
INNKALLING TIL 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD TIRSDAG 17. NOVEMBER  
KL. 19:00 I SVARSTAD KIRKE 
 
Møtet innledes med et «Ord for kvelden» v/soknepresten 
 

Saksliste: 
32/2020 Referater/skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 15. september 2020 
b) Referat fra møte i trosopplæringsutvalget, 29. oktober 2020 
c) Veileder for utleie og bruk av kirker 
d) Konfirmantopplegget høsten 2020. Plan for gjennomføring av Pilegrimskonfirmanter. 

 
 
33/2020 Høringer fra kirkerådet 

Fem høringsnotat som et ledd i saksforberedelsene til kirkemøtet 2021. 

Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler 
Høring om kirkevalg – overordnede problemstillinger 
Fjernmøter og skriftlig saksbehandling i kirkelige rådsorganer 
Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger 
Langtidsutleie av kirker 
 
Høringene ligger under nettadressen kirken.no/hoeringer. 
Høringsfrist 30. november 

 
Forslag til menighetsrådets vedtak: 

  
 
34/2020 Offersøknader 

Det kommer inn relativt mange offersøknader. Hvilke rutiner skal vi ha på dette? 
  
 Menighetsrådets vedtak: 
  
 
35/2020 Fasteaksjonen 2021 

Fasteaksjonen 2021 er 21-23. mars. Frist for bestilling av besøk er 18 november. Skal vi be om 
besøk? Inspirasjonssamling for fasteaksjonen blir heldigital fredag 22. januar. Noen som vil 
melde seg på? 

 
 Menighetsrådets vedtak: 
 
 
36/2020 Søknad om julekonsert 

Hanna Linnea Lindtvedt og Julian Moen-Langaas spør om å få holde julekonsert den 18 
desember. Begge 17 år og går musikklinja i Kongsberg. Han spiller klassisk gitar og hun synger 
klassisk. De ønsker å ta kr, 100,- for voksne og gratis for barn under 16 år. De kan stille med 
brannvakter selv.  



 
Menighetsrådets vedtak: 

  
 
37/2020 Søknad om midler til teologisk litteratur 

Denne saken ble tatt opp på sist MR (sak 25/2020). Saken ble utsatt til leder fikk sjekket med 
kirkevergen hva som er vanlig praksis i slike saker. Følgende svar fikk jeg fra kirkevergen: 

«Det første jeg vil si er at dette skal ikke menighetsrådet bekoste, med mindre dere har lyst til 
å etablere en type menighetsbibliotek. Om jeg leser deg riktig, så er det ikke det dere vil bruke 
penger på nå. 

  
Når det gjelder faglig fordypning generelt ligger det ordninger i Dnk som ivaretar det, men 
ikke akkurat til innkjøp av faglitteraturen som er ønsket til dette formålet. Om jeg leser dette 
riktig handler dette om litteratur til en rent personlig utvikling som teolog. Det har sin årsak i 
at det er så forskjellig hva den enkelte har behov og lyst til å fordype seg i, og det blir som 
oppslagsverk for den enkelte prest å betrakte, derfor også så individuelt, at dette må den 
enkelte fagperson bekoste selv. 
Det ligger også mye materiale lett tilgjengelig på forskjellige nettsider for prestene, som kan 
være svært nyttig å bruke i denne sammenheng. 
Så dekker Dnk det som trenges på det liturgiske og mer generelle planet, eller knyttet til en 
organisert studiesituasjon.» 

 
Menighetsrådets vedtak: 

 
 
38/2020 Søknad om få flere konfirmantkapper 
 Liv og Else har gått over og ryddet og talt opp. Liv og Else orienterer om saken. 

Menighetsrådets vedtak: 
 
 
39/2020  Gudstjenesteliste våren 2021, inkl. Konfirmasjonsdatoer 2021 
 Thorild orienterer. 
 

Menighetsrådets vedtak: 
 
 
40/2020  Drop In Dåp 

Drop in Dåp denne høsten er avlyst grunnet Covid-19. Planen for våren 2021 er å tilby Drop In 
Dåp på Maria Budskapsdag torsdag 25. mars kl. 14:00- 18:00. 
For at dette skal kunne fungere må MR stille med to vitner denne dagen (i tilfelle dåpsfølget 
kommer uten). 

  
Menighetsrådets vedtak: 

  
 
41/2020 Økonomi 
 Regnskapsrapport per 31/8.  

Det er ønske fra kateket Lasse at konfirmantene får dra på leir. Hva har vi råd til? Det har ikke 
komt ønske om en konkret leir/ kostnad. 



 
 Menighetsrådets vedtak: 
 
 
42/2020  Smitteverntiltak for kirkens arbeid i Larvik 
 Oppdatering per 6. november fra kirkevergen: 

På grunn av økt smitte i samfunnet, har regjeringen strammet inn flere av koronatiltakene, 
og ber alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrense sosial 
kontakt med andre mennesker. 
For kirkene i Larvik fremover vil det bety: 
Det er maksgrense på 50 deltakere i gudstjenester, gravferd, dåp og vigsler. Antall deltakere 
begrenses ytterligere i mindre kirkerom for å kunne overholde avstandskrav. 
·         Registreringslister over deltakere skal oppbevares i 14 dager. 
·         Vi feirer gudstjeneste som planlagt, men hvor alle må bli på sin tilviste plass gjennom 
hele gudstjenesten. Det betyr gudstjeneste uten nattverd, bønnevandring, lystenning, 
utdeling av kirkebøker, osv. 
·         Alle andre fysiske samlinger utenom gudstjenester og kirkelige handlinger utgår. 
·         Alt arbeid for barn og unge settes i pause. 
·         Vi arrangerer ikke kirkekaffe i tilknytning til gudstjenesten. 
·         Tiltakene gjelder foreløpig for tidsperioden fra 09. nov. til 30. nov.  
Vi skal sørge for at alle opplever det trygt å komme til kirken og viderefører de gode 
smittevernrutinene som vi allerede har godt innarbeidet. 
·         Vi følger de regler som er satt, både fra nasjonale og lokale myndigheter. 
Ved en felles innsats nå, er målet at vi skal kunne lempe noe på tiltakene for julen 2020. 

 
 Menighetsrådets vedtak: 
 
 
43/2020  Konstituering av MR 

Leder og nestleder velges for 1 år av gangen. Dvs at Møyfrid (leder) og Liv (nestleder) er på 
valg. De andre vervene er i utgangspunktet fordelt for hele 4års-perioden 

 
Menighetsrådets vedtak: 

 
44/2020  Eventuelt 
 
 
Møyfrid Sørestad Hem 
Leder 
 
   


