
               

 
MØTEBOK 

2 / 2019 
Møtested:  KUF-huset. 
Møtedato: 12.02  -  2019 
Møtetid: NB: 10.00 – 12.30 
Til stede: Knut Zakariassen, Eva Thrane Nielsen, Kåre Pedersen, Kari G. Størby, 
Ragnhild Jacobsen, Rolf I. Gjerken og Anne Lise Næss 
 

Saknr. SAK side 

12/19    Godkjenning av referat nr 1-19 1 

 Vedtak: Godkjent   

13/19   Godkjenning av innkalling og saksliste. 1 

 Vedtak: Godkjent 
 

 

14/19   Referater.  
1: Innsettelse av ny kantor, 10. mars. Eva Thrane Nielsen kjøper 

    Blomster og ønsker velkommen. 

2: Referat fra valgkurs ved Kåre pedersen og Eva Thrane Nielsen. 

   Vi skal ta opp temaet lister på neste møte. 

3: Fasteaksjonen tirsdag 9. april 2019. Knut Zakariassen og Britt  

    Mari O. Zakariassen administrerer. De trenger sjåfører og flere 

    Bøssebærere. Ragnhild Jacobsen og Eva Thrane Nielsen kan være 

    Sjåfører. 

4: Det ble kjøpt inn bløtkake til sist søndag i kirken, pga babysang 

     Og morsdag. Den ble tatt vel imot av de som overvar guds- 

     Tjenesten. 

5: Tilbud om Kirkekollekt.no for å slippe alle søknader på papir. 

     Knut tar seg av det. Ønske om at kontonummere finnes på 

    Lista. 

6: Konserter første halvår. Eva redegjør. 

    I tillegg til de ti oppsatte fra Espen, har vi følgende på agendaen: 

    07.04: Larvik veterankorps. 

    09.04:Thor Heyerdahl-instituttet. 

    15.06: Elev-konsert v. Vessela Lakselvhaug 

 

LARVIK  
Menighetsråd 



7: Nytt fra Fellesrådet v. Rolf Gjerken 

8: Nytt fra staben. 

9: Økonomistatus ved Kåre. 

10: 20. mars kl. 18.30 møte om sportskapellet ved ekteparet Hågan. 

      Møtet blir holdt i kirkestuen, Larvik kirke. Staben ordner 

      Kaffe og vafler. 

11: Det er ønsket å nedsette en komite for møblering av kirkestua. 

    I tillegg til representanter fra stab ønskes to fra MR. MR bestemte 

    At denne oppgaven utsettes til etter valg av nytt MR i høst.  

    Økonomien blir avgjørende, men det er et absolutt behov for 

    Oppgradering av rommet, da det foregår mange aktiviteter  

    Der for menigheten, og det er ønskelig at vi kommer med innspill. 

12: Det skal være årsmøte for sportskapellet på KUF-huset 7. mars. 

     Kåre Pedersen kan være delvis til stede fra oss. 

13: Den eritreiske kirke som har benyttet/lånt Larvik kirke hver  

    Fjortende dag har ikke fornyet avtalen. Vi har behandlet saken, og  

    Regner avtalen som avsluttet. 

14: I avisens gudstjenesteliste bør det opplyses de gangene Larvik og 

     Nanset slår sammen gudstjenestene at det er for begge menighet- 

    Ene. Kari Størby kontakter kirkekontoret for å ordne det. 

15: Årsmøte for menigheten i slutten av mars. 

16: Ragnhild Jacobsen drar til årsmøte i kirkens SOS. 

17: MR overfører til staben å velge medlem til årets 17. mai komite. 

 

 

 

15/19 Kirkevalget. Det skal være en liste til Bispedømmerådet og en liste 

Til Menighetsråd. Disse må være klare 30. april. Vår kontaktperson 

på kirkekontoret er Mia Søderstrøm som kan svare på eventuelle 

spørsmål. 

 

  Vedtak:Menighetsrådet er nominasjonskomite og valgkomite. Eva 

tar kontakt med Mia Søderstrøm om det praktiske. 

 

16/19 Eventuelt: 

Rolf Gjerken tok opp ev. ominnredning av kjøkken og bygging av 

nytt toalett i Langestrand kirke. Vi ønsker befaring sammen med 

ansatt hos riksantikvaren. Fra oss er det ønskelig at Rolf Gjerken, 

Øystein Langerud, Knut Zakariassen og Terje Langerud blir med. 

 

 Vedtak:MR gir Rolf Gjerken fullmakt til å gå videre med saken.  



 
Anne Lise Næss 
sekretær 

 
 
 

 


