
               

 
MØTEBOK 

7 / 2019 
Møtested:  Langestrand kirke 
Møtedato: 13.08 -  2019 
Møtetid:  11.30 -13.15 
Til stede: Eva Thrane Nielsen, Knut Zakariassen,Ragnhild Jacobsen, Rolf Gjerken. 
Kari Størby, Kåre Pedersen og Anne Lise Næss 

Saknr. SAK side 

51/19    Godkjenning av referat nr 6 / 19  

 Vedtak : Godkjent  

52/19   Godkjenning av innkalling og saksliste.  

 Vedtak: Godkjent 
 

 

53/19  Kirkevalg 2019. Stemmestyret skal bestå av minst 3 medlemmer, 

hvorav en leder, og er oppnevnt av valgstyret (MR) for å 

administrere stemmegivning i ulike valglokaler.  

 

 Vedtak:Hele Larvik MR er valgstyre. Leder er Kåre Pedersen. Hver 

av oss prøver å få med to til til å bistå på valgdagene. Alle oppfordres 

til å delta på kurs i Berg arbeidskirke, 3. september, kl. 18.00-21.00. 

Påmelding hos kirkevergen innen 29. august.  

 

 

54/19 Lys- og lydanlegg i Langestrand kirke .  

 

 

  Vedtak: Lyd-og lysanlegg i Langestrand kirke må være ferdigstilt 

innen 14. september. 

 

 

55/19 Konserter. Larvik menighetsråd  ønsker inntekten av konserter når 

vi står for arrangementene. Vigdis Poupart skriver kontraktene. 

Hun er en fantastisk samarbeidspartner. 

 

  Vedtak: MR skal få inntekten  av konsertarrangementer vi står 

ansvarlig for. 

 

56/19  Pilegrimsleden v. K. Zakariassen  

 Vedtak: Tunsbergleden skal kobles mot Danmark. I den forbindelse 

får vi et kamskjell til Larvik kirke 13. september. Ordfører kommer, 

Eivind Luthen o.a. Vi bør lage en seremoni ved avdukingen. Knut 

Zakariassen arbeider med saken. Skjellet skal festes på muren ved 

heisen utenfor Larvik kirke. 

 

LARVIK  
Menighetsråd 



57/19 Puter til benkene i Larvik kirke  

 Vedtak: MR skal arbeide videre med saken  

58/19 Eventuelt. 

1: Program for Peregrinus er klart, ligger i kirkestuen. Knut 

fordeler blant prestene i nærliggende kirker. Eva legger ut i 

biblioteket, på servicesentret i Feyersgt. og ved ferjeterminalen.  

 

2: Konsert MISK i Larvik kirke 31. august. Følgende har meldt seg 

til hjelpere: Eva, Ragnhild, Kari og Anne Lise. 

 

3: Ytterdøren i Larvik kirke er tung å åpne. Flere ser ikke 

automatisk døråpner. MR vil at det skal stå skilt ved siden av 

med»døråpner» på. 

Knut snakker med Terje om å få det på plass. 

 

 

 
Anne Lise Næss 

        Sekretær. 
 
 

 


