
               

 
MØTEBOK 

8/ 2018 
Møtested:  KUF-huset. 
Møtedato:09 / 10 - 2018 
Møtetid:  10.30 – 12.50 
Til stede: Eva Thrane Nielsen, Ragnhild Jacobsen, Kari Grinde Størby, Rolf I. Gjerken 
, Knut Zakariassen, Sølvi Lewin, Thorild Svanemyr og Anne Lise Næss. 
Meldt forfall: Kåre W. Pedersen 
 

Saknr. SAK side 

71/18    Godkjenning av referat nr .7.2018 1 

 Vedtak : Godkjent.  

72/18   Godkjenning av innkalling og saksliste. 1 

 Vedtak: Godkjent. 
 

 

72/18   Referater. 
1: Valgkurs for menighetsråd v. Eva Thrane Nielsen. 

2: Evaluering av klokkerkurs. Et meget positivt og inspirerende 

   Kurs. 

3: Evaluering av høstfestival på KUF- huset. Pga veldig dårlig vær 

    Var det dårlig frammøte på fredag kveld, men flott åpning og 

    Et spennende foredrag av Torgeir Schanke. Alt gikk som smurt. 

    Temaet var bærekraft på alle områder. Meget vellykket. Stor 

     Takk til de som sto på og trakk lasset! 

4:Ad. Klokkeringing i Larvik kirke. MR skal bestemme tidspunkter 

    For ringing, kanskje kl.9-12-15 og 18? Hva med helgeringing i 

    Forhold til gudstjenester, arrangementer i kirken? 

5:Nytt fra Fellesrådet. Nytt regnskap. Informasjon om muslimsk 

   Gravplass på Undersbo. Det tilrettelegges for 40 graver. 

   Utbygging av Langestrand kirke arbeides det videre med planer. 

6: Nytt fra Stabsmøte. 

7: Blomster til Scilla Treschow Hokholt i forbindelse med hennes 

søsters, Mille Marie Treschow sin død. 

 

 

LARVIK  
Menighetsråd 



73/18  Gudstjenester i Larvik og Langestrand kirker ved Sølvi Lewin. 

En fremtidsrettet plan for gudstjenester for å spare bruk av vikarer. 

Langestrand får sine to gudstjenester i måneden. Larvik får litt 

færre. Forslag: 

Langestrand får ikke gudstjeneste 06.01. Det blir da i Larvik kirke 

kl.11.00. 

Det blir gudstjeneste i Langestrand 03.02 kl. 10.00 og følgelig ikke i 

Larvik den dagen. 

Første søndag i mars to gudstjenester, i Langestrand kl.10.00 og 

Larvik menighet har sin fastegudstjeneste på KUF-huset kl.17.00. 

7. april er det i Langestrand kirke kl.10.00 og ikke i Larvik. 

5. mai er det konfirmasjonsgudstjeneste i Langestrand kl.11.00 og 

gudstjeneste i Larvik kl.11.00 

2. juni planlegges fellesgudstjeneste i Langestrand kirke kl.12.00. 

 

 Vedtak: Enstemmig tilslutning fra MR til forslaget – vedtatt. 
 

 

74/18    Tekstbøker til klokkere.  

  Vedtak: Det skal bestilles bøker til alle klokkere og noen ekstra. Det 
skal også bestilles flere salmebøker både til Langestrand og til Larvik. 

 

75/18  Organist, kantor. Etter mye om og men har kirkekontoret snudd- så nå 
er stillingen utlyst eksternt. MR sitt forslag til utlysningstekst ble ikke 
anbefalt, så vi går nå inn for administrasjonens forslag. 

 

   Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
   

 

76/18 Valg av Leder og nestleder i Larvik MR.  

 Vedtak: Eva Thrane Nielsen gjenvalgt enstemmig som leder og Kåre W. 
Pedersen som nestleder, enstemmig. 

 

77/18  Forskjønning av Kirkegården på Undersbo. Forslag om hekker for å 
dele mer opp- 

 

 Vedtak: Utsettes, men tas opp igjen senere. Det er observert at 
søppelkassene er blitt kamuflert med gjerder rundt. Det er en stor 
forbedring – flott! 

 

78/18 Konserter, betaling og bemanning.  

 Vedtak: Eva skal for n’te gang prøve å få greie på regler og mal for 
arbeidsfordeling. 

 

79/18 Eventuelt. 
 1:Diakoniplanen. Vi må ha et møte, og det blir på KUF-huset tirsdag 6. 
november, kl. 10.30 -12.30. 
2:Vi må ha kirketjeneren til å fullføre teppelegging i gangen i Larvik 
kirke og til å få regulert lys mot prest og altertavle. Det er for mørkt til 
å se bildet. 
3: Reparasjon ,rens av messehakel. Hvem betaler? 
 

 

 
 

Sekretær: Anne Lise Næss 



 

 


