
Innkalling til møte i Østre Halsen menighetsråd 

Mandag 16.januar kl. 18.00 i kirka 

 

Sak 1/23 Referater og orienteringer 

- Referat fra menighetsrådet 29.november 

- Referat fra stabsmøter ? 

- Referat fra fellesrådet 

- Oppsummering av aktiviteter før og i jula 

o Julemarked 

o Advent, julegrantenning og lysmesse 

o Vi synger julen inn 

o Besøk av skoler og barnehager 

o Julegudstjenester 

o Minnegudstjeneste nyttårsaften 

o Juletrefest 

o Andre ting 

Sak 2/23 Valg av leder og nestleder 

Leder og nestleder i menighetsrådet velges årlig 

Sak 3/23 Valg høsten 2023 

- Planlegging av gjennomføringen 

- Oppnevning av nominasjonskomite 

- Innspill til nominasjon bispedømmeråd og Kirkemøte 

Sak 4/23 Diakoni i Østre Halsen 

Vi har ved flere anledninger snakket om hvordan vi kan utøve diakoniarbeidet i menigheten, 

og få en plan for dette arbeidet. Vi tar en diskusjon om muligheter, hva vi har i dag, og hva vi 

ønsker å få til. 

Sak 5/23 Menighetens årsmøte 

Bestemme form og dato for møtet. 

Sak 6/23 40-års jubileum 

Vi har nå en del arrangementer avtalt, og noe mer som kan være aktuelt. Markeringen må 

også integreres i de aktivitetene som allikevel foregår. Vi planlegger ferdig så langt det er 

mulig og fordeler ansvarsoppgaver. 

Sak 7/23 Musikalske aktiviteter og konserter 

Musikkutvalget har planlagt en vårkonsert og ønsker også besøk av ulike kor. Vi fastsetter 

datoer og prioriterer aktiviteter. 



Sak 8/23 Foredrag fra Laila Riksaasen Dahl 

Thor Egil har vært i kontakt med Dahl om å komme å holde et foredrag. Vi må finne ut når 

det passer. Bør det være en del av jubileet? Kan det kombineres med menighetens årsmøte 

hvis det ikke er på en søndag? Passer dette inn på medarbeiderfest til høsten igjen? 

Sak 9/23 Sportskapellet 

Tjølling menighet har ansvaret for Sportskapellet søndag 5.mars, og lurer på om vi vil være 

med på en felles dugnad den dagen. 

Sak 10/23 Offerformål 1.halvår 2023 

Sak 11/23 Eventuelt 

 

 


