
Innkalling til møte i Østre Halsen Menighetsråd 27.oktober kl 19 

I Østre Halsen kirke 

 

Sak 55/20 Referater 

- Referat fra MR 6/10 

- Referat fra stabsmøte 22/10 

- Referat fra fellersrådet15/10 

 

Sak 56/20 Evaluering av aktivitet 

- Møte med historielaget 14/10 

- Konfirmasjonsgudstjenestene 17.og18./10 

- Konsert med Tunklang 18/10 

- Kveldsgudstjeneste mm 25/10  

- Utleie generelt 

- Ett år med arbeid i dagens menighetsråd 

Sak 57/20 Justering av hovedgudstjeneste 

Vi må bestemme hvilke endringer vi skal gjøre i liturgien i løpet av februar. Vi bruker dette 

møtet til en introduksjon fra Øystein og til å bestemme prosess og dato for menighetsmøte 

om saken. 

Sak 58/20 Leie/oppbevaring av flygel 

Et medlem i menigheten har et flygel som vi får disponere i våre lokaler. Det må nå skrives 

ny leiekontrakt, og vi må ta stilling til hvilke forpliktelser vi kan påta oss og evt ikke i 

forbindelse med dette. 

Sak 59/20 Gullkonfirmanter 

Det har blitt gjort en grundig jobb med å finne adresser til de 100 gullkonfirmantene. Det er 

dialog med Tjølling menighet om å finne en dato vinter/vår 2021 for å samle dem. Spørsmål 

om fredags kveld eller søndag formiddag er det beste tidspunktet, og hvordan følger vi dette 

opp videre. 

Sak 60/20 Økonomisaker 

Vi har mange aktiviteter der det blir servert mat, og i noen av dem tar man betalt litt for 

selve maten. Menigheter får refundert moms på mat i de tilfellene der man ikke tar betalt. Vi 

tar en gjennomgang på i hvilke aktiviteter vi skal ta betalt for servering og ikke, og om vi kan 

finne andre finansieringsordninger for å dekke opp «matbudsjettet» 

Vi har et Kirkemusikk-budsjett på kr 32 500,-  kr 12 500,- av dette er knyttet til vedlikehold av 

flygel og tenkt finansiert ved givertjeneste. De øvrige kr 20 000,- er budsjettert med 



billettinntekter. Vi tar en liten oppdatering på hvordan det ligger an med givertjenesten. I lys 

av diskusjonen vi hadde i forrige møte og ønsket om aktivitet snakker vi litt om hva vi ser for 

oss til neste år. 

Misjonsarbeid: Vi har en forpliktelse på kr 30 000,- til Misjonsprosjektet «vårt» på 

Madagaskar. Dette har i stor grad vært finansiert ved offergaver og den frivillige aktiviteten 

til Syforeningen. Denne aktiviteten har gradvis gått litt ned, og har i år vært nærmest umulig 

å gjennomføre. Avtalen om Misjonsprosjekt skal fornyes i 2021. Hvilke tanker og ideer har vi 

om videreføring og pengeinnsamling til dette. 

Sak 61/20 Aktiviteter framover 

8/11 gudstjeneste 

15/11 gudstjeneste 

17/11 møte i Menighetsrådet 

22/11 Lys våken!-gudstjeneste 

 Og Ungdomskonsert 

29/11 Speidergudstjeneste og julegrantenning kl 17/18 

6/12 Lysmesse kl 18 

8/12 møte i Menighetsrådet 

13/12 Gudstjeneste med kammerkoret 

 Og konsert med HUK (?) 

19/12 Konsert med Eplehagen og Pieter 

24/12 Julegudstjenester kl 13.00, 14.30 og 16.00 

25/12 gudstjeneste kl 1.00 

31/12 gudstjeneste kl 11.00 

Menighetsmøte og Medarbeiderfest på nyåret, datoer? 

Sak 62/20 Eventuelt 

 

 


