
Referat fra møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 7.februar kl 18.00 i kirka 

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

M. Køhn og Øystein Evensen. 

Forfall: Brit Lehne 

Møtet startet med at Svein leste noen ord fra en bok av Harry Månsus. 

Sak 12/23 Referater og orienteringer 

- Referat fra menighetsrådet 16.januar ble godkjent 

- Referat fra stabsmøter 26.januar ble tatt til orientering. Noen spørsmål fra staben ble 

svart ut: 

o  lyskastere med farger; vi må finne ut grunnen til at de ikke virker og hva det 

eventuelt vil koste å reparere eller kjøpe nye 

o Vi kjøper inn 20 nye kjøkkenglass av en rimelig type 

o Det undersøkes om vi også kan handle på konto i en av de andre 

matbutikkene i nærområdet som har litt annet utvalg 

- Turid refererte fra arbeidet i nominasjonskomiteen, som i tillegg til henne består av 

Ellen B. Nygård og Thor Andreas Andvik 

- Det ser ut til å bli fire ulike lister til bispedømmerådet, alle fire har henvendt seg for å 

be om forslag på navn 

- Vi er bekymret for at vi fremdeles har en ubesatt trosopplæringsstilling og det 

etterlyses fremdrift i utlysning og ansettelse 

- Det er godt oppmøte på aktivitetene våre, både Mannsgruppe, Fredriksons og 

Barnetrim har vært godt besøkt 

- Det er litt få folk på gudstjenestene, men så å si alle blir med på kirkekaffe og har det 

hyggelig sammen etterpå 

Sak 13/23 Ungdommens bispedømmemøte 

Det skal avholdes ungdommens bispedømmemøte. Prisen er kr 1800,- pr person + 

reiseutgifter. Vi sender gjerne to personer til dette møtet hvis vi finner noen som kan tenke 

seg å dra. 

Sak 14/23 Planlegging av årsmøtet 12.mars 

Møtet holdes like etter gudstjenesten, og gjøres så enkelt som mulig. Det er ingen ekstra 

saker som vi er oppmerksom på ut over det obligatoriske. Elisabeth lager en saksliste og 

leder møtet. 

Elisabeth har startet på en årsmelding, og fordelt oppgavene på hvem som skal skrive hva. 

Det endelige utkastet behandles pr mail. 

Regnskapet er ferdig ført, Svein følger opp dette og sørger for revisjon. 

Øystein ordner med annonse i ØP, på nettside og Facebook. Årsmøtet tas med i 

kunngjøringene. 



Sak 15/23 40-års jubileet 

Alle de vanlige aktivitetene i kirka går sin gang i perioden. Fredriksons har varslet at de 

ønsker å gjøre litt ekstra ut av sitt møte, og vi håper at også andre ønsker å markere at det er 

jubileum. 

Jubileumsgudstjeneste 26.mars, planlegges av Øystein. Det inviteres inn en del gjester, og vi 

legger opp til en utvidet kirkekaffe med ekstra fine kaker. «Kor uten grenser» er kontaktet. 

Offer til menighetsarbeidet 

Barnebursdag 27.mars, planlegges av trosopplæringsutvalget. Tidsramme 17.00-18.30 

Møte om en moderne folkekirke, var planlagt til 28.mars, men må dessverre utgå da 

kirkeminister Kjersti Toppe har fått andre oppdrag denne dagen. 

Nærmiljøkonsert 29.mars med Østre Halsen skolekorps gjennomføres i samarbeid med 

Elisabeth og korpset. De rigger seg til fra kl 18.00 og starter konserten kl 19.00 

Fredriksons Fabrikk 30.mars har åpent fra 11.00 til 14.00 både med og uten håndarbeid. 

Stevnemøte med kvinner i salmeboken med Vidar Kristensen 30.mars planlegges av 

trosopplæringsutvalget. Den holdes kl 18.00 i menighetssalen med kaffe og kaker. 

Palmesøndag, gudstjeneste for store og små, 2.april, planlegges i samarbeid med Tjølling 

menighet, og vi legger opp til en «mini» pilegrimsvandring fra Valby skole kl 10.00 

Elisabeth utarbeider tekst til både plakat og annonse. Øystein ordner annonse i ØP torsdag 

23. og lørdag 25.mars. 

 

Sak 16/23 Musikkaktiviteter 

Lucy ønsker å holde en konsert sammen med cellist Paula Cuesta Redondo, som jobber i et 

orkester i Oslo. Menighetsrådet er positive til å prøve ut denne typen konserter hos oss. 

Dette må planlegges i samråd med musikkutvalget og Thor Egil avtaler med Lucy om dette. 

Vi understreker at det må gjøres en jobb med markedsføring og kontakt mot aktuelle miljøer 

for å få publikum. Vi tenker at en inngangsbillett på kr 150,- for voksne er OK. 

Sak 17/23 Økonomi 

- Foreløpig regnskap for 2022 ble godkjent 

- Det vedtas at det settes av kr 7500,- som tap på fordringer for konfirmantavgifter 

som ikke er betalt i 2022 

- Forlengelse av fastrenteavtale gjøres for ytterligere ett år 

Sak 18/23 Besøk av Laila Riksaasen Dahl 

Vi vedtok å bruke denne anledningen til et foredrag i forbindelse med medarbeiderfest til 

høsten. Denne ble fastsatt til 7.november. Thor Egil opprettholder kontakten. 

Neste møte blir 7.mars kl 18.00 


