
Referat fra 
Møte i Lardal menighetsråd 11.juni kl. 1930 - 2215 i 
Ringveien. 
  
Til stede: Inger Lene Røsholt, Thorild Svanemyr, Gerd Helgeland, Møyfrid Sørestad Hem, 
Frode Lindtvedt og Ove Berrefjord 
 
Menighetsrådets leder, Inger Lene Røsholt, ønsket velkommen og hun fortsatte med å 
gratulere Thorild Svanemyr som fast ansatt sokneprest i Lardal. Inger Lene uttrykte på 
menighetsrådets og bygdas vegne, en stor gled over å ha fått Thorild som prest. Dette måtte 
feires, og derfor hadde Inger Lene også med seg en nydelig bløtkake. Bløtkaka så flott ut, og 
smakte aldeles fortreffelig. 
 
  
Sak 32/2019:     Referater/skriv 

a) Referat fra Lardal menighetsråd 9.april 
b) Referat fra Lardal menighetsråd 29.april 
c) Referat fra Trosopplæringsutvalget 8.mai 
d) Muntlige referater fra Fellesrådet v/våre medlemmer i FR 

 
Menighetsrådets enstemmig vedtak: Referatene tas til etterretning 

 
 
Sak 33/2019:      Konfirmantåret 2019-20, med MR sitt særlige ansvar for 
budsjett 
Bakgrunn for saken: Menighetsrådet har ansvaret for å gjøre økonomiske vedtak i forhold til 
konfirmantundervisningen. Menighetsrådet kan også innvirke på rammer og opplegg, men det er 
naturlig at når menigheten har et trosopplæringsutvalg, så er det de som er fagutvalg for 
konfirmantundervisningen. Selve innholdet i undervisningstimene er det Soknepresten som har 
hovedansvar, og det er også delvis styrt av nasjonale læreplaner. 
Saksutredning: Viser til referatet i sak 32 c. Der er det en fyldig utredning i form av både evaluering 
av konfirmantåret 2018-19, og forslag for konfirmantåret 2019-2020. 
Budsjettmessig er det foreslått at det settes en ramme på 60 000 kr ved 15 konfirmanter. Det er 
videre foreslått at deltakeravgiften økes fra 1900 kr til 2000 kr. Det er også foreslått at noe av 
konfirmantopplegget dekkes gjennom bruk av BU-fondet vårt. Saksbehandler vil presisere at dette 
ikke bør være et fond der det kun er tenkt å benytte renteavkastning, slik som vi ofte ellers tenker 
ved bruk av fond. Dette er derimot gaver, der givere nok forventer at det blir synlige resultat av 
gaven. Saksbehandler vil derfor tenke at en fornuftig bruk av fondet vil ligge på mellom 15-25 000 kr 
årlig. Det gjelder da ikke bare konfirmantarbeid, men også annet barne-og ungdomsarbeid. Vi må 
kunne regne med at det vil komme nye gaver til fondet de neste årene, slik at ved en moderat bruk p, 
så vil likevel fondet kunne være en buffer dersom det skulle komme noe uventet. 
For mer redegjørelse om konfirmantopplegget vises som nevnt til grundig utredning i referatet fra 
TOL 8.mai. TOL hadde da en grundig drøfting av konfirmantopplegget for 2019-2020, og vedtok 
enstemmig å anbefale innstillingen for Menighetsrådet. 
 
 
 



Innstilling fra Saksbehandler og TOL til Lardal menighetsråd: 
Menighetsrådet vedtar at årets opplegg for konfirmanter, inkludert  konfirmantweekend i Sverige, i 
grove trekk videreføres. Den økonomiske rammen settes til 60 000 kr ved 15 konfirmanter. Ved 
vesentlig endring i konfirmantantallet må rammen justeres.  
Deltakerbetaling økes fra 1900 kr til 2000 kr. 
 
Menighetsrådets enstemmige vedtak: Menighetsrådet vedtar at årets opplegg for konfirmanter, 
inkludert  konfirmantweekend i Sverige, i grove trekk videreføres. Den økonomiske rammen settes til 
60 000 kr ved 15 konfirmanter. Ved vesentlig endring i konfirmantantallet må rammen justeres.  
Deltakerbetaling økes fra 1900 kr til 2000 kr. 
 
Sak 34/2019:     Hem menighetshus-suppleringsvalg 
Bakgrunn for saken: 
Hem menighetshus er en stiftelse der det er vedtatt at menighetsrådet har 3 medlemmer i 
stiftelsesstyret, og de 2 øvrige medlemmene er der på vegne av Hem-bygda.  
Lardal menighetsråd oppnevnte 3.november 2015, i sak 27/2015, følgende 3 medlemmer til 
stiftelsesstyret: Møyfrid Sørestad Hem, Jon Inge Dieset og May Britt Martinsen Smith. Sistnevnte 
flyttet så fra Lardal til Tønsberg i august 2018, og ved en feiltakelse har der ikke blitt oppnevnt nytt 
medlem. Nå kunne en kanskje tenke at vi like gjerne kunne vente til nytt menighetsråd er valgt til 
høsten. Men vi er underlagt statlige regler og revisjon, slik at dette bør vi ha i orden nå. 
Representanten bør sitte i menighetsråd/være vara medlem, men ettersom vi nå har et råd for hele 
Lardal, så er det ikke slik at representanten behøver å være bosatt i Hem. 
 
Menighetsrådets enstemmige vedtak:  
Til nytt medlem i Hem menighetshus stiftelsesstyre velges Gerd Helgeland   
 
 
 
Sak 35/2019:      Gudstjenester på Nordgardsetra  sommeren 2019        
 Bakgrunn for saken: 
Menighetsrådet vedtok under behandling av Gudstjenesteplan for 2019, at vi i år legger to 
Gudstjenester til Nordgardsetra. Dette gjorde vi i fjor også, og det ble oppfattet som en godt tiltak. Vi 
er også ønsket varmt velkomne av Nordgardsetra. Men dette er Gudstjenester som har et noe annet 
preg, og hvor vi er avhengig av frivillige eller innleide krefter, både på grunn av den fysiske 
beliggenhet og fordi det er ferieavvikling for de ansatte. 
Tidligere år har vi benyttet oss av kormusikk, musikkorps eller trekkspill som erstatning for den 
vanlige orgelmusikken. Antakelig er trekkspill det mest aktuelle i år også, ettersom kantor og dermed 
også koret, har sommerferie på denne tiden, og musikkorpset vårt er vel i utgangspunktet nede for 
tiden (17.mai var det rett nok i flott opptreden i Svarstad, men det var etter som jeg har forstått som 
et 17.mai-prosjekt.) Det kan også være en løsning å leie inn/invitere korps eller kor fra andre steder, 
men erfaringsmessig så vet vi at det er utfordrende midt i ferietiden. Trekkspilleren som spilte i fjor 
er opptatt på disse to datoene, så vi får tenke godt sammen på løsninger. 
Nordgardsetras personell pleier å ta seg av matsalg og annet praktisk, men vi har brukt å ha 2 
kirkeverter som deler ut program og samler inn kollekt. Et tidligere år stod også kirkevertene for en 
natursti. Til sist i denne innledning til drøfting, så er det også viktig å ha sikkerhet for at lyden blir 
godt ivaretatt. Sist år hadde trekkspilleren med eget anlegg som både han og prest benyttet. Nå 
kjøpte Larvik Kirkelige Fellesråd inn et bærbart anlegg av god kvalitet i fjor, til bruk ved 
friluftsgudstjenester. Teamleder undersøker med Kirkevergekontoret i Larvik om det kan disponeres. 
 
 
 



Menighetsrådets enstemmige  vedtak: 
Gudstjeneste søndag 30.juni kl. 12:   
Musikk: Håvald Hustuft (trekkspill)  
Kirkeverter: Møyfrid og Inger Lene/Bjørn 
Eventuelt annet: Menighetsrådet ønsker at offeret den dagen går til vårt barnearbeid. 
 
Gudstjeneste Olsok, mandag 29.juli kl. 18:   
Musikk: Håvald Hustuft (trekkspill) 
Kirkeverter: Harald og Bjørn/Inger Lene 
Eventuelt annet: Menighetsrådet ønsker at offeret også denne dagen går til vårt barnearbeid. 
 
Ove teamleder bes jobbe videre med lyd, og menighetsrådet ber Ove om å hente inn tilbud på 
innkjøp av transportabelt lydanlegg. Dette er det behov for både ved friluftsgudstjenester og ved de 
månedlige andaktene på Sykehjemmet. Innkjøpet finansieres gjennom bruk av disposisjonsfond, men 
det kan også være aktuelt å søke Saniteten og Bygdekvinnelaget om tilskudd til dette.  
 
 
 
Sak 36/2019:     Gjennomføring av valget 9.september 
Informasjon v/teamleder: 
Teamleder informerte om at menighetsrådet er lokalt valgstyre og må bemanne valglokalet 
9.september, slik at det til enhver tid er minimum 3 valgfunksjonærer. Hvis vi deler opp dagen med 
ca 3 timer per funksjonær, så må vi ha 3 team a 3 personer, og i tillegg må det være 1 person som har 
hovedansvaret hele dagen. Til sammen: 10 funksjonærer. Vi regner med at flere fra menighetsrådet 
kan være funksjonærer, men særlig på dagtid trenger vi trolig noen pensjonister. Det vil bli holdt et 
kurs for alle funksjonærene cirka 1 uke før valgdagen. Valglokalet er som sist, i kantina i Huldrehallen. 
Kirkevergen sørger for at alt nødvendig utstyr er til stede. Bevertning til funksjonærene blir kjøpt inn 
felles med bevertning til funksjonærer i kommunestyrevalget, og kommunen har tatt ansvaret for 
dette. 
Det vil bli mulighet for forhåndsstemming på kirkekontoret i Ringveien ved noen utvalgte datoer. 
Lasse Moskvil og Ove Berrefjord har ansvaret for dette. 
 
Menighetsrådets enstemmige vedtak: 
Vi prøver hver og en av oss å finne aktuelle personer til å være funksjonærer. Når vi har fått et 
positivt svar, så er det viktig at det meldes inn til Ove på 92263088, slik at han har oversikten om når 
vi har nok. Detaljplanlegging av selve valgdagen tar vi i neste menighetsråd i august. 
Menighetsrådet ønsker også at en i forbindelse med annonsering/pr av valget, henvender seg 
spesielt til skolen (10.klasse) med informasjon om at stemmerettsalderen til kirkevalget er 15 år. MR 
tenker det er nyttig at elevene lærer litt om kirkevalget på samme måte som de lærer om de andre 
offentlige valgene. 
 
 
Sak 37/2019:     Diakoni- orientering og drøfting 

a) Prosjektet: «Sårbarhet-en ressurs» 
Diakoniarbeider Ove informerte om at høsten 2019 er det tenkt at Bispedømmets 
diakoni/kultur- tiltak: «Sårbarhet – en ressurs» skal gjennomføres som dags-
/kveldsarrangement på de 3 stedene som har hatt deltakere i arbeidsgruppa. Prosjektet har 
pågått i et år, og ettersom vi har vært med i arbeidsgruppa, er det også tenkt at Lardal er et 
av de 3 stedene i Bispedømmet hvor prosjektet presenteres for folket. Arrangementet i 
Lardal er lagt inn i «Verdensdagen for psykisk helse», og det blir arrangert sammen med 
helse, skole, frivilligsentral og Saniteten. Det ser ut til å bli på mandag 14.oktober, som et 



dagsarrangement for 8.-10. trinn ved Ungdomsskolen og som et åpent arrangement om 
kvelden. Foreldre inviteres spesielt til kveldsarrangementet. Arrangementet vil bestå av blant 
annet et teaterstykke, musikalske innslag og en panelsamtale og/eller refleksjoner ved noen 
personer i fagmiljøet.   

b) Diakoniutvalg 
Lardal er nok den delen av Larvik som har størst andel stillingsprosent innenfor diakoni. 
Mariann Eskedal og Ove Berrefjord har til sammen 0,8 årsverk øremerket diakoni, og selv om 
noe av dette også kan/skal brukes andre steder i Larvik, så vil den fysiske tilknytningen i 
Ringveien i Svarstad, gjøre at det meste per i dag brukes i Lardal. Resten av Larvik har per i 
dag 1,0 årsverk diakonistilling. Men selv om vi har en forholdsvis bra prosentdekning av 
ansatte, så er det et stort behov for å få på plass et diakoniutvalg. De diakonale 
arrangementene fordrer ofte at vi er flere ledere til stede, på grunn av utfordringer med 
sykdom, funksjonsevne, transport m.m. Så et slikt utvalg har først og fremst en stor praktisk 
funksjon, men det er også ønskelig med et utvalg som kan komme med ideer og gode 
innspill. Utvalget har ligget nede noen år nå, men vi er takknemlige til de som stod på i 
mange år. Så har vi også heldigvis noen frivillige som vi kan få hjelp av ved 
enkeltarrangement i diakonien, selv om det ikke er organisert som utvalg. Men det hadde 
vært stort om vi kunne fått på plass et utvalg igjen til høste, Det vil føre mye godt med seg. 
Fint om hver og en tenker på navn, og gjerne forespør. Det er formelt menighetsrådet som 
oppnevner utvalget 

c) Diakonale tiltak gjennomført i vårhalvåret: 
- Prestehagentreff annenhver mandag. Økende deltakelse . Stabilt på 12-16 brukere 
- Leksehjelp/språkkafe i samarbeid med Frivilligsentralen hver torsdag.  
- Sjelesorg/sykebesøk 
- Pensjonistfest 3.juni i samarbeid med helse, skole, pensjonistforening, bygdekvinnelag og 

frivilligsentralen: Veldig bra, ca 40 brukere. 
- Pensjonisttur sammen med Hedrum, Kvelde og Hvarnes 5.juni til Heddal, Rjukan og 

Nutheim. Svært vellykket: 48 deltakere, hvorav 11 var tilhørende i Lardal. 
- Sommermarkering på sykehjemmet 11.juni sammen med Svarstad Barnehage 

 
Menighetsrådets enstemmige vedtak: Punkt a og punkt c tas til etterretning. Under punkt b, 
signaliserte Inger Lene Røsholt at hun kunne tenke seg å være med i diakoniutvalget når hun nå i 
høst går ut av menighetsrådet. Videre så vedtok menighetsrådet å forespørre Gunvor H.Ruberg, 
Anne Helene Henning og Liv Grinde om å sitte i det nye diakoniutvalget. Det tas sikte på å ha klart et 
utvalg samtidig med at det nye menighetsrådet starter opp i oktober.  
 
 
Sak 38/2019 Status vedlikehold kirkebygg 
Vi har for tiden mange vedlikeholdsprosjekt på de to middelalderkirkene, som enten er i 
gang eller skal settes i gang. Teamleder redegjorde muntlig for status når det gjelder både 
universell utforming, automatisk ringing og bytte av tak. 
Det ble ikke fattet noen vedtak, men orienteringen ble tatt til etterretning. 
 
Sak 39/2019 Møteplan høst 2019 
Vi hadde kun datofestet t.o.m. dette møtet. Så vedtok vi i sak 12/2019 at vi skulle ha et møte i 
aug/sep og et møte i okt/nov. Det siste møtet vil da være for «veksle» menighetsråd. Nåværende råd 
fungerer ut oktober og nytt råd overtar 1.november. For 4 år siden samlet vi det «gamle» rådet først, 
for en oppsummering. Så kom det «nye» rådet og vi hadde en felles del med bl.a. bespisning, før så 
det «nye» rådet ble igjen for å planlegge videre. 



Teamleder foreslo at vi datofester et møte i august, fordi vi bør ha litt romslig tid før valget. Videre så 
foreslo teamleder å datofeste dette «vekslingsmøtet» i slutten av oktober. Så får det nye rådet legge 
møteplan videre, når det gjelder møte i nov/des 2019 og videre ut i det neste året. 
 
Teamleders forlag til vedtak til møteplan høst 2019: 
Tirsdag 20.august    kl 1830 i Ringveien: Finpuss av valggjennomføring, høstens virksomhet, ……. 
Tirsdag 29.oktober  kl 18oo på Gavelstad: Nåværende MR har møte: Oppsummering 
         Kl 19oo på Gavelstad: Nytt MR møter til felles middag med avtroppende MR 
         Kl 20oo på Gavelstad: Nytt MR konstituerer seg og vedtar videre møteplan 
 
Menighetsrådets enstemmige vedtak: 
Møteplan høst 2019: 
Tirsdag 20.august    kl 1830 i Ringveien: Finpuss av valggjennomføring, høstens virksomhet, ……. 
Tirsdag 29.oktober  kl 18oo på Gavelstad: Nåværende MR har møte: Oppsummering 
         Kl 19oo på Gavelstad: Nytt MR møter til felles middag med avtroppende MR 
         Kl 20oo på Gavelstad: Nytt MR konstituerer seg og vedtar videre møteplan 
 
Sak 40/2019 Eventuelt 
Det ble drøftet/myldret om følgende tema: 

a) Blomster på alter. Dette er som oftest i orden, men ikke alltid. Kan vi finne enda bedre 
rutiner ? Per i dag er det Bygdekvinnelaget som ordner det i Svarstad, Inger Lene ordner det i 
Styrvoll og i Hem er det mer uklart. Bygdekvinnelaget har vært forespurt om å ta Hem også, 
men foreløpig konsentrerer de seg om Svarstad kirke. Vi skal være veldig takknemlige til 
Bygdekvinnelaget. Det sparer oss for mange kroner.   

b) Kirketekstiler. Vi har noe, men det mangler en del. Kan vi legge en strategi for hvordan vi får 
råd til en gradvis økning. Kanskje fokusere mer på dette i forbindelse med minnegaver. 

c) Er det mulig å få til ordninger med kirkeverter og tekstlesere  til hver Gudstjeneste ? 
d) Er det mulig å få forsangere ved Gudstjenester, særlig ved store dager, som konfirmasjon 

m.m. ? 
e) Når nytt menighetsråd er på plass, så bør det organiseres en guidet runde til de 3 kirkene for 

det nye rådet. 
f) Kan vi få til en kveld/markering for alle frivillige i Kirken 

 
Menighetsrådets enstemmige vedtak: 
Punkt a:  Gerd  ser sammen med Lardal Bygdekvinnelag på løsninger for Hem kirke. Inntil videre så 
kan presten kjøpe med seg blomster til alteret og levere regning til Bygdekvinnelaget. Svarstad og 
Styrvoll går videre som før. 
Punkt b: Thorild og Gerd setter opp en oversikt over hva vi har, og hva som bør prioriteres først i 
videre innkjøp av kirketekstiler. Saken settes opp i neste menighetsråd. Det sendes så en søknad til 
Fellesrådet om midler til dette 
Punkt c: Thorild har allerede en del navn på personer som har sagt seg villige til dette. Vi jobber 
videre med saken i neste møte. 
Punkt d: Ove drøfter dette med kantor, og saken tas opp igjen i neste møte. 
Punkt e: Dette prøver vi å gjennomføre, men vi venter med å sette dato til etter valget. 
Punkt f: En «frivillighetskveld» prøver vi å få til 5.desember som er FNs «frivillighetsdag» 
 
Lardal Kirkekontor   17/6-19 
 
Ove Henning Berrefjord 
Referent 
 



 
 


