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kontaktinformasjon
Hedrum menighet:    
Leder i menighetsrådet: Arvid Gusland     mobil 982 06 160
Kirketjener/klokker: Astrid Helene Floen     mobil 938 44 037
Kateket: Lasse Rasmussen Moskvil    mobil 467 98 879
Kvelde menighet:
Leder i menighetsrådet: Lena Våtvik    mobil 995 31 304
Kirketjener/klokker: Morten Mathisen Meidell-Pritzier   mobil 913 81 815
Kateket: Tore Ørjasæter   mobil  408 57 591
Hvarnes menighet:
Leder i menighetsrådet: Geir Bårnes   mobil 952 81 991
Kirketjener/klokker: Marit Thorvaldsen   mobil 920 99 703
Kateket: Tore Ørjasæter   mobil  408 57 591
Lardal menighet:
Leder i menighetsrådet: Møyfrid Sørestad Hem   mobil 907 44 397
Kirketjener i Hem kirke og leder for kirkegårdsdelen i Lardal:  
Jørn Olav Lie   mobil 916 27 537
Kirketjener i Svarstad kirke: Kai Berntsen   mobil 932 49 183
Kirketjener i Styrvoll kirke: Annette Gran   mobil 910 07 987
Menighetspedagog/diakoniarbeider: Mariann Eskedal   mobil 971 99 722
IKT-ansvarlig/kateket:  Lasse Moskvil   mobil 467 98 879
Diakoniarbeider/teamleder: Ove Henning Berrefjord   mobil 922 63 088

Organist i Hedrum, Kvelde og Hvarnes: Jørn Odén Evertsen   mobil 936 05 519 
Kantor i Hem, Svarstad og Styrvold: Kjell Håkestad   mobil 988 51 800

Ønsker du å snakke med en av prestene våre? 
Eller kanskje du vet om noen som ønsker et besøk?  Ta gjerne kontakt:
Sokneprest i Kvelde og Hvarnes: 
Randi Abelsen Woldseth på mobil 414 66 928, e-post: rawoldseth@larvik.kirken.no
Sokneprest i Hedrum: 
Thorir Jökull Thorsteinsson på mobil 416 42 328, e-post: tjthorsteinsson@larvik.kirken.no
Sokneprest i Lardal: 
Thorhild Simonsen Svanemyr på mobil 412 36 922, e-post: thorilds63@larvik.kirken.no

Menighetskontor for Hedrum, Kvelde og Hvarnes menigheter 
sammen med Larvik prosti og Larvik kirkelige fellesråd: 
Romberggata 4, 3256 Larvik, Postboks 258 Sentrum, 3251 Larvik. telefon 33 17 30 00
Åpent alle virkedager fra kl. 09.00 til 15.00.
Alle henvendelser angående kirkelige handlinger 
(dåp, vigsel, attester m.m.) rettes til Larvik kirkekontor. telefon 33 17 30 00
Menighetskontor i Lardal:     
Ringveien 16, 3275 Svarstad, teamleder Ove Berrefjord  mobil 922 63 088 
Se ellers telefonnr. til de enkelte stillingene i listen.

Følg oss gjerne på facebook. Menighetene har hver sin side.
Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no
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For adresseendring eller bestilling av bladet utenfor 
distribusjonsområdet, kontakt kasserer på mail: 
johan.hvarnes@online.no eller på mobil: 415 05 710. 

Vi takker de som bidrar med lesestoff og ønsker alle 
velkommen til å sende inn artikler til menighetsbladet!
Frist til neste utgave: 11.05.2020. 
Prepress og grafisk ansvar har OZMedia. 
Bilder og tekst mailes som separate filer til: 
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 Du holder den første utgaven av menighetsbladet 2020 i din hånd, 
og bladet går nå inn i sitt 74. år.  Det har versert mange  spekulasjoner 
om bladets død det siste året.  Og det med rette, for det har vært et 
vanskelig år med stor uvisshet rundt det økonomiske.  Men så kom årsregnskapet  for 
2019 og det viste seg at posten “gaver fra leserne” viste en god økning i forhold til 
2018 og det var særlig på slutten av året at gaveinngangen økte.  Mange hadde altså 
forstått at vi slet og hjalp oss med gaver.  Div. foreninger hadde også velsignet oss med 
tilskudd.  2019 endte med et underskudd på kr 8.000,-, og det var mye lavere enn vi 
fryktet tidligere på året.

Menighetsrådene i Lågendalen har nå hatt fellesmøte.  De har gitt bladet sin fulle støtte 
og alt er nå klart for utgivelse av nye 4 nummer i 2020.  Det var en lettelse og vi satser nå på 
at bladet igjen skal bli selvfinansierende og at 2020 og fremtidige år, skal bli år med balanse 
i regnskapet.   Alle er kanskje ikke klar over at det koster kr 130.000,- å utgi 4 nummer av  
menighetsbladet.  Kostnadene består av trykk, distribusjon og grafisk layout.   
Budsjettet for 2020 er lagt opp med en kombinasjon av gaver fra lesere/foreninger og 
annonseinntekter.  Vi trenger derfor 12-15 nye annonsører som vi nå er i gang med å 
skaffe, samt at vi håper på å beholde alle de annonsørene vi allerede har til tross for 
at annonseprisene er vedtatt økt noe.  Den første nye annonsør er firma Hvarnes 
taksering v/Erland Svae.  Velkommen til han.  Hvis du ønsker å annonsere i menighets-
bladet, er det bare å si ifra, vi står klare.

Bladet trykkes i et opplag på ca. 3800, hvilket tilsvarer det antall husstander som 
finnes i vårt lange distrikt fra Bommestadbrua i sør til Svarstadkroken i nord.  Vi vil 
takke hjerteligst for gavene vi har fått!  Samtidig håper vi at mange av dere 3000 som 
ennå ikke har bidratt med gave, vil gjøre det i løpet av året.  Det hadde vært veldig 
moro å registrere. 

Påsken nærmer seg med stormskritt og vi ser alle fram til en fin og rolig tid.  
Været hittil i vinter har jo vært av det mer spesielle slaget, så vi håper på godt vær  
fremover mot påske. Det hadde vi fortjent etter alt regnet.  Og så kan det jo 
være på sin plass å minne om at det hver helligdag i påsken, er et bra tilbud i våre 
kirker.  Å avsette en time eller to til et kirkebesøk, har alle tid og anledning til.   
Vi hadde satt umåtelig stor pris på å se mange av  dere på besøk i den lokale kirken.

Vi ønsker alle våre lesere en riktig god og fredelig påske!

Vibeke Kvalevåg  mobil 456 04 526
Anne Helene Gjone  mobil 952 17 209 
Kari Husabø Kleindienst  mobil  482 21 262
Thorir Jökull Thorsteinsson (Hedrum menighetsråd) mobil 416 42 328
Kari Lysebo (Kvelde menighetsråd) mobil 921 38 701
Øyvind Hogstad (Hvarnes menighetsråd) mobil 917 68 941
Else Engelstad (Lardal menighetsråd) mobil 481 08 275
Gerd Helgeland (Lardal menighetsråd) mobil 908 70 861
Kasserer: Johan Edvard Hvarnes mobil 415 05 710
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kjære leser
av Øyvind Hogstad
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guds trygge fang
av Ove Berrefjord

Jeg var rundt 7 år. Mine foreldre kom fra sykehuset og fortalte 
at farmor hadde reist hjem til Jesus. Jeg trykket meg inn til pap-
pas bryst. Det var så vondt at Farmor ikke var her mer, men så 
godt å gråte hos pappa. Senere skjønte jeg at det var godt for pappa også. Han 
hadde mistet sin mamma og fant trøst i å gi trøst. Fellesskap er godt både i 
tunge og gode dager.  Det ble mange turer på mamma og pappas fang i barn-
dommen. De hadde løsningene.  
Nå er jeg 58 år, og med 90 kg er det ikke naturlig å søke trøst på den måten. 

Mamma og pappa har også begge reist hjem til himmelen.  Men jeg lengter ofte 
tilbake til barndommen da foreldrene mine så ofte hadde løsningene klare på 
mine bekymringer. I voksenlivet er vi mer overlatt til oss selv og egne grublerier. 
Dette livet har heldigvis mange gode dager, men sannelig vanskelige og.  Da er 
det godt å vite at det finnes en som er sterk nok til å bære 90 kg og mye mer. 
Guds fang er alltid der. 
Men hva så, når jeg har sviktet. Når det er min egen dumhet eller ubetenk-

somhet som har ført meg inn i vansker. Ja, enda verre enn det: Hva om jeg har 
fjernet meg fra Gud ? Da hjelper vel ikke Gud.
Jo, Gud ønsker likevel å ha nærhet med oss, slik at vi kan få kjenne Hans 

daglige omsorg. Han slutter aldri å elske oss, og blir aldri lei av oss. Noen 
ganger kjenner du deg kanskje oppgitt og lei over deg selv, men Gud  
slutter aldri å være glad i oss. 
Fortellingen i Lukas 15 om den hjemkomne sønn, forteller om en sønn som 

hadde reist fra sin far, skuslet bort store deler av familiens rikdom,  såret 
og skuffet faren og familien. Men i fortellingen leser vi om en far som står 
og speider og speider etter sønnen, og den dagen sønnen nærmer seg  
forsiktig hjemmet igjen, løper faren mot ham og omfavner sønnen. Slik er Gud.  
Uavhengig av hva vi måtte ha gjort, så tar Han i mot oss med åpne armer når vi 
kommer til Han. Han var villig til å gå i døden for deg og meg, og da finnes det 
ikke grenser for Hans nåde, tålmodighet og kjærlighet. Men vi må ville det selv. 
Han tvinger oss ikke. Når vi kommer til Han, så kan vi se for oss at de utstrakte 

armene på korset, kaster seg rundt oss i omfavnelse. Ofte bruker Han også  
andre mennesker; familie, venner, hyrder, til å formidle sin kjærlighet. Noen 
ganger er det du som blir minnet om å formidle Guds kjærlighet til noen,  
gjennom et besøk, en telefonsamtale, et smil, en klem eller et godt ord. Andre 
ganger er det du som får besøk av en Herrens budbærer, eller du kjenner at tankene  
kommer i fred og harmoni  med Gud.
Ja, det var trygt å sitte som 7-åring på pappas fang, og det er trygt som 

58-åring å kunne krype opp på Guds fang og legge alt på Han.
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av Unni Kaupang

Hedrum Bygdetun har vært i  
Historielagets eie siden 1984.  
Bygdetunet gir oss alle en 
identitetsfølelse og vi er stolte 
av det fine tunet som møter 
oss i sentrum av bygda. Vi vil 
bevare tunet slik det har vært 
i generasjoner, men det er et 
stadig behov for vedlikehold 
og stell. 
Selv om bygningene blir tatt 

godt vare på, bærer de preg av slitasje og tida er nå inne for en større 
renovering og oppdatering sånn at vi også for framtida har et funksjonelt 
og trivelig samlingssted for kurs, møter og kulturelle arrangementer. 
At Historielagets lokaliteter også står disponible for utleie gjør 

at det er mange som har feiret  
familiebegivenheter her. 
Dette vil bli enda mer aktuelt om vi får 

til den planlagte oppussingen. 
Historielaget søker om midler fra 

ulike institusjoner og fond for å  
finansiere oppussingen, men noe må 
også gjøres ved dugnadsarbeid. 
Dette er noe vi tradisjonelt er gode 

på i distriktet vårt, og ikke minst i  
Historielaget. 
Nå inviteres alle til å bidra og vi kan 

garantere mye trivsel og hygge i tida 
framover for de som har noen timer å 
avse til fellesskapets beste.
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Er du en av dem som synes det er fint å komme sammen
treffe folk og kanskje prate litt om hvordan alt står til?
Det er trivelig å møtes til en kaffekopp på trammen
og å bidra til at utviklinga formes slik du vil.

Hedrum Bygdetun er stedet der vi alle kan få komme
med den helsa og erfaringen vi alle måtte ha.
Hvis du har en gammel hammer som har liggi stille lenge
kan du ta den med og kanskje få litt bruk for den en dag.

Har du kubein eller drill, kan du sope eller rake
blir du hjertelig tatt imot  og møter folk av samme slag.
Er du en av dem som gjerne varter opp med kaffekake
blir du møtt med smil og jubel  når du dukker opp en dag.

For på Bygdetunet er det alltid litt av hvert å gjøre 
her trengs noen til å bære til å snekre eller spa.
Her trengs noen til å trøste, gi et råd og til å høre
på det alle andre sier, for da blir de jo så gla.

Hedrum bygdetun er stedet som vi alle er så gla i,
der det ligger midt i bygda som vår felles diamant.
Det er møtestedet vårt og det er fullt av gamle minner
om en arbeidsdag, et håndarbeid, og om en tid som svant.

Hvis du er av dem som rusler rundt og nylig har blitt trygda
eller bare har non timer fri fra jobb og mas og stri,
du kan bli med på å gjøre en fantastisk jobb for bygda.
Vi kan love mye trivsel når du fyller tida di.

Håper du synes dette høres interessant ut. 
I så fall kan du ta kontakt for å høre litt mer om tidspunkter 
og oppgaver. 

Bare ring: Kristian Røed 412 74 372 eller Unni Kaupang 915 52 090
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du er aldri alene
Påskehilsen fra biskop Jan Otto Myrseth

Påsken 2020
De første som kom til Jesu åpne,  

tomme grav het Maria, Johanna og  
Maria. Det står i Lukasevangeliet 
at de simpelthen ikke visste hva  
de skulle tro, denne tidlige morgenen. 
 De var der for å gjøre det de 
ikke rakk to dager tidligere, nemlig 
å stelle Jesu døde kropp. Og så 
finner de graven tom! De ble 
redde og bekymret.
Da kvinnene fortalte det videre 

til de elleve apostlene, møtte de  
måpende undring. 

De mente  det hele var løst snakk og trodde dem ikke.  Apostlene 
hadde tross alt ingen fasit å forholde seg til, og de 
hadde egentlig mistet alt håp, den mørke, lange fredagen. 
Han som hang der på korset i midten hadde gitt dem håpet 
om en ny verden, en annen tid, en annerledes verdensordning.
En tid da den forhatte okkupasjonsmakten ikke lenger fritt 

kunne trakassere, mishandle og voldta uskyldige mennesker. 
En verden der døden ikke skulle ha det siste ordet. 
De tre venninnene ble sett på som forvirrede kvinner som fòr med 

løst snakk. I samtiden ble kvinner ikke regnet for å være pålitelige  
vitner i saker der vesentlige ting stod på spill. 
Men det er de som får nøkkelrollen, det er de som bevitner og  

formidler den største hendelsen i verdenshistorien. Da de fant Jesus 
levende, var det et sjokk av glede – et sjokk det var svært vanskelig 
å begripe eller venne seg til å tro på. Men det går ikke lang tid før  
oppstandelsen blir fundamentet for en helt ny forståelse av livet. 
Snart blir den første dagen i uken, og den gleden og feiringen 

som kom til å prege den, selve kjennetegnet på hva kristendom er.  
På Herrens dag kom de sammen, ofte i hemmelighet for å unngå  
forfølgerne, og for å tilbe den oppstandne. I troen på ham fant de 
næring til håpet om det evige livet. 
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Etterskoletid-gruppa i Lardal har brukt mars til å male 
påskehendelser.  Ved hjelp av fingre og maling blir historiene levende i 
fastetiden.

påskeforberedelser
av: Thorhild Simonsen Svanemyr sokneprest

Livet hadde tatt en helt ny vending, og de begynte å fortelle.  
Midt i en verden av likegyldighet og kynisme gikk en liten gruppe  
mennesker omkring og bar på et håp. Midt i forfølgelsen, midt i  
forundringen, midt i lengselen. 
Det var nedenfra det startet. Det håpet kvinnene først forkynte 

var en kraft som etter hvert rokket imperiet. Det nådde verdensdel 
etter verdensdel. Over deres hoder vokste det snart fram palass og  
katedraler, men de som bærer på det stillferdige håpet, går 
ikke maktens ærende. De går hele tiden nær dem som har mistet sitt 
håp, for å løfte, bære og reise opp de svake. Gleden og håpet som 
gryr fra den tomme graven og etter møtet med den oppstandne, har 
overlevd gjennom skiftende kår i to tusen år. 
Også denne påsken skal håpet formidles i ord og toner, gjennom 

omsorg og kjærlighet. Mennesker kommer sammen for å oppsøke 
den oppstandne og levende, midt i en verden full av fortvilelse og 
død. Etter sitt løfte er han selv til stede, midt i blant oss, i vår tid og 
våre liv, når to eller tre er samlet i hans navn. 
Opplevelsen som ble til livets fundament for Maria, Johanna og  

Maria er også vårt håp: Frykt ikke mere! Evig er han med. Troens øye 
ser det: Han gir liv og fred. 



av Kjell Håkestad
påskesalme
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Min gjenløser lever, jeg vet at han lever, 
skjønt verden har sagt han er død.
Og intet skal skille mitt hjerte fra Jesus
ei engler, demoner og nød.

Min gjenløser lever, jeg vet at han lever, 
og ham får jeg møte til sist,  når jeg har 
lagt fra meg min jordiske kledning, 
befridd fra hver mangel og brist.

Jeg møter ham ikke som var 
han en fremmed – nei, slik som jeg favner en venn,
en venn jeg har drømt om i dager 
og netter og endelig finner igjen.

Ja, ansikt til ansikt, i klarhet og jubel, 
i varme og friskhet og glans
vi lever med Herren, vår dypeste lengsel. 
Da er vi i evighet hans!

Dette er en av de relativt nye påskesalmene. Den ble skrevet av den 
store, svenske salmedikteren Britt G. Hallqvist i 1977, som for øvrig har 
mange tekster i salmeboka, og teksten har sitt utgangspunkt i de flotte 
versene i Jobs bok kap. 19, vers 25-27, der vi leser at: “Men jeg vet at 
min gjenløser lever og som den siste skal han stå fram på jorden”. Og vi 
leser litt videre: ”Når det ikke er noe igjen av min hud og mitt kjøtt er 
tæret bort, da skal jeg skue Gud”. Salmen ble oversatt til norsk i 1995 
og kom inn i salmeboka “Salmer 1997”. 
Melodien er skrevet av den svenske komponisten Lars Moberg i 1979, 

altså litt senere enn teksten. Man kan jo fristes til å spekulere i om det 
finnes en tidligere melodi som ikke har slått an siden det er et par år  
mellom tilblivelse av tekst og melodi, men det har jeg ikke funnet  
belegg for. 
Melodien er virkelig storslagen, nærmest med et aldri så lite nasjonal-

sangpreg. Er det noen av våre nyere påskesalmer som jeg håper kan 
høre med blant de store påskesalmene, så er det denne. Og jeg håper at 
den kan stå på riktig mange salmetavler på 1. påskedag!
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dåpsengler i lardal
av Kjell Håkestad

Turkomiteen bestående av Ingrid Næss, Henny Næss Bjerke, Bjørn Langås, 
Thorir Thorsteinsson og Ove Berrefjord har i år planlagt turen til Nes  
jernverksmuseum i Tvedestrand, den 10. juni. 
På turen ned besøker vi kirkeruinene i Bamble, og forhåpentligvis blir det 

også en omvisning i den vakre nåværende kirka i Bamble. Der blir det også  
“Ord for dagen”, og mulighet for å spise medbrakt nistepakke. Deretter drar 
vi til Nes jernverksmuseum for å høre en spennende historie, både verbalt 
og gjennom en liten film, før vi så får en omvisning på det store museums-
området. Etter denne kulturelle opplevelsen, sier sikkert magen i fra at vi 
bør ha middag, og det skal bli nydelig kjøttkaketallerken og dessertbord på 
“Heimat” Brokelandsheia. Etter måltidet vil så bussen vende nesa hjemover. 
Underveis i bussen vil det begge veier legges opp til guiding, gode historier 
og allsang. 
Bussen starter fra Svarstad kirke kl. 08:00 og stopper ved Esso, Kvelde, 

ca. kl. 08:25. Vi regner med å være hjemme igjen ca. kl. 18:30 i Kvelde og  
ca. kl. 19:00 i Svarstad. Vi håper det kan bli en full buss denne onsdagen i juni. 
Pris: 550 kr inkl. middag og alle billetter.  Påmelding innen 29. mai  

til: Henny Næss Bjerke 924 68 765, Ingrid Næss 984 24 827 eller  
Ove Berrefjord 922 63 088.

menighetens busstur 10. juni
arr: Menighetsrådene i Hedrum, Kvelde, Hvarnes & Lardal

Ønsket om  å gjøre noe litt ekstra for dåpsbarna i Lardal, noe varig, gjorde at 
ideen om å få laget en stilisert dåpsengel til hvert av dåpsbarna ble realisert.  
Grunnlaget for ideen har vi fra menigheten i Lane-Ryr i Sverige, der vi har 
sett små glass-staver hengt opp i kirken i forbindelse med dåp.
Vi ønsket å utvikle denne ideen. Da kom tanken om å lage en stilisert  

glassengel i farget glass. Vi tok kontakt med Inger Anne Klepaker, som driver 
Galleri Engler i Larvik. Hun var med på tanken, og sammen utformet vi de enkle  
englene til dåpsbruk.
Hver engel har inngravert barnets navn og dåpsdato. Ved hver dåp henges 

en engel opp i kirken ledsaget av et enkelt bibelord. Englene som brukes i 
Styrvoll og Hem kirker, blir etter dåpen flyttet til Svarstad kirke, der alle 
englene henger i baldakinen over døpefonten. Der skal de henge et år, før 
dåpsfamilien får engelen med hjem som et minne fra den store dagen.
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fra en svunden tid
redigert av Øyvind Hogstad

Vi skriver 1960 og i siste nummer kan vi lese følgende:  
I statsråd 23.9. ble sokneprest i Evje og prost i Oterdal prosti, Peder 
Sefland,  utnevnt til sokneprest i Hedrum prestegjeld.  Vi har grunn til 
å være takknemlig fordi regjeringen fulgte den enstemmige innstilling 
fra menighetsrådene.  Han overtar etter Rolv N. Selvig som har vært 
sokneprest i ca. 20 år og går av med pensjon.

Vår nye sokneprest er født i Eid i Nordfjord i 1907.  Etter teologisk embetseksamen 
ved Menighetsfakultetet i 1931, begynte han i 1932 som prest og lærer på  
Svalbard.  I 1936 ble han oppnevnt til sokneprest i Værøy, et av de aller hårdeste 
sjøkall i Nord-Norge.  Her var han til 1946 da han overtok Evje soknekall i  
Setesdal.
Vår nye prestekone heter Olga Marie Sefland og er fra samme bygd som sin 

mann.  Prestefamilien har 5 barn.  Datteren som er eldst, er gift i Oslo, de to eldste 
guttene studerer i Oslo, og de to yngste er enda skolegutter.  Da prestegården 
trenger en del innvendig oppussing, regner en ikke med at vår nye prestefamilie 
kan flytte til Hedrum før en gang utpå nyåret. Det er mange som gleder seg til å 
møte våre nye prestefolk, og vi håper og tror at de vil bli godt mottatt her i He-
drum. (OSJ)

I februar 1961 kan vi lese: Hilsen fra vår nye sokneprest.
Kjære dere!  Redaktøren har bedt meg sende en hilsen til menighetene i Hedrum 

prestegjeld, og det gjør jeg gjerne og med glede.  Om ikke så lenge regner vi med 
å være installert på Hedrum prestegård, og fra 6. februar begynner min tjeneste 
hos dere.
Det blir ikke lett å forlate Evje hvor vi har bodd og virket i ca. 14 år, og blitt 

glad både i stedet og menighetene.  Men gjerningen og oppgaven er den samme 
hos dere som her.  Evangeliet er det samme, og menneskenes behov for Ordet 
fra Gud er det samme.  Så det er mitt inderlige ønske og min bønn at Gud må la 
tjenesten lykkes til Hans ære og til menighetens gavn.  Ta meg og min gjerning med 
i deres forbønn, at jeg måtte få lov til å være rett prest for dere, og at Herren vil 
gi nåde og kraft for hver dag.  Jeg trenger denne forbønn, likesom jeg trenger det 
hellige samfunn som vi bekjenner i vår tro.
Vi har allerede vært et par ganger innom Hedrum og sett kirken og prestegården.  

Vi likte stedet med en gang, og den gamle, ærverdige kirken ble vi sterkt grepet av.  
Det er jo en gudstjeneste bare å komme inn i den.
Så gleder vi oss til å komme til dere, få vårt hjem og virke mellom dere, oppleve 

fellesskapet og dele gleder og sorger med dere.  Jeg hilser dere med apostelens 
ord;  Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!  
       P. Sefland
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Vi er her - alltid!

22 40 00 40 krisetelefon 

åpen hele døgnet!

flott sang i hvarnes kirke
av Øyvind Hogstad - Foto: Marit Thorvaldsen

Vi ser jo nå fremover mot vår og  
sommer, men jeg føler likevel trang til å se litt 
bakover i tida for å fortelle om 2 forskjellige  
tilstelninger i Hvarnes kirke i desember.

Først til gudstjenesten 1. desember hvor 
bygdas 4-, 5- og 6-åringer var innbudt for  
utdeling av kirkebok.  Ellen Jane Langerud var 
også engasjert som ansvarlig for et barnekor 
som fremførte flere flotte sanger til stor 
applaus fra de mange fremmøtte denne 
søndagen.  Her var det mange potensielle  
sangstjerner som vi håper å høre mer fra.

Den 15. desember var det igjen klart for vårt  
tradisjonelle “Vi synger julen inn” - arrangement.  

Et kor bestående av voksne sangere fra bygda  
under ledelse og akkompagnement av organist Jørn, 
hadde øvd inn mange kjente og kjære julesanger.   
Innimellom var det allsang og Randi prest holdt  
juleandakt.  Til slutt ble det servert gløgg og  
pepperkaker.  Alt i alt en koselig førjulskveld med 
fornøyde deltagere og sangere.
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DIAKONI LÆRES BEST I PRAKSIS.
Konfirmantene i Lardal hadde undervisning i dia-

koni før nyttår, og de løste oppgavene de fikk med 
glans! Etter å ha snakket om at diakoni er å være 
Guds gode hender i verden som strekkes ut mot 
andre, var det tid for å ikke kun lære, men å gjøre.

I skumringstimen gikk 
de i fakkeltog fra Svarstad 
kirke til Lardal sykehjem. 
Konfirmantene besøkte 
så beboerne som ved 
hjelp ble samlet i daglig-
stua. Konfirmantene sang  
to sanger for dem,  
akapella, før de handhilste 

 på alle beboerne. De 
hadde også med seg pepperkaker de delte ut og alle 
konfirmanter hadde kjøpt inn en liten gave som de 
ga til de eldre, dette istedenfor å kjøpe godtepose 
til vår juleavslutning. De ansatte på sykehjemmet  
serverte gløgg, og de var veldig glad for å få ungdom 
på besøk.
Denne dagen så ungdommene hvor mye det betyr for den enkelte at vi 

tar oss tid til å hilse, se den enkelte, dele av godene vi har, og at når du gjør noe 
for andre får du masse tilbake- også inne i deg. 
DEN BLÅ TIMEN I SVARSTAD KIRKE
Denne vinteren startet en lavterskelgruppe torsdager fra 17:00 - 18:00.

Vi finner roen i det vakre rommet etter en lang dag, og vi hører på litt vakker 
musikk. Vi ser så på en tekst og diskuterer hva vi synes er viktig i den av tema. 
Hva kan den gi oss i denne ettermiddagen? Vi snakker og om en ting i kirkerom-
met hver gang. Målsettingen er at dette skal gi ro og glede, ikke prestasjoner. 
Det er lov å være stille også og nyte den blå timen. Vel møtt når det passer!
EN MESSE FOR DE SOM IKKE SÅ LETT KOMMER SEG TIL KIRKEN LENGER
Presten drømmer om en kirkedag for eldre hjemmeboende, de i boliger og på 

sykehjemmet. Det kan være en ukedag eller på en søndag til våren. Vil du være 
med å bidra til at dette kan skje? Vi trenger sjåfører, venner og praktisk hjelp 
og vi ber dere snakke med folk om det er noe de kan tenke seg å være med på 
dersom forholda rundt er trygge. 

TA KONTAKT OM DU VIL BIDRA, RING OVE ELLER THORILD.

små ting fra lardal
av Thorild Simonsen Svanemyr, sokneprest
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menighetsrådet i lardal 2019 - 2023
foto Kjell Håkestad

Bak f.v.: Marit Grytnes Omholt, Bjørn Langås, 
Møyfrid Sørestad Hem og Aslaug Bergan Wear
Foran f.v.: Sokneprest Thorild Svanemyr, 
Gerd Helgeland, Else Engelstad og Liv Grinde

VIL DU BAKE ELLER SMØRE MAT TIL BARN OG UNGE
TO GANGER I HALVÅRET?

Har du lyst til å bake eller lage enkel mat til oss iblant? Vi serverer alltid 
mat til sultne barn og unge på tirsdager og onsdager. Har du anledning til 
å bidra med noe så ring Thorild tlf. 412 36 922.

små ting fra lardal
av Thorild Simonsen Svanemyr, sokneprest
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Mange i Hvarnes og bygdene rundt 
 har hørt om HDHS.  Karene som samles 
på Bjerkely bygdelokale i Hvarnes  
6 lørdager gjennom året. 
Det er dugnad på huset. Noe av 

det er synlig for alle som bruker  
huset, mens mye er småpirk andre 
ikke legger merke til, men som gjør 
at Bjerkely framstår som velstelt. Det 
males, snekres, renses takrenner, 
bones og byttes knotter under  
stolene…. og det skravles. Mye!
HDHS gjør sin del av alt annet  

dugnadsarbeid ei levende bygd som  
Hvarnes trenger for å fungere. 
I 2001 pratet en kameratgjeng i Hvarnes om at de savnet et felles sted å 

møtes. En ting var å møtes. Et annet behov, å fylle denne tida med noe som 
var nyttig for flere. I alle fall ga det et alibi til å ha noen guttekvelder sammen.
Dette ble til HDHS. Hvarnes Dannede Herrers Selskap. Denne uhøytidelige 

dugnadsklubben hvor medlemmene betaler sin årlige kontingent og spiser 
den opp i løpet av året. 
Det er mange timer arbeid som er lagt ned gjennom årene og mye mat er 

spist. Dugnad nummer 100 er allerede passert.  En vanlig dugnadslørdag, for 
å lette litt på sløret: Klokka 13 møtes vi over en kopp kaffe før gjøremålene 
fordeles og dugnaden starter. Hele tida er det to dyktige karer som står 
på kjøkkenet og lager dagens arbeidslunch, før de går i kast med kveldens 
flere-retters middag. Nydelig mat lagd fra bunnen av. Humøret er godt og  
kommentarene sitter alltid løst på kjøkkenet.
Den effektive dugnaden blir langsommere og langsommere ut over kvelden, 

og etter hvert som vi blir ajour med arbeidslista, ender det hele opp i sosialt 
prek og middag til kanskje ut i de små timer
Ja, det kan bli seine kvelder i HDHS. Det er vel fordi det har blitt en  

sammensveiset gjeng. Medlemmene setter sin ære i å ha flest mulig oppmøter. 
Det markeres selvfølgelig fra tid til annen.
HDHS og utallige småforeninger og enkeltmennesker i Lågendalen viser  

daglig at dugnadsånden fortsatt lever. Dugnad er trivelig og nødvendig.  
Bygdene våre trenger det! 

HER KOSER BYGDEFOLKET SEG 
MED DEILIG FROKOST SOM HDHS- 
KARENE SERVERER I BJØRKE- 
LUNDEN OM SOMMEREN.

herrene på bjerkly
av Dag Sverre Ringsby
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turprogram 2020
av Aud Elisabeth Moe

Dette er turer hvor fokuset er på 
sosialt og trivelig samvær, samtidig 
som vi får beveget oss. All forskning 
viser til at trim er helsefremmende 
for alle mennesker. Ta med mat og  drikke, ha godt fottøy og bruk staver 
hvis du har. Turene vil variere i tid, ca 3-4 t. må beregnes. Bli med da vel!  
Velkommen! 
 Program: 
  ONSDAGS-TURER I LÅGENDALEN & OMEGN VÅREN 2020

ONSDAG 29.APRIL: AVREISE KL. 10.00 
Holtebygda kultursti (M/T)  
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved Hvarneshallen. 
ONSDAG 6. MAI: AVREISE KL. 10.00 
Storås ( M )  
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved Hvarneshallen. Evnt. møt opp på parkeringen 
ved Østre Kvelde bedehus.
ONSDAG 13. MAI: AVREISE KL. 10.00
Mælakollen (M/T)
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved Hvarneshallen. Evnt. møt opp på parkeringen 
ved ferista rv 32, Siljan. 
ONSDAG 20. MAI: AVREISE KL. 10.00 
Rognestulen ( L/M )
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved Hvarneshallen. 
Evnt. møt opp på parkeringen Svarstad Skisenter.
ONSDAG 27. MAI: AVREISE KL. 10.00 
Søndre Helle/Roppestad (M) 
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved Hvarneshallen. 
Evnt. møt opp på parkeringen ved Roppestad friområde. 
ONSDAG 3. JUNI: AVREISE KL. 10.00
Svartangen/Engelstadsetra (M/T) 
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved Hvarneshallen. Evnt. møt ved bommen på 
veien opp til Svartangen, Styrvoll. 

ONSDAG 10. JUNI: AVREISE KL. 10.00
Den rike kilde, (M/T)
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved Hvarneshallen. Evnt. møt opp ved avkjørsel til 
Odbergdammen på Rimstad RV 40. 
Turene er gradert etter hvor krevende de er, L = lett, M = middels, T = tung

Det tas forbehold om endringer i programmet
Kontaktperson: Aud Elisabeth Moe, 907 70 772.
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Kvelde

www.bergeneholm.no

berganmoen verksted as
Lågendalsvn. 2637, 

3277 Steinsholt

Tlf. 33 12 94 48Tlf. 33 12 94 48
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takk til alle bidragsytere!

Menighetsbladet vårt skal være 
selvfinansierende og må over tid 
gå i balanse.  Annonseinntektene 
dekker pt. ikke alle kostnader, 
så utgivelsen av bladet  
kan ikke fortsette uten at 
leserne også bidrar. Gaver kan 

på moderne vis overføres til VIPPS konto nr. 
80817, eller på gamlemåten ved å overføre til vår 

bankkonto: 1503.62.42415 via nettbanken.

Overnatting • kurs • konferanser • selskaper 
Søndagsmiddager • Catering  

Gavlestad Gjestegård AS

booking@gavlestad.no - www.gavlestad.no

lyd - lys - bilde
Vi skaffer det du

trenger

www.ozmedia.me 



Representanter fra Lardal, Hvarnes, Kvelde og Hedrum menighetsråd, altså de 
fire menighetene som står bak menighetsbladet, kom til møte i Kvelde bedehus 
om kvelden den 3. mars. De drøftet bladets økonomiske situasjon og hva som 
var best å gjøre for å holde skansen. 
Det var Øyvind Hogstad som opplyste møtet om hvordan det står til med 

bladet. Menighetsbladet vil overleve, men er dessverre blitt avhengig av direkte 
støtte fra menighetenes budsjett. Det er menighetsrådenes ønske at bladet kan 
klare seg selv økonomisk som det har gjort i mange år. 
Vi mangler derfor både sponsorer og glade givere. På bildet er, utover 

menighetsrådsmedlemmene, Sigrid Kobro Stensrød, kirkeverge i Larvik, som var 
møtets gjest av andre grunner. Så mangler sogneprest Thorir J. Thorsteinsson 
på bildet. 
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møte om menighetsbladet
av Thorir J. Thorsteinsson
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å elske seg selv?
av Jørgen Sandberg

Noen av oss opplever stundom et vintermørke midt på lyse dagen.   
Denne tilstand ledsages ofte av en destruktiv selvkritikk.  Ingenting av det vi 
er eller gjør har noen positiv verdi.  Dette er et tankemønster som det er  
vanskelig å komme ut av.  Forleden hørte jeg i et radioprogram noen  
snakke om nettopp dette.  Den som uttalte seg i sakens anledning sa at for 
å snu dette tankemønster måtte det øves flittig og det kunne ta år med  
bearbeiding før man gikk seirende ut av kampen. Vedkommende  
sammenlignet disse destruktive tankebaner med en buss eller et tog.  
Dersom man forestilte seg at man sto på en stasjon og så “bussen” 

komme, da gjaldt det å si som så at ja, jeg kjenner deg og vet hva du  
innebærer, men i dag kan du bare kjøre forbi.  Jeg vil ikke være med for noen 
pris.  Denne metoden faller inn under den kognitive terapi som er nesten 
enerådende i psykiatrien i dag.  Altså at man skal tenke seg frisk ved hjelp av 
diverse mentale knep.
En sentral setning i bibelen som skriver seg fra evangeliet etter Markus kap. 

13 vers 30, sier at du skal elske din neste som deg selv. I unge år syntes 
jeg dette lød rart.  Skulle man virkelig elske seg selv, ville ikke det føre til en 
selvdyrkende egoisme.  Men livet har lært meg at denne læresetning likevel har 
mye for seg.  Hvis man ikke har en grunnfestet tillit til seg selv og en tro på at 
man er  her på jorden for å utgjøre en positiv forskjell, da er det også vanskelig 
å være til glede og gavn for sine medmennesker.
Hvordan skal man så ”elske” seg selv og ikke la den destruktive tvil prege ens 

tanker og gjerninger.  Jeg har for egen del funnet på et lite knep.  Det dreier 
seg om å lage en liten feiring når jeg har oppnådd noe positivt i tilværelsen.  Jeg 
stopper rett og slett opp i hverdagen og gir meg selv et klapp på skulderen.  
Hva som foranlediger en slik feiring kan være så mangt.  F.eks. fikk jeg på trykk 
en tosiders reisereportasje i et blad med mange lesere, så var det en god an-
ledning.  En bokutgivelse er også i høy grad verd en liten markering.  I høy grad 
er det også på sin plass med en skulderklapp dersom jeg lenge har vandret i 
mørket for så å komme opp i dagens lys igjen.
Måten jeg feirer disse anledninger på er at jeg finner frem en eske med ti små 

sigarillos og fyrer på en av dem.  Nå må ingen forledes til å tro at jeg dermed 
en henfallen til hyppig nikotinforbruk.  Det tar gjerne et par år å forbruke en 
slik eske.
Dette er altså min metode, men jeg er sikker på at de fleste av oss har fantasi 

nok til å finne sin egen måte å gjøre det på når anledningen byr seg.  Lykke til 
med forsøket.
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østre kvelde bedehus

normisjon
Søndag  26.04. kl.17.00. Vårfest med Tore Seierstad og 3 musikanter fra Tjølling.
Onsdag 29.04. kl.19.00.
Onsdag 13.05. kl.19.00. Møte med Ingrid Næss.
Onsdag 27.05. kl.19.00. Møte med Laila Eliassen.
Onsdag 10.06. kl.18.00. Ut i det fri (se øvrig annonse)
Fredag 12.06. - søndag 14.06, regions-årsmøte-weekend for Normisjon og Acta 
på Hemsedal høyfjellsenter. Ønsket er å samle alle generasjoner i organisas-
jonen til en weekend for fellesskap, opplevelser, undervisning og inspirasjon.  
Årsmøtene avholdes 13.juni. Mer info kan du få ved å ta kontakt med Kari  
Fuglestein. 

norsk luthersk misjonssamband
Mandag 13.04. kl.11.00. Påskemorgens budskap i ord og toner.
Søndag  10.05. Møte
Søndag  14.06. Møte

søndagsskolen
Søndag 29.03. kl.10.00. Søndagsfrokost m/misjonsfokus.
Søndag 10.05. støtter vi opp om menighetstur til sportskapellet i Brunlanes.

fredagsklubben
Fredag 27.04. kl.18.00. Klubb på bedehuset.
Fredag 24.04. kl.18.00. Klubb på bedehuset.
Fredag 08.05. kl.18.00. Sommeravslutning på Roppestad. 4. klasse inviteres til 
å være med. Vi griller pølser, salg av brus og godteri. Ta evt. med fiskeutstyr.

ten-in
Oddetalls fredager fra kl. 20.00.

Kvelde bedehus, kafè  01.04. og 06.05.  kl. 18:00 - 20:00 

DETTE SKJER I KVELDE
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kvelde bedehus

kvelde bygdekvinnelag 
Leder i bygdekvinnelaget er Marit Farmen Karlsen
20.04. kl. 18.30.  Møte på Futejordet.  Mannekengoppvisning . Besøk fra Fretex.
08.05. kl. 16.00.  Kvelde sykehjem. Vi steker vafler, synger vårsanger og hygger oss 
  sammen med beboerne.
08.06.  kl.18.00.  Sommeravslutning på Tollerodden.
17.08.   Tur

kvelde og hvarnes hagelag
Møtene holdes på Hedrum bygdetun.
21.04. kl. 18.30.  Tema: Belegningsstein
28.04. kl. 18.30.  Vårdugnad på bygdetunet
19.05. kl. 17.00.  avreise fra Gylnarheim. Handletur til Rønneberg gartneri
13.06. kl. 07.30.  Sommertur til Bygdø Kongsgård og Askim frukt- og bærpresseri.
  Turen koster kr. 600. Påmelding til Inger Marit tlf. 938 38 648
18.08.   Hagevandring hos Kess Bakker på Heum 

kvelde sanitetsforening
Kontaktperson:  Astrid Dalen tlf. 907 29 283
29.04.   Møte
03.06.   Er vi invitert til Eva og Tore på Skjærsjø

norsk luthersk misjonssamband
april – juni 2020:
Torsdag      02.04.    kl. 19.00.
Langfredag 10.04.    kl. 11.00.
Søndag      19.04.    kl. 18.00. Jostein Holm taler.
Torsdag      07.05.    kl. 19.00.
Søndag      24.05.     kl. 11.00.
Torsdag      04.06.     kl. 19.00.
Søndag      21.06.     kl. 18.00.

evangelisk luthersk misjonslag
Kontaktperson: Mathias Mangelrød  tlf. 924 57 626
11.04. - 13.04.  Påskemøter på Kvelde bedehus. Lars Fredrik Ellingsen taler.
Lørdag     11.04.      kl. 19.00.  (Påskeaften) 
Søndag     12.04.      kl. 19.00. (1. påskedag) 
Mandag      13.04.      kl. 11.00. (2. påskedag) 
Torsdag     14.05.      kl. 19.00. Møte hos Svein Mangelrød Kveldsvik
Søndag      17.05.      kl. 18.00.  17. mai-fest på Kvelde bedehus
Torsdag     11.06.      kl. 19.00.  Møte hos Asbjørn Mangelrød
Torsdag     13.08.      kl. 19.00.  Møte hos Tore Mangelrød
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søndag 17. mai:
Tradisjonell 17. mai-feiring i bygda vår. Andakt ved flaggstanga ved Hvarnes skole kl. 
09:30. Sammen med Lågabrass går 17. mai-toget fra skolen til Bjerkely kl. 10:00, der 
feiringen fortsetter.
Komité: Foreldrene til elevene i 5. og 6. klasse ved Hvarnes skole.

evangelisk luthersk misjonslag (elm), fredheim
Torsdag 16.04. kl. 19:00. Møte
Torsdag 21.05. kl. 19:00. Møte
Torsdag 18.06. kl. 19:00. Møte
Kontaktperson: Øyvind Sæleset, mobil 410 80 413

hvarnes bygdekvinnelag, fredheim
Mandag 04.05. kl. 19:00. Avleggerauksjon
Mandag 08.06. Sommerutflukt, tid og sted kommer senere
Kontaktperson: Torild Sønsthagen, mobil 913 49 315

granborg
Torsdag 30.04. kl. 14:00. Velkommen til pensjonisttreff!
Kontaktperson: Hanne Odberg, telefon 33 11 30 17

hvarnes ungdomslag (h.u.l.), bjerkely 
Mandag 04.05. kl. 18:00. “Vårens vakreste eventyr”: 17. mai-dugnad i Bjørkelunden. 
Ta med rake, trillebår, kost, spade og masse arbeidslyst. Når lunden skinner blir det 
vafler, saft og kaffe.
Lørdag 13.06. serverer Hvarnes Dannede Herres Selskap (HDHS) deilig frokost i 
Bjørkelunden fra kl. 9:00. Ta med hele familien til frokosten og en hyggelig formiddag! 
Kontaktperson for H.U.L.: Thor Rikard Odberg, mobil 900 91 883

maurtua (1.-7.klasse), h.u.l., bjerkely
Treff én gang i måneden fra september til april med unntak av januar, oftest  
1. onsdag i måneden. Barna får med seg lapp på skolen i forkant av disse kveldene.
Kontaktperson: Mette Bye Utklev, mobil 481 08 943

DETTE SKJER I HVARNES
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DETTE SKJER I LARDAL 
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lardal kantori
Lardal Kantori har øvelse hver torsdag kl. 18:30 - 21:00 på Klokkergården. 
Kontaktperson: Kjell Håkestad 988 51 800.

salmeglede
Svarstad kirke annenhver tirsdag fra kl. 18:00 -19:00 
Følgende datoer: 21.04. - 05.05. - 19.05. - 02.06. - 16.06.   
Kontaktperson: Kjell Håkestad 988 51 800. 

prestehagentreff
Annenhver mandag fra kl. 11:00 - 13:00 på Prestehagen Bofellesskap.
Følgende datoer: 30.03. - 20.04. - 04.05. - 25.05. og 15.06. 
Kontaktperson: Mariann Eskedal 971 99 722

søndagsskolen
Søndagsskole er på Svarstad Bedehus kl. 10:00 cirka annenhver søndag.
Kontaktperson: Møyfrid Sørestad Hem 907 44 397

etter skoletid 
For deg som er født i 2009-2010-2011 er det klubb annenhver tirsdag i Svarstad 
kirke fra kl. 12:15-14:15. Følgende datoer: 21.04. - 05.05. - 19.05. - 02.06. og 16.06. 

sanitetsforeningene
Lardal sanitetsforening har møte på Klokkergården den andre mandagen i hver 
måned kl. 18:30.  
Kroken sanitetsforening har møte den andre mandagen i hver måned kl. 18:00, og 
møtene er som oftest på Bofellesskapet.

svarstad bedehus
Smyrna har møte hver torsdag kl. 19:00

filadelfia
Møte de fleste søndager kl. 18:00, og “Åpent Hus” en onsdag i måneden kl. 11:00

tverrkirkelig bønnemøte
Den Norske Kirke, Filadelfia, Smyrna og Evangelisk Misjon har felles bønnemøter 
på Filadelfia tirsdager kl. 19:00. Den første tirsdagen i måneden er det på  
Gavelstad.



hedrum historielag
Program vårhalvåret 2020

26

SØNDAG 29. MARS KL. 17:00 Søndagskaffe. Program v/ Henny Næss 
    Bjerke og Ole Rasmus Bjerke
TORSDAG 9. APRIL KL. 10:00 Påskefrokost etter gammel modell!
    Even Sundby, Grim Melø og Egil Hem.
FREDAG 8. MAI KL. 18:00 Frigjøringsjubileet. Bekransning av minnes- 
    merket over de falne fra Hedrum under  
    andre verdenskrig. Lågabrass deltar.
    Deretter felles samvær på bygdetunet.
    Taler, musikk og bevertning.

VELKOMMEN TIL VÅRE ARRANGEMENTER!

Da jobber vi med å få på plass tilbud 
om ferieaktivitet sommeren 2020 for 
barn fra 4.- 6. trinn i Hedrum, Nanset 
og Larvik. Programmet er ikke helt 
klart til utsending, men det blir 
Seilbåttur med seilskuta Frithjof II,   
mandag 22. juni. Videre prøver vi å få 
på plass vannskitur på Lågen og den 
siste aktiviteten blir sykkeltur med 
gårdbesøk. Sommerens utgave går 
altså over 3 dager og vi skal lære om 
barnedåp, konfirmasjon og bryllup 
når vi er på besøk i kirkene. 
Deltagerne får frokost hver dag 

fra kl. 9 og de smører seg lunsj. I 
løpet av aktivitetsdagen deler vi en 

 bibelfortelling og vi avslutter dagen 
 i kirken med lystenning og 
 oppsummering av dagen kl. 15.00
Vi har satt at vi må ha minst 10 påmeldte for å gjennomføre tiltaket, 

og frist for påmelding er satt til 1.juni med SMS til Lasse kateket på 
mobil 467 98 879 eller via e-mail til lrmoskvil@larvik.kirken.no   
 

ferieklubben 2020
22.-24. juni



27

Søndag 6. oktober 2019 var gull-
konfirmantene i Hedrum invitert 
til treff på Volds Minde etter 
gudstjenesten. Dette sammenfalt 
med høsttakkefesten, som Østre 
Hedrum Bygdekvinnelag tradisjonen 
tro setter sitt preg på, og dannet slik 
en ekstra fin ramme for jubileet. Det 
var ca. 89 unge som ble konfirmert i 
1969, og av disse var det 18 som hadde 
mulighet til å komme denne 
dagen. Av de 89 er 10 gått bort, 
men alle de resterende hadde fått 
invitasjon og hilsen, etter utret-
telig ”oppsporingsarbeid” av Kari 
Anne Bergland og Ingunn Hunskaa i  
menighetsrådet! Det ble en fin sam-

ling på Volds Minde, med god mat, masse mimring og noen glimt som ble delt i plenum, 
i tillegg en quiz, samt hilsen fra menighetsråd og sokneprest.

1.rekke f/v:  Bjarne Andersen, Berit Kaupang Østby,  
Gerd Thorsrud, Rita Pettersen, Hanne Gade Ringdal
2.rekke f/v: Randi Svendsen, Laila Brandsdal Johnson,  
Marit L. Gogstad, Sissel Kind Gundersen,  
Ragnar Bøyum, Oddmund Brattås
3.rekke f/v: Steinar Amsrud, Baard Aasrum,  
Helge Fønhus, Morten Cortsen, Hans Rikhard Nauf, 
Henning Førli, Stein Aastrum 

gullkonfirmanter i hedrum
1969 - 2019

holt sanitetsforening 
har møte på Holttun andre mandag i 

måneden kl . 19.00.  Alle er velkommen 
og en behøver ikke være medlem.

Vi har forskjellige temaer, men ofte er 
de rettet mot kvinnehelse som er et av 
våre satsningsområder. 

En viktig del av vår inntekt er salg av 
fastelavnsris og på bildet er en fin bukett 
av noen av våre medlemmer som bandt 
ris på Holttun.  Vi er så heldige å ha god 
tilgang på bjerkeris fra Øyvind Langås, 
Erling Larsen og Bjørn Kåre Herbjørnrød.  
Bygdefolket tar også godt imot oss når 
vi går fra dør til dør og selger, ekstra 
hyggelig når de sier de venter på oss.

I mars - har vi vårbasar som alltid er populær med mange fine gevinster. 
Maimøtet - skal vi ha på Bjørnøya i Farris.  Der får vi høre gårdens historie og smake 
på Kjoselefsa. 
Junimøtet - er sommeravslutning på Bonnagoltstua i Farris med god mat, sang og 
utlodning og mulighet for bading. 
          Mvh. Marit Gogstad leder i Holt sanitetsforening 

Fra v: Vigdis B. Langerud, Anne Lise Eskedal, Mai Lis 
Bruun, Karin Halberg, Karola Hagtvedt, Ellen Klavenes, 
Inger Johanne Stenholm, Liv Eskedal og foran på kne 
Lill Holand og Mari Lie.



Vi i Kvelde og Hvarnes hagelag 
syntes det var veldig hyggelig at 
menighetsbladet ville at vi skulle 
lage en liten presentasjon av laget 
vårt, så da prøver vi å få med 
det vesentlige. Vi er et hagelag 
som ligger på ca. 60 medlemmer, 
men ofte er det mange flere som 
kommer på møtene som er for 
alle. Man behøver ikke å være 
medlem. Hvis en er medlem får en 
Hagetidene i posten 10 ganger i året og det er et godt faglig blad.
Vi er superglad for alle som kommer på møtene for vi har mange gode temaer 

og gode foredragsholdere. Møtene er hver tredje tirsdag i måneden kl.18.30 
på Hedrum bygdetun hvis ikke noe annet står i programmet. Det er utlodning, 
bevertning og litt hyggesang i tillegg til kveldens tema.

Bevertningen prøver vi å gjøre variert og smakfull og i 
tråd med temaet for kvelden. På soppturene blir det for 
eksempel soppsuppe. Har vi om bier blir det honningkake 
osv.. Vi føler at hage, mat, urter, grønnsaker og blomster 
går hånd i hånd så det er lett å la seg inspirere til å få litt 
variasjon i bevertningen.
Vi er heldig å få ha møter på bygdetunet mot at vi holder 

hagen  pen og i orden. Vi har vår- og høstdugnad der og 
har en vannings-og lukeliste som vi gjennomfører sommeren 
igjennom. Siden det er mange besøkende der, får vi markert 
oss positivt i lokalmiljøet.
Vi jobber for å fremme det grønne miljøet og har derfor 

også tatt på oss å holde det pent på Kvelde sykehjem. Der vi planter, luker 
og vanner gjennom hele sommeren. Vi får mange positive tilbakemeldinger fra 
beboere og pårørende.
På høstmøtet i september pleier Bjørn Bergene 

å selge sine flotte grønnsaker. Etterpå lager vi 
noen inspirerende frukt- og grønnsakretter 
som alle får smake. Dette er en populær kveld 
da vi også har besøk av Andebu hagelag og vi 
har det kjempekoselig. På oktobermøtet reiser 
vi til Andebu. Det er veldig fint å ha samarbeid 
med andre lag.
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kvelde og hvarnes hagelag
av Inger Marit Dalhaug
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Hvert år drar vi på sommertur. Det er veldig populært og bussen pleier å bli 
helt full. 13. juni i år går turen til Bygdøy Kongsgård hvor det er omvisning og 
to retters middag. Vi skal også innom Askim frukt- og bærpresseri hvor det blir 
anledning til å handle.
I mai har vi alltid tur til  Rønneberg gartneri  hvor vi handler blomster og får 

gode prosenter. I tillegg er det en flott utlodning. I år er det tur 19. mai.
Vi prøver også å få til en hagevandring i løpet av sommeren. 8.august er vi 

velkommen til Liv og Kess Bakker på Heum der de har en fantastisk kjøkkenhage.
21. april blir temaet belegningsstein i hagen. Det er jordbruksteknolog Jack 

Dalhaug Ravnsbæk som kommer. Han gir oss også tips om riktig gjødsling av 
plenen. Dette er et tema som trekker mannfolk ser vi.
Styret vårt er et fantastisk lag hvor  entusiasmen 

smitter over på medlemmene. Det er en av 
grunnene til at vi kan ha vårt store tradisjonelle 
julemøte hvert år som er superpopulært og trekker 
fullt hus. I år blir dette julemøtet 17. desember. Da 
kommer Even Sundby og kåserer. 
På dette møtet og sommerturen er det påmelding 

til Inger Marit Dalhaug tlf. nr.938 38 648.
Alle er velkommen til sosiale hagekvelder!

Med vennlig hilsen Inger Marit Dalhaug leder i      
 Kvelde og Hvarnes hagelag.

Hedrum menighet innbyr nok en gang til 
påskeverksted lørdag før palmesøndag. 
Vi samles om påskens budskap og lager 

fin påskepynt å ta med hjem. Kaker og 
saft hører med, og det tas opp kollekt for 
å dekke utgifter. Vi håper også dette året 
å fylle salen med kreative barn og voksne.

VEL MØTT LØRDAG 4. APRIL 
KL. 14.00-17.00 PÅ VOLDS MINDE!

påskeverksted 
på Volds Minde



 Vi i trivselsgruppa ved Kvelde sykehjem består av i alt 14 medlem-
mer, og har mange ulike faste arrangementer på sykehjemmet i  
løpet av året.  Hovedfokuset er å skape triv-
sel og hygge for de som bor der.  Trivselsgruppa 
har eksistert i rundt 15 år, og fra starten av  
begynte det i det små med tre medlemmer, men 
økte fort i antall etterhvert som arrangementene 
ble til.  Trivselsgruppa møtes jevnlig for planlegging 
og har et styre.
 For arrangementene på dagtid er vi hver fjortende 

dag på besøk på sykehjemmet, hvor vi i trivsels-
gruppa deler oss i grupper på tre og har med oss 
ulik bakst og steker også vafler og sveler sammen 
med beboerne.  Vi sitter sammen og hygger oss 
med prat, kaffe og  baksten, og synger og leser alltid, med litt ablegøyer 
inntil av og til.  Til fastelaven baker vi boller.  Flere ganger i året har vi 
hyggekvelder med smørbrød og kakao med krem, hvor vi også inviterer 
pårørende.  Forøvrig er pårørende invitert og velkommen til å være med 
på alle arrangementene om ønskelig.  Sang og musikk har vi hver gang, 
som vi ser de eldre setter pris på, og sist men ikke minst, utlodning er 
populært på noen av kveldsarrangementene.

Av julearrangementer står trivsels-
gruppa for julebord med full middag 
for beboerne på sykehjemmet og deres 
pårørende, alltid med stilfull pådekking 
og nydelig duft av julemat.  Videre skaper 
vi julestemning når nissen kommer i før-
julstida med nissegodt i sekken til alle, 
og trivselsgruppa serverer småkaker og 

selvfølgelig en god kaffetår til.  Dette skaper julestemning når det nærmer 
seg jul, med tradisjonsrike julesanger som vi synger sammen.  I tillegg pak-
ker vi inn julegaver, så alle får en pakke hver fra trivselsgruppa på julaften, 
med ønske om en gledelig jul.  Etter jul synger vi tradisjonen tro julen 
ut, med alle småkaker som vi i trivselsgruppa har på lager etter jul. Med 
dette arrangementet drøyer vi den koselige julestemningen litt til ut i det 
nye året.

30

av Inger Marie Brathagen
trivsel på kvelde sykehjem
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 I løpet av sommeren, som regel i juni, har vi den årlige sommerfesten, 
og vi satser alltid på at det denne dagen blir pent vær, så vi kan ha det 
utendørs.  Vi har da som regel underholdning utenfra, i tillegg til allsangen.  
Dette er et trivelig arrangement med koldtbord og kaker for beboerne 
og deres pårørende.
 Vi i trivselsgruppa er enstemmig enige i at det å være med å gi trivsel til 

de eldre og arrangere hyggelige sammenkomster, gir oss i gruppa veldig 
mye tilbake.  Vi opplever fornøyde ansikter og varme smil.  Mange er glad 
i å synge og ser fram til vi kommer.  For å få dette til er vi selvfølgelig pris-
gitt samarbeid og velvilje fra Kvelde sykehjem som vi opplever er veldig 
imøtekommende til våre ulike sammenkomster.

Hilsen fra oss i trivselsgruppa ved Kvelde sykehjem

Trivselsgruppa ved Kvelde sykehjem; f.v. bak:
Eva Kommedal, Gerd Larønningen, Marit Jorunn Aakre, Ragnhild Tidemandsen, 
Gerd Solveig Gjone, Anne Lise Røed, Berit Borg.
Foran f.v.: Inger Marie Brathagen og Anne Lise Solberg.  
Ikke tilstede på bildet: Sara Løberg, Reidunn Bjørnøe, Lillian Kjølnes, Solveig Støvland 
og Jorunn Kaupang.  Foto: Åsta Herland.
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I slutten av februar arrangerte 
Diakoniutvalget i Lardal VM-fest på 
Prestehagentreffet, i forbindelse med VM 
i skiskyting. Pølser ble grillet på bålpanna, 
fastelavensboller ble servert og bordene var 
pyntet med norske flagg og bjørkeris. 
Vi hadde fått storfint besøk av Odd Lirhus, som ble verdensmester i skiskyting 

i 1978. Han ble intervjuet av Ove Berrefjord om karrieren både som aktiv 
skiskytter, og som trener bl. a. for det norske kvinnelandslaget med Liv Grete 
i spissen. Han hadde også mye å fortelle fra nåtidens toppidrett.   
Over 25 deltakere på Prestehagentreffet lyttet ivrig til Lirhus og hadde 

engasjerte spørsmål å komme med. Etter god bevertning og dette interessante 
intervjuet, var tiden inne for litt fysisk aktivitet. Da hadde vi innendørs 
”skiskyting” i form av å gå til standplass, kaste på blink, og så måtte noen ut i 
strafferunden, som kunne gjennomføres med eller uten rullator. Etterpå var 
det medalje og trompetfanfare til alle, og medaljen ble selvfølgelig overrakt 
av Odd Lirhus. Som vanlig ble treffet avsluttet med å synge ”Alltid freidig” i 
takknemlighet til Herren over nok en fin dag.

prestehagentreffets vm

Vi vil i menigheten gjerne øke stillingen som kateket. Det vil være en berikelse 
og en styrke for arbeidet vårt. Å hjelpe barn, unge og eldre å tro på Jesus, er 
det viktigste vi gjør. Og vi skulle gjerne nå enda flere med dette. Vi har nå en 
60% stilling. Offentlige midler utover dette, får vi ikke. Menighetsrådet har 
besluttet å opprette en givertjeneste til dette formålet. Vi oppfordrer alle til 
å bidra.
Synes du dette er meningsfullt å støtte, ber vi deg ta kontakt med Bente 

Sundby mobil: 465 44 657 eller Petter Terkelsen mobil: 992 80 470, så gjør vi 
en nærmere avtale.
Eksempel: Binder 16 personer seg til å gi kr.500,- pr. måned, eller 32 personer 

til et bidrag på kr.250,- pr måned, kan vi heve stillingen til 80%. Enkeltbeløp 
mottas også med takk!!
Beløp og frekvens bestemmer dere selvsagt selv. Håper å høre fra dere! Å 

være en glad giver, er fantastisk!!!
Saken ble også behandlet i Hvarnes menighetsrådsmøte 03.03.20.  Siden dette 
er en fellesstilling hvor kateketens arbeid også inkluderer Hvarnes menighet, 
ser også vi positivt på forslaget. 

givertjeneste
kateket i Kvelde & Hvarnes
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HEDRUM

dåp 

20.10.2019 Lone Angelica Søndergaard Lauby
20.10.2019 Maja Knutsen Jaerson
19.01.2020 William Edvin Johansson Heyn
02.02.2020 Preben Bugge
02.02.2020 Jenny Hem Homelien  

vielser 
01.02.2020     Stine Dahl Hansen og Tor Martin Undem 

gravferder

05.10.2019 Johan Hauane    f. 09.11.1936
16.10.2019 Eldrid Ingegerd Kemkers  f. 24.02.1943
19.10.2019 Ester Jenny Tutvedt   f. 25.10.1927
21.10.2019 Ragnar Langerud   f. 09.06.1940
25.10.2019 Gunnar Kristiansen   f. 21.09.1949
13.11.2019 Hildur Marie Kristensen  f. 05.05.1931
22.12.2019 Ann-Kristin Johansson  f. 22.05.1963
23.12.2019 Johan Monsen    f. 04.09.1929
28.11.2019 Einar Larsen    f. 05.04.1923
02.01.2020 Ivar Moland    f. 01.04.1932
06.01.2020 Leif Magnar Saga   f. 22.04.1944
13.01.2020 Reidun Marene Sørum Nordrum f. 07.08.1947
13.01.2020 Berit Svendsen   f. 22.05.1956

livets gang
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livets gang

SVARSTAD

dåp
20.10.2019 Live Abrahamsen
20.10.2019 Halvor Sjulstad
20.10.2019 Jørgen Evju Bårnes
09.02.2020 Emma Skar Sørensen

gravferder
06.10.2019 Thorund Gjetrang    f. 14.12.1941
15.10.2019 Helena Lie     f. 31.12.1928
26.10.2019 Leif Halvorsen     f. 05.03.1938
21.11.2019 Gjert Melsom     f. 24.02.1947
28.11.2019 Inger Lise Andersen    f. 18.04.1935
12.12.2019 Oddbjørg Rimeslåtten    f. 07.04.1926
30.12.2019 Finn Myhre     f. 30.08.1930
07.01.2020 Odd Kjell Hogstvedt    f. 21.04.1930
03.02.2020 Ragnhild Helene Sødem Skaug   f. 17.04.1943
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KVELDE

dåp
10.11.2019 Carl Alfred Oscar Albertsson 

gravferder
02.10.2019 Magne Ness     f. 01.01.1936
12.10.2019 Odd Valter Aamodt    f. 15.07.1930
10.11.2019 Aslaug Margrethe Ragnhildrød   f. 24.07.1927
17.11.2019 Aslaug Birgit Landsend    f. 14.12.1930
16.11.2019 Pétur Alexander Gudmundsson Rimstad  f. 26.06.2015
21.11.2019 Judith Kristine Jakobsen    f. 24.10.1919
03.12.2019 Olaug Birgit Frøysa    f. 09.11.1925
02.01.2020 Mathias Kristoffersen Sletsjø   f. 15.11.1923
16.01.2020 Laila Furulund     f. 11.04.1939
28.01.2020 Birgit Marie Dåpan    f. 11.12.1927
06.02.2020 Aslaug Evensen     f. 24.05.1919
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dåp
16.02.2020 Oliver Tveiten

gravferder
20.10.2019 Bjørn Tore Larsen   f. 18.01.1944

STYRVOLL

DÅP
10.11.2019 Sofie Finnerud Styrmo
19.01.2020 Amalie Helen Magnusson-Skogly

GRAVFERDER
27.11.2019 Eivind Hem    f. 25.10.1934
14.01.2020 Thore Martin Thoresen   f. 11.04.1935

HEM

HVARNES

dåp
02.02.2020 Sofie Ulland Utklev



05. april.    Kvelde kirke 11:00 Bjørn  Kinserdal     Palmesøndag
05. april.    Styrvoll kirke 11:00 Even Sundby     Palmesøndag
09. april.    Kvelde kirke 18:00 Randi Abelsen Woldseth     Skjærtorsdag
09. april.    Svarstad kirke 18:00 Thorhild Svanemyr     Skjærtorsdag
10. april.    Hedrum kirke 19:00 Thorir Jökull Thorsteinsson     Langfredag
10. april.    Hem kirke 11:00 Thorhild Svanemyr     Langfredag
12. april.    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson     Påskedag
12. april.    Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth     Påskedag
12. april.    Hvarnes kirke 13:00 Randi Abelsen Woldseth     Påskedag
12. april.    Svarstad kirke 11:00 Thorhild Svanemyr     Påskedag
14. april.    Hedrum kirke 20:30 Jan Otto Myrseth     3. påskedag
19. april.    Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth     2. søndag i påsketiden
19. april.    Styrvoll kirke 10:30 Thorhild Svanemyr     2. søndag i påsketiden
19. april.    Hem kirke 12:30 Thorhild Svanemyr     2. søndag i påsketiden
26. april.    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson     3. søndag i påsketiden
26. april.    Hvarnes kirke 11:00 Even Sundby     3. søndag i påsketiden
03. mai.    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson     4. søndag i påsketiden - konfirmasjon
03. mai.    Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth     4. søndag i påsketiden
10. mai.    Svarstad kirke 11:00 Thorhild Svanemyr     5.søndag i påsketiden
17. mai.    Hvarnes skole 09:30 Thorir Jökull Thorsteinsson     17. mai - skolen.
17. mai.    Kvelde kirke 10:30 Thorir Jökull Thorsteinsson     17. mai.
17. mai.    Svarstad kirke 10:00 Thorhild Svanemyr     Grunnlovsdagen
21. mai.    Nestangen 11:00 Randi Abelsen Woldseth     Kristi himmelfartsdag-Friluftsgudstj. Nestangen 
24. mai.    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson     Søndag før pinse
24. mai.    Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth     Søndag før pinse
30. mai.    Kvelde kirke 13:00 Randi Abelsen Woldseth     Konfirmasjon
31. mai.    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson     Pinsedag
31. mai.    Svarstad kirke 11:00 Thorhild Svanemyr     Pinsedag
01. juni.    Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth     2. pinsedag - Friluftsgudstj. Svartvannsetra.
06. juni.    Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth     Konfirmasjon
06. juni.    Hvarnes kirke 13:00 Randi Abelsen Woldseth     Konfirmasjon
07. juni.    Svarstad kirke 11:00 Thorhild Svanemyr     Treenighetssøndag
14. juni.    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson     2. søndag i treenighetstiden
14. juni.    Styrvoll kirke 11:00 Thorhild Svanemyr     2. søndag i treenighetstiden
21. juni.    Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth     3. søndag i treenighetstiden
28. juni.    Nordgardsetra 12:00 Thorhild Svanemyr     4. søndag i treenighetstiden
28. juni.    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson     4. søndag i treenighetstiden

Forandringer kan forekomme. Se avisen eller nettsiden: www.larvik.kirken.no
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