
REFERAT FRA MØTE I LARDAL MENIGHETSRÅD TIRSDAG 26. 
JANUAR KL. 18:30 – 20:30 
Møtet ble gjennomført på Google Meet 
 
Til stede: Møyfrid Sørestad Hem, Thorild Svanemyr, Gerd Helgeland, Liv Grinde, Aslaug Wear, Else 

Engelstad. Lasse Rasmussen Moskvil ble med t.o.m. sak 2 

Forfall: Bjørn Langås og Marit Grytnes Omholt 

Møtet ble innledet med et «Ord for kvelden» v/soknepresten 
 

Saksliste: 
1/2021 Referater/skriv 

a) Referat fra sist møte i Lardal menighetsråd, 17. november 
b) Møtebok fra Larvik kirkelige fellesråd 14.01.21 
c) Årsrapport UngSorg Vestfold 2020 

 
Referater og skriv ble tatt til etterretning. 
 
 

2/202 1 Konfirmantarbeidet.  
 Inneværende år og plan for våren 2021. Lasse orienterer. 
  

Menighetsrådets vedtak: 
Konfirmantplanen ble godkjent. Det er naturlig nok noe usikkerhet knyttet til hva en får gjennomført 
i disse Korona-tider. 
 
 

3/2021 Diakoniarbeidet i vinter/vårsemesteret 2021 
 Møyfrid orienterer kort om informasjon som er komt på mail. 
 
Tatt til etterretning. 
 
 

4/2021 Årsmøte 
 Hvem skriver årsmelding og når skal vi ha årsmøte? 
 
 Menighetsrådets vedtak: 
Vi går for digitalt møte i år. Sannsynligvis Zoom. 
Årsmøtet legges til torsdag 25. mars kl 18:00. 
Årsmelding skrives i samarbeid mellom leder, sekretær og sogneprest. Årsmelding og regnskap 
legges på Lardal menighet sin nettside. Årsmøtet (og hvor en kan finne sakspapirer) blir annonsert i 
menighetsbladet. Innleveringsfrist til menighetsbladet er 10 februar og det kommer i postkassen ca 
16 mars. 
 
 

5/2021 Åpen kirke 
 Skal vi fortsette med ordningen og hvordan skal den evt. realiseres? 
 Thorild informerer kort om erfaringer så langt- 



  
Menighetsrådets vedtak: 

Thorild mistet forbindelsen under denne saken. Saken utsettes derfor til neste møte. Åpen kirke har 
ikke blitt gjennomført siden nyttår pga Covid-19 
 
 

6/2021  Nytt dåpsfat og kanne til Styrvoll kirke 
Dagens fat er av en slik tilstand at det ved dåp heller lånes fra Svarstad. Bruk av øremerkede 
midler? Hva får vi lov til å gjøre i denne gamle kirken? 

 
Menighetsrådets vedtak: 

Kjell Håkestad og Aslaug får oppdraget med å ordne dette. Mulig det gamle kan pusses opp/ settes i 
stand. Dersom ikke kjøpes det inn et nytt sett som passer inn. Det brukes av øremerkede midler 
(Styrvoll) til dette. 

 
 
7/2021  Justering av lokal grunnordning for hovedgudstjenester 
 Se vedlegg. 
 

Menighetsrådets vedtak: 
Godkjent. 
 
 

8/2021  Tekstlesingskurs. 
 Nettkurs, 3 timer. Kr. 750,- per person. Kan MR dekke for de som vil ta dette kurset? 
 

Menighetsrådets vedtak: 
Kurset dekkes av menighetsrådet. 
 
 

9/2021  Kirkeverter og medliturger 
Lista er alt sendt ut av Thorild. Tenk gjennom når dere kan dersom dere ikke alt har svart 
Thorild direkte. 

 
Menighetsrådets vedtak: 

Dersom Thorild har behov som ikke nå er dekket til ut mars så må det ordnes på mail eller telefon. 
Resten av lista (fra april og utover) utsettes til neste møte (dersom den ikke er ferdig utfylt innen da). 
 
 

10/2021  Høring – ny strategi for Den norske kirke 2022-2025 
Se egen mail. 
Frist for høringsuttalelse til kirkerådet er 8 februar. Dersom vi skal gi en uttalelse foreslår jeg 
at vi setter ned en hurtigarbeidende gruppe som har et møte om dette i uke 5. 

 
Menighetsrådets vedtak: 

Vi gir ingen uttalelse til kirkerådet nå den 8 februar. Korona gjør det vanskelig å møtes og diskutere 
på en god måte. Vi tar det opp igjen som sak på neste møte. 
 
 
 



11/2021  Møteplan for 2021 
Forslag: 
Tirsdag 9. mars 
Tirsdag 27. april 
Tirsdag 15. juni 
Tirsdag 7. september 
Tirsdag 12. oktober 
Tirsdag 23. november 

 
Menighetsrådets vedtak: 

Godkjent 
 
 

12/2021  Eventuelt 
Neste menighetsråd. 
Vi prøver da å få til å møtes fysisk i kirken med god avstand. Da kan de som vil og kan møte opp i 
kirken og resten bli med digitalt. En slik kombinasjon forutsetter teknisk support fra Lasse. 
 
Invitasjon til felleskirkelig samarbeid i Lardal 
Det har nylig komt et brev fra Ove Berrefjord om samarbeid om fellesmøter til høsten. Brevet har 
blitt sendt oss og til Lardal Pinsemenighet og Smyrnamenigheten og Evangelisk Misjon Gavelstad. 
Det første og avgjørende spørsmålet i brevet var om menigheten ønsker å være med videre på 
fellesmøtesatsning. Og videre da evt navn på to representanter inn i samarbeidskomiteen. 
Møtene er tenkt en helg i september. 
Vi er enige om at det er flott med felleskirkelig samarbeid. Det er flere som husker fellesmøtene fra 
før og er positive. 
Vi undrer likevel på om dette er realistisk å få til nå. Både med tanke på planlegging under 
pandemien og om alle er vaksinert/ om det åpnes opp for store samlinger alt i september. Videre 
stiller vi spørsmål om ambisjonsnivået er for høyt i forhold til hva vi klarer å få til i Lardal med de 
ressursene vi rår over. 
På konkret utfordring om vi har navn på noen som kan tenke seg å være med i en komité var det 
ingen navn som kom opp. Både på grunn av usikkerhet som skyldes pandemien men også høy 
arbeidsbelastning er et argument. 
 
 
Referent 
Møyfrid Sørestad Hem 
 
 
   


