
Referat fra  
Menighetsrådsmøte tirsdag 29.oktober kl. 19oo-2130 på Gavelstad 
Gjestegård: Konstituering av nytt menighetsråd 
 
Til stede: Gerd Helgeland, Aslaug Bergan Wear, Marit Grytnes Omholt, Liv Grinde, Møyfrid 
Sørestad Hem, Thorild Svanemyr, Bjørn Langås og Else Engelstad (1.vara) 
I tillegg var avtroppende leder, Inger Lene Røssholt, til stede og ledet møtet frem til sak 
53/2019 var gjennomført. Ove Berrefjord fra administrasjonen var også til stede. 
 
Vi startet møtet med ord for kvelden v/soknepresten og et bordfellesskap med en 
varmrett sammen med det avtroppende rådet. 
 
Sak 53/2019 Konstituering av nytt menighetsråd 
Innledning v/teamleder Ove Berrefjord om hvilke roller som skal velges og litt om de 
arbeidsoppgaver som skal utføres ut ifra lovverket. Han refererte fra Kirkelovens § 9 som omhandler 
menighetsrådets oppgaver. 

Valg: 
Leder for 1 år: Møyfrid Sørestad Hem 
Nestleder for 1 år: Liv Grinde 
Kasserer: Gerd Helgeland 
Sekretær: Marit Grytnes Omholt 
Medlem til Larvik Kirkelige Fellesråd : Gerd Helgeland med Møyfrid Sørestad Hem som vara 
Medlemmer til trosopplæringsutvalget: Møyfrid Sørestad Hem, Marianne Lunde Lobben og  
     Susanne Hjerpeland 
Medlemmer til diakoniutvalget: Aslaug Bergan Wear, Bjørn Langås og Inger Lene Røsholt 
Medlemmer til redaksjonskomite for menighetsbladet: Else Engelstad og Gerd Helgeland 
Medlemmer til stiftelsesstyret for Hem menighetshus: Liv Grinde, Gerd Helgeland og 
       Marit Grytnes Omholt. Styret 
       Suppleres med 2 rep fra Hembygda. 
Kirkens Nødhjelpskontakter: Gerd Helgeland og Bjørn Langås 
Kontaktperson for Kirkens SOS: Liv Grinde 

 
Bortsett fra leder og nestleder, så gjelder valgene i utgangspunktet for 4 år.  

 
Etter valget takket avtroppende leder Inger Lene for seg, og nyvalgt leder Møyfrid inntok lederstolen. 
 
Sak 54/2019 Arbeidsplan for høsten: 

Teamleder delte ut oversikt over Gudstjenester og øvrige arrangement som er datofestet ut 
2019. Menighetsrådets deltakelse i dette og eventuelle andre innspill som rådet ønsker å 
komme med, drøftes i neste møte. 

 
Sak 55/2019 Gudstjenesteliste for vårhalvåret 2020 

Soknepresten la fram et forslag til vedtak 
 Enstemmig vedtak: Gudstjenesteplanen for vårhalvåret 2020 vedtas. 
 
Sak 56/2019 Møtedatoer fremover 
Vedtak: Neste møte legges til onsdag 13.november kl. 19-21 på kirkekontoret i Ringveien 16  
 Møteplan for 2020 vedtas i neste møte. 
 



Sak 57/2019 Eventuelt 
Det var  to saker som var oversendt fra det avtroppende menighetsrådets møte tidligere på kvelden: 

a) Henvendelse fra Tunsberg Bispedømme med oppfordring til å ha åpne kirker 
førstkommende søndag, Allehelgenssøndag, 3.november.  
Vedtak: Menighetsrådet mener dette er et prisverdig initiativ, og at det kan gjøre godt for 
mennesker å kunne tenne lys og ha stillhet i kirken på Allehelgenssøndagen. Vi legger opp til 
å ha Svarstad kirke åpen i forlengelse av Gudstjenesten (Den starter kl. 11) og frem til kl. 18. 
Vertskapsrollen fordeles slik: Fram til kl. 15 : Thorild og Ove. Fra kl. 15-18: Liv og Else. 
Teamleder sørger for bekjentgjørelse. 

b) Henvendelse fra Larvik Soroptimster angående lysmarkering av kirke(r)/ offentlige bygg 
søndag 24.november i anledning FN sin dag for avskaffelse av vold mot kvinner. 
Vedtak: Menighetsrådet finner dette som en viktig markering, og vil tilstrebe at dette blir 
gjort ved Svarstad kirke 24.november. Den internasjonale markeringen består i lyse opp 
offentlige bygninger i oransje lys. 
 

Til slutt i møtet ble det minnet om følgende datoer:  
- Søndag 3.november kl. 11 i Svarstad kirke: Presentasjon av nytt menighetsråd og 

fotografering 
-  Torsdag 28.november i Bugården kirke i Sandefjord arrangerer Bispedømmet kurs for 

menighetsrådene 
 
 
Svarstad 301019 
 
Ove Henning Berrefjord 
Teamleder i Lardal menighet 
 


