
Referat fra: 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD TIRSDAG 20.AUGUST  
KL. 1830 -2115 PÅ KIRKEKONTORET I RINGVEIEN 
 
Til stede: 
Inger Lene Røsholt, Marianne Lunde Lobben, Gerd Helgeland, Thorhild Svanemyr, Bjørn 
Langås, Jon Inge Dieset, Lasse R. Moskvil og Ove Henning Berrefjord  
 
 
Menighetsrådets leder, Inger Lene Røsholt, ønsket velkommen og gav ordet videre til sokneprest 
Thorhild Svanemyr som minnet oss om tryggheten i Kristus, også når uro og frykt trykker på. 
 

 
41/2019 Referater/skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 11.juni 
Menighetsrådets enstemmige vedtak: Referatet godkjennes 
 

42/2019 Kirkevalget 9.september 
 Valglokalet blir som sist, i Huldrehallens kantine. Valgreglene sier at det til enhver tid skal  

Være minst 3 funksjonærer til stede. Valglokalet er åpent fra kl. 9-21, og så er det 
grovopptelling etterpå, så teamleder foreslår at vi setter opp vaktliste fra 830-2200. Alle 
valgfunksjonærer vil få opplæring på et kurs, som vil bli arrangert 3.september kl. 18-21 i 
Berg arbeidskirke. 
Valgansvarlig ved Lardal menighetskontor, Lasse Moskvil, orienterte menighetsrådet litt mer 
detaljert om gjennomføringen av valget. 
Teamleders forslag til vedtak: 
Til valgdagen 9.september settes det opp en funksjonærliste fordelt på 3 tidsperioder a 4,5 
timer og 3 arbeidslag a 3 personer: 
Kl. 830- 1300:  
Kl. 1300 - 1730: 
Kl. 1730 – ca 2200: 
Fra administrasjonen er IKT-anvarlig Lasse Moskvil og/eller teamleder Ove Berrefjord 
tilgjengelige hele dagen. 
 

 Menighetsrådets vedtak:  
Til valgdagen 9.september settes det opp en funksjonærliste fordelt på 3 tidsperioder a 4,5 
timer og 3 arbeidslag a 3 personer: 
Kl. 830- 1300: Inger Lene Røsholt, Bjørn Langås og Aslaug Wear 
Kl. 1300 - 1730: Gerd Helgeland, Åse Rønning og Ole Rønning 
Kl. 1730 – ca 2200: Møyfrid Sørestad Hem, Jon Inge Dieset + en til (Gerd har tatt på seg å 
finne en funksjonær til. 
Fra administrasjonen er IKT-anvarlig Lasse Moskvil og/eller teamleder Ove Berrefjord 
tilgjengelige hele dagen. 

 
 
 
 
 



43/2019 Høstens arbeid 
Menighetsrådet er  ofte involvert i en del åpne arrangement som staben har planlagt, men 
rådet kan selvsagt arrangere andre ting i tillegg. Det vil vanligvis være naturlig nå i oppstarten 
av høsten å planlegge hele perioden fram til jul. Men ettersom det er skifte av menighetsråd i 
slutten av oktober, foreslo teamleder planlegging for perioden 20/8-31/10,og så får det nye 
menighetsrådet se på november og desember. Noe forutsigbarhet for november og 
desember må vi selvsagt ha, så  menighetsrådet har allerede satt opp Gudstjenesteliste og 
kollekter for hele 2019. Men når det gjelder mer detaljert planlegging i november og 
desember, så foreslår teamleder å overlate det til det nye menighetsrådet. 
 

 
Arrangementsoversikt for perioden 20/8-31/10: 
 
Gudstjenester:  
Søndag 1.september kl. 11:  Svarstad kirke med konfirmantpresentasjon og innsettelse av 

sokneprest. Kirkekaffe i kirken.  
 Ansvar fra menighetsråd:  
Søndag 8.september kl. 11: Styrvoll kirke 
Søndag 15.september kl. 11: Svarstad kirke 
Søndag 22.september kl. 11: Hem kirke 
Søndag 6.oktober kl. 11: Svarstad kirke med Gullkonfirmantjubileum 
Søndag 13.oktober kl. 11: Styrvoll kirke 
Søndag 20.oktober kl. 11:  Svarstad kirke med markering av TV-aksjonen 
Så er det også en Gudstjeneste søndag 3.november (Allehelgenssøndag) i Svarstad kirke. Den er da 
like etter at det nye menighetsrådet har overtatt. Det er naturlig at vi presenterer det nye 
menighetsrådet i den Gudstjenesten og har forbønn for det nye rådet. Men kunne det også vært en 
ide at det gamle rådet tok ansvar for kirkekaffe den dagen og ønsket nytt råd velkommen (på en 
måte å overlevere stafettpinnen) ? 
 
Andre arrangement: 
Prestehagentreff: Annenhver mandag på Bofellesskapet fra 11-13. Oppstart 26.august 
Salmekveld: Annenhver tirsdag i Svarstad kirke fra kl. 18-19. Oppstart 27.august 
Åpen Hall: Hver fredag fra kl. 18-1930 i Huldrehallen. Oppstart 11.oktober 
 
Menighetsrådets vedtak:  
Gudstjenester:  
Søndag 1.september kl. 11:  Svarstad kirke med konfirmantpresentasjon og innsettelse av 

sokneprest. Kirkekaffe i kirken.  
 Ansvar fra menighetsråd: Gerd, Bjørn og Marianne tar med kake og 2 

kanner kaffe hver.  
Søndag 8.september kl. 11: Styrvoll kirke: Inger Lene er kirkevert 
Søndag 15.september kl. 11: Svarstad kirke: Gerd er kirkevert 
Søndag 22.september kl. 11: Hem kirke: Møyfrid spørres om å være kirkevert. 
Søndag 6.oktober kl. 11: Svarstad kirke med Gullkonfirmantjubileum: Frode spørres om å være  
    kirkevert  
Søndag 13.oktober kl. 11: Styrvoll kirke: Bjørn er kirkevert 
Søndag 20.oktober kl. 11:  Svarstad kirke med markering av TV-aksjonen: Gerd er kirkevert 
Søndag 3.november kl. 11:  Svarstad kirke: Velkomst for nytt menighetsråd: Inger Lene, Thorhild  
    og Marianne har med kake og 2 kanner kaffe hver. 
Menighetsrådet ønsket også å få til Høsttakkefest i Styrvoll 13.oktober og Svarstad 20.oktober. Inger 
Lene og Gerd jobber videre med dette.  



 
Andre arrangement: 
Prestehagentreff: Annenhver mandag på Bofellesskapet fra 11-13. Oppstart 26.august 
Salmekveld: Annenhver tirsdag i Svarstad kirke fra kl. 18-19. Oppstart 27.august 
Åpen Hall: Hver fredag fra kl. 18-1930 i Huldrehallen. Oppstart 11.oktober 
Menighetsrådet tar disse arrangement til orientering. Inger Lene kan kontaktes til Prestehagentreff 
ved behov. 
 
 
 
 
44/2019 Diakonalt arbeid: 

a) Diakoniarbeider Ove informerte om diakonalt arbeid i høst, og herunder arrangement 
sammen med andre organisasjoner i forbindelse med «Verdensdagen for psykisk helse». 

b) Opprettelse av nytt diakoniutvalg: Dette snakket vi litt om i forrige møte, og det ble nevnt 
noen aktuelle navn. Teamleder foreslår at vi venter med formell oppnevnelse av nytt utvalg 
til det nye menighetsrådet konstitueringsmøte. Da skal flere utvalg oppnevnes, og det er 
naturlig å ta dette også da. Men det er en fordel at vi både har tenkt navn og snakket med 
aktuelle personer, i forkant av det møtet. 

 
Menighetsrådets vedtak: 
Menighetsrådet tar informasjonen med seg, og det var enighet om å sette opprettelse av 
diakoniutvalg på sakskartet for neste møtet der det nye menighetsrådet konstituerer seg. Men viktig 
å spørre aktuelle kandidater på forhånd om de er villige til å gå inn i diakoniutvalg. 
 
 
 
45/2019  Orienteringssak: Status personal og bygningsmessig 

a) Teamleder orienterte om noen endringer i fordeling av arbeidsoppgaver i staben, men 
summen av stillingsprosent er den samme. Den viktigste endringen er at diakoniarbeider 
Berrefjord blir noe mer i menighetene nede i Larvik, mens kateket Moskvil får mer 
arbeidsoppgaver i Lardal. Han får ansvaret for konfirmantarbeidet sammen med sokneprest 
Svanemyr. 

b) Teamleder orienterte om at arbeidet med HC-inngang i Hem nå fullføres tidlig på høsten, og 
at det deretter settes i gang arbeid med HC-inngang i Styrvoll. Riksantikvaren har godkjent 
begge prosjekt. Videre så orienterte han om at vi foreløpig ikke har fått godkjennelse av 
automatiske ringeanlegg i de to middelalderkirkene. Det er høyst usikkert om vi får det på 
grunn av at klokkene er svært gamle. Til sist i denne saken, så orienterte teamleder om at det 
er inngått kontrakt med et firma om å legge nytt tak i Hem kirke. 

 
 
 
46/2019 Prioritering av innkjøp 
Vi var litt inne på i sist møte at der er en del behov innenfor både lyd og utstyr. Dette er ting som 
kommer i tillegg til de ordinære driftsutgiftene. Teamleder tenker at det er viktig at menighetsrådet 
gir signal om prioriteringer. Siden sist møte, har vi kjøpt inn nye trådløse mikrofoner til alle kirkene. 
Det var helt nødvendig. I tillegg er der blitt kjøpt inn noen bord til bruk i Svarstad kirke ved kirkekaffe 
m.m. sist møte vedtok vi i sak 35/2019 å innhente tilbud på transportabelt høytaleranlegg til bruk 
ved friluftsgudstjenester og de månedlige andaktene på Sykehjemmet. Et slikt anlegg koster ca 
10 000 kr. Men nå viser det seg at vi har allerede en transportabel høyttaler i Svarstad kirke.  Men vi 
må kjøpe inn mikrofon og kanskje et stativ, og det vil trolig komme på ca 2500 kr. Når det gjelder 



andaktene på sykehjemmet vil teamleder, etter å ha drøftet dette med kirkevergen, foreslå at vi 
sender et brev til Lardal sykehjem/Larvik kommune om at vi forventer at Sykehjemmet utstyres med 
høyttaler og mikrofon. Behovet gjelder jo langt flere organisasjoner enn bare oss, og det handler jo 
først og fremst om kvaliteten for beboerne. 
Av andre ting som det er ytret ønske om, så er det nevnt «oppgradering/utbygging» av kirketekstiler, 
offerkurver og eventuelt forslag rådet måtte ha. 
Tror det er fornuftig å lage en prioriteringsliste både på tiltak og rekkefølge på kirker. 
 
Økonomiske forutsetninger per i dag: 
2018 gikk  drøyt 40 000 kr i underskudd.  Nå i 2019 er det viktig at vi unngår underskudd, og 
teamleder vil derfor sterkt anbefale at vi ikke påfører store utgifter på driftsregnskapet utover det 
nødvendige daglige. 
Men vi har en del fond som vi kan hente midler fra, og som vi også bør bruke. Etter teamleders 
mening er det slik at vi bør ikke tappe disposisjonsfond helt, men det bør samtidig brukes, slik at 
givere ser at pengene kommer til nytte. 
Vi har da følgende fond som kan brukes i forbindelse med prioriteringslista i denne saken: 
 
Ubundet disposisjonsfond Hem menighetsråd   60 972 kr 
Ubundet disposisjonsfond Styrvoll menighetsråd  18 317 kr 
Ubundet disposisjonsfon Svarstad menighetsråd  28 311 kr 
 
 
Men vi har også noen bundne fond: 
Disposisjonsfond gaver  Svarstad kirke  15 850 kr (må brukes i Svarstad kirke) 
Bundet driftsfond Svarstad kirkegård    1 503 kr (må brukes ved Svarstad kirkegård) 
Bundet driftsfond Styrvoll kirkegård      6 315 kr (må brukes ved Styrvoll kirkegård) 
Konfirmanter bundet fond    17 100 kr (må brukes i konfirmantarbeid) 
B/U-arbeid i Lardal bundet fond               115 417 kr (må brukes i barne-og ungdomsarbeid) 
Minnegave salmebøker        2 501 kr (må brukes til salmebøker) 
 
Teamleders forslag til vedtak: 

a) Trådløse mikrofoner til kirkene og mikrofon/stativ til transportabelt anlegg, til sammen ca 
9000 kr, tas fra ubundne fond. 

b) Bordene til bruk i barneklubb, cirka 3000 kr, tas av b/U-fondet. 
c) For øvrige innkjøp til kirkene settes det opp en prioriteringsliste, der en også viser hvilke fond 

det tas av.  
 
Menighetsrådets vedtak: 

a) Trådløse mikrofoner til kirkene og mikrofon/stativ til transportabelt anlegg, til sammen ca 
9000 kr, tas fra ubundne fond. Det fordeles likt mellom de tre ubundne fond. 

b) Bordene til bruk i barneklubb, cirka 3000 kr, tas av b/U-fondet. 
c) For øvrige større innkjøp til kirkene settes det opp en prioriteringsliste, der en også viser 

hvilke fond det tas av. Gerd og Torhild jobber videre med det som har med kirketekstiler. 
d) Det kjøpes inn salmebøker for resten av minnegave salmebøker (kr 2500) 
e) Menighetsrådet ber teamleder om å sende et brev til Lardal sykehjem om at Sykehjemmet 

bør utstyres med eget høytaleranlegg. 
 

 
 
 
 



47/2019  Eventuelt 
a) Forslag fra Jon Inge Dieset om å sende et brev til OVF om at vi forventer midler til 

menigheten når Prestegården blir solgt. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
b) Myldring omkring «tekstlesere, kirkeverter» og ønske om enkle kurs. Det er også ønske om 

enkle bibelkurs på kveldstid. Det ble luftet å ha dette i etterkant av Salmekveldene på 
tirsdager. 

c) Thorhild orienterte om at hun ønsker å starte en barneklubb (maleklubb) for 5.-7.klassinger 
rett etter skoletid. Menighetsrådet var svært positive til det. 

d) Bjørn tok opp behovet for å ha en dugnad i skråningen ved Styrvoll kirke. Bjørn fikk i oppdrag 
å ta kontakt med Harald Schrøder for å jobbe videre med dette. 

 
 
Et godt og konstruktivt møte som også ble beriket av den deilige swissrullen med krem, som Inger 
Lene hadde med. 
 
Lardal kirkekontor 210819 
 
Ove Henning Berrefjord 
Teamleder 
 


