
INNKALLING TIL 
MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD TIRSDAG 27. APRIL  
KL. 19:00 PÅ GOOGLE MEET 
 
 

Saksliste: 
25/2021 Referater/skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 9. mars 
 

26/2021 Julekonsert 
Harmoni produksjon ønsker nok en gang å holde julekonsert i våre kirker. 
De spør om Styrvoll 19/12 og Svarstad 20/12. 
Mailen fikk vi for en måned siden og jeg ser at også Kjell har fått den. Jeg har bare meldt til Kjell at 
han får se hvordan det passer fra de ansattes side (med datoene). Harmoni håper på en jul uten 
korona og ønsker derfor igjen å inkludere Styrvoll. 
 

Menighetsrådets vedtak: 
  

 

27/2021 Nytt økonomireglement  
 Følgende info fra Tor Bakken: 

Jeg har utarbeidet et forslag til nytt økonomireglement. I all hovedsak er innholdet det samme 
som før, men ettersom det kom en ny forskrift fra 1/1-21 er en del av henvisningene endret. 
Målet er å legge frem alle til felles godkjenning i fellesrådets møte 27/5. Jeg regner med at dere 
kan få godkjent det i et MR-møte i forkant av det. 

  
Punkt 2.4 er ikke skrevet ferdig. Etter det jeg forstår foreligger det ikke en skriftlig avtale i fht. 
menighetsbladet. Jeg kan skrive et utkast til avtale dersom dere formidler til meg hva innholdet 
skal være. 

 

 Menighetsrådets vedtak: 
 Vi godkjenner det nye reglementet. 
 Innspill til punkt 2.4: 
 

28/2021 Budsjett 2021 
 Det legges frem forslag til budsjett. 
 

Menighetsrådets vedtak: 
 
 

29/2021 Konfirmasjon 2021 
Det kommer noen reaksjoner på at vi har bestemt å gjennomføre konfirmasjonene som 
planlagt i mai/juni. Vi tar en diskusjon på dette for å få frem innspill vi har fått.  
 
Til samtalegudstjenesten den 9 mai er mye bestemt: 
Møyfrid kommer med hilsen 
Møyfrid deler ut roser – kan Gerd kjøpe inn de? 
Pølser og brus etter gudstjenesten. Hvem handler inn? 
Tar vi med campingbord? Hvordan får vi varmet pølsene? m.m. 



Vi må bare få detaljene på plass 
Kirkeverten denne dagen er Gerd, Aslaug, Møyfrid og Marit. Else har meldt forfall, men vi er 
likevel mange nok. 

 
 Menighetsrådets vedtak: 
 
 

30/2021 Pynt på alteret 
Hvordan skal vi gjøre med blomsterpynt på alteret under gudstjenestene våre? Flere 
spørsmål å diskutere her, så som: 

 Skal det være avskårne blomster eller er det tillatt med potteplanter? 
 Er det greit med markblomster? Er det greit å finne noe pent fra hagen? 

 Vil det fungere at kirkevert tar med blomster? Hva når det mangler kirkevert eller 
konfirmantforeldre er kirkevert? 
Hva med allergier? Er det best med plastikk? 
Skal vi budsjettere med noen utgifter her? I fjor, som på mange måter var et år på sparebluss, 
måtte vi likevel bruke over 18000 fra tidligere års mindreforbruk (overskuddet i 2019) for å få 
det i balanse. Så vi har jo lite å rutte med, men et alternativ er at det settes av midler til bruk 
i vintermånedene? 
Kan vi skaffe noen som sponser oss med blomster? Jeg kan skaffe blomster i gave de gangene 
jeg tar med, men da er det stort sett potteblomster (noen av disse kan selvsagt klippes og 
settes i vase). 
 
Det er ikke noe særlig med regler rundt dette. Vi er ikke en gang nødt til å ha blomster på 
alteret, men jeg vet at mange vil reagere dersom det mangler blomster på alteret. Jord/ ikke 
jord, plastikk/ekte – her er det private meninger/ følelser og ikke formelle regler som styrer. 
Det viktigeste er vel å få bestemt hvem som har ansvar for å ta med blomster til den enkelte 
gudstjenesten og om det evt skal settes av midler i budsjettet til dette. Men fint om vi også 
lufter de andre problemstillingene så vi ikke «tråkker i baret» når vi har med pynt til alteret. 
  
Menighetsrådets vedtak: 

  
 

31/2021  Eventuelt 
 
 
 
Møyfrid Sørestad Hem 
Leder 
 
   


