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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: Agnieszka Jacobsen   mobil 483 08 151
Kateket: Tore Ørjasæter   mobil  408 57 591
Hvarnes menighet:
Leder i menighetsrådet: Geir Bårnes   mobil 952 81 991
Kirketjener/klokker: Agnieszka Jacobsen   mobil 483 08 151
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
Teamleder/kantor: Kjell Håkestad   mobil 988 51 800
Menighetspedagog/diakoniarbeider: Mariann Eskedal   mobil 971 99 722
IKT-ansvarlig/kateket:  Lasse Rasmussen Moskvil   mobil 467 98 879
Diakoniarbeider (i permisjon): 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 Kjell Håkestad.  mobil 988 51 800 
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: 
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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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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

Velkommen til høstnummeret av Hedrum og Lardal menighetsblad!

Siden sist har koronaen dessverre fortsatt å dominere nyhetsbildet.  Den 
har også fortsatt å prege kirkelivet i vårt distrikt på linje med landet for øvrig, med utset-
telser og avlysninger som resultat.  Alle ønsker vi oss tilbake til "gamledager" så snart som 
mulig.  

Pga. koronoaen har det ikke vært så mye nytt å skrive om.  Derfor må dere ha oss unn-
skyldt for at store deler av stoffet stammer fra tidligere tider.  Men dette stoffet kan jo også 
ha sin aktualitet likevel.

I forrige nummer fikk vi en ny annonsør, nemlig Landhjem trefelling.  Velkommen til han.

I dette nummeret er det løkprodusenten Holm Gård som presenterer seg som vår sponsor.  
Firmaet produserer og selger løk i mange varianter.

Når det gjelder menighetsbladets økonomi, så ser det ikke så aller verst ut.  Vi har rik-
tignok fått noe økning i våre driftsutgifter.  Men samtidig har vi også hatt en økning i for-
hold til budsjett i form av gaver fra private givere.  Vi må her si tusen, tusen, tusen takk 
til ekteparet fra Kvelde som generøst overførte kr 20.000,- til drift av menighetsbladet.   
FANTASTISK!!!!

Ellers har vi fått tilskudd kr 7.500,- fra Larvikbanken i år også.  Så tusen takk til dem.  Når 
det gjelder gaver fra foreninger, samt fra kirkelige ofringer, er vi pr. dato ikke i mål i for-
hold til budsjett, så resten av året blir meget spennende.  Våre sponsorer vil få sin annonse- 
regning i desember og det ligger an til et beløp som er litt større enn  fjorårets.

Vi takker alle våre bidragsytere.  Uten dere, intet menighetsblad.  Så enkelt er det.

Vi ønsker alle våre lesere og bidragsytere en fin høst og så høres vi igjen i julenummeret. 
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av Thorild Svanemyr
Når naturen er klar til å innhøstes

I teksten viser Jesus sin handling at han er Guds sønn. Er folkene som hører 
klare for å tro på det umulige? Har Jesus sine frø blitt til fullendt tillit og tro 
som kan høstes inn?
I tiden dette bladet legges i postkassene, handler tekstene vi leser i kirken om da Jesus 

kjenner på så mye medfølelse for enkeltmenneskers skjebne, at han griper inn og gjør det 
umulige mulig. Han nærmer seg byporten i Nain.
Han får inderlig medfølelse med en enke som følger sønnen mot graven. Jesus ber moren 

om "å slutte å gråte." Så blir det store gravfølget vitne til at Jesus ber den unge, døde 
gutten om å "stå opp", gutten setter seg opp og begynner å tale. Kvinnen får sin døde sønn 
tilbake av Jesus. Hun får beholde han en stund til, og framtiden blir nok lysere.  Følget av 
mennesker kjenner igjen Jesus sin handling som handlinger kun Gud kan utføre, ingen 
andre har makt over liv og død. Hos Lukas blir ordet om Jesus spredt over hele Judea og 
nærliggende områder. Folket aksepterer i ærefrykt at de har besøk av Gud.
Personlig har jeg ikke noe ønske om å bli vekket tilbake fra døden, for å vende tilbake til 

jorden for en liten stund (Tenker jeg i dag). Men mitt håp er at jeg ved dødens port vil høre 
at Jesus roper mitt navn – og at jeg uten frykt roper "Jeg kommer nå". Jeg har det håpet at 
jeg skal få hvile i favnen til Gud, og være en del av hans rike, og der han lover fred, glede 
og kjærlighet.
 Håpet mitt er videre at jeg en dag skal få stå opp sammen med alle andre, og nyte det gode 

som skrider frem. Eyvind Skeie skriver vakkert:
 "Da tar han forsiktig omkring deg og visker helt stille ditt navn. Det er i den tidlige morgen, 

og solen er gjemt bak en sky. Da ser du forundret omkring deg og aner at verden er ny."
"Du kjenner hans hånd mot din panne. Han sier: Jeg har ventet deg, venn. Og alt det du 

mistet på jorden, det skal du i dag få igjen."



Med Jesus til Mongolia
av Anne Omholt Berrefjord

Hele livet har jeg hatt et hjerte for misjon, 
og ønsket om å fortelle mennesker rundt 
meg om Jesus har vært stort. Drømmen om 
å reise ut som misjonær har bare vokst og 
vokst, og til høsten skal jeg reise ut som 
ettåring for Norsk Luthersk Misjonssam-
band til Mongolia. For dere som ikke kjen-
ner meg, heter jeg Anne Omholt Berrefjord, 
jeg er 21 år og oppvokst i Svarstad. 
Det siste året har jeg gått på bibel- og 

misjonsskolen Gå Ut Senteret i Trondheim. 
Det har vært et fantastisk år der jeg har fått 
være en del av et godt kristent fellesskap og 
vokst i min relasjon til Gud. Noe jeg tar med 
meg fra året på Gå Ut Senteret, er hvordan 
vi kan se Guds misjon og Guds ønske om å 
nå alle mennesker, gjennom hele Bibelen. 
Misjon er en rød tråd gjennom hele Bibelen. 
Som vi kan lese i misjonsbefalingen i 

alle de fire evangeliene og i Apostlenes 
gjerninger, har vi alle fått et oppdrag om å 
være Jesu vitner. Det er viktig at vi fortel-
ler folk i Norge om Jesus, men det er også 
nødvendig at vi drar ut i verden for å dele 
evangeliet. Fortsatt har ca. 40 % av ver-
dens befolkning ingen eller liten tilgang til 
å høre om Jesus. Personlig kjenner jeg på 
et kall fra Gud om å dra ut i verden. Jeg har 
selv fått ta imot Guds nåde og kjærlighet, 
og funnet håp i Jesus og Bibelen, og ønsker 
å gi dette videre. Vi er så heldige som kjen-
ner verdens beste nyheter, så hvorfor skal 
vi ikke fortelle det til andre? La Gud bruke 
oss til å nå nye mennesker.
Mongolia ligger midt mellom Russland og 

Kina, og er verdens 19. største land i are-
al, men det bor bare litt over 3 millioner 
mennesker i landet. Omtrent halvparten av 
befolkningen er buddhister, ca. 3% er mus-
limer, og bare drøyt 2 % er kristne. Misjons-
sambandet har arbeidet i Mongolia i ca. 
30 år. Prosjektene til Misjonssambandet i 
Mongolia består av evangelisering, teolo-
gisk utdanning og samfunnsutvikling.  Jeg 
skal bo helt vest i Mongolia i byen Khovd. Å 

være ettåring betyr at jeg skal 
bo og jobbe der i ca. et år, og 
jeg skal gjøre oppgaver som 
gjør det mulig for misjonærene å gjøre job-
ben sin. Det vil si at jeg skal jobbe på Den 
norske skolen og være med misjonærbarna 
på fritiden. I tillegg tror jeg at jeg også får 
mulighet til å være med på en barneklubb 
for lokale barn, delta i den lokale kirken 
og bidra på fritidstilbud for lokale barn og 
unge. 
Det jeg gleder meg mest til er nok å bygge 

gode relasjoner og bli kjent med nye men-
nesker, og få se Guds kjærlighet for alle 
mennesker. I tillegg blir det jo selvfølgelig 
veldig spennende å bli kjent med en ny kul-
tur og et nytt land. Det er viktig for meg å 
minne meg på at jeg ikke drar alene, men 
at jeg drar sammen med Gud og at Han vil 
virke gjennom meg. Å reise ut for å vitne 
om Jesus er noe jeg har drømt om lenge, 
og jeg er utrolig takknemlig for at Gud gir 
meg denne muligheten, men jeg vet også at 
det vil bli utfordrende. Vær gjerne med å be 
for meg og menneskene i Mongolia. Det er 
kraft i bønn. 

Be for: 
- Koronasitua-
sjonen i  
Mongolia  
- Utreisen til 
Mongolia
-De norske misjonærene: Familien Olofson, 
familien Espeland, familien Jonasmo, meg, 
David, Maiken og Jan Ingve
-De kristne i Khovd
-Be for den muslimske unådde folkegruppen 
NLM arbeider med
I løpet av året vil jeg skrive et par ganger 
til menighetsbladet om livet i Mongolia. Jeg 
håper det kan være til inspirasjon, og vekke 
misjonsengasjement. Hvis du ønsker å gi til 
arbeidet i Mongolia, kan du gå inn på nlm.no 
og gi der. 
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Den første søndagen i juli ble det igjen 
arrangert friluftsgudstjeneste i Hvarnes.  
Denne type arrangement har vært avholdt 
i Hvarnes nesten 
hvert år siden 2004.  
Denne gangen fikk 
vi lov til å besøke 
Randi og Erland Svae 
som er dagens eiere i 
Elverønningen.
Prest for dagen 

var Randi Abelsen 
Woldseth.  Fra kirken 
stilte også kirketjener 
Jonas Løchen som 
denne gang måtte slå på  kirkeklokken på 
manuelt vis.  Organist Jørn Odèn Evertsen 
deltok også med akkompagnement via 
Randi prest’s mobiltelefon.  Ja, teknikken 
er kommet langt, tenk at han kunne sitte og 
spille hjemme i stua i Larvik mens musikken 
tonet ut i Elverønningen i Hvarnes!
Før rusletur til Skjærhølen (fiskeplass 

i Lågen),  var det sosialt samvær med 
medbrakt niste og kaffe.  Vi fikk her en 
orientering om stedet forfattet av Elsa 
Herland, som vokste opp  på gården.  
Nåværende bolig ble bygget i 1922, senere 
restaurert og modernisert.  Boligen som 
sto der før 1922, hadde en veldig tragisk 
historie:

Elverønningen hadde vært en husmanns-
plass under "storgården" Haugen fram til 
1849, men ble da fraskilt hovedbruket og 
skjøtet til Hans Hansen fra Utklev.  Han 
drev gården fram til 1883, da Ole Arnesen 
overtok.  Han giftet seg ung og fikk i alt 9 
barn.  Det var imidlertid midt i en periode 
med mye sykdom og smitte (tæring) og det 
endte tragisk ved at alle barna med jevne 
mellomrom døde av sykdommen, den 
første i en alder av 2 år, den siste en datter 
i en alder av 29 år som etterlot seg 5 barn 
under 8 år.   Kona døde også i ung alder av 
barselfeber.   Arnesen kjempet seg videre 
alene.  Til tross for ubegripelig motgang, 
klarte han å holde motet oppe. 
For å bli kvitt smitten som satt i veggene, 

så Arnesen  ingen annen utvei enn å få 
huset brent ned.  Til bygging av nytt hus 
søkte han kommunen om bidrag kr 5000,-. 
Dette ble innvilget fordi kommunen også 
anså huset som smittefarlig.  Nytt hus sto 
ferdig i 1922 og Arnesen bodde her alene til 
Harald Råstad kjøpte stedet i 1931.  Råstad 
er   Elsa Herland’s far.  Arnesen fikk etter 
avtale disponere 2 rom i huset’s annen 
etasje.  Han bodde der i de fleste årene fram 
til han døde i 1952.  Einar Skaatan skriver 
bl.a. i et intervju med Arnesen:  "Det er 
vel få som har opplevd så meget av sorg 
og motgang som Ole Arnesen.  Alle sine 9 
barn  har han fulgt til graven, og hustruen 
døde også i ung alder og det var kanskje det 
hårdeste slag.  Men han har tatt alt stille og 
rolig og i sitt hjerte har han hatt en stille 
glede som har holdt gjennom livets mange 
vanskeligheter.  Han stod så alene igjen, 
men gav ikke opp arbeidet med gården sin 
og drev den frem til et mønsterbruk."  

Kilder: Elsa Herland, Einar Skaatan og 
Hedrum bygdebok 

Friluftsgudstjeneste i Hvarnes
av Øyvind Hogstad
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Bussturen 2021
av Thorir J. Thorsteinsson

Den 18. august dro over 40 glade 
mennesker på den årlige bussturen vår 
som blir arrangert av menighetene i gamle 
Hedrum og Lardal. Bussturen uteble 
siste år på grunn av covid-situasjonen. 
Destinasjonene våre denne gangen var alle 
innafor Vestfold – den første var Tønsberg 
som feirer 1150-årsjubileum i år. Her var 
første stans rundkirkens ruin i Storgata 
hvor sokneprest Jan Terje Christoffersen 
tok imot oss. Han fortalte oss en del om 
denne storslåtte kirken som her sto og var 
den eneste rundkirken i Norge og en del 
av et klosteranlegg på 1100-tallet. Derfra 
gikk vi til Torvet hvor vi fikk høre en del 
om Mariakirken som sto her før i tiden, om 
Kloster-Lasse og andre som i det skjulte var 
motstandere av reformasjonen og måtte 
lide for det. Terje fulgte gruppen videre til 
Prinsesse Kristinas plass som er i nærheten 
av hvor Peterskirken i Tønsberg sto i 
middelalderen. 

Ved Tønsberg domkirke ble vi til vår glede 
mottatt av biskop Jan Otto Myrseth som 
ønsket oss alle velkommen. Han talte til 
oss under blå himmel utenfor kirken. I sin 
tale vandret han både tilbake i tiden og 
rettet blikket mot fremtiden. Vi fikk høre 
om kongene, Håkon Håkonsson og Magnus 
Lagabøte, om den lov de innførte – hvorav 
loven til den sistnevnte viste stor omsorg 
for de svake og fattige i samfunnet. Biskop 
Jan Otto la vekt på at denne omsorgen 
alltid måtte være en rikelig del av kirkens 
kroppsspråk. I sin hånd holdt han under 
sin tale en merkelig skreppe av en art 
som gjorde oss alle nysgjerrige. Da han 
åpnet den viste det seg at den inneholdt 
en bispestav, en hyrdestav som også ble 
kalt krumstav i gamle dager. Jan Otto 
skrudde staven sammen og fortalte oss at 
den tidligere hørte til en Mark Wood som 
var anglikansk biskop i Matabeleland 
i Zimbabwe. Bispestaven er egentlig et 
veldig tiltalende symbol som vitner om 
hele kirkens og biskopens oppdrag som er 
å dra omsorg for og verne om menneskene 
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i Kristi sted. Biskop Jan Otto påpekte og 
at kirken er verdensomfattende og går 
over grenser og kan derfor ikke defineres 
med begrep som «nasjonal» selv om slike 
ord brukes av organisatoriske grunner. 
Biskopen velsignet oss og ønsket oss en 
god reise videre – og det ble en reise inn i 
musikkens vidunderlige land. 
Vi satte oss inn i Tønsberg domkirke 

hvor vi sammen med mange andre 
musikkelskere var til orgelmatiné ved 
tidligere domorganist Arne Rodvelt Olsen. 
Det var en vidunderlig stund hvor vi hørte 
orgelverk av fire komponister som alle ble 
født på 1600-tallet, Gottlieb Muffat, Johann 
Krieger, Johann Pachelbel og Johann 
Philipp Krieger. 
Fra domkirken kjørte vi glade med bussen 

til den gamle og vidkjente restaurant 
Flykafeen hvor vi spiste en kjempegod lunsj. 
Etter en god pause besøkte vi vårt neste 
reisemål som er så å si på samme sted som 
Flykafeen. Det er Norges og kanskje hele 
Nord-Europas eneste klokkestøperi. Olsen 
Nauen klokkestøperi ble etablert i 1844 og 
har vært det eneste klokkestøperi i landet 
siden 1915. Her fikk vi vite alt 
der er å vite om klokkestøperi 
av Tom Ludvigsen som 
fortalte oss på en levende 
måte om firmaets interessante 
historie og personalia. Klokke-
støperiet har et museum og 
en butikk hvor de gjerne tar 
imot grupper av skolebarn og andre. Her 
fikk vi vite hvordan en ordentlig klokke 
blir laget og hvor stor kunst det egentlig er 

å få støpt en feilfri klokke som holder seg 
i hundrer og kanskje tusener av år. Olsen 
Nauen klokkestøperi har produsert tusener 
av kirkeklokker og skipsklokker igjennom 
årene. 
Nå var det alt blitt seint på ettermiddagen. 

Den siste destinasjonen vår var Høyjord 

stavkirke i Andebu. Her fikk vi et 
opplysende foredrag av kirketjener Line 
Brynjulfsen Fevang. Koret til denne 
stavkirken ble bygget omkring 1150 og selve 
skipet oppført seint på 1200-tallet. De gamle 
veggmaleriene er veldig interessante, 
kirkens symbolikk og arkitektur likeså. 
Tidens tann har gjort at en del av maleriene 
er knapt synlige. Kirken blir til denne dagen 
brukt som kirke av den lokale menigheten 
og det var passende at vi avsluttet turen vår 
her med en liten andakt og salmesang. 
Med denne artikkelen takker vi alle som tok 

imot oss og ga oss av sin tid, alle deltakere på 
turen for det gode fellesskapet, turkomitéen 
takker bussjåfør Trond Glemming for en fin 
service og så får Ove Berrefjord stor takk for 
å stå i spissen og underholde oss underveis 
i mikrofonen. Vi gleder oss allerede til turen 
vår neste år.  



Et tilbakeblikk fra orgelkrakken
av Anna Einarsdottir Skaatan

Kirke og menighetsliv i Styrvoll sogn.
Innledning:  Som et 

symbol på kristen-
dommens fremme, vår 
gamle kirke vitner for 
enhver.
Slik lyder de første 

linjer i et dikt tilegnet 
Styrvoll kirke.
Alle gudshus er et symbol på kristen-

dommens fremme, slik er det også med 
kirken vi skal skrive om.
Kirken har en sentral beliggenhet i bygda 

på en høyde ved vestsideveien når du 
kjører oppover fra Larvik mot Svarstad.  
Den eldste kirkegården omkranser kirken, 
den nedre gravplassen ligger mellom 
kirken og hovedveien mot Svarstad.
Hvor gammel er kirken?  Så sent som i 1970, 

sto årstallet 1470 på kirkens nordvegg.  
Da en eldre mann i bygda tvilte på om 
årstallet var riktig, ble Riksantikvaren 
budsendt for å undersøke saken nærmere.  
Riksantikvaren slo fast med mange bevis 
at mannen hadde rett.  Menigheten 
kunne derfor bestemme å feire kirkens 
800-årsjubileum første søndag i juli 1975.  
Vi kommer tilbake til jubiléet senere i del 2.
Kirkekor og orgel.  Så tidlig som rundt 1890 

var det kor i kirken som ledet salmesangen.  
En av sangerne var Olga Evensdatter 
Stensholt, født på østre Moen i 1871.  Hun 
ble senere min farmor.  Hun sa ikke noe om 
orgel i kirken.  Hun var med i koret inntil  
hun giftet seg med sin slektning Anton A. 
Skaatan, begge med slektsrøtter fra Graven 
gård i Holla, Øst-Telemark, og flyttet til 
Øvre Skaatan i Hvarnes.
Orgelet kommer.  Først på 1920-tallet ble 

det første pipeorgel innkjøpt til kirken, 
takket være en storslagen gave, kr 10.000,-, 
gitt av ekteparet Maren og Olaf Røsholt på 

Grini gård.  Orgelet ble levert av Jørgensens 
orgelfabrikk i Oslo, en anerkjent fabrikk 
som nå er nedlagt.  Orgelet ble innviet på 
en konsert 4. søndag i advent 1925.  På 
orgelkrakken satt organist i Larvik, Oscar 
Meier-Hansen.
Hadde menigheten organist?  Foruten 

å være organist, tok Meier-Hansen imot 
elever som ønsket å lære å spille på 
kirkeorgel.  En av dem var en bonde fra 
Svarstad, Ole Kjeldsen Herland.  Han var 
en ung mann da.  Antagelig ble han ansatt 
som organist i 1925 da orgelet var på plass.  
Foruten den store gaven til nytt orgel, 
ble det samlet inn en stor sum penger i et 
orgelfond til organistens lønn.  Herland var 
en dyktig musiker, organist og dirigent i 
Lardal i en lang årrekke.
Sist på 1940-tallet ble Olav Berg ny organist 

i Styrvoll, han underviste også i pianospill.  
Etter flere år i Styrvoll flyttet familien til 
Oslo da Olav fikk stilling der.  Jeg kan ikke 
finne mer om organiststillingen.  Muligens 
var det vikarer som overtok stillingen en 
tid.
Klokker i Styrvoll kirke.  Lærer Johan P. 

Stensholt var lærer i sin hjembygd hele sitt 
yrkesaktive liv.  Klokker var han i 50 år.
Kirketjener.  Karl Tveiten hadde stillingen 

i 40 år.  Han var en musikalsk person.  
I mange år var han aktiv i Styrvoll 
hornmusikk og spilte også trekkspill.  Hans 
sønn Arne, hadde arvet sin fars interesse 
for musikk.  Han var også aktiv i korpset til 
han flyttet fra Styrvoll til Andebu grunnet 
en stilling han fikk der.
Til slutt:  I et senere nummer av 

menighetsbladet vil jeg komme med 
ytterligere opplysninger om Styrvoll kirke 
og menigheten der.  Det vil omhandle bl.a. 
nytt kirkeorgel, kirkejubileum, kirkekor, 
skolekor, jubileumsgudstjeneste osv..
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Fra slutten av august og ut juni 2022 har undertegnede fått innvilget 
permisjon for å jobbe som landskonsulent i Søndagsskolen Norge. 
I denne stillingen skal jeg reise rundt i hele Sør-Norge for å følge opp 
frivillige søndagsskolelærere. Det tror jeg blir flott, for jeg kjenner en god 
del søndagsskolelærere, og vet at det er helt spesielt flotte mennesker 
som gjør en stor innsats for barna og for Jesus. Men samtidig som jeg 
gleder med veldig til disse 10 månedene, så kommer jeg nok til å savne det daglige 
arbeidet som diakoniarbeider i Lardal og Larvik. Heldigvis kommer Mariann Eskedal til å 
gå inn i en god del av de oppgavene jeg har hatt, så jeg tror ikke brukerne av de diakonale 
tjenestene vil merke så mye. Mariann er en dyktig diakoniarbeider, og vi har jobbet tett 
sammen slik at vi kjenner hverandres arbeid godt. Dessuten kommer jeg fortsatt til å bo i 
Lardal, selv om jeg trolig blir mye på reise rundt omkring i Søndagsskole-Norge. Jeg setter 
stor pris på om dere har meg og denne tjenesten i Søndagsskolen, med i forbønn.
Med vennlig hilsen Diakoniarbeider Ove Berrefjord

Diakoniarbeider i permisjon
av Ove Berrefjord

Bli med på menighetens gåturer og Prestehagentreff i Lardal. 
Sist vinter startet Lardal menighet, under ledelse av 

diakoniarbeiderne Mariann Eskedal og Ove Berrefjord, 
opp ukentlige gåturer. Dette ble veldig godt mottatt! Vi 
hadde i perioden januar-mai mange trivelige gåturer 
på mandager, fra Svarstad kirke og videre inn i en god 
runde på Holemyra. I sommerferien var gruppa på 
noen litt lengre turer med kombinasjon av bil og gåing. 
Da besøkte vi Nordgardsetra, Eidsfoss Hovedgård og 
Svartangdammen.
Vi vil gjerne fortsette med denne gåturgruppa og de 

faste turene på Holemyra. Nå i høst endrer vi dag til 
torsdager, men beholder samme tidspunkt, kl. 11.00. 
Endring av dag er fordi vi håper på å komme i gang 
igjen med Prestehagentreffene på Bofellesskapet/Brua 
på mandager. Det er mandager vi har pleid å bruke til 
disse treffene, fordi Bofellesskapet da er ledig. Så etter 
en lang periode med pandemistengt, satser vi nå på å 
komme i gang igjen med treffene.
Når det gjelder oppstart av Gåturgruppa og 

Prestehagentreffene, så blir det lagt ut informasjon på 
Lardal menighets nettsider og facebookside, i tillegg til 
at vi forsøker å sende ut sms til de som var med siste 
året. Du kan også ta kontakt med Mariann Eskedal for 
mer info. Hennes telefonnummer er 971 99 722.

Menighetens gåturer og Prestehagentreff
av Ove Berrefjord

En vakker bukett med flotte damer på 
tur i parken og skogen rundt Eidsfoss 
Hovedgård. Fra venstre Ragnhild Semb, 
Grethe Øvervoll, Grete Skjegstad Solem og 
Mariann Eskedal (turleder). 
Foto: Ove Berrefjord.



Kalkmaleriene i Styrvoll kirke
av Kjell Håkestad

Styrvoll kirke, trolig bygget en gang i siste 
halvdel av 1100-tallet, er hvitkalket innven-
dig. Dette kan godt være helt fra kirkens 
første tid.

I korbuen og inne i koret er det dekorert 
med røde kalkmalerier. Slik de framstår 
i dag, er det bare deler av dekoren som er 
synlig. Kanskje har tidens tann tæret på 

dem og de har flasset av? Det vet vi ikke.
Slik maleriene er i dag, ser det ut til at det 

bare har vært border og geometriske møn-
stre. 
I noen kirker ble det malt likearmete kors 

med rød kalk når kirken ble innviet av  

biskopen. Vi kan ikke utelukke at slike kors 
har vært å finne på veggene i Styrvoll kirke.
I sin bok, "Kristne symboler" fra 1949, skri-

ver Jonny Ursin, sokneprest i Efteløt, om sli-
ke bispekors at Hem kirke i Lardal skal ha 
slike. Det har den ikke, og hadde det neppe 
i 1949. Men kan Styrvoll kirke ha vært pry-
det med slike kors? Ikke umulig. Antall kors 
kunne variere fra ett til tolv.
Men dette blir bare gjetting fra min side.
Litt underlig er det også at den lille boken 

som ble utgitt i forbindelse med Styrvoll 
kirkes 800-årsjubileum i 1975, for øvrig fei-
ret med gudstjeneste ledet av biskop Hauge 
6. juli, ikke har med ett eneste ord om disse 
kalkmaleriene!
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Konfirmanter i Hedrum 2021
Foto: Line Moholt

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

22 40 00 4022 40 00 40
krisetelefon krisetelefon 

åpen hele døgnet!åpen hele døgnet!

Hedrum kirke 2. mai
Aron Elias Grønvold
Andrè Sørlie

Hedrum kirke 12. september
Viljar Finnerud Hagtvedt
Emilie Hogstad Haugen
Kaja Lyngra Seierstad
Amalie Victoria Tvedt-Sundet



Den første ferieklubb i Lardal ble gjennomført med Lasse (kateket) som primus motor, 
Møyfrid som syklet med barna, og Thorild som koste seg veldig i følgebil. Tusen takk til 
Møyfrid, og til gårdsbruket og Arne Lindsverk og Lardal laksesenter, som tok imot oss 
og lærte oss nye ting. Takk til Kjell som spilte for oss i Hem kirke. Det var 6 deltagere tre 
dager etter hverandre, i uka før skolestart. Vi var på sykkeltur, gårdsbesøk, fluestangkurs 
og fisket laks i Lågen. Vi arrangerte dåp, konfirmasjon og bryllup. Dette var vellykket.

14

Vandring fra Hem kirke

På Brufoss Laksesenter lærer vi å kaste med fluestang av Tore Flåten 

Ferieklubben 2021 i Lardal
av Thorild Svanemyr
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av Mariann Eriksen
Ferieklubben 2021 i Hedrum
21. – 23. juni arrangerte Hedrum menighet ferieklubb for barn fra 4. til 6. klasse. Barn fra 
Larvik, Nanset, Kvelde og Hvarnes menigheter deltok. Kateket Lasse R. Moskvil sto for 
planleggingen, og frivillige bisto han i gjennomføringen av programmet. Barna lærte blant 
annet om dåp og bryllup, var med på båttur med Frithjof II, sykkeltur til Melø gård og 
natursti og bading ved Farris naturskole. 
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Jeg har blitt utfordret til å skrive en kort presentasjon 
av meg selv. Jeg er leder av Lardal menighetsråd og 
heter Møyfrid Sørestad Hem. Jeg er gift med Arne 
Martin og har to barn på 8 og 11 år.
Å sitte i menighetsrådet sa jeg ja til som innflytter i 

bygda for 6 år siden. Blant annet fordi jeg så på det 
som en mulighet til å bli kjent med andre med felles 
interesser. Fra tidligere bosteder har jeg fartstid som 
klokker og som kirkevert og tekstleser. Det var derfor 
naturlig for med å også engasjere meg i kirken når vi 
flyttet til Lardal.
For meg er vekst i menigheten et viktig anliggende. 

Det får vi ved å ha et godt tilbud til dagens 
kirkegjengere naturligvis. Viktigere for meg er det 
likevel å rekruttere inn yngre generasjoner. Derfor 

står det høyt på agendaen å skape arenaer der barn og unge kan møtes i kristne fellesskap. 
Jeg synes kirken i for stor grad har satset på enkelttiltak for hvert årskull og i for liten grad 
tatt ansvar for å skape kontinuerlige tiltak. Dette har vi fått gjort noe med hos oss nå, men 
det er et vanskelig og tidkrevende arbeid. Vi lykkes bare ved at ansatte og frivillige drar 
lasset sammen!
Vi har et velfungerende menighetsråd med medlemmer som er villige til å bidra på ulike 

fronter. Jeg føler nok at vi tidvis "drukner" i høringer og formelle MÅ-saker. Det kan være 
vanskelig å finne tid og krefter til å løfte blikket og se fremover. Like fullt er det denne 
muligheten til å være med å påvirke veien videre som gjør det meningsfullt å være leder i 
Lardal menighetsråd. 

av Møyfrid Sørestad Hem
Presentasjon av leder
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Vi går tilbake til 1920.  Da 
kom det en ung lærerinne fra 
Ankenes kommune, nå Narvik 
bykommune, til Gåserud og 
Steinsholt skole.  Hennes fulle 
navn var Olaug Olgine Astrid 
Johnsen, født 17.7.1899.  I 
Styrvoll var hun mest kjent 
som frøken Johnsen.
For noen dager siden hadde 

jeg en prat med en av hennes 
elever, Rose Pettersen, født 
Hvål.  Hun sier følgende:  
"Frøken Johnsen var svært 
godt likt av elever, foreldre og 
kolleger.  Vi elever, følte at hun 
hadde en morsfølelse for oss, 
det var nok gjensidig."  Det var 
et godt skussmål!  I tillegg til 
lærergjerningen hadde Olaug 
Johnsen mange oppgaver på 
frivillig basis innen kirke og 
menighet.  Jeg vil nevne en 
del.  Olaug Johnsen hadde en 
fin sangstemme og spilte godt 
på orgel.  Hun var organist på 
bedehuset i Styrvoll ved mange 
anledninger og var fast organist 
i kirken en tid.  På frivillig basis 
holdt hun søndagsskole på 
Gåserud i 20 år.  Hun var en god kåsør og reiste rundt i Lardal og andre steder i distriktet 
og fortalte om salmedikteren Lina Sandell fra Sverige.  Mange av Sandell’s salmer brukes 
også i dag og jeg nevner noen: Barnesalmen, Ingen er så trygg i fare, Blott en dag, og den 
vakre kveldssalmen Bred dina vida vinger.
Etter 41 år i skolen som lærer, fikk hun stor oppmerksomhet da hun ble overrakt Kongens 

fortjenestemedalje for lang og tro tjeneste.  Dette skjedde på lokalet Breidablikk i juni 
1961.  Jacob Engelstad ønsket velkommen og ledet samværet.   Medaljen ble overrakt av 
skoledirektør Aksel Skjemstad.  Videre var det hyllest fra skoleinspektør Nevra, formann 
i skolestyret Mathias Ytreeide, sogneprest J.H. Svae, fhv. sogneprest F. Bjanes, Søster Ella 
og fru Nevra.  Til slutt takket Olaug Johnsen for den store ære hun var blitt til del og for alle 
vennlige ord.

        Frøken Johnsen med 1. klasse 1960/61

1.rekke:   Roy Hvaal, Terje Røsholt, Svein Jan Fredheim,  
 Åge Sortedal, Håvald Hustuft, Kjell Allum Hvaal
2.rekke:  Astrid Skjerven, Elfrid Bårnes, Berit Styrvold,
 Toril Steinsholt, Eva Hvål
3.rekke:  Jan Olav Bergan, Henry Steinsholt, Erlend Bøe,  
 Kjell Arne Bårnes, Tore Hillestad, 
 Hans Martin Hannevold, Torbjørn Flåtten 

En avholdt lærerinne i Lardal
av Anna Einarsdottir Skaatan
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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
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Kvelde

www.bergeneholm.no

Berganmoen verksted AS
Lågendalsvn. 2637, 

3277 Steinsholt

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



Lardal menighet arrangerte Olsok-guds-
tjeneste på Nordgardsetra tredje året på 
rad.
Torsdagen var regnfull, men YR lovte opp-

hold til kvelden, –men den gang ei, regnet 
kom.
Det kom både folk og fe til gudstjenesten.

Vi samlet oss under taket ved bakerovnen 
og her hadde også setras saueflokk lagt seg 
til, så da var vi både folk og fe tilstede. Vi 
ble en flokk på tolv mennesker og syv sauer.
(Sauene lå der under hele gudstjenesten.)
Thorild Svanemyr var ansvarlig for 

gudstjenesten med hjelp av Ove Berrefjord 
og John Arne Hellingsrud som tekstlesere. 
Prestens tale var basert på Olav den hellige 
og hans virke på godt og vondt.  Per Ståle 
Tjentland, som er en del av husorkestret på 
setra, spilte trekkspill. 
Etter gudstjenesten var Gjestebua åpen 

slik at det var mulig å kjøpe vafler og 
rømmegrøt. Det ble en trivelig kveld og en 
god prat rundt grøten.

20

av Gerd Helgeland
Olsok på Nordgardsetra
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Stig Salthaug, Tide Vestfold  
hjelper deg gjerne på tlf. 480 01 327

tur@tide.no   tide.no

Leie turbuss
     05505

Presten på flyttefot

Odd Micael Stene Johansen tiltrådte som hjelpeprest, senere 
kallskapellan i Hedrum prestegjeld med hovedansvar for Hvarnes og 
Kvelde sokn i 1952.  Han og kona Ingeborg bodde i presteboligen på 
Gjone i Kvelde. Stene Johansen fratrådte stillingen i Hedrum i 1961, da 
han året før ble utnevnt til sokneprest i Rennebu i Trøndelag.
  
Her kommer diktet "Presten på flyttefot" tilegnet Odd Stene Johansen:

et 60-årsminne av Einar Skaatan

Så står du ved et veikryss, kjære prest.
Du er på flyttefot fra dalens grenner,
hvor bygdens folk ber deg til avskjedsfest, 
det synes som du her har bare venner.

I ungdomsår du kom som sendebud,
med livets ord til unge og til gamle.
I hverdagsliv som og i presteskrud
du ville nok før høstens Herre samle. 

Vi så deg alltid lys og glad i sinn,
og derved falt et solstreif på oss andre.
Det trengte seg i hjertedypet inn
og gjorde veien lettere å vandre.

Du kommer nok i hu en fin seilas,
fra Kveldsvik over Farris til kapellet
hvor bygdefolket sto i søndagsstas,
og hilste deg så blidt fra bakkehellet. 

Du kom som hjelpeprest – det het visst så-
en vinterdag for vel ni år tilbake,
mens solen gullblek over åsen lå
og ingen fugler sang fra kirketaket.

Du tok deg av de unge langs din vei,
forklarte dem hva lykke er i livet.
Med takk til konfirmanter minnes deg 
en julehilsen vil de kanskje skrive.

Du tar vel med et minne eller fler
fra denne dalen, hvor du fikk ditt virke.
Et barneblikk. - En furet hånd du ser –
og hører klokkeklemt fra bygdens gamle kirke.

Mens ennå vi ved skilleveien står,
en takk og hilsen vil vi gjerne bringe
og ønske lykke til i fremtidsår,
når klokkene på ny tar til å ringe.



KVELDE OG HVARNES HAGELAG:
11.oktober: Denne kvelden drar vi på besøk til Andebu hagelag. Camilla fra 

Syverud gård i Sande deler erfaringer med høstløk i egen hage. 
Hun har også med seg høstløk for salg.  Felleskjøring fra Gylnar-
heim kl. 17:30 for de som ønsker det.

16. november:  JULEMØTE med vårt tradisjonelle julebord og julekaker. Denne 
kvelden har vi “gammeldagse desserter” som tema, de får dere 
også smake på. Påmelding til Inger Marit, tlf. 938 38 648. 

 Alle velkommen!

KVELDE BYGDEKVINNELAG:
11. oktober:  Årsmøte
8. november:  Bokmøte
13. desember:  Julemøte
 
 Påmelding til Marit F. Karlsen, tlf.  930 48 895.

KVELDE MISJONSSAMBAND:
7. oktober: kl. 19:00
15.–17. oktober:  Bibelhelg v/Lars Kjetil Emblem.  Møter fredag, lørdag  

og avslutning søndag kl. 18:00
4. novomber: kl. 19:00

I uke 46 slutter vi opp om møter på østsida

2. desember: kl. 19:00
19. desember:  kl. 11:00

Alle møtene er på Kvelde Bedehus
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DETTE SKJER I KVELDEDETTE SKJER I KVELDE
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DETTE SKJER I HEDRUMDETTE SKJER I HEDRUM

VERNINGEN BEDEHUS

På Verningen bedehus arrangeres møter og aktiviteter for små og store året 
gjennom:  Småbarnstreff noen onsdager kl. 10:30
Søndagsskole og møte på søndager 
Formiddagstreff kl. 11:00 første mandag i måneden, 
med god bevertning, andakt og utlodning
Bønnemøte hver tirsdag 
Bibelundervisning på torsdager 
Strikkekafé én torsdag i måneden 
Herreavdelingens quizkveld siste torsdag i måneden 
Følg med på hjemmesiden: www.vbh.no

HEDRUM MISJONSFORENING 
 Hedrum misjonsforening møtes første torsdag i hver måned kl. 18:30.

7. oktober hos Henny Næss Bjerke
4. november hos Lita Bolt Evensen
2. desember hos Asbjørg Holt Samuelsen 



EVANGELISK LUTHERSK MISJONSLAG (ELM), FREDHEIM
Torsdag 21. oktober kl. 19:00. Møte
Torsdag 18. november kl. 19:00. Møte
Torsdag 16. desember kl. 19:00. Møte
Kontaktperson: Øyvind Sæleset, mobil 410 80 413

HVARNES BYGDEKVINNELAG, FREDHEIM
4. 0ktober  kl. 19:00: Årsmøte med utlodning.
1. november  kl. 19:00: Bok-kveld med besøk fra Larvik bibliotek og utlodning.
6. desember  kl. 19:00: Julemiddag. Påmelding
Følg oss gjerne på www.facebook.com og på nettsiden: www.bygdekvinnelaget.no
Kontaktperson: Hildegard Søli Berge, mobil 482  21 962

HVARNES UNGDOMSLAG (H.U.L.), BJERKELY
På grunn av koronapandemien var det i august ikke satt opp noe program for denne 
høsten. Informasjon på Facebook, i Bjerkelynytt og hos kontaktpersonene for H.U.L., 
revygruppa 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
11. oktober: Denne kvelden drar vi på besøk til Andebu hagelag. Camilla fra Syverud 

gård i Sande deler erfaringer med høstløk i egen hage. Hun har også 
med seg høstløk for salg.  Felleskjøring fra Gylnarheim kl. 17:30 for de 
som ønsker det.

16. november:  JULEMØTE med vårt tradisjonelle julebord og julekaker. Denne kvelden 
har vi “gammeldagse desserter” som tema, de får dere også smake på. 
Påmelding til Inger Marit, tlf. 938 38 648. 

 Alle velkommen!
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DETTE SKJER I LARDALDETTE SKJER I LARDAL  

LARDAL KANTORI

Koret har startet opp igjen med øvelser; inntil videre i gymsalen på Lardal ungdomsskole 
pga. koronatiltak. Øvelsene er hver torsdag fra kl. 18:30-21:00. 
Det planlegges jubileumskonsert 19. oktober i gymsalen.

GULLKONFIRMANTER

Søndag 17. oktober inviteres det til gullkonfirmantsamling for 1970- og 1971-kullene.  
Forbønnsgudstjeneste i Svarstad kirke kl. 11:00 med påfølgende samling og fotografering 
på Gavelstad. 

SØNDAGSSKOLEN "SPRELL LEVENDE I LARDAL"

Søndagsskolen startet opp 5. september på bedehuset i Svarstad. Den starter kl. 10:00 
og varer en liten time. Søndagsskolen er for barn i alle aldre som vil høre mer om Jesus. 
Opplegget hos oss passer nok best for barn mellom 5 og 11 år. Høstens program: 5. sep-
tember, 19. september, 11. oktober, 24. oktober, 7. november, 21. november og 5. desem-
ber. Alle endringer legges ut på vår facebookside "Sprell levende i Lardal". Bli medlem 
av gruppen og få påminnelser og endringer fortløpende.

KONFIRMANTER

Konfirmantene startet opp søndag 20. august med velkommen- og forbønnsgudstjeneste 
i Svarstad kirke. Utover høsten er det samling på tirsdager, like uker, rett etter skolen, 
med oppmøte ved Svarstad kirke ca. kl. 14:15. Vi fortsetter med konseptet Pilegrimskon-
firmanter. Dette innebærer vandringer, uteliv og fysisk aktivitet.

ETTER SKOLETID

Foregår på tirsdager, ulike uker, fra kl. 12:30-14:00. Passer godt fra 4. klasse og oppover. 
Velkommen til nye!

LARDAL SYKEHJEM

Korte andakter/lystenning onsdager kl. 12:00 på følgende datoer: 23. september,  
20. oktober, 17. november og 15. desember. Beboere og pårørende er ønsket og velkomne. 

DROP-IN DÅP 

Planlegges i høst også. Ta kontakt uansett når du er født, om du ønsker å bli døpt i en 
enklere setting. Tlf. Thorild 412 36 922.

DIAKONALT ARBEID 

Mariann Eskedal fortsetter det gode diakonale arbeidet i høst. For  
gåturer, Prestehagentreff etc.: Følg med på oppslag, og ellers tar hun kontakt når det er 
vurdert som trygt å samles. Tlf. Mariann 971 99 722.
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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.

26. april var det vårdugnad på Volds Minde. En 
fin gjeng jobbet i strålende vær. Gjerdet ble spylt 
og skrubbet, til det ble skinnende hvitt igjen. 
Kjøkkenet fikk en grundig vask, og ellers i huset ble 
vinduer pusset og støv tørket. Alt ble selvfølgelig 
gjort med koronaavstand, og munnbind ble brukt 
der det ikke var mulig. Fint å møtes til felles innsats ! 
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Dugnad på Volds Minde
av Mariann Eriksen
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Etter en del år med tradisjonell gårdsdrift 
med korn, potet og gris, kom spørsmålet 
på starten av 2000-tallet om vi ikke skulle 
endre litt på drifta. Løk kom inn i bildet som 
et alternativ etter at vi hadde sett den fine 
løken som svigerfar og svoger produserte i 
Tjølling. Vi prøvde litt og fant ut at det ville 
vi prøve videre. 

Løken ble sortert og pakket her hjemme og 
levert til Gartnerhallen. Etter noen år, ble 
det gjort endringer som gjorde at potet, løk, 
gulrot skulle pakkes på sentrale pakkerier. 
Vi mistet dermed jobben  med sortering 
og pakking.  Løken ble så levert usortert 
til pakkeriet. Der så vi pen løk som hadde 
mistet noe av det ytre gule skallet ble kastet 
bort.  Var det så viktig for forbrukeren at det 
skallet var på?  Vi  konkluderte med at det 
var ikke så viktig, men vi kan skrelle hele 
løken og levere den i en pen pakning og så 
se om ikke forbrukeren responderer på det. 
Som tenkt, så gjort.  
Men vi måtte ha en emballasje som viste 

produktet på en pen måte. Og et navn som 
sa hva det er: ren, fin, ekte, god, dyrebar, 
edel: EDEL LØK.  Vi prøvde produktet i 
forskjellige butikker. Noen positive, andre 
ønsket det ikke.  Men etterhvert utviklet det 
seg så vi fortsatte.

Men det var jo bare en 
viss størrelse vi kunne 
ha i disse pakningene.   
Hva med de store og hva 
med de små ? Disse løkene passet jo fint til 
storkjøkken og fabrikk. Vi fikk kontakt med 
kunder der og fikk levering dit. Men med 
løken er det som med potetene: ikke alle 
småpotetene blir like store.  Den lille løken 
er jo like god som den store. Kan ikke den 
brukes?  Den også blir nå skrellet og lagt 
ferdig i beger tilpasset grilling. Men løk er 
jo ikke bare rød og gul kepaløk. Vi har også 
sjalott pakket i små beger, borretane løk og 
banansjalott til storhusholdning. 
Så er vi glad for at det skjer noe på bygda, 

at vi kan ha et levende bygdeliv. Det er 
trivelig når 10-12 stykker, blide og trivelige, 
kommer om morgenen og sier vi kommer 
igjen i morgen når de går om ettermiddagen. 
Flere av de har vært med fra starten og har 
bosatt seg i bygda vår. Det er vi takknemlig 
for !  
   Sverre Holm

Vår sponsor
Edel-løk og Holm Gård
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Olsok i Hedrum
av Morgan Thorsen

Olsokfeiringen ble i år holdt både i 
vikinglunden og Hedrum kirke, slik som 
mange ganger tidligere. Arrangementet 
var et samarbeid mellom Hedrum 
misjonsforening, Hedrum historielag og 
menighetsrådet i Hedrum. Det var selvsagt 
på dagen 29. juli, som et minne om slaget 
på Stiklestad i år 1030.  
Grethe Seierstad, som er  leder i misjons-

foreningen, ønsket alle velkommen, og da 
særskilt foredragsholderne Arne Solem 
og Eivind Luthen. Sistnevnte holdt sitt 

foredrag i gudstjenesten etterpå. Vi tenker 
gjerne at den som blir drept har tapt slaget, 
men forunderlig nok gikk det ikke slik på det 
slaget som vi igjen feiret. Dette slaget satte 
et skille mellom den gamle religionen, og 
den nye.  Mellom hedendom og kristendom. 
Dette kommer tydelig og konkret til uttrykk, 
med gravhaugene på vikinglunden og 
kirkegården. De representerer hver sin tid. 
Arne Solem kalte sitt kåseri for "Arven 

etter Olav". Hva førte skiftet til? I følge 

Olavs lover skulle det ikke 
lenger være tillatt med 
bloting, og ikke menneske- 
ofringer. Det skulle heller 
ikke være tillatt å sette ut 
uønskede barn i skogen.
Tidligere var det den sterkeste som hadde 

rett. Det var makt og hevn som rådde, men 
med Kristus fulgte tro, håp og kjærlighet. 
Olav ble erklært som Norges evige konge.
Da det nærmet seg  pause med kaffe og 

noe å bite i, kom regnet. Dette gjorde at 
folk måtte søke seg inn i våpenhuset i 
kirka.  Sokneprest Thorir Thorsteinsson var 
liturg under gudstjenesten, og introduserte 
Eivind Luthen, som er en inspirator for 
mange pilegrimsvandrere rundt om både i 
Norge og Europa. Han tok for seg begrepet 
pilegrim før og nå.  Det kommer av peragre, 
som betyr å dra fra sin åker, dra ut i den 
store verden. Det er å slippe det kjente, 
gjøre oppbrudd for å søke det hellige sted.
Var det noen som gjorde oppbrudd i 

Hedrum og dro som pilegrim?  Til det 
hadde han ikke noe konkret svar. Bøndene 
var bundet til å drive jorda og passe dyr 
og virksomhet. Hvis det var noen som 
dro, så trodde han helst at de dro til St. 
Mikaelskirken på Slottsfjellet i Tønsberg. 
Den samme engelen som Hedrum kirke er 
viet til.  Sjelspilegrimer var de som søkte det 
hellige sted for å finne ut av sitt åndelige 
liv. Botspilegrimene dro av gårde for å få 
oppreisning for sin brøde. 
Moderne pilegrimer  er mer en reaksjon 

på masseturisme, og et ønske om å bruke 
kroppen, samtidig som man blir kjent med 
naturen. Luthen ser på pilegrimene slik at 
noen drar av åndelige og fromme motiver, 
mens andre drar  mer av oppdagelsestrang. 
Han sier at her er det ikke et enten eller, 
men heller et både og. De bruker kroppen, 
lever enkelt, møter andre troende og får en 
større horisont. 



Det ligger et eple i vinduskarmen – det 
har ligget der lenge og samlet støv. Eplet 
har skrumpet inn og ligner kinnet til en 
misfornøyd 80-åring. For en tid siden ble 
det tatt inn i varmen for å bli temperert og 
få den siste smaksavrunding. Så ble frukten 
glemt og ikke spist i tide, og da ble den 
slettes ikke spist i utide. Det lå to epler til 
på samme sted og de ble fortært med stort 
velbehag, men så var de vel litt større og 
finere antagelig. Men alle kom de fra et 
fornemt tre som heter James Grieve. 
Bare navnet er som fanfare for 

barndommens smaksløker. Det var i den tid 
en formiddag var et halvt liv, og frukthagen 
strakte seg til verdens ende. Den gang ville 
det ikke ha vakt undring om man hadde 
oppdaget Adam og Eva oppe på en grein i 
et gravensteintre, knaskende på nymoden 
frukt.
Men tilbake til de tre nevnte epler 

og treet med det fornemme navn. Det 
bemerkelsesverdige er at dette treet ikke 
har båret frem mer enn disse tre i år. Slik 
var det også i fjor, og året før det. Det står 
kanskje litt skyggefullt til, kloss innunder 
huset vårt, og lener seg til støttepillaren til 
verandaen. Om vokseplassen er ugunstig, 
har det likevel satt sin ære i å bringe 
frem tre epler hver høst. Noe å slå seg for 
brystet av er det jo ikke. En fruktdyrker 

ville naturligvis ha gått den rake veien 
bort i skjulet og hentet sagen, og treet ville 
blitt kappet over ved roten. Til og med 
Olav H. Hauge ville nok ha gjort det, enda 
han var poet aldri så mye, men så var han 
hagebruksmann av profesjon ved siden av.
Selv er vi så lykkelig stillet at vi tillater 

oss å se bort fra økonomiske og rasjonelle 
betraktninger. Dermed blir treet stående. 
Vi har ikke en gang hjerte til å si til det 
at det burde ta lærdom av sin fetter, 
transparentepletreet, som står lenger nede 
i hagen, og som brisker seg med syv bøtter 
frukt årlig. Ei heller fremholder vi lobotreet, 
som er mer moderat i avling, men som 
produserer de deiligste små epler år om 
annet. Slike og lignende momenter holder 
vi for oss selv av ren taktfølelse.
 På tross av min hensynsfullhet kunne det 

nok hende at treet følte for å rettferdiggjøre 
seg og sin mangelfulle fruktbarhet. Det 
ville kanskje spørre meg om jeg noen gang 
hadde sett noe vakrere enn dets blomstring 
i mai med kronblader fra det uskyldshvite 
til det solnedgangrøde. Hvortil jeg måtte ha 
svart at noe stort vakrere enn en epleblomst 
i mai finnes knapt.
Har jeg ikke så beriket ditt liv med min 

skjønnhet i tre dager hver vår, og har jeg 
ikke dermed mer enn rettferdiggjort mitt 
nærvær på jorden?
Jovisst så, og hvem av oss kan forresten 

skryte av at vi gir våre omgivelser en estetisk 
nytelse tre dager i året? Vi måtte være glade 
om vi greide det en dag i året. Derfor bærer vi 
altså over med at fruktbarheten beløper seg 
til tre epler, og at treet i så måte må ansees 
for en minusvariant. Til gjengjeld loves det 
herved at alle tre eplene skal spises til neste 
høst, og ingen skal bli liggende til allmenn 
glemsel og nedstøving i vinduskarmen.
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Historien om et epletre
av Jørgen Sandberg
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Hei igjen, denne gangen har vi tatt med  
litt stoff som sto på trykk i menighetsbladet 
i  1964 og 1965.  Håper det faller i smak.

Så er sommeren forbi denne gangen også.  
På vår kant er vel nå alt innhøstingsarbeide 
godt i gang, og mange puster lettet ut ved 
tanken på  at årets strid og mas går mot 
slutten.
Men alle sammen kjenner vi litt av vemod  

ved at det nå er høst.  Den lyse, vakre tida er 
forbi, vinteren med kulde og mørke ligger 
foran.  Det er liksom livet ebber ut, naturen 
legger seg i dvale, og vi fryser.  Men det som 
gjør vemodet så sterkt, det er tanken på at 
i ethvert menneskeliv er det også en høst.  
Det ene år følger på det annet, og for hvert 
år er vi nærmere slutten i vårt liv.  Livet leves 
bare en gang, og en dag er det til veis ende.  
Vi minnes salmistens ord!:  Om morgenen 
er de som det groende gress, om morgenen 
blomstrer de og gror, om aftenen  visner de 
og blir tørt.  Det kan vi ikke forandre på.
Men bonden som får oppgjøret fra mølla, 

som ser potetbingen full og kjenner lukta 
av duftende høy i løa, for ham er dette selve 
meningen.  Høsten er for ham målet for 

strevet, det er den han har sett fram til hele 
våren og sommeren.  Vel kan han glede seg 
over potetåkeren når den blomstrer og riset 
dekker rendene, over hveteåkeren som er 
full av liv når vinden tegner sin kurs i den, 
men det betyr mindre.  Meningen er ikke at 
det skal pynte opp i landskapet, det greier 
naturen uten hans hjelp, meningen er at 
det skal bli knoller og aks, meningen er at 
det skal modnes og bli til mat. 
Men den samme lov gjelder i menneskelivet.  

Det kan også være fagert, men også det peker 
henimot høsten.  Der har det sin mening.  
Det er satt inn i verden for å modnes en dag, 
modnes for evigheten.  Og likesom en åker 
er mest verdifull om høsten, når frukten er 
moden, så er også et menneskeliv det.  Selv 
om nok arbeidskraften kan bli liten og ens 
virksomhet minimal, og en har følelsen av 
bare å være til byrde for omgivelsene, så 
forandrer ikke det det faktum at det har 
nådd modningstiden, meningen med livet.  
Når høstens herre kommer og høster sin 
åker, da er mennesket i hans øyne mest 
verdifullt, da er det skikket for evigheten, 
da er det gjort klart for saligheten hos ham.  
Det er modnet.
Så er likevel ikke vemodet det som 

dominerer, men håpet og takknemligheten, 
-når høsten kommer.  Dette sier ikke seg 
selv, det er troen som sier det.  Uten Kristus 
blir livet meningsløst, høsten meningsløs. 
I Kristus derimot kastes evighetens lys 

over den mørke høsten og gjør den lys og 
vakker, gjør den til den rikeste tiden i livet.  
Derfor er det takkens toner som lyder, gjør 
den til den rikeste tiden i livet.  Derfor er det 
takkens toner som bør lyde.  Takk for godt 
år, for god avling enda en gang.  Og takk for 
at også i livet finnes det en høst, det som 
er selve meningen, hensikten med livet her 
på jord.
Per Konrad Hansen

Fra en svunnen tid
redigert av Øyvind Hogstad

HØST
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Selv om morsdagen for lengst er forbi, vil 
vi likevel ta med litt fra Hope’s uforlignelige 
17. mai-tale :  Fedrelandet:
 Hjertebladet og hjerteblodet i alt som 

heter fedrelandet, er Mor.  Når mor er borte, 
har du mistet det beste landet ga deg.  Da er 
døren knust i det fagreste slott i fedrelandet.  
 Når barnet stiger over dørstokken og skal 

ut i verden, bort fra mor, da begynner det 
smått om senn å forstå hva mor var for det.  
Da stirrer det mot hjemmet  fra hver krok i 
verden:

No stend ho og steller i kjøkenkro, ho mor,
ho er så gamal, ho er så grå, ho mor.
Å var eg katten i mjuke skinn
som  kjæle fær seg som barnet inn – til ho mor!

Mor, ja mor, verdens beste kvinne!  Hun 
varmet mine frosne fingrer, hun tok av meg 
de våte, stivfrosne klær og la meg i sengen 
og tørret tåren.  Hun spant og lappet når 
andre sov, og var likevel på tunet når solen 
rant.
Hun lærte oss julesangene mens 

rokkehjulet surret, og leste fadervår før vi 
sovnet.  Hun streiket aldri, enda ingen ga 
henne lønn og få takket henne når uken var 
slutt.  Du velsignede mor!
Du er hjertet og ryggmarven i hjem og 

fedreland.  Når du blir tråkket på og 
vanvyrdet, da har vi intet hjem, intet 
fedreland lenger.  Men jeg takker deg og 
ærer deg, du min mor, der du ligger i din 
grav:

Du turka tåra av mitt kinn 
så mangein Herrens gong
og  kysset meg som guten din 
og bles meg uti barmen inn
min sigerfulle song.
Norsk ungdom: Elsk din mor, ditt hjem, 

ditt fedreland.  Det er Guds vilje til oss.

Så mangen sang er der sunget for mor              Det var nok ofte der hjemme som så.
og vel hun fortjener hvert ord.                            Det var mamma for all ting da vi var  små.
Om far ei så ofte vi sunget vel har,                     Og lite forsto vi for far det betød
Så vil vi for en gangs skyld synge om far.        Å skaffe oss alle det daglige brød.

Nu ryggen er bøyet og håret er grått,                Gud signe og lønne deg, kjære trofaste far,
og hendene er merket av slit du har fått.         Din kjærlighet var det som løfter oss gav.
Du jevnet vår livsvei, men tung nok den var,   Og synes oss veien så sikker og trygg,
de stener du løftet, de byrder du bar.               så skyldes det deg og din bøyede rygg.

MOR

SANGEN 
TIL FAR
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Her en dag jeg hadde stelt graven til 
mine foreldre, hadde jeg en håndfull 
tid til overs. Da tok jeg en rusletur på 
kirkegården for å besøke mine venner. Når 
man har levd mesteparten av sitt liv har 
man etter hvert en del venner der. Blant 
dem var den store røslige karen med never 
som små lågaprammer, men likevel med 
fingerspissfølelse nok til å treffe tonene 
nøyaktig på fiolinens gripebrett. Han hadde 
lært meg kunsten å stemme og siden spille 
på den. Vi hadde hatt så mang en god 
pratestund om felles interesser.
Og der borte falt blikket på en annen stein. 

Han som lå der hadde lært meg forskjell på 
kvinand og brunnakke og sammen satte 
vi opp rugekasser for de samme fugler 
i trærne nede ved Lågen. Han innviet 
meg også i kunsten å bruke min første 
kasteslukstang, og satt ved årene da jeg fikk 

min første og eneste lågalaks på kroken. 
Den datt forresten av i samme sekund som 
den skulle kleppes, noe han syntes var like 
forsmedelig som meg. Jeg hadde tross alt 
fått et minne for livet.
Slik fortsetter jeg vandringen fra den ene til 

den andre og minnene dukker frem. Folk er 
stort sett flinke til å stelle gravene og det kan 
være fint å gå slik og la tankene dvele ved 
kjære mennesker som en gang var viktige 
i ens liv. Jeg kommer til å tenke på det fine 
diktet av min gamle folkeskolelærer som 
sto på trykk i det lokale menighetsbladet 
for noen år siden. Det fanget nettopp inn 
den fredfulle stemningen som kan herske 
på et slikt sted. Kirkegårdsfred tror jeg det 
het.
På noen av gravsteinene står det "høyt 

elsket og dypt savnet". Da er det som om 
man får en tro på at vi ikke lever så helt 

En kirkegårdsvandring
av Jørgen Sandberg fra boka "Et vindu mot livet - tanker om tilværelsen"
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fånyttes likevel vi mennesker, når vi kan 
etterlate oss en slik inskripsjon. For øvrig 
er de fysiske ytringsformer vi etterlater oss 
så mangfoldige. Det er ikke sant som det 
sies i setningen om at "bære til slutt er vi 
jamsis og like", for her er variasjonen stor. 
Alt fra de store minnesmerker eller nedfelte 
jernplater til den eldgamle, mosegrodde 
stein med knapt lesbare bokstaver.
Tankene går til de ganger vi har stått 

på kirkegården for å ta avskjed. Det har 
vært sårbare stunder med påminnelse 
om livets flyktighet. Kanskje også med 
et innbygget krav om å ikke søle det bort 
på uvesentligheter. Jeg minnes særlig 
en anledning der en familie opplevde et 
tragisk dødsfall. Kirken var fullsatt og de 
frammøtte ville vise sin deltagelse. Midt 
oppe i sin tragedie er jeg ganske sikker på 
at den rammede familie følte støtten og 
den varmende omsorg fra naboer, familie 
og venner. Slik sett fungerer kanskje 
sorgarbeidet bedre i et lite samfunn der de 
fleste kjenner hverandre. Og fellesskapet 
i sorg var nok mer omfattende før, med 
mange ritualer. I våre dager har det blitt 
mer alminnelig å gjemme bort en gravferd. 
"Ingen kondolanser ved graven" og 
"begravelsen har funnet sted i all stillhet", 

heter det gjerne i dødsannonsen. Mange 
dødsfall skjer på sykehjemmene og til 
en viss grad blir denne delen av livet 
institusjonalisert. 
En klok prest jeg kjenner uttalte seg om 

dette etter lang erfaring. Det er viktig å 
ta imot medmenneskers deltagelse i en 
slik situasjon. Vi trenger ritualer ved våre 
forskjellige faser i livet. Det gjør godt å 
kunne samles og minnes den døde. En 
verdig og minnerik markering av et kjært 
menneskes bortgang er godt å kunne 
tenke tilbake på. Støtten fra andre i en 
sorgprosess er viktig, og selv om vi ofte 
føler oss litt hjelpeløse i en slik situasjon, 
er det ikke så mye som skal til. Vitsen er 
bare å få meddelt sin medfølelse, og da 
kan det enkle lille ordet "kondolerer" 
være fint å ty til. For egen del sitter jeg 
igjen med en god følelse etter begravelsen 
av mine foreldre. Det ble nettopp en slik 
minneverdig markering som jeg ser tilbake 
på med takknemlighet. Den ble viktig i den 
prosess som vi alle gjennomlever ved tapet 
av et nært menneske.
Så får vel kanskje rådet bli å ta imot den 

omsorg som ens medmennesker er villige 
til å gi i en sårbar tid. Det kan være bra for 
begge parter.
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Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, 
hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren, 
himmelens og jordens skaper.
Han skal ingen lunde la din fot vakle, 
din vokter skal ingen lunde slumre, 
se han slumrer ikke og sover ikke,  
Israels vokter.

Herren er din vokter, Herren er din skygge.
Ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen,
ei heller månen om natten.
Herren skal bevare deg fra alt ondt, 
Han skal bevare din sjel.
Herren skal bevare di utgang og din inngang.
Fra nå og til evig tid Amen.
Fra nå av og til evig tid.

Hva har alle våre salmediktere og kong David`s salmer til felles? Svært mye, men en 
ting er helt åpenbar. De har troserfaringer fra alle livets faser, og de har kjent på Guds 
nærvær og Guds fravær.  Salmedikterens "røynd og røynsle" er en trøst og oppmuntring 
til meg om og ikke glemme bønnens mulighet .  "Jesus vær i mine dagar, i alt liv som 
kjem i mot meg, vær i mine glade timar, mine skjelvande sekund."  
I denne strofen til Heidi Strand Harboe (Nr. 460 salmeboken)  fornemmer jeg kontrasten 

i salmedikteren, kong David og mitt eget sinn . Gleden og angsten.

DAVID SALME 121

Min salme
av Grim Melø



Livets gang
HEDRUM

Døpte
23.05. Jakob Jørgensen
06.06. Jenny Amundsen Rismyhr
27.06. Sigurd Vestrum Ekenes
18.07. Eline Andrea Iversen
22.08. Lucas Emilian Svendsen
29.08. Alfred Wike Bergan
29.08. Sanne Wahlquist Eftedal
29.08. Emrik Heflo Wiken
29.08. Malia Sofie Johnsen Borgen

Vielser
19.06. Kjersti Brennsæter og Harald Fjære
21.06. Tine Jeanette Tvetene og Rune Eikedalen
14.07. Astrid Margrete Lunde og Kenneth Bakken

Gravferd
22.05. Kurt Mikkelsen f. 11.12.1941
08.06. Richard Bjerke f. 21.09.1925
10.06. Arild Lindaas f. 27.08.1946
21.06. Arne Thorvald Heum f. 15.10.1933
09.07 Terje Rosmæl f. 23.11.1938
13.07. Ingrid Hilde Larsen f. 13.03.1935
26.07. Kåre Karlsen f. 08.12.1928
28.07. Ella Sigurdslid f. 21.04.1945
01.08. Liv Henricks f. 23.12.1921
04.08. Aksel Olsen f. 21.10.1956
12.08. Einar Jacob Wold f. 13.12.1945
15.08. Arne Dammen f. 25.11.1927
14.08. Ingebjørg Løve f. 25.01.1937
12.08. Aase Tangen f. 30.07.1948

HVARNES
Døpte
06.06. Oskar Moen Lie

Vielser
21.08. Julie Engmark og Simon Skaar Tangen

Gravferd
24.07. Hjørdis Synnøve Nilsen  f. 01.06.1933
30.07. Rolf Langerud f. 11.05.1929

KVELDE
Døpte
22.08. Emil Tanum

Gravferd
11.06. Lars Paulsen Gjønnes f. 25.07.1929
20.07. Sigmund Nilsen Moe f. 31.01.1929
27.07. Olaf Skautvedt f. 04.03.1920

LARDAL
Døpte
23.05. Gina-Isabell Jensen
20.06. Ulrik Wangen-Bergstå
11.07. Levi Nathaniel Ahlgreen
11.07. William  Tveitan  Svae
15.08. Åsmund Finnerud Styrmo.

Vielser
31.07. Siren Asmyhr Lindseth og Andre Savio
14.08. Hanne Lofstad Eide og Kristian Lunde

Gravferd
09.06. Ole Dagfinn Henriksen  f. 16.11.1940
14.06. Asta Hustuft  f. 09.08.1921
16.06. Alf Strøm  f. 04.11.1944
17.06. Sidsel Berg Sjulstad  f. 29.06.1964
22.06. Ole Edmund Horntvedt  f. 31.01.1949
24.07. Røyne Røsholt  f. 03.06.1959
07.08. Willy Roar Karlsen  f. 19.04.1940
15.08. Annette Groland Rambo f. 19.03.1975
11.08. Bodil Solberg  f. 29.05.1945



Forandringer kan forekomme. Se avisen eller nettsiden: www.larvik.kirken.no
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03.10.2021 Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 19. søndag i treenighetstiden
03.10.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 19. søndag i treenighetstiden
06.10.2021 Furuheim 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 
10.10.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 20. søndag i treenighetstiden
10.10.2021 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 20. søndag i treenighetstiden
10.10.2021 Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 20. søndag i treenighetstiden
17.10.2021 Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 21. søndag i treenighetstiden
17.10.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 21. søndag i treenighetstiden
24.10.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 22. søndag i treenighetstiden
24.10.2021 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 22. søndag i treenighetstiden
31.10.2021 Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Bots- og bønnedag
31.10.2021 Svarstad kirke 11:00 Jan Petter Terkelsen Bots- og bønnedag
07.11.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Allehelgensdag
07.11.2021 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Allehelgensdag
07.11.2021 Hvarnes kirke 18:00 Randi Abelsen Woldseth Allehelgensdag
14.11.2021 Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 25. søndag i treenighetstiden
14.11.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 25. søndag i treenighetstiden
21.11.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Siste søndag i kirkeåret
21.11.2021 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Siste søndag i kirkeåret
28.11.2021 Hem kirke 11:00 Jan Petter Terkelsen 1. søndag i adventstiden
28.11.2021 Kvelde kirke 11:00 Trygve Magelssen 1. søndag i adventstiden


