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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: Jonas Løchen   mobil 403 91 516
Kateket: Tore Ørjasæter   mobil  408 57 591
Hvarnes menighet:
Leder i menighetsrådet: Geir Bårnes   mobil 952 81 991
Kirketjener/klokker: Jonas Løchen   mobil 403 91 516
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: 
Thorild 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 kl. 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: 10.02.2021. 
Prepress og grafisk ansvar har OZMedia. 
Bilder og tekst mailes som separate filer til: 
olafur@ozmedia.no
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Året 2020 nærmer seg slutten.  Og hvilket år.  Ingen, verken gamle eller 
unge, har noen gang opplevd maken.  Og vi håper ingen skal få oppleve 
dette igjen, selv om 2021 heller ikke vil bli et koronafritt år.  Vi kan bare leve i håpet om at 
samfunnet kan komme tilbake til normale tilstander så fort som mulig.

Når det gjelder bladet vårt, har dette på mange måter vært et år i positiv utvikling selv 
om vi ikke så oss i stand til å gi ut sommernummeret.  Inntektene våre, bestående av gaver 
fra lesere og foreninger, annonseinntekter og kirkekollekter, har økt.  Gavene har gitt oss 
troen på en framtid for bladet.  Vi takker likevel ikke nei til ytterligere gaveinntekter utover 
i 2021.  I påskenummeret 2021 vil vi komme tilbake til regnskapsresultatet for 2020 som 
forhåpentligvis vil være i balanse.  Som nevnt i tidligere nummer, har vi fått en del nye  
annonsører i løpet av 2020.  Men det er fortsatt plass til flere.  Samtidig håper vi på å beholde 
så mange som mulig av våre trofaste annonsører.  Av gaver har det siden juni kommet inn 
ca. kr 5000,- fra forskjellige lesere.   I tillegg kr 5.000,- fra Kvelde bygdekvinnelag.   Vi takker 
hjerteligst for alle bidrag!

Vi vil også minne enkeltpersoner og foreninger om muligheten til å sende inn stoff til  
bladet.

Ellers vil vi også få takke Anne Helene Gjone, Vibeke Kvalevåg og Kari Semb Lysebo for 
mangeårig innsats for menighetsbladet.  De har valgt å tre tilbake og som nye medlemmer 
har Bente Sundby, Kvelde, og Mariann Eriksen, Hedrum,  kommet inn.  Velkommen til dem!

Med dette vil vi i redaksjonskomiteen ønske alle våre lesere og sponsorer i Hedrum og 
Lardal en riktig god jul og et godt nytt år !
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Thorir Jökull Thorsteinsson (Hedrum menighetsråd) mobil 416 42 328
Mariann Eriksen (Hedrum menighetsråd)   mobil 984 51 766
Bente Sundby (Kvelde menighetsråd)   mobil 465 44 657
Kari Husabø Kleindienst     mobil  482 21 262
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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Til våre lesere
av Øyvind Hogstad
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Julens utenkelige mysterium!
av biskop Jan Otto Myrseth

Et nyfødt barn, født av en ugift kvinne, 
i en fjern liten by i et fjernt lite land. 33 år  
seinere døde han som en forbryter på kor-
set som likemann med to mordere. Dette 
menneskets fødsel blir feiret av millioner 
over hele verden, fra polhavene til ekvator. 
Julesalmer bruser på alle tungemål. 

Augustus, Kvirinius og Tiberius er døde 
navn, men navnet Jesus lever, blir elsket og 
tilbedt over hele jorden. 

Hvordan skal dette uforklarlige forklares? 
Mellom fødselen i Betlehem og døden 
på Golgata ligger et kort liv på 33 år uten 
noen av de bedrifter som ellers gjør et navn 
verdensberømt. Jesus var ikke en stor hær-
fører, ikke en genial oppfinner eller stor for-
fatter. Det eneste han skrev var én linje – og 
den skrev han i sand. 

Alt det som gjør et navn stort i menneskers 
øyne, manglet Jesus. Og likevel stråler Jesu 
navn over alle andre navn. Hvordan kan 
det forklares? 

Det lar seg ikke forklare om 
du ikke åpner opp for den  
dimensjonen som Bibelen forteller om: 
Tømmermannen fra Nasaret er ingen ring-
ere enn Gud selv! Det lille barnet i krybben 
er han som alt er blitt til ved. Han er fra be-
gynnelsen av, han er universets skaper og 
herre. 

Av kjærlighet til sin skapning valgte han å 
bli menneske, han ble en av oss, han tok på 
seg menneskelig natur. Det var ikke i Roma 
eller Aten eller Babylon han dukket opp, 
men i den uanselige, støvete, lille byen 
Betlehem. Han ga avkall på sitt eget, tok på 
seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.  

Jesus vokste opp i anonymitet i en snek-
kerfamilie. Han var ikke en skriftlærd eller 
en rabbi, men en lekmann, en helt almin-
nelig jødisk mann. Som trettiåring begynte 
han å forkynne og det på en måte som vakte 
oppsikt. Han talte med en autoritet og på en 
måte som røpet at han faktisk var Gud. Det 
han sa og gjorde ga trøst til de nedtrykte og 
håp til de fattige, mens det vakte uro hos 
makthaverne og forstyrret den alminnelige 
ro og orden. 

Etter oppveksten i Nasaret stod Jesus fram 
som trettiåring og forkynte at Guds rike var 
nær. Selv om han ikke etterlot seg egne 
skrifter, fortsetter historien gjennom de øy-
envitnene som vandret sammen med ham. 
Denne historien fortsetter helt fram til vår 
tid, og på ulike måter knyttes våre fortell-
inger og våre liv sammen med hans. 

Denne fortellingen om Gud som ble men-
neske og som lever hos oss, er troens store 
mysterium. Julens rette tone finner vi i un-
dringen og meditasjonen og lovsangen som 
blander seg med englenes kor på Betle-
hemsmarken. La oss bøye oss for mysteriet 
og tilbe ham som er Gud fra evighet, og som 
har åpenbart seg i tiden. 

Fra ham og ved ham og til ham er alle 
ting! Ham være ære i evighet.
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Min julesang
av Anne Helene Gjone

Jeg er glad i alle de gamle julesangene, men hvis jeg må velge en må det 
bli ”Jeg er så glad hver julekveld”.  Det var liksom den viktigste av alle  
julesangene vi sang i min barndom.

Sangen vekker minner om da vi sto ute i kveldsmørket og lyttet til kirkeklokkene som 
ringte julen inn på julaften.  Lyden bar godt fra Kvelde kirke, over Lågen og bort til oss som 
bodde i en liten avkrok av verden på Næss.   Forventningen til høytiden som ventet steg 
for hvert klokkeslag vi hørte der vi sto og småfrøs i snøen.  Lyset fra fjøsvinduet, ei enkel 
utlampe og stjernehimmelen over oss gjorde stemningen fullkommen.

Da det siste klokkeslaget døde hen bort i bygda, var det på tide å gå inn og julekvel-
den kunne begynne.  Etter tradisjonell middag med ribbe og lutefisk var det tid for å gå 
rundt juletreet.  Vi startet alltid med «Jeg er så glad hver julekveld».  Alle versene var godt 
innøvd da vi sang både hjemme og på skolen i førjulstida.  Jeg håper at de som vokser opp 
i dag også synger og blir glad i de gamle julesangene.

”Jeg er så glad hver julekveld” har blitt sunget helt siden Marie Wexelsen skrev denne i 
1859 og Peder Knutsen satte melodi til.  

La oss ta vare på denne og synge den i jula!

Jeg er så glad hver julekveld   Det lille barn i BetlehemJeg er så glad hver julekveld   Det lille barn i Betlehem
for da ble Jesus født.    han var en konge stor.for da ble Jesus født.    han var en konge stor.
Da lyste stjernen som en sol   Som kom fra himlens høye slottDa lyste stjernen som en sol   Som kom fra himlens høye slott
og engler sang så søtt.    ned til vår arme jord.og engler sang så søtt.    ned til vår arme jord.

Nå bor han høyt i himmerik   Jeg er så glad hver julekveldNå bor han høyt i himmerik   Jeg er så glad hver julekveld
han er Guds egen sønn.    da synger vi hans pris.han er Guds egen sønn.    da synger vi hans pris.
Men husker alltid på de små   Da åpner han for alle småMen husker alltid på de små   Da åpner han for alle små
og hører deres bønn.    sitt søte paradis.                og hører deres bønn.    sitt søte paradis.                   
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“Sprell levende” i Lardal
av Møyfrid Hem

”Sprell levende” er navnet på gruppa som 
samles til søndagsskole i Svarstad. 7-8 
ganger i halvåret møtes vi på bedehuset. 
Mange av dere er kjent med søndagsskolen 
fra egen oppvekst. Selv om søndagsskolen 
har fornyet seg på de fleste områder er 
fremdeles det å styrke barnas tro det helt 
sentrale. 
Vi er gjerne en 5-8 barn og 2 voksne som 

samles kl. 10:00. Det er en relativt fast 
gjeng som er i alderen 7 - 10 år, mens yngre 
barn av og til også kommer innom. For oss 
som driver søndagsskolen er det hyggelig 
om barna kommer hver gang, men hver 
samling har eget tema så det er fullt mulig 
å droppe innom på de datoene som passer 
best.
Vi starter alltid med en åpningssang, 

lystenning og åpning av skattekista. I kista 
ligger noe som hinter om dagens fortelling.
Etter en kort bibelfortelling (5-8 minutt) 

synger vi en fast ”Skattesang” før vi i 
fellesskap undrer oss litt over det vi har 
hørt og hva det kan bety for oss i dag.
Etterpå lager vi en liten ting som vi kan ta 

med oss hjem. Målet er å aktualisere dagens 
fortelling og gjøre det enklere for barna å 
fortelle fra dagens samling hjemme. Selv 
om vi foreldre nok kan føle at det blir mer 
enn nok krimskrams av papir og doruller så 
er det viktig å huske på at dette for de fleste 
er søndagsskolens høydepunkt. Å skape 

noe med hendene er gøy!
Etter 50-60 minutter er samlingen slutt. Vi 

synger velsignelsen til avslutning og deler 
ut et ”Barnas” i hånden på veien ut.
Barnebladet ”Barnas” er et supert blad 

også til bruk hjemme. Det inneholder 
tegneserier, aktiviteter, konkurranser, 
vitser m.m. Dette bladet kan en forøvrig 
også abonnere på som privatperson og få 
det i postkassen rett hjem (eller i postkassen 
til et barnebarn f.eks.).
Søndagsskolen (slik vi har opplegget) 

passer best for barn mellom 6 og 11 år, 
men yngre og eldre barn er selvsagt også 
velkomne. Barna som er under 7-8 år 
trenger gjerne noe hjelp når vi lager noe, 
og vi tilbyr kaffe i sofakroken til foreldre 
som vil være sammen med oss. Det strikkes 
tidvis flittig i sofaen.
Det blir laga en halvårsplan som blir 

kunngjort på facebooksiden til søndags-
skolen: Sprell levende Lardal. Selv om den 
deles også på andre sider, anbefales det 
å bli medlem av gruppen. På den måten 
får en både påminnelse en dag eller to før 
søndagsskolen arrangeres, men ikke minst 
er det her endringer blir kunngjort.
Vi har plass til flere barn – det er bare å 

komme!
Vårens datoer er: 17.01, 31.01, 14.02, 7.03, 
21.03, 18.04 og 02.05.

Søndagsskole for barn i alle aldreSøndagsskole for barn i alle aldre
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Et langt konfirmantår avsluttet
av Tore Ørjasæter

Bak fra venstre:  Sondre Roligheten, Hans Kristian Allum, Emilie Lo Florstad,  
  Tobias Fridlund Skjelbred, Martin Gjone
Midt fra venstre:  Wilde Elisabeth Mønnerød, Sondre Jonli Holm, Leonora Tansø Lund,  
  Veslemøy Steinsdatter Holt, Celine Bjørnstad, Christian Borg,  
  Aagot Stålerød
Foran fra venstre:  Anna Lysnes, Andrea Næss Øyen, sokneprest Randi Woldseth, 
  kateket  Tore Ørjasæter, Andrine Hillestad Gjone, Vilde Kvalevåg.
Ikke til stede:  Magnhild Kaupang Henriksen, Katrine Fuhre Helseth

De kunne endelig feire og bli feiret, de 29 konfirmantene som hadde ventet og ventet 
på konfirmasjonsdagen. Konfirmasjonstiden var omsider ved veis ende, og gjennom fire 
festgudstjenester ble konfirmasjonsåret kronet. Det ble et annerledes år, som for de aller 
fleste av oss. I mars ble alt satt på vent. Og vi ventet. Helt til siste helgen i september. Selv 
da var det annerledes, med begrenset plass i kirkene og fare for symptomer som ba deg 
holde deg hjemme. 

Men det ble allikevel et flott konfirmantår, spør du meg. Høsten 2019 hadde så vidt ruk-
ket å komme før vi dro på leir til Solåsen leirsted, en helg pakket med trivsel og sam-
hold. Det var sporløype, undervisning, god mat, kveldsvandring, gudstjeneste, litt 
for lite søvn, underholdningskveld og mere til. Deretter gikk det slag i slag gjennom 
høsten. I november stakk vi av med 2. plass og pokal på Konf.cupen i Stavernhallen.  
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Bak fra venstre:        Ole Arnesen Berg, Ludvik Lunde, Hans- Eirik Gjone, Emil Øyen Forsberg,  
  Anton Solberg, Aslak Bang, Trym Grimholt, kateket Tore Ørjasæter
Foran fra venstre:    Mina Lofstad Høibach, Nanna Eline Baarnes,  
  sokneprest Randi Abelsen Woldseth, Andrine Øyen, Hedvig Elise Utklev

Så kom nedstengingen og de regelmessige samlingene i kirken ble avlyst. Hva nå? Jo, 
konfirmantene laget fotoutstillingen ”Tro, håp og kjærlighet”. De tok bilder og skrev en 
liten tekst til bildet. Det ble til slutt en flott utstilling som henger i Kvelde kirke. De fikk 
også en annen oppgave; gjør noe godt for en annen. Dermed ble det en slags undervisning 
allikevel. 

Da høsten kom tok vi fatt på siste innspurt. Kapper ble prøvd og konfirmantene ble foto-
grafert, samtalegudstjenesten ble holdt og til slutt kom selve dagen. Ganske nøyaktig ett 
år etter at vi møttes på leir.

Konfirmantåret ble annerledes, men jeg håper det først og fremst ble et minnerikt  
konfirmantår. For meg ble det det.

Allums legater  - deler ut stipender til ungdom fra Hedrum prestegjeld som går på 
folkehøy-skole, husholdningsskole, landbruksskole eller skole med tilsvarende emne-
valg.  Søkere må bo i skolens internat.  Tilskuddet er betinget av renteavkastningen og 
antall søkere. 

Søknad uten fastsatt skjema sendes legatstyret v/Lars Martin Årholt,
Allumveien 8, 3282 Kvelde  eller til mail: laarholt@online.no

 FRIST:  15.1.2021



Fra orgelkrakken
av organist Jørn Odén Evertsen

Desember er godt i gang og en annerledes sommer 
og høst er over. Vi begynner kanskje å venne oss 
til den nye hverdagen?  Vi holder automatisk større 
avstand til hverandre, og det er helt naturlig å se 
etter håndspriten når vi kommer inn i et rom.  Det 
har også blitt den nye hverdagen i kirken.  Vi må 
føre navnelister, vi har begrensninger på antall 
deltakere og vi har håndspriten stående ved døren. 
Så får vi bare håpe at den innsatsen vi gjør er med 
på å hindre smittespredning.  

Det var en rar følelse å ikke kunne feire guds-
tjenester sammen hele våren, så det var ekstra godt 
når vi kunne møtes igjen. Det er spennende å se 
hvordan aktiviteter påvirkes. Noen aktiviteter vil 
starte opp igjen som normalt, mens andre starter 
opp i en litt annen form. Julens gudstjenester vil i 
år bli gjennomført i en litt annen form, med færre 
deltakere tilstede og med større avstand. Det vil bli 
påmelding til gudstjenestene. Dette kommer det 
nærmere informasjon om.

I kirken er vi nå i gang med arbeidet med å endre liturgien. Det kommer nye formuleringer 
på det som skal sies, og de liturgiske leddene som synges vil for mange menigheter komme 
i ny musikalsk drakt. Bakgrunnen er ønsket om større grad av gjenkjenning i musikken til 
de faste gudstjenesteleddene.

I hovedsak kan det velges mellom 3 allmenne hovedserier, i tillegg til 2 kirkeårsbestemte 
tilleggsserier:

Allmenn hovedserie 1 er basert på musikken til bl.a. Trond H.F. Kverno fra Allmenn serie 
1977, med mulighet for noen endringer.

Allmenn hovedserie 2 er helt ny musikk skrevet av ulike komponister:  Kyrie av Mari 
Hesdal Hinze, Gloria av Magnus Beite, Sanctus av Torbjørn Dyrud og Angus Dei skrevet 
av Tore W. Aas.

Allmenn hovedserie 3 baserer seg på musikk hentet fra Missa ex ore infantium (messe fra 
barnemunn) skrevet av Trond H.F.Kvernmo.

I løpet av våren skal hver menighet ha bestemt hvilket alternativ som velges, og den nye 
liturgien skal gjelde fra 1. pinsedag 2021. Det blir en spennende prosess!

Til slutt vil jeg ønske alle lesere og kirkegjengere en god jul og et godt nytt år! 
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For tredje året på rad gleder vi oss over å på ny få legge ut på en liten juleturné i våre For tredje året på rad gleder vi oss over å på ny få legge ut på en liten juleturné i våre 
hjemtrakter. I år er det ekstra gledelig å også få besøke Efteløt kirke.hjemtrakter. I år er det ekstra gledelig å også få besøke Efteløt kirke.

KONSERTDAGER:
17.12. Hedrum kirke kl. 20:00
18.12. Efteløt kirke kl. 19:00

21.12. Svarstad kirke kl. 20:00
22.12. Kvelde kirke kl. 20:00

For å kunne gjennomføre konsertene på en trygg måte, må billetter kjøpes på forhånd. 
For bestilling og mer informasjon: harmonibillett@gmail.com

Billettpris: 300,-
Barn under 12 år: 150,-

Vi gleder oss veldig til å nok en gang å komme hjem til jul, og håper vi sees.
Hjertelig velkommen!
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Nytt fra Kvelde sanitetsforening
av Åsta Herland

Vi i Kvelde sanitetsforening prøver så godt vi kan i  disse coronatider å holde foreningen 
i gang!  Futejordet, der vi pleide å ha møtene våre, er jo stengt ut dette året, så nå har vi 
hatt et hyggelig samarbeid med Kvelde Ungdomslag og fått avholde to-tre møter på et 
pent og nyoppusset Gylnarheim!  Der er det god plass, så vi har kunnet overholde alle 
restriksjoner.  Vi har sprita og registrert folk og gjort så godt vi har kunnet.  Og det ser ut 
til å ha gått bra.

Når dette leses, så har vi gjennomført en høstutlodning med et meget godt resultat.  Det 
har vært veldig takknemlig å sitte på Spar og selge lodder, for folk i alle aldre og fra alle 
kanter kommer uoppfordret og vil kjøpe lodd, både for ei 10-krone og flere hundre kroner!  
Vi takker alle hjerteligst for støtten!  Vi takker også alle sponsorene for gevinster, og vi 
passer på å kjøpe gavekort lokalt for å støtte vårt eget næringsliv.  Vi er avhengig av dem, 
og de er avhengig av oss.  Det bør vi  tenke over.

Hver mandag kl. 15 møtes vi på Futejordet for Kløvertur.  Da går vi en liten runde uten 
tvang og press, bare sosialt og i et tempo som passer alle.  Møt gjerne opp og bli med!

En stor del av vår inntekt består av fastelavensris som vi lager selv med god hjelp av våre 
trofaste mannfolk som henter ris til oss!  Vi håper dere vil støtte oss ved å kjøpe ris når vi 
kommer med dem i februar.

Når det gjelder programmet for 2021, så har vi latt det bero på grunn av situasjonen vi 
er i for øyeblikket.  Men vi håper jo at det lar seg gjøre å ha møter igjen også til neste år.

Ellers ønsker vi oss jo flere medlemmer, som alle foreninger gjør.  

Ønsker du å bli medlem, så kan du henvende deg til vår kasserer: 
Astrid Dalen, mobil 907 29 283, eller astrid-dalen@live.no

VI ØNSKER DERE ALLE EN VI ØNSKER DERE ALLE EN 
FREDELIG OG GOD JULEFEIRING FREDELIG OG GOD JULEFEIRING 

OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!
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Ny kirketjener
av Øyvind Hogstad

Vi er her  -  alltid! Vi er her  -  alltid! 

22 40 00 4022 40 00 40
krisetelefon krisetelefon 

åpen hele døgnet!åpen hele døgnet!

Som mange sikkert har oppdaget, har det 
dukket opp et nytt fjes i Kvelde og Hvar-
nes kirker.  Fra i sommer har Jonas Løchen   
begynt som kirketjener i disse kirkene.  Han 
har overtatt etter Morten Meidell-Pritzier 
i Kvelde og Marit Thorvaldsen i Hvar-
nes.  Han skal betjene begge kirkene i en  
35% stilling.

Han er 23 år gammel og er bosatt i Lar-
vik.  Fremover vil det være han du møter 
i søndagsgudstjenestene, samt ved andre 
kirkelige handlinger som f.eks. brylluper 
og begravelser.

Kvelde og Hvarnes menigheter hilser den 
nye kirketjeneren velkommen og ser fram 
til et positivt samarbeid.

Jonas LøchenJonas Løchen
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Konfirmanter i Lardal

Helt bakerst:  Kateket Lasse Rasmussen Moskvil og sokneprest Thorild Simonsen Svanemyr
Bak fra venstre:  Ole Reidar Lofstad, Vilde Hogstad Lie, Malin Brundsgård Skaug, Eric Skinner,  
  Henry Johan Lie Alpøy, Sebastian Dalehamn, Daniel Steinsholt Hansen,  
  Syver Halvorsen, Julie Swahn Sjue og Sandra Ellen Edvardsen Røyset
Foran fra venstre: Linn Alexandra Ovenstad, Oda Kristin Lunde Lobben, Mathias Marthinsen  
  Eide, Tori-Ann Lunde Lobben, Tord Eivind Halvorsen, Tuva Aasrum Sandmoe  
  og menighetspedagog Mariann Eskedal

7 av dem ble konfirmert i Styrvoll 
lørdag 05.09.2020.

1 Mathias Marthinsen Eide
2 Tord Eivind Halvorsen
3 Vilde Hogstad Lie
4 Ole Reidar Lofstad
5 Linn Alexandra Ovenstad
6 Malin Brundsgård Skaug
7 Eric Skinner

 9 av dem ble konfirmert i Svarstad kirke  
søndag 06.09.2020

1 Henry Johan Lie Alpøy
2 Sebastian Dalehamn
3 Syver Halvorsen
4 Daniel Steinsholt Hansen
5 Oda Kristin Lunde Lobben
6 Tori-Ann Lunde Lobben
7 Sandra Ellen Edvardsen Røyset
8 Tuva Aasrum Sandmoe
9 Julie Swahn Sjue
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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.

Bak fra venstre:  Mina Amalie Mangelrød, Sindre Alvinius Ditlefsen, Krister Norheim,   
  Mina Andersen,  Markus Glittum Ringdal  
Midt fra venstre:  Valerie Wolf, Nora Linnea Nefstad Grinden,  Jørgen Asbjørnrød, 
    Anette Jansen-Håstul,  Nicolai Hegg Vestli,  Malin Dolven Ekrene
Foran fra venstre:  Eline Victoria Jacobsen, sokneprest Thorir Jökul Thorsteinsson,  
  kateket Lasse Rasmussen Moskvil, Andreea Bianca Pupaza                                                                                         
Ikke med på bildet:  Aagot Stålerød               

Foto: Line LoholtFoto: Line Loholt

Konfirmanter i Hedrum kirke
Søndag 18.oktober 2020



16

Altertavlen i Hem kirke
av Kjell Håkestad 

Altertavlen i Hem kirke er uten årstall, men ut i fra stilen, 
tyder alt på at den er fra siste halvdel av 1600-tallet, i likhet 
med det øvrige inventaret i kirken.
Arbeidet er utført i renessanse-stil, eller mer bestemt; den 

jarlsbergianske renessanse. Som navnet sier, en stil som var 
mye brukt i Vestfold på 1600-tallet.
Det som skiller altertavlen i Hem fra altertavlene i de andre 

kirkene i Lardal, er at den er uten bilder. Derimot er det malt 
en ganske lang tekst, som er hentet fra nattverdsliturgien. 
Slike altertavler uten bilder, men med tekst, kalles gjerne 
katekismetavler. Tanken var nok at man skulle lære noe av 
å se på den. Men forutsetningen var da at man faktisk kun-
ne lese!
Altertavlen ble opp gjennom århundrene overmalt med 

hvitt. Denne overmalingen ble fjernet i forbindelse med kir-
kens restaurering i 1932.
På bilder fra tidlig 1900-tall, er alt inventaret i kirken hvit-

malt.
Over altertavlen, eller som toppen av denne, er det en bal-

dakin med trekanten, symbolet på Treenigheten og Guds 
øye i midten.  Ved døpefonten i Svarstad kirke henger noe 
som også må være en altertavle. Det er også en katekisme-
tavle med nattverdsliturgien som tekst, men kunstneren 
har bommet veldig på skriftstørrelsen, så etter hvert som 
teksten skrider fram, blir bokstavene mindre og mindre. 
Altertavlen har også en baldakin over seg, der det er malt 
skyer, helt like dem man finner i taket i Hem kirke.  Jeg har 
derfor en mistanke om at denne altertavlen er et utkast til, 
eller har vært tenkt som altertavle for Hem kirke. Vi har i 
alle fall 3 kirker og 4 altertavler i Lardal.

Altertavlen i Hem KirkeAltertavlen i Hem Kirke

Portal fra Svarstad stavkirkePortal fra Svarstad stavkirke

Stavkirkeportalen fra Svarstad stavkirke
Flere har lurt på hva treskjæringene er, som er festet  

på vestveggen til bårehuset på Svarstad kirkegård.
Det er en kopi av portalen til Svarstad stavkirke,  

eller Lardal stavkirke som den heter i noen  
dokumenter. Kopien er laget av en treskjærer fra Tele- 
mark, Hans Slettemedås, og er gitt som gave av  
Karen og Gunnar Sogn.
Originalportalen befinner seg i universitetes oldsaks- 

samling i Oslo, men er ikke utstilt. Etter sigende 
skal den har vært brukt som sengebunner på Gavelstad 
 i 200 år, før den endte i Oslo.
Motivet er sagaen om Sigurd Fåvnesbane, kjent fra norrøn 

mytologi, og som er gjengitt i Den eldre Edda.
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Åndsverkloven
av Øyvind Hogstad

Trappesteiner ved Hvarnes kirke
I forrige nummer skrev vi også om trappesteinene ved Hvarnes kirke som for noen år siden 

fikk en ny plassering.  
Skiltene som var bestilt er nå montert og vi synes at dette har blitt veldig fint.  Nå kan  

kirkegjengere og andre besøkende i årene fremover få påminnelse  om hvilken historie 
disse steinene har bak seg:  fra bare å bli tråkka på i flere hundre år og til nå å ligge på 
utstilling til glede for mange. 

I forrige nummer skrev vi om Bergens-fotografen som krevde oss for kr 
3.000,- inkl. moms for et bilde av Nutheim gjestgiveri.  Vi hadde ”stjålet” 
hans bilde fra nettet.
Vi syntes jo det var veldig mye penger.  Ikke hadde vi så veldig god råd heller, for det 

er lite midler til uforutsette utgifter.  Derfor tok vi sjansen på å kontakte fotografen med  
spørsmål om han kunne være så snill å redusere regningen noe.  Han forstod vår økonomiske  
situasjon og la umiddelbart fram et tilbud på kr 1.500,- + moms =  kr 1.875,-.
Vi følte at dette var en god deal og takket derfor ja til tilbudet.  Vi sparte altså kr 1.125,- på 

en liten telefon.  Så nå er saken ute av verden.
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– fordi livet bør handle om gode opplevelser! 

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!

Velkommen til SPAR Svarstad
www.spar.no - Følg oss også på Facebook

Overnatting • kurs • konferanser • selskaper Søndagsmiddager • 
Catering  Gavelstad Gjestegård AS

booking@gavelstad.no - www.gavelstad.no

Tilgjengelig hele døgnet

Når erfaring teller . . .

Nansetgt. 43, Larvik • www.labe.no

Telefon 33 18 10 80 
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Tradisjonen med lysmesse
av Lasse Rassmussen Moskvil

Kyndelsmesse, 2. februar, er en  katolsk 
og ortodoks festdag som blir feiret til minne 
om Marias renselse  og fremstillingen av 
Jesus i tempelet.

UTTALE:
kjy’ndelsme’sse

ETYMOLOGI:
av norrønt kyndill ”fakkel, lys”; messe via 

gammelengelsk mæsse, fra middelalderlatin 
missa, brukt i betydningen ”gudstjeneste”
OGSÅ KJENT SOM:
latin missa candelarum lysmesse.   

I middelalderen ble dagen kalt Purificatio 
Mariæ (Marias renselse) og var en av 
jomfru Marias viktigste festdager. Ved 
liturgireformen i 1969 ble festens betegnelse 
endret til ”Herrens fremstilling i tempelet”, 
da man ønsket å fremheve at kyndelsmesse 
var en fest for Kristus.
I vår tid benytter noen menigheter lokalt 

i Vestfold Lysmessen bl.a. for å markere 
Kirkens nyttår – første søndag i advent 
og som start på adventstiden fram mot 
julehøytiden.  

Disse 5 delene hører med i lysmessen i 
overgangen november/ desember:

*Prosesjon inn med lys  
*Tenning av adventsstake  
  (med tilhørende sang/ vers) 
*Den sjuarma lysestaken 
*Lystenning og tekster som leses vendt 
  mot nord, øst, sør og vest. 
*Lesing av profetier om Messias som 
  skulle komme.

DEN SJUARMA LYSESTAKEN
Det er mange som har lysestake med sju 

lys i vinduet i adventstida. Mange syns 
det er en flott tradisjon. Dette er en jødisk 
menorah som kommer fra Jerusalem.
En slik sjuarma lysestake er i dag et helt 

vanlig jødisk symbol, faktisk et av de 
viktigste symbolene for jødene. Men de 
fleste jøder vil aldri tenne staken, slik vi 
kristne gjør! 
I tradisjonell jødisk kultur skal lysestaken 

stå utent inntil den messianske tid kommer. 
For Jesus-troende jøder og for kristne av 
alle andre folkeslag, er derimot den tente 
sjuarma lysestaken et frimodig tegn på at 
Messias har kommet og at han er nær.
Det er mange flotte Messiasprofetiar i GT,  

f.eks. denne fra profeten Jesaja 9, 2+6:
2 Det folket som vandrer i mørket, ser et 

stort lys. Over dem som bor i dødsskyggens 
land, stråler lyset fram. 
6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. 

Herreveldet er lagt på hans skulder. Han 
har fått navnet Underfull rådgiver, Veldig 
Gud, Evig far, Fredsfyrste.
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To varme hender
av Jørgen Sandberg

Stig Salthaug, Tide Vestfold  
hjelper deg gjerne på tlf. 480 01 327

tur@tide.no   tide.no

Leie turbuss

Hun satt på sin vanlige plass i lenestolen i den lille TV-stuen. Beina var 
trygt plassert på en skammel og om skuldrene hadde hun et egenheklet  
teppe. I sofaen like ved siden av satt en mann som var svart som tropenatten.  
Han hadde skarpskårne trekk og utseende kunne tyde på at han kom fra Nordøst-Afrika 
et sted. - Jeg fryser så på henda mine,  sa Ellinor, den gamle i stolen.  – Kan ikke  du varme 
dem litt, sa hun til afrikaneren ved siden av seg. Han var helsefagstudent og ville være 
ferdig utdannet om fire måneder. – Jo, du kan skjønne det, svarte han og tok begge sine 
om hennes. – Du var nå ikke så kald da, men jeg skal varme dem likevel. Du vet du sitter 
jo bare i en rulle-  eller lenestol og da får du ikke noe blodomløp. – Nei, men det er så godt 
når du tar og varmer dem, svarte hun.
Dette med fysisk kontakt er jo viktig for alle mennesker, og særlig for denne gamle da-

men. Hun het Ellinor og befant seg stort sett  i sin egen verden der hun ikke kunne nåes av 
andre. I sin demente tilstand kunne hun være nokså masete, men det var både pleiere og 
pasienter vant til, så det møtte de stort sett med overbærenhet. Men nå var det altså den 
unge afrikaner som hadde satt seg ned og gitt av sin tid og nestekjærlighet.
Skal jeg spille en sang for deg Ellinor? Han satt allerede med en gitar på fanget. – Å ja, vil 

du det. Så begynte han med en dempet klimpring, etterhvert ledsaget av beskjeden, men 
klar tenor. Han spilte en sang han visste at hun kunne og snart nynnet hun med. At sang 
og musikk er en god terapi for demente  er 
vel dokumentert. De gamle av i dag lærte 
seg en hel del sanger og salmer på skolen 
og dette kan i dag fungere som nøkler som 
kan åpne dører inn til låste rom. Slik også 
for Ellinor, hun lyste opp og ga tydelig  
tilkjenne sin tilfredshet.
Han fortsatte litt til og snart samlet det 

seg flere tilhørere i den lille stuen. Han 
hadde dermed kastet et lite solstreif over 
en ellers nokså grå institusjons hverdag. 
Således gjorde han en forskjell med sine 
varme hender og sang. Ettersom julen 
nærmer seg tenker jeg at det beste vi kan 
gi hverandre er noen varme hender og litt 
nestekjærlig omsorg. Det betyr mer for oss 
enn tusentalls harde eller myke pakker. 
Den slags har vi som regel nok av fra før.
God jul.



KVELDE KIRKE
Kvelde kirke vil være stengt 6-8 uker på nyåret, grunnet oppgradering av det elektriske 
anlegget.  Gudstjenestene må derfor flyttes til et annet lokale, og foreløpig er guds-
tjenestene 17. januar, 31. januar, 14. februar og 28. februar, flyttet til Hedrum Bygdetun.
 Velkommen til gudstjeneste!

VESTRE KVELDE BEDEHUS
Kvelde Misjonssamband har møte søndag 20. desember kl. 11.oo.  Tore Vågen taler.   
Videre er det følgende møter:

Torsdag 07.01.21 
Søndag 17.01.21 
Torsdag 02.02.21 
Søndag 21.02.21 
Torsdag 02.03.21
19.-21. mars: bibelhelg med Per Tveten
Langfredag 02.april kl. 11.oo
Søndag 18. april

ØSTRE KVELDE BEDEHUS
Søndagsskolen:  i stedet for å samles inne på bedehuset, arrangerer søndagsskolen  
turer i skog og mark denne vinteren.  Hele familien er velkommen til å være med!
Følg med på oppslag i ØP og andre medier for nærmere informasjon om datoer og  
klokkeslett.

KVELDE SYKEHJEM
Andakter på onsdager kl. 12.oo i partallsuker.  Prest og organist deltar.

KVELDE BYGDEKVINNELAG
Møter holdes på Hedrum Bygdetun kl. 19.oo følgende dager:
14.12.20  Julemøte med middag.  Kr 200,- for ikke-medlemmer.   
  Liv Astri Bue lager dørkrans av naturmaterialer.
11.01.21 Nåletoving ved Solveig Støvland
08.02.21  Besøk hos Garnfeene og Fruene på landet
08.03.21 Kvinnedagen.  Kåseri ved Unni Kaupang
  Påmelding til Marit F. Karlsen, tlf. 930 48 895.

Kvelde og Hvarnes menigheter har fått et nytt trosopplæringstiltak denne høsten. 
MiLK, eller Minilederkurs for fjorårskonfirmanter. Sju av konfirmantene, fra både  
Kvelde og Hvarnes, som nylig ble konfirmert er deltakere. Det er gledelig! Disse blir  
med på  konfirmantleir for inneværende konfirmanter, som går av stabelen i april.  
I tillegg skal de gjennom åtte kurskvelder lære mer om å være ungdomsleder i menigheten. 

Lederkurset MiLK
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DETTE SKJER I KVELDEDETTE SKJER I KVELDE
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HEDRUM MISJONSFORENING

Torsdag 04.02.     kl. 18.30 hos Grethe Seierstad
Torsdag 04.03.     kl. 18.30 hos Ingunn Hunskaar 
Torsdag 08.04.     kl. 18.30 hos Lita Bolt-Evensen
Torsdag 06.05.     kl. 18.30 hos Astrid Løwe 
Torsdag 03.06.     kl. 18.30 hos Asbjørg Holt Samuelsen
Alle er hjertelig velkommen. 

Tradisjonen tro ( siden 1885 ) blir det Hellige Tre Kongers fest på Volds Minde onsdag 
6. Januar kl. 18.30. Se annonse i Øp. 

JUL PÅ VERNINGEN BEDEHUS:

Førjulsfest for hele familien søndag 13. desember kl. 16.00
Julemøte 2. juledag kl. 11.00

På Verningen bedehus arrangeres møter og aktiviteter for små og store året gjennom:
”Spikk og Sprett”, barneklubb for 3. – 5. klasse onsdager

Søndagsskole og møte på søndager
Bønnemøte hver tirsdag kl. 20.00
Bibelundervisning på torsdager
Herreavdelingens quiz-kveld siste torsdag i måneden
Følg med på hjemmesiden: www.vbh.no

DETTE SKJER I HEDRUMDETTE SKJER I HEDRUM

Temaene er vær deg selv, stå opp for andre, mange slags ledere, ungt ansvar, voksent 
nærvær, makt, kropp og grenser, leder på leir, andaktskurs og gudstjenesten. I tillegg skal 
de på en egen weekend i løpet av våren.
Trosopplæringsplanen, som vi finner i alle menigheter i landet, ber oss ivareta  

trosopplæring for barn og unge fra 0-18 år. Vi ser at svært mange menigheter ”mister”  
ungdommene etter konfirmasjonstiden, at målrettet trosopplæring er vanskeligere å drive 
for den aldersgruppen. Et lederkurs bidrar til å gi ungdommer etter konfirmasjonsalder 
et slikt tilbud, og det kan være med å sikre rekrutteringen av unge ledere inn i barne- og 
ungdomsarbeidet og konfirmantarbeidet i menigheten. Unge ledere er som oftest større 
forbilder enn voksne ledere og er derfor en veldig styrke om man vil 
satse på barn og unge. Da er det veldig gledelig at vi har et lederkurs 
i Kvelde og Hvarnes.
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DETTE SKJER I HVARNESDETTE SKJER I HVARNES
EVANGELISK LUTHERSK MISJONSLAG (ELM), FREDHEIM

Torsdag 21.01. kl. 19.00. Møte 
Torsdag 18.02. kl. 19.00. Møte 
Torsdag 18.03. kl. 19.00. Møte 
Kontaktperson: Øyvind Sæleset, mobil 410 80 413

HVARNES BYGDEKVINNELAG, FREDHEIM

Mandag 04.01. kl. 19.00. Quiz 
Mandag 01.02. kl. 19.00. Vi besøker Garnfeene i Kvelde 
Mandag 01.03. kl. 19.00. Ann Karin Grimholt forteller oss om hørselstap og 
konsekvenser

På grunn av koronapandemien kan møtene bli avlyst. Vi oppfordrer til å følge oss på 
Facebook: https://www.facebook.com og på nettsiden: http://bygdekvinnelaget.no 
Kontaktperson: Hildegard Søli Berge, mobil 482  21 962

HVARNES UNGDOMSLAG (H.U.L.), BJERKELY

På grunn av koronapandemien blir det ingen revy i 2021. Både nyttårsmorroa 
og finalefesten i januar er avlyst. Informasjon på Facebook og i Bjerkelynytt 
Kontaktperson:  Thor Rikard Odberg, mobil 900 91 883

MAKALAUSEN, (H.U.L. sin revygruppe), BJERKELY

Kontaktperson: Henriette Lofstad Johnsen, mobil 907 52 523

MAURTUA (1.-7.klasse), H.U.L., BJERKELY

Kontaktperson: Mette Bye Utklev, mobil 481 08 943

KVELDE OG HVARNES HAGELAG

Alle møter holdes på Hedrum Bygdetun i Kvelde kl. 18.30, hvis ikke annet er nevnt. Det er 
bestandig utlodning og bevertning på møtene. Alle velkommen!

Tirsdag 19.01.: Årsmøte. Vi ser hagebilder fra året som er gått og koser oss med varmende 
suppe og godt brød.

Tirsdag 16.02.: Tema for denne kvelden er Gladioler, Montebretia (Værhane) og 
Georginer. Dette er løker og knoller som må i jorden om våren, blomster som er nydelig til 
snitt i buketter.

Tirsdag 16.03.: Prydgress og Bregner skal vi få høre om av Ida Johansen fra Vegge gård. 
Dette er blitt veldig populært, så da får vi vite hvordan vi kan bruke dette i hagen.

Kontaktperson: Inger Marit Dalhaug, mobil 938 38 648
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DETTE SKJER I LARDALDETTE SKJER I LARDAL  
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JULAFTEN MED TO GUDSTJENESTER I SVARSTAD KIRKE I ÅR
I 2020 har menighetsrådet valgt å ha to gudstjenester i Svarstad kirke,  
klokka 14.00 og 16.00.
Det blir ikke gudstjeneste i Styrvoll, men alle bes komme til Svarstad,  
der det er lettere å skape trygt kirkerom.
Vi ønsker at folk melder seg på til gudstjenesten ved å kontakte kirkekontoret i Lar-
vik, eller på nettet.  Det vil bli holdt av ca. ti prosent av plassene til de som ikke har 
fått meldt seg på.
Viktig at alle forstår at dette gjøres for å lage trygge møteplasser.
Velkommen til kirken på julaften klokka 14.00 og 16.00  
og 1.nyttårsdag i Hem klokka 11.00.

1. januar 2021 inviterer vi alle i Lardal som har mistet noen det siste året, til minnedag i 
Svarstad kirke på ettermiddagen. De fleste har kjent på tap av noen vi er glad i. Livet er 
sårbart. Det er fint å sette av en dag til litt ettertanke, og derfor er denne dagen viktig.

TENKER DU PÅ Å DØPE DEG, MEN DET BLIR MED TANKEN?
Drop-in dåp i Svarstad kirke

Maria budskapsdag 2021 – torsdag 25.mars fra 14.00-18.00 
Dette innebærer at du kan komme som du er, ha med legitimasjon og bli døpt samme 
dag etter en samtale. Har du ikke vitner/faddere ordner vi dette.
Du bestemmer selv hvordan du vil kle deg, og rammen rundt.
Ta gjerne kontakt med sokneprest Svanemyr på tlf. 412 36 922, om du har spørsmål.  
Håper at du dropper inn uansett alder, du er ønsket og velkommen!

TUSEN TAKK   TIL LARDAL BONDEKVINNELAG FOR UTEPEISEN
Barn og unge i Lardal har fått en  
kjærkommen gave til bruk ute, vi har 
fått en utepeis med vegger. 
Den fungerer derfor både som  
grill – og til vedkubber. 
Vi har allerede brukt den flere ganger 
til pilgrim-konfirmantene, 
 og snart er det "etter skoletid" sin tur.
Vi vet den vil komme godt med videre 
utover vintertiden også, så tusen takk!



Driftsleder for gravplassene i Larvik kommune
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Jeg heter Magne Krossøy Heum, er født i 1969, jeg har vært ansatt i LKFR  
"Larvik kirkelige fellesråd" siden 2008, nåværende stilling som driftsleder 
har jeg hatt siden 2013.
Forvaltningsmyndigheten for gravplassene er en kommunal oppgave som er dele-

gert til kirkelig fellesråd. Fra å være en forvaltning under LKFR går vi til å være grav-
ferdsmyndighet fra 01. januar, det er for å gi en tydeliggjøring av forvaltningsrollen 
når kirkelig fellesråd erstattes med myndighet, men fortsatt vil kirkelig fellesråd ha  
gravplassoppgavene.  
Gravferdsloven sier at gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn, 

derfor har jeg som driftsleder stort fokus på at vi som gravplassforvaltning under kirkelig 
fellesråd skal i alle ledd fremtre livssynåpen slik at alle uavhengig av ståsted skal føle at 
de har blitt behandlet med respekt. Med bakgrunn i det har jeg blant annet jobbet for en 
hjemmeside som er livssynsnøytral og etablering av tilrettelagt gravfelt, noe vi har fått til.  
I Larvik er det ca. 300 daa med gravplassareal fordelt på 16 gravplasser med til sammen 

over 32 000 graver. Vi har ca. 400 begravelser pr. år, hvor av 56% er urner. Det sier seg selv 
at det er omfattende, men jeg har 10 faste ansatte som gjør en fantastisk jobb og følger opp 
stell av grøntarealene og begravelser på god og verdig måte.    
Så mange av mine oppgaver blir administrativ ledelse av gravplassforvaltningen med 

ansvar for nyansettelser, ferieplanlegging, utarbeidelse av fremtidig behovsbeskrivelse 
for gravplassareal og utbedringer av gravplasser, kort- og langsiktige investeringsbehov,  
driftsbehov, tilrettelegging for nye gravferdsskikker, administrative oppgaver som  
behandling av søknader, oppfølging av gravplasspørsmål fra publikum, oppfølging/ 
kontroll av gravregister og fakturakontroll og mye mer. 
Det er flere oppgaver som har engasjert meg, men det er spesielt to oppgaver som har fulgt 

meg helt fra jeg trådte inn i stillingen, og det er minnelunder og opparbeiding av nye karter 
for gravplassene.  
Første navnet minnelund, Undersbo, ble etablert i 2015, det var også den første i Vestfold, 

siden har det blitt etablert minnelunder ved fem andre gravplasser. For tiden planlegges 
minnelund i Svarstad, om alt går etter planen etableres den i 2021, forhåpentligvis kommer 
Hedrum i 2022 og Kvelde i forbindelse med utvidelsen av gravplassen. Vi ser at denne nye 
gravferdskikken er en oppadgående trend og et nytt tilbud som er blir tatt godt imot, i fjor 
ble 14% av urnene gravlagt i minnelund mot 6% i 2014. 
Kartarbeid for gravplassene handler om å produsere nytt kartmateriell i SOSI standard 

som vil gi hver grav en ID etter et koordinatsystem, dette er en lovpålagt oppgave, men selv 
om den er lovpålagt er det et meget interessant og lærerikt arbeid. Arbeidet er tidkreven-
de, men gir forvaltningen nødvendig opprydding og korrigeringer i gammel moro. Dette  
arbeidet har jeg holdt på med siden 2014 og jeg er nå ferdig med 9 av gravplassene, for 
tiden holder jeg på i Lardal og vil anta at arbeidet her avsluttes i 2021, resterende anslås 
ferdig i løpet av 2024. De nye kartene ligger på hjemmesiden til gravplassforvaltningen. 
Det er mye mer som engasjerer meg og som jeg gjerne skulle skrevet om, men her er det 

slutt og jeg håper at innlegget har gitt en liten innsikt i arbeidsdagen til en driftsleder for  
gravplassene.  
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I dag er det født dere en frelser
av Morgan Thorsen

Juletradisjonene  er noe vi bare må ha med for at  det skal bli  jul. Det er 
vaner som vi er vokst opp med.  Tradisjoner  med mat og drikke,  pynting, 
selskaper  og sammenkomster og mye mer. Her er  det mange familiære  
variasjoner.  
Josef og Maria hadde ikke fått alle ting på plass. Maria skulle føde og de manglet et egnet 

sted hvor det skulle skje. De måtte ta til takke med en stall der dyrene  holdt til. Josef hadde 
sine tanker om Maria, men han valgte å stå ved hennes side. Maria  fødte sin  førstefødte 
og la ham i en krybbe. Det skjedde under veldig enkle kår. De materielle vilkårene var ikke 
så mye å skryte av da Jesus ble født.  
Mens vi er opptatt av det materielle så forkynte engelen at Guds sønn er født. Han er lyset  

som har kommet  til verden.  Jesus  sier om seg  selv:  ”Jeg  er verdens lys”.  Det betyr at   
intet menneske er unntatt. Dette sier  han som er fra Gud. Mørket er ikke mørkt for ham. 
Lyset skinner i mørket og mørket har ikke overvunnet det.  
Gud sendte  sin sønn til verden i håp om å få menneskene i fellesskap med seg. Jesus  kom 

som frelser til oss. I ham  har vi tilgivelse og forsoning. Det er noe som har skjedd uten våre 
anstrengelser. Engelen forkynte et budskap som har betydning for mennesker til alle tider 
og uansett hvor  vi holder til og hva vi holder på med. Så lenge det heter i  dag kan vi ta 
disse ordene til oss. I dag er det født oss en frelser. 

En frelser er oss født i dag En frelser er oss født i dag 
i mennesker Guds velbehag, i mennesker Guds velbehag, 
Gud være pris og ære. Gud være pris og ære. 
Nå er han født i Davids stad, Nå er han født i Davids stad, 
den sønn som englene tilbad den sønn som englene tilbad 
velsignet evig være! velsignet evig være! 

Velsignet jul ! Velsignet jul ! 

En salmestrofe av Birgitte Cathrine Boye.En salmestrofe av Birgitte Cathrine Boye.



Kvelde skole gjennomgår for tiden en større oppgradering, og det er spennende å følge 
med på alt som skjer rundt i bygget!
Det mest omfattende arbeidet er innstalleringen av nytt ventilasjonsanlegg på barnesko-

len (det vi kaller 77-bygget). Dette arbeidet ble påbegynt i juni i år, og er i skrivende stund 
ennå ikke ferdigstilt. Selv om skolen kanskje får et mer industriaktig utseende med store 
metallrør på utsiden, vil et nytt ventilasjonsanlegg bety veldig mye for inneklimaet og det 
fysiske læringsmiljøet for både elevene og personalet på skolen. 

Deler av skolegården har blitt anleggssområdeDeler av skolegården har blitt anleggssområde Nytt ventilasjonsanleggNytt ventilasjonsanlegg

Opplæringsloven §9a slår fast at ”alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset behovene 
deres”. 

• Inneklimaet har stor betydning for elevenes helse, trivsel og læring. 
• Skoleeieren skal planlegge, bygge, tilrettelegge og drive skolen slik at elevenes   

 trygghet, helse, trivsel og læring blir ivaretatt. 
• Skolen skal systematisk kontrollere at miljøet er godt. 
• Det skal være trygt for elevene å oppholde seg på skolen, og bygningene på   

 skolen skal bidra til å fremme helse, trivsel og læring. 
I tillegg til det omfattende arbeidet som er gjennomført på innsiden, har skolen også fått en aldri så 

liten ansiktsløfting på utsiden. Nye fasadeplater ble montert på 59-bygget for ca. 4 år siden, og nå 
har skolen også fått et nytt og større inngangsparti mot Kveldeveien med ny kledning og større åp-
ning i veggen inn til skolegården.  Vi som har vårt daglige virke på Kvelde skole synes at resultatet 
er veldig bra!
Det neste store prosjektet som skal gjennomføres, er oppgradering av uteområdene og lekeappara-

tene på skolen – dette får hele bygda glede av!

Klasserommet til 1.trinnKlasserommet til 1.trinn Nytt og større inngangspartiNytt og større inngangsparti

Oppgradering av Kvelde skole
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av Bente Sundby
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Konfirmantpresentasjon i Hedrum
av Mariann Eriksen

Hedrum kirke har gjennomgått en renovering av det elektriske anlegget,  og derfor  
måtte det tenkes alternativt for å finne nye steder å holde gudstjeneste.  Søndag 23. august  
åpnet sokneprest Thorir J. Thorsteinsson  velvillig hagen ved Hedrum prestegård,  og det 
ble holdt gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene våren 2021. 
Arne Solem laget flott kors av et bjørketre, og brakte med en skipsklokke han selv brukte 

som klokker under seremonien. Organist Jørn O. Evertsen spilte på orgel fraktet fra Volds 
Minde. Det var god plass til alle i den store hagen, som ble pyntet med ekstra blomster 
for anledningen. Strålende sol laget en vakker ramme rundt det hele denne søndagen. En 
unik anledning til å gjøre noe nytt, men med tradisjonell liturgi. Flotte ungdommer ble  
presentert, og det aller første kullet i Hedrum som var med på utegudstjeneste. 
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med kaker, kaffe og brus. Dette sto menighetsrådet 

for. Det var god stemning, prat og hygge, og det var mange som ytret ønske om at dette 
burde bli en fast tradisjon. En time etter at arrangementet var over, og alt ryddet bort, øste 
regnet ned fra himmelen. 



Solveigs Juleminner
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av Solveig Evju

Tradisjoner ved forberedelser til jul og 
julefeiring
”Solveigs juleminner” er skrevet av Solveig 

Evju like før hun døde i 2009. Solveig var ei  
aktiv dame og en skikkelig drivkraft 
i bondekvinnelaget (som det het den 
gang). Juleminnene er gjengitt med tillatelse 
av hennes barn, Ann Torild Norheim,  
Odd Arne Evju, Harald Evju og Gunnar Evju.
Da jeg blei spurt om jeg kunne  tenke meg å for-

telle om mat og tradisjoner  til jul, måtte jeg ha 
betenkningstid. Hva kunne jeg bidra med her?   
Som de fleste av oss som har levd ei stønn, har vi 
opplevd jul både i krig og fred. Som dere skjøn-
ner, sa jeg ja. Så får vi se hva det blir ut av dette.
Generasjonene foran oss var nok mer opptatt 

av tradisjoner enn vi er i dag. Om vi skal bevare 
noe, må vi bli flinkere til å fortelle de unge i dag  
om hvor viktig det er å ta vare på tradisjonene og 
bruke dem.
Det var ikke store forandringer som blei gjort.  

Alt skulle helst være som før. Kanskje hadde de 
en sterkere tro på at hvis alt var som før, så kom 
ikke problemene så fort heller.
Spørsmålet er da, hadde de mer ro i seg?   

Mangler vi den? Når jeg tenker tilbake, hørte 
jeg aldri ordet stress. De kunne ha travelt  
mange ganger, alt skulle ha sin tid, men de 
tok den tiden de trengte. Ja, til og med hesten  
visste når den skulle stoppe.  Traff de naboen  et-
ter veien, så slo de av en prat. Hvor er denne pra-
ten i dag?  Jo, et fort nikk når du farer forbi i bilen. 
Dette som  en liten  innledning til det jeg egent-

lig  skal snakke om.  Jul.   Forberedelser til jul og 
det å holde på tradisjoner når det gjelder mat, 
det bør være viktig også for oss.  Tradisjoner blir 
skapt over tid. 
Juleforberedelsene i  gamle dager holdt på over 

lang tid. Vi kan vel si at femti år er  lang  tid. Det 
er nok det når vi tenker framover, men ser vi til-
bake, kan en lure på hvor  tiden har blitt av.
Jul var og er den store høytiden. Jeg tror ikke 

andre høytider kan måle seg med jul -hva den 
gjennom tiden har skapt av tradisjoner.  Hver  
familie hadde sin. Ingen var helt like, men 
om det var jul det dreide seg om,var det små  

forskjeller. Jeg er født og  oppvokst på gård, 
så det er naturlig for meg å  begynne der.  Når 
høsten kom og alt var høstet inn og treskever-
ket dura på låven, da hendte det nok at han  
far sjøl fikk et spørsmål: "Du har vel husket på 
å ta av fugleband?"   Jul var allerede i tankene.
Så gikk turen til mølla. Og spenningen om  

mjølet var godt å bake av, var alltid der.  Så  
første baksten av årets korn var helt avgjørende 
for resultatet. For var mjølet ”tungt”, som 
en sa, ja, da var en ille ute med julebaksten.  
Den baksten var veldig viktig. Alt dreide seg nå 
stort sett om  forberedelser til jul. 
Det første som nå blei tatt fram, det  var takka. 

Den blei satt på brannjern i skorsteinen.  
Masse finhogd ved blei bært inn, ja, for den måt-
te    være fin og god. Det var viktig med jevn og 
god varme. Nå dreide det seg om  flattbrød. Det 
måtte være godt stekt, men  ikke brent. Det skul-
le jo oppbevares lenge. Det blei bakt  finbrød til 
julemølja, det var bare av fint hveitemjøl. Det blei 
også bakt andre slag, av havre, bygg og rug. Det-
te var mer til hverdagsbruk. 
Så sto slaktinga for tur. All slakting foregikk  på  

gården, det kunne bli slaktet både  gris, kalv og 
stut. Noe skulle  selges, men det meste blei nok 
bearbeidet på gården. 
Bygdeslakteren hadde ei travel tid nå. Jeg kan 

huske - det var under krigen - det var ikke all-
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tid så lett å få ammunisjon, så slakteren måtte 
lage skudda sjøl. Jeg var  en 15 -16 år og skulle 
være med å røre  i blodet; det var  slik at vi måtte 
være med på det  som skulle gjøres. Så var det 
en gang at skuddet ikke var som det skulle. ”Fly  
etter øksa, Solveig!” Jeg hadde trebånner på meg, 
de sto snart igjen i søla, jeg fløy i sokkelesten.  
Slakteren fikk øksa, og alt gikk som det skulle. 
Skåldevannet var i bryggerhuset, så var det å 
bære det ut til slaktestedet. Slaktet blei hengt 
opp og hang til neste dag. Men det var ikke 
bare kjøttet som skulle brukes. Innmaten måtte  
renses og tarmene gjøres reine. Da var det å gå 
til elva og tømme innholdet der, vrenge dem, å  
huttetu som vi hadde neglesprett. Så var det 
opp i bryggerhuset igjen, her trakk vi tarmene  
mellom  to strikkepinner. De blei blåst opp og var 
klare og fine, nesten gjennomsiktige. Så skulle  
alt av  innmat vannes ut, tre til  fire dager. 
I bryggerhuset sto alle trekjøreler klare. De var 

skura og vaska med briskelåg.  Saltlaken sto 
klar, noe skulle også tørrsaltes. Så skulle slaktet 
deles opp, vi fikk tidlig være med på det. Vi fikk 
lære hva de  forskjellige delene het og hva de 
mest blei brukt til.  
Så blei kjøttkverna tatt fram, det blei malt til 

både medister og karbonader. Noe måtte også 
blandes til pølsefyll. Det  første jeg husker var at 
vi stappet pølser for hånd, men så fikk vi et horn 
til å sette på kverna. Det var stor stas. Medister-
kakene blei hermetisert på norges-glass, før det 
var å legge under fettlokk. Fryseren har i dag 
tatt over den jobben.  Når innmaten, hodet og  
labbene var vannet ut, var det å steike lever, lage  
leverpostei,  innmatkaker og lungemos.  Sylte av 
grisehodet og syltelabber blei lagt i saltlake. Det 
blei sydd okserull og tungerull.
Men det beste av alt for oss ungene  var når mor 

kokte blodpølse. Nabolagets unger kom, og vi  
kunne spise så mye vi ville.  Det var ikke alltid vi 
fikk så mye sukker, men eplemos var det nok av.  
Dette var snadder for oss. 
Da slaktinga var over, ja, da hadde vi smult 

og kunne tenke på julebaksten: Fattigmann og  
smultringer, goro og sirupssnipper, sandkaker 
og berlinerkranser. Helt innunder jul blei det 
bakt bakerovnsbrød , hvetekake, grovbrød og 
julekake.  
Tørrfisk skulle også vannes ut, for lutefisk på 

julaften var tradisjon hjemme hos oss. For å få 
god lut, blei det fyra med bare lauvved i en ovn. 

Det blei slått kokende vann over oska, så fikk 
den stå og klarne; så blei den silt og slått over 
fisken. Her lå den og godgjorde seg, som vi sa. 
Over i reint, kaldt vann, og vi hadde den deilig-
ste lutefisk.  Godt drikke skulle det også være, så 
hjemmelaget øl måtte brygges. 
Det var mange ting som skulle gjøres til jul.  

Huset skulle skinne, alt måtte være reint. Sølv-
tøy og  kobber blei pussa. Noen gaver blei 
laga; det var ikke så mye av det slaget. Vi lagde  
juletrepynt  og girlander til bestestua. De fleste 
hadde jo ei bestestue på denne tida.  Juletreet 
blei pynta her. 
De siste dagene før jul kunne nok bli lange for ei 

husmor. Men det var ei ære å ha alt ferdig i rett 
tid. På julaftens formiddag  skulle fugleneka set-
tes opp.  Det var det mannfolka som sørget for. 
Neka blei festet i to lange granbusker som blei 
satt opp på hver side av låvebrua. Det tror jeg var 
en skikk som var lik i hele bygda. Dyra i fjøs og 
stall blei heller ikke  glemt. De skulle også ha en 
godbit på julekvelden.
Så skulle alt være ferdig; vi hørte kirkeklokkene 

fra Kvelde kirke. Inne var bordet dekket, maten 
var ferdig: lutefisk, ribbe og surkål. Riskrem 
til dessert. Da kom det en ro over oss alle, vi  
kunne slappe av. Mor leste juleevangeliet, og vi 
sang ”Fra fjord og fjære, fra fjell og dyben dal, et 
’Ære være’ i dag gjenlyde skal”. Det var en skikk 
hun hadde tatt med seg fra sitt hjem. Seinere på 
kvelden var det gaver til alle.  Mengden av gaver 
kan nok ikke sammenlignes med i dag, men vi 
var fornøyde.  Så var det gang rundt juletreet, vi 
sang alle de kjente julesangene.
Første dag jul var en hjemmedag. Ingen skulle 

reise på besøk den dagen. På annen dag jul satte 
festlighetene i gang. Det kunne være familielag, 
juletrefest eller fest på lokalet, med skuespill og 
dans. I romjula kom også julebukker på besøk. 
Det kunne være både unger og voksne. Jul kun-
ne vi feire fram til tjuende dag, men hverdagen 
begynte nok før for de fleste.  
Dette som nå er fortalt, det var slik det var for 

bare seksti år siden. Mye er forandret på denne 
tiden. Vi må vel si til det bedre. Vi har tatt med 
oss tradisjoner fra våre barndomshjem.  På den 
måten har vi skapt våre egne tradisjoner sammen 
med våre barn. Så får vi håpe da, at noen av våre 
tradisjoner er så gode at de lever videre. Og at 
jula også i framtida blir en velsignet høytid.
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Gruer seg til en iskald vinter
av Anette Torjusen/Kirkens Nødhjelp - Foto João Sousa

Weedad Ahmad Al-Khalaf sitter uten-
for teltet til familien i den lille landsbyen  
Mekseh i Bekaadalen i Libanon.  
Rett bak rager fjellene til hjemlandet Sy-

ria, en daglig påminnelse om livet som var.  
Landet hun måtte flykte fra for åtte år si-
den. ”Livet er veldig vanskelig for oss og vi  
bekymrer oss mye for barna våre”, sier hun 
stille. 
Tre fødsler i flyktningleiren
Før de flyktet til værutsatte Bekaa, med 

iskalde vintre med mye snø, bodde hun i 
Um El Jurayn ikke langt fra Aleppo i Syria. 
Krigen gjorde det farlig å bo der, så farlig at 
hun til slutt måtte flykte sammen med ek-
temannen Mohammed Hassan Ibrahim og  
svigermoren Serie i 2012. Nå deler de  
skjebne med 70.000 andre syriske flyktnin-
ger i dalen.  Familien på tre har blitt til seks. 
Tre barn er født i flyktningleiren.  Eldste-
mann Yousef ble født for fem år siden, der-
etter kom lillebror Aus, som er tre år, og til 
slutt veslejenta Talia på ett år.  ”Alle barna 
våre har vokst opp her”, forteller Moham-
med.  Noe som fyller både han og Weedad 
med stor sorg.  ”Dagene deres går med til 
lek, fotball og spill.  Bortsett fra det så er det 
ikke så mye for dem å gjøre her.  Ikke har de 
skole her heller, jeg er redd barna våre må 
vokse opp som analfabeter”.
Vinteren er lang og kald i dalen. ”Kulda og 

store snømasser skaper problemer for oss.  
Vi har ikke råd til å dekke til teltet med  
isolerende beskyttelse, for det er så 
dyrt.  Derfor blir det veldig kaldt for oss”,  
forteller Mohammed.
For å holde seg varme, bor de på ett rom.  

”Der varmer vi opp, men i år er brensel en  
mangelvare her i dalen. Prisene på brensel 
øker, så det er vanskelig å fyre”, forklarer 
han.  Fra Kirkens Nødhjelp har de fått til-
gang til rent vann og hygienepakker.  ”Vi 
har rent vann her i teltet i tillegg til at vi 

får hygienepakker. Vi har også fått mye  
informasjon om hvordan vi kan ta vare på 
oss selv for å unngå sykdom”, sier Weedad.
De hadde fått både vann og hygieneartikler 

før covid-19, noe hun er veldig glad for.   
”Det har vært så viktig for oss at vi har hatt 
tilgang til vann og såpe. Det bruker vi jo 
hele tiden”, sier hun.   Behovene er store for 
rent vann og hygieneartikler, samtidig som  
mange trenger varme tepper som Kirkens 
Nødhjelp deler ut i Libanon. 
Du kan være med å hjelpe familier i nød og 

gi dem trygghet til jul. I Libanon kjemper folk 
mot covid-19 i tillegg til sult, kulde og fattig-
dom.  Eksplosjonen i Beirut har gjort flere  
tusen hjemløse og ødelagt mange liv. 
Sammen kan vi gjøre en forskjell. Vi sørger 
for rent vann og hygienepakker til mennes-
ker på flukt, og hjelper dem som er rammet av  
eksplosjonen med varm mat og husly.  
Samtidig jobber vi på spreng for å forhindre  
spredning av covid-19.
 Kirkens Nødhjelp er norske menig-

heters egen humanitære organisasjon, 
og har jobbet i Libanon siden 2013.  
Der jobber vi med vann, sanitær,  
hygiene og kjønnsbasert vold. På  
grunn av krig i nabolandet Syria har  
Libanon siden 2011 opplevd en masse- 
tilstrømming av flyktninger.  Størrelsen 
på flyktningpopulasjonen har ført til en 

Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf er bekymret Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf er bekymret 
for fremtiden til datteren Talia på ett årfor fremtiden til datteren Talia på ett år
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økning av landets befolkning på 25 prosent 
og et enormt press på infrastruktur som 
vann, fast avfall og elektrisitet samt til- 
gjengelige offentlige tjenester, særlig 
i helse- og utdanningssektorene. Ifølge 
Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) 2019, 
mangler 3.208.800 tilgang på trygt vann. 
Dette kan føre til alvorlige helserisikoer og 
eksponering for sykdom, særlig under over-
befolkede leveforhold som enkle teltbo- 
settinger og husrom av dårlig kvalitet. 

Det er ingenting for dem å gjøre i flyktningeleiren Det er ingenting for dem å gjøre i flyktningeleiren 
i Bekaadalen, og de har hele livet på vent. i Bekaadalen, og de har hele livet på vent. 

Diktet ”Solsnu ved Lågen” av forfatteren Jørgen Sandberg fra Lardal ble publisert i hans bok 
”Lågendalens glemte slitere. Et kulturhistorisk streiftog”, utgitt i 1992. Diktet sto også i Lardal 
menighetsblad i desembernummeret i 1995, og vi gjengir det her med forfatteren sin tillatelse. 

Solsnu ved Lågen
av Jørgen Sandberg

Lågalangs i kuldelandet,
glitrerim i hvert et spor,
frosten oser opp av vannet
der hvor vinternøkken bor.
Frosne flak i elven driver
uten noe særlig kall,
ingen venter at de skriver
opp hvorhen de skal.
Men så legger kulden lokk
over vannets ferd med ett, 
slik at flakene i flokk
fryser til en isparkett. 
Lenge bærer Lågen børen,
for Kong Vinters klo er kvass,
 lange tider er det før enn
vannet fritt får plass.
Men i frost og mørke tider
ydes vi en gledens skjerv;
lys og varme vil omsider
vinne etter soleverv.

Slik kan du gi  årets viktigste julegave:
-Vipps et valgfritt beløp til 2426.

-Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner.
-Gavekonto: 1594.22.87248
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HEDRUM
Døpte

06.09.2020 Ingrid Sundal Ahlfors
19.09.2020 Nathalie Skåtan
20.09.2020 Ailo Willoch Gutterød
04.10.2020 Kasper Sundal Nilsen
04.10.2020 Colin Siira
25.10.2020 Bjørn-Anders Gui
01.11.2020 Sigrid Sara Moland
01.11.2020 Leon Ringdal Nilsen

Vielser
10.10.2020 Ellen Marie Sundby Bredesen og Leif Johan Alfred Gerdin
31.10.2020 Ragnhild Gjelseth og Lars Mangelrød

Gravferd
26.08.2020 Mona Helene Andersen f. 18.04.1961
17.09.2020 Olav Nøstrud  f. 20.01.1937

HVARNES
Døpte

04.10.2020 Jenny Jansen
Gravferd

13.09.2020 Karin Rød  f. 28.01.1938
KVELDE

Døpte
30.08.2020 Bård Bakke
30.08.2020 Aage Hammer Kaspersen
30.08.2020 Ronja-Sofie Skjeggerød-Wendel
06.09.2020 Konrad Aarsten Robertsen

Vielser
12.09.2020 Julie Rimstad Wallin og Christoffer Heum Sundet

Gravferd
21.08.2020 Ranveig Elisabeth Borg f. 28.04.1929
23.08.2020 Synnøve Hellenes  f. 16.05.1936
27.08.2020 Lill Alexandra Ohrem f. 02.04.1992
04.09.2020 Sigrid Stensvold  f. 27.08.1931

LARDAL
Døpte

26.09.2020 Ole Håkon Aschjem
18.10.2020 Oliver Lie Karlsen
25.10.2020 Martin Aleksander Morken Bonstad

Vielser
22.08.2020 Kristina Stensholt og Even Myrvold Hansen
22.08.2020 Maria Helen Ulland og Knut Utklev

Gravferd
09.09.2020 Irene Wisth  f. 17.09.1958
17.09.2020 Thor Smith  f. 08.06.1954
30.09.2020 Edny F. Frantsvåg Hansen f. 16.04.1929
25.10.2020 Hans Lauritz Sogn  f. 20.07.1951

Livets gang
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Påmelding til julaftens gudstjenester
Vi ønsker at mange får oppleve en julaftensgudstjeneste i en av våre vakre kirker i år 

også. For å ivareta gjeldende smittevernsrestriksjoner blir det påmelding til gudstjeneste-
ne på julaften for alle kirkene i Larvik prosti. 
Påmeldingen åpner 1. desember og gjøres helst på www.kirken.no/larvik eller ved å 

ringe kirkekontoret på telefon 33 17 30 00. Du må oppgi navn og mobilnummer og du kan 
melde på flere personer i familien, og det går helt fint å legge til samme telefonnummer 
til alle personene som bor i samme husstand. Det er satt et maksimalt antall deltagere for 
å ivareta avstandsreglene, og er ulikt for hver kirke. 
Uansett hvordan du melder deg på vil du få en bekreftelse på e-post. Påmeldingen kan 

senere endres eller kanselleres ved å bruke lenken i bekreftelsen. 
Dersom du blir forhindret fra å delta, ber vi om at du melder deg av for å lette fremmø-

teregistreringen for kirkevertene, og for evt. å kunne gi andre mulighet til å delta.
Frist for påmelding til julaftens gudstjenester er mandag 21. desember.
Opplysningene blir lagret i 14 dager etter gudstjenesten for evt. smittesporing, og deret-

ter slettet. Vi forholder oss til de til enhver tid gjeldende smittevernregler og tar forbehold 
om nødvendige endringer.

Velkommen til gudstjeneste i kirken på julaften!
Ved spørsmål, kontakt:

Sigrid Kobro Stensrød, kirkeverge i Larvik, tlf. 982 31 305 
Sølvi Kristin Lewin, prost i Larvik, tlf. 992 32 148

Så er vi endelig i gang! Konfirmantåret 2020 – 2021 har startet. 21 konfirmanter er med i år, 
sju fra Hvarnes, fjorten fra Kvelde. Konfirmantene møter i to grupper fordelt på tirsdag og 
onsdag rett etter skolen. Som en rød tråd i konfirmasjonstiden kan vi sette ”Du er elsket av 
Gud”.  Det er viktig at konfirmantene føler seg verdsatt og sett, at de vet at de er elsket som 
de er. Når det er på plass, faller alt det andre også på plass. 
Konfirmantåret blir litt preget av koronapandemien. Vi hadde håpet vi kunne forsvare 

2.plassen i fjorårets konfirmantturnering, eller like godt ta 1. plassen. Men turneringen er 
avlyst. Det betyr ikke at konfirmantåret blir uten utfordringer. Blant annet vil vi lage foto-
utstilling også dette konfirmantåret. I tillegg går Kvelde kirke inn i et jubileumsår i 2021, 
det har konfirmantene en gyllen mulighet til å sette sitt fine preg på. Jeg gleder meg til året 
som ligger foran oss!

Konfirmantåret 2020 - 2021
av Tore Ørjasæter



13.12.2020   Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 3. søndag i adventstiden
13.12.2020   Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  3. søndag i adventstiden
18.12.2020   Svarstad kirke 08.30      Thorild S. Svanemyr  Skolegudstjeneste
18.12.2020   Svarstad kirke 10.00     Thorild S. Svanemyr  Skolegudstjeneste
20.12.2020   Hvarnes kirke 18:00 Randi Abelsen Woldseth 4. søndag i adventstiden
24.12.2020   Hedrum kirke 14:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Julaften
24.12.2020   Hedrum kirke 16:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Julaften
24.12.2020   Hvarnes kirke 14:00 Randi Abelsen Woldseth Julaften
24.12.2020   Kvelde kirke 15:00 Randi Abelsen Woldseth Julaften
24.12.2020   Svarstad kirke 14:00    Thorild S. Svanemyr  Julaften, barna deltar
24.12.2020   Svarstad kirke  16:00    Thorild S. Svanemyr  Julaften
25.12.2020   Hedrum kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 1. juledag
25.12.2020   Hvarnes kirke 13:00 Randi Abelsen Woldseth 1. juledag
25.12.2020   Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  1. juledag
26.12.2020   Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 2. juledag
31.12.2020   Kvelde kirke 15:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Nyttårsaften
01.01.2021   Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  Minnedagsgudstjeneste
10.01.2021   Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 2. søndag i åpenbaringstiden
10.01.2021   Hvarnes kirke 11:00 Vikar   2. søndag i åpenbaringstiden
10.01.2021   Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  2. søndag i åpenbaringstiden
17.01.2021   Hedrum Bygdetun 11:00 Randi Abelsen Woldseth 3. søndag i åpenbaringstiden
17.01.2021   Svarstad kirke 11:00 Vikar   3. søndag i åpenbaringstiden
24.01.2021   Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 4. søndag i åpenbaringstiden
24.01.2021   Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  4. søndag i åpenbaringstiden
31.01.2021   Hedrum Bygdetun 11:00 Randi Abelsen Woldseth Såmannssøndagen
31.01.2021   Svarstad kirke 11;00 Thorild S. Svanemyr  Såmannssøndagen
02.02.2021   Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Kyndelsmesse
07.02.2021   Hedrum kirke 19:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Kristi forklarelsesdag
07.02.2021   Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth Kristi forklarelsesdag
07.02.2021   Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  Kristi forklarelsesdag
14.02.2021   Hedrum Bygdetun 11:00 Vikar   Fastelavnssøndag
14.02.2021   Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  Fastelavnssøndag
21.02.2021   Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 1. søndag i fastetiden
21.02.2021   Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  1. søndag i fastetiden
28.02.2021   Hedrum Bygdetun 11:00 Randi Abelsen Woldseth 2. søndag i fastetiden
28.02.2021   Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  2. søndag i fastetiden
07.03.2021   Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 3. søndag i fastetiden
07.03.2021   Hvarnes kirke 18:00 Randi Abelsen Woldseth 3. søndag i fastetiden
07.03.2021   Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  3. søndag i fastetiden
14.03.2021   Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 4. søndag i fastetiden
14.03.2021   Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  4. søndag i fastetiden

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