
INNKALLING TIL 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD TIRSDAG 12. MAI KL. 19:00 

NB! I SVARSTAD KIRKE 
 
Møtet innledes med et «Ord for dagen» v/soknepresten 
 

Saksliste: 
10/2020 Referater/skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 4. februar 
b) Referat fra komitemøte i fasteaksjonen, 6. mars 
c) Referat fra idemyldringsmøte, 10. mars 
d) Referat fra møte i trosopplæringsutvalget 28. April 
e) Det er WWF som har fått årets TV-aksjon. I mail til MR søker WWF om å få kollekten som 

samles inn 18. Oktober, dagen til TV-aksjonen.. Vi har alt vedtatt at offeret den 18 
oktober skal gå til TV-aksjonen (Offerlisten, sak 8/2020. 

 
11/2020 Forespørsel om julekonsert 

Forespørsel om julekonsert  med Line Kaupang, Håkon Steinsholt og Jan Ivar Eikeland, i 
Svarstad kirke mandag 21.12.20 og Styrvoll kirke torsdag 17.12.20. I fjor fikk de låne kirkene 
gratis og ønsker det samme i år. 

Refererer fra sak 10/2019. ”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 gratis. Særlig aktuelt dersom en sterkt ønsker økt tilbud i kirken.” 

  
Menighetsrådets vedtak: 

 
12/2020 Konfirmantåret 2019/20 

Årets konfirmantopplegg har naturlig nok  blitt preget av Covid-19. Det har ikke blitt noen tur 
på dem, og det er også en helgesamling som har gått ut. I tillegg til at konfirmantopplegget 
for øvrig har blitt annerledes en tenkt og konfirmasjonssøndagene er utsatt til september. 
Hos oss er deltakeravgiften kr. 2000,-. Dette er høyt i fht andre menigheter i Larvik, men lavt i 
fht andre kirkesamfunn og Humanetisk forbund. Mye av deltakeravgiften er tenkt til å dekke 
konfirmanttur som i år ikke er blitt gjennomført. 
I fjor var det 1 konfirmant som ikke ble med og fikk da refundert 1500 av de da 1900 i 
deltakeravgift. 
Hva skal vi refundere til årets konfirmantkull? 

 
 Menighetsrådets vedtak: 
 
13/2020  Samtalegudstjeneste/ konfirmantfest 
 På forrige møte utsatte vi denne saken. 

P.g.a. Covid-19 er dette uavklart, så mitt forslag til vedtak er:  Dersom det er behov for at 
menighetsrådet bidrar med noe, så tar vi en runde på mail om dette når det evt. blir aktuelt. 
 



Menighetsrådets vedtak: 
 
14/2020 Konfirmantåret 2020/21 

Thorild og Lasse kommer med en skisse på tenkt opplegg. Ettersendes på mail når dette 
foreligger. Vi skal vurdere om vi kan vedta opplegget for konfirmantene. 
Vi må også vedta en økonomisk ramme/ deltakerbetaling/andre måter å tjene penger på? 
 
Til orientering/ som bakteppe: 
I sak 33/2019 vedtok vi årets opplegg, inkludert konfirmantweekend i Sverige.  MR satte den 
økonomiske rammen til kr 60 000 ved 15 konfirmanter og økte deltakerbeatlingen fra kr 1900 
til kr 2000 
 
Menighetsrådets vedtak: 

 
15/2020 Status vedlikehold kirkebygg 
 Arbeidet i Styrvoll og  Hem går etter planen. 

  
16/2020  Drop-In dåp 
 Dette er en dåpsform som har blitt aktuell de siste åra. Er dette noe vi skal få til også hos oss? 
 

Menighetsrådets vedtak: 
 
17/2020  Kirkeverter til Nordgardsetra 

Under behandling av gudstjenesteplanen har vi vedtatt å legge to gudstjenester til 
Nordgardsetra. Som utegudstjeneste er det all grunn til å tro at de blir gjennomført som 
planlagt. De ansatte ordner med musikk og lyd. Fra menighetsrådet ønskes kirkeverter. 
Datoene er 28 juni NB kl 12:00 og olsokmesse den 29 juli 

 
Menighetsrådets vedtak: 

 
18/2020 Åpen kirke i juli 

På forrige møte utsatte vi denne saken. 
P.g.a. Covid-19 er det kanskje lite sansynlig at dette blir gjennomført., Mitt forslag til vedtak 
er:  Dersom det er behov for at menighetsrådet bidrar med noe, så tar vi en runde på mail 
om dette når det evt. blir aktuelt. 

 
Menighetsrådets vedtak: 

 
19/2020  Eventuelt 
 
 
 
Møyfrid Sørestad Hem 
Leder 
 
   


