
               

 
MØTEBOK 

4 / 2019 
Møtested:  KUF-huset. 
Møtedato: 09.04-  2019 
Møtetid: NB: 10.00 – 12.20 
Til stede: Eva Thrane Nielsen, Kåre Pedersen, Kari Størby, Ragnhild Jacobsen, 
Vinjar Rosendal, Knut Zakariassen og Anne Lise Næss. 
Meldt forfall: Rolf Gjerken 
 

Saknr. SAK side 

22/19    Godkjenning av referat nr 3 / 19 1 

 Vedtak : Godkjent  

2219   Godkjenning av innkalling og saksliste. 1 

 Vedtak:  Godkjent 
 

 

23/19 Kandidater til MR –rådet.  

  Vedtak: Det har vært foretatt flere forespørsler, men foreløpig har vi 

ingen nye navn på lista. Vi må bare fortsette å prøve på å finne 

kandidater. 

     

 

 

24/19  Pilegrimsveien, Larvik – Nidaros. 25. august gudstjeneste Larvik 

kirke med kamskjell og festivitas. 

 

  Vedtak: Det er Tunsbergsledens venner som står for opplegget. Vi 

venter på mer informasjon.Vi er positive til arrangementet, men 

konfirmantpresentasjon er allerede satt opp på denne datoen på 

formiddagens gudstjeneste. 

 

25/19 Gjenganger: Lån/utleie av kirkene våre. Hvem eier prosjektene? 

Hvem har ansvar. MR sin rolle? 

 

  Vedtak:Eva T.N. kontakter kirkekontoret. Regler/rutiner kan ikke 

endres uten at MR er delaktig. Det må være klart: Hvem eier 

prosjektet? For MR sin del er det naturlig at kontraktene forhandles 

og utarbeides av administrasjonen.MR godkjenner. 

 

26/19  Kirkens SOS-årsmøte ved Ragnhild Jacobsen  

LARVIK  
Menighetsråd 



 Vedtak: En rekke uheldige omstendigheter rundt innkalling og 

manglende saksdokumenter gjorde årsmøtet vanskelig for 

deltakerne. Larvik MR støtter Ragnhild Jacobsen i den kritikk hun 

gir uttrykk for i brev til Kirkens SOS. 

  Vestfold / Buskerud avdeling av Kirkens SOS, Norge ønsker 

årsmøte hvert år. Sittende styre skal fugere som valgkomite. 

Rekruttering viktig. Ragnhild hadde med to plakater som skal 

henges opp i begge kirkene våre om hva Kirkens SOS gjør.  

    Forslag om at representant for organisasjonen kommer og 

redegjør i gudstjeneste der offeret går til Kirkens SOS. 

 

   

27/19  Trefelling. To trær skygger for kirketårnet. De trenger en”stuss”.  

  Vedtak: Eva Thrane Nielsen kontakter Brannvesenet for hjelp.  

28/19 Referater 

1: Vigdis Poupart kommer og hilser på og informerer oss. 

Vår nye kantor kom og hilste og presenterte planer for 

musikkarbeidet i kirken.Hun er blitt kjent med arbeidsoppgaver ok 

kantori. Hun vil gjerne at vi er flinke til å markedsføre gudstjenester 

der kantoriet deltar. 

  Ønsker seg musikkgudstjenester og planlegger konserter. 

Ti orgelkonsertrer i år. 

I juli kveldskonserter hver torsdagskveld. 

Planlegger formiddagskonserter annen torsdag i måneden, kl. 1200. 

Kantoriet skal ha konsert 6. juni. 

Mange konserter trenger en kirketjener. V.P. skal sende oss en liste, 

så kan vi krysse av de vi kan delta som frivillige på. 

Viktig med samarbeidskonserter. 

7.  og 8. september barokk-konserter. Det arbeides med å få en 

maleriutstilling til kirken i forbindelse med den. 

 

2:Timeslagringing i Larvik kirke. 

5: Nytt fra staben. Det har vært avholdt tre stabsmøter fra forrige 

MR. Vi mener at staben gjør en kjempejobb. 

 

29/19 Eventuelt:  

 
Anne Lise Næss 

        Sekretær. 
 
 

 


