
               

 
MØTEBOK 

2 / 2018 
Møtested:  KUF-huset. 
Møtedato: 13.02  -  2018 
Møtetid:  10.00 – 11.50 
Til stede: Eva Thrane Nielsen, Kari Grinde Størby, Ragnhild Jacobsen, Rolf I. 
Gjerken, Kåre W. Pedersen, Knut Zakariassen og Anne Lise Næss 
 

Saknr. SAK side 

11/18    Godkjenning av referat nr 1-18 1 

 Vedtak : Godkjent med en endring.  

12718   Godkjenning av innkalling og saksliste. 1 

 Vedtak: Godkjent 
 

 

13/18   Referater. 
1:  Fra stabsmøte 

2:  Fra Fellesrådet 

3:  Fra frivillighetskomiteen 

4:  Gudstjeneste  aske - onsdag (14. februar). Det har kommet inn  

     Søknad om tilskudd på 1500 kr. til saksofonist. 

5:  Medlem til 17. mai- komiteen fra larvik MR. Knut Zakariassen 

     stiller fra oss. 

6:  Årsmøte for sportskapellet, torsdag 8. mars, kl. 19.00.  

      Kåre Pederesen er MR sin representant. 

7:  Innredning av sakristi. 

8:  Informasjon om Hans Onarheim sin oppsigelse. 

9:   Diverse takkebrev. 

10: Ad. Gave til Langestrand kirke fra Treschow- søsknene.  

 

 

 

LARVIK  
Menighetsråd 



 Merknader til referater: 
1: Gudstjenester 18.mars alterneres med formiddag i Larvik kirke 

og  

    Kveld i Langestrand. Ragnhild Jacobsen kontakter de frivillige i 

    Langestrand kirke om endringen av tidspunkt. 

2: Rolf Gjerken informerte om at  Hans Omarheim slutter. 

3: Komiteen er ferdige med oppgaveplan for klokkere og 

kirkeverter, 

    Og har igjen arbeid med PR – delen. De har gjort et kjempeflott 

    Arbeid som vil være til stor nytte for frivillige. 

10: Eva Thrane Nielsen , Knut Zakariassen og fagmann arbeider 

videre 

     Med forarbeidet.  

 

14/18 Hva skal offeret fra jubileumsgudstjenesten i Langestrand kirke gå 

til? 

 

14/18  Vedtak: Kåre W. Pedersen lager et prosjektregnskap for jubileet, og 

så tar MR utgangspunkt fra det når det er klart. 

 

15/18 Evaluering av jubileet for Langestrand kirke.  

    Vedtak: Det var et fantastisk jubileum med et meget godt samarbeid 
mellom stab, MR og frivillige. Biskopen bidro til en varm, flott tone 
med en skjønnsom blanding av humor og alvor. 
 Musikken passet godt inn, og de til dels veldig unge strykerne 
imponerte den fullsatte kirken. 
Det var kirkekaffe og bløtkake på Langestrand skole etterpå der Tore 
Johnson bidro med Langestrand kirkes historie og klenodier. 
  Den andre bursdagsfeiringen var på torsdag med besøk av elever fra 
Langestrand skole der staben hadde lagt opp et supert program. Tusen 
takk til dere! 
MR ønsker å få Langestrand kirkes historie med bilder i et hefte i A5 
format. Vi må innhente tillatelse til dette fra Tore Johnson. 
 

 

16/18   Årsmelding for Larvik menighet  

   Vedtak: Fredag i uke 9 må alt være levert til K. Zakariassen.  

17/18   Eventuelt: K. Zakariassen lager årsmelding ferdig til to uker før 
årsmøte i menigheten. Årsmøtet er berammet til palmesøndag. 
Poesigudstjenesten blir 10. juni kl.11.00 i Larvik kirke. 
20. juni  avslutninghos Kari, kl.17.00. Mat kl. 18.00. Invitere stab. 

 

   

 
Anne Lise Næss 
sekretær 

 



 
 

 


