
Lardal referat nr 4 17.11.2020 
Referat fra menighetsrådsmøte 17.11.2020 kl 19.00-21.15.  
Møtet forgikk digitalt.  
 
Tilstede: Møyfrid Sørestad Hem, Thorild Svanemyr, Gerd Helgeland, Liv Grinde, Aslaug 
Wear, Else Engelstad, Marit Grytnes Omholt 
Forfall: Bjørn Langås 
 
32/2020 Referat/ skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal Menighetsråd 15.09.2020. Referat er godkjent 
b) Referat fra møte i trosopplæringsutvalget, 29.10.2020. Referat er godkjent 
c) Veileder for utleie og bruk av kirker. Veileder tas til etterretning 
d) Konfirmantopplegget høsten 2020. plan for gjennomføring av Pilegrimskonfirmanter.  

      Thorild minner om at punkt d) er til orientering. Punktet skal ikke til behandling.  
 
33/2020 Høringer fra kirkerådet 
Fem høringsnotat som et ledd i saksforberedelsene til kirkemøtet 2021.  
Høringsfrist 30.11.2020 
 
Menighetsrådets vedtak:  
Menighetsrådet mener at dette er tidkrevende. Den som har annledning kan sette seg inn i 
sakene. Det kommer ikke noen uttalelse fra Lardal Meninghetsrådet i denne omgang.  
Vi prioriterer andre oppgaver.  
 
34/2020 Offersøknader 
Det kommer inn mange offersøknader. Hva skal vi gjøre med disse. 
 
Menighetsrådets vedtak:  
Presten setter opp offerliste som presenteres på MR møte. Vi kan foreslå endringer hvis vi 
har noen hjertebarn eller endringer å komme med.  
Ut ifra tidligere vedtak i MR fordeles offersøknader med 40% til internt arbeid og 60% til 
eksterne arbeider. Vi følger denne fordelingen.  
 
35/2020 Fasteaksjonen 2021 
Fasteaksjonen 2021 er 21-23. mars. Vi kan bestille besøk fra Kirkens Nødhjelp i kirken på 
innsamlingsdagen. Line Wettestad, Hvittingfoss kan være aktuell. Ove Berrefjord har ansvar 
for denne innsamlingsaksjonen.  
Utfordrende å samle inn digitalt i Lardal.  
Digital inspirasjonssamling 22. januar. Vi kan melde oss på.  
 
Menighetsrådets vedtak: Gerd snakker med Ove om det er aktuelt med besøk på 
gudstjenesten til fasteaksjonen.  
Hver enkelt melder seg på inspirasjonssamling og bestemmer om det er aktuelt.  
 
36/2020 Søknad om julekonsert 
Hanna Linnea Lindtvedt og Julian Moen-Langaas spør om å holde julekonsert den 18. 
desember. Begge 17 år og går på musikklinja i Kongsberg.  
Forespørsel kommer litt seint, vi bør si i fra til dem at vi har to konserter til i desember.  
Naturlig at Menighetsrådets er til stede.  
Smittevernsansvarlig må passe på at regler blir fulgt. Stort ansvar!  
Menighetsrådet leier ut, menighetsrådet har ansvar! Bør være to av gangen.  



 
Menighetsrådets vedtak: Hvis det åpnes igjen etter 01.12.2020 kan de få lov til å holde 
konsert. Pr i dag er det ikke lov. Møyfrid tar kontakt med dem.  
 
37/2020 Søknad om midler til teologisk litteratur 
 
Menighetsrådets vedtak:  
Vi tar det som kirkevergen uttaler til etterretning 
 
38/ Søknad om å få flere konfirmantkapper 
Liv og Else har gått over og ryddet og talt opp. De tror ikke det er behov for veldig mange 
kapper, men noen i store størrelser. Else og Liv ser over kappene igjen rett over nyttår.  
 
Menighetsrådets vedtak: Vi utsetter saken til neste møte. 
 
 
39/2020 Gudstjenesteliste våren 2021, inkl. Konfirmasjonsdatoer 2021 
Basert på 2 gudstjenester i Svarstad i måneden. Skal veksle mellom de to andre kirkene de 
to andre søndagene. Det skal tilbys gudstjenester i alle kirkene med nattverd.  
Det er ikke konfirmasjoner i pinsen.  
2. dager går ut. 17. mai er prioritert med gudstjeneste. Gudstjeneste 16. mai går ut.  
Thorild ønsker at menighetsrådet diskuterer om det er noen måte å skaffe skyss på.  
 
Sterke tradisjoner på hvordan ordningen med fordeling mellom kirkene er.  
 
Offerliste: Fin fordeling mellom eksternt og internt. Offer til eget barne og ungdomsarbeid, 
litt friere til bruk av midler.  
 
Menighetsrådets vedtak: Godkjent offerliste, godkjent gudstjeneste liste 
 
Vedlegg:  
Dette planlegges gjennomført i Kirkene i Lardal frem til og med 1. januar: kirkeverter 
Se liste for fordeling 
 
40/2020 Drop in Dåp 
Forslag på Drop in Dåp Maria Budskapsdag torsdag 25.03.2020 kl 14-18.00. 
Marit og Aslaug er bakvakter. Thorild ringer om det er behov. Menighetsrådet, 2 stk må være 
vitner hvis dåpsfølget kommer uten. Dette er et lavterskeltilbud.  
Bispedømmet anbefaler en lørdag.  
Inger Lene bør lage et innlegg i ØP når tida nærmer seg. Marit tar det opp med Inger Lene.  
Menighetsbladet tar med saken. Face Book siden til kirken bør ta det med tilbudet.  
 
Menighetsrådets vedtak: Vi ønsker å gjennomføre Drop in Dåp på Maria Budskapsdag 
25.03.2020 hvis det er forsvarlig i forhold til Covid19 reglement.  
 
41/2020 Økonomi 
Overskudd på kr 22 699,07 pr 30.09.2020.  
Det er overført penger til en driftskonto for Lardal Sokn. Det står fortsatt 7 376,84 igjen på 
konto merket Kroken Kapell. Ove jobber for at pengene skal overføres til felles driftskonto.  
Lite aktivitet pga Covid19.  
 
42/2020 Smitteverntiltak for kirkens arbeid i Larvik 
 



Menighetsrådets vedtak: Smitteverntiltak tas til etterretning 
 
43/2020 Konstituering av MR 
Leder og nestleder velges for et år av gangen. Møyfrid og Liv er på valg. De andre vervene 
er i utgangspunktet fordelt for hele 4 års perioden. Møyfrid og Liv er villige til å fortsette i sine 
verv.  
 
Menighetsrådets vedtak: Møyfrid velges til leder for 1 år, Liv Grinde velges til nestleder for 1 
år.   
 
44/ Eventuelt 
Referat fra februar, Lardal Menighetsråd skal betale 17 500 til menighetsbladet. Dette 
betales inn til menighetsbladet.  
 
Menighetsrådets vedtak: 17 000 kr betales til Menighetsbladet 
 
Spørsmål fra Lasse Kateket, ønsker utdeling av en ny type 6 års bok. Den koster 99 kr pr 
bok. Han spør om han kan bruke av trosopplæringsmidler til dette formålet.  
Menighetsrådet er positiv til dette.  
 
Menighetsrådets vedtak: Det kan kjøpes inn bøker til utdeling til 6 åringer 
 
Menighetsrådets vedtak: Evaluering av konfirmantarbeid i januar utsettes.  
 
 
Dato for neste menighetsrådsmøte: 26.01.2021, kl 19.00.  
Vi legger møteplan for 2021.  
 
 
 
 
Referent: Marit Grytnes Omholt 


