
INNKALLING TIL MØTE I ØSTRE HALSEN MENIGHETSRÅD 

 
Til: Nina Deichmann, Hugo Harry Skau Carlsen, Grethe Eskelund Kristiansen, Brit Lehne, Ingvar 

Arnfinn Lysnes, Thor Egil Abrahamsen, Øystein Evensen. 

Kopi av innkalling til orientering sendt; kirkevergen i Larvik og staben i Østre Halsen menighet. 

 

Møtedato 03.04.2019 

Møtested Østre Halsen kirke, dåpssakristiet 

Møtetid Kl.18.00 

Saksnummer 11/19 

Åpner møtet: Brit 

Kaffe og noe å bite og oppvask etter møtet: Hugo 

 

Saksnr. Sak Ansvarlig Dato 

 Åpning 

Innkalling og saksliste 

Referat fra forrige møte 

Referat fra stabsmøte. 

Innkommen post.  

 Brev fra Stiftelsen Open heart om. 

Om støtte til innsamling og matutdeling i Ukraina. 

AU's vedtak: Stiftelsen skal få bruke utearealet til 

klesinnsamling, ettermiddag/kveld, fredag 3.mai.  

Søknad om offer tas opp sammen med de andre 

offersøknadene. 

Brev fra Bispedømmerådet; tildeling av 

trosopplæringsmidler. 

Hendt siden sist. 

  

11/19 Økonomisk rapport. 
Tor Egil Bakken er innbudt til møtet for å orientere om den 

økonomiske situasjon i menigheten. 

 

Hugo har 

innkalt. 

 

12/19 Menighetsrådsvalget 2019. 
Nominasjonskomitéen er i arbeid, men det ser ut til at vi 

trenger flere personer å spørre om å stille til valg. 

MR's medlemmer bes komme med forslag til kandidater. 

  

13/19 Påsken 2019.  
Påskelunsjen på 1.påskedag. 

Praktisk oppgavefordeling. 

Innkjøp av mat, dekking av bordene mm. 

Innkjøpsliste legges fram av sekretæren. 

  

14/19 Vårmesse  lørdag 27. april. 
Etter samtale med Syklubben har vi kommet fram til denne 

ansvarsfordelingen: 

Syklubben har ansvar for lotteri og tombola. 

MR har ansvar for  program, ledelse og bespisning. 

Sekretæren legger fram liste over innkjøpte matvarer. 

AU har spurt om sang/musikkinnslag v/ Jorunn 

Thor Egil spør  



Abrahamsen og Halsing Pluss. 

Som kåsør spør AU i denne rekkefølge: 

Finn Kristian Marthinsen                                             

Karen Elisabeth Wittersø Hector 

15/19 Sommeravslutning. 
Bestemme dato, program og bespisning. 

  

Eventuelt    

 

Neste menighetsrådsmøte: 15. mai 

 

PS. Alle medlemmer av Menighetsrådet bes møte seinest kl.10.30 søndag 31. mars for å 

forberede årsmøte og kirkekaffe. 
Vi oppfordrer Grethe, Ingvar og Nina til å ta med mat til kirkekaffen.  


