
 

 

Referat fra:  

Møte i Lardal Menighetsråd  

Torsdag 24.mai kl. 18-ca 21 i Ringveien 16 
 

Til stede 

Inger Lene Røsholt 

Gerd Helgeland  

Frode Lindtvedt  

Bjørn Langås  

Jesper Hegna Johnsen 

Ove Berrefjord 

 

Ord for kvelden v/soknepresten 

 

Sak 28/2018 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Enstemmig godkjent 

 

 

Sak 29/2018 Referater/skriv 

 

a) Referat fra sist møte i Menighetsrådet 24.april (sendt ut tidligere) 

b) Referat fra orgelkomiteens møte 9.mai  

 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 

 

 

Sak 30/2018 Hem kirke- Nytt orgel, universell utforming m.m.: Økte 

utgifter og utfordringer i byggeperioden 

 

Bakgrunn for saken: To (tre) store prosjekt i Hem er nå i ferd med å bli realisert. Det er 

gledelig at både nytt orgel og universell utforming skal være på plass i løpet av 2018. Det er 

prosjekter vi har jobbet med i mange år, og det er derfor ekstra gledelig at vi ser en løsning i 

nær fremtid  

Tidsplan:  

Kirkevergen foreslår følgende tidsplan basert på drøftinger vi hadde under befaringen 9.juni 

Juni: Det gamle orgelet tas ned. Dette har vi hyret inn et firma til å gjøre, ettersom det er et 



nøysomt og forsiktig arbeid med merking av orgelpipene, med tanke på at det skal settes opp 

igjen på barneskolen. 

August: Det oppbygde golvet på orgelgalleriet tas bort, fordi det nye orgelet krever mer 

høyde. Golvet som i dag ligger under er helt ok, og kan derfor være videre. Det må gjøres litt 

tilpasning til benkene oppe. De kyndige snekkerne Jørn Lie og Ole Petter Ljøterud mente på 

befaringen at arbeidet med å fjerne golvet kan gjøres på dugnad med Lie og Ljøterud som 

ledere. Kirkevergen kaller inn til dugnad en kveld i august. 

September-oktober: Rullestolrampe ute lages (naturstein), skrålister ved alle dørsviller 

monteres og fremre benk på høyre side tas ut. (Alt dette er i tråd med Riksantikvarens vedtak) 

Råte i vegg på Prestesakristi vurderes og eventuelt gjøres noe med. 

Så har vi i tillegg en mulighet når til å ta ut teppet i midtgangen og få frem originalgolvet. Det 

er en sak som er fremmet av tidligere menighetsråd, men som ikke har vært gjort noe med av 

kostnadshensyn. Men når vi nå først gjør så vidt mye arbeid i Hem kirke, så kan det være 

gunstig å gjøre dette samtidig. Tidligere menighetsråd har vært opptatt av å få frem 

originalgolvet med fiskebensmønster, og i tillegg så kan det være et pluss for allergikere. Hvis 

vi velger å ta ut teppet og pusse opp golvet (ikke veldig stor ekstrajobb som Jørn sier han kan 

gjøre), så er det viktig at det gjøres før orgelet kommer. Dette fordi det har med intonasjonen 

av orgelet. 

September-november: Orgelbygging. Vi vet ikke akkurat hvor lenge orgelbyggerne holder 

på og heller ikke når de begynner. Men orgelet er planlagt helt ferdig til å spille på innen 

utgangen av november 2018. 

Økonomi: 

Orgelet er som dere vet i utgangspunktet finansiert, men det har kommet på et par mindre 

kostnader som ikke ligger inne i budsjettet. Totalt opp i mot 30 000 kr, hvorav 25 000 kr 

utgjøres av demontering gammelt orgel fra kirken og oppsetting på skolen. Nå kan det godt 

hevdes at når kulturskolen får orgelet vederlagsfritt så bør kulturskolen dekke en del av dette. 

Men samtidig så kan det hevdes at Larvik/Lardal kommune har allerede bevilget 550 000 kr, 

og at det meste av det øvrige er samlet inn blant privatpersoner. Fellesråd/menighetsråd har 

foreløpig gått inn med minimalt. Det er også som i alle byggeprosjekt, noe usikkerhet rundt 

budsjettet og om det vil holde. .Men det ligger inne en uforutsett pott på 10 000 kr, og de 

ulike budsjettpostene skal være grundig kalkulert. 

Kirkevergen ser for seg minst 4 løsninger på ekstrabeløpet på 30 000 kr + evt ytterligere 

overskridelser: 

Alt 1: Vi kjører på, og når vi vet den eksakte summen ser vi på muligheten for at Fellesrådets 

midler dekker det. (Ikke urimelig, ettersom nåværende og forrige fellesråd har vært minimalt 

inne.) 

Alt 2: Vi kjører på, og når vi vet den eksakte summen så dekkes det av konto til Hem 

menighetsråd. (Dette ble lansert av orgelkomiteens Hem- representant under befaringen, med 

argumentet at det er naturlig å bruke av menighetens egne midler til dette gode formål.) 

Alt 3: En kombinasjon av alt 1og alt 2, ved at en søker Fellesrådet om halvparten. 

Alt 4: Be Kulturskolen om å dekke en andel, f.eks 12 000 kr av flyttekostnadene.(Det er 

rimelig begrunnelse for dette også ettersom de får orgelet gratis. Faren med dette alternativet 

er at hvis kulturskolen må prioritere innenfor en stram økonomi, så sier det kanskje nei til 

orgelet. Det ville være synd for bygda og ikke minst for fremtidig rekruttering av barn som vil 

spille orgel. Vi har allerede luftet alternativet litt med kulturskolen i Larvik, og de sier at per i 

dag har de ikke penger til dette formålet. 

 

 

 

 



Praktisk i byggeperioden: 

Når det gamle orgelet demonteres i juni, så vil vi være uten musikk i kirken. Det kan selvsagt 

løses i Gudstjenester ved at det transportable EL-pianoet tas med fra Svarstad kirke. Men det 

er noe plundrete å gjøre det, og det er også en vurdering dere må ta hvorvidt en skal gjøre mye 

arbeid med dette i forhold til antall besøkende i Hem kirke. Selvfølgelig er det ikke et 

argument at få Gudstjenestedeltakere skal gjøre at vi går ned på kvalitet. Det er ikke poenget, 

men kirkevergen synes det er et betimelig spørsmål om ikke Gudstjenestedeltakerne kan få en 

like god opplevelse i Svarstad kirke i disse månedene. 

Kirkevergen vil mene at under arbeidet med handicapinngang og handicaptilpasning i 

kirkerommet, så bør kirken stenges. Ettersom vi ikke tenker å leie inn folk, men bruke egen 

bemanning til arbeidet, er det viktig å skape et godt rom for arbeidet. Det vil også si at en, om 

nødvendig, kan bruke tid innimellom andre oppgaver og dermed la ting stå litt halvferdig 

underveis. Det er ikke uvanlig at kirker stenges når de restaureres eller det er byggearbeid 

inne. Ofte legger en da Gudstjenester til bedehus, skoler e.l. Men her som det er så kort 

avstand mellom Hem sokn og Svarstad sokn, så bør det være fint kunne gjøres å legge både 

Gudstjenester og eventuelle begravelser til Svarstad kirke. 

 

Ut fra de nevnte vurderinger vil kirkevergen komme med følgende innstilling til 

Menighetsrådet 

Kirkevergens forslag til vedtak: 

1. Lardal menighetsråd ser med stor glede på at arbeidet i Hem kirke med nytt orgel og 

universell utforming er planlagt fullført i løpet av høsten 2018. Menighetsrådet er også 

enig i at restaureringen av golvet og eventuell utbedring av råte i yttervegg må 

prioriteres inn i prosjektet. 

2. Økte utgifter på kr 30 000 ++, dekkes av FR/MR, jfr alternativ 3 

3. Hem kirke stenges fra 9.juli og ut november. Gudstjenester og eventuelle begravelser 

legges til Svarstad kirke. 

    

Enstemmig vedtak: 

- Lardal menighetsråd ser med stor glede på at arbeidet i Hem kirke med nytt orgel og 

universell utforming er planlagt fullført i løpet av høsten 2018. Menighetsrådet er også 

enig i at restaureringen av golvet og eventuell utbedring av råte i yttervegg må 

prioriteres inn i prosjektet. 

- Økte utgifter på kr 30 000 ++, dekkes av FR/MR, jfr alternativ 3 

- Hem kirke stenges fra 9.juli og ut november. Gudstjenester og eventuelle begravelser 

legges til Svarstad kirke. 

 

 

Sak 31/2018 Offerformål Gudstjenester høsthalvåret 2018 
Soknepresten la fram forslag til offerliste 

 

Vedtak: Forslag til offerliste enstemmig godkjent. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 32/2018 Kirkeverter 2.halvår 2018 
Vi har tidligere satt opp kirkeverter ut juni. Kirkevergen vil foreslå at vi i dette møtet setter 

opp kirkeverter i juli og august. Perioden september-desember kan være lurt å vente med til 

neste møte, ut ifra at vi da har mer oversikt både over bruken av Hem kirke, og hvorvidt 

konfirmantforeldre skal involveres i år også som kirkeverter. 

Det blir da følgende Gudstjenester vi må sette opp verter på: 

Søndag 1.juli kl. 11  Svarstad kirke: Inger Lene Røsholt 

Søndag 8.juli kl. 11  Hem kirke: May Britt M. Smith forespørres 

Søndag 15.juli kl. 11 Svarstad kirke: Marianne Lunde Lobben forespørres 

Søndag 29.juli kl. 12 Nordgardsetra:Gerd Helgeland 

Søndag 5.aug kl. 11 Svarstad kirke: Bjørn Langås 

Søndag 12.aug kl. 11 Styrvoll kirke : Harald Schrøder 

Søndag 19.aug kl. 11 Hem kirke (Svarstad): Møyfrid Sørestad Hem forespørre 

Søndag 26.aug kl. 11 Svarstad kirke: Menighetsrådet er kirkeverter. De har også ansvar for 

kirkekaffe. Kantoriet blir med 

Resten av året tar vi da i neste møte. 

 

Sak 33/2018 TV-aksjonen 21.oktober2018, som i år går til vår egen 

organisasjon: Kirkens Bymisjon 
 

Det har vært vanlig i Lardal at vi lar søndagens offer gå til TV-aksjonen på den Gudstjenesten 

som er på selve aksjonsdagen. Det er også veldig naturlig i år, ettersom pengene går til en 

avdeling i vår egen organisasjon. Men vi har også fått en utfordring fra den lokale 

aksjonskomiteen ved varaordfører, om kirken kan engasjere seg ytterligere. I flere byer i 

Vestfold har Kirkens Bymisjon etablert seg med egne lokaler, men i Larvik har vi ikke 

Kirkens Bymisjon. Derfor utfordres vi som kirke litt spesielt om å delta. Er der arrangement, 

bøssebæring eller annet som menighetsrådet kan tenke at er greit å involvere seg i. Kirkens 

Bymisjon driver et særdeles viktig og godt arbeid som vi skal være stolte av at er en del av vår 

kirke.  

 

Vedtak: Ikke noe konkret vedtak, men et ønske om å få til arrangement i forkant. 

Menighetsrådet hadde en idemyldring, som resulterte i mange gode ideer. Det var også et 

sterkt ønske om å få besøk fra Kirkens Bymisjon til et arrangement. 

 

Sak 34/2018 Konfirmantopplegg 2018/2019 og hvordan det løses i 

forbindelse med presteskifte 

Kirkevergen har hatt samtaler med Prosten om det praktiske rundt dette, og vil orientere i 

møtet. Når det gjelder selve detaljene i konfirmantopplegget, så må vi komme tilbake til det. 

Det er naturlig at Trosopplæringsutvalget sammen med de ansatte, har myndighet til å jobbe 

med det innholdsmessige, mens menighetsrådet legger den økonomiske rammen. Viser til 

Trosopplæringsutvalgets vedtak i sak 7/2018: «Trosopplæringsutvalget ber menighetsrådet 

om myndighet til at TOL bestemmer konfirmantopplegg, under forutsetning av at opplegget 

er økonomisk ansvarlig og går i balanse.» Utvalget har hatt en drøfting, og må sammen med 

ansatte fullføre i neste TOL-møte, som er 5.juni. Det er viktig å få ut informasjon gjennom 

skolen, før sommerferien. 



Menighetsrådet bør si noe om økonomien i opplegget. I konfirmantåret 2017-18 har vi brukt 

ca 100 000 kr.  

For neste års konfirmanter er den økonomiske forutsetningen at vi får tilskudd fra Fellesrådet 

med 1000 kr per konfirmant. Hvis vi tar utgangspunkt i samme antall konfirmanter som i år, 

så vil det tilsi 15 000 kr i tilskudd. Hvis vi videre tenker samme foreldrebetaling som i år, så 

vil det tilsi ca 29 000 kr. Summen av dette er 44 000 kr, og hvis vi da legger til 7 offer  

øremerket konfirmantarbeid (7 x ca 1500 kr =10500 kr) så får vi en sum på ca 55 000 kr. 

Kanskje kan vi også få noe ekstra gaver, men kirkevergen vil anbefale at rammen ikke går 

over 60 000 kr. 

 

Kirkevergens forslag til vedtak: 

Menighetsrådet gir TOL ansvar for å utforme et konfirmantopplegg i nært samarbeid med de 

ansatte. Den økonomiske rammen for konfirmantåret er inntil 60 000 kr.  

 

Enstemmig vedtak: Menighetsrådet gir TOL fullmakt til å fastlegge nødvendig informasjon 

om konfirmantopplegget, i forkant av skolebesøket. Dette gjelder blant annet turmål og en del 

datoer. Menighetsrådet ønsker å ha selve planforslaget tilbake for vedtak i menighetsrådet.  

Menighetsrådet slutter seg til den økonomiske rammen på inntil kr 60 000. 

 

 

 

 

Sak 35/2018  Foreløpig regnskap 1.halvår 2018 og budsjettforslag 2018 
På grunn av lang behandlingstid rundt en del formaliteter ved sammenslåingen av Larvik og 

Lardal, forelå det ikke endelige regnskap og budsjett. Men kasserer Gerd gikk gjennom 

foreløpige forslag. 

 

 

Sak 36/2018 Oppsummering av årsmøtene i de 3 kirkene. 
De som ledet hvert enkelt årsmøte gav et kort muntlig referat. Nå var ikke noen i fra Hem til 

stede, så Hem ble hoppet over denne gang. Men menighetsrådet fikk referat fra møtene i 

Svarstad og Styrvoll. Begge stedene ble årsmelding lest opp og godkjent. .Det ble referert at 

det var et ønske om å inn litt mer i  årsmelding for Svarstad om misjon som menighetsarbeid.  

Ellers så ble det i Svarstad også stilt spørsmål omkring framtidig rådsstruktur. 

 

 

Sak 37/2018 Rådsstruktur i neste periode : høsten 2019-2022 
Bakgrunn: 

I perioden høsten 2015-2019 har vi i Lardal en prøveordning med ett felles menighetsråd, 

Lardal Menighetsråd, for Styrvold, Svarstad og Hem sokn. I forbindelse med årsmøtene i 

menighetene har det blitt stilt spørsmål om hvordan dette blir i fra valget i 2019 og utover. 

Kirkevergen lovte i sist menighetsrådsmøte å komme tilbake med en redegjørelse for 

prosessen videre.  

Kirkevergen har vært i kontakt med Ole Martin Thelin på Tunsberg Bispedømmekontor og 

Anders Backer-Grøndahl Eide i Kirkerådet. Vi har fått et omfattende, grundig og godt svar fra 

disse to. . Når det gjelder tidsfrister for å bestemme neste periodes rådsstruktur, så er ikke 

endelig frist før 1.mars 2019, men Kirkerådet ønsker helst at vi har tatt en avgjørelse innen 

utgangen av 2018. Kirkevergen tenker derfor at vi bør legge opp til et vedtak i løpet av høsten 

2018. Men før vedtaket gjøres bør en foreta en god gjennomgang av konsekvensene. Det er 



opplagt fordeler ved å permanent bli ett råd: helhetstenking, effektivisering og lettere å 

gjennomføre valg m.m. 

Men det er også ulemper: fare for mindre engasjement rundt den enkelte kirke, større 

belastning å sitte i det ene rådet og usikkerhet rundt representasjon i Fellesrådet m.m. 

Det er også interessant at representasjonen i Fellesrådet er en av de tingene som drøftes i 

forbindelse med den nye kirkeordningen som skal komme i 2020. Kanskje er det klokt å søke 

om forlenget prøveperiode nå og vente med permanent vedtak til etter den nye kirkeordningen 

har trådt i kraft. På den andre siden, kan et permanent vedtak gjøre gjennomføringen av valget 

og nominasjonsprosessen enklere.     

 

Enstemmig vedtak: 

- Lardal menighetsråd legger opp til et vedtak i løpet av høsten 2018. 

For å involvere flest mulig vil en arrangere et infomøte for alle tre sokn i Svarstad 

kirke 21.oktober. Den dagen legger en opp til både infomøte, og et arrangement rundt 

TV-aksjonen.  

- Et enstemmig menighetsråd mener også at Kirkevergen kan informere Kirkerådet om 

at Lardal trolig vil ønske, og dermed også søke, om at prøveordningen med 1 

menighetsråd for 3 sokn må fortsette. 

  

Sak 38/2018 Eventuelt 

a) Menighetsblad: Inger Lene og Jon møter som «Lardals» representanter i 

redaksjonskomiteen. 

b) Mus i kirkene. Viktig at kirketjenerne tar tak i dette. 

c) Ønske om Vipps i kirkene. Gerd jobber videre med spørsmålet. 

d) 6.juni Sommertur sammen med Hedrum. Viktig å informere 

e) Informasjon om aktiviter/turer for flyktningefamilien 

f) Tilbakemeldinger på samtalegudstjenesten: Ros til presten for artig innslag rundt 

«dramastykke». Kom også fram ønske om å gi konfirmantene en rose hver ved 

kirkedøra på selve konfirmasjonsdagen. Det var det enighet om å gjøre, og at 

kirkevertene deler ut. 

 

  

Svarstad, den    29/5- 18 

 

Ove Henning Berrefjord 

            Kirkeverge 

 


