
Referat fra menighetsrådsmøte 12.05.2020 kl 1900 – 2100 i Svarstad 

Kirke. 

Tilstede: Møyfrid Sørestad Hem, Bjørn Langås, Aslaug Wear, Gerd Helgeland, Else Engelstad, Liv 

Grinde, Thorild Svanemyr, Marit Grytnes Omholt.   

Saksliste:  

10/2020 Referater / skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal Menighetsråd, 4. februar. Referat ble godkjent.  

b) Referat fra komitemøte i fasteaksjonen, 6. mars. Referat ble godkjent.  

c) Referat fra idemyldringsmøte, 10. mars. Referat ble godkjent. (Internt notat)  

d) Referat fra møte i trosopplæringsutvalget, 28. april. Referat ble godkjent.  

e) Referat fra Kirkens Fasteaksjon. Referat ble godkjent. Det kom inn kr 6150.  

Årets TV – aksjon går i år til WWF. WWF har søkt menighetsrådet om at kollekt denne dagen 

skal gå til deres organisasjon. Enighet på MR møtet om at allerede vedtatt offerliste står ved 

lag, kollekt som samles inn 18.10 går til årets TV aksjonen.  

 

11/2020 Forespørsel om julekonsert 

  

Det har kommet forespørsel om å låne kirkene til bruk til julekonsert. Gjelder konserten «Lys i 

mørket» med Line Kaupang, Håkon Steinsholt, og Jan Ivar Eikeland. Svarstad kirke mandag 

21.12.2020 og Styrvold kirke fredag 11.12.2020. I fjor fikk de låne kirken gratis, og spør om det 

samme i år.  

Dette er en viktig diskusjon å ta innad i menighetsrådet. 

Det ble enighet om å høre hvordan det gjøres i nabokirkene våre, Hedrum og Kvelde. Møyfrid 

hører med dem og med Sigrid Kobro i kirkeadministrasjonen.  

Det bør gjøres likt for alle konserter.  

Menighetsrådet bør få beskjed om evt andre konserter/ planer for året.  

Menighetsrådet bør ha oversikt over hva som skjer.  

 

12/2020 Konfirmantåret 2019/20 

Årets konfirmantopplegg har blitt preget av Covid19. Det har ikke blitt noen tur på 

konfirmantene, og det er også en helgesamling som har gått ut.  I tillegg til at 

konfirmantopplegget har blitt annerledes er konfirmasjonssøndagene utsatt til 5. og 6. 

september. Deltakeravgift for Lardal konfirmanter er på 2000 kr. Menighetsrådet mener at 

1600 kr av deltakeravgiften bør tilbakebetales alle konfirmanter som har betalt. En del av 

opplegget er gjennomført og kan forsvares med en egenbetaling på 400 kr pr konfirmant.  

13/2020 Samtalegudstjeneste/ konfirmantfest 

Det er planlagt samtalegudstjeneste 23.08.2020. Bedehuset er holdt av for kirkekaffe. Året 

2020 er spesielt pga Covid19, og vi forholder oss til råd og pålegg som blir gitt fra 

Helsedirektoratet. Derfor holder vi av disse dagene, og følger med på hva som blir bestemt og 

anbefalt. Menighetsrådets oppgaver er å bidra på samtalegudstjeneste, og etterpå ved 

konfirmantfesten med matservering. Noen fra menighetsrådet skal også stille på 

konfirmasjonsdagen og bl.a hjelpe til med konfirmantkappene.  



14/2020 Konfirmantåret 2020/21 

Thorild og Lasse har kommet med en skisse til opplegg for konfirmanter 2020/21. Vi må fortsatt 

tenke oss restriksjoner i forhold til Covid19. Dette vil begrense opplegget i forhold til reiser og 

samlinger. Det ble diskutert på menighetsrådsmøtet om å tilby et gratis konfirmantopplegg i 

Lardal i 2020/21. Menighetsrådet skal ikke detaljstyre konfirmantopplegget, men skal vedta 

opplegget og sette en ramme for økonomi. 

Sak nr 33/2019 ble årets opplegg vedtatt med en egenbetaling på 2000 kr pr konfirmant, og 

økonomisk ramme på kr 60 000. Ved gratis prinsippet over blir det en økonomisk ramme på  

kr 30- 35 000 forutsatt 15 konfirmanter. Kostnader utover dette må samles inn/ tjenes inn på 

andre måter.  

Menighetsrådet er positive til utdelt konfirmantopplegg og brosjyre for 2020/21. 

Menighetsrådet mener at vi bør prøve ut et gratisopplegg for konfirmantene i 2020/21. 

Opplegget bør evalueres etter foreldreevaluering i januar 2021.  

15/2020 Status vedlikehold kirkebygg 

Arbeidet i Hem kirke med handicapinngang er ferdig, taket er under restaurering. Arbeidet i 

Styrvold kirke med handicapinngang er ferdig, taket er under restaurering. Automatisk 

ringeanlegg er under arbeid i begge kirkene.  

16/2020 Drop – In dåp 

Dette er en dåpsform som har blitt aktuell de siste åra, og som ble diskutert på 

Idemyldringsmøte 10.03.2020. Thorild er positiv til å gjennomføre denne dåpsformen. Det er 

viktig at det blir en verdighet over dåpshandlingen. Menighetsrådets vedtak er at det settes av 

en fast, bekjentgjort dag til å gjennomføre Drop – In dåp. Og at det bekjentgjøres/ 

markedsføres god tid i forveien, gjerne i lokalpresse/ på face book/ menighetsblad på en måte 

som gjør at de det er aktuelt for får kjennskap til tilbudet.  

17/2020 Kirkeverter på Nordgardsetra 

Det er vedtatt å legge to gudstjenester til Nordgardsetra i sommer; 28.06 kl 12.00 og 29.07 kl 

18.00. De ansatte ordner med lyd og musikk. Fra menighetsrådet ønskes kirkeverter. Gerd tar 

oppgaven 28.06 og Bjørn tar oppgaven 29.07.  

18/2020 Åpen kirke i juli 

Pga Covid19 er denne saken også berørt. Toaletter er en utfordring. Akkurat nå er det ikke 

aktuelt med åpen kirke. Ansatte vil ikke delta. I menighetsrådet er det også skepsis. Flere av 

medlemmene i menighetsrådet er i risikogruppe og kan ikke stille som vertskap ved åpen kirke.  

19/2020 Eventuelt 

Gjenåpning av kirkene. Dagen etter menighetsrådsmøte 12.05 ble det gjennomført stabsmøte 

i Svarstad kirke om smitteverns regler. Gerd møtte fra menighetsrådet. Kirkevert vil få utvida 

oppgaver. Alle som kommer til gudstjeneste må registreres med navn og telefonnummer. Det 

blir gudstjeneste i Svarstad kirke 31.05 (1. pinsedag) og i Styrvold kirke 14.06.  

 

Referent: Marit Grytnes Omholt 



 

 

 

 

 

 

 

 


