
               

 
MØTEBOK 

5 / 2018 
Møtested:  KUF-huset. 
Møtedato:15.05-  2018 
Møtetid:  10.00-12.00 
Til stede: Eva Thrane Nielsen, Rolf I. Gjerken, Ragnhild Jacobsen, Knut Zakariassen, 
Kåre W. Pedersen, Vinjar Rosendal og Anne Lise Næss Lovlig forfall : Kari Grinde 
Størby 
 
 

Saknr. SAK side 

38/18    Godkjenning av referat 4.18 1 

 Vedtak : Godkjent med små endringer  

39/18   Godkjenning av innkalling 5/18 1 

 Vedtak:  Godkjent 
 

 

40/18  Overslaget for nytt lydanlegg i Langestrand kirke er klart, ca. 69000. 
Knut Zakariassen har kontakt med Scilla Treschow om saken. 
 

 

  Vedtak: Godkjent  

41/18   Kirketjener i Langestrand kirke ved Knut Zakariassen.  

 Vedtak: Vi hadde besøk av Anne Marie og Ove fra kirkekontoret og fant en 

mulig løsning. Når vi nå får et nytt lydanlegg i Langestrand kirke, så må vi 

ha en kirketjener som kan betjene anlegget. Vi skiller derfor oppgavene 

mellom klokker og kirketjener. Kirketjeneren skal være lønnet og 

kirkekontoret har ansvaret for å finne ham / henne. Klokkertjenesten 

fortsetter som før av frivillige. 

 

42/18  Friluftsgudstjeneste i Langestrand kirke 3. juni. Skal vi fortsette 200 års 

jubileet med bløtkake etter gudstjenesten? 

 

 Vedtak: Godkjent  

43/18   Ferieklubben 2018 skal benytte Larvik kirke 26. og 27. juni. Eva Thrane 
Nielsen tar jobben som kirketjener. Klubben ønsker et tilskudd fra MR til ett 
måltid. 
 

 

   Vedtak: MR bevilger 500 kr.  

44/18   Lederen av Mitt Sentrum, Larvik har fått klarsignal fra det offentlige om at 
det kan ringes i kirkeklokkene i Larvik kirke ved hele timer. Hvilke av dagens 
hele timer ønsker vi å markere med kirkeklokkene? 

 

 Vedtak: MR støtter ringing, og vårt forslag er kl. 9 -12 og 15 med timeslag.  

LARVIK  
Menighetsråd 



45/18 Vi skal ha åpen kirke i prosjektet Åpen by lørdag 26. mai. Da vil vi ha 
omvisning flere ganger på dagen, av hvem? Og ved hvilke klokkeslett? 
 

 

 Vedtak: Det blir omvisning ved Eva Thrane Nielsen kl. 11 – 13 og 15.  

46/18 Ny plan for diakoni.  

  Vedtak: Utsettes til eget arbeidsmøte. NB:Møtet er berammet til 
mandag 2. juli ,kl. 10.00 i KUF –Huset. 

 

47/18  Bærekraft er tema i kirken høst (september) 2018.  

  Vedtak: MR berømmer dette ide - utkastet som et veldig flott tiltak, og ser 
fram til å se hva vi ender opp med! 

 

48/18  Nytt misjonsprosjekt.  

  Vedtak: Knut Zakariassen kontakter Bispedømmets misjonskonsulent og ber 
ham komme på vårt septembermøte med forslag om nye prosjekter. Inntil det 
er på plass, fortsetter vi med å støtte Himalpartner. 

 

49/18  Gudstjeneste i Langestrand kirke 17. juni foreslås sløyfet da det er 
avskjedsgudstjeneste for biskopen i Tønsberg. Det blir da kveldsgudstjeneste i 
Larvik kirke som eneste alternativ den dagen 

 

  Vedtak: Godkjent.  

50/18 Referatsaker: 
1: Nytt fra Fellesrådet. Det har ikke vært noe møte. 
2: Nytt fra stabsmøter. Ingen kommentarer, synes staben arbeider godt. 
3:Ved  Poesigudstjenesten går offeret til utgifter i forbindelse med   
    Gudstjenesten. 
4: Avstemningsliste om ny biskop fra MR. 
5:Søknader om konserter i Larvik kirke i desember. 

 

51/18  Eventuelt 
1: Det skal bli reduksjon av gudstjenester i julu pga. ferieavvikling. Det er et 
ønske fra kirkekontoret at vi ikke kjører doble gudstjenester i den perioden. 
Det blir to gudstjenester i Langestrand kirke i den perioden: 1. og 29. juli. 
2: TV-aksjonen i år går til Kirkens bymisjon med tema utenforskap. Skal vi 
prøve å få til et arrangement i den forbindelse? 
 
 

 

 
Anne Lise Næss 
sekretær 

 
 
 

 


