
Lardal referat nr 3, tirsdag 27.04.2021 

Møte i menighetsrådet kl 19.00 i Svarstad Kirke 

Tilstede: Liv Grinde, Bjørn Langås, Aslaug Wear, Gerd Helgeland,Else Engelstad, Thorild Simonsen 

Svanemyhr, Tor Bakken, Marit Grytnes Omholt. Møyfrid Sørestad Hem kom kl 20.00. 

Thorild holdt innledning for kvelden.  

25/2021 Referater/ skriv 

Referat fra sist møte i Lardal Menighetsråd, 9. mars. Vedtak: Referatet er godkjent 

26/2021 Julekonsert 

Harmoni produksjon ønsker å holde julekonsert i Styrvold kirke 19.12.2021 og Svarstad kirke 

20.12.2021.  

Menighetsrådets vedtak: Godkjent 

27/2021 Nytt økonomirelement 

Tor Bakken har utarbeidet nytt økonomireglement som er tilpasset et felles menighetsråd 

for Lardal. Tor Bakken var med på menighetsrådsmøtet, svarte på spørsmål og forklarte bruk 

av fond og menighetens økonomi.  

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

fra Fellesmøtet som tar opp sak: Menighetsblad for Hedrum og Lardal. Gerd sender referat 

til Thor Bakken.  

28/2021 Budsjett 2021 

Gerd la fram et forslag til budsjett for 2021.  

Menighetsrådets vedtak: Budsjettet godkjennes som det foreligger. Budsjettet tas opp igjen 

sammen med rapport 30.04.2021. Vi ser da om budsjettet må revideres.  

29/2021 Konfirmasjon 2021 

Det har kommet ønske fra konfirmantforeldre at konfirmasjonshandlingen i kirken streames. 

Familie som ikke får plass i kirken kan da følge med på gudstjenesten digitalt.  

Menighetens vedtak: Menighetsrådet er positive til at konfirmasjonsgudstjenesten streames 

sånn at flere kan få delta digitalt. Menighetsrådet er enstemmig på at vi opprettholder 

datoer for konfirmasjonene nå i vår. Menighetsrådet deltar med praktiske oppgaver og 

servering etter samtalegudstjeneste 9. mai. Oppgaver og ansvar er fordelt.  

30/2021 Pynt på alteret 

Menighetsrådet tok opp hvordan vi vil ha det pyntet i kirken til gudstjenester, og hvem som 

har ansvar for å pynte. Vi mener at det skal vises respekt for alteret, og var enige om at det 

ikke skal brukes jord på alteret. Vi står fritt til å ta med blomster fra hagen eller fra naturen i 



vår/ sommer og høst sesong, men unngå å ta med blomster som er spesielt 

allergifremkallende.  

Menighetsrådets vedtak: Det settes av en post i budsjett på kr 5000 som er til 

blomsterpynting i kirken. Det er kirkevert som har ansvar for å ta med blomster til kirken og 

sette dem på plass. Hvis det ikke er kirkevert kan blomster bestilles av Hilde i 

blomsterbutikken.  

31/2021 Eventuelt 

Diakon Ove Berrefjord har henvendt seg til menighetsrådet og søkt om 12000 kr til prosjekt 

«Verdidagen» med 10. klasse. Det er et samarbeid mellom kirken og ungdomsskolen. Skolen 

er positive til opplegget.  

Menighetsrådets vedtak: Menighetsrådet har godkjent å bevilge 12 000 kr fra bundne 

midler, barne og ungdomsarbeid, som skal benyttes til prosjekt med 10. klasse i juni 2021.  

 

 

Referent: Marit Grytnes Omholt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


