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LARVIK 

Menighetsråd 

 

MØTEBOK FRA MR MØTE NR. 8/21 

Møtested: Kirkestuen 

Møtedato: 21. september 2021 

Møtetid: 17.00-1900 

Til stede: Eva Thrane Nielsen, Anne G Holmsen, Gunhild Lavoll, Ragnhild Jacobsen, Knut 

Zakariassen, Yngve Hellestøl, Paal Ottar Berg, Eva Idland og Sigmund Nøstrud 

Forfall: Andreas Berg 

Sigmund Nøstrud startet møtet med en gjennomgang av branninstruksen for Larvik kirke 

(eget skriv ble utlevert i f t ansvarsområder mm). Deretter tok Sigurd de tilstedeværende 

medlemmene på en gjennomgang av de forskjellige installasjonene i kirkerommene, 

rømningsveier mm. Nyttig og viktig informasjon. 

Sak nr. SAK Side 
41/21 Referat fra MR møte nr. 7/21 

 
Vedtak: Offerlisten etterlyses. Ellers ingen kommentarer 

 

42/21 Konserter 2021 
 
Vedtak: Eva Thrane Nielsen utarbeider en liste over konserter, 
både de som Larvik Menighetsråd har ansvar for, og for de 
konsertene som Larvik Fellesråd har ansvar for. 

 

43/21 Oppsett gudstjenesteagenda 
 
Vedtak: Larvik Menighetsråd ber om at gudstjenesteagendaen 
skal være klokkeren i hende innen torsdag. 

 

44/21 Låne/leie kirke. Søknad mottatt fra den Eritreiske kirke 
 
Vedtak: Ut fra nåværende aktivitetsnivå og arbeidsmengde har 
dessverre ikke Larvik Menighetsråd, på det nåværende 
tidspunkt, mulighet til å inngå fast avtale om utleie av kirkerom. 

 

45/21 Larvik kirke har de siste 2 år hatt en gudstjeneste mindre i 
måneden, ut fra et ønske om ikke å kjøre parallelle 
gudstjenester i soknets to kirker. Målet var å få menigheten til å 
«flyte» mellom kirkene etter hvor gudstjenesten ble avholdt. 
 
Larvik Menighetsråd opplever at vi med den nåværende 
gudstjenesteplan ikke klarer å oppfylle vårt oppdrag som både 
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prostikirke og vanlig menighetskirke. Vi har rett og slett ikke nok 
gudstjenester på formiddag til å gjøre alt som vi skal. Det første 
grepet som kan gjøres, er å få tilbake på plass gudstjenesten 1. 
søndag i hver måned, som vi tidligere har mistet. 
 
Med dette som bakgrunn har sokneprest i Larvik Menighetråds 
oppdrag laget et forslag til gudstjenesteplan for 2022, der denne 
gudstjenesten er tatt inn. 
 
Forslag til vedtak: Larvik Menighetsråd ber Larvik kirkelige 
fellesråd og prosten om å tildele de nødvendige ressurser etter 
planforslaget som foreligger. 

46/21 Eventuelt 
- Cesar Franck/orgelserie. Vigdis Poupart har mottatt Kr. 

30 000,- fra Kulturfondet til gjennomføring av orgelserie i 
2022. 

- Etter fullmakt fra Larvik Menighetsråd vil Britt Mari og 
Knut Zakariassen stå for innkjøp av nytt dåpsmateriell. 

 

 

Eva Idland – 7.10.2021  

Sekretær 


