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Kontaktinformasjon
Hedrum menighet:
Leder i menighetsrådet: Arvid Gusland     mobil 982 06 160
Kirketjener/klokker: Asbjørn Grøtteland     mobil 977 30 803 
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 Rasmussen 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, mobil 414 66 928, e-post: rawoldseth@larvik.kirken.no
Sokneprest i Hedrum: 
Thorir Jökull Thorsteinsson, mobil 416 42 328, e-post: tjthorsteinsson@larvik.kirken.no
Sokneprest i Lardal: 
Thorild Simonsen Svanemyr, 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!
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Prepress og grafisk ansvar har OZMedia. 
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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
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Til våre lesere
av Øyvind Hogstad

Hei igjen alle sammen!  Etter et år i mer eller mindre unntakstilstand, hadde 
vi denne gang håpet å kunne fortelle om normale tilstander framover.   
At kirkene kunne åpne som før, at kirkene kunne fylles opp som før og at 
konfirmasjonene skulle gå som planlagt i mai/juni.  I skrivende stund (februar) er vi dess-
verre like kloke.  Uforutsigbarheten råder og ingen ser ut til, eller tør, å si med sikkerhet 
når dette er over.  Vi må leve i håpet og ta en måned av gangen.

Etter intens jobbing har økonomien bedret seg.  Menighetsrådenes innsprøyting av  
midler i fjor, betyr at vi ligger godt an.  Selv om vi nå har midler til drift i hele 2021, vil det 
fortsatt være viktig at vi høster  støtte og anerkjennelse for vårt arbeid framover også.  

Vi kan ikke lene oss på menighetsrådene og regne med at de stiller opp igjen med det 
første, selv om utgivelse av menighetsblad må kunne anses for å være en god form for 
menighetsarbeid.   Se tallene på side 12 bak i bladet.

Ellers fikk vi flere nye annonsører i fjor.  Og denne gangen ønsker vi Borgersen begra-
velsesbyrå velkommen i våre spalter. Tidligere har vi brakt omtale av våre forskjellige  
sponsorer.  Vi ønsker nå å gå videre i denne serien, og denne gang er det Gavelstad  
Gjestegård  som presenterer seg på side 20-21.

Vi håper dette nummeret vil falle i smak.  Ellers er vi mottagelig for både ris og ros, og vi 
oppforder lesere og foreninger til å sende inn relevant stoff.

Vi i  redaksjonen vil  ønske Vi  i  redaksjonen vil  ønske 
alle  våre lesere en god og alle  våre lesere en god og 

fredfull  påskehøytid!fredfull  påskehøytid!
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Kjærligheten som er sterkere enn døden
av biskop Jan Otto Myrseth

Under Nürnbergprosessen, da fremtredende politiske og militære ledere i nazi-Tyskland 
ble stilt til ansvar for sine krigsforbrytelser, ble det framført et vitne som i en tid hadde 
oppholdt seg i en grav på en underjordisk kirkegård i Wilna i Polen. Det var det eneste 
stedet det var mulig for ham og mange andre å oppholde seg, mens de lå i skjul etter 
å ha flyktet fra gasskammeret. I et dikt skildrer denne flyktningen en fødsel. I en grav i 
nærheten fødte en ung kvinne et guttebarn. Den åtti år gamle dikteren hjalp til, og da det 
nyfødte barnet utstøtte sine første skrik, ba den gamle mannen en bønn: "Gode Gud, har 
du endelig sendt Messias til oss? For hvem andre enn Messias selv kan bli født i en grav?"

Juleevangeliet er beretningen om hvordan 
frigjøreren billedlig talt har landet bak  
fiendens linjer. Han kom i forkledning, ja,  
for han liknet slett ikke en krigshelt el-
ler slåsskjempe. Hans våpen er ikke sverd  
eller spyd, bomber eller stridsvogner, men  
kjærligheten som er sterkere enn døden. 
Det nyfødte barnet blir svøpt og lagt i en 
krybbe, like forsvarsløst som ethvert annet 
nyfødt menneskebarn. Det er som vi allerede 
skimter korset. 

Både krybben og korset er symboler på sår-
barhet. De er laget av samme tre.Korset er et 
martyrtegn, et torturredskap plantet midt i 
hatets og lidelsens verden. Det er først når vi 
ser at det er barnet fra krybben som henger 
på korset, vi fullt ut forstår den sterke fortellingen om Jesu fødsel. Han som tok bolig blant 
oss og delte våre kår, han vant over syndens og hatets makt da han ga sitt liv for oss.  
Påsken er julens innerste nerve. 

Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. 
(Norsk salmebok 56, 3. vers) 

Forbindelsen mellom krybbe og kors er helt nødvendig i vår kristne tro. Maria svøpte sin 
nyfødte sønn til livet. Siden tok hun imot hans døde kropp, slik det er framstilt så sterkt i 
Michelangelos Pietà. Men på den tredje dagen reiste Gud ham opp fra de døde, og i troen 
på ham får vi del i det evige livet – takket være kjærligheten som er sterkere enn døden.
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Hei! 
Jeg heter Christina og er ny daglig le-

der på frivilligsentralen i Lardal. Jeg er 
født og oppvokst på Steinsholt, og bor 
på Haneval sammen med Espen og de tre 
gutta våre. Jeg er veldig glad for å være på 
plass, og gleder meg til å kunne bidra til 
noe godt for bygda vår. 

Frivilligsentralen har nå, sammen med 
biblioteket og servicetorget blitt til Sen-
tralen. Det blir ingen endringer i frivil-
ligsentralens oppdrag, den skal drives 
som før. Men - vi har fått nye og bedre 
åpningstider, og du treffer noen her 
hver ukedag. Og du - visste du at du ikke  
trenger å være frivillig for å komme hit? 
Det er åpent for alle. 

Når dette skrives litt uti februar er det fortsatt mange av våre vanlige aktiviteter som ikke 
kan gjennomføres på grunn av koronapandemien, men jeg er glad for at vi denne uken 
igjen kan åpne språkkaféen og møteplassen vår. Det vet jeg betyr mye for mange. Så får vi 
tåle at vi må leve med påmelding og smittevernsrutiner en stund til.  

Heldigvis er det noen ting man kan gjøre, selv under en pandemi, og frivilligsentralen 
ønsker nå å tilby aktivitetene "rusleprat" og "telefonvenn". Har du lyst på noen å rusle en 
tur med, eller noen å prate med på telefonen? Eller har du lyst til å bidra med litt av din tid 
til å ta en rusleprat eller en telefon til noen som ønsker seg det? 

Vi ønsker oss også medvertskap på Sentralen enkelte ukedager. Kan du bidra med et smil 
og er åpen for en prat er mye gjort. 

Du kan lese mer om de ulike aktivitetene og registrere deg på nettsiden vår. 
Vi ønsker oss også veldig flere frivillige! Visste du at det er godt for helsa å være frivillig? 

Registrer deg på nettsiden eller kom innom meg på Sentralen, så tar vi en prat. 
Jeg håper vi sees!

Hilsen Christina Franksdatter BøhlerHilsen Christina Franksdatter Bøhler
Daglig leder i Lardal frivilligsentralDaglig leder i Lardal frivilligsentral

Frivilligsentralen i Lardal
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Mange har nok fått med seg at det har kommet opp et nytt 
skilt i Svarstad sentrum, der det gamle skiltet til biblio- 
teket sto. Sentralen er et resultat av et samskapings- 
prosjekt i samarbeid med universitetet i Sørøst Norge 
(USN), der også bygdefolk har vært sterkt involvert, og er 
et innbyggertorg for alle innbyggere i gamle Lardal kom-
mune.

Sentralen består av tre bærebjelker; biblioteket, Lardal 
frivilligsentral og servicetorget. Disse skal levere de  
samme tjenestene de alltid har gjort, men sammen har vi 
et mål om å bli et kraftsenter i bygda. Vi ønsker å være 
stedet der det meste skjer. Vi er veldig glade for at vi nå 
kan ha åpent hver dag. 

Navnet Sentralen ble avgjort gjennom en navnekonkurranse, der alle innbyg-
gere kunne bidra med sitt forslag, og Sentralen ble stemt frem som det vinnende 
forslaget. Det henspeiler både til den gamle telefonsentralen som lå rett nedi Lå-
gaveien, og skal være et symbolsk navn for hva huset nå skal bidra til; dialog, sam- 
arbeid og å koble mennesker sammen. 

Vi har også en smartboks på Sentralen. Der jobbes det med en teknisk løsning som skal 
gjøre det enkelt å koble seg opp mot servicetorget og andre kommunale tjenester via chat, 
telefon eller videomøter. Den er helt lydtett og vil, når man igjen kan sitte litt tett, også 
fungere utmerket til fysiske møter.  Frem til da kan du bruke din egen pc eller telefon. Ta 
med deg hjemmekontoret ditt hit en dag, da vel! 

I Sentralens åpningstid er det alltid en husvert tilstede, som tar imot deg og det du måtte 
lure på. Biblioteket er bemannet med bibliotekar to dager i uka, og ellers låner og leverer 
du som da det tidligere var mer åpent.  Når en dag covid-19 ikke lenger dominerer hver-
dagen vår med strenge smittevernregler, vil det også være åpent for at grupper, lag og 
foreninger kan låne lokalene til Sentralen utenfor åpningstiden. Det vil være gratis, og 
åpent for alle gjennom en booking-løsning. 

Du trenger ikke å ha et ærend for å ta en tur på Sentralen. Det holder lenge å ha lyst på 
en prat, eller en kaffekopp. Sentralen er for alle, og skal bidra til å styrke tilhørighet, lokal 
identitet og skape stolthet. Huset vårt skal være en arena for bedre dialog og samarbeid 
mellom innbyggerne, og mellom innbyggerne og kommunen. Dette skal vi gjøre sammen, 
og - det er for alle! 
Velkommen til oss på Sentralen!
Følg også Sentralens facebookside for å få med deg hva som skjer! 
www.facebook.com/SentralenSvarstad 

 ÅPNINGSTIDER: 
Mandag: 10-15 med bemannet bibliotek
Tirsdag: 10-15
Onsdag: 10-15
Torsdag: 16-19 med bemannet bibliotek
Fredag: 10-15

Vi har også åpent fra 11-14 den første lørdagen hver måned,  da med bemannet bibliotek. 



Vi blar i gamle menighetsblad og er denne gangen kommet til 1963.  Siden påsken står for 
døren, tar vi med kallskapellan Per Konrad Hansens innlegg  i påskenummeret:

   HERRENS DAG
Det var på den første dagen i uken at Gud sa: Bli 

lys!  Og det ble lys.  Da tente Gud det lys som engang 
skal slukne, når jord og himmel forgår.  Men på den 
første dagen i uken tente Gud et annet lys, det lys 
som skinner i mørket, det lys som aldri i evighet skal 
slukkes.  For på den første dag oppvakte Gud Jesus 
fra de døde.

Derfor ble den første dag i uken kalt for Herrens 
dag.  Søndagen, solens dag, er Herrens dag.  Hver 
søndag i uken minner meg om at Jesus er ikke i  
døden, han er oppstanden. Han ligger ikke i graven, 
han lever.  Han lever nå og her.  Ikke som en tåket 
idè, ikke som en ånd, men som en levende personlig 
legemlig oppstanden Herre og Frelser.

Søndagen forteller meg at det som hendte fredagen 
da Jesus led og døde på Golgata, det er godt nok.  Da 
Jesus led døden på korset, da ble all min synd sonet, 
da ble all min gjeld betalt.  Men det var mørkt den 
dagen.  Gud tidde.  Da Jesus ropte: Min Gud, min 
Gud, hvorfor har du forlatt meg?  Da fikk han intet svar.  Det eneste vi hører er Jesu for- 
tvilte rop ut i mørket, der han henger, naglet under vredens torden.  Himmelen er taus.  
Men påskemorgenen bryter Gud tausheten.  Da forkynner han for all verden at det som 
hendte den grufulle dagen på Golgata, det har han godtatt som soning.  Jesus ropte med 
høy røst:  Det er fullbrakt.  Påskemorgen svarer Gud sitt kraftige Amen.  Da er det som vi 
hører de samme ordene som lød ved hans dåp:  I ham har jeg velbehag.  Offerlammet var 
godt nok, betalingen var stor nok.  Alt er i orden.  Min Gud er en forsonet Gud, min himmel 
er nu åpen.  Så vet jeg det, søndagen forteller meg det, også min synd ble sonet den dagen 
Jesus døde.  Også min gjeld ble betalt.  Gud selv har stadfestet   det ved å vekke Jesus opp 
fra graven.  Det skal ikke være den minste tvil i min sjel om at alt er i orden hos Gud, at min 
synd er forlatt, alt sammen, for det stadfestet Gud påskemorgen.

Men den første dag i uken forteller meg noe mer.  Hans oppstandelse er min oppstandelse. 
Er hans død min død, så er også hans oppstandelse min.  Som slektens representant var det 
han døde, som slektens representant var det han oppstod.  De to hører uløselig sammen og 
kan aldri atskilles.  Tror jeg på Kristus, er jeg i Kristus, da er jeg oppstanden med ham, da 
skal jeg ikke dø, men leve evig.  Ved dåpen ble jeg forenet med ham, sier Paulus, ved den 
samme dåp er jeg oppstanden med ham.  Den tomme graven er for alltid tom.  Da Jesus 
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Fra en svunden tid
Redigert av Øyvind Hogstad
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forlot den for aldri mer å vende tilbake til den, da var det jeg som forlot den, og heller ikke 
jeg skal mer vende tilbake.  Min død, det er bare en omkledning, da det forgjengelige skal 
ikles uforgjengelighet, og det dødelige skal ikles udødelighet.  Det er bryllupskledningen 
som tas på, men først må den gamle slitte tas av.  

Da oppfylles det ord som er skrevet:  Døden er oppslukt til seier.  Død, hvor er din brodd, 
død hvor er din seier?  Men Gud være takk som gir oss seier, ved vår Herre Jesus Kristus. 
Han gir oss seier over døden, for hans seier er min seier, hans oppstandelse er min  
oppstandelse.

Så til slutt:        BRUK NATURVETT! (nr. 5/1963)

Dette er et opprop som har stått i mange aviser, og også i radioen har det vært omtalt.   
Og hva går det ut på?  At enhver som ferdes i skog og mark er varsom og ikke ødelegger  
naturens egen skjønnhet.  Særlig gjelder det at det ikke blir kastet papir-rusk, appelsin-
skall, bananskall eller annet avfall, som skjemmer.  Likeså at en er meget omhyggelig med 
ild, så en ikke gir årsak til skogbrann.

Men er det noe å skrive om i et menighetsblad?  Har dette noe med kristendom å gjøre?  
Jo, det har!

En vakker natur er en rik Guds gave til oss, og vi krenker både gaven og giveren hvis 
vi skjemmer denne gaven.  Dernest plikter vi å ta hensyn til våre medmennesker.  Hvor 
deprimerende virker det ikke om vi kommer fram til en vakker hvileplass i skogen og 
finner tomme hermetikkbokser slengt utover sammen med matpapir og annet rusk.   
Renhet er et kristent ideal.  La derfor vår ferd i skog og mark bære preg av kristen kultur.  
Derved gleder vi oss selv og andre best.

Jesus lever, graven brast.           Jeg har vunnet, Jesus vant,Jesus lever, graven brast.           Jeg har vunnet, Jesus vant,
Han stod opp med guddoms velde.                  døden oppslukt er til seier,Han stod opp med guddoms velde.                  døden oppslukt er til seier,
Trøsten står som klippen fast,                  Jesus mørkets fyrste bandt,Trøsten står som klippen fast,                  Jesus mørkets fyrste bandt,
at hans død og blod skal gjelde,                              jeg den kjøpte frihet eier.at hans død og blod skal gjelde,                              jeg den kjøpte frihet eier.
lynet blinker, jorden bever.                  Åpen har jeg himlen funnet,lynet blinker, jorden bever.                  Åpen har jeg himlen funnet,
Graven brast, og Jesus lever.                 Jesus vant og jeg har vunnet.  Graven brast, og Jesus lever.                 Jesus vant og jeg har vunnet.  



Fra orgelkrakken
av organist Kjell Frigstad 

Alt har sin tid. Ordene fra Forkynneren er 
stadig aktuelle, og noen av oss må innse at 
mye av det vi har gledet oss over å kunne 
bidra med har hatt sin tid. Jeg har nå vært 
pensjonist i drøye to år, og savner selvsagt 
det regelmessige arbeid med sangerne og 
musikerne "mine", men jeg er så heldig at 
jeg får anledning til nokså ofte å medvirke 
i gudstjenestene hos dere fra orgelkrakken. 
Stor takk for at jeg har blitt tatt så godt 
imot! Jeg gleder meg hver gang! 

Som kirkemusikere har vi ansvaret for å 
forvalte verdens viktigste "produkt", og 
er derfor veldig avhengige av en velvillig  
menighet, gode musikervenner og kolle-
ger, og av og til litt romslig økonomi, for å 
gjøre kirkemusikken synlig og attraktiv. 

Kirkemusikken er i endring, og godt er det! 
Vi har opplevd mye vakker nyskapning, 
og menighetene satser høyst forskjellig 
i sine musikkaktiviteter. Mange av våre 
kirkemusikere er veldig allsidige. Klarer 
kirken å ta vare på dem på en god måte? 
Klarer vi å få med og å ta vare på unge 
sangere og musikere, og klarer vi å moti- 
vere dem til å bli spesielt glad i kirke-
musikken på tross av de begrensede  
økonomiske ressurser vi disponerer?

Mange av kirkene våre har eller er i ferd 
med å få gode orgler. Det gleder selvsagt 
en med konservativ utdanning, men du 
verden for en utfordring det er blitt! Mye av 
den virkelig store orgelmusikken og vokale 
instrumentale kirkemusikken er det nå 
ikke plass til i en vanlig høymesse. Altfor 
mye har tatt veien over i konsertsalen og 
kan dessverre bare oppleves der, eller i  
beste fall i et stort nok kirkerom som rom-
mer mange nok godt betalende "tilskuere" 
til at "prosjektet" lar seg gjennomføre! 

Påsken er nært forestående. Jakob Sande 
har en sterk pasjonssalme i salmeboka vår. 
Vi gjorde den med mine kjære korsangere 
på langfredag de siste årene jeg var i Gjer-
pen med melodien som SKRUK har på en 
av sine CD-er:   Du som låg i natti seine.  
Salmen viser oss hvorfor ord og toner  
virker så sterkt sammen! Kanskje er dette 
noe av kjernen i det vi ønsker å formidle, og 
som vi heldigvis kan gjøre med begrensede  
resurser - forutsatt at sangerne stiller 
opp! Stor takk til alle dere som gjør nett-
opp det! Noen av de fineste opplevelsene 
vi har er heldigvis i det lille formatet i en  
gudstjeneste! Velsignet påske til dere alle!
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Mykje lys og mykje varme
av Øystein Langerud

Hedrum kirke ble gjenåpnet høsten 2020 etter 8 uker nedstengning, på grunn av arbeidet 
med nytt el-anlegg. Dere som tar veien opp Lågendalen på østsiden en mørk kveld, vil se 
kirken opplyst og flottere enn noen sinne. 

Kirkebesøkende vil legge merke til at de gamle rørovnene under benkene er borte, de 
som kanskje smeltet skosålene til dem som benyttet dem som fotskammel.  Nå er varme-
ovnene plassert under setet og er helt ufarlige.

Lyssettingen, ute og inne, har blitt fornyet på en måte som gir en fantastisk opplevelse. 
Lyssettingen fremhever kirkebygget i landskapet og mange flotte detaljer inne i kirkerom-
met kommer til sin rett. Det er en opplevelse å se kirken både fra utsiden og innsiden. Ikke 
bare den synlige delen av anlegget er nytt, alt det som ikke er synlig er også nytt. Kom og 
se, "se, alt er blitt nytt!"  Kirka er faktisk den samme gamle, men det er helt utrolig hva 
lyset gjør! 

Kort oppsummering av arbeidet: Kirka har fått nytt el-anlegg, varmeovner, nytt lys ute 
og inne. Det har kostet ca. 3,5 millioner kroner.  Norconsult har hatt hånd om arbeidet fra 
planlegging til sluttføring. Multfag as har hatt installasjonsarbeidet. 

Vi er veldig takknemlige for at arbeidet er utført, og er strålende fornøyd med resultatet. 
Takk til alle aktører for et flott samarbeid!



INNTEKTER:  2020  2019            BUDSJ. 2021

Gaver fra privatpersoner 20 749   31 619  23 000
Gaver fra foreninger 17 500  10 500  25 000
Fra soknene  68 585     5 271  12 000
Annonsør/sponsor 57 375  64 700  80 000
Andre inntekter    7 500             0             0
   ________________________________________
SUM INNTEKTER       171 728  112 125  140 000

KOSTNADER:

Trykking    44 100  58 800  62 000
Fulldistribusjon   27 879  34 512  37 000
Porto utenfor soknet   6 000   7 300    8 000
Gebyrer (Vipps)          99
Layout    23 250  19 500  33 000
Andre utgifter     2 374                
   ________________________________________
SUM KOSTNADER                   103 702            120 112  140 000
   ________________________________________

RESULTAT                    68 026             -7 986                                     0 
   ________________________________________

Kommentarer til diverse poster:
FRA LESERNE: lavere innbetaling i 2020 pga. kun 3 utgivelser.  Statistisk kommer  
  hovedtyngden av innbetalinger rett etter utgivelse.
FRA SOKNENE: posten inneholder innbetaling kr 60.000,- fra menighetsrådene.     
  Derfor det gode resultatet som ikke vil gjenta seg inneværende år.   
  Resten, 8.585,-, gjelder ofringer i kirkene.
Andre innt.: kr 7.500,- er gave fra Larvikbanken.
BUDSJETT 2021:  er lagt opp med 4 utgivelser.

Som dere ser har 2020 vært et spesielt år, men likevel i positiv utvikling.  Pr. påske -21 har 
vi penger nok til å dekke alle 4 utgivelsene i 2021.  Dette i hovedsak takket være menig-
hetsrådenes kapitaltilskudd i fjor.  Etter vår mening er det fullt mulig å fortsette med over-
skudd, men pt. vet vi ikke hvor mye våre utgifter vil stige utover i 2021.  Så derfor håper 
vi at leserne, foreningene, annonsørene og andre med litt penger til overs, vil fortsette å 
støtte oss. 

Bokført av Johan Edvard Hvarnes, kommentert av Øyvind Hogstad
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Årsregnskap
Hedrum og Lardal menighetsblad
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Ny kirketjener i Hedrum
av Asbjørn Grøtteland

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

22 40 00 4022 40 00 40
krisetelefon krisetelefon 

åpen hele døgnet!åpen hele døgnet!

Ny kirketjener det er meg; Asbjørn Grøtteland, 
61 år, fra Flekkefjord. Jeg er gift med Elisabeth, fra 
Stokke, vi har to døtre. Høsten 2019 flytta vi til Stavern. 
Jeg har tilhørt Frikirken i 44 år, og er fortsatt medlem der.  
Jeg er utdannet elektriker, men har også jobbet 11 år som 
kirketjener, graver og kirkegårdsarbeider, og trivdes vel-
dig bra med det. Gjennom ett år som kirketjenervikar i Lar-
vik hadde jeg tjeneste i 10 av kirkene, inntil jeg ble fast 
ansatt i Hedrum i høst i 30% stilling. 

Jeg har stor glede av å jobbe i den aller fineste kirka 
i kommunen! Jeg tenker mye på alt som har foregått i  
kirka gjennom tusen år av både glede og sorg. Jeg er glad i  
mennesker og liker å pusle med praktiske ting. Jeg ser 
fram til at Hedrum kirke igjen fylles med mennesker!

I fjor høst kunne menigheter søke  
Kirkerådet om midler til liturgisk inven-
tar i kirken med fokus på barns og unges  
deltakelse i gudstjenstelivet. 

Kvelde menighet søkte om støtte til 
en lysbåt og fikk innvilget søknaden.  
Prosessen kunne starte og i disse dager 
lages Lågaprammen i miniatyr som skal 
stå i Kvelde kirke som et sted å tenne lys. 
Lågaprammen har sterke tradisjoner i  
Lågendalen, slik Kveldekirken med sine 150 har det. Dette hadde vi lyst til å forene gjen-
nom prosjektet, og vi har fått med oss lokale krefter som bygger båten for oss. Det er vi 
glade for! I oktober feires jubileumsgudstjeneste og da vil lysbåten presenteres i all sin 
prakt. Spør om vi gleder oss!

Lysbåt i Kvelde kirke
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av Øyvind Hogstad, foto Øyvind Hogstad
Info om fotturer i Lågendalen

Etter koronaen’s inntog  i mars 2020, ble som kjent 
mye stengt ned.  Det ble vedtatt forbud mot større 
ansamlinger og unødige reiser, det skulle vaskes 
hender, og det å holde avstand ble et livsviktig  
begrep.

Primus motor, Aud Moe, hadde jo planlagt og inn-
budt til et rikholdig og variert program for vårseson-
gen 2020.  Men etter hvert som koronaen utviklet seg, 
ble det snart klart at det å arrangere turopplegg som  
dette, ville kunne by på praktiske problemer, og  
også ikke minst, kunne medføre et visst ansvarsfor-
hold, hvis smitte skulle oppstå.  Derfor ble vårseson-
gen avlyst, og høstsesongen gikk med i dragsuget.

Vi er over i et nytt år.  Vårens tursesong  nærmer seg, 
men enn så lenge blir det ikke satt i gang med nye  
turer.  Aud lever jo for tur og har lovet å være den  
første til å sette i gang igjen så snart korona- 
situasjonen er avklart og avlyst.

Imens får alle turglade mennesker, som det er 
mange av, selv ta seg i nakken og komme seg ut.  
Fremdeles, (pr. 15.2.21), er egne turer i skog og mark 
lovlig å gjennomføre, både til fots og på ski. 

Busstur 2021
Menighetene i Hedrum, Kvelde, Hvarnes og Lardal ønsker også denne sommeren å  

arrangere en dagstur med buss.  I 2019 hadde vi vellykket tur til Heddal stavkirke, Rjukan 
og Nutheim.

I 2020 skulle vi vært til Nes jernverk ved Tvedestrand og kirkeruinene i Bamble. Dessverre 
ble den turen avlyst på grunn av koronapandemien. Nå er vi i gang med å tenke på en tur 
for 2021. Vi har ikke bestemt enda hvor turen går, for det er litt avhengig av fremtidige 
smittevernstiltak. Per i dag er det kanskje vanskelig å se for seg at det er mulig å arrangere 
busstur i det hele tatt i denne koronatid. Men vi har tro på og håp for, at når vi er kommet 
over sommeren, så vil smittefaren være betraktelig mindre. Derfor tenker vi i utgangs-
punktet at vi setter av onsdag 18. august til årets tur. Men vi kommer tilbake med mer 
sikker informasjon om tid, turmål og program i neste nummer av menighetsbladet, i juni. 
Vårt håp er at situasjonen skal være slik i sommer, at det igjen er både  trygt og godt å fylle 
en buss med glade mennesker i sang, samtale og god stemning.

Hilsen Turgruppa v/diakoniarbeider Ove Berrefjord
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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.

Prestentasjon av leder 
av Mariann Eriksen

Leder i Hedrum menighetsråd er Arvid Gusland. 
Han er gift med Ann Kristin, som kommer fra Ring-
dal, og sammen har de tre voksne barn. De er bo-
satt på Verningen, i et koselig hus med flott oppar-
beidet hage. Her har de bodd siden han avsluttet 
studiene i Bergen. Etter dette ble det pendling til 
Oslo et par tiår.

Arvid er født og oppvokst i Brunlanes, og ble døpt 
og konfirmert i frikirken der. Moren bor i Helgeroa, 
og faren døde for syv år siden. De to brødrene bor 
fremdeles i Brunlanes. For tre år siden meldte han 
seg ut av frikirken, og inn i Den norske kirke. Han 
har imidlertid vært medliturg i Hedrum kirke før 
det. Nå ser han det som en viktig og meningsfull 
oppgave å være med i menighetsrådet. Han tenker 
at det er et veldig bra sammensatt menighetsråd, 
som jobber godt med utviklingen av  menighetens 
arbeid, spesielt i forhold til konfirmantene. De ansatte er også viktige medspillere her. 
Kirken og menigheten har stor betydning for folk i Hedrum. Ellers har Verningen bedehus 
vært et fast tilholdssted i mange år. Der har han vært styreleder, aktiv i ungdomsarbeidet, 
møteleder m.m..  Han har også deltatt i det nasjonale arbeidet til Norsk Luthersk Misjons-
samband, som bedehuset hører under.

Arvid har en utdannelse og yrkesbakgrunn som gjør han godt kvalifisert til å være leder i 
menighetsrådet. Han er utdannet siviløkonom og jurist, har vært byråsjef i olje- og energi- 
departementet, konsernsjef i Treschow Fritzøe, direktør for næringspolitikk i Norges  
Rederiforbund og styreleder i blant annet Bergene Holm AS og Norrek. Fra 2017 har 
han drevet egen advokatpraksis. Siden Arvid Gusland ikke er den som forteller mye om 
egne meritter, fant jeg dette i hans imponerende CV. Hans fritidsinteresser er, spesielt i  
sommerhalvåret, hagearbeid, turer i Viksfjord, jazzkonserter og joggeturer i skogen.
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av Inger Lene Røsholt, fotos Laila Omholt
Lardal Sanitetsforening

Vi har lyst til å fortelle litt om hva vi  
arbeider for og støtter i foreningen vår.

Året 2021 har vært preget av korona, og de 
fleste medlemmene er i risikogruppa, så vi 
har ikke hatt så mye aktivitet. Men vi  har  
reservekapital, og har støttet mange gode 
formål til tross for små inntekter.

Da sykehjemmene blei stengt for besøk 

og aktiviteter, kjøpte vi DAB- radioer til alle 
rom som ikke hadde det. Vi ga blomster til 
alle fellesrom til jul. Aller helst skulle vi  
hatt hyggetreff, men det må bli til høsten 
-  håper vi.

Fastelavensris rakk vi å selge før alt blei 
stengt. Da samarbeider vi med 4-H. De  
lager ris for oss. Det får de godtgjørelse  
for, gode inntekter for dem.

Vi deler ut refleksvester til 1. og 10. klasse. 
Da blir vi alltid tatt godt imot på skolen. Vi 
sier litt om hvorfor det er så viktig at de blir 
brukt. 

Det kom et brev fra barneskolen. De har jo 
ikke penger til så mye ekstra, og de ønsket 
seg flere bøker. Leseglede er viktig, og vi ga 
en pen sum til formålet.

Vi fikk brev fra en av barnehagene også, de 
ønsket seg penger til uteleker. Og barneha-
gene deler skjebne med skolen, ressursene 

er knappe. Penger til nytt er vanskelig å fin-
ne. Det er viktig å fornye,for ting blir slitt et-
ter år med bruk. Så dukka vi ned i reserve- 
kapitalen enda en gang, og fant jammen en 
pen sum til hver av våre tre barnehager.

Hvert år blir det arrangert en temadag 
om psykisk helse på ungdomsskolen.  
Da serverer vi lunsj til ca. 100 barn og voks-
ne. Og det er kjempepopulært. Ungene spi-
ser dobbelt så mye som vanlig, og det er 
god stemning. Vi er mer enn velkommen, 
gjerne oftere.

Dette er noe av det vi støtter og jobber 
med i lokalmiljøet. Vi gir også midler til 

sentralt hold. De pengene går stort sett til 
forskning. Typiske kvinnesykdommer har 
blitt underprioritert, og det er sanitets- 
kvinnene opptatt av.

For å finansiere alt dette, trenger vi inn-
tekter. Og bygdefolk er så flinke til å kjøpe 
ris og ta lodd når vi står på butikken og 
banker på dørene. Tusen takk skal dere 
ha. Men som en liten parentes, de som gir 
aller mest er jo oss selv. Sånn er det i alle  
foreninger.

Med ønske om et godt år for alle – uten 
korona etter hvert.
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Kor Kor Korona - Et år i taushet
av Kjell Håkestad

Korsang og korona er en dårlig kombi-
nasjon. Lardal kantori, en av de kulturelle 
institusjonene i Lardal, har blitt bragt til 
taushet, i alle fall offentlig, i mer enn et år!

12. mars 2020 ble landet stengt ned. Det 
var rett før Lardal kantori skulle ha sin  
vårkonsert. Konsert ble det naturlig nok 
ikke.

Vi har forsøkt å være kreative, noe som 
har gjort at vi har fått muligheten til å  
samles til øvelse i perioder; dog aldri 
sammen som fullt kor, men i et halvt kor  
eller i mindre stemmegrupper.

For et år siden var jul langt unna. Jeg had-
de et godt håp om at innen jul er dette her 
over og kantoriet kan reise til England som 
vanlig; vår tur nr. 18 dit. Det er ofte ikke så 
lett å innrømme at man tar feil, men jeg skal 
gjøre det nå. Jeg tok visst fryktelig feil!

Og slik som ting ser ut i skrivende stund, 
er jeg neimen ikke sikker på om vi kom-
mer oss til England i 2021 heller! Det går  
langsomt, forhåpentligvis framover!

I løpet av 2020 hadde Lardal kantori ingen 
opptredener. Det ble stang ut hele veien.

Det så lenge ut til at julekonsert skulle 
være mulig i slutten av november, men rett 
før ble landet stengt ned nok en gang, og  
ingen julekonsert var mulig.

Vi gav oss ikke så lett, og så på mulig- 
heten for å ha julekonsert i Svarstad kirke 
for noen få inviterte gjester i begynnelsen 
av januar. Det så lenge lovende ut, men 
hvor lenge var vel Adam i Paradis?

Ny nedstengning kom helt 
i starten av januar, så snipp 
snapp snute så var jule- 
konserten ute!

Men et lyspunkt hadde vi dog denne mørke 
høsten. To av korets medlemmer giftet seg i 
Svarstad kirke 19. desember.

Vi fikk gleden av å bidra med korsang,  
riktignok med bare noen få sangere.

Det maksimale antallet sangere vi kunne 
få plass til i forhold til smittevernreglene, 
var 10, og vi framførte blant annet Halleluja- 
koret fra Messias. Det gikk veldig fint, selv 
med bare 10 sangere!  En liten bragd og et 
stort lyspunkt!

I løpet av 2020 fikk Lardal kantori, tross 
alle begrensninger og problemer, flere nye 
medlemmer i rekkene. Ingen av dem har 
fått være med å synge offentlig ennå, men 
de holder ut og håper på bedre tider.

Når dette skrives, vet vi ikke når vi kan 
komme i gang med øvelser igjen, men kan-
skje er vi i gang når dette leses! Vi lever i 
håpet!

Skulle du ha lyst til å synge i kor, er det 
plass i Lardal kantori, et kor kanskje litt 
utenom det vanlige.  Pr. i dag kommer de 
40 medlemmene fra Lardal, Larvik, San-
defjord, Holmestrand, Kongsberg og Pors-
grunn. Så vi har et stort nedslagsfelt, stor 
bredde og fremdeles god plass. Ta kontakt 
med dirigent Kjell Håkestad om dette kan 
friste!  Kanskje blir det tur nr. 18 til England i  
november? Hvem vet?
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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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Kvelde

www.bergeneholm.no

Berganmoen verksted AS
Lågendalsvn. 2637, 

3277 Steinsholt

Tlf. 33 12 94 48Tlf. 33 12 94 48



20

Gavelstad Gjestegård har vært drevet i 3 generasjoner av familien Myhre fra bygda her. 
Gården var opprinnelig en vanlig bondegård, men har også vært lensmannsgård.  

Overnattingsstedet startet for ca. 75 år siden med rekreasjonssted for slitne husmødre, fra 
Oslo og andre steder.

Siden har det vært et sted for mange forskjellige 
personer og grupper. Det har vært lagt stor vekt 
på musikk og spesielt på korps. Her ble låven 
innredet og tilpasset for musikkorps. Den fikk da 
det flotte navnet, Carnegie Hall. Kanskje fordi det 
også var instruktører fra USA som hjalp til. Det 
har vært arrangert sommerskole i musikk her i  
mange år. Stedet har også vært rikt besøkt av  
danske turister. Her ble det første skitrekket i 
Vestfold etablert i Gavelstadåsen. 

Det har vært kursvirksomhet av forskjellig art. En 
tid hadde politiet sine faste kurser her. 

Kommunale og politiske grupper har også hatt 
sine møter og sammenkomster her. Bygdas for-
skjellige lag og foreninger har fortsatt sine årlige  
sammenkomster her. Det har vært mange konfirma-
sjoner, brylluper og andre selskaper og jubileer som 
bygdas folk har gledet seg over. Det å ha et sted å 
kunne overlate arrangementene til har for mange 
vært svært gledelig. Det har også vært mange  
minnestunder etter noen som har gått bort.

Da vi i 2009 overtok dette ærverdige stedet med 
"sjel" i, så var det med stor respekt for hva dette 
har vært for bygda og tidligere gjester. Den gode 
drift som var, er ført videre.  Vi legger ikke skjul på 
at vi som driver stedet er kristne og har våre kristne  
arrangementer, dette føler vi har gått meget bra. Vi 
har fått god kontakt med bygdas befolkning.  
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Stig Salthaug, Tide Vestfold  
hjelper deg gjerne på tlf. 480 01 327

tur@tide.no   tide.no

Leie turbuss
     05505

Underveis har vi foretatt nødvendige fornyelser 
både innvendig og utvendig. Vi har fornyet en 
stor del av rommene. Noen rom hadde ikke egen 
dusj og toalett, det har vi også fått ordnet. Vi har 
laget rom med egen kjøkkenkrok for selvhus-
holdning. Spisesal, inngangsparti med toaletter, 
salonger og korridorer har også blitt fornyet.

I dag fremstår Gavelstad Gjestegård som et 
godt alternativ, med plass til 107 gjester fordelt 
på 1 enkeltrom, 42 2-, 3- og 4- sengsrom, alle 
med dusj og toalett, hvorav 3 familierom med 
egen kjøkkenkrok. Ellers har vi en spisesal som  
rommer opptil 120 personer under normale for-
hold, og salonger. Vi har Carnegie Hall med plass 
til 120 personer, flere kurssaler med plass fra  
10 – 50 personer. Med stor hjelp og egen dugnads- 
innsats har vi greid å drive stedet.

Ting og strukturer har forandret seg mye i løpet 
av disse 75 år, men vi har fortsatt stor andel av 
skolekorps og andre voksne korps på helgeturer. Grupper av forskjellige slag kommer 
også. Firmaer benytter oss som overnatting for arbeidere. Bygda benytter oss fortsatt til 
minnestunder og selskaper. Noen menigheter og organisasjoner har også sine samlinger 
her. Selv står vi for 7 – 8 årlige helge-samlinger.  

Her presenterer vi vår måte å leve kristenlivet, med god bibelsk forkynnelse og glad sang 
og musikk. Vi vil inspirere og oppmuntre mennesker til fortsatt stå i den åndelige kampen 
som vi har i denne tiden. 

Koronaproblemene har vi merket ganske kraftig siste året. Det 
ser ut som om det fortsatt kan bli en utfordring og mange avbe- 
stillinger. Vi håper og ber om at det skal ta slutt snart. Derfor er 
vi tross alt optimistiske og ønsker alle hjertelig velkommen til  
Gavelstad Gjestegård, enten du tenker på å arrangere  
weekender,dagsturer, enkel overnatting, et festlig lag eller 
bare et måltid mat. Vi er her for dere. Til slutt, smittevernsregle-
ne har høy prioritet hos oss og følges nøye.

             Hilsen

Anne Margrethe &
Mangs Netskar.
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DETTE SKJER I KVELDEDETTE SKJER I KVELDE
KVELDE BYGDEKVINNELAG

Program for våren 2021:
12. april. Hvarnes Bygdekvinnelag er invitert - Demonstrasjon av enkle 
 småretter v/ Inger Marit Dalhaug.
8.mai. Besøk på Kvelde sykehjem.
12.juni. Tur - ut i det blå.

   Påmelding til Marit F. Karlsen, mobil 930 48 895

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!
20. april. Tema: Belegningsstein. Vi får besøk av gartner og jordbruksteknolog 
 Jack Dalhaug Ravnsbæk, som skal fortelle om grunnoppbygging av  
 dekker og beleggstein i hagen, og de beste valgene der.
 Vi får også tips om hvordan få til en fin plen.

27. april. Vårdugnad på Bygdetunet. Her trenger vi mange hender, så går det  
 unna! Etterpå koser vi oss med vafler og kaffe i vårkvelden.

19. mai. Handletur til Rønneberg gartneri i Hvittingfoss. Utlodning og kaffekos.  
 Felles kjøring fra Gylnarheim kl. 17:00 for dere som ønsker det.

12. juni. Sommertur til Bygdø kongsgård og Askim Frukt- og Bærpresseri. 
 På kongsgården blir det omvisning og 2 retters middag. 
 Avreise med buss fra Gylnarheim kl. 07:30. 
 Turen koster kr. 600,-. Påmelding til Inger Marit Dalhaug 938 38 648

KVELDE MISJONSSAMBAND VÅREN 2021:

2.april. Kl. 11:00 Sverre Hafell taler
8.april. Kl. 11:00 Tom Teien taler
6. mai. Kl. 19:00
16.mai. Kl. 11:00 Tore Vågen taler
3.juni. Kl. 19:00
20.juni. Kl. 18:00 Bjørn Moldekleiv taler

      Møtene er på Kvelde bedehus.

Kvinneforening 28. april, 27.mai og 30. juni (i hjemmene – hvis smittevern tillater det)
Bønnemøter på bedehuset siste torsdag i mnd..

KVELDE SYKEHJEM
Andakt på onsdag i partallsuker kl. 12:00.
Prest og organist deltar.
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DETTE SKJER I HEDRUMDETTE SKJER I HEDRUM

HEDRUM MISJONSFORENING 
8. april. Møte hos Lita Bolt Evensen, torsdag 6. mai hos Astrid Stensland Løwe 
3. Juni. Møte hos Asbjørg Holt Samuelsen. Møtene begynner kl. 18.30. 
 Kontaktperson er Grethe Seierstad, mobil 900 65 671.

Årsmøte i Hedrum menighet avholdes søndag 21.3. i Hedrum kirke etter gudstjenesten.
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
• Strikkekafe en torsdag i måneden
• Herreavdelingens quiz-kveld siste torsdag i måneden

Følg med på hjemmesiden: www.vbh.no



EVANGELISK LUTHERSK MISJONSLAG (ELM), FREDHEIM
Torsdag 18.mars kl. 19:00. Møte
Torsdag 15.april kl. 19:00. Møte
Torsdag 20.mai kl. 19:00.  Møte
Torsdag 17.juni kl. 19:00.  Møte

 Kontaktperson: Øyvind Sæleset, mobil 410 80 413

HVARNES BYGDEKVINNELAG, FREDHEIM
På grunn av koronapandemien er møtene avlyst. Vi oppfordrer til å følge oss på Face-
book: 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 er det ikke satt opp noe program for denne våren. 
Informasjon på Facebook, i Bjerkelynytt og hos kontaktpersonene for H.U.L., revy-
gruppa Makalausen og barnegruppa Maurtua.
 Kontaktperson: Thor Rikard Odberg, mobil 900 91 883

REVYGRUPPA MAKALAUSEN, (H.U.L.), 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!
20. april. Tema: Belegningsstein. Vi får besøk av gartner og jordbruksteknolog 
 Jack Dalhaug Ravnsbæk, som skal fortelle om grunnoppbygging av  
 dekker og beleggstein i hagen, og de beste valgene der.  
 Vi får også tips om hvordan få til en fin plen.

27. april. Vårdugnad på Bygdetunet. Her trenger vi mange hender, så går det  
 unna! Etterpå koser vi oss med vafler og kaffe i vårkvelden.

19. mai. Handletur til Rønneberg gartneri i Hvittingfoss. Utlodning og kaffekos.  
 Felles kjøring fra Gylnarheim kl. 17:00 for dere som ønsker det.
12. juni. Sommertur til Bygdø kongsgård og Askim Frukt- og Bærpresseri. 

 På kongsgården blir det omvisning og 2 retters middag. 
 Avreise med buss fra Gylnarheim kl. 07:30. 
 Turen koster kr. 600,-. Påmelding til Inger Marit Dalhaug 938 38 648

24

DETTE SKJER I HVARNESDETTE SKJER I HVARNES



25
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TENKER DU PÅ Å DØPE DEG, MEN DET BLIR MED TANKEN?
Drop-in-dåp i Svarstad kirke  

Maria budskapsdag – 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 mobil 412 36 922 om du har 
spørsmål.
Håper at du dropper inn uansett alder, du er ønsket og velkommen!

ÅRSMØTE I LARDAL MENIGHET

Det kalles med dette inn til årsmøte i Lardal menighet. Grunnet Covid-19-pandemien vil 
det i år bli digitalt årsmøte torsdag 25. mars kl. 18:00.

Evt. innmelding av saker må sendes leder senest 18. mars på moyfrid.hem@gmail.com
Nærmere beskjed om pålogging til årsmøtet er kunngjort på nettsidene våre.
Der ligger også årsmelding og regnskap for menigheten.
Gå til kirken.no/larvik og klikk i menyen på menigheter og velg Lardal menighet.

       Menighetsrådet

VEVKURS I LARDAL
Lardal Bygdekvinnelag planlegger å arrangere vevkurs til høsten hvis korona- 
situasjonen er slik at det er mulig å få til. Kurset vil foregå i vevstua på Lardal  
Bygdetun, Klokkergården i Svarstad. Nærmere opplysninger kommer i sommer- 
utgaven av menighetsbladet i siste halvdel av juni. 
Er du interessert i å delta på vevkurset eller har spørsmål, kan du allerede nå 
kontakte Gerd Helgeland på mobil 908 70 861. 
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Jesus sa: "Guds rike er som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre 
enn noe annet frø på jorden, men når det er sådd, vokser det opp og blir større 
enn alle hagevekster og får så store greiner at himmelens fugler kan bygge 
rede i skyggen av det." Mark 4, 31-32

Det er en kjent holdning at alt det som måtte vedrøre Gud og Guds rike har mest med det 
hinsidige å gjøre, og at vi i livet vårt her på jorden må handle på våre egne premisser, så å 
si uavhengig av Gud.  Men dette er ikke hva Jesus lærte disiplene sine om Gud og verden. 
Jesus lærte dem, at Guds rike var på grunn av ham kommet oss mennesker ganske nær her 
i livet. Med lignelsen sin om sennepsfrøet bekrefter Jesus at selv om Guds rike, i utgangs-
punktet slett ikke ser ut som en betydelig størrelse i verden, så er det her uansett og at det 
har iboende en vidunderlig kraft til å bli som et kjempestort tre med store greiner, hvor 
himmelens fugler kan finne ly og bygge rede. 

Med lignelsen sin beskriver Jesus hvordan Guds rike vokser for oss og hva det medfører 
i oss - når det blir sådd. De begrepene han bruker i lignelsen sin viser både poetisk omhu 
og nøyaktighet: Et sennepsfrø blir til et tre som vokser opp i himmelen, og fuglene som 
får bygget redet sitt her har tilgang både til det himmelske og det jordiske. Sennepsfrøet 
er Guds ord som er opphavet til alt. Himmelens fugler i Jesu lignelse representerer oss  
mennesker som på troens vinger flyr opp i det store treet og gjør det til hjemmet vårt. 

Som himmelens fugler har vi både Guds himmel og jorden å holde oss til i livet. Her 
anskuer vi med troens øyne både det jordiske og det himmelske, to forskjellige områder i 
tilværelsen vår, et åndelig område og et verdslig. Verdens rike på den ene side og Guds rike 
på den annen. Det førstnevnte dreier seg om det ytre her i livet, den verdslige makt med 
politikk, lov og orden i menneskenes samfunn. Det sistnevnte er et mysterium som rører 
oss i vårt indre. Det består av Guds ord, av gledesbudskapet om Kristus Jesus. Det handler 
om troen på ham og nåden hans, samt menneskenes håp om det evige livet. Her har vi treet 
i Jesu lignelse. 

Det strekker seg opp i himmelen og de store greinene rekker hele verden og oss. Guds rike 
og hva det vedkommer går hånd i hånd med troen i hjertene våre. Det gjør det uansett om 
troen vår er liten eller stor. Liten tro er også tro som bærer i seg muligheten for vekst. Sen-
nepsfrøet i Jesu lignelse gir også vekst til troen. Troen er i seg selv en vidunderlig egenskap 
gitt av Gud som også lærer oss å se det store i det som er lite. 

Det er i vårt indre som Guds rike og verdens rike relaterer til hverandre. Derfor ser vi også 
den verdslige staten vi bygger sammen som Guds gode gave. Som himmelens fugler er vi 
også samfunnsborgere i verdens rike og gjør derfor vårt beste for hverandre i medgang og 
motgang. Vi innser at både Guds rike og verdens rike hører Gud til og vi skjønner at gren-
sen mellom de to rikene går igjennom hver og en av oss. Gud og Guds rike er derfor både 
hinsides og her og nå i det livet vi nå lever. I lyset av det blir vi kalt til å respektere og hjelpe 
hverandre så godt vi kan. 

Læren om de to rikene bærer med seg håpet om at de en dag blir ett, at det ene fullkomne 
riket måtte komme snart, det riket vi ber om i Fadervår. Men dette riket er ikke for oss  
mennesker å opprette. Det kan bare Gud gjøre. 
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Komme ditt rike
av Thorir Jökull Thorsteinsson, sokneprest i Hedrum
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Pilegrimen hadde tatt pause fra vandringen. Han hadde verkende føtter. Men en vond 
ankel i vindistriktet Rioja var kanskje ikke helt galt allikevel. En tur til en vingård skulle 
han nok greie. 

Nå står han klar til å betale for omvisningen på vingården. Da kommer en kar bort og sier 
"It`s all been paid for." Akkurat de ordene. Alt er betalt. "I`d like to help out a pilgrim", 
fortsetter han. 

Ordene til mannen treffer pilegrimen rett i hjertet. Ja vel, så blir man lett rørt og blank i 
øynene når man er sliten og på vandring. Og han ble rørt av den fremmedes vennlighet. 
Det skal ikke så mye til.

Men altså, alt er betalt! Tenk på det! Samme hvem du er, pilegrim eller ikke. Samme 
hvor du kommer fra eller hvor du har tenkt deg. Ordene kommer ikke først og fremst fra 
en trivelig fyr på reise. Ordene kommer fra Mesteren selv. Og de gjelder ikke omvisning på 
en vingård eller en tur på trikken med deg og vennene. De gjelder at vi er, intet mindre.              

Mennesker er i bevegelse både på innsiden og utsiden. Det er lett å trå feil. Livet prøves 
til stadighet. Lik en vond ankel som gjør det tungt å gå videre. Livet leves i alle fasetter og 
vi greier ikke alltid å holde tritt. Vi faller i blant. Og der vi faller finner nåden sitt sted hos 
oss. Den finner sin plass i oss. Den bare er der. Som en gave.

Alt er betalt. 
Påsken for meg er å bli møtt med de samme ordene fra Ham som vant over døden.  

Jeg synes jeg kan se Ham – i lyset fra oppstandelsen – med armene utstrakt. Så sier Han: 
"Alt er betalt!". Alt. Alltid.

Så kan pilegrimen gå videre, og vi med ham, og kjenne at en vond ankel ikke er helt galt 
allikevel.

Alt er betalt
av Tore Ørjasæter
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Hva er en pilegrimsvandring?
av Lasse Rasmussen Moskvil

En pilegrimsvandring var opprinnelig en botsferd, noe man var pålagt av sin prest, og et 
alvorlig foretak. Man skrev sitt testamente, skværet opp i feider og uvennskap, og holdt et 
avskjedsselskap. Man ble også utstyrt med et pilegrimsbrev fra presten, og fikk sin velsig-
nelse før ferden startet. 

I dag er pilegrimsvandringen sjelden en botsferd. Den er mer en kombinasjon av en  
lengsel etter ”noe mer”, en avkobling fra en travel hverdag, og en natur- og kultur- 
opplevelse. På vei inn i vår materialistiske tidsalder har vi delvis mistet verdier som tid, 
stillhet og undring. En pilegrimsvandring er derfor også en søken etter svar på livets store 
spørsmål, en måte å oppnå dypere innsikt i seg selv og forståelse for sine holdninger, og - 
ikke minst en unik måte å oppnå nærkontakt med Gud.
Hvor skal man gå?  

Det finnes noen pilegrimsruter i Norge, den mest kjente er fra Oslo til Nidaros. Det er 
langs denne ruten man treffer det store mangfoldet av pilegrimer, fra alle land og i alle 
aldre. 

Hvor langt skal man gå?  Det avhenger av hva man har lyst til, hvor lang tid man har til 
rådighet, osv.. 

Det mest vanlige er å gå noen kilometer opp til en kirke eller et hellig sted.
Mat og drikke. 

Det er nødvendig å ha med mat og raste underveis, så mange tar med egen mat eller  
kjøper mat fra den lokale kjøpmann, og spiser underveis når været tillater det. 
Sko. 

Velg sko som er gode til din fot, som er gode å gå i, og som er godt inngått på forhånd.
Utstyr. 

De fleste bærer alt de trenger på ryggen, fyll derfor minst mulig i ryggsekken. Ett klesskift 
er nok. Regntøy, nødvendige medisiner, gnagsårplaster og smertestillende. Hatt anbefales 
fremfor caps, da den gir skygge også for ører og nakke. En liten notisbok og en penn til å 
gjøre notater eller mobiltelefon om man ønsker det. 
Sagt om pilegrimsvandringer:

Som lege ser jeg at folk lider under for mye tidspress og for lite bevegelse. De kunne ha 
godt av en langtur som pilegrim.

   Torkil Færø (lege)
Det at livet reduseres til å gå, spise og sove gjør det lett å finne fokus i livet. 

   Sigurd Mikal Karoliussen (filmprodusent)
Jeg gleder meg slik til å få tid til å tenke ferdig en tanke! 

   Anne Lein (sykepleier)
Det er ikke noe rart at folk tar bena fatt for å gjøre seg bedre kjent. Er det noe rart at jeg 

lengter tilbake til stier og bygdeveier som snor seg gjennom grønne daler, stier som fører 
gjennom godt bevarte skoger, over eldgamle broer, fra kirke til kirke. Pilegrimsveien byr 
på opplevelser som gir mening og sammenheng. Jeg kan nesten si jeg er blitt fanget av 
veien.

   Marry Dahlen (pensjonist)



Pilegrimskonfirmanter i Lardal
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av Lasse Rasmussen Moskvil

Trosopplæring ute i naturen   
Naturen gir oss mange muligheter i hva vi kan gjøre sammen med barn 

og unge utendørs, og hvordan vi kan koble det opp mot evangeliet og kristendommen. I 
Lardal har smittesituasjonen gjort at vi satser på å være utendørs med konfirmantene og 
har Pilegrimsturer som fokus. 

Utgangspunktet er oppstart ved Svarstad kirke, og så går turene ca. 1,5 til 2 
kilometer f.eks. ned til gapahuken ved Lindsverklegga, gjennom skogen til  
gapahuken ved Holemyra eller til utkikkspunktet ved Kallebergøya.

På turene stopper vi på ulike stasjoner for  
eksempel ved en tømmerstokk og bruker den i 
undervisningen for å vise at vi alle er lemmer på 
Kristi legeme (1. Kor. 12,18).

Ved neste stopp kan vi finne en elv eller bekk 
som har rennende vann som kan symbolisere 
"Det levende vannet" (Johannes 7,38).  

Pilegrimskonfirmantene får ta på vannet, 
smake på vannet, se på vannet og vi snakker 
om vannets egenskaper som livgivende kilde 
og funderer på hva det trolig menes med dette 
i Bibelen.



Hvarnes guttelag
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av Øyvind Hogstad

Hvarnes guttelag var en forening som  
eksisterte i 1950-60-70 og halvdelen av 
80-årene.  De fleste av bygdas unggutter  
deltok i denne foreningen, for det var 
jo ikke så mange andre tilbud i denne 
tida.  Hovedgeskjeften var å lage større og  
mindre ting i tre i hele spekteret  fra brødfjø-
ler, lysestaker  til kubbestoler, skap  og sa-
longbord.  Parallelt med Hvarnes guttelag, 
drev Hvarnes jentelag med produksjon av 
søm- og tøyvarer.  Tingene fra begge forenin-
gene ble loddet ut annethvert år på den 
etter hvert landskjente "Hvarnesbasaren" 
og inntektene gikk til misjonen.  I løpet 
av foreningenes levetid ble det samlet inn 
mange hundre tusen kroner.  Drivkreftene 
i guttelaget var Henry Hogstad og Hans N. 
Holt, mens Jenny Hogstad og Gudrun N. 
Holt drev med jentelaget.

Guttelaget arrangerte innimellom ut-
flukter for medlemmene som deltok med  
henting av råmaterialer i skogen, skog- 
planting, og som vi skal høre om her: skitur.  
Referatet er skrevet av Arnkjell Lofstad og 
Svein Arne Rambo.

SKITUR PÅ OMHOLTFJELLET
Lørdag 14. april 1962 hadde gutteforenin-

gen i Hvarnes skitur til Omholtfjellet.  
Vi reiste kl. 9 og det var i alt 13 deltagere.   

Henry Hogstad, Hans Holt og Johan Hvarnes 
hadde tatt fram dollarglisene sine for 
å frakte den dyrebare lasten.  Vi kjørte 

vestsiden av Lågen oppover via Svar-
stad og Kroken.  Da vi nærmet oss Skrim- 
traktene fikk vi se at snøen ennå ikke hadde  
forsvunnet.  Brøytekantene var fremdeles 
høye, men selve veien var bar for snø.  
Med mye slit og strev, bl.a. på grunn av en  
Austin stasjonsvogn 
med sommerdekk, 
kom vi endelig opp 
de siste kneikene, 
og sjåførene kunne  
puste lettet ut et-
ter en times hard  
kjøring.

Skiene og nistesekkene kom på og etter 
en stund ble vi enige om kursen og dro  
innover.  Det var over 1 meter snø og fint 
skareføre.  Det tok ikke lang tid før vi kom 
fram til Omholtsetra, hvor vi bestemte at 
vi skulle ha samlingsplassen vår.  Vi satte 
fra oss nistesekkene og så oss litt omkring, 
mens Hans gikk opp ei løype og fastsatte en 
idealtid.  Da vi senere gikk løypa viste det 
seg at Svein Harald kom inn på en tid som lå 
bare 5 sekunder fra idealtida, og ble derved 
vinner av det meget krevende løpet.  

Snart ble en av lederne grepet av en stor 
hunger og det varte ikke lenge før vi opp-
daget en blå røyksky, som alle mente måtte 
skrive seg fra en ny kjernefysisk sprenglad-
ning i atmosfæren.  Vi gjorde lederne opp-
merksom på skya, men de kunne bare kon-
statere at den egentlig stammet fra et par 
primuser.  Vi hadde fått ordre om å ta med 
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tallerken og gaffel i tillegg til nista, og det 
ble servert lapskaus som smakte fortref-
felig.  Den var kokt på bjørnekjøtt som 
en av lederne selv hadde måttet avlive 
da han tidligere på vinteren hadde vært 
i Alaska hvor han tok opp en dyrefilm.  
Mens vi spiste kom den nevnte filmeren 
med utstyret sitt og fikk noen glimt om 
mat i friluft.

Etter at vi var ferdige med å spise,fant 
vi noen høvelige bakker hvor vi kunne 
prøve glia.  Filmfotografen plasserte seg 
på et beleilig sted og fikk noen dristige 
scener angående moderne skiteknikk.  

Etter opptakene tok vi en tur lenger 
innover, mens fotografen og den ene 
sjåføren trakk seg tilbake til setra.  Vi 
satte opp et stort tempo, men det var 
umulig for oss å følge Hans, som i 
motbakkene tok fram sin store stil og 
styrke.  Da vi etter en stund var vel til-
bake på setra fikk vi se at Henry og  
Johan satt i solveggen og sov.  De ble 
snart vekket, og Henry bekjentgjorde at 
premieutdelingen for langrennet skulle finne sted.  Det ble delt ut 4 premier, men alle fikk 
en appelsin i trøstepremie.  Hans fikk fordi han var så modig i utforløypene og Henry og 
Johan fordi de hadde greid å holde ut så lenge i solveggen.

Klokka var nå blitt så mye at vi ble enige om å gå tilbake til bilene.  Der fant vi en brønn 
som nesten ble tørrlagt.  Hjemveien gikk over Passebekk, Hvittingfoss og til Svarstad hvor 
vi stoppet og fikk oss litt forfriskninger.  Ca. kl. 16 var vi hjemme igjen, og hele dagen hadde 
det vært en skyfri himmel med strålende solskinn.  Selv om det hadde blåst en del, var vi 
enige om at vi hadde hatt en alle tiders skitur.
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Norges første kjente keisersnitt
av Ove Berrefjord, diakoniarbeider i Lardal

En litt spesiell og overraskende historie er 
nok dette. Hvem skulle tro at en medisinsk 
operasjon som keisersnitt skulle ha funnet 
sted for første gang i Norge, i den vesle Lar-
dalsbygda?  I hvert fall er dette det første 
keisersnittet man kjenner til her i landet. 

Det var 20. august i 1843 at legen Lars Tha-
lin Backer, kom fra Holmestrand og opp til 
det innerste Vestfold, nærmere bestemt til 
Nedre Berg i Lardal.  På en husmannsplass 
der, bodde Elen Hansdatter Gavelstadeie og 
ektemannen Elling Nilsen. De hadde giftet 
seg i 1842, og skulle nå bli foreldre til tvil-
linger. Men etter 5-6 døgn med sterke veer 
og en stadig svakere Elen, så ble det sendt 
bud på lege fra Holmestrand. Det var en vel-
utdannet dyktig lege, og etter å ha forsøkt 
alle tenkelige måter på å få satt i gang fød-
selen, vurderte han det dit at en måtte for 
første gang i Norge prøve å forløse fødselen 
ved et keisersnitt. Dette var noe man kun 
kjente til fra utlandet. Resultatet ble dess-
verre tragisk. Begge tvillingene, to jenter, 
var dødfødte og mamma Elen døde to og et 
halvt døgn etter operasjonen. En svært trist 
historie, altså. Men veldig spesielt at det 
skjedde her i Lardal, særlig fordi keisersnitt 
også i årene etterpå var en meget sjelden 

operasjon i Norge. På hele 1800-tallet kjen-
ner vi bare til at det har foregått 26 liknen-
de operasjoner i Norge. Første gang et barn 
overlevde keisersnittet var i 1849, og første 
gang moren overlevde dette inngrepet, var 
så seint som i 1890. 

Ved sykesengen i det vesle huset på Nedre 
Berg var også jordmor Marthe Marie Peder-
sen til stede. På den tiden var ikke det noen 
selvfølge. Rett nok så hadde Staten allerede 
i 1810 gitt klare føringer for at utdannede 
jordmødre skulle tilkalles ved fødsler. Men 
det var mye motstand mot dette, både fordi 
man hadde en tradisjon for å bruke «hjelpe-
koner» og fordi det var kostbart å få en jord-
mor. I dette tilfellet på Nedre Berg kostet 
det trolig 2-3 dagslønner å hente en jordmor 
(Det er en viss kontrast i forhold til dagens 
egenandeler i helsevesenet). Det er også en 
påminnelse om de store vanskene og urett-
ferdighetene som den tids klasseskille kun-
ne føre til.

Heldigvis er legevitenskapen og opera-
sjonsmetodene kommet mye lengre i våre 
dager, og nesten alle fødsler i dag er vellyk-
kede. Men vi kan bare ane noe av hvilket 
drama som utspilte seg i Lardal for 177 år 

Huset på Nedre Berg der keisersnittet ble utført. Huset ble revet for nesten 50 år 
siden, men dette bildet skal vise huset slik det var, bortsett fra at det hadde flistak på 
1800-tallet. 
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siden, og hvor vondt og fortvilet dette må 
ha vært for denne lille familien. Både de 
menneskelige tragediene med 3 dødsfall 
og de økonomiske og praktiske utfordrin-
ger. For å få tilkalt lege fra Holmestrand, 
så måtte trolig noen gå til fots fra Lardal 
til Holmestrand. Legen kom så antakelig 
med hest, men absolutt en vesentlig reise-
avstand med hest også.  Den gjenlevende 
enkemannen, Elling, giftet seg senere med 
Barbro Sørine Guldbrandsdotter fra Sands-
vær. Med henne fikk han 5 barn (2 gutter 
og 3 jenter).

Så skulle vi gjerne visst litt mer om kirkens 
deltakelse i dette. Det vi vet, er at jord-
mødrene og prestene hadde et nært sam-
arbeid på denne tiden, og jordmødrene 
hadde også "rettighet og plikt" til å utføre 
nøddåp ved fødsler der barnet ikke så ut til 
å leve opp. Ut i fra opplysningene vi har, 
så tyder alt på at det var jordmor Marthe 
Marie Pedersen, som den 26.august 1843, 
varslet presten om dødsfallet og de to 
dødfødte. I kirkebøkene for Lardal, er det 
notert : "tvende Pigebørn hvis ved Fødse-
len var døde" 21. august 1843 og at Elen 
døde to dager senere og ble begravet  
1. september.  I 1843 var det et prestebytte 
i Lardal mellom Fredrik Christian Blehr, 
opprinnelig fra Brevik, og Andreas Hoff-
gaard Winsnes som kom fra Bergen stift. 
Vi vet ikke helt sikkert hvem av disse 
to som var prest ved disse dødsfallene og 
begravelsen. Men endring i håndskrift tid-
ligere på året, tyder på at det var Andreas 
Hoffgaard Winsnes som var prest da.

Husmannsplassen med det vesle huset 
på i underkant av 50 kvadratmeter, der 
dette keisersnittet ble utført, ble brent 
og jorden planert ut i 1972. Derfor finnes 
det ikke så mye igjen å se etter denne 
historiske hendelsen. Men Lardal historie-
lag har en grundig dokumentasjon i form 
av en perm på ca. 15 sider omkring dette. 
Opplysningene vi bringer her, er hentet fra 
denne permen og særlig fra en betraktning 
som lokalhistoriker, Thorbjørn Saga, skrev 
om hendelsen.  De involverte menneskene 
i historien er døde for mange år siden, og 
lokalhistoriker Saga er også død, men  
historien lever som en påminnelse om hvor 
verdifullt livet er, og hvor viktig det er at 
legevitenskapen og hjelpemidlene videre-

utvikles.

Takk til historielaget for at vi i menighets- 
bladet fikk innblikk i denne triste, men  
viktige delen av historien vår!

Kirkebøkene
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HEDRUM
Døpte

15.11.2020 Ellen-Merethe Trollsås Frydenberg-Blix
Vielser

12.12.2020 Maibritt Cai Norin Hagen og Adrian Christiansen
Gravferd

05.11.2020 Ivar Halden  f. 11.01.1934
09.11.2020 Gudrun Johnsen  f. 03.06.1920
12.11.2020 Bjørn Erling Holm  f. 20.11.1978
12.12.2020 Inga Karlsen  f. 21.09.1928
11.12.2020 Laila Auby  f. 14.09.1935
20.12.2020 Lydia Kristine Lund f. 18.09.1932
26.12.2020 Ole Finn Larsen  f. 24.05.1940
06.01.2021 Øyvind Mathisen  f. 08.07.1945
13.01.2021 Gudbrand Skuggedal f. 26.11.1929

HVARNES
Vielser

18.11.2020 Caroline Hellenes og Ole Andre Bårnes
Gravferd

23.12.2020 Morten Sigfred Berg f. 07.01.1968

KVELDE
Døpte

08.11.2020 Milea Johansen  Jaerson
Gravferd

28.10.2020 Aslaug Marie Jørgensen f. 18.04.1934
10.12.2020 Asta Zimmermann Berg f. 28.05.1932
20.12.2020 Einar Kristian Løberg f. 17.02.1934

LARDAL
Døpte

08.11.2020 Hedda Victoria Bjerke Hals
15.11.2020 Ellie Horntvedt Bomstad
22.11.2020 Ella Sofie Aasen Eide
22.11.2020 Henry Hveem Minothi
22.11.2020 Sverre Omholt Romstøl
13.12.2020 Astrid Elgesem Melås
31.01.2021 Even  Amundsen Lie

Vielser
19.12.2020 Anne Marie Lofstad og Per Erik Blankenborg Prydz

Gravferd
24.11.2020 Målfrid Fimreite Flåtten f. 27.02.1939
14.01.2021 Odd Teigen  f. 01.02.1952
14.01.2021 Karin Margrethe Skogly f. 02.04.1950

Livets gang
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Fra en svunden tid
Redigert av Øyvind Hogstad

MAI
 Det skvulpar så vart kring holmar og skjær,
 og fuglane syng: "Eit under er nær."
 Det yddar og gror i mose rundt stein,
 Det spirer og sprett frå den doggvåte grein.
 Lauvskogen susar, han kviskrar til meg:
 "Tenk, enno ein gang får eg tala med deg."

 Då nikkar skogstjerna, liten og rein:
 "Eg skunda så på, var redd vara sein.
 Min kjole er kvit, eg gullmerket ber.
 Ja,  drakta og plassen er gjeven meg her.
 Og stjernenamnet eg vil vera tru.
 Eg spør deg difor: "Skal vi slå fylgje, du"?

 Så smiler dei mot meg, blomar i flor,
 Det struttar av vårliv fra grornæm jord.
 Hjarta mitt bankar, eg andar alt inn
 av mettande heggduft og skogluft så linn.
 Eg næsten vert ør, for femna eg vil
 rundt mai og seia: "Nå må du stå still!"

 Men sola ho stig kvar einaste dag,
 og gauken søkjer dei høgare drag.
 Snøbreen minkar i svalande vind
 og lerka slår trillar mot fjellhøgd og tind.
 Nei, mai, du milde, du dreg nok din veg.
 Du har sagt det du ville i år til meg.  

Vi skriver jo bare mars, men uansett går det mot vår.  Derfor tar vi med prestefrue Olga 
Seflands dikt som sto på trykk i menighetsbladet i mai 1963:



21.03.2021  Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  Maria budskapsdag 
21.03.2021 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr  Maria budskapsdag 
25.03.2021 Svarstad kirke 14:00 Thorild S. Svanemyr Drop-in-dåp
28.03.2021 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Palmesøndag
28.03.2021  Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Palmesøndag 
01.04.2021  Kvelde kirke 18:00 Even Sundby Skjærtorsdag 
01.04.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Skjærtorsdag
02.04.2021 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Langfredag
02.04.2021  Hedrum kirke 19:00 Randi Abelsen Woldseth  Langfredag 
04.04.2021  Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  1. påskedag 
04.04.2021 Hedrum kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  1. påskedag 
04.04.2021 Hvarnes kirke 13:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 1. påskedag 
04.04.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 1. påskedag
11.04.2021 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 2. søndag i påsketiden
11.04.2021 Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  2. søndag i påsketiden 
18.04.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  3. søndag i påsketiden 
18.04.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 3. søndag i påsketiden
25.04.2021 Hem kirke 11:00 Vikar 4. søndag i påsketiden
25.04.2021 Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 4. søndag i påsketiden 
02.05.2021 Hedrum kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  5. søndag i påsketiden 
02.05.2021 Hvarnes kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  5. søndag i påsketiden 
02.05.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 5. søndag i påsketiden
09.05.2021 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 6. søndag i påsketiden
09.05.2021 Svarstad kirke 12:30 Thorild S. Svanemyr Samtalegudstjeneste
13.05.2021 Nestangen 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Kristi himmelfartsdag 
16.05.2021 Hedrum kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Søndag før pinse 
17.05.2021 Hvarnes kirke 09:30 Thorir Jökull Thorsteinsson  17. mai 
17.05.2021 Kvelde kirke 10:30 Even Sundby  17. mai 
17.05.2021 Svarstad kirke 10:00 Thorild S. Svanemyr 17. mai
23.05.2021 Styrvoll kirke 11:00 Vikar 1. pinsedag
23.05.2021 Hedrum kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  1. pinsedag 
23.05.2021 Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  1. pinsedag 
24.05.2021 Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  2. pinsedag 
29.05.2021 Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Konfirmasjon 
29.05.2021 Kvelde kirke 13:00 Randi Abelsen Woldseth  Konfirmasjon 
30.05.2021 Hedrum kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Treenighetssøndag 
30.05.2021 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Treenighetssøndag 
05.06.2021 Hvarnes kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  Konfirmasjon 
05.06.2021 Hvarnes kirke 13:00 Randi Abelsen Woldseth  Konfirmasjon 
06.06.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 2. søndag i treenighetstiden
13.06.2021 Hedrum kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  3. søndag i treenighetstiden 
13.06.2021 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 3. søndag i treenighetstiden
20.06.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 4. søndag i treenighetstiden

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