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LARVIK Menighetsråd 

 

INNKALLING TIL MR MØTE NR.   7 /2020 

Møtested: Kirkestuen 

Møtedato: 11. august 2020 

Møtetid: 18.00 – 20.00 

Sak nr. SAK Side 
65/20 Godkjenning av referat fra MR møte nr. 6/2020 

 
Vedtak: Enstemmig godkjent med følgende rettelse????? 

 

66/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

67/20 Referat fra Staben 
Ingen møter er gjennomført i sommer 

 

68/20 Sommeravvikling i kirkene. 
- Lyden i Larvik kirke. Nytt lydanlegg må igangsettes. 
- Vikar for kirketjeneren har ikke fungert 

 
Forslag til vedtak: Larvik Menighetsråd følger sakene videre med de 
ansvarlige. 

 

69/20 Brev fra Guy Poupart 
Andreas Berg ringer Guy for å få en nærmere avklaring av innholdet i 
brevet. 
 
Forslag til vedtak: Larvik Menighetsråd er i utgangspunktet positive til 
å støtte prosjektet. 

 

70/20 Krisepakke for frivilligheten 
 
Forslag til vedtak: Larvik Menighetsråd ser ingen hensikt med å søke 
om midler da utgiftene, sett i f t inntektene, også er mindre. 

 

71/20 Konserter fremover 
Desember 2020: 

- 8. og 12.12. Larvik Barokk (Fellesrådet) 
- 13.12. Johanne Asp (her må LM ha vakter) 
- 18.12. Formiddag – skolegudstjenester på formiddagen (2 

vakter trengs) 
- 18.12. Wenche Myhre, Solli Tangen m fl. – julekonsert. P t kan 

vi kun ha 130 stk. Må avklares med Wenche Myhre om dette 
er godt nok? 
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72/20 Årsmøte  
 
Vedtak: Årsmøte avholdes etter gudstjenesten kl. 10.00. Enkel 
beverting. 

 

73/20 Oddrun Pedersen 
 
Vedtak: Avskjedsgudstjeneste for Oddrun den 30.8., med påfølgende 
hyggelig samvær med kaffe og kake. 

 

74/20 Nye smittevernplan for gudstjenester og kirkelige handlinger, samt 
smitteverntiltak for oppstart av alle aktiviteter i menigheten. 
 
Vedtak: De nye reglene/endringene tas til etterretning 

 

75/20 Disposisjon av overskuddet for 2019 
 
Vedtak: (her kommer Anne med forslag til ordlyd) 

 

76/20 Eventuelt 
- Givertjenesten 

Andreas lager et utkast til flyer etter malen fra Berg menighet 
Opprette egen bankkonto for Givertjenesten 
Få med at Fellesrådet har redusert midlene til 
Trosopplæringen og at vi må finne kompensasjon for det 
tidligere bidraget. 
Presisere formålet: Trosopplæring og Ledertrening 
 

- Det er overført kr. 10 000,- for mye av tildelte midler til 
Trosopplæringen, såkalte frie midler. Beløpet beholdes til 
dette formålet. 

 
- Gudstjenestelisten gjelder ut september. Knut tar dette med 

Ragnhild og ny liste vil bli sendt ut. 
 

- 12.8. er datoen for oppstart av Sigmund Nøsterud. Han vil 
være i Rombergbakken fra kl. 13.00, for de som ønsker å møte 
han. Eva Th N, Andreas og Knut møter opp. 
 

- Knut informerte om at Nanset Tensing som vil være uten tros-
opplærer i nær fremtid. Britt Mari er forespurt om å ta 
stillingen, men dette må i så fall gjøres innenfor den 50 % 
stillingen hun innehar i dag. Vi må i så fall få noe tilbake, 
enten fra Nanset Tensing eller fra Fellesrådet. 
 

- Andreas etterlyser statuttene for Langestrandfondet. 
 

- Gunhild Lavoll har sagt seg villig til å være Larvik 
Menighetsråds representant i komiteen i f m by jubileet i 
Larvik 2021. 
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Sekretær: Eva Idland  

 

 


