
Referat fra: 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD 
Tirsdag 24.april kl. 20.00- 21.30  i Ringveien 16 
 
Til stede: 
Inger Lene Røsholt 
Gerd Helgeland  
Frode Lindtvedt  
Jon Inge Dieset 
Harald Schrøder 
May Britt Marthinsen Smith  
Jesper Hegna Johnsen 
Ove Berrefjord 

  
Ord for kvelden v/soknepresten 
 
Sak 20/2018: Godkjenning av innkalling og saksliste 
Vedtak: Ingen merknader og dermed godkjent 
 
Sak 21/2018: Referater/skriv 

a) Referat fra Lardal menighetsråd 27.februar 2018 (sendt ut tidligere) 
b) Referat fra Trosopplæringsutvalgets møte 7.mars 2018 (vedlegg) 
c) Referat fra Larvik Kirkelige Fellesråds møte 22.mars 2018 (muntlig) 
d) Litt tilbakemelding fra årsmøtene og en samtale rundt tidsfrister for 

bestemmelse av rådsstruktur etter valget 2019. Kirkevergen undersøker mer 
rundt tidsfrister til neste møte. 

Vedtak: Intet vedtak, men referatene ble tatt til etterretning. 
 
Sak 22/2018:  Hedrum menighetsblad 

Hedrum, Kvelde og Hvarnes menighetsråd vedtok i møte 4.april enstemmig å ønsker 
Lardal hjertelig velkommen inn i menighetsbladet fra høsten 2018. Vi må i den 
sammenheng velge 2 medlemmer til redaksjonen. 

Vedtak: Jon Inge Dieset er menighetsrådets representant i redaksjonskomiteen. I tillegg forespørres 
Inger Lene Omholt Steen om å være med. 
 
Sak 23/2018: Menighetsrådets stemme til Bispevalget (vedlegg) 

Det er 6 kandidater, og vi skal sette opp 3 kandidater i prioritert rekkefølge. Viktig å 
merke seg at vi må sette opp alle 3 for at stemmen ikke skal forkastes. 

Vedtak: Lardal menighetsråd gjorde en enstemmig prioritering fra 1-3. Se vedlegg 
 
Sak 24/2018 Bemanningssituasjonen i kirken i Lardal per april 2018 og fremover 

Saksbehandler redegjør for løsningene som er valgt i perioden frem til 13.august, i 
forbindelse med at stabsleder/diakoniarbeider har permisjon for å være kirkeverge i 
Larvik.: Menighetspedagogens stilling er økt med diakoniarbeiderfunksjon og 
menighetssekretærstillingen er økt. Dette gjelder fram til 13.august. 
 

 
Sak 25/2018 Olsok 2018 



Det har de siste årene vært et utfordrende arrangement, både fordi det er vanskelig 
å samle deltakere, og fordi mange av de frivillige er på ferie. I år er Olsok en søndag, 
og saksbehandler vil foreslå at vi legger arrangementet til kl. 11 og at det diskuteres 
hvorvidt vi skal ha det i Kjærra eller i Styrvoll kirke. Det bør også vurderes hvorvidt 
vi skal fortsette med rømmegrøtsalg. 
Forslag fra Gerd Helgeland: Olsokgudstjenesten 29.juli 2018 legges til 
Nordgardsetra. Setra sørger for rømmegrøtsalg. Vi forespør Per Ståle Tjentland om 
å delta med trekkspill. Kollekt tas opp til menighetens barne- og ungdomsarbeid. 

Vedtak: Lardal menighetsråd støttet enstemmig Helgelands forslag. 
 
Sak 26/2018       Diakonale arrangement (utsatt fra sist møte) 

Busstur: Lardal menighet er invitert med på busstur sammen med Hedrum, Kvelde 
og Hvarnes menigheter: «Sommertur med menighetene i Lågendalen» 6.juni. 
Turen går til Sysselgården i Brandbu og besøk på et dåpsmuseum. På turen besøker 
vi også den helt nye Hønefoss kirke og gamle ærverdige Hem kirke i Lardal. 
Påmelding til turen er 25.mai (se vedlagte skriv). Mariann Eskedal er vår 
kontaktperson, og hun blir med på turen. 
Pensjonistfest: Denne har pleid å være i mai på Breidablikk. Saksbehandler vil 
foreslå at vi i år legger festen til september. Dette både på grunn av 
bemanningssituasjonen i forbindelse med at stabsleder/diakoniarbeider har 
permisjon og fordi vi nå har denne pensjonistturen tidlig i juni. 

Vedtak: Menighetsrådet er enstemmig begeistret for bussturen og er enig i at pensjonistfesten 
utsettes til høsten. 
 
Sak 27/2018       Eventuelt 

a) Kirkevergen orienterte om bilbrann i den nye varebilen vår. Brannårsak er ukjent, men saken 
er hos Forsikringsselskapet. Vi får ny bil denne uken. 

b) Kirkevergen orienterte om prioriteringer i utbyggings- og vedlikeholdsprosjektene i år: 
April: Handicaptoalett Hem fullføres 
Mai/juni: Kalking av Styrvoll kirke 
Høsten: Universell utforming Hem kirke og deretter Styrvoll kirke 
Jon Inge Dieset ba også om at det ble tatt tak i råten på Hem kirkes prestesakresti. 
Kirkevergen lovet å ta tak i dette.  

c) Kasserer Gerd Helgeland orienterte litt om framdriften med nye kontoer og hun la fram 
fullmaktspapirer som styret skrev under på. Budsjett presenteres i neste møte. 

d) Møteplan videre:   Torsdag 24.mai kl. 18, tirsdag 14.august kl. 1830, tirsdag 16.oktober kl. 
1830 og tirsdag 27.november kl. 1830,  alle møtene er i Ringveien 16. 

  
Lardal Kirkekontor 250418 
  
Ove Berrefjord (sign) 
Saksbehandler 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg:  
Lardal Kirkelige Fellesråd samlet til menighetsrådsmøte 24.april 2018 avgir følgende stemme ved 
Bispevalget: 

1. Ragnhild Jepsen 
2. Merete Thommasen 
3. Øystein Magelsen 

 
Dette er prioritert rekkefølge, og det var enstemmig. 6 medlemmer avga stemme. Soknepresten 
deltok ikke i avstemningen, ettersom han stemmer i eget fora. 
 
Larvik 250418 
Ove Henning Berrefjord (sign) 
Kirkeverge og referent  
 


