
Referat fra:  

Møte i Lardal Menighetsråd  

Tirsdag 14.august kl. 1830-ca 2130 på Kirkekontoret i Ringveien 

Tilstede:  

Inger Lene Røsholt, Jon Inge Dieset, Møyfrid Hem, Jesper Hegna Johnsen, Bjørn Langås, Frode 

M. Lindtvedt  

Velkommen v/leder Inger Lene 

Ord for dagen v/sokneprest Jesper 

  

Sak 39/2018       Referater/skriv 

a)       Referat Lardal menighetsråd 24.mai 

b)      Referat Trosopplæringsutvalg 5.juni 

Vedtak: Tatt til etterretning 

 Sak 40/2018       Bemanningssituasjonen: Redegjørelse v/teamleder Ove 

Bakgrunn for saken: Ove er nå tilbake i 90 % stilling i Lardal (fra 13/8), det fordeles med 70 % 

diakoni og 20 % stabsledelse. Mariann er tilbake i 50 % stilling, fordelt på 40 % 

menighetspedagog og 10 % diakoni. Hanne er for tiden sykemeldt, men hun er ellers nå ansatt i 

60 % og stasjonert i Romberggata i Larvik. Kjell er fortsatt i 70 %. Jørn er fortsatt i 90 %. Kai er 

fortsatt i 50 %.  Annette er fortsatt i 10 %, men i sommer har hun hatt mye mer på timebasis, både 

for å få avviklet feriene og for at Jørn kunne jobbe med prosjekt. Lasse Rasmussen Moskvil er ny 

på kontoret i Ringveien. Han er ansatt i Larvik, men med kontorplass i Ringveien i Svarstad. 

Stillingen hans nå er 85 % IKT-rådgiver i hele Larvik Kirkelige fellesråd og 15 % kateket i 
Hedrum. Prestesituasjonen er slik at Jesper slutter nå i høst og Are kommer inn i 50 %. 

Kirkevergens konklusjon: Vi er godt bemannet for høstens oppgaver, men samtidig så gir en 
prestestilling på kun 50 % oss noen utfordringer. 

Vedtak: Tatt til etterretning 

Sak 41/2018       Konfirmantåret 2018/19: Presentasjon av plan og datoplan v/teamleder Ove 

Bakgrunn for saken: Vedlagt er et forslag til både temaplan for hele året og datoplan for 

høsthalvåret. Vi har jobbet ganske grundig med dette, og jeg tror vi ivaretar de tema som Jesper 

har brukt, og som dermed også er godkjent av Biskopen. Så har vi også videreført mye av 

hovedlinjene i Jespers planer når det gjelder metoder, men samtidig også lagt inn noen andre 

metoder. Det  er naturlig ut i fra at vi er forskjellige som mennesker og lærere, og det er viktig at 

vi som skal ha undervisningen får legge vårt personlige preg på denne. Min erfaring som lærer har 
lært meg at det er når jeg får bruke meg selv og mine kvaliteter, at jeg underviser best. 

Vi holder oss innenfor budsjettet på 60 000 kr, selv om det per i dag er veldig uvisst hvor mange 
konfirmanter det blir, ettersom vi har påmeldingsfrist 1.september. 



Jeg tror dette er et godt utgangspunkt for et godt år. Så ber vi om forståelse for om ikke alt er som 

menighetsrådet ønsker, også ut i fra at vi i prestevakansen gjør dette på toppen av våre stillinger 
med timebetaling fra Bispekontoret. Planen er for øvrig også sendt til Prosten.  

Vedtak: Menighetsrådet godkjenner planene som retningsgivende for konfirmantåret 2018/19, 

med følgende tillegg under «Fellesskap»: «Vi vil også søke å samarbeide med Kvelde og 

Hvarnes, og få ungdomsledere med i konfirmantopplegget».  Hvis det er mulig å arrangere en 

overnattingstur på Skrim 14.-15. september før presentasjonsgudstjenesten, bistår menighetsrådets 
medlemmer med praktiske saker.  

Sak 42/2018       21.oktober: TV-aksjon og menighetsmøte om rådsstruktur.  

Bakgrunn for saken: Vi snakket sist møte om at vi skulle gjøre litt ekstra ut av TV-aksjonen og 

at vi kunne kombinere dette med den infoen vi ønsker å gi på et menighetsmøte om 

rådsstrukturen. Dere får finne ut om dere vil gjøre noe av dette. Jeg anbefaler dette, og stiller 

gjerne opp på det dere vil at jeg skal gjøre, og jeg tror også det er gode muligheter for å få besøk 
fra Kirkens Bymisjon. 

Vedtak: Menighetsrådet ber om at legges opp til en annerledes gudstjeneste 21. oktober, der 

Kirkens Bymisjon inviteres til å informere om sin virksomhet og evt bidra med 

sang/underholdning. Lokale krefter forespørres om sang/underholdning. Konfirmantene med 

foresatte og øvrig familie inviteres særskilt til gudstjenesten. Etter gudstjenesten blir det 

menighetsmøte om rådsstrukturen. Menighetsrådet stiller med kaker, kaffe og saft.   

Sak 43/2018       Oppdatering på vedlikeholds- og byggeprosjekter v/teamleder 

Bakgrunn for saken:  

Hem kirke: Gammelt orgel tas ut i dag og flyttes ned til skolen. Golv restaureres i løpet av høsten 

og handikapinngang lages i løpet av høsten. Nytt orgel kommer i oktober/november. Råten i 

veggen tas hånd om i høst, og nytt tak legges inn i Larviks vedlikeholdsplan. Handicaptoalett er 
nylig ferdigstillet. 

Svarstad kirke: Vinduskarmer males i disse dager. Flaggstenger er malt sist uke, og nye flagg er 
tatt i bruk. 

Styrvoll kirke: Maling og kalking pågår. Handicapinngang lages i løpet av vinteren/våren 2019. 

Alle kirkene: Et stort dokumentasjonsprogram av gjenstander i kirken er gjennomført i sommer og 
lagt inn i den nasjonale kirkebyggdatabasen. Dette ble gjort av to flinke tenåringer. 

Alt i alt så synes jeg det er veldig mye i gang nå, og igjen en stor ros til våre dyktige 
medarbeidere. 

Vedtak: Tatt til etterretning. 

Sak 44/2018       AvslutningsGudstjenesten for Jesper 26.august 

Bakgrunn for saken: Lardal Kantori blir med. Prosten blir med og vil komme med en hilsen. 

Ove ønsker å si noen ord. Menighetsrådet bør lage en kirkekaffe. Når det gjelder avskjedsgave, så 

må en være obs skatteregler. Gaver kan ikke være penger og verdi over 1000 kr skattelegges slik 
at Jesper da får en utgift senere. 



Vedtak: Menighetsrådets leder hilser fra Menighetsrådet. Kirkekaffen blir i kirken. 

Menighetsrådet tar ansvar for kirkekaffen (kaker, kaffe og saft). Bjørn ordner avskjedsgaven: 
Innrammet bilde av tusenårsstedet Kjærra Fossepark, med huldra innfelt.  

Sak 45/2018: Endring av Gudstjenesteliste for høsten. 

Bakgrunn for saken: Prosten og vikarprest Are foreslår at vi har noen søndager uten 

Gudstjeneste i høst. Begrunnelsen er fler: Med prest kun i 50 % gir det noe innsparing, og Larvik 

er pålagt av Biskopen å spare inn noe prestemidler. Dette vil kun utgjøre en liten del av 

innsparingene i Larvik. Videre så vil det i den perioden som Hem er stengt, i tilfelle bli flere 

Gudstjenester på rad i Svarstad, og en kan da heller oppmuntre folk til å støtte opp om de faste 

Gudstjenestene i Svarstad og Styrvoll. De søndagene som er foreslått at er uten Gudstjeneste i 

Lardal er: 2.sep, 7.okt, 28.okt og evt 25.nov hvis orgelet ikke er plass i nov. Kirkevergen støtter 

dette, da det her spesielle omstendigheter og det er så få søndager at jeg ser ingen dramatikk i det. 

Vedtak: Tatt til etterretning.  

Sak 46/2018       Eventuelt 

a) Kirkeverter høsten 2018:  

Vedtak: Kirkevergen/stabsleder bes om å sette opp forslag til kirkeverter høsten 2018. 

Menighetsrådet ønsker at konfirmantenes foresatte inviteres til å være kirkeverter 1-2 
ganger i konfirmantåret.  

  

Svarstad, 14.8.2018 

Frode M. Lindtvedt 

 


