
Referat fra menighetsrådsmøte 12.11.2019 kl 1900-2130 på Kirkekontoret i 

Ringveien, Svarstad.  

Tilstede: Møyfrid Sørestad Hem, Thorild Svanemyr, Bjørn Langås, Else Englestad (1. vara),             

Marit Grytnes Omholt, Ove Berrefjord  fra administrasjonene var tilstede. Tor Bakken var tilstede og 

orienterte i sak 59/2019 Budsjett.  

Saksliste:  

58/2019 Referater/ skriv 

 Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd 29.10.2019 ble godkjent.  

59/2019 Budsjett 2020 

Tor Bakken og Ove Berrefjord fra administrasjonen var med og orienterte om budsjettet. 

Budsjett for 2020 er satt opp nøkternt ut ifra erfaring fra tidligere år. Budsjettet er et 

styringsverktøy i menighetsrådets arbeid og bør revideres av menighetsrådet. Vi kan bruke 

budsjettet på to måter: «Vi gjør som i fjor» eller «vi ønsker å fokusere på» og setter opp 

budsjettet deretter.  Bundne fond brukes til forhåndsbestemte formål. I Lardal er det bundne 

fond til barne og ungdomsarbeid på ca 100 000 kr. Menighetsrådet kan bruke av disse 

midlene, men de skal kun brukes til barne og ungdomsarbeid. Innsamlede offer til andre skal 

i sin helhet sendes til andre. Det ble orientert om praksis i menighetsrådene i Larvik hvor det 

er vanlig med godtgjøring til folkevalgte. Det ble vedtatt i møtet at godtgjøring til leder i 

Lardal menighetsråd skal betales med kr 4000 pr år. I tillegg skal det betales kr 1000 til 

kasserer og 1000 kr sekretær. Soknepresten mente at budsjettet inneholdt for lite til husleie. 

Lardal menighetene har ikke menighetshus, og må leie lokaler hvis arrangementer skal 

holdes utenom kirkerommet. Det kan også bli påkrevet husleiebetaling for arrangementer på 

Bofellesskapet. Dette vil bli fulgt opp av Ove. Menighetsrådet står fritt til å endre budsjettet 

gjennom året. Det blir sendt ut tertialrapporter gjennom året. Det ble foretatt noen små 

endringer i budsjettet. Budsjett for 2020 ble justert for endringer og er godkjent av 

menighetsrådet.  

60/2019 Arbeidsplan for høsten 

Sognepresten understreket viktigheten av at kirken har kirkeverter, og at mennesker føler 

seg velkommen når de kommer til kirkene våre. Menighetsrådet vil forsøke å skaffe ei liste 

over personer som kan tenke seg å være kirkeverter, så går det på omgang.  Ove orienterte 

om et forslag om å sende ut et julebrev til innbyggerne i Lardal hvor kirkens advents og 

juleprogram står oppført. I tillegg legges det med en giro hvor det er anledning til å gi en 

julegave til kirken. Vi så på advents og juleprogrammet, og bestemte kirkeverter/ 

medhjelpere til gudstjenester og arrangementer.  

 

 

 

 

 

 



Advents og juleprogram 2019 

Søndag 24.11.2019 kl 11.00 Gudstjeneste i Styrvoll Kirke, kirkevert Kai Svanemyr                   

Søndag 24.11.2019 kl 17.00 Julekonsert med Lardal Kantori, Svarstad kirke                

Tirsdag 26.11.2019 kl 12.00 Etter skole-tid klubb i Svarstad kirke                                   

Søndag 01.12.2019 kl 13.00 Julemarked med kirkens juleverksted på Klokkergården,       

Møyfrid spør Marianne Lobben og Susanne Helgeland. Marit.  Marit spør Andrea Ruud. 

                                                              

Mandag 02.12.2019  Prestehagentreff på Bofellesskapet                                     

Tirsdag 03.12.2019 kl 1800 Salmekveld i Svarstad Kirke                

Søndag 08.12.2019 kl 18.00 Lysmesse i Svarstad kirke med konfirmanter, Møyfrid og Gerd  

Tirsdag 10.12.2019 kl 1200 Etter skoletid-klubb i Svarstad Kirke                                   

Onsdag 11.12.2019 kl 12.00 Andakt på sykehjemmet                  

Lørdag 14.12.2019  kl 11.00 God Jul I Øst-aksjon: Basar til inntekt for Jul i Øst-Europa på 

Bedehuset som er et samarbeid med Smyrnamenigheten og Den Norske Kirke. Ansatte sitter 

på butikken og selger lodd. Else og Møyfrid                      

Søndag 15.12.2019 kl 11.00 Gudstjeneste i Svarstad kirke: Etter skoletid-klubben 

medvirker. Foreldre i 4. klasse medvirker.                   

Søndag 15.12.2019 kl 18.30 Julekonsert med Anita Hegeland, Johan Novskjø og kantori. 

Kantoriet er verter.                      

Tirsdag 17.12.2019 kl 18.00 Salmekveld i Svarstad Kirke                 

Fredag 20.12.2019 kl 15.30 Vi synger julen inn på Prestehagen Bofellesskap              

Fredag 20.12.2019 kl 19.30 Julekonsert med Line Kaupang, Håkon Steinsholt og Jan Ivar 

Eikeland i Svarstad Kirke. Kirkevert Inger Lene Røsholt                                                                             

Julaften                    kl 11.30 Julaftensandakt på Lardal Sykehjem              

Julaften                    kl 13.00 Julaftensandakt på Prestehagen Bofellesskap                            

Julaften                    kl 14.00 Familiegudstjeneste i Styrvoll Kirke, kirkevert Møyfrid        

Julaften                    kl 16.00 Familiegudstjeneste i Svarstad Kirke, kirkeverter Else, Gerd og 

John Arne.                                                           

1.Juledag                 kl 11.00  Høytidsgudstjeneste i Hem Kirke. Kirkevert Marit                                   

2.Juledag                 kl 11.00 Høytidsgudstjeneste i Styrvoll Kirke. Kirkevert Bjørn 

 

61/2019 Planer for 2020 

Det ble bestemt å ha et myldremøte på nyåret for å komme fram til hva vi ønsker for de neste 

4 åra. Vi prøver å få til en egen kveld!  

62/2019 Kurs for menighetsråd den 28. november. 

Vi melder oss på til Møyfrid, og hun melder oss videre til Bispedømmerådet. Møyfrid har sendt 

ut en egen mail om dette hvor invitasjonene ligger med som vedlegg.  

63/2019 Møteplan 2020. 

 Neste menighetsrådsmøte ble bestemt til tirsdag 04.02.2019. 

 

 

  



64/2019 Eventuelt.  

Det ble bestemt noen kirkeverter for januar 2020:              

01.01.2020  Gudstjeneste i Svarstad Kirke. Kirkevert Ove  

 05.01.2020  Gudstjeneste. Ingen kirkevert       

 19.01.2020  Gudstjeneste. Kirkevert Marit           

26.01.2020   Gudstjeneste. Ingen kirkevert 

Menighetsrådet vedtok offerliste til Gudstjenestene. Soknepresten har vært på Studietur til 

Israel, og har besøkt en kristen, fattig og trengende menighet i Betlehem. Det er satt opp to 

offer til denne menigheten i forbindelse med påske. Det er opprettet en Diakonistilling i 

Bispedømmerådet som skal jobbe med sorgarbeid blant barn og ungdom. Det har kommet 

søknad om offerstøtte til driftsmidler til dette arbeidet. Søndag 19.01.2020 ble satt opp som 

offersøndag. Det ble foreslått offer til menighetsarbeid 31.05 som er pinse, og offer til 

barnearbeid 28.06 som er gudstjeneste på Nordgardsetra. Tidligere praksis til fordeling av offer 

er at det deles ca 50% til interne offer til menighetsarbeid/ konfirmantarbeid/ barne og 

ungdomsarbeid og 50% til offer som sendes til andre organisasjoner/ tjenester.   
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