
 

 

 

REFERAT FELLES MENIGHETSRÅDSMØTE               

                                   

Møtedato  03.03.20 

Møtetid   Kl. 19.00 

Møtested  Kvelde Barnehage 

  

Fra Lardal menighetsråd møtte Else Engelstad og Gerd Helgeland. 

 

                      

SAK   13/20 Fellesmøte tirsdag 3.mars kl.18.30 

 

- Praktisk planlegging av møtet.  

- Idemyldring inntektsmuligheter og 

utgiftsreduksjoner rundt 

menighetsbladet. 

 

Dette stod skrevet i siste menighetsblad til leserne og derfor bakgrunnen for felles 

menighetsrådsmøte: 

 

Du holder den første utgaven av menighetsbladet 2020 i din hånd, og 

bladet går nå inn i sitt 74. år.  Det har versert mange spekulasjoner 

om bladets død det siste året.  Og det med rette, for det har vært et 

vanskelig år med stor uvisshet rundt det økonomiske.  Men så kom 

årsregnskapet for 2019 og det viste seg at posten «gaver fra leserne» 

viste en god økning i forhold til 2018 og det var særlig på slutten av 

året at gaveinngangen økte.  Mange hadde altså forstått at vi slet og 

hjalp oss med gaver.  Div. foreninger hadde også velsignet oss med 

tilskudd.  2019 endte med et underskudd på kr 8.000, -, og det var 

mye lavere enn vi fryktet tidligere på året. 

Menighetsrådene i Lågendalen har nå hatt fellesmøte.  De har gitt 

bladet sin fulle støtte og alt er nå klart for utgivelse av nye 4 nummer i 

2020.  Det var en lettelse og vi satser nå på at bladet igjen skal bli 

selvfinansierende og at 2020 og fremtidige år, skal bli år med balanse 

i regnskapet.   

Alle er kanskje ikke klar over at det koster kr 130.000, - å utgi 4 

nummer av menighetsbladet.  Kostnadene består av trykk, 

distribusjon og grafisk layout.  Budsjettet for 2020 er lagt opp med en 

kombinasjon av gaver fra lesere/foreninger og annonseinntekter.  Vi 

trenger derfor 12-15 nye annonsører som vi nå er i gang med å skaffe, 

samt at vi håper på å beholde alle de annonsørene vi allerede har til 

tross for at annonseprisene er vedtatt økt noe.  Den første nye 

annonsør er firma Hvarnes taksering v/Erland Svae.  Velkommen til 

han.  Hvis du ønsker å annonsere i menighetsbladet, er det bare å si 

ifra, vi står klare. 

Bladet trykkes i et opplag på ca. 3800 hvilket tilsvarer det antall 

husstander som finnes i vårt lange distrikt fra Bommestadbrua i sør til 

Svarstadkroken i nord.  Vi vil takke hjerteligst for gavene vi har fått.  

Samtidig håper vi at mange av dere 3000 som ennå ikke bidratt med 



gave, vil gjøre det i løpet av året.  Det hadde vært veldig moro å 

registrere. (Øyvind Hogstad)  

På dette felles menighetsrådsmøte gjorde vi flg. vedtak: 

Nye annonser årspris 2500 inntil 25-30 mm høyde og 60 mm bredde. For 

annonser større enn dette kr 5000 pr. år. 

 

Tilskudd til bladet fordelt etter størrelse på soknet. Det betyr: Lardal 17.500, 

Hedrum kr. 17.500, Kvelde 17.500 og Hvarnes kr. 7.500. 

 

Sekretær 

Kari S. Lysebo 

18.05.20 
 


