revideres. 

Elisabeth starter på årsmelding og tar kontakt med de som har noe å bidra med til den. 

Sak 6/23 40-års jubileum 

Vi har nå på plass en rekke aktiviteter for jubileet ut over den normale aktiviteten som også 

foregår i kirka disse ukene. Det er nylig avklart at kirkeminister (barne- og familieminister) 

Kjersti Toppe kan komme tirsdag 28.mars. Elisabeth lager et opplegg rundt henne og andre 

innledere under overskriften «En moderne folkekirke i 2023, sett fra mitt ståsted». 



Vi er fremdeles interessert i å få til noe rundt historien til «Kirke på Halsen», og følger opp 

kontakt med Tjølling historielag. 

Øystein planlegger jubileumsgudstjenesten 26.mars og har fått med seg to tekstlesere, vi 

gjør litt ekstra ut av kirkekaffen. 

Det foreløpige programmet legges som vedlegg til referatet. 

Det er viktig å få avklart med kirkekontoret hva vi har av bemanning til de ekstra aktivitetene 

vi har disse ukene. 

 

Sak 7/23 Musikalske aktiviteter og konserter 

Musikkutvalget skal ha møte til uka. Vi foreslår at vårkonserten holdes første eller andre uka 

i mai, og gir dem fullmakt til å avtale nærmere med solister og kor som de ønsker besøk av 

eller annet samarbeid med. 

 

Sak 8/23 Foredrag fra Laila Riksaasen Dahl 

Thor Egil har vært i kontakt med Dahl om å komme å holde et foredrag om Folkekirkas 

framtid. Vi diskuterte ulike alternativer for når det kan passe og om det skal være et åpent 

arrangement eller ikke. Thor Egil avtaler nærmer med innleder når det kan passe og hvilken 

målgruppe man skal velge. 

Sak 9/23 Sportskapellet 

Tjølling menighet har ansvaret for Sportskapellet søndag 5.mars, og lurer på om vi vil være 

med på en felles dugnad den dagen. Vi har ikke egen gudstjeneste denne dagen og 

markedsfører gjerne turen sammen med våre aktiviteter, men vi har dessverre ikke kapasitet 

til å bidra med det praktiske. 

Sak 10/23 Offerformål 1.halvår 2023 

Vi tildelte offerformål til de fleste gudstjenestene fram til påske, og avtaler resten senere. 

Sak 11/23 Eventuelt 

- Det blir stadig flere skjermer og nettsteder der vi kan markedsføre aktivitetene 

våre. Vi fikk en liten orientering om hvordan dette praktiseres i dag, og vurderer 

om det er behov for en «mediegruppe» på et senere tidspunkt. Det kan også sees 

i sammenheng med menighetsbladet. 

Neste møte ble avtalt til tirsdag 7.februar. 

 

 


