
INNKALLING TIL 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD TIRSDAG 15. SEPTEMBER  
KL. 19:00 PÅ KIRKEKONTORET I RINGVEIEN 
 
Møtet innledes med et «Ord for kvelden» v/soknepresten 
 

Saksliste: 
20/2020 Referater/skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 12. mai 
b) Referat fra møte i trosopplæringsutvalget, 25. august 
c) Referat fra diakoniutvalgets årsmøte 
d) Referat fra fellesmøte om menighetsblad 3. mars  
e) Brev fra biskopen – Sammen som kirke i hele verden (gjelder aksjon rundt Pinsetider – 

bare med som orientering) 
f) Brev fra biskopen – Justering av lokal grunnordning for gudstjenestene i menighetene i 

Tunsberg 
 
 
21/2020 Ny daglig leder 

Ny daglig leder må velges av MR og protokolleres for å kunne endres i Enhetsregisteret. Det 
naturlige er at kirkevergen er daglig leder. 

 
Forslag til menighetsrådets vedtak: 

 Sigrid Kobro Stensrød velges til ny daglig leder. 
 
22/2020 Lokal smittevernplan 

Fra kirkevergen har vi fått tilsendt lokal smittevernplan der det også er konkretisering av 
ansvaret som ligger til MR å følge opp i denne sammenheng. Skal behandles i alle 
menighetsråd så raskt som mulig.  

  
 Menighetsrådets vedtak: 
 Vi godkjenner planen og retter oss etter den. 
 
23/2020 Høring av ny forskrift om økonomiforvaltning i sogn i Den norske 
kirke 

Vi har mulighet til å komme med en uttalelse dersom vi ønsker. Innen 24 september til 
fellesrådet.  

 
 Menighetsrådets vedtak: 
 
 
24/2020 Sammenslåing til et større diakoniutvalg 

Orientering fra Ove: Det er slik at vi fra november både har hatt det nye diakoniutvalget og et 
utvalg som har arrangert Prestehagentreff over lengre tid. Disse to utvalgene gjør stort sett 
alt i fellesskap, og noen var med i begge utvalgene. Derfor foreslår vi å slå dette sammen til 



ett utvalg, i stedet for to. Det blir Lardal Diakoniutvalg som da blir supplert med 3 personer 
til. 

Vi ber Lardal Menighetsråd om å gjøre en formell godkjenning av at det oppnevnte 
diakoniutvalget (oppnevnt av menighetsrådet 29.okt 2019), suppleres med John Arne 
Hellingsrud, Grethe Øvervoll og Maryann (fra Somalia, har dessverre ikke etternavnet her). 
Utvalget vil da bestå av disse 6 valgte personer: Aslaug (leder), Inger Lene, Grethe, Maryann, 
Bjørn og John Arne. I tillegg vil de to ansatte diakoniarbeiderne Mariann og Ove møte, enten 
begge to eller at de skifter litt på det. 

 
Menighetsrådets vedtak: 

 Vi godkjenner det nye diakoniutvalget med 6 medlemmer fra de frivillige. 
 
25/2020 Søknad om midler til teologisk litteratur 
 Fra Thorild er følgende søknad komt:  

Søknad om midler til teologisk litteratur for sogneprest. 

Jeg ber menighetsrådet diskutere om dere kan avse et beløp pr. halvår til innkjøp av teologisk 
litteratur for meg som sogneprest. Det er ingen bøker med tekstkritikk, oppbyggende 
litteratur eller bøker for utvikling av mitt åndelige og medmenneskelige liv i bokhyllene i 
prestesognet. Når jeg ble ordinert var det med lovnad om å fordype meg i teologien, og 
bruke ledig tid på utvikling. Bøker er kostbart og jeg ber derfor menighetsrådet vurdere å 
hjelpe sognepresten med dette. Selvfølgelig vil andre også få tilgang til bøkene. Jeg har spurt 
min arbeidsgiver om dette, og de sier dette er en sak for menighetsrådet. 

På forhånd takk for vurderingen. Mvh. Thorild Svanemyr, sogneprest.   

 
Menighetsrådets vedtak: 

 
26/2020 Søknad om få flere konfirmantkapper 
 Kai spør om å få noe flere kapper i store str. (50 og 52 og kanskje 48). 

 Noen fra MR bør gå over kappene (ble gjort en grundig jobb ca i 2017) og telle over. 

Menighetsrådets vedtak: 
 
27/2020  Ferdigstilling av orgelet i Hem 
 Ove videresender denne henstillingen fra Stabsmøtet til menighetsrådet: 

Kjell minnet om at vi (staben, Møyfrids anmerkning) har snakket tidligere om at 
Menighetsrådet burde søke Fellesrådet om midler til å få ferdigstilt orgelet i Hem. Orgelet er 
godt å spille på og gir god lyd, slik som det er. Men vi vil jo gjerne ha det helt ferdig, og per i 
dag er blant annet bare ett av to mulige manualer i funksjon. Det mangler 150 000 – 200 000 
kr. Det er ikke uvanlig at Fellesrådet legger inn midler i orgel, og i Hems tilfelle, så har ikke 
verken gamle Lardal eller nåværende Larvik Kirkelige Fellesråd vært spurt om noe vesentlig i 
finansieringen. Så det bør være greit å sende en søknad.  

 
Menighetsrådets vedtak: 

 
 
28/2020  Samarbeidet med Misjon Uten Grenser 



Orientering fra Ove: Dette har siden 2006/2007 vært vårt misjonsprosjekt, og det går til 
humanitært og misjonerende arbeid i Øst-Europa. Jeg har som diakon en tett kontakt med 
Misjon Uten Grenser. Snakket med dem senest i dag, og de både takket og informerte om at 
vi er en av de større giverne de har. Hvert år tror jeg vi sender 15-25000 kr fra basarer m.m., 
og det er da blitt ganske mye i løpet av 14 år (ca 200 000 kr, i tillegg til at vi har levert mange 
sekker med klær). Det er et svært givende arbeid, der vi får mye info tilbake, og det er gunstig 
for oss å ha et misjonsprosjekt som har sitt Norgeskontor i nærheten (Porsgrunn).  I 
telefonsamtalen med dem i dag (11. mai Møyfrids anmerkning), fikk jeg gode 
tilbakemeldinger på at selv i dagens Coronasituasjon med portforbud i mange land, så klarer 
de å finne kreative måter å jobbe på slik at hjelpen når frem, enten det er matpakker, klær 
eller bibler. De ville sende oss en video på 7-8 minutter, som gjøres ferdig i disse dager, om 
arbeidet i Romania. Jeg foreslår at vi setter opp Misjonsprosjektet på første møte i 
menighetsrådet til høsten. Så kan jeg komme og vise den videoen og fortelle litt mer om 
prosjektet.  I samarbeidsmøtene med dem, kommer det også nye ideer som vi kan drøfte. 
Konkret i høst regner jeg med at vi fortsetter samarbeidet med Smyrna om julebasar til 
Misjon Uten Grensers «God Jul i Øst», og at vi som vanlig synger inn julen på Bofellesskapet 
med en utlodning til samme formål. 

  
Menighetsrådets vedtak: 

  
 
29/2020 Gudstjenesteliste våren 2021, inkl. Konfirmasjonsdatoer 2021 

Thorild deler ut plan på møtet.  
  
 Menighetsrådets vedtak: 
 
 
30/2020 Økonomi 
 Regnskapsrapport per 31/7. Ettersendes på mail. 
 
 Menighetsrådets vedtak: 
 
 
31/2020  Eventuelt 
 
 
Møyfrid Sørestad Hem 
Leder 
 
   


