
Innkalling til møte i Østre Halsen menighetsråd 

Tirsdag 1.september kl 19.00 i menighetssalen 

 

Sak 41/20 Referater 

- Referat fra forrige møte 16.juni 

- Referat fra stabsmøte 13/8 og uke 24 

- Arbeidet med menighetsbladet 

- Foreløpige lister over tekstlesere, kirkekaffe, kirkeverter 

Forslag til vedtak: Referatene tas til orientering 

Sak 42/20 Smittevernplaner 

Det er laget en generell smittevernplan for kirkene i Larvik som er tilpasset vår kirke. I tillegg 

skal alle grupper og aktiviteter lage sine presiseringer av denne. Dette skal godkjennes av 

menighetsrådet. Den overordnede planen ligger ved sakspapirene. Gruppene er bedt om å 

sende sine punkter til Elisabeth før aktiviteten starter opp og før vårt møte. 

Forslag til vedtak: Smittevernplanene godkjennes 

Sak 43/20 Høring av utkast til ny forskrift om økonomiforvaltinga i sokn i Den Norske 

Kyrkja 

Høringsutkastet er vedlagt. Dette skal behandles i Fellesrådet det 24.september.  

Forslag til vedtak:  
Østre Halsen menighetsråd takker for høringen om ny forskrift om økonomiforvaltninga i sokn i Den 

norske kyrkja og har ingen anmerkninger til denne tas i bruk på nåværende tidspunkt. 

 

Vi ber imidlertid om at regnskapsloven blir innført så snart forholdene ligger til rette for dette, slik av 

vi får like prinsipper for alle organisasjonsenheter i Den norske kirke og andre tros- og 

livssynssamfunn. 

 

Sak 44/20 Messehagel 

Østre Halsen kirke har ikke en RØD Messehagel. (liturgisk overbekleding som brukes av 

prester under nattverden og i høytider). Det er ganske sjelden det er bruk for en i denne 

fargen, men situasjonen oppsto i sommer. Øystein orienterer oss litt om når og hvorfor 

denne brukes, og vi får diskutere om vi ønsker å gå videre med en sak om dette. 

Forslag til vedtak: Vi ønsker ikke å sette i gang noen prosess mot å få finansiert en rød 

messehagel. Det lages en plan for hvor vi kan få lånt en hvis behovet oppstår. 

 

 



Sak 45/20 Utsatt årsmøte/menighetsmøte 27.september 

Forslag til invitasjon ligger vedlagt. 

Fordeling av arbeidsoppgaver i forbindelse med møtet. 

 

Sak 46/20 Møteplan for MR 

Forslag til datoer og noen hovedtema for møtene: 

1.september, - forberedelser til årsmøtet 

 29.september, - kunst, kultur og musikk i menigheten vår 

 27.oktober, - evaluering av arbeidet i MR 

 17.november, - 1.runde planer og budsjett for 2021 

 og 8.desember. 

 

Sak 47/20 Eventuelt 


