
INNKALLING TIL 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD TIRSDAG 9. MARS  
KL. 19:00 I SVARSTAD KIRKE 
FOR DE SOM VIL PÅ GOOGLE MEET 
 
 

Saksliste: 
13/2021 Referater/skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 26. januar 
b) Referat fra møte i Larvik kirkelige fellesråd 4. mars 

 

14/2021 Oppdatert smittevernveileder og skriv om kapasitet i kirkene 
Den største endringen denne gangen er det nye kravet om «faste, tilviste plasser». I følge 
Helsedirektoratet innebærer dette kravet: 

● «Fast» betyr at deltakerne skal sitte på tilviste plasser under hele arrangementet og ikke 
bevege seg rundt i lokalet, utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, 
nattverd osv.). 

● «Plass» betyr at deltakerne må sitte på et sete/benk/gulvteppe e.l. Arrangøren har ansvar for 
at stoler ikke flyttes nærmere enn en meter, og at benker o.l. markeres med nødvendig 
avstand mellom sitteplassene. Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt-kontakt 
unngås. Ståplasser faller utenfor begrepet. 

● «Tilvist» betyr at plassene enten er nummererte eller at verter/vakter henviser deltakerne til 
nærmere bestemte plasser. 

Dersom et arrangement gjennomføres med faste, tilviste plasser, kan det være maksimalt 100 
deltakere til stede. Medvirkende kommer i tillegg. Alle til stede skal kunne holde en meters 
avstand. Det anbefales 2 meters avstand ved innendørs allsang. Avstand måles skulder til skulder 
i alle retninger. 

Et arrangement uten faste, tilviste plasser, har grense på maksimalt 10 personer i tillegg til 
medvirkende. Slike arrangement bærer ofte preg av forflyttinger i rommet mv. 

Menighetsrådets vedtak: 
 Vi tar de nye retningslinjene til etterretning. 
 
 

15/2021 Regnskap 2020  
 Se vedlegg 

  
Menighetsrådets vedtak: 

 Det fremlagte årsregnskap som viser et resultat i balanse vedtas. 
 

16/2021 Budsjett 2021 
 Det legges frem forslag til budsjett. 
 

Menighetsrådets vedtak: 
 
 



17/2021 Årsmøte 
Se vedlagte årsmelding. Årsmøtet er annonsert på nettsidene, facebook og kommer også i 
menighetsbladet. 
Innmeldte saker: Justering av lokal grunnordning for hovedgudstjenester. 

 
 Menighetsrådets vedtak: 
 
 

18/2021 Årsrapport trosopplæring 
 Ligger som vedlegg i årsmeldingen til menighetsrådet 

  
Menighetsrådets vedtak: 

 Lardal menighetsråd godkjenner årsrapporten 
 

19/2021  Årsmelding diakoni 
Ligger som vedlegg til årsmeldingen til menighetsrådet 

 
Menighetsrådets vedtak: 
Lardal menighetsråd godkjenner årsrapporten 

 
20/2021  Drop In Dåp 25. mars 
 Thorild har meldt inn saken. Trodde vi hadde noen fra menighetsrådet som stiller her? 
 

Menighetsrådets vedtak: 
 
 

21/2021  Konfirmasjon 2021 
Samtalegudstjeneste den 9. mai. Hilsen fra MR og fest etterpå? Endelig beslutning på om 
konfirmasjon blir flyttet til høsten tas i midten av mars. Vi bør ha planene klare og heller 
flytte til ny dato fremfor i hui og hast planlegge noe for den 9 mai. Kirkeverter for 
konfirmasjonsdagene og pynting i kirken. 

 
Menighetsrådets vedtak: 

 
 

22/2021  Gudstjenesteliste høst 2021 
 Se vedlegg. 
 

Menighetsrådets vedtak: 
Lardal menighetsråd godkjenner gudstjenestelista. Liste for å skrive seg på som kirkevert bør 
sendes ut av Thorild før sommerferien. Send på mail først og ta evt det som mangler på møte 
i MR den 15 juni. 

 

23/2021  Sportskapellet 
Søknad om støtte til drift. Se vedlegg. 

 
Menighetsrådets vedtak: 

 
 



24/2021  Eventuelt 
 
 
 
Møyfrid Sørestad Hem 
Leder 
 
   


