
               

 
REFERAT 

1 / 2018 
Møtested:  KUF-huset. 
Møtedato: 16/01  -  2018 
Møtetid:  13.00 – 15.15 
Til stede: Eva Thrane Nielsen, Kari Grinde Størby, Rolf Gjerken, Kåre W. Pedersen, 
Ragnhild Jacobsen, Anne Lise Næss 
Meldt forfall Knut Zakariassen. 
 

Saknr. SAK side 

1.18    Godkjenning av referat nr 10 ,2017 1 

 Vedtak :   

02.18   Godkjenning av innkalling og saksliste. 1 

 Vedtak: Godkjent 
 

 

03.18   Referater. 
1: Fra stabsmøte. EvaT.N. redegjorde. 

2: Fra Fellesrådet. Rolf Gjerken 

3: Fra frivillighetskomiteen. Ragnhild Jacobsen og Kari G. Størby. 

4: Leie av kirkene, rask saksgang. 

5: Bispedømmemøte for ungdommer. 

6: Pilegrimsaktivitet lokalt og sentralt. 

7:Inngangspartiet i Larvik kirke. 

8: Hastepenger til rydding. 

9: Kirkevert/klokker. 

10:Møblering, bruk av sakristiet. 

 

 

 

 Kommentarer til referatsakene: 

2: Rolf Gjerken informerte om at vi nå har et nytt FR etter 

sammenslåing med Lardal, og at ledelsen ble gjenvalgt. 

Gravfeltet på øvre Langestrand. Kistebegravelser ønskes stengt pga 

jordsmonnet. Urnenedsettelser greit. Det ønskes en minnelund der 

navn flyttes fra familiegraver til denne. Det skal lages en 

undersøkelse som gir en konsekvensutredning om Sika-tomta. 

 

LARVIK  
Menighetsråd 



3: Det var et flott møte 10.01 i kirkestua, der Eva T.N. ønsket 

velkommen. Ragnhild Jacobsen og Ellen Johnsen har gjort en 

kjempefin jobb med å sette opp regler for klokkere og kirkeverter. 

4: Anita Borge er ansvarlig for dette området. MR synes det er 

ryddig satt opp. Det tar ca. en uke å få svar. MR vil gjerne få en 

rutine på konserter vi har ansvar for.  

5: Knut Zakariassen og Inger Lene Steen reiser som våre 

representanter. 

7: Øystein Langerud skal se på og prøve å få løst problemet med 

snø/is- skred fra taket. 

8: Hastepenger til rydding av lagerrom i Larvik kirke. 3000 kr. 

bevilget. 

9: Endelig oversiktlige, praktiske regler for klokkere og kirkeverter. 

Trygt for alle som påtar seg oppgaven. 

10: Forslag om å flytte bildene til trappa ned til kjelleren. Hvem har 

ansvaret for ombygginger og inventar i kirkebygningene? Det må 

lages en større garderobe til messehaglene. Befaring for MR torsdag 

18. januar kl. 10.00 

04.18 Åpen kirke / klokkeringing  

 Vedtak: Vi godkjenner åpen kirke i forbindelse med turist i egen by  
05.05. MR er positive til klokkeringing ved hel time. Forslag kl. 9.-

12- 15 -18 og 21. 

 

 

05.18    Langestrand kirke 200 år. Bevilling av penger til musikk og kirkekaffe. 
 

 

   Vedtak: Innvilget. MR tar penger fra Langestrandsfondet til 
markeringen. Det er sendt ut invitasjon til ordfører og leder av kultur 
og oppvekst. Kirkekaffen blir i Langestrand skoles gymsal. 

 

06.18  Offerformål.  

   Vedtak: Vi tar den til etterretning, men har spørsmål til et par av 
datoene. Ellers godt jobbet! 
 

 

07.18  Overskudd fra 2016. Hvor skal det plasseres?  

 Vedtak: Årsregnskapet fra 2016 viser et overskudd på 39437. Dette 
vedtas avsatt til disposisjonsfondet. 

 

08.18 Utbygging av Sika-tomta til containerlagring.  

  Vedtak: Larvik MR går sterkt imot utbygging av Sika – tomta. Det er tre 
forhold som bekymrer oss mest: 
1: Parkeringsplasser. 
2: Støy som kan forstyrre ved begravelser. 
3: Eventuell utvidelse av kirkegården. 

 

09.18 Filminnspilling i og utenfor kirken 19. februar  

 Vedtak: Enstemmig godtatt.  

10.18 Eventuelt :Poesifestivalen 8.-10. juni med gudstjeneste 10. kl. 11. 00 
Vi er positive, men har noen spørsmål ad. Økonomi. 

 

 



 

Anne Lise Næss 
Sekretær 

 


