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LARVIK Menighetsråd 

 

MØTEBOK FRA MR- MØTE NR. 3/2020 

Møtested: Langestrand kirke 

Møtedato: 10. mars 2020 

Møtetid: 16.30 -18.45 

 

Tilstede: Eva Thrane Nielsen, Anne Holmsen, Andreas Berg, Ragnhild Jacobsen, Knut 

Zakariassen og Yngve Hellestøl. 

Meldt forfall: Eva Idland 

Ikke møtt: Gunhild Lavoll og Vinjar Rosendal 

 

Diakon Mari Løchen fra Staben fortalte om sitt daglige arbeid, utdypet hva alle 

forkortelsene står for (!) og ga oss generell kunnskap om diakonyrket. Veldig fint! 

Sak nr. SAK Side 
19/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

20/20 Årsregnskap for Larvik MR 2019 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

21/20 Økonomi for Trosopplæring 2020. MR er bekymret for at 
tilskuddet er satt altfor lavt. Andeas Ber melder vår bekymring 
videre til Fellesrådet. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

22/20 Godkjenning av referat nr. 2/2020 og 3/2020 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste. 
 
Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

24/20 Info fra Staben 
 
Vedtak: MR ber Staben komme med en avgjørelse angående 
form og innhold på kveldsgudstjenesten.  

 

25/20 Info fra Fellesrådet 
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MR er bekymret for at tilskuddet til Trosopplæring for 2020 er 
satt altfor lavt.  
 
Vedtak: Andreas Berg har sett nærmere på saken. MR jobber 
videre med tilskuddet til Trosopplæringsmidler. 

26/20 Sportskapellet. Eva Th N informerte fra møtet. De ønsket bl.a. 
flere frivillige. 
 
Vedtak: Gunhild Lavoll stiller som frivillig medhjelper til 
Sportskapellet. I tillegg får Sportskapellet kollekt, som 
tidligere. 

 

27/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28/20 

Info fra Staben 
De siste referatene fra Staben ble gjennomgått. 
Vedtak: Info tas til etterretning. 
 
I tillegg hadde Mari Løchen mye interessant informasjon om en 
diakons hverdag. Hva denne stillingen innebærer av utrolig 
mange og viktige oppgaver. Det er nesten ikke til å tro at de lar 
seg gjennomføre med ulike og forholdsvis lave stillingsprosenter 
for de forskjellige oppgavene.  
Veldig nyttig info. Tusen takk! 
 
Info fra Fellesrådet 
Andreas Berg informerte om tilskuddet til Trosopplæringen. 
 
Eventuelt 
 
Tirsdag 31. mars er det fasteaksjon, hvor det er behov for hjelp. 
Oppmøte ca. kl. 17.00. Utkjøring ca. kl. 18.00. Andreas Berg og 
Eva Th N stiller som frivillig med bil.  
 
Årsmøte i Larvik Menighet avholdes søndag 29. mars 2020, 
umiddelbart etter gudstjenesten. Menighetsrådet anmodes til å 
møte for å presentere seg. 
 
Hvem har ansvaret for å vaske dåpsklutene? Fortsatt er dette 
uavklart. Eva Th N tar saken opp med kirkevergen. 
 
Det er kommet en forespørsel fra et mannskor i Finland om en 
gudstjeneste i slutten av september 2020. Koret ønsker å 
avholde en ekstra gudstjeneste for oss om kvelden lørdag den 
19. september 2020.  
 
Vedtak: Dette har vi dessverre ikke kapasitet til å gjennomføre. 
 
14. april 2020 kl. 18.30. Biskopen kommer til Volds Minde. Hvem 
deltar? Alle som kan bør delta.  
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På grunn av dette møtet blir neste AU møte tirsdag 7. april, på 
KUF huset, og neste MR møte onsdag 15. april i Kirkestuen. 
Begge møtene starter 16.30. 

 

Referenter: Eva Th Nielsen og Eva Idland 

 


