
Innkalling til møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 16.juni kl 18.00 i gapahuken på Grøtting 

 

Sak 34/20 Referater 

- Referat fra forrige møte 28.april (se vedlegg) 

- Ansettelse av kirketjener 

- Referat fra stabsmøte 

- Referat fra Fellesrådet 

- Godkjent revisjonsberetning foreligger 

- Arbeidet med Menighetsbladet  

Forslag til vedtak: Referatet fra forrige møte godkjennes, det øvrige tas til orientering. 

Sak 35/20 Revidert budsjett 

Vedlagt ligger Regnskap pr 30.april og forslag til revidert budsjett med et notat om hvilke 

poster som er endret. Kasserer har laget et oppsett som er behandlet i AU 26.mai 

Forslag til vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering, og budsjettet revideres i henhold 

til forsalg fra AU. 

Sak 36/20 Gudstjenester høsten 2020 og våren 2021 

Gudstjenestelisten for høsten 2020 må revideres siden konfirmasjonene er flyttet. Det har 

vært et ønske fra MR om å få til noen Temagudstjenester på kveldstid og det er lagt inn en 

på høsten og 1-2 i vårhalvåret. Det var også ønske fra staben med en Ungdomsgudstjeneste 

som er foreslått i februar. 

AU ønsker at offerformålene i hovedsak skal være menighetsarbeidet og misjonsprosjektet. 

Forslag til vedtak: Gudstjenestelistene for 2020/2021 vedtas med de justeringer som 

fremkommer i møtet. 

Sak 37/20 Utsatt årsmøte/Menighetsmøte 

Årsmøtet med behandling av årsmelding og regnskap for 2019 ble utsatt pga 

Koronasituasjonen. Forsalg til nye dato er 27.september i etterkant av Gudstjenesten. 

Rapportering fra fjoråret bør få mindre plass enn vanlig og møtet bør ha fokus på å involvere 

og engasjere menigheten. Forslag til tema kan være: - Hva engasjerer deg til å komme til 

gudstjeneste? Knyttet til hva vi skal prioritere i ny liturgi. – Informasjon om 

Misjonsprosjektet, og tiltak for å få opp innsamlede midler. – Er det ønske om andre 

aktiviteter, kurs, møter e.l.? 

Forsalg til vedtak: Utsatt årsmøte/Menighetsmøte avholdet 27.sept kl 12.30 

 



 

Sak 38/20 Andre arrangementer i kirka 

- Planlagt ungdomskonsert kan ikke avholdes med de opprinnelige deltagerne, men det 

jobbes med å finne nye aktører til en tilsvarende konsert. 

- Utsatt møte med historielaget om byggingen av kirka er nå planlagt til 14.oktober 

- Julemessa er fastsatt til 21.november 

- Skal vi prøve å få til en Medarbeiderfest i november? Med fokus på å takke alle frivillige for 

innsatsen og inspirere til å stå på videre. 

- Konsert med HUK er foreslått til søndag 13.desember 

- Pieter planlegger julekonsert søndag 20.desember 

- Julebord i januar for MR+stab m følge hos Thor Egil 

- Skal vi prøve på et nytt møte med Historielaget til våren med tema kirken på Sør-Georgia? 

- Aktuelle datoer for Årsmøte til våren? 21.mars? 

- Utegudstjeneste med HUK den 13.juni 2021? 

 

Sak 39/20 Møteplan for høsten 

AU foreslår at første møte til høsten holdes 1.september. 

Vi håper at det da er avklart anbefalinger for smittereduserende tiltak for resten av året. 

 

Sak 40/20 Eventuelt 

 


