
Referat fra 
Lardal menighetsråd tirsdag 27.nov kl. 19 -2130 i 
Ringveien 
  
Til stede:  
Faste medlemmer: Inger Lene Røsholt, Gerd Helgeland, Frode Lindtvedt, Bjørn Langås, Are 

Sandnes,  

Varamedlemmer: Marianne Lunde Lobben møtte i stedet for Møyfrid Sørestad Hem og 

Harald Ivar Schrøder møtte i stedet for Jon Inge Dieset 

Fra administrasjonen: Kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød, Økonomisjef Tor Bakken og 

Teamleder Ove Henning Berrefjord 

Dagsorden: 

- Velkommen v/leder Inger Lene Røsholt 

- Ord for kvelden v/sokneprest Are Sandnes 

Sak 47/2018       Referat /skriv 

-          Referat fra sist møte 140818 (sendt ut i innkalling 19/11) 

-          Referat fra Tol 030918 (sendt ut i innkalling 19/11) 

-          Referat fra Tol 121118 (sendt ut i innkalling 19/11) 

-     Eventuelle andre skriv blir lagt frem på møtet: 

  - Hefte fra KA: Tilstandsrapport kirkebygg (legges fram på møtet) 

  - Hefte fra KA om kirkeklokker (legges fram på møtet) 

  - Brosjyrer fra Kirkerådet om Dåp (Deles ut på møtet) 

  - Brosjyrer fra Bispedømmet om konfirmasjon (Deles ut på møtet) 

Vedtak: Referat/skriv tatt til etterretning 

 

Sak 48/2018       Orientering fra Teamleder og Sokneprest  om: 

-          Utadrettet arbeid i høst: Gudstjenester, konfirmantarbeid, 

Prestehagentreff, Salmeglede, diverse….. 

-          Bygningsmessig arbeid ved kirkene: orgel Hem, golv Hem, universell  

utforming Hem og Styrvoll, kalking/maling Styrvoll og maling av 
vinduer Svarstad kirke 



Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak, ettersom dette var en orientering fra ansatte til 

rådet. Men det var mange spørsmål/innlegg og en fruktbar samtale. Det ble også under 

2.strekpunkt ytret et enstemmig ønske fra MR om å søke Riksantikvaren om å få ta bort 
en benk i Svarstad kirke. Dette for å kunne få plass til rullestoler inne i benkradene.  

 

Sak 49/2018       Innvielse av nytt orgel i Hem kirke 3.februar  

Vi har en egen orgelkomite, som også jobber med dette arrangementet. Men det er 

naturlig å drøfte om Menighetsrådet har noen innspill til om det bør være mer enn 
Gudstjeneste (konsert, kirkekaffe, innvielsesfest ?), og hvem som skal inviteres m.m.  

Vedtak: MR overlater dette til Orgelkomiteen. 

 

Sak 50/2018       Orientering om saker fra Fellesråd og 

kirkevergen v/Kirkeverge Sigrid Kobro Stensrød 

Kirkevergen hadde en muntlig orientering først om viktige saker i Fellesrådet, og deretter 

om arbeidet hun står i som kirkeverge. Kirkevergen minnet spesielt om viktigheten av at 

vi minner hverandre om Jesus og Hans nåde. Hun pekte også på viktigheten av et godt 

samarbeid mellom ansatte, råd, frivillige og menigheten. Det var en god samtale etterpå. 

Vedtak: Ingen vedtak, ettersom dette var en orienteringssak. 

  

Sak 51/2018       Julen i kirkene: Notat fremlagt på møtet 

Teamleder delte ut et oversiktsnotat over utadrettet virksomhet i perioden 29.nov-1.jan. 

Vedtak: Ingen vedtak, ettersom dette var en orienteringssak. 

 

 Sak 52/2018       Økonomi v/kasserer Gerd Helgeland og 

økonomisjef Tor Bakken 

Det ble redegjort for at dette året med overgangen fra eget fellesråd til å bli et 

menighetsråd i «Nye Larvik» fellersrådsområde,  har vært noe uoversiktilig på grunn av 

at det har vært krevende å få alle formaliteter i orden, blant annet i forhold til bank. Det 

har også vært et år med en del usikre moment rundt budsjettering i forbindelse med 

overgangen fra Lardal FR til Lardal MR i Larvik FR. Det vil derfor bli mye lettere å legge 

budsjett og økonomipremisser for 2019, ettersom vi da har med oss erfaringene fra 
2018. 

Videre så ble det opplyst at nå er bankkonto oppe og går, og vi har fått vipps. 
Vipsnummer er: 545965 og kontornummer er 2442.30.53077 

Enstemmig vedtak: Avrundet regnskap for 2017, brukes som budsjett for 2018. 
Eventuelt underskudd, dekkes av disposisjonsfond.  



Sak 53/2018       Gudstjenesteliste m/forslag til offerformål 1. 

halvår 2019:  

 Teamleder la fram et forslag til Gudstjenesteplan og offerformål for 1.halvår 2019. 

Enstemmig vedtak: Forslaget til Gudstjenesteplan og offerformål for 1.halvår 2019 
vedtas. 

Sak 54/2018       Valg 2019 

-          En liste eller tre lister ? 

-          Søke om fortsatt prøveprosjekt med ett sokn, permanent ett sokn, 

eller tilbake til 3 sokn ? 

-          Menighetsmøte (r)  

-          Nominasjon til lister / forespørre kandidater 

Enstemmig vedtak: Det arrangeres menighetsmøte for alle 3 sokn etter Gudstjenesten 

i Svarstad 10.februar. Tema for møtet er organisering av råd; om vi skal søke videre 

prøveordning for ett råd, eller om vi skal gå tilbake til tre råd. Menighetsmøtet er 

rådgivende, men det er menighetsrådet som fatter vedtak. Menighetsrådet hadde en 

sonderende foreløpig avstemning om hva som er menighetsrådets holdning, og det førte 

til at et enstemmig menighetsråd vil anbefale menighetsmøtet at vi søker Kirkerådet om 
å få fortsette prøveordningen med ett felles menighetsråd for alle tre sokn. 

 

Sak 55/2019       Valg av leder og nestleder for 2019 

Enstemmig vedtak med akklamasjon: Inger Lene Røsholt gjenvalgt som leder og 

Møyfrid Sørestad Hem gjenvalgt som nestleder. 

  

 Svarstad  28/11 -2018 

 Ove Henning Berrefjord (referent) 

 

 

 


