
Referat fra: 

MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD 
Tirsdag 26.februar kl. 1930-22oo i Ringveien 16 i Svarstad 
 

Til stede: 
Møyfrid Sørestad Hem, Gerd Helgeland, Bjørn Langås, Harald Ivar Schrøder, Jon Inge Dieset, Tor 
Bakken (Sak 16-19), Thorild Svanemyr (fra sak 19) og Ove Berrefjord . 
  

Velkommen v/ menighetsrådsleder 
Menighetsrådsleder Inger Lene Røsholt måtte dessverre melde sykdomsforfall, men nestleder 
Møyfrid Sørestad Hem ønsket velkommen og ledet møtet på en utmerket måte. ledet  

 
 
Ord for dagen v/teamleder 
Ove Berrefjord delte noen betraktninger rundt de gode ord fra Herren i Matteus 11,28: «Kom til meg 
alle dere strever, og har tungt å bære.» 
 
 

Sak 14/2019 Referat /skriv 
a) Referat fra Menighetsrådsmøte 22.januar 2019 (sendt ut i forkant) 
b) Referat fra Årsmøte i Lardal menighet 10.februar 2019 (sendt ut i forkant) 
c) Aktuelt fra Fellesråd (muntlig ved Gerd Helgeland) 

 
Teamleders innstilling til vedtak: Referatene tas til orientering 
 
Enstemmig vedtak: Referatene tas til orientering 
 
 
 
 

Sak 15/2019 Framtidig soknestruktur i Lardal 
Bakgrunn for saken: Vi har de 3 siste årene hatt en prøveordning med felles menighetsråd for alle 3 
sokn. Et enstemmig menighetsråd vedtok i sist møte, 22.januar, at en nå bør søke Tunsberg 
Bispedømmeråd om en permanent sammenslåing av Hem, Svarstad og Styrvold sokn til 1 sokn; 
Lardal sokn. Menighetsrådets medlemmer var i møtet 22.januar samstemte i at det vil være både 
praktisk og tjenlig for Lardal menighet, at vi har 1 sokn og 1 menighetsråd. 
Dette ble forelagt Menighetsmøtet (Årsmøte felles for alle 3 sokn) i Svarstad kirke 10.februar. 
Menighetsmøtet er rådgivende, mens menighetsrådet er vedtaksføre når det gjelder å sende en slik 
søknad. Det var på forhånd kommet inn en skriftlig motforestilling fra noen medlemmer i Hem 
menighet, men under selve møtet ble det ikke ytret noen videre uenighet i forhold til 
Menighetsrådets enstemmige innstilling. 
 
Teamleders innstilling til vedtak: Lardal menighetsråd søker om sammenslåing av Hem, Svarstad og 
Styrvold sokn til 1 sokn: Lardal sokn. Dette ønskes gjeldende fra neste menighetsrådsperiode, og vil 
da få den innvirkningen på valget at det kun blir en valgliste for hele Lardal. 
 



Enstemmig vedtak: Lardal menighetsråd søker om sammenslåing av Hem, Svarstad og Styrvold sokn 
til 1 sokn: Lardal sokn. Dette ønskes gjeldende fra neste menighetsrådsperiode, og vil da få den 
innvirkningen på valget at det kun blir en valgliste for hele Lardal. 
 

 
 
 
 

Sak 16/2019 Årsmelding for Lardal menighet 2018 
På forhånd var sendt ut  både årsmeldingen som ble forelagt for årsmøtet 10.februar, og en mer 
detaljert årsmelding som er et sammendrag av SSB-rapportering. 
 
Teamleders innstilling til vedtak: Lardal menighetsråd godkjenner årsmeldingen for 2018 
 
Enstemmig vedtak: Lardal menighetsråd godkjenner årsmeldingen for 2018 
 
 
 
 

Sak 17/2019 Regnskap for Lardal menighet 2018 
Regnskap 2018 var sendt ut på forhånd, og det viser et driftsmessig merforbruk (underskudd) på kr 
40 630,- 
 
Teamleders innstilling til vedtak: Regnskapet for 2018 godkjennes. Det søkes Larvik Kirkelige 
Fellesråd om at underskuddet dekkes via Lardal Kirkelige Fellesråds opparbeidede disposisjonsfond. 
 
 
 

Sak 18/2019 Budsjett for Lardal menighet 2019 
Et forslag var sendt ut på forhånd. Det ble finpusset på i vedtaket, og det blir budsjettert for 2019 
med et driftsmessig overskudd (mindreforbruk) på kr 6 000. 
 
Enstemmig vedtak: Budsjett 2019 for Lardal menighet , med et driftsmessig overskudd på kr 6 000, 
vedtas. 
 
 
 

Sak 19/2019 Valg av daglig leder 
Bakgrunn for saken: Økonomisjef Tor Bakken hadde i forkant sendt en mail til alle menighetsrådene i 
Larvik om å gjøre et formelt vedtak angående daglig leder (signaturrett) i menighetsrådene. Nå stod 
forrige kirkeverge (sluttet våren 2018) som daglig leder for menighetsrådene. Anbefalingen til 
menighetsrådene var å velge nåværende kirkeverge, Sigrid Kobro Stensrød, som daglig leder. For 
Lardal menighetsråd kunne det være aktuelt å videreføre tidligere kirkeverge i Lardal/nåværende 
teamleder i Lardal, Ove Berrefjord, som daglig leder, inntil eventuell sammenslåing av sokn var 
fullført.  
Enstemmig vedtak: Inntil videre fortsetter teamleder Berrefjord som daglig leder (signaturrett) for 
Lardal menighetsråd. 
 
 
 



 
 
 
 

Sak 20/2019 Forespørsel om å få ha konserter i kirkene 
Bakgrunn for saken: 

a) Sist møte  kom det en forespørsel i møtet  fra Jon Inge Dieset om muligheten for å arrangere 
Blues-konsert i Hem kirke i forbindelse med Nordbyfestivalen på sensommeren. En konkret 
søknad skulle behandles i neste møte.  

b) Søknad fra Torunn Bøe og Gunnar Ajer om å få ha konsert i vår i Svarstad kirke. Ønske om at 
Menighetsrådet er arrangør.  

Teamleders vurderinger: Det er positivt med arrangement i  bygda vår, og teamleder mener vi bør se 
på begge disse henvendelsene med interesse. Det er, i følge kirkeloven, menighetsråd/sokneprest 
som har myndighet til å leie ut kirkene til eksterne, og dersom menighetsrådet er arrangør, så må 
menighetsrådet gjøre en helhetsvurdering av arrangementets verdi opp mot økonomisk risiko. 
Menighetsråd/Sokneprest har også et ansvar for at det innhold/repetoar som presenteres i 
arrangementet er i tråd med kirkens verdier og ikke kan virke støtende. Det er derfor viktig at 
MR/sokneprest gjør en grundig vurdering. 
På grunn av at vi mangler en del opplysninger, både når det gjelder økonomi og omkring repetoar, så 
har ikke teamleder noen innstilling. Men ut ifra det vi så langt vet, så synes det å være positive tiltak. 
 
I møtet  orienterte Dieset om at Blues-konserten (a) ikke ville bli i år, men at han ville trolig komme 
tilbake med en konkret søknad i 2020, så menighetsrådet diskuterte først og fremst forespørselen fra 
Bøe og Ajer. Det var enighet om at det er veldig positivt med konserter i kirkene våre, men samtidig 
ønsker ikke menighetsrådet inngå prosjekt med nevneverdig økonomisk risiko. Vi kan derfor ikke 
tilby honorar til Bøe/Ajer, men tilbyr å stå som arrangør av en konsert der Bøe/Ajer og 
menighetsrådet deler 50/50 på overskudd/underskudd. Det er ikke stor risiko for underskudd, 
ettersom utgiftene først og fremst vil begrense seg til annonseutgifter, og det vil være noe 
inntektspotensiale i form av billettsalg eller kollekt.   
 
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet er positive til å stå som arrangør av konsert med Bøe og Ajer. 
Overskudd/underskudd dels 50/50 mellom Bøe/Ajer og menighetsrådet. 
 
 
 

 
Sak 21/2019   Valg 2019: Menighetsråd- og Bispedømmerådsvalg 8-9.sep. 
Teamleder orienterte om noen viktige datoer og frister, samt hvilke oppgaver 
menighetsrådet/valgstyret har fremover. 

a) Frist for å fremme kandidater til nominasjonskomiteen for Bispedømmerådsvalget er 
allerede 1.mars. Hvis Lardal ønsker å fremme kandidater, så må det gjøres i dette møtet eller 
senest 28.februar. 

b) Frist for å ha klar liste til menighetsrådsvalget er 30.april. Menighetsrådets ansvar i den 
sammenheng er å sette i gang nominasjonsarbeidet ved å oppnevne en nominasjonskomite 
på minst 3 medlemmer. Det bør gjøres så fort som mulig. 

c) I tillegg til nominasjonskomiteens arbeid, så er det veldig positivt med et menighetsråd som 
aktivt fremmer viktigheten og forhåpentligvis det positive ved å sitte i menighetsråd. Det er 
nå frem til 1.mai, at mye av grunnlaget for et godt fungerende menighetsråd 2020-2023 
legges . Teamleder vil også presisere viktigheten av at hver enkelt tenker gjennom 
muligheten for å ta en periode til. Nominasjonskomiteen vil nok be om svar på dette om 
ganske kort tid. Erfaringsmessig er det mange som sier nei til gjenvalg, og selv om nye 



representanter alltid er flott å få inn, så trenger vi også representanter med erfaring. Det 
beste er vel som i så mange andre styresammenhenger, å få til en god blanding av erfarne og 
nye. 

 
Enstemmig vedtak:  

a) Lardal fremmer ikke egne kandidater til Bispedømmerådet 
b) Gerd Helgeland, Bjørn Langås og Jon Inge Dieset velges til nominasjonskomite for liste til 

menighetsrådsvalget. Gerd Helgeland leder komiteen og innkaller snarlig til første møte. 
c) Alle i menighetsrådet oppmodes til å tenke gjennom om de selv klan ta en ny periode, og til å 

være aktive for å finne nye listekandidater. Dette meldes inn til Gerd Helgeland. 
  
 

Sak 22/2019 Spesielle arrangement i nær framtid 
a) Ordinasjonsgudstjeneste med kirkekaffe i Svarstad 10.mars 

Vår nye vikarprest, Thorild Svanemyr, skal ordineres som prest. Det er en flott og 
viktig begivenhet, som vi er stolte av å få ha i Lardal. Det er stort for Thorild, men 
også stort for menighetene. Det gjør også at vi får Bispebesøk utenom de vanlige 
visitasene. Ut i fra en nokså full timeplan hos Biskopen, så måtte dette bli 10.mars kl. 
17. Derfor flytter vi denne dagen den opprinnelige oppsatte Gudstjenesten kl. 11 i 
Hem, til felles Gudstjeneste for Hem, Svarstad og Styrvoll kl. 17 i Svarstad kirke. 
Det er ønskelig at hele menighetsrådet møter, og det er ønskelig at menighetsrådet 
inviterer til en mer høytidelig kirkekaffe etterpå. Vi bør nok derfor vurdere å leie 
enten gymsalen eller bedehuset, og så må vi tenke gjennom program og bevertning.  

 Vi må også tenke på om noen skal ha spesiell invitasjon. 
b) Dialogmøte for lag og foreninger i Lardal 12.mars kl. 18-20 

Frivilligsentralen inviterer representanter for lag/foreninger til et interessant møte 
omkring tilskudd, samarbeid m.m. Ledelsen fra kulturavdelingen i Larvik kommune 
innleder. Vi kommer til å møte med et par ansatte, men det ville også være fint om et 
par representanter fra menighetsrådet kan møte. 

c) Sports- og familiegudstjeneste i Borgen 24.mars 
Etter ønske fra menighetsrådet, så ble denne flyttet fra 17.mars til 24.mars. Det er 
Trosopplæringsutvalget som har ansvaret for denne i samarbeid med prest og 
konfirmanter. Men det er flott om menighetsrådet kan delta. Vi inviterer 5,6 og 7-
åringene spesielt, og programmet ser grovt satt opp slik ut: 
12oo  Gudstjeneste ute , foran hovedbygget 
13oo  Grillene er varme og hver og en griller sin medbragte mat 

Konfirmantene selger kaker og kaffe til inntekt for Sverige-turen 
         Ake- og skiaktiviteter v/konfirmantene 

d) Konfirmantenes fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp 
Denne var vi så vidt innom sist. Den arrangeres over hele landet i perioden 8.-
10.april. Vi hadde satt den opp 8.april. Men nå ble jeg i forrige uke gjort kjent med at 
9.klasse har arbeidsuke denne uka, så vi må flytte aksjonen. Det naturlige vil kanskje 
være å flytte den ei uke frem, til mandag 1.april. Vi får ta en drøfting på hvem som 
kan delta fra menighetsrådet på den nye datoen. 

e) Menighetsbladet 
Teamleder foreslår å flytte denne saken fra referat som den opprinnelig stod på, og 
opp til en egen sak. Utgangspunktet er at redaksjonen i Hedrum menighetsblad har 
møte 25.mars, og vi får et muntlig referat fra dette møtet. Men teamleder ser at det 



er så vidt mye arbeid knyttet til dette bladet, at teamleder ser det vanskelig å nå over 
innenfor sin stilling. Menighetsrådet bør drøfte om det er flere fra menighetsrådet 
som kan engasjere seg i dette, eller om vi har andre ressurspersoner i bygda på dette 
feltet. I de andre menighetene (Kvelde, Hvarnes og Hedrum) er det også hovdsaklig 
frivillige som jobber med bladet. 

 
Enstemmige vedtak: 

a) Menighetsrådet innbyr til kirkekaffe/kveldsmat etter Gudstjenesten. Muligheten for 
å leie Bryggerhuset ved Klokkergården til dette undersøkes. Menighetsrådet møtes 
søndag 10.mars kl. 11 for å rigge til og smøre snitter. Teamleder forespør Hanna 
Linnea Lindtvedt om å bidra med sang, i tillegg til Kantoriet. Teamleder forespør også 
tidligere ordfører  Knut Olav Omholt om å bidra med et kåseri. 
Teamleder sender særskilt invitasjon til Kirkeverge, Fellesrådsleder, Ordfører og 
Kommunens representant i Fellesrådet. Ellers så innbys selvsagt alle og enhver 
gjennom avisannonsering.  

b) Teamleder  og evt andre ansatte møter på vegne av kirka. Menighetsrådsmedlemmer 
oppfordres også til å møte, og bes i tilfelle om å melde seg på til teamleder innen 
torsdag 28.feb. Teamleder sender samlet påmelding 1.mars. 

c) Orienteringssak, ikke vedtak. 
d) Fasteaksjonen flyttes til 1.april. Inger Lene Røsholt og Gerd Helgeland leder aksjonen. 

Menighetsrådet oppmodes til å delta som sjåfører for konfirmantene. Oppmøte kl. 
1730 på Kirkekontoret for de som tilhører Svarstad og Hem. Oppmøte kl. 1730 hos 
Inger Lene (ved siden av Steinsholt marked) for de som tilhører Styrvold. 

e) Saken utsettes til neste møte. 
 
 

Sak 23/2019 Eventuelt  
Representanten Jon Inge Dieset ønsket at Menighetsrådet sendte et brev til 
Opplysningsvesenets Fond der en uttrykker stor skuffelse og undring, over at OVF har valgt å 
leie ut Prestegården til ekstern leietaker midt i prosessen rundt utlysning av Prestestillingen. 
Selv om der ikke r boplikt for prester lenger, så ville en flott prestegård kunne være attraktiv 
å ha med som et tilbud i denne prosessen. Dieset viste til at Lardal menighet ønsker at den 
nye soknepresten kan både bo og virke i bygda. 
 
Enstemmig vedtak: Menighetsrådet gir full tilslutning til Dieset sitt forslag og ber teamleder 
om å sende et brev med overnevnte uttrykk av skuffelse og undring til OVF. 
 
 
 
 
Lardal Kirkekontor   27.februar 2019 
 
Ove Henning Berrefjord 
Referent 


