
               

 
MØTEBOK 

1/2019 
Møtested:  KUF-huset. 
Møtedato: 15.01.2019 
Møtetid: NB: 14.00 – 1615 
Til stede: Ragnhild Jacobsen, Eva Thrane Nielsen, Kåre Pedersen, Kari Størby, Knut 
Zakariassen, Rolf Gjerken, Anne Lise Næss og Terje Øien 
 

Saknr. SAK side 

1/19    Godkjenning av referat nr 10/18 1 

 Vedtak: Godkjent med en endring.   

2/19   Godkjenning av innkalling og saksliste. 1 

 Vedtak: Godkjent. 
 

 

3/19 Referatsaker. 
1: Lydanlegg/prosjektor i Langstrand kirke v. Terje Øien. 
    Arbeidet har stoppet opp pga. misfortåelser. Det må sendes søknad  
    Om å fjerne en kirkebenk og snekre en kasse/pult som passer inn 
    I interiøret stilmessig og i farge som harmonerer med resten. 
    Øystein Langerud og Terje Øien skal utforme søknaden og sende den 
    Senere i uken. Hvis positivt svar, kan arbeidet gå raskt 
2: Kurs i Østre Halsen kirke. Eva Thrane Nielsen og Kåre Pedersen kan 
    Delta. 
3: Kirkeliste/ valg blir tatt opp etter kurset. 
4: Nytt fra Fellesrådet v. Rolf Gjerken. Viktig at medlemmer fra Larvik 
    MR deltar på kurs i Halsen kirke- 
5: Nytt fra Staben: Stab ønsker at det etter alle gudstjenester serveres 
    Kaffe, saft og kjeks ved midtgangen. Kirketjener skal sørge for dette. 
6: Klokkeroppgaver. Tekstbøker er kjøpt inn til alle klokkere. Vi  
     Gjennomgikk prosedyren vi har bestemt og presiserer at alle ledd 
     Må fungere etter planen. Det vil bli avholdt klokkerkurs i høst. 

 

4/19 Lydanlegg i Larvik kirke,v. Terje Øien. 
Vi henviser til sak 92/18. Eva har tatt saken opp med kirkevergen. 

Hun mener at det bør skje så raskt som mulig i vår hovedkirke. Vi 

har fått et redigert tilbud på anlegget med en mobil miksepult og alt 

vi trenger. 

 

 Vedtak: Larvik MR ønsker denne løsningen og fremmer saken videre 
som søknad til Fellesrådet. 

 

5/19 Gudstjenesteliste for våren 2019. Forslag til vedtak. Offerliste 

delegeres til Knut og Kåre. 

 

LARVIK  
Menighetsråd 



  Vedtak: Godkjent. Ragnhild, vi berømmer deg for den flotte jobben!  

6/19 Boken om Langestrand kirke, ”Enighet og uenighet i 400 år” er  

Kjøpt inn i 14 eksemplarer. 

 

    Vedtak: Utleveres til frivillige på Langestrand, rådsmedlemmer, Scilla 
Hokholt Treschow ogen til oppbevaring i Langestrand kirke. Pengene 
tas fra Langestrandsfondet 

 

7/19   Klokkeringing i Larvik kirke. Forslag til vedtak: kl.9.00,kl.12.00 og 
kl.16.00 med henholdsvis 9, 12 og 4 slag. Denne ringingen må ikke 
komme i konflikt med kirkelige handlinger som har første prioritet. 
Det skal ringes på hverdager – ikke lørdag og søndag. 

 

   Vedtak: MR støtter forslaget som prøveordning, kl.9, 12 og 16. 
 Terje Øien har vært i kontakt med Nauen som skal programmere 
tidspunktene.  

 

8/19   Forslag til budsjett 2019 ble fremlagt av Kåre Pedersen  

  Vedtak:Forslaget ble godkjent som forevist og sendes kasserer Tor 
omgående. 

 

9/ 19  Konserter satt opp av Espen Melbø i vårhalvåret. Hva har vi ansvar 
for? Utleiekonserter i halvåret er også et tema å diskutere. Kåre 
snakker med Espen og Per Edvard Hansen 

 

  Vedtak: Godkjent. Vi har fått oppsettet, og takker for jobben!  

10/19 Møtedatoer forAU og MR i 
2019. 
      AU-møter 

 
 
        MR-møter 

 

 08.01 
05.02 
05.03 
02.04 
07.05 

 15.01.19 
 12.02 
 12.03 
 09.04 
 14.05 
 04.06 avslutning på hytta til Kari 

 

  Alle møter starter kl. 10.30 hvis ikke annet er bestemt.  

11/19  Eventuelt: 
 1: Konsert med Kick og Sandefjord gospel 30.03. Vi tar ansvar. 
2: Frivillighetsfest på KUF-huset torsdag 10.01,kl.18.00 
3:Knut Zakariassen undertegner misjonsavtalen som MR har bestemt. 
   Kollekter til dette som før, 5 i året fordelt på Larvik og Langestrand. 

 

 
Anne Lise Næss 
sekretær 

 
 
 

 


