
Lardal referat nr 3 15.09.2020  

Referat fra menighetsrådsmøte 15.09.2020 kl 1900-2300 på 
Kirkekontoret i Ringveien 

Tilstede: Leder Møyfrid Sørestad Hem, Gerd Helgeland, Bjørn Langås, sogneprest Thorild Svanemyr, 

Marit Grytnes Omholt 

Forfall: Liv Grinde, Aslaug Bergan Wear, Else Engelstad 

Sogneprest Thorild innledet med ord for kvelden!  

Saksliste:  

20/2020  Referater/ skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 12. mai  

Dato for julekonsert er endret til fredag 11.12.2020. Referatet er godkjent 

b) Referat fra møte i trosopplæringsutvalget, 25 august 

Referatet er godkjent 

c) Referat fra diakoniutvalgets årsmøte 

Referatet er godkjent 

d) Referat fra fellesmøte om menighetsblad 3. mars 

Referatet er godkjent 

e) Brev fra biskopen – Sammen som kirke i hele verden (gjelder aksjon rundt Pinsetider – bare 

som orientering)  

f) Brev fra biskopen – Justering av lokal grunnordning for gudstjenestene i menighetene i 

Tunsberg. Fristen er utsatt ½ år. Vi tar saken opp igjen når den kommer på nytt.  

 

21/2020  Ny daglig leder 
Ny daglig leder må velges av MR og protokolleres for å kunne endres i Brønnøysundregisteret.  

 

Menighetsrådets vedtak: Sigrid Kobro Stensrød er enstemmig valgt 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.  

 

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: Ingen innstilling 

 

 



 

 

24/2020 Sammenslåing til et større diakoniutvalg 
Ove orienterte om at fra november har vi hatt det nye diakoniutvalget og et utvalg som har arrangert 

Presthagentreff. Disse to utvalgene gjør stort sett alt i fellesskap, og noen er med i begge utvalgene. 

Det blir foreslått at disse to utvalgene slås sammen til ett. Det blir da Lardal Diakoniutvalg som blir 

supplert med 3 personer.  

Menighetsrådet blir bedt om å formelt godkjenne sammenslåingen.  

Lardal Diakoniutvalg vil da bestå av Aslaug Wear (leder), Inger Lene Røsholt, Grethe Øvervoll, Bjørn 

Langås, John Arne Hellingsrud og Maryann Abdulkadir.  

I tillegg vil diakoniarbeiderne Mariann og Ove møte, enten begge to eller at de skifter litt på.  

 

Menighetsrådets vedtak: Vi godkjenner det nye Diakoniutvalget med 6 medlemmer fra de frivillige.  

 

25/2020 Søknad om midler til teologisk litteratur  
Følgende søknad har kommet fra Thorild:  

 

Søknad om midler til teologisk litteratur for soknepresten: 

Jeg ber menighetsrådet diskutere om dere kan avse et beløp pr halvår til innkjøp av teologisk 

litteratur for meg som sokneprest. 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 at det er en sak 

for menighetsrådet.  

På forhånd takk for vurderingen. Mvh Thorild Svanemyr, sogneprest 

 

Menighetsrådets vedtak: Møyfrid tar saken opp med daglig leder, Sigrid Kobro Stensrød.  

 

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

Noen fra menighetsrådet bør gå over kappene og telle over. Det ble gjort en grundig jobb i 2017.  

Else og Liv har gått gjennom kappene før konfirmasjonen i år.  

 

Menighetsrådets vedtak: Else og Liv utfordres til å ta på seg jobben med å telle kapper og gå 

igjennom. De får fullmakt til å kaste kapper som ikke kan brukes og gi oss et tall på hvor mange og i 

hvilke størrelser som er ønskelig å kjøpe nye. Da har vi et konkret tall vi kan ta et vedtak på et senere 

menighetsråd.  

 

27/2020 Ferdigstilling av orgel i Hem 
Staben minner menighetsrådet om at vi bør søke Fellesrådet om midler til å ferdigstille orgelet i Hem 

kirke. Orgelet er godt å spille på og gir god lyd, men det hadde vært fint å få det helt ferdig.  

Det mangler 150-200 000 kr til ferdigstillelse. Hverken gamle Lardal eller nåværende Larvik kirkelige 

Fellesråd har vært spurt om noe vesentlig til finansieringen av orgelet i Hem kirke. Så det bør være 

greit å sende en søknad.  

 



Menighetsrådets vedtak: Vi går for å søke Fellesrådet om kr 250 000. Vi spør Kjell om han kan 

utforme en søknad da han kjenner orgelet godt.  

 

 

28/2020 Samarbeid med Misjon uten grenser 
Ove orienterte om at det siden 2006/ 2007 har vært et samarbeid/ misjonsprosjekt med Misjon uten 

grenser. Innsamlede midler går til humanitært og misjonerende arbeid i Øst-Europa. Ove har hatt et 

tett samarbeid med organisasjonen, og de har informert om at vi er en av de største giverne de har.  

Selv i Coronasituasjonene klarer de å formidle hjelp. 

Ove foreslår at samarbeid med Smyrna om julebasar til Misjon uten grenser sitt opplegg «God jul i 

øst» og utlodning på arrangementet «vi synger julen inn» på Bofellesskapet går som planlagt.  

 

Menighetsrådets vedtak: Vi fortsetter misjonsprosjektet med Misjon uten grenser og de to 

arrangementene, samarbeid med Smyrna om julebasar og «Vi synger julen inn» på Bofellesskapet 

med innsamling til samme organisasjon.  

 

29/2020 Gudstjenesteliste våren 2021 
Gudstjenesteliste for våren 2021 er ikke klar enda.  

 

Menighetsrådets vedtak: Saken utsettes 

 

30/2020 Økonomi 
Regnskapsrapport pr 31.07.2020 er sendt ut på mail.  

Regnskap pr 30.06.2020 viser et overskudd på kr 7862. Det har vært liten aktivitet pga Covid19 

situasjonen.  

Det er søkt om 10 000 kr til pilegrimsopplegg for konfirmantene.  

Disposisjon av årsoverskuddet for regnskapet 2019 overføres til disposisjonsfond.  

 

Menighetsrådets vedtak: Regnskapet tas til etterretning.  

 

31/2020 Eventuelt 
Det er anbefalt fra Bispedømmerådet å ha Åpen kirke hele helga i forbindelse med 

Allehelgenssøndag. Mange går på kirkegården denne helga, og det er fint å kunne komme inn i 

kirken.  

 

Julegudstjeneste 24.12: Pga Covid19 situasjonen kan det være praktisk å bruke den største kirken vi 

har, og heller arrangere to gudstjenester i Svarstad med begrunnelse om å få plass til flest mulig. 

Mange vil gå til kirke denne dagen. Endringen må bekjentgjøres godt!  

 

Staben anbefaler at det arrangeres gudstjeneste 17. mai.  

2. dager kuttes det ut gudstjenester.  

 

Det er ønskelig å lage en invitasjon til alt som skjer i kirken i desember og sende denne rundt til alle 

husstander i Lardal.  

 



Menighetsrådets vedtak: Vi holder åpen kirke søndag 01.11 etter gudstjeneste og fram til kl 17.00. 

Kirken må være bemannet i perioden av minst 1 person. Thorild ønsket vakten fra kl 12.00 – 14.00. 

Møyfrid lager en felles mail på dette seinere for å få bemanningen i orden.  

 

Menighetsrådets vedtak: Julegudstjeneste 24.12 arrangeres i Svarstad kirke kl 14.00 og kl 16.00.  

Menighetsrådets vedtak: Det arrangeres gudstjeneste 17. mai 

Menighetsrådets vedtak: 2. dags gudstjenester kuttes ut i Lardal sogn 

 

Neste menighetsrådsmøte er satt til 17.11.2020 

 

Referent: Marit Grytnes Omholt 

 

 


