
Referat fra  
MENIGHETSRÅDSMØTE 29.OKTOBER KL. 18-19 PÅ GAVELSTAD 
 
Til stede: Inger Lene Røsholt, Møyfrid Sørestad Hem, Gerd Helgeland, Harald Schrøder, Jon 
Inge Dieset, Frode Lindtvedt, Thorild Svanemyr, Bjørn Langås (siste halvdel av møtet)  og 
Ove Henning Berrefjord 
 
48/2019 Referater/Skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd 20.august 2019 var vedlagt, men også tidligere 
sendt ut. 
Det var ikke kommet inn merknader til referatet. Men på grunn av teamleders sykemelding  
fra 22.aug og utover, er flere av sakene blitt lite fulgt opp. Teamleder redegjorde muntlig for 
dette i møtet. 
Forslag til vedtak: Lardal menighetsråd godkjenner referat 200819 
Enstemmig vedtak: Lardal menighetsråd godkjenner referat 200819 
 

b) Referat fra Fellesrådet: Muntlig referat ved Gerd Helgeland, som er et av Menighetsrådets 
medlemmer i Fellesrådet 
Forslag til vedtak: Referatet tas til orientering. 
Enstemmig vedtak: Referatet tas til orientering. 
 

c) Referat fra «Psykisk helse-dagene 14.-15,okt»: Muntlig referat v/diakoniarbeider Ove 
Berrefjord 
Forslag til vedtak: Referatet tas til orientering  
Enstemmig vedtak: Referatet tas til orientering. 
 

d) Referat fra samarbeidsmøte med Misjon Uten Grenser 23.oktober 2019: Muntlig referat fra 
diakoniarbeider. 
Merknad: Misjon Uten Grenser har siden 2008 vært vårt misjonsprosjekt, både gjennom 
støtte til Barnehjem og Familiesenter i Moldova og i form av «God Jul i Øst-aksjonen». I 
møtet ble det både delt erfaringer fra det eksisterende samarbeidet og det ble luftet nye 
ideer. Diakoniarbeider tenker å legge frem en sak for det nye menighetsrådet i 
novembermøtet.  
Forslag til vedtak: Referatet tas til orientering, og videre planlegging av samarbeidet med 
Misjon Uten Grenser legges frem for det nye menighetsrådet i november. 
Enstemmig  vedtak: Referatet tas til orientering, og videre planlegging av samarbeidet med 
Misjon Uten Grenser legges frem for det nye menighetsrådet i november. 
 

e) Skriftlig henvendelse fra Holla og Helgen menighetsråd med forespørsel om støtte til et 
opprop angående «Mennesker uten rett til opphold i verden» Mailen fra Holla og Helgen 
menighetsråd var lagt ved. 
Bakgrunn for saken: Denne henvendelsen  ble sendt  fra Holla og Helgen menighetsråd i 
august, men ettersom vi nå har hatt et lengre opphold siden sist møte, så blir det først lagt 
frem nå. Teamleder finner det naturlig at det på grunn av avsenderdato i august, er det 
sittende menighetsrådet som behandler saken. Men menighetsrådet kan også velge å gi 
saken over til det nye rådet, som fungerer fra 1.nov. Det vil i så fall være naturlig at det nye 
rådet behandler saken i novembermøtet. Men teamleder vil også tilføye at etter en nøye 
gjennomlesning av oppropet, så vil jeg fremme forslag til menighetsrådet om behandling i 
dette møtet, og at Lardal menighet støtter uttalelsen. Selv om dette handler om politikk, så 
er det først og fremst et rop om at «statsløse» mennesker må få en verdig behandling, og så 



får tiden vise hva utfallet blir i den enkelte sak. Ut i fra at vi er en diakonal kirke, mener 
teamleder det må være et rett resonnement. 
Forslag til vedtak: Lardal menighetsråd støtter uttalelsen fra Holla og Helgen menighetsråd, 
og sender den med Lardals underskrift til Regjeringen og de politiske partiers landskontor. 
Enstemmig vedtak: Lardal menighetsråd støtter uttalelsen fra Holla og Helgen menighetsråd, 
og sender den med Lardals underskrift til Regjeringen og de politiske partiers landskontor. 
 
 

f) Skriftlig henvendelse fra Tunsberg Bispedømme med anmodning om å ha «Åpne Kirker» på 
Allehelgenssøndag 3.november. 
Bakgrunn for saken: Denne henvendelsen kom 24.oktober, og det kan diskuteres om det er 
gammelt eller nytt menighetsråd som skal behandle henvendelsen. Selve søndagen er 
samme dag som stafettpinnen fra gammelt til nytt råd leveres videre. Så kanskje er det riktig 
at både gammelt og nytt råd behandler henvendelsen. Teamleder mener at det er relativt 
uproblematisk å holde kirken fysisk åpen, bare en har gode rutiner for låsing etterpå. Men i 
dette tilfellet, så er vel lystenning en sentral del av markeringen, og da tenker jeg at vi må ha 
ansatte eller frivillig ansvarlige til stede. Nå har vi også vår egen minnemarkering fast på 
1.nyttårsdag, men samtidig har vi sett at stadig økende oppmerksomhet rundt 
Allehelgenssøndagen, kanskje gjør at det er viktig med åpen kirke denne dagen. Kunne dette 
vært et samarbeid mellom gammelt og nytt råd, å fordele noen timers vertskap denne dagen 
? En annen sak er jo da at vi har 3 kirker hos oss, men undertegnede vil tenke at det er 
Svarstad kirke som er aktuell å ha som åpen kirke, og så vil nok likevel alle de tre 
kirkegårdene ha mange tente lys den kvelden. Det har vært et vakkert syn tidligere år. 
Forslag til vedtak: Svarstad kirke holdes åpen for lystenning og ettertanke fra kl. 12 (etter 
Gudstjenesten) til kl. 19 søndag 3.november. Vaktliste settes opp med fordeling av 
menighetsrådsmedlemmene som har anledning. 
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet er positive til å ha Svarstad kirke åpen på søndag. Men 
på grunn av at dette kan skape presedens for markering av denne dagen senere år, så sendes 
saken over til det nye menighetsrådet for avgjørelse. 
 

g) Henvendelse fra Larvik Soroptimister angående lysmarkering av  kirke(r) søndag 
24.november. 
Bakgrunn for saken: Denne henvendelsen kom tidligere i høst, og handler om en 
verdensomfattende FN-markering for avskaffelse av vold mot kvinner. Vi fikk henvendelsen i 
fjor også, men på grunn av knapp tid, bestemte da Menighetsrådet per mail, at dette ville vi 
forsøke å være med på, med Svarstad kirke. Praktiske løsninger for oransje lyssetting ble 
undersøkt, men av ulike grunner ble det dessverre ikke gjennomført i fjor. Ettersom 
henvendelsen dette året kom 3.oktober, men eventuell utførelse ikke finner sted før i slutten 
av november, så er det også i denne saken en vurdering av om det er «gammelt» eller «nytt» 
menighetsråd som skal gjøre vedtaket. Både årets og fjorårets henvendelse var lagt ved. 
Teamleder vil foreslå at vi svarer positivt på henvendelsen, men med en tilføyelse om at vi 
må se praktisk på løsninger. 
Forslag til vedtak: Lardal menighetsråd er positive til å gjennomføre «oransje lyssetting» av 
Svarstad kirke 24.november i år, og dette vil vi forsøke å få til, med forbehold om at det 
finnes gode praktiske løsninger.  
Enstemmig vedtak: saken oversendes det nye menighetsrådet 
 

Sak 48/2019 Budsjettjusteringer  
Bakgrunn for saken: Det bør foretas noen justeringer nå etter 9 måneders drift,og det er rådet som 
har vedtatt budsjettet som da bør justere. Økonomisjef Bakken og teamleder Berrefjord  sendte ut et 
forlag til rådsmedlemmene i forkant. Justeringene er ikke prinsippielle endringer, men tilpasninger ut 
ifra at vi på enkelte poster har budsjettert noe for høyt eller for lavt, eller at vedtak i 



menighetsrådets tidligere møter fordrer budsjettendringer. Det er også for å gjøre budsjettet mer 
oversiktlig, ved at en splitter opp noen samleposter i flere enkeltposter. 
Enstemmig vedtak: Den foreslåtte budsjettjustering vedtas. 
 
 
Sak 49/2019 Innsettelsen av nytt råd i Gudstjenesten 3.november med kirkekaffe. 
Denne saken behandlet vi i sist møte også, slik at dette var en kvalitetssikring på at vi er i rute: 
Inger Lene, Thorhild og Marianne har med kake og 2 kanner kaffe hver. Teamleder sjekker at vi har 
pappkrus og servietter. 
 
Sak 50/2019 Evaluering 

a) Evaluering av gjennomføringen av kirkevalget i Lardal. Hva fungerte bra, og hva kan 
gjøres bedre ? 
Menighetsrådet hadde en god gjennomgang på dette, og mente at det meste fungerte 
godt. Men det ble påpekt at det kunne være lurt å bruke skillebånd i lokalet for å få 
køsystemet tydeligere, og at det nok også kan være behov for to stemmeavlukker.  
 

b) Evaluering av arbeidet i rådet de siste 4 årene: Menighetsrådets medlemmer ble i 
innkallingen oppfordret til å tenke gjennom hva de syntes har fungert godt i 
menighetsrådsarbeidet, og hva de kunne tenke seg annerledes. Vi hadde så en runde på 
dette i møtet, og ting som ble nevnt på var : 
Positivt: God stemning og god tone i møtene, selv om vi ikke alltid var enige. Det at 
rådsmedlemmene er ganske forskjellige og ikke alltid enige, ble fremhevet som en styrke. 
Godt å bli kjent med nye mennesker. God møteledelse. Har fått utrettet mye når det 
gjelder kirkebyggene i Lardal. God presteansettelse. Positivt at søndagsskole er kommet i 
gang.  
Forbedringspotensiale: Møtene har av og til blitt for lange. Kunne også ønske at vi 
arbeidet mer med innholdet i selve menighetsarbeidet, og ikke bare praktiske ting.  

 
Sak 51/2019 Eventuelt 
        Ingen saker 
 
19oo Ord for kvelden og bevertning, sammen med det nye rådet.  
Umiddelbart etter møtet hadde vi en times tid sammen med de nye rådsmedlemmene i forkant av 
det nye rådets konstituerende møte. Det ble servert en herlig gryterett og is til dessert m/kaffe inntil. 
Thorild hadde ord for kvelden og Inger Lene overrakte blomster og takket av rådsmedlemmene som 
nå går ut av rådet. Deretter ble også vår gode leder Inger Lene, som nå går ut av rådet, overrakt 
blomster og takket av nestleder Møyfrid.  
Undertegnede fikk også blomster og takk for sitt arbeide i menighetsrådet i forbindelse med at 
saksbehandlerfunksjonen nå opphører. Det satte undertegnede stor pris på og uttrykte  stor glede 
over nesten gode opplevelser i nesten 19 år som saksbehandler/sekretær for fellesråd og 
menighetsråd i Lardal. 
 
 
Svarstad 301019 
 
Ove Henning Berrefjord 
Teamleder og saksbehandler 
 
 


