
Referat fra møte i: 
Lardal Menighetsråd tirsdag 27.februar kl. 20oo-23oo 
i Ringveien (Helsesenteret) 
 
Til stede: 
Inger Lene Røsholt, Møyfrid Sørestad Hem, Gerd Helgeland, Frode Lindtvedt, Bjørn Langås,  
Jon Inge Dieset Jesper Hegna Johnsen og Ove Berrefjord 
 
 
Inger Lene Røsholt ønsket velkommen til det første møtet i disse nye og trivelige lokaler. 
Deretter fikk vi et ord for dagen ved Soknepresten. 
 
 
Sak 10/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Ingen innvendinger 
 
 
Sak 11/2018  Referat/skriv 

a) Referat fra Lardal menighetsråd 3.januar 2018  
Godkjent 
 

b)  Referat Larvik Kirkelige Fellesråd 25.januar (muntlig v/leder) 
 

c) Referat fra orgelkomiteen 15.februar . 
Sendt ut tidligere. Intet vedtak, ettersom det er egen sak. 

d) Referat fra nye diakonale arrangement:  
- Åpen hall 

Ove Berrefjord orienterte om at dette er et samarbeid mellom Kirken, Frivilligsentralen 
og Svarstad IL. Det er et diakonalt tilbud annenhver fredag der Huldrehallen er åpen for 
spill og leik på kveldstid. De to første gangene har vært vellykkede med 15-20 deltakere, 
og blant dem flere av våre nye landsmenn. Ansvarlige fra kirken er Kai Berntsen og Ove 
Berrefjord 
 

- Fredagskaffe 
Ove Berrefjord orienterte om et nytt tilbud på Bofellesskapet 2 fredager i semesteret. 
Sokneprest Jesper og Diakoniarbeider Ove er ansvarlige for dette. 
 

- Prosjektgruppe skileker 
Ove Berrefjord orienterte om at etter at prosjektet med Tahirleker er avsluttet, så er vi 
blitt oppfordret av Gjensidigestiftelsen til å søke om midler til vinterleker i Borgen, men 
da for et breiere geografisk område enn bare Lågendalen. Det er satt ned en 
arbeidsgruppe for å se på muligheten for å få til et tilbud om vinterleker for et klassetrinn 
ved alle skolene i Vestfold fra 2019. Dette er et samarbeid mellom Svarstad IL, Borgen ski 
og Kirken. 
 
 
 
 



Sak 12/2018  Utbedringer/investeringer v/kirkene våre  
a) Universell utforming Styrvoll og Hem kirker: status v/saksbehandler 

Ove Berrefjord informerte om status: Asfaltering parkeringsplass Styrvoll er ferdig og dermed 
tilgjengelig for rullestoler. Handicaptoalett Styrvoll er ferdig. Handicaptoalett Hem er 
igangsatt arbeid med. Handicapinngang Hem er godkjent av RA, og kan påbegynnes i 
vår/sommer. Handicapinngang Styrvoll ventes godkjent av RA innen kort tid. 
 

b) Orgel Hem kirke: Status v/saksbehandler og drøfting/vedtak av spørsmål som 
orgelkomiteen behandlet 15.februar: 
 - Mulig økning av kostnadsramme med inntil 100 000 kr for å få plass en viktig stemme til ? 

Bakgrunnen for denne saken er at da kontrakten ble undertegnet med Vulpen i 
august i fjor, så måtte vi redusere prosjektet med  2 orgelstemmer på grunn av 
økonomien. Vi fikk da en avtale om at vi kunne vente med å gi endelig svar, fordi de 
startet med å bygge selve kassen/rammen. For oss var det en god mulighet, blant 
annet fordi vi ventet på svar fra Sparebankstiftelsen. Vi hadde et håp om å få en 
betydelig sum derifra, men dessverre så fikk vi like før jul avslag fra 
Sparebankstiftelsen på søknaden vår. Så da er den økonomiske situasjonen omtrent 
lik som i august. Nå sier Vulpen og konsulent Brattvoll at det er særlig den ene av de 
to utelatte stemmene som kunne være viktig å få med. Men det ville i så fall bety at 
vi må ha inn 100 000 kr ekstra. Orgelkomiteen finner det vanskelig og går enstemmig 
inn for at vi ikke gjør noe mer i saken. Komiteen med kantor som leder, poengterer at 
det likevel vil bli et betydelig bedre orgel enn det vi har i dag. Det vil trolig også være 
mulig å få lagt inn denne stemmen på et senere tidspunkt, men da vil det nok bli mer 
kostbart. 
 

- Arrangement rundt innvielse av dato. Tidspunkt og hva slags arrangement ? 
Forslag fra orgelkomiteen: Søndag 3.februar kl. 11 Gudstjeneneste, lunch/middag for 
innbudte gjester og en konsert om ettermiddag/kveld. Komiteen foreslår også at vi 
sender en innbydelse til Dronning Sonja, ettersom hun har vært spesielt engasjert i 
Hem kirke. 

 
 Forslag fra Jon Inge Dieset: 

Orgelkomite v/saksbehandler inngår forhandling med Vulpen for å se om det er mulig å få 
denne ene stemmen til en billigere pris. 
I tillegg ønsker Menighetsrådet en skriftlig dokumentasjon på at det nye orgelet ikke vil ta 
skade av klimaforhold og temperatursvigningene i Hem kirke, 
 
 
Forslaget fra Dieset ble enstemmig vedtatt, og vedtaket i Menighetsrådet lyder da: 
Orgelkomite v/saksbehandler inngår forhandling med Vulpen for å se om det er mulig å få 
denne ene stemmen til en billigere pris. 
I tillegg ønsker Menighetsrådet en skriftlig dokumentasjonj på at det nye orgelet ikke vil ta 
skade av klimaforhold og temperatursvigningene i Hem kirke, 
Arrangementet rundt innvielsen vedtas som innstillingen beskriver. Enstemmig. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sak 13/2018 Årsregnskap 2017 
Regnskapet med kommentarer og innstilling er sendt ut tidligere til Lardal menighetsråd og i skrivet 
om saksgangen knyttet til regnskapet, datert 210218, sier saksbehandler at han vil forsøke å få 
klarhet til møtet i dag, omkring Menighetsrådets myndighet når det gjelder disponering av 
overskudd. 
Etter en lengre samtale med KA  sin rådgiver og en mailrunde mellom kirkeverge i Larvik, 
økonomisjef i Larvik  og saksbehandler i Lardal , så er konklusjonen følgende: 
Lardal Kirkelige Fellesråd eksisterer ikke lenger, så det er Larvik Kirkelige Fellesråd som vedtar 
regnskapet. Men Lardal menighetsråd innstiller i saken i møtet i dag, 27.februar ,og Larvik Kirkelige 
Fellesråd vedtar saken i sitt møte 1.mars. 
 
Resultatet viser et gledelig mindreforbruk/overskudd på kr 114 828. I siste Fellesrådsmøte for det 
gamle Lardal Kirkelige Fellesråd, 21.november, ble flere ønskelige tiltak ved et eventuelt overskudd, 
løftet fram.:ny gressklipper, kalking av Styrvoll kirke, salmebøker og minnestøtte til urnelund ved 
Svarstad kirke. Til sammen er det tiltak for drøyt 200 000 kr, så vi kan ikke gjennomføre alt. 
Saksbehandler vil foreslå at vi i første omgang  kjøper inn ny gressklipper, og venter med resten ut i 
fra følgende begrunnelse: 
En ny gressklipper er sterkt ønske fra kirkegårdsarbeiderne, som da vil kunne drive mer effektivt og 
samtidig også få mindre slitasje/flytting på maskinene. Kalkingen av Styrvoll kirke handler mest om 
estetikk, som også er viktig. Men det er ikke skadelig for kirken om en venter, og kalkingen bør kunne 
innarbeides i vedlikeholdsplaner for Larvik. Når det gjelder salmebøker, så viser saksbehandler til 
forslaget i sak 16/2018, der vi finansierer 30 nye salmebøker gjennom en båregave. Så har vi også 
drøftet et behov for en navnet minnestein ved urnelunden i Svarstad. Dette mener saksbehandler at 
også er naturlig å løfte opp til Fellesrådsnivå i Larvik. En slik stein har man i dag ved Undersbo 
kirkegård, og det er viktig at i videre planlegging av nye Minnesteiner, tenker  på geografisk fordeling. 
Saksbehandler minnet også om at det kan vært lurt å være nøkterne i bruken av overskuddet, til vi 
har mer oversikt over den økonomiske situasjonen til Lardal Menighetsråd i den nye sammenslåtte 
kommunen/fellesrådsområdet. 
 
Saksbehandlers innstilling: 
Lardal menighetsråd innstiller til Larvik Kirkelig Fellesråd å godkjenne regnskap 2017 for Lardal 
Kirkelige Fellesråd  med et mindreforbruk/overskudd på kr 114 828. 
Overskuddet disponeres på følgende måte: 
Inntil kr 50 000 disponeres til innkjøp av ny gressklipper. Det resterende beløpet av overskuddet 
avsettes på Lardal menighetsråds disposisjonsfond.  
 
Menighetsrådets behandling: 
Det ble fremmet 2 alternative forslag til innstillingen. Det ble stemt alternativt mellom følgende 2 
forslag: 
 
Forslag fra Inger Lene Røsholt: 
Lardal menighetsråd innstiller til Larvik Kirkelig Fellesråd å godkjenne regnskap 2017 for Lardal 
Kirkelige Fellesråd  med et mindreforbruk/overskudd på kr 114 828. 
Overskuddet disponeres på følgende måte: 
Inntil kr 50 000 disponeres til innkjøp av ny gressklipper. Videre så brukes overskuddet til kalking av 
Styrvoll kirke ( 35 -40 000 kr).  Det resterende beløpet av overskuddet avsettes på Lardal 
menighetsråds disposisjonsfond.  
 
Forslag fra Frode Lindtvedt: 
Lardal menighetsråd innstiller til Larvik Kirkelig Fellesråd å godkjenne regnskap 2017 for Lardal 
Kirkelige Fellesråd  med et mindreforbruk/overskudd på kr 114 828. 
Overskuddet disponeres på følgende måte: 



Overskuddet på kr 114 828 avsettes i sin helhet på Lardal menighetsråds disposisjonsfond  
 
Det ble foretatt alternativ avstemming mellom de to forslagene og resultatet ble: 
Forslag fra Inger Lene Røsholt ble vedtatt med 5 stemmer mot 2 stemmer for Frode Lindtvedts 
forslag. 
 
Lardal menighetsråds innstilling til Larvik Kirkelige Fellesråd: 
Lardal menighetsråd innstiller til Larvik Kirkelig Fellesråd å godkjenne regnskap 2017 for Lardal 
Kirkelige Fellesråd  med et mindreforbruk/overskudd på kr 114 828. 
Overskuddet disponeres på følgende måte: 
Inntil kr 50 000 disponeres til innkjøp av ny gressklipper. Videre så brukes overskuddet til kalking av 
Styrvoll kirke (ca 35 -40 000 kr).  Det resterende beløpet av overskuddet avsettes på Lardal 
menighetsråds disposisjonsfond.  
 
 
 
Sak 14/2018 Årsmelding  2017 
Den utsendte årsmeldingen ble gjennomgått, og det ble i drøftingene gjort noen endringer. Vedlagte 
årsmelding sendes Larvik Kirkelige Fellesråd for godkjenning i møtet 1.mars. 
 
Sak 15/2018 Bruk av båregave fra 21/11-17 på kr 7 880 

Ved begravelse i Svarstad kirke 21.november 2017, kom det inn gaver til kirken på kr 7 880. 
Pårørende ønsket at dette skulle komme alle 3 kirkene til gode, etter som avdøde hadde en 
 tilhørighet til alle kirkene i Lardal. For å innfri dette ønsket, så må menighetsrådet både tenke 
på hvilke behov vi har, og hva som kan komme alle 3 kirkene til gode. Saksbehandler foreslår 
nye salmebøker som en mulighet for å kunne innfri begge kriteriene her. Vi har en god del 
salmebøker i kirkene, men vi har langt fra nok. Det har også tidligere vært drøftet innkjøp av 
flere salmebøker, men vi har ikke funnet det økonomisk mulig. En salmebok koster ca 300 kr, 
og saksbehandler vil foreslå at Rådet legger til drøye 1000 kr fra disposisjonsfondet, og kjøper 
inn 30 nye salmebøker, som så fordeles på kirkene. 

 
Vedtak: Menighetsrådet vedtar enstemmig innstillingen, og det kjøpes da inn 30 salmebøker. 
Kostnadene på kr 9000 dekkes ved båregaven på kr 7 880 og resterende kr 1120 dekkes fra 
disposisjonsfondet. Enstemmig. 
 
Sak 16/2018 Menighetsbladet 
 Saksbehandler la fram to alternativ i møtet: 

1. Lage eget menighetsblad for Lardal. 
2. Jobbe videre med tidligere lanserte ide om å bli med i menighetsbladet for Hedrum, Kvelde 

og  Hvarnes. De forespørsler vi har rettet til redaksjonskomiteen i det bladet, har gitt positive 
svar, selv om det da også må behandles i menighetsrådene i Hvarnes, Kvelde og Hedrum. 
Uansett så blir det ikke aktuelt før til sommeren, og saksbehandler foreslår å sende ut A4-
inforskriv i posten nå i mellomtiden. 
 
Vedtak: Saksbehandler får fullmakt til å jobbe videre med alternativ 2. Men samtidig så 
ønsker Menighetsrådet en breiere sak til neste møte der vi drøfter blant annet hva vi vil med 
et menighetsblad,  bedre utnyttelse av hjemmesider og sosiale media, mulig involvering av 
konfirmanter i arbeidet med å lage informasjon. Enstemmig 

 
 
 
 



Sak 17/2018 Diverse arrangement med behov for deltakelse fra Menighetsrådet: 
a) Fasteaksjonen mandag 19.mars 

Gerd  leder aksjonen i Svarstad og Hem. 
Oppmøte for konfirmanter blir kl. 17 på menighetskontoret. 
 Inger Lene  leder aksjonen i Styrvoll. 
Oppmøte for konfirmanter blir kl. 17 hos Inger Lene 
 

b) Årsmøter i de 3 sokn. Bestemme ansvar for ledelse og fremleggelse av årsrapport 
Svarstad 8.april: Gerd og Frode  
Hem 15.april: Møyfrid og Jon Inge  
Styrvoll 13.mai: Inger Lene  
 

c) Fellesmøte sammen med de andre menighetene i Lardal, 19.april på Smyrna 
Møyfrid Sørestad Hem blir vår representant i arrangementet den kvelden. 
 

d) Misjon Uten Grenser- klesinnsamling og  utlodning 3.mai 
Bjørn Langås blir med fra menighetsrådet 
 

e) Kirkekaffe/konfirmantfest onsdag 23.mai 
Jon Inge  og Inger Lene  møter kl. 1730 for rigging. Dekker til 60 stk. 
Inger Lene og Gerd  baker kake. 
Inger Lene, Frode og Jon Inge tar med 2 kanner kaffe hver 
Ove handler inn brus, pappkrus m.m.  
Jesper og Ove er ansvarlig for programmet. 
 

f) Kirkeverter vinteren og våren 2018: Konfirmantforeldre er kirkeverter ved  mange av 
søndagene, men det står igjen noen søndager, samt helligdagene, som vi må forsøke å 
finne kirkeverter til. 
Menighetsrådet fordelte seg på en del av de gjenværende Gudstjenestene, og så jobber 
Ove videre med å finne kirkeverter til de resterende. 
 

g) Diakonale arrangement: Pensjonistfest i mai og diakonal tur felles for Lågendalen i juni 
Dette punktet ble utsatt til neste møte. 

 
 
Sak 18/2018 Valg av revisor 
 Dette valget ble utsatt i sist møte i påvente av noen som skulle forespørres. 

Marit Grytnes Omholt har nå sagt ja til å ta på seg dette vervet, og saksbehandler foreslår da 
at hun velges som revisor for perioden 2018-19. 
Vedtak: Marit Grytnes Omholt ble enstemmig valgt. 

 
 
Sak 19/2018 Eventuelt 

a) Det må bestemmes et ekstra møte i april. Vi har vårt neste møte i slutten av mai, men 
Bispekontoret har nå sendt ut at de ønsker respons på bispenominasjonen fra 
menighetsråden, og den ønsker de i perioden 5.april – 3.mai. På dette ekstramøtet vil vi 
også drøfte årsmelding, regnskap og budsjett for trosopplæring og vi må ta avgjørelse 
omkring konfirmantturen for neste kull.  
Det ble enighet om at neste møte legges til 24.april kl. 20 på menighetskontoret. 
 
 
 



b) Fotografering og kappeprøving konfirmanter 15.mai kl. 14 
Gerd tar på seg denne oppgaven, og i tillegg forespørres May Britt Smith. 

 
 
Et langt, men konstruktivt møte var ferdig kl. 2300, og vi takker Gerd for en nydelig kake som bidro 
sterkt til at vi fikk nye krefter utover kvelden. 
 
 
Svarstad 280218 
 
Ove Henning Berrefjord (sign) 
referent 
 
 


