
Referat fra 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD  
Tirsdag 22.januar kl. 19-22 i Ringveien 16 i Svarstad 
 
Til stede: Inger Lene Røsholt, Møyfrid Sørestad Hem, Gerd Helgeland, Frode Lindtvedt, Bjørn Langås, 
Jon Inge Dieset, Marianne Lunde Lobben, Are Sandnes, Thorhild Svanemyr, Sølvi Lewin, Tor Bakken 
og Ove Berrefjord  
  
Menighetsrådets leder Inger Lene Røsholt, ønsket velkommen og gav så ordet til Sokneprest Are. Han 
gav oss gode bibelord ledsaget av tanker, utfordringer og håp.  
 
 
Sak 1/2019          Referat/skriv 

- Møtereferat fra sist møte i menighetsrådet, 27.nov 18 (Sendt ut på forhånd) 
- Referat fra orgelkomiteens møte 15.januar 19 (Sendt ut på forhånd) 
- Referat fra Prosjektgruppe «Åpen Hall» (Sendt ut på forhånd) 
- Referat fra Bispedømmets prosjektgruppe om «Sårbarhet» (delt ut på møtet) 

Enstemmig vedtak: Referatene tatt til etterretning. 
 
 
Sak 2/2019          Økonomireglement 

(Forslag fra økonomisjefen var sendt ut på forhånd) 
Enstemmig vedtak: Økonomisjefens forslag vedtas med følgende endring: Punkt 4.3 strykes 
 
 
Sak 3/2019          Regnskap 2018 
Økonomisjefen orienterte muntlig om status. Regnskapet er nesten ferdig, og med forbehold om ting 
som kan dukke opp, kunne han berolige med at det ser ut til å gå omtrentlig i balanse for 2018. 
Ferdig regnskap blir sendt ut innen kort tid, og vil bli behandlet som vedtakssak i neste møte. 
 
 
Sak 4/2019          Budsjett 2019 
 Budsjett 2019 vil bli presentert når regnskap 2018 er ferdig. (jfr sak 3). Budsjettforslag blir sendt ut 
innen kort tid, og vil bli behandlet som vedtakssak i neste møte. 
 
 
Sak 5/2019         Prestebemanning i Lardal: 

- Diverse informasjon omkring prosessen vedrørende ansettelsen av ny prest  v/ 
Prost Sølvi Lewin.  
Forslag til utlysningstekst var sendt ut på forhånd. Prosten inviterte til samtale og 
innspill rundt utlysningen. Det kom mange innspill som prosten tok med seg, og 
hun sender ut et nytt forslag i løpet av få dager. 
Prosten orienterte også om tidsplanen frem mot en endelig ansette i 
Bispedømmerådet i mai. I prosessen med intervjuer m.m., så har menighetsrådet 
en representant. Menighetsrådet må velge representant. 

Enstemmig vedtak:  Møyfrid Sørestad Hem representerer menighetsrådet. 
 

- Presentasjon av Thorhild Svanemyr, som er prestevikar hos oss fra 21.januar og 
inntil ny prest er på plass. 



Thorhild bor i Porsgrunn, er 55 år og nyutdannet prest. Hun fortalte kort om seg 
selv, og det var mulighet for spørsmål. Menighetsrådet ønsket Thorhild 
velkommen med forventninger om et godt samarbeid. 
 

-  Are Sandnes takkes for flott innsats i høst 
Are har vært vikarprest fra 1.september og er i stillingen i Lardal ut januar. 
Menighetsrådsleder takket Are for innsatsen med gode ord og overrekkelse av en 
blomst. Hun la særlig vekt på Are sitt omsorgsfulle og hjertelige vesen, som 
mange har fått erfare både i gledens stunder og i sorgsammenheng. 
 
 

Sak 6/2019          Gudstjenesteplan med offerformål 2.halvår 2019. (vi vedtok 1.halvår i sist møte) 
  (Forslag var sendt ut på forhånd) 
Enstemmig vedtak: Forslaget til Gudstjenesteplan og offerformål 2.halvår 2019 vedtas med følgende 
endring: Det legges til en Gudstjeneste på Olsok, 29. juli, på Nordgardsetra. 
 
 
Sak 7/2019          Forberede menighetsmøtet 10. februar om sokne- og rådsstruktur 

Bakgrunn for saken: 
Menighetsmøtet er et møte angående at vi nå må ta et valg om en vil søke om å få 
fortsette prøveordningen med 1 menighetsråd for 3 sokn, om en vil avslutte 
prøveordningen og gå tilbake til 3 menighetsråd, eller om en ønsker permanent å slå 
sammen de tre sokn til ett sokn og ett menighetsråd.  
Møtet var egentlig satt opp 21.oktober, men ble da av forskjellige årsaker utsatt til 
2019. Datoen for møtet nå, ble bestemt i sist menighetsråd, ut i fra at saken må være 
endelig avklart inne 1.mars.  
Saksforberedelser: 
Teamleder forbereder en kort saksorientering (En A 4-side), som kan deles ut eller 
leses opp på møtet. Teamleder har ikke anledning til å være til stede på møtet, men 
gjør som nevnt saksforberedelsene. Menighetsrådet bør i dag sette opp struktur og 
ansvarsfordeling for møtet (Se forslag under). Videre så bør menighetsrådet vedta 
om de skal ha en innstilling til møtet eller om det skal diskuteres uten innstilling. 
 I utgangspunktet er «Menighetsmøtet» et rådgivende organ, og så er det 
«Menighetsrådet» som fatter vedtak. Men rammene og innstillingen som legges frem 
på møtet kan skape forventinger som en bør ha tenkt gjennom på forhånd. 
Forslag til ansvarsdeling: 
Saksforberedelser: Teamleder 
Annonsering: Teamleder 
Møteledelse: En eller to fra menighetsrådet:  
Referatskriving: En fra menighetsrådet:  
Kaffe og litt å bite i: 
Forslag til møteagenda: 
Velkommen og bakgrunn for møtet 
Orientering om de 3 alternativene i forbindelse med Valg 2019: 

a) Fortsette dagens prøveordning med 3 sokn og 1 råd bestående av like 
mange representanter fra hvert sokn. 

b) Gå tilbake til det opprinnelige med menighetsråd for hvert enkelt sokn. 
c) Søke om permanent sammenslåing av 3 sokn til 1 sokn. 

Vurdering av en mulig innstilling: 
Teamleder vil oppfordre menighetsrådet til i dagens møte å vedta en innstilling på 
hvilken av disse 3 modellene en ønsker. Det vil etter teamleders oppfatning være å ta 



styringsansvar, samtidig som en har åpning for andre løsninger dersom 
menighetsmøtet skulle være av en helt annen oppfatning.  

Enstemmig vedtak: Menighetsmøtet 10.februar etter Gudstjenesten i Svarstad kirke: 
Ansvarsdeling: 
Saksforberedelser: Teamleder Ove Berrefjord 
Annonsering: Teamleder Ove Berrefjord 
Møteledelse: Leder Inger Lene Røsholt og nestleder Møyfrid Sørestad Hem 
Referatskriving: Menighetsrådsmedlem Frode Lindtvedt  
Kaffe og litt å bite i: Møyfrid og Gerd tar med kake. Inger Lene og Bjørn har med 2 kanner kaffe hver. 
Møteagenda: 
Velkommen og bakgrunn for møtet 
Orientering om de 3 alternativene i forbindelse med Valg 2019: 

a) Fortsette dagens prøveordning med 3 sokn og 1 råd bestående av like mange representanter 
fra hvert sokn. 

b) Gå tilbake til det opprinnelige med menighetsråd for hvert enkelt sokn. 
c) Søke om permanent sammenslåing av 3 sokn til 1 sokn. 

Menighetsrådet innstiller på alternativ c: Søke Tunsberg Bispedømmeråd om permanent 
sammenslåing til ett sokn. 
 
 

 
 

Sak 8/2019 Menighetens årsmøte(r) 
Som dere ser av listen i neste sak, så er det foreslått årsmøter i hver av de tre kirkene 
på henholdsvis 3.,10., og 24.mars. Det er i tråd med tidligere års praksis, men 
teamleder vurderer at det er opp til menighetsrådet å bestemme om dere ønsker å 
fortsatt ha 3 årsmøter, eller ett årsmøte felles for alle 3 kirkene. Hvis det velges å ha 
ett årsmøte for alle 3 sokn, så er det også mulig å ha menighetsmøtet 10.februar som 
årsmøte.  
 Teamleder er i utgangspunktet ikke til stede på årsmøtene, men han gjør 
saksbehandling på forhånd: Teamleder skriver som tidligere år årsmelding, som jeg 
sender til den av dere som har ansvaret for møtet. Den årsmeldingen kan være lik for 
alle 3 sokn; med noe generelt og et avsnitt for hver kirke, eller den kan være en egen 
melding for hvert sokn. Regnskapet vil i hovedsak være felles for alle 3 sokn. 

Enstemmig vedtak: Menighetsmøtet 10. februar i Svarstad kirke blir årsmøte for alle 3.sokn. 
Teamleder lager et forslag til årsmelding med en generell del, og et avsnitt for hvert av de 3 sokn. 
 
 
Sak 9/2019          Diverse arrangement vinter og vår; ansvarsfordeling 

- 3.februar Festgudstjeneste i Hem kirke med offisiell orgelinnvielse 
- 10.februar Menighetsmøte i Svarstad kirke for alle 3 sokn 
- 3.mars Årsmøte Svarstad kirke kl. 11 (rett etter Gudstjenesten) ? 
- 10.mars Årsmøte Hem kirke kl. 11 (rett etter Gudstjenesten) ? 
- 17.mars Friluftsgudstjeneste i Borgen skianlegg kl. 12 
- 24.mars Årsmøte Styrvoll kirke kl. 11(rett etter Gudstjenesten) ? 
- 8.april Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (dør til dør) 

Enstemmig vedtak: 
- 3.februar Festgudstjeneste i Hem kirke med offisiell orgelinnvielse: 

Orgelkomiteen er ansvarlige. Menighetsrådet oppmodes om å delta. 
- 10.februar Menighetsmøte i Svarstad kirke for alle 3 sokn: Se sak 8 
- 3.mars Årsmøte Svarstad kirke kl. 11 (rett etter Gudstjenesten) : Utgår. (Jfr sak 8). 

Men det blir vanlig Gudstjeneste 



- 10.mars Årsmøte Hem kirke kl. 11 (rett etter Gudstjenesten) Utgår. (Jfr sak 8). 
Men det blir vanlig Gudstjeneste 

- 17.mars Friluftsgudstjeneste i Borgen skianlegg kl. 12: Trosopplæringsutvalget tar 
hovedansvar for innholdet i dagen (Gudstjeneste, grilling og snøaktiviteter ). 
Menighetsrådet setter av dagen og hjelper til der det er behov. Det var et ønske 
om å endre dato. (24. eller 31.mars eller 7.april.) Teamleder undersøker dette 
med ledelsen i Borgen skianlegg. 

- 24.mars Årsmøte Styrvoll kirke kl. 11(rett etter Gudstjenesten) Utgår. (Jfr sak 8). 
Men det blir vanlig Gudstjeneste 

- 8.april Kirkens Nødhjelps fasteaksjon (dør til dør): Inger Lene Røsholt og Gerd 
Helgeland har hovedansvaret. Menighetsrådsmedlemmene holder av dagen og 
er disponible til å bidra med kjøring av konfirmanter m.m. 

 
 

 
Sak 10/2019 Forespørsel om lån/leie av Svarstad kirke til julekonsert. 

Det er kommet en forespørsel om lån/leie av kirken til julekonsert. Det er en 
kombinasjon av artister utenfra og lokal tilknytning. Detaljer legges frem i møtet. 
Praksis i denne type henvendelser er: 
a) Kirkelig Fellesråd står som utleier og stiller med ansatt kirketjener. Da tar 

Fellesrådet 10 % av billettinntektene for å dekke utgifter. 
b) Menighetsrådet står som utleier og stiller med frivillig ulønnet kirketjener. Da kan 

kirken leies ut gratis. Særlig aktuelt hvis en veldig sterkt ønsker økt tilbud i kirken. 
Enstemmig vedtak: Alternativ b: Menighetsrådet er utleier og kirken leies ut gratis. Inger Lene 
Røsholt og Bjørn Langås er kirketjenere. 
 
 
Sak 11/2019 Informasjon og utfordringer rundt driften av menighetsbladet 

Per i dag står bladet uten redaktør, og det er også noen økonomiske utfordringer. 
Teamleder orienterte i møtet. Det ble en drøfting både rundt finansiering av bladet 
og mulige alternativ til bladet. 

Enstemmig vedtak: Teamleders orientering tas til etterretning. Som et strakstiltak så ønsker 
menighetsrådet å ha inn en synlig gavegiro i bladet. Bladets fremtid diskuteres igjen ut på våren. 
 
 
Sak 12/2019      Møteplan for 2019    

Vi blir enige om datoer i møtet, men teamleder vil i utgangspunktet foreslå følgende 
som et utgangspunkt: 

  Mars/april: Viktig sak: Lister til valget som skal være ferdig til 1.mai 
  Juni: Viktig sak: Finpuss før valget 
  Aug/sep: Høstens drift 
  Okt/nov: Avslutting av gammelt råd og oppstart av nytt råd 
Enstemmig vedtak: Møteplan våren 2019: 
26.februar: Viktige saker: Regnskap/Budsjett og evt søknad til Bipedømmerådet  ang. soknestruktur. 
Lufting av aktuelle navn til menighetsråd. Oppnevning av nominasjonskomite. 
9.april:  Viktig sak: Arbeid med liste til menighetsråd 
14.mai: Viktig sak: Menighetsrådsvalg, ønsker ved presteansettelse 
  
 
 
 
 



Sak 13/2019 Eventuelt 
a) Prestegjeldstur: Det har kommet en henvendelse fra Sokneprest Thorir i Hedrum om at de 

ønsker medlemmer fra Lardal inn i turkomiteen. I fjor gikk turen til Hønefoss nye kirke m.m. 
Svært vellykket, og nå begynner planleggingen av årets sommertur. I fjor kom vi som nye i 
Larvik kommune, inn når turen var ferdig planlagt. Da var sokneprest og menighetspedagog 
med i forarbeid og på selve turen. I år blir vi med fra starten av planleggingen og teamleder 
foreslår at 1 ansatt og 1 rådsmedlem blir med i komiteen 

Enstemmig vedtak: Bjørn Langås velges inn i turkomiteen fra Lardal Menighetsråd. De ansatte 
velger en representant på sitt stabsmøte førstkommende torsdag. 

 
b) Konsertforespørsel: Spørsmål fra Jon Inge Dieset om muligheten for å arrangere Blues-

konsert i Hem kirke i forbindelse med Nordbyfestivalen på sensommeren.  
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet er positive, og vil behandle en konkret søknad i neste møte. 
 
 
 
 
Lardal Menighetskontor 240119 
 
Ove Henning Berrefjord 
Teamleder og referent 
 


