
Lardal referat nr 4, tirsdag 22.06.2021 kl 19.00 på 

Google.meet 

Tilstede: Liv Grinde, Aslaug Bergan Wear, Gerd Helgeland, Thorild Simonsen svanemyhr, 

Møyfrid Sørestad Hem, Marit Grytnes Omholt 

Bjørn Langås og Else Engelstad meldte forfall.  

Thorild Hadde innledning for kvelden.  

Saksliste 

32/2021 Referater/ skriv 

Menighetsrådets vedtak: Godkjenner referater.  

33/2021 1. tertialrapport 

Menighetsrådets vedtak: Regnskapet tas til etterretning.  

34/2021 Revidert budsjett 2021 

Saken utgår 

35/2021 Kirkebyggdatabase med kirkeinventar. 

Databasen skal oppdateres med inventar anskaffet etter desember 2019. Primært gjelder 

dette kunst og utsmykning, men også generelt inventar med tanke på forsikring. Stig Aarøe i 

Fellesrådet har ansvar for at Databasen oppdateres.  

Menighetsrådets vedtak: Vi vet ikke noe av kunst og kirkeinventar som er anskaffet etter 

2019. Menighetsrådet gir innspill hvis det er anskaffet verdier som skal registreres.  

36/2021 Verdidager i skolen 

Menighetsrådets vedtak: Pengene står på budsjett til formålet Verdidager til høsten. 

37/2021 Engler til konfirmantene 

Menighetsrådets vedtak: Englene er fine. Vi prøver å kjøpe inn og dele ut glassengler til 

konfirmantene på konfirmasjonsdagen istedenfor rose. Nytt menighetsråd vurderer 

ordningen på nytt.  

38/2021 Hem Menighetshus 

Menighetsrådets vedtak: Liv, Gerd og Marit får fullmakt av resten av menighetsrådet til å 

representere Menighetsrådet i møte med stiftelsens styre.  

39/2021 Trosopplæringsutvalget 

Trosopplæringsutvalget har blitt litt lite, og ønsker seg flere medlemmer.  



Menighetsrådets vedtak: Liv spør Kristina Hvaal og Gerd spør Unn Kristi Bruserud om de kan 

tenke seg å være med. .  

 

40/ 2021 Eventuelt 

Dåpsfat i Styrvoll kirke: Aslaug har funnet et fat i polert tinn. Det passer akkurat i størrelsen. 

Fatet bør tåle fuktighet. Fatet koster kr 2414. Det er en fin pris. Kanne kan kjøpes for seg. 

Thorild sjekker om det er kanne til dåpsfat fra Kroken Kapell. 

Menighetsrådets vedtak: Aslaug får mandat til å kjøpe fatet.  

Åpen Kirke: Bjarne Steen i styret for Klokkergården har spurt Ove Berrefjord om kirken skal 

ha åpen kirke i sommer.  

Menighetsrådets vedtak: Vi vurderer at det er kort tid igjen til juli. Det er også noe usikkert i 

forhold til smittevernsituasjonen og renhold. Vi vurderer Åpen kirke på nytt til neste 

sommer.  

Informasjonstavler om kirkene våre: Aslaug har forberedt tekster med informasjon om 

kirkene som kan henges opp utenfor kirkene. Aslaug henger opp på kirkene i Hem, Svarstad 

og Styrvold kirker.  

Orientering: Ove har fått permisjon i 10 mnd fra stillingen sin som diakon i Larvik. 

Menighetsrådet har spørsmål til om noen dekker hans stilling i de ti månedene. Møyfrid spør 

Ove. Vi ønsker Ove lykke til i ny jobb!  

Gudstjenesteliste for vår/ sommer 2022 

Menighetsrådets vedtak: Gudstjenesteliste er godkjent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Marit Grytnes Omholt 


