
Lardal referat nr 2, 09.03.2021 

Referat fra menighetsrådsmøte tirdag 09.03.2021, kl 19.00. 

Møtet ble gjennomført på Google Meet.  

Tilstede: Møyfrid Hem Sørestad, Thorild Simonsen Svanemyr, Liv Grinde, Aslaug Wear, Else 

Engelstad, Gerd Helgeland, Marit Grytnes Omholt.  

Forfall: Bjørn Langås 

Sognepresten avsluttet møtet med kirkebønn.  

Saksliste:  

13/ 2021 Referater/ skriv 

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

Menighetsrådets vedtak: Referatene er godkjent                                                     

14/2021 Oppdatert smittevernveileder og skriv om kapasitet i kirkene 

 Den største endringen denne gangen er det nye kravet om «faste, tilviste plasser». Ifølge 
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, og forholder oss til gjeldende regler.   

For våre kirker betyr det at Svarstad kirke kan ta maksimalt 60 plasser ved 1 meters avstand, 30 

plasser med 2 meters avstand. Styrvoll kirke kan ta maksimalt 30 plasser med 1 meters avstand, 15 

plasser ved 2 meters avstand, Hem kirke kan ta maksimalt 25 personer med 1 meters avstand og 10 

plasser ved 2 meters avstand.  

15/2021 Regnskap 

Menighetsrådet vedtar regnskap som det foreligger. Tor Bakken blir med oss neste gang, og vi kan ta 

opp spørsmål til regnskapet da.  

 



16/2021 Budsjett 2021 

Budsjett utsettes til neste menighetsrådsmøte. Gerd lager et forslag som legges fram på neste møte.  

17/2021 Årsmøte 

Årsmøtet er annonsert på nettsidene, facebook og blir omtalt i neste menighetsblad. Lasse har 
hjulpet Møyfrid med det tekniske. Det planlegges et digitalt årsmøte.  

Møyfrid leder Årsmøtet, Lasse holder styr på det tekniske ved Årsmøtet.    
  

Soknepresten har forslag om at det for seinere år blir en harmoniseres årsmeldingen, så de ulike 
utvalg har likestilte meldinger. 

Menighetsrådets vedtak:  Årsmøtet gjennomføres digitalt 25.03.2021 kl 18.00 

18/2021 Årsrapport trosopplæring  

Menighetsrådets vedtak:  
Lardal menighetsråd godkjenner årsrapporten 

19/2021 Årsmelding diakoni   

Menighetsrådets vedtak:  
Lardal menighetsråd godkjenner årsrapporten 

20/2021 Drop in dåp 25. mars  

Presten mener at det er forsvarlig å gjennomføre Drop In dåp med gjeldende smittevernsregler. 

Presten kjøper inn blomster for at det skal være pyntet. Lasse, Thorild og Kai er tilgjengelig den 

kvelden.  

Menighetsrådets vedtak: Drop in dåp gjennomføres 25. mars.  

21/2021 Konfirmasjon 2021 

Samtalegudstjeneste 09.05.2021 gjennomføres som planlagt. Det planlegges servering av pølser og 

brus etter gudstjenesten. Møyfrid kommer med en hilsen under gudstjenesten. Kirkeverter denne 

dagen er Gerd, Aslaug, Else, Møyfrid og Marit.  

Prestens oppgave er å konfirmere, selskap kan utsettes. Det er ikke kirkens ansvar å tilrettelegge for 

samlingene etterpå. 

Menighetsrådets vedtak: Vi stiller oss bak prestens forslag om å konfirmere på bestemte datoer i vår. 

Vi har alternative datoer til høsten hvis det ikke lar seg gjennomføre å konfirmere i vår.  

Kirkeverter på konfirmasjonsdagene: Aslaug i Styrvoll, 13.juni 2021, Marit i Svarstad 06.06.2021, 

Gerd i Hem, 30.05.2021.  

22/2021 Gudstjenesteliste høst 2021 

Menighetsrådets vedtak: 

Vi har fått utdelt gudstjenesteliste for høst 2021. Vi setter oss opp somkirkeverter, og tar opp listen 

ved neste menighetsrådsmøte. Gudstjensteliste er godkjent. 

 



23/2021, Sportskapellet 

Menighetsrådets vedtak: 

Menighetsrådet har mottatt søknad om økonomisk støtte til drift av Sportskapellet. Med de 

begrensete midlene vi har ser vi oss nødt til å støtte opp om det lokale arbeidet. Alle henstilles til å 

bidra økonomisk ved besøk i Sportskapellet.  

24/ Eventuelt 

Presten etterlyste regler for blomster og pynting i kirken. Hun mener at det skal vises respekt for 

alteret. Tidligere har Bygdekvinnelaget bidratt med å pynte i kirken, og betale for blomstene. 

Bygdekvinnelaget vil gjerne bidra med pynting til høsttakkefest i kirkene i Styrvoll og Svarstad. Ellers 

er blomster nå kirkens eget ansvar. Det bør settes av penger til blomsterpynting.  

Menighetsrådets vedtak: Vi tar det opp som sak på neste møte.  

Presten spurte på vegne av Lasse om bruk av midler til konfirmantarbeid. Budsjett er vedtatt, men 

hva som er tillatt endrer seg pga Covid19 regler. Er det greit at penger avsatt til overnattingstur med 

konfirmantene (som er avlyst) brukes til dagstur til Eidene på Tjøme og dag i Høyt og Lavt.  

Menighetsrådets har forståelse for at planer endres og det må være greit at midler brukes innenfor 

rammen av budsjett. 

Else er klar til å bestille ekstra konfirmantkapper, og tar kontakt med Gerd for hvem som skal motta 

faktura. Else henter kappene når de kommer.  

Aktiviteter i perioden før skolestart. Utsettes til neste møte. Lasse tar det først opp i 

trosopplæringsutvalget.  

Tor Bakken har spørsmål til menighetsrådet angående framtida for Hem Menighetshus. Dette 

utsettes til Thor Bakken blir med på menighetsrådsmøte.  

 

 

Marit Grytnes Omholt 

Sekretær 

 


