
Referat fra menighetsrådsmøte 04.02.2019 kl 1900-2100 på Kirkekontoret i 

Ringveien.  

Tilstede: Møyfrid Sørestad Hem, Bjørn Langås, Else Engelstad (1. vara), Aslaug Wear, Gerd Helgeland, 

Marit Grytnes Omholt. Thorild Svanemyr meldte forfall pga sykdom. Liv Grinde forfall pga sykdom.  

Saksliste:  

1/2020  Referat/ skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 12. november ble godkjent.  

b) Menighetsrådene i Larvik Kommune har mottatt en mail om Sportskapellet i Larvik med 

invitasjon til å delta i driften av kapellet. Menighetsrådet i Lardal var enstemmig på at vi har 

for lang vei, og takket nei til å delta i driften.  

c) Det er sendt ut en invitasjon til menighetsrådene i Kvelde, Hvarnes, Hedrum og Lardal om en 

felles samling 03.03.2020 som særlig er retta mot felles menighetsblad.  

Else og Gerd reiser. Invitasjon kommer!  

d) Invitasjon/ program for sommersamling til Tro og lys. Thorild mottar invitasjonen.  

e) Brev fra Bispedømmerådet med orientering om mulighet til å søke økonomisk støtte fra 

Anders Jahres stiftelse. Støtten bli gitt som prosjektmidler til nyskapende virksomhet. 

Midlene blir ikke gitt til drift.  

Fra Larviksbanken kan det også søkes om økonomisk støtte.  

 

2/2020  Gjennomgang av økonomireglementet 

Tidligere vedtatt Økonomiregelverk for Lardal Menighetsråd, vedtatt 22.01.2019, ble godkjent 

av sittende Menighetsråd med noen endinger. Punkt 2.4 strykes, da det ikke lenger er behov 

for å spesifisere regnskapet på hver av de tre menighetene i Lardal.     

Møyfrid spør Thor Bakken om midler fordelt fra Fellesrådet kun skal brukes til 

konfirmantarbeid.  

Det ble minnet om at det kun er Fellesrådet som får mva fradrag. Derfor er det viktig at 

fakturaer blir stilet til Larvik Kirkelige Fellesrådet.  

Lardal Menighetsråd har i dag 3 kontoer, en for hver av menighetene. Det blir i dag brukt en 

konto, mens det hver måned påløper gebyrer på hver av de tre kontoene. Det var enighet om 

at pengene overføres til en felles konto for felles menighetsråd. Midlene brukes til beste for 

hele menigheten. Hvis noen av pengene som står på kontoene er øremerkede midler blir det 

tatt hensyn til dette i regnskapet i form av bundne midler.  

 

3/2020  Suppleringsvalg. Velge 2. vara til Fellesrådet 

Liv Grinde stiller som 2. vara. Møyfrid Sørestad Hem er 1. vara. Gerd Helgeland er fast 

representant.  

 

 

 



4/2020  Årsmøtet 

Ove skriver årsmeldingen som deles ut på møtet. Diakoniutvalget har sin egen årsmelding. 

Trosopplæringsutvalget har sin egen årsmelding. For 2019 sammenfattes disse og flettes inn i 

menighetens årsmelding. For seinere år godkjennes disse årsmeldingene først og tas med inn 

i felles årsmøte. Årsmøtedato settes til 08.03.2020.                                                                       

Vi tar kirkekaffe mellom gudstjenesten og årsmøtet. Gerd og Møyfrid tar med kake. Else og 

Marit tar med kaffe.  

 

5/2020  Påskegudstjenester og bruk av solister 

Bruk av solister på gudstjenestene må sees i sammenheng med årets budsjett. Menighetsrådet 

vedtar å bruke solist julaften i Svarstad og Styrvold, Hem kirke 1. juledag og i Svarstad 1. 

påskedag. Det er satt av 4000 kr til solister i budsjettet, og dette vil rekke i forhold til tidligere 

utbetalinger.  

6/2020  Møteplan 2020 

Det ble fastsatt møtedatoer for menighetsrådet 24. mars (tertialrapport) og 12. mai (Evaluere 

opplegg for konfirmantene, neste års opplegg for konfirmantene)  

Det ble også fastsatt 2 møtedatoer på høsten, 22. september og 17. november.  

10. mars ble satt som møtedato for idemyldring hos Aslaug Wear kl 19.30. Menighetsrådet 

ønsker å være uten ansatte denne kvelden.  

7/2020  Plan for de tre kirkene over frivillig arbeid knyttet til gudstjenester 

 Styrvoll kirke: Aslaug lager en oversikt over kirkeverter vår 2020. Kirkeverter har med blomster.  

Hem kirke: Møyfrid spør 2 stk, og lager en oversikt over kirkeverter vår 2020. Kirkeverter har 

med blomster.  

Svarstad kirke: Gerd lager en oversikt over kirkeverter og blomsterpyntere vår 2020. I Svarstad 

er det Bygdekvinnelaget som pynter kirken til gudstjenester.  

Kirkeverter ønsker kirkefolket velkommen inn, deler ut sangbøker/ program, teller antall 

kirkebesøkende, og er gjerne med for å telle offeret. Ved besøk av barn i kirken er det fint å 

dele ut ark, farger og bøker til barna. Kirkeverter tar ikke med kaffe/ te/ kake med mindre det 

er avtalt.  

8/2020  Gudstjenesteliv og offerliste høst 2020 

 Menighetsrådet vedtok gudstjeneste liste høst 2020 med disse spesifiseringene: 

 12.07.2020 Prestehagen 

 15.11.2020, Offer til barne og ungdomsarbeid 

 Menighetsrådet foreslår å kutte ut gudstjeneste søndag 27.12.2020 

 

 



9/2020  Eventuelt 

a) Nabovarsel angående leiligheter i gamle Kommunehuset. Menighetsrådet sier OK til 

leiligheter.  

b) Restaureringsarbeid på tak ved Hem og Styrvold kirker. Menighetsrådet ser positivt på og 

godkjenner at dette arbeidet utføres.  

c) Båregave ved Finn Myhres begravelse. Saken tas opp igjen på et seinere møte.  

d) Skriv fra Thorild.  

Thorild ønsker hjelp ved gudstjenestene: 

23.02, bake fastelavensboller: Gerd 

07.03, bakvakt med bil, Møyfrid  

10.03, Salmekveld jubileum, Menighetsrådet foreslår kake: Gerd 

24.03, Møyfrid bidrar med mat 

09.04, Smøre smørbrød, Marit, Aslaug, forslag om å markedsføre via facebook 

10.05, Tar opp dette på møtet vårt i mars 

Aktivitetsdag 22.03, (det kan fortsatt bli snø denne dagen.) Marit 

 

Andre ting til info og diskusjon:  

Kveldsmesse i Hem kirke 21.06. Menighetsrådet er positive!  

Menighetsrådet er med på å gjennomføre prøveordning med to gudstjenester på en 

søndag, så høster vi erfaring.  

 

Gudstjenesteliste høst 2020, se sak 8/2020 over.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 


