
               

 
MØTEBOK 

6 / 2018 
Møtested:  Hytta til Kari 
Møtedato:20.06  -  2018 
Møtetid:  17.00-18.30 
Til stede: Eva Thrane Nielsen, Rolf I. Gjerken, Ragnhild Jacobsen, Kari G. Størby, 
Kåre W. Pedersen og Anne Lise Næss. 
Meldt forfall: Knut Zakariassen 
 
 

Saknr. SAK side 

52/18    Godkjenning av referat 5 / 18 1 

 Vedtak : Godkjent .  

53/18   Godkjenning av innkalling 6 / 18 1 

 Vedtak:  Godkjent 
 

 

54/18  Visuelle anlegg i Langestrand kirke. Komiteen har kommet så langt at 
arbeidet kan settes i gang. Det vil komme på ca. 70000 kr. 
 

 

  Vedtak: Vi jobber videre med saken. Igangsetting godkjent.  

55/18    MR er invitert til mottakelse på Fritzøehus 12. august, kl. 16-18 der det skal 
deles ut midler fra Fritz Gerhard Treschows minnefond. Vi skal stille 
med to personer. AU foreslår Eva Thrane Nielsen og Knut Zakariassen 

 

 

 Vedtak: Eva Thrane Nielsen og Knut Zakariassen  møter fra oss. 

Enstemmig. 

 

56/18  Vi er av Nils T. Lia invitert til et inspirasjonskurs for frivillige onsdag 26. 

september, kl. 188.00-21.00. Helga Samset skal ha det. Kurset koster 8000 

kr + reise. Vi anbefaler at vi sammen med Nanset blir med på dette. 

 

 Vedtak: Enstemmig vedtatt.  

57/18   Det ønskes fra staben ny TV til kjellerstua i Larvik kirke, som er større enn 
den vi har, slik at den kan brukes som projektor. AU foreslår at vi støtter 
innkjøpet. 
 

 

   Vedtak: MR anbefaler nytt TV i kjellerstua i Larvik Kirke. Kirketjener ordner 
innkjøp og montering. 

 

58/18   Menighetstur onsdag 5. september. Vi har alle fått forslaget. MR peker på at 
det kan bli for stram tidsramme og foreslår at vi dropper Tjølling kirke og 
skyver lunsjen ut til kl. 14.00 

 

LARVIK  
Menighetsråd 



 Vedtak: Vi venter med spenning på ferdig plan og gleder oss til turen.  

59/18  Referatsaker 
1: Møte  i Langestrand kirke med frivillige og MR 25:06, kl. 10.00 om veien 
videre   
    Om nyanskaffelser m.m.. 
2 :Referat fra Fellesrådet. 
     A: Plan om minnelund på Langestrand kirkegård er nå sendt til biskopen 
          for godkjenning. 
    B: Forslag om timeslag i Larvik kirke tre ganger om dagen er sendt til  
        Biskopen for godkjenning. 
     
3: Referat fra stabsmøte. MR er imponert over arbeidet i staben og hva de får 
     Til. 
4: Tertialrapport om økonomi / regnskap fra Kåre. 
5: Eventuelt: MR var imponert over poesigudstjenesten i Larvik kirke over 
    Temaet ” Størst av alt,”  flott tale, vakre dikt og nydelig sang.  
    Neste år bør det opplyses på forhånd at gudstjenesten varer i halvannen 
    Time. Dessuten ønsker MR at vi må få være med på å planlegge bl. a.  
    Økonomien. 
     
 
 

 

  Plan for møter høst 2018 
 

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

 

AU - møter MR - møter 

 Møte nr. 7 : 28.august 
 Møte nr. 8 : 02.oktober 
Møte nr. 9 : 06.november 
Møte nr. 10 :04.desember 

 Møte nr.7 : 11. september 
Møte nr. 8 : 09. oktober 
Møte nr. 9 : 13. november 
Møte nr. 10 : 11. desember 

 
Anne Lise Næss 
sekretær 

 
 
 

 


