
Referat fra: 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD 
Tirsdag 9.april kl. 18-21 i Svarstad kirke  
 
Til stede: Inger Lene Røsholt, Bjørn Langås, Møyfrid Sørestad Hem, Jon Inge Dieset, Gerd 
Helgeland, Thorild Svanemyr og Ove Berrefjord. 
 
Den første timen av møtet, hadde vi gleden av å overvære «Salmeglede» i 
Svarstad kirke, sammen med nesten 20 andre deltakere. En flott stund som ble 
avsluttet med en liten Gudstjeneste v/Kantor Håkestad. Den ble da stående 
som «Ord for dagen» i overgangen til menighetsrådsmøte. 
 
 
Sak 24/2019 Referater/skriv 

a) Referat fra sist menighetsrådsmøte 26.februar 2019: Godkjent 
b) Referat fra Trosopplæringsutvalgets møte 27.februar 2019: Tatt til etterretning 
c) Referat fra Kirkelig Fellesråds 1. og 2.møte i 2019: Tatt til etterretning 
d) Muntlig referat v/teamleder fra «Dialogmøte for lag og foreninger» 12.mars 2019: Tatt til 

etterretning 
e) Svar fra Bispekontoret 22.mars på Menighetsrådets reaksjon på utleie av Prestegården: Tatt 

til etterretning. Men det ble også uttrykt skuffelse over at OVF ikke hadde svart, men overlatt 
det til Bispedømmet. 

f) Godkjenning fra Bispedømmerådet 22.mars på søknad om sammenslåing fra 3 til 1 sokn: Tatt 
til etterretning med stor glede. 

g) Muntlig referat fra teamleder om vedlikeholdsprosjektene v/kirkene: Tatt til etterretning 
 
Sak 25/2019 Valg 2019 

a) Diverse omkring regler, formaliteter m.m. v/teamleder: Tatt til etterretning 
b) Nominasjonskomiteens arbeid så langt v/nominasjonskomiteens leder Gerd Helgeland: Gerd 

orienterte om at per i dag har komiteen 7-8 navn på lista, og det er en god spredning på hele 
Lardal. Dessverre har man foreløpig ikke fått unge med. Komiteen jobber videre med både 
ungdommer og å fylle lista med minimum 11 navn.  
Veien videre: Nominasjonskomiteen samles igjen 29.april for endelig fullføring av lista. 
Menighetsrådet inviteres til å delta i det møtet. 

 
Sak 26/2019 Ansettelse av ny sokneprest –  tidsfrister: 

Det legges opp til ansettelse av ny Sokneprest i Bispedømmerådets møte 20.mai. Underveis i 
prosessen blir det foretatt intervjuer av aktuelle søkere, og der har Lardal menighetsråd en 
representant i intervjugruppa. Lardal menighetsråd valgte enstemmig 22.januar 19 i sak 
5/2019 at Møyfrid Sørestad Hem representerer rådet i intervjugruppa.  
Videre så ser vi av tidsplanen under her, at frist for Menighetsrådets uttalelser er 8.mai. det 
vil si at vi må fremskynde det møtet vi opprinnelig hadde satt opp 14.mai. Teamleder foreslår 
at det fremskyndes en uke; til 7.mai. 
Tidsplan i ansettelsesprosessen: 

 Søknadsfrist:                8.april  
Referansemøte:         10.april kl.09.30      
Intervjuer:                    24.april 



MR uttalelser:              8.mai     
Innstillingsråd:             10.mai        
BDR:                                20.mai 

 
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet legger neste møte til 29.april kl. 20 i Ringveien. Saker da er : 
Innstilling til Presteansettelsen og fullføring av nominasjonskomiteens listeforslag til 
menighetsrådsvalget. 
 

Sak 27/2019 Påskens Gudstjenester 
Under her er en oversikt over påskens gudstjenester. Menighetsrådet må gjerne komme med 
innspill i forbindelse med disse Gudstjenestene. Menighetsrådsmedlemmene ble oppfordret 
til  å være kirkeverter, tekstlesere eller annet. 
 

 Palmesøndag  14.april kl. 11 Styrvoll kirke 
 Skjærtorsdag  18.april kl. 18 Svarstad kirke 
 Langfredag  19.april kl. 11 Svarstadkirke 
 1.Påskedag 21.april kl. 11 Hem kirke 
 2.Påskedag 22.april kl. 11 Styrvoll kirke 
 
Enstemmig vedtak:   

Palmesøndag  14.april kl. 11 Styrvoll kirke: Kirkevert og tekstleser: Inger Lene Røsholt 
 Skjærtorsdag  18.april kl. 18 Svarstad kirke: Kirkevert: Gerd Helgeland 
 Langfredag  19.april kl. 11 Svarstadkirke: Ikke behov 
 1.Påskedag 21.april kl. 11 Hem kirke: Kirkevert og tekstleser: Jon Inge Dieset 
 2.Påskedag 22.april kl. 11 Styrvoll kirke: Kirkevert: Bjørn Langås 
 
Merknad: Det kom også opp under denne saken et ønske om å ha en samling for både kirkeverter, 
tekstlesere og andre frivillige. Teamleder jobber videre med å fremme et forslag til dette i 
høstsemesteret. 
 
Sak 28/2019 Diverse arrangement våren 2019 – ansvarsdeling 

- Torsdag 2.mai kl. 14 Fotografering og kappeprøve konfirmanter i Svarstad kirke.  
1-2 fra Menighetsrådet har gjerne tatt på seg å være med på dette, samt «gå over» de 
kappene som skal brukes: Mariann og Ove tar kappeprøven alene, men menighetsrådet tar 
ansvar for å gå over kappene med tanke på småreperasjoner, vask o.l. 

- Søndag 12.mai kl. 11 «Samtalegudstjeneste konfirmanter» i Svarstad kirke. 
Det er lang tradisjon for at menighetsrådet har kirkekaffe: Menighetsrådet ønsker å servere 
pølser, brus, kaker og kaffe, og de ønsker å leie Svarstad Bedehus. 
Ansvarsdeling: Gerd og Møyfrid handler inn.  Gerd, Møyfrid, Thorild og Bjørn stiller med 
kake. Menighetsrådet møter opp kl. 1050 for å rigge til. 
Ove kontakter Smyrna for å leie huset, og står ellers for praktiske ting. 

- Søndag 19.mai kl. 1030 og 1230 Konfirmasjon Hem kirke: Kirkevert: Møyfrid Sørestad Hem 
- Søndag 26.mai kl. 11 Konfirmasjon Svarstad kirke: Kirkevert: Gerd Helgeland/Frode Lindtvedt 
- Søndag 2.juni kl. 11 Konfirmasjon Styrvoll kirke: Kirkevert: Inger Lene Røsholt 
- Søndag 30.juni kl. 12 Friluftsgudstjeneste Nordgardsetra 

Her har MR pleid å stille med 2 kirkeverter som deler ut program og samler inn kollekten. Ett 
år hadde disse også ansvaret for en natursti i samarbeid med diakoniarbeideren. Kanskje kan 
noe liknede gjentas.  Venter med ansvarsfordeling her, til neste møte. 

 
 



Sak 29/2019 Eventuelt 
a) Svarstad kirkegård: Underveis i møtet ble det snakket litt rundt eventuelle ting i fremtiden 

omkring Svarstad kirkegård. Menighetsrådet ønsker på sikt en «navnet minnelund». Den kan 
gjerne fysisk sett komme på en del av det som er satt av til muslimsk gravfelt i dag. Prosten 
bør i så fall vigsle en «navnet minnelund». Menighetsrådet mener også at det er viktig å 
opprettholde et mindre muslimsk gravfelt. Selv om det per i dag ikke er tatt i bruk, så vil 
trolig 2. og 3 generasjons muslimer ønske dette, og menighetsrådet mener at den 
muligheten bør de ha i Svarstad og ikke måtte legge gravstedet til Undersbo. 
 

b) Behov for kirketekstiler: lesepult/prekestol: Per i dag, så har vi kun grønne tekstiler her. 
Dette ønsker menighetsrådet å utvide, og vil jobbe med det fremover i form av 
gaveinnsamling o.l. 
 

c) Menighetsbladet: Inger Lene Røsholt refererte fra sist møte i redaksjonskomiteen, og flere 
av medlemmene fikk i oppgave å skrive til neste nummer. Det er også en stor økonomisk 
utfordring, og det er helt nødvendig å få flere annonsører. Medlemmene i menighetsrådet 
spør noen lokale firma hver. Teamleder sender ut annonsepriser og annonsemaler sammen 
med referatet. 

 
 
 
Lardal menighetskontor 10/4   - 19 
 
Ove Henning Berrefjord 
Teamleder og referent 
 
 


