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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: Jon Atle Eskedal   mobil 902 76 766
Kateket: Tore Ørjasæter   mobil  408 57 591
Hvarnes menighet:
Leder i menighetsrådet: Geir Bårnes   mobil 952 81 991
Kirketjener/klokker: Jon Atle Eskedal   mobil 902 76 766 
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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Advent og jul er like om hjørnet, og for mange av oss bringer adventstiden 
med seg viktige (og noen ikke fullt så viktige) forberedelser til selve 
julefeiringen. For min egen del gleder jeg meg alltid til å finne fram 
julepynten - det skaper en følelse av forventning, tilhørighet, tradisjoner og 
gode minner å se dem igjen år etter år og plassere dem rundt i huset.
For noen år siden, da jeg drev Blomsterstua i Kveldesenteret, var arbeidsdagene spesielt 

lange og travle i desember. Eskene med julepynt var hentet ned fra loftet hjemme, men 
jeg hadde ikke rukket å gjøre noe med dem enda. En ettermiddag ringte den ene sønnen 
min til meg på jobben og lurte på om det var greit for meg at han pyntet til jul dette året. 
Han hadde sett hvor travelt jeg hadde det, og ville gjerne hjelpe til med juleforberedelsene 
hjemme. “Ja, gjerne”, svarte jeg, og tenkte at det skulle bli spennende å se hvordan han 
valgte å pynte til jul, og hvilke (hvis i det hele tatt noen) av nissene og englene han ville 
sette fram. Noe av julepynten var jeg sikker på at han ville ta fram - de hjemmelagde 
julestrømpene fra Texas, f.eks. Og sikkert noen av de morsomme nissefigurene. Han ville 
nok droppe den gamle porselenstallerkenen jeg hadde malt i min ungdom, med en nisse 
som så litt grotesk ut, men som liksom måtte være med. Eller de røde hekla brikkene som 
tantene på Finnøy med flittige hender hadde produsert i årenes løp. Jeg var veldig glad i 
både tantene og brikkene, men tenkte at jeg for en gangs skyld kunne unnvære dem hvis 
jeg måtte.
Du har sikkert gjettet det allerede: Da jeg kom hjem fra jobben den kvelden, var alle de 

kjente og kjære nissene, englene, lysestakene og brikkene plassert på samme sted som de 
alltid hadde vært. Du kan sikkert tenke deg hvor overrasket og glad jeg ble! Tenk at gutten 
min ville at ting skulle være akkurat som de pleide å være - det betydde tydeligvis mer for 
han enn jeg var klar over, og jeg forsto at noen av mine tradisjoner allerede hadde blitt ført 
videre til neste generasjon.
Jeg håper du finner tid til å gjøre noe av det som bringer deg glede og forventning i denne 

førjulstiden. Gode tradisjoner skaper trygghet og kontinuitet.
Og husk sitatet fra grevinnen på lille julaften: “Same procedure as every year, James!”
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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 Bente Sundby

God JulGod Jul
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av biskop Jan Otto Myrseth
En halvmeter med håp

I dag er det I dag er det 
født en frelser  født en frelser  
i Davids byi Davids by

Når vi tar bort all innpakning, glitter og stas, er det et veldig enkelt bilde 
som gjenstår som selve julens hjerte: et sårbart spebarn født inn i en natt 
så klar og kald, i en krybbe i en stall. Det er et kraftfullt bilde også på vår 
sårbarhet. 
For en tilfeldig forbipasserende må det ha sett ganske hverdagslig ut, men for de første 

som kom på barselvisitt, ble det klart at det var selve håpet som var født til jord. 
Det skjedde så umerkelig og stille. Gatene var forlatt og vertshusene overfylte. Ingen 

opptog og fyrverkeri for den lille. Men englene, Guds egne budbærere, var der og lyste opp 
den mørke vinternatten. 
Meteren er blitt et velkjent begrep gjennom koronatiden. Av omsorg for hverandre har vi 

måttet holde avstand, og helseministerens metermål ble flittig brukt som en veileder og et 
symbol på smittevernet. Nå kan vi heldigvis slippe andre nærmere inn på livet og tillate oss 
både et håndtrykk og en klem når det faller naturlig. 
Denne juletiden erstattes meteren av en halvmeter. Julenattens håpstegn er en halvmeter 

av kjøtt og blod, av myk og naken hud som appellerer til all vår omsorg og nærhet og 
kjærlighet. Når Gud lar seg føde inn i vår verden, så kommer han på nøyaktig samme måte 
som da alle vi andre begynte vår livsvandring. 
Det var en uventet vending for alle som håpet at Gud skulle gripe inn og gjøre vei i vellinga 

for sitt eget undertrykte, okkuperte folk. I stedet for å komme som hærfører for en mektig 
armé, kom han som en ydmyk og sårbar tjener. 
Men etter hvert forstod vi at denne fødselen er bekreftelsen på at Gud holder sine løfter. 

Profetene hadde flere hundreår tidligere snakket om et barn som skulle fødes og være 
Fredsfyrsten og tegnet på Guds nærvær midt i all sorg og frykt og smerte og ensomhet. 
Også denne julen utfordres vi til å elske slik Gud elsker, dele slik Gud deler, være nær hos 

hverandre og hos de som trenger omsorg og trøst slik Gud etter sitt løfte er nær hos oss i all 
vår nød. Vi kan omfavne det sårbare, nyfødte barnet i Betlehem ved å omfavne de som er 
utsatte og nakne i dagens verden. 
Slik kan håpet leve videre og julegleden spres.



Hva er jul?
av Jan Petter Terkelsen

Kan vi greie å huske tre viktige poeng om jula? Da vet vi det meste om høytiden!

1. Jul er Guds Ja til oss. 
I bygdene våre er det mennesker vi kjenner godt og mennesker vi kjenner mindre 
godt. Gud ser og kjenner oss alle. Og han elsker det han ser. Og han gjør ikke forskjell 
på oss. Han elsker oss, med våre feil og mangler, med våre sterke og svake sider. Hans 
store kjærlighet til oss gjorde at han sendte Jesus til oss. Vi er ikke overlatt til oss selv. 
Jula er Guds JA til oss alle.

2. Jul er Guds under!
Gud ble menneske for å møte oss på hjemmebane. Det skjedde på en ganske forunder-
lig måte. Tenk å være vitne til den friluftskonserten hyrdene fikk oppleve. Den må ha 
virket sterkt. Så sterkt at jeg tror jeg ville ha tvilt på om det var sant det jeg så og hørte. 
Var det en drøm? Hyrdene trengte nok å summe seg litt, spasere en tur i den friske 
kveldslufta. Kanskje var det derfor engelen sendte dem på fottur til stallen. Da fikk de 
i hvert fall tid til å tenke over det de hadde sett og hørt. 
Det var nok litt av hvert som svirret rundt i hodene deres på vei mot stallen. Men så 
fikk de se; det var sant det de var blitt forespeilet. Frelseren var født. Gud var blitt men-
neske! Hvordan kan vi kanskje aldri begripe. Men vi kan la oss gripe av ham som kom! 
Underet kan skje oss: "for alle dem som tok imot ham, gav han rett til å bli Guds barn."

3. Jul er Guds lys. 
Finnes Gud? Kan jeg finne ham? Julens lys gjør det tindrende klart for oss: Gud finnes 
og han lar seg finne. I julen pekte Gud på Jesus og sa:" Her er jeg. Kom til meg."
Og Jesus sa:  "Jeg er verdens lys.  Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men 
ha livets lys!" Har vi plass til Jesus, har vi plass hos ham. Følger vi ham, går vi oss aldri 
vill! Julens budskap er et evangelium som vi inviteres til å ta konsekvensen av.  
Som gjeterne inviteres vi til å gå og se.  Til å få bekreftet ved selvsyn at englenes bud-
skap er sant. Vi inviteres til å ta vare på det vi hører og grunne på det i våre hjerter Så 
når vi i år sier "God jul" til hverandre, er det ikke først og fremt et ønske, 
men en konstatering: Julen er god! For Gud har holdt det han har lovet. 
Verdens Frelser er født!
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Hei! Jeg heter Lena Våtvik, og jeg sitter som leder i Kvelde 
menighetsråd. Jeg har bodd i Kvelde i litt over tre år nå- og 
stortrives! Bor her sammen med min mann, Tore, og barna 
våre- og er også så heldig at jeg har min lillesøster som 
nærmeste nabo. 
Før vi flyttet til Kvelde bodde jeg i åtte år i Spania hvor jeg 

jobbet på Sjømannskirken på Costa del sol. Jeg er utdannet 
diakon og jobbet der med barn, unge og unge voksne. 
Det var trosopplæring, samtaler, sosialsaker og bedrifts-

besøk rundt på kysten. Det var en helt fantastisk tid, på et 
vakkert sted, med så mange gode mennesker jeg bærer med 
meg videre den dag i dag. 
Da jeg flyttet tilbake til Norge hadde jeg fått en ektemann 

med på lasset- og vi ble etterhvert fire i familien. Det har 
vært en fin tid hjemme med små barn, og vi har møtt så 
mange andre fine folk i samme livssituasjon som bor i 
Kvelde og Hvarnes. 
Jeg er nettopp tilbake i jobb som sykepleier på Kvelde sykehjem. Der trives jeg godt 

sammen med gode kolleger og beboere. 
På fritida er jeg er veldig glad i å synge og danse og fundere over livet i gode samtaler. 

Jeg er halvt nordlending- så feriene tilbringes i nord på en vakker øy ute i havet. Det er det 
vakreste sted på jord for meg.
Jeg er også veldig glad i mat og sanking- og har alltid proppfull fryser på høsten. Vi er så 

heldige at vi er andelsbønder på Virgenes andelsgård i Hvarnes. Hos Tore Jardar får vi en 
stor del av maten vår- og er ofte på tur der med barna når vi har fri.
Vi har blitt veldig glad i bygda, og synes det er viktig å leve og handle lokalt. Vi jobber 

begge i Kvelde og bruker de lokale tilbudene så mye vi kan. Vi er så fornøyd med å ha både 
butikker, helsetilbud, kirke og barnehage her. Vi håper å kunne bidra positivt i bygda vi 
nå hører hjemme i.
Det var helt naturlig for oss å ta kontakt med Kvelde menighet da vi flyttet til Kvelde. Her 

har vi blitt godt tatt imot av både menighet og ansatte. Vi er blitt glad i kirka vår, og snart 
er begge barna våre døpt her.
Kirka og troen har vært viktig i mitt liv. Det gir meg mye mening og glede å tilhøre kirken 

og å feire gudstjeneste. Både i oppturer og nedturer har jeg opplevd at Gud er tilstede, et 
stille nærvær som gir trygghet. Jeg håper at mine barn -og alle barn og unge i Kvelde- også 
skal få den muligheten i fremtiden. Derfor har jeg sagt ja til å være med å prege veien 
videre i Kvelde menighet.

Alt godt,
Lena Våtvik

Takknemlig for å bo i Kvelde!
av Lena Våtvik
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Svunden tid 
Hedrum menighetsblad 1965 - 1967 
redigert av Øyvind Hogstad

 TONEN SOM IKKE FORSVANT
For noen år siden kom det brev fra Amerika til kirkevergen i en bygd på Sørlandet.  Det 

var skrevet av en dame på over 80 år.  Hun reiste til Amerika da hun var 20, ble gift der 
borte med en farmer av norsk ætt, men på sine eldre dager overlot de gården til en av 
sønnene, og flyttet til Brooklyn, N. Y. der to av døtrene bodde.  Hun hadde aldri vært tilbake 
i "gamlelandet", men tankene hadde ofte vært på vandring hjemover til barndomshjemmet 
og bygden, som hun ennå så for seg i minnene.  Og nå ba hun kirkevergen, som var en 
slektning av henne:  Kan du sende meg et lydbånd med opptak av kirkeklokkene hjemme?  
Jeg vil gjerne høre dem synge igjen.  Da vi var barn, var det alltid skikk å gå ut på trappa 
julaften når kirkeklokkene ringte julen inn og stå og lytte.  Det var som luften var fylt av 
sang.  Den tonen glemmer jeg aldri.  Den har fulgt meg ute på prærien så vel som her i 
storbyen.

Hun fikk selvfølgelig sitt ønske oppfylt, og lydbåndet ble sendt.  Men dette forteller oss 
en viktig sannhet: Guds kallende røst følger oss ofte til de fjerneste steder på jorden.  Og at 
det er så viktig at vi i unge år lærer oss til å lytte, lytte til den tonen som aldri forgår.  "Aldri 
forstummer tonen fra himlen i sjelens glade pilgrimssang."
       Peder Sefland

Denne salmen: Dear Lord before I take my place, er skrevet av den amerikanske 
forfatterinnen Catherine Clark.  Den er oversatt av biskop Johannes Smemo.

Hør Herre!  Før jeg starter opp  Jeg ber: Legg din hånd på min
og velger fart og lei,   og styr min travle ferd.
jeg bøyer meg for deg som ser  Hjelp meg å minnes rett hva liv
hvert kryp på hver en vei.   - mest barneliv - er verd.

Den gylne regel prent meg inn  Min vogn er din, jeg lånte den
i hjerte og i hånd.    og står for deg til svar.
Gjør meg til vokter for min bror  La meg og dem jeg møter nå,
i gjerning og i ånd.   få bli i ditt forvar!

BILFØRERENS SALMEBILFØRERENS SALME
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 HJEMMEBRYGG

Hjemmebrygg hører ikke hjemme i et menighetsblad.  Men når vi likevel nevner det, så er 
det fordi en avis like før jul kunne opplyse at den inneholdt fra 1,5 -3% alkohol.  Mange har 
sikkert i løpet av forskjellige julefeiringer heldt adskillige litre gjennom halsen – i god tro 
på at denne lekre drikk ikke har kunnet fremkalle promille.  Vi gjør oppmerksom på dette 
– for dem som har tenkt å fylle flaskene en gang til.  Det sikreste er rent vann!   Rent vann!

 SOKNEPREST PEDER M. SEFLAND TIL MINNE

Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet.  Job 1.21.
Herren ga, slik følte de mange det som var tilstede da Sefland ble innsatt som sokneprest 

8. februar 1961.  De merket at de i han hadde fått en prest sendt av Gud, opplært av Gud, 
grepet av Gud og helliggjort av Gud.  Herren tok, slik kjentes det den 10. mai 1966, da det 
ble kjent at Sefland ikke mer var blant oss.  Vi takker Gud for den tiden han lot sin tjener 
tjene oss, vi takker ham for alt det gode Sefland fikk si og gjøre i vår menighet.  Han hadde 
en egen evne til å vinne menneskers fortrolighet, de visste at de til ham kunne komme med 
alt.  Og de merket at de i ham hadde en venn de kunne stole på og betro seg til.  
Sefland slet seg ut i tjenesten.  Han manglet evnen til å si NEI når noen ba ham om noe.  

Han var så redd for å såre noen.  Han var satt til å tjene Gud, og denne tjenesten måtte gå 
foran alt, selv om det skulle knekke helsa og koste livet.

Som kollega var Sefland enestående.  At samarbeidet mellom oss gikk helt uten form for 
knirk i fem år, var ene og alene Seflands skyld.  Også som kollega ville han være tjeneren.  
Vi savner Sefland dypt.  Men vi vil minnes ham som den han var:  En gave fra Gud til oss.  
Kanskje hadde vi ikke fortjent ham, siden Gud så snart tok ham fra oss.  Vi sier som Job: 
Herrens navn være lovet!
      Kolleger.

 VELKOMST FRA EINAR Ø. AMLIE   (høsten 1966)

Kjære Hedrum menighet, vi vil gjerne i menighetsbladet få sende dere 
en hilsen i anledning av at vi skal få komme som prestefolk til Hedrum.  
Utnevnelsen kom overraskende tidlig på oss.  Vi hadde ikke kjennskap 
til hvem menighetsrådene hadde samlet seg om da en dagsavis i 
Larvik meldte at utnevnelsen allerede hadde funnet sted.  Derfor var 
det dobbelt gledelig for oss å høre av formannen i Hedrum menighetsråd at utnevnelsen 
var skjedd i overensstemmelse med menighetsrådets uttalte ønske.  Det gir oss ennå større 
frimodighet til å se avgjørelsen som et kall fra Ham vi står i tjeneste hos.
Etter 10 års prestetjeneste på Hedemarken blir det ikke lett å bryte opp fra en god og kjær 

menighet, men etter at vi allerede har besøkt Hedrums vakre kirke og satt blomsterløk 
i haven på Hedrum prestegård, er det som vi allerede slår rot hos dere før vi rykkes opp 
her.  Det er ennå for tidlig å si når vi kommer til å flytte, men etter vårt besøk i Hedrum og 
de hilsener vi har fått fra folk som er kjent i bygden, forstår vi at vi har noe å glede oss til.
      Med vennlig hilsen
            Kristine og Einar Ø. Amlie 



I 1995 gav Lardal Historielag ut et hefte med tittel "Mangt jeg minnes – fem i Lardal tenker 
tilbake". En av dem som fortalte om sin barndom og oppvekst i Lardal var avdøde Aslaug 
Ruteig, og vi gjengir her, med tillatelse fra familien, en sterkt forkortet utgave av hennes 
historie.
"Jeg kom til Lardal som fireåring i 1925, og vokste opp på et lite småbruk i Kroken. Huset 

vi bodde i var lite og sparsomt møblert. I kjøkkenet var det en vedkomfyr som ble fyra i 
sommer som vinter, for selv om vi hadde innlagt strøm, eide vi ikke elektrisk komfyr. Det 
var ikke innlagt vann; det bar vi fra ei olle i nærheten der det var godt og sikkert vann. 
Om sommeren hjalp vi mor til elva for å vaske klær. Vaskepulver hadde vi ikke, men bruk-

te lutpulver. Klærne ble veldig fine og rene.
Noen bøker utenom skolebøkene hadde vi ikke, men hver jul fikk vi kjøpt "Magne" jule-

hefte på skolen. Det ble lest grundig, likeså "Tønsbergs Blad".
Vi hadde ei ku, en kalv og en gris. Det var ikke vinterfôr nok til kua og kalven, så vi måtte 

lauve noe, og kjøpe høy i tillegg. Grisen ble slakta til jul og en halvpart ble solgt. Pengene 
kom godt med når renter og avdrag til Småbruk- og boligbanken skulle betales.
Familien besto av mor, far, min søster og meg. Mor sto for det meste av oppdragelsen; hun 

var veldig tålmodig, snill og god. Hun fortalte om sin barndom, leste fra bibelhistorien og 
lærte oss "Fadervår" og mange salmevers. Far var hvalfanger; han reiste ut i september og 
kom hjem i mai.
Den 7. juni 1929 var en stor dag som jeg hadde gleda meg til; jeg begynte på skolen. Jeg 

hadde lært å lese, skrive og regne av søstera mi, som begynte på skolen to år før meg. 
Skolen holdt til på forskjellige gårder i Kroken, bl. a. på Nakjem og Melås. Jeg likte alle fag, 
men regning og stil kom nok i første rekke. Den 7. juni 1935 var min siste dag på folkesko-
len. Litt vemodig var det, for jeg hadde likt meg veldig godt på skolen. 
Om sommeren gikk vi for presten hver tirsdag. Her ble kristendomskunnskap og salme-

vers grundig gjennomgått. Vi var 62 stykker som "gikk og leste" det året, 25 jenter og 37 
gutter. Presten var Fredrik Bjanes, og vi var hans første "leserbarn" i Lardal. 
Den 29. september ble jeg konfirmert i Svarstad kirke.  Det var en stor høytidsdag i strålende 

høstvær. Under overhøringen tror jeg vi sto oppstilt etter alder.  Da overhøringa var ferdig, 
gikk vi fram til alterringen og knelte der. 

Presten gikk så til hver konfirmant og spurte: "Forsaker du djevelen og alle hans 
gjerninger og alt hans vesen?"  Konfirmanten: "Ja."
Presten: "Tror du på Faderen, Sønnen og Den hellige ånd?"  Konfirmanten: "Ja."  
Presten: "Vil du ved Guds nåde bli i denne din dåpspakt inntil din siste stund?"  
Konfirmanten: "Ja."
  Presten: "Så gi meg hånden på det".  Deretter ba han en bønn for hver enkelt av oss. 

Jeg syntes det var veldig alvorlig å gi disse løftene, og tenkte på om jeg ville klare å holde 
dem.  Jeg hadde veldig god lyst til å fortsette på skolen; ville gjerne bli lærerinne. Det ble 
søkt for meg på Danvik kristelige ungdomsskole på høsten 1935, men jeg var for ung til å 
komme inn. Så måtte jeg bort for å tjene penger, og kom til forskjellige gårder for å arbeide, 
bl.a. i fjøs.

Mangt jeg minnes
redigert av Else Engelstad

10
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Nede fra orgelkrakken
av Tone Kalbakk Sorknes
Som Bibelens kloke forkynner sier: "Alt har sin tid".
For mitt vedkommende ble dette i tjenestesammenheng klart for snart 

4 år siden.  Fra de første nølende toner i Sjusjøen fjellkirke på slutten av 
sekstitallet og til avsluttet kapittel i Hedrum, Kvelde og Hvarnes i 2018.  
En endeløs rad av spennende oppgaver:  Arbeid med liturgier og gudstjenesteordninger, 
stabsmøter, menighetsrådsmøter, skolebesøk, gudstjenester, vielser, gravferder, syke-
hjemsandakter, korøvelser og konserter. Etter hvert som årene gikk, ble det stadig mer 
utfordrende å forholde  seg til musikkønsker i seremonier og det føltes både rimelig og trygt 
å overlate det til andre.  Korøvelser på sene kvelder med planlegging og gjennomføring, tok 
også på etter hvert.  Alt var glederikt og meningsfylt mens det stod på!
Jeg er full av takknemlighet for alle medmennesker jeg har møtt i livets små og store 

øyeblikk!  Musikken er hjertets språk og når inn til hjertene, særlig i sorgens tid og de store 
gleders tid.  
Om enn de regelmessige opphold på orgelkrakken hører fortiden til, har jeg vikariert en 

del rundt i Larvik.  For tiden setter et litt stygt håndleddsbrudd en stopper for det.
Jeg ønsker alle som holder hjulene i gang i Den norske kirke lykke til og Guds velsignelse!  

Takk for fellesskap og takk for at jeg fikk være med!
      Med vennlig hilsen
      Tone Kalbakk Sorknes

I 1939 begynte jeg på Vestfold flyttbare fylkesskole; den holdt til på "Fagertun", ungdoms- 
lokalet i Svarstad. Der gikk vi et halvt år, 82 elever, så interessen var stor. Det var både teo-
retiske og praktiske fag, og selv om det var dårlig bevendt med skolerom og utstyr, lærte 
vi mye. Etter tiden på fylkesskolen steg lysten til mer skole betraktelig. Jeg var redd for å 
låne penger til utdannelse, men far ville hjelpe meg, sa han. Slik ble det dessverre ikke, 
for han omkom etter en ulykke på hvalfangst i mars 1940. Så kom krigen, og mine planer 
om skole ble skrinlagt.
I 1942 fikk jeg arbeid i Lardal forsyningsnemnd, med 100 kroner i månedslønn. Etter  

frigjøringen i 1945 ble rasjoneringa etter hvert opphevet, og jeg begynte på kommunekas-
sererkontoret i 1951. I 1958 flyttet kontoradministrasjonen inn i Lardal herredshus, tidligere 
Svarstad ysteri. I 1984 innførte kommunen data, først på skatteregnskapet, og siden på 
kommune- og lønningsregnskapet. Jeg ble på herredshuset i 46 år, til jeg ble pensjonist i 
1988.
Til slutt vil jeg si: Jeg vil takke livet som har gitt meg så mye. Mest av alt ei god helse, 

arbeidslyst og arbeidsglede."



Julevandring med barnehagene
av Lasse Moskvil

I menighetene har vi en fin tradisjon for å samarbeide med barnehagene om 
julehøytiden. 

I Hedrum kommer Rødbøl barnehage på besøk til Hedrum kirke med barn og noen av 
de voksne i barnehagen. I Lardal samler vi barn både fra Hem og Svarstad barnehager 
med to  samlinger i desember. Også i Styrvoll har vi en vandring utendørs i barnehagen 
til gapahuken like ved.  Barna får være med på en julevandring hvor vi får oppleve hva 
som skjedde den aller første julenatt.

Barna er med som gjetere og engler sammen med de voksne som også er med på 
vandringen.  Vi får møte Josef og Maria, Keiser Augustus, engelen Gabriel og gjeterne 
ved bålet på markene utenfor Betlehem. De får høre englekoret som synger "Ære  være 
Gud i det høyeste", og på veien følger vi stjernen som lyser og viser veien til stallen.

I stallen får vi oppleve underet med det lille Jesusbarnet som ble født denne julenatt. 
Barna får oppleve at 3 vismenn kommer med gaver til barnet i sine skrin; gull, røkelse 

og myrra. Glade får vi synge "Et barn er født i Betlehem" der i stallen og glede oss 
sammen med Josef, Maria, gjeterne og de 3 vismenn. 

Mange barn synes det er spennende å høre og få lov å oppleve julefortellingen. Vi kan 
levendegjøre hva som skjedde den første julenatt for barna når de kommer på besøk til 
våre kirker eller vi besøker barnehagene.  
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Innføring av dåpsminneboka 2022
av Lasse Moskvil

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

22 40 00 4022 40 00 40
krisetelefon krisetelefon 

åpen hele døgnet!åpen hele døgnet!

Trosopplæringsutvalget i Lardal menighet ønsker å innføre et nytt tiltak fra og med  
januar 2022.

I Dåpsminneboka kan familien lime inn bilder og skrive ned minner fra dåpsdagen til det 
døpte barnet. Det er plass til hilsener fra faddere og gjester, en kan fylle ut sitt eget slekts-
tre, og slik skape en helt personlig bok. 

Dåpsminneboka forteller også litt om hva som skjer under dåpen i kirken og har et utvalg 
sanger og bønner for tiden etter dåpen. Layout og illustrasjoner utnytter flatene på en måte 
som tilpasser seg teksten. Farger og formspråk er tilpasset slik at det skal oppleves aktuelt 
for dåpsforeldre og passer til dåpsbarn i ulike aldre. Søte dyr, kristne symboler og enkle 
linjer går igjen i illustrasjonene.

Boka er tenkt levert til foreldrene i dåpssamtalen før de døper barna sine i Hem-, Styrvoll- 
eller Svarstad kirke i Lardal menighet.
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Velkommen til språkkafé på Velkommen til språkkafé på 
frivilligsentralen hver torsdag fra kl. 16:00 - 19:00frivilligsentralen hver torsdag fra kl. 16:00 - 19:00

Snakker du norsk, eller et annet språk? Snakker du norsk, eller et annet språk? 
Du er hjertelig velkommen uansett! Du er hjertelig velkommen uansett! 
Hos oss kan du Hos oss kan du 

- få mer språktrening - få mer språktrening 
- få ny kunnskap - få ny kunnskap 
- treffe nye mennesker - treffe nye mennesker 
- skaffe deg et nettverk - skaffe deg et nettverk 
- bli bedre kjent med lokalsamfunnet- bli bedre kjent med lokalsamfunnet

Uansett om du snakker norsk eller et annet Uansett om du snakker norsk eller et annet 
språk, så er du hjertelig velkommen innom språk, så er du hjertelig velkommen innom 
oss. Vi setter stor pris på å se deg! oss. Vi setter stor pris på å se deg! 
De to første timene er det løs prat over bor-De to første timene er det løs prat over bor-
det uten bestemte temaer. Den siste timen det uten bestemte temaer. Den siste timen 
har vi felles språkprat, med blant annet ord har vi felles språkprat, med blant annet ord 
man lurer på, klokka, brettspill og andre man lurer på, klokka, brettspill og andre 
språkaktiviteter. språkaktiviteter. 
Vi byr alltid på kaffe/te og noe godt til Vi byr alltid på kaffe/te og noe godt til 
kaffen. kaffen. 

HAR DU OGSÅ LYST TIL Å HJELPE TIL?  HAR DU OGSÅ LYST TIL Å HJELPE TIL?  
GI BESKJED TIL DAGLIG LEDER CHRISTINA FRANKSDATTER GI BESKJED TIL DAGLIG LEDER CHRISTINA FRANKSDATTER 

BØHLER PÅ TELEFON 926 03 087 ELLER E-POST  BØHLER PÅ TELEFON 926 03 087 ELLER E-POST  
christina.franksdatter.bohler@larvik.kommune.nochristina.franksdatter.bohler@larvik.kommune.no
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17. oktober var i underkant av 40 gullkonfirmanter samlet i Svarstad kirke. De ble minnet 
om sin dåp og konfirmasjon, og ble bedt for. Etter høymessen var det fotografering ved 
Magne Thidemansen, før turen gikk til Vindfjelltunet for festmiddag og sosialt samvær. 
Aslaug Wear fra menighetsrådet ønsket velkommen og mimret over hva som var i nyhets-
bildet i 1970 og 1971. Det var god stemning gjennom hele dagen, så mange minner ble 
nok frisket opp.

foto Magne Thidemansen
Gullkonfirmanter i Lardal
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av Øyvind Hogstad
Hvarnes guttelag til Omholtfjell, del 1
I nr. 1/2021  hadde vi et referat fra 

guttelagets tur til Omholtfjell 14. april 1962.  
Referatet var skrevet av Svein Arne Rambo 
og Arnkjell Lofstad.  Skitur nr. 2 gikk av 
stabelen 24. mars 1964 og referatet herfra 
er skrevet av Henry Hogstad, en av lederne 
i guttelaget:
Ved starten i 9-tiden var det møtt opp 5 

seniorer, 8 juniorer og 2 ledere som også 

fungerte som sjåfører med Austin og Opel.  
Opel’n følte seg nokså trykket på veien 
oppover.  Den hadde ikke mindre enn 15 
par ski på taket og 9 passasjerer under 
taket.  Om enn litt glatt av og til, var veiene 
fine.  Men vi hadde ikke kommet mange 
metrene opp i brattbakkene til fjellet før 
veien var sperret av en stor Lågendalsbuss 
som måtte ha kjettinger for å komme videre.  
Vi regnet nå med at Hans med sin Austin 
og sommerdekk, ikke ville komme i gang 
igjen.  "Men den gang ei", sa Tordenskjold.  
Vi opplevde fenomenet, for Austin kom i 
gang igjen uten å slure.  Det gikk gjetord 
om denne Austinen og salget av denne 
modellen økte betraktelig etter dette.
Opel’n som energisk satte farten opp, 

innhentet på ny denne tussebussen i en 
hengende bratt kneik og ga opp med et 
stønn.  Den måtte slippe seg ned igjen for å 
få nytt tilsprang.  Den så stygt på bussen da 
den passerte denne på parkeringsplassen.  
Klokka var da blitt bortimot elleve.
Det hadde vært grått og kaldt vær lenge, 

og da vi startet var det minus 12 grader..  
Men hva opplevde vi?  Jo, et fullkomment 
ønskevær med klar, varm sol uten 
sjenerende vind.  Det gikk raskt å få skiene 
på beina og kursen gikk mot Omholtsetra.  

På denne strekningen var det en skummel 
utforkjøring.  Seniorlederen var sjølsagt 
ikke redd for å sette utfor, men fant det 
mest fornuftig å kjøre  i sikk-sakk  på grunn 
av ei termosflaske i ryggsekken.

På ekte samevis slo vi leir på vidda, fikk 
varme og kokte egg.  Eggene ble litt for 
bløte etter 5 minutter.  Visstnok skyldes det 
at vann av fjellsnø aldri kan bli så hett som 
vanlig vann i lavlandet.  Etter matpausen 
tok guttene og juniorlederen et streiftog 
innover fjellet.  Yngvar og Egil dro lengst 
innover.  Men da de fikk se Styggemann 
kjente de blodet stivne i årene, gjorde 
helomvending på ekte kuvis, - kom seg 
unna med en slik fart som selv  Grønningen 
ville misunt dem.
På programmet var det satt opp et 

langrenn på idealtid.  Seniorlederen, som 
ikke sies å være særlig bevandret i vår 
gamle nasjonalsport – skisporten – hadde 
gått opp ei løype og ble enig med seg sjøl 
om at 15 minutter kunne være idealtid for 
denne strekning.  Etter løpet ble dette sterkt 
kritisert av Egil som mente seg å være vel 
kvalifisert i alt som har med idealitet å 
gjøre.  Men likevel viste det seg at vinneren 
av forrige idealløp på Omholtfjellet, hr. 
Svein Harald Støvland fra Hvarnes, også 
denne gang gikk av med seieren ved 
å komme temmelig nær den oppsatte 
idealtid (13.05) og må anses uslåelig i slike 
løp.  Nr. 2 ble Kåre Holt og nr. 3 Erling 
Hogstad.  Idealløpets hurtigste løper ble 
Kjell Gavelstad med tiden 9.05.
Fortsettelse i neste nummer.
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20 år med korsang i Lardal
av Kjell Håkestad

Lardal Kantori 2001-2021
11. oktober rundet Lardal kantori 20 år. 

Disse 20 årene har vært en musikalsk reise 
i mange farvann.
Helt fra den enkle start i Svarstad kirke 

11. oktober 2001, der spørsmålet var om 
korprosjektet ville ha livets rett over tid, og 
til store musikalske opplevelser i utlandet.
Men Lardal kantori viste seg å ha livets 

rett. Gjennom skiftende tider og forhold har 
koret holdt en ganske stø kurs.
Den offisielle debuten skjedde i Kroken ka-

pell den 15. november. 
Sangere har kommet og gått, men de hul-

lene i rekkene som har oppstått underveis, 
har alltid latt seg fylle med nye krefter. Det 
har vært et sunnhetstegn.
I dag kommer sangerne fra flere fylker og 

mange kommuner, men de fleste med til-
hold i Lardal.
Et av korets varemerker har vært sang a 

cappella; det vil si at koret synger uten led-
sagelse av noe instrument. Det er litt som 
å gå på line uten sikkerhetsnett. Går det 
galt, så går det veldig galt. Men sangerne 
vokser på å måtte ta ansvar og ikke ha noe 
instrument å lene seg til.  Den mest kreven-
de perioden har ganske sikkert vært nå un-
der koronapandemien. Da har det vært mye 
av og på, og med skiftende regler om hvor 
mange som kan være samlet på en gang.
Men nå i jubileumsperioden, ser det ut til 

at Lardal kantori også har tålt den brottsjø-
en bra.  Det aller meste av vår virksomhet 
har foregått i Lardal, enten det har vært i 
kirkene eller andre steder i bygda. Og det 
har også vært vår viktigste misjon: Å bringe 
sang og glede ut til bygdefolket.
Medlemstallet har holdt seg ganske kon-

stant på et sted mellom 30 og 40 sangere i 
alle aldre.
Store musikalske opplevelser har det blitt 

mange av gjennom disse år-
ene. Høyt rager konserten i 
Vasakyrkan i Gøteborg i 2019. 
En stor kirke med akustikk 
man sjelden møter; der lyden blir liggende 
i rommet. Det er da vår "a cappella-sang" 
virkelig kommer til sin rett.
De aller største opplevelsene har nok fore-

gått i England, der vi gjennom 17 år på rad 
har fått glede engelskmennene med jule-
sanger. Gjennom årene har det blitt mer og 
mer tydelig for oss hvor mye vårt besøk i 
Great Yarmouth har betydd for de som bor 
der.
Noe sånt som disse opplevelsene i Eng-

land skal være umulig for et landsens kor 
som oss å få oppleve, men noen ganger 
skjer "det umulige".  Nå når denne korona-
elendigheten ser ut til å nærme seg slutten, 
håper vi igjen å kunne få muligheten til å 
synge i St. Nicholas Minster.
Flere komponister, både norske og engel-

ske, har skrevet korsanger spesielt til oss. 
Det er vi stolte av.
Veien inn i nye 20 år.
Sammen har vi skapt resultater ingen  

hadde trodd på forhånd. Ingen vet hva 
framtida vil bringe oss. Noe av det viktigste 
for Lardal kantori er en jevnlig rekruttering 
av nye sangere. Klarer vi det, skulle fram- 
tida se lys ut. Men det gjør seg ikke selv. 
Alle sangerne må stå på og løfte oss fram-
over mot nye høyder der framme. Vi må 
aldri sove!  Vi lever i håpet om at nye  
musikalske opplevelser ligger og venter på 
oss der framme et sted. 
Kanskje du har lyst til å bli en del av Lardal 

kantori? Det hadde vært hyggelig!
Neste musikalske korsvei nå, er julekon-

sert i Andebu kirke torsdag 9. desember kl. 
19, og julekonsert i Svarstad kirke søndag 
12. desember kl. 17, under forutsetning av 
at ikke koronaen stikker kjepper i hjulene!
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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
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av Tore Seierstad
Å være sammen og å høre sammen

Det er godt å høre sammen med noen.
Den nære familien er viktig, likeså med slekta.  Vi liker også å høre når noen sier -"Lenge 

siden jeg har sett deg!", -"Vi savna deg på treninga i går!" eller - "Stikk innom i kveld, så 
vi får prata litt!" Vi trenger relasjoner. La oss tenke litt på grendene og bygdene der dette 
menighetsbladet leses. Nabolaget, for eksempel på Verningen, er viktig for de som bor der.
Folk i Fosserødåsen i Kvelde møter hverandre i gata og på butikken, de ser hverandre 

på foreldremøtet eller de treffes på bygdetunet. Slik er det også med folk i Svarstad, i 
Skåtanlia, på Farmen, i Farrisbygda, i Ismarka (vet du forresten hvor det er?), i bedriftene 
på Berganmoen og på alle de andre stedene i bygdene våre der folk bor, arbeider og møtes.
Naboskap og fellesskap på jobb kan bli til vennskap og livene våre blir rikere.  Venner 

er som gatelys er det sagt. Veien blir ikke kortere med gatelys, men den blir enklere å gå.  
Sånn er det vel også med godt naboskap og gode fellesskap.
Med oppvekst på Seierstad på 1950-tallet, med en far som aldri kjørte traktor og med 

mølle og sagbruk i Kvelde, ble det mange turer med hest og vogn fram og tilbake. Matkorn 
skulle males og såkorn renses på mølla og sagmugg hentes hos Paul Bergene på Holm.  
Far levde omtrent alle sine dager gjennom 91 år i Hedrum bortsett fra noen måneder på 
Helgelandsmoen sommeren 1921, Telemark rundt på sykkel før høyonna i juli 1927 og en 
togtur til Oslo frigjøringsvåren 1945. 
Og noen korte reiser til.  Han visste hvem som bodde og hadde bodd i omtrent alle hus 

og på alle gårdene langs veien fra Seierstad til mølla i Kvelde. Fjordingen med navnet 
Finn, tusla sakte skritt for skritt og far fortalte,- fortalte,- fortalte.  Far var aktiv i kirken, 
i det frivillige kristne arbeidet og i bøndenes mange organisasjoner, pluss Historielaget, 
Hedrum gamlehjemsforening og noen offentlige oppgaver. 
Og litt til.  På sommerkveldene kunne han ta sykkelen for å besøke gamle venner på 

vestsida av Lågen, på Nanset og på Eftedal. For meg syntes det som om han hadde en 
relasjon til omtrent alle i bygda.  Og noen til.  Men møtepunktene har blitt færre, og i 
halvannet år har "korona-meteren" styrt oss.  Det er mange som sårt har savnet fellesskapet 
på jobben, i kirken, på bedehuset, i foreningen, i idrettshallen, på Bygdetunet eller den 
lille praten på butikken.
Fellesskap er viktig for både voksne og barn. Antagelig mer viktig for barn enn for voksne 

siden de skal gjøre sine første erfaringer med vennskap, samarbeid, lagspill og de skal 
dannes som individer.  Det er sammen med andre vi får og kan gi. I et fellesskap kan vi 
uttrykke våre meninger og få våre holdninger korrigert. Det er sammen med andre vi får 
oppmuntringer og kan gi trøst.
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Kort og godt er det sammen med andre vi blir hele mennesker.  To strofer i diktet "Um å 
bera" av Jan Magnus Bruheim lyder slik;

"Skapte er vi te bære
og lette børene for kvarandre.
Til fånyttes lever ingen."
og   
"Hjelpelaus er den 
som ikkje har nokon å hjelpe, 
og være god mot."

Nå står julen for døren.  Jul og adventstid har opp gjennom årene vært og er fortsatt tiden 
for fellesskap og samvær.  Behovet for og ønsket om fellesskap har gitt oss mange skikker 
og tradisjoner.
Bare se her;
Adventsamlinger i foreninger og lag, tenning av julegran på torg og plasser, 

juleavslutninger, julekaker til juleselskapene, juleverksted hos besteforeldre, 
juletrefester med julesanger, julepynt i butikker og i hjemmet, gå julebukk, gi julegaver, 

julegudstjenester, sende julekort eller 
en julemail og sikkert enda mer av 
samme slag.
Våre juletradisjoner og vår jule-

feiring er i endring, men hvis 
vi tenker litt etter har de fleste en 
solid kjerne av hva julen er, nemlig 
fellesskap, styrket vennskap og ei tid 
med ønske om fred.  Mange av våre 
juletradisjoner får derfor god mening 
når vi minner hverandre om det store 
nye fellesskapet som julen varsler.

Vi har av gode grunner ikke noe lydopptak av englesangen den første julenatta, men 
opplevelsen var så utenom det vanlige, så sjokkerende, ny og vakker at den ble husket og 
fortalt videre.  Da Lukas noen år etter hendelsen utenfor Betlehem skulle skrive ned egne 
minner fra årene med Jesus, sjekker han først med øyenvitnene og så går han gjennom 
alt sammen fra begynnelsen.  Etter å ha sjekket godt som en troverdig historieforteller, 
refererer han englesangen slik;
"Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i !"
Å ha glede i noen betyr jo å like å være sammen med og med ønske om å bruke tid sammen.  

Slik er det med oss mennesker.  Vi finner glede i å være sammen med gode venner. 
Barn og ungdom har nok enda lettere enn oss voksne for å si fra hvem de virkelig liker å 

være sammen med. Bestevenn, perlevenn, hjertevenn eller at noen henger sammen som 
erteris er ord vi bruker om slike forhold.  Og Lukas er i samme tankebaner når han skriver 
at teksten i englesangen var rettet til menneskene som Gud har glede i!
Som voksen setter Jesus egne ord på samme relasjon når han sier at "Jeg kaller dere 

venner for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far."  Ikke dårlig.
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Jesus ble født i en stall i Betlehem for 2000 år siden. Derfor har mange skrevet salmer og 
sanger over hele verden om julens buskap.  Marie Wexelsen fra Toten skrev i 1858 "Jeg er 
så glad hver julekveld", en julesang hele Norge kan. Julefreden var i ferd med å senke seg 
over bygdene rundt Mjøsa. Marie var bare 26 år. Hun diktet juleevangeliet om til ni små 
vers. Peder Knudsen var organist i Ålesund og komponerte melodien til sangen i 1859.  
Oddgeir Bruaset har skrevet ei nydelig bok som heter "Det lyser i stille grender", der han 
forteller historien om hvordan våre kjente og kjære julesanger ble til. Den er vel verd å 
lese. Der fant jeg også "Jeg er så glad hver julekveld".

av Henny Næss Bjerke
Min julesang

Jeg er så glad hver julekveld, 
for da ble Jesus født. 
Da lyste stjernen som en sol,  
og engler sang så søtt.

Det lille barn i Betlehem,  
han var en konge stor, 
som kom fra himlens høye slott,  
ned til vår arme jord.

Nå bor han høyt i himmerik,  
han er Guds egen sønn. 
Men husker alltid på de små og 
hører deres bønn.

Jeg er så glad hver julekveld,  
da synger vi hans pris,  
da åpner han for alle små 
sitt søte paradis.

Da tenner moder alle lys 
så ingen krok er mørk, 
hun sier stjernen lyste så  
i hele verdens ørk.

Hun sier at den lyser enn, 
og slokner aldri ut, 
og hvis den skinner på min vei,  
da kommer jeg til Gud.

Hun sier at de engler små,  
de synger og i dag,  
om fred og fryd på jorderik, 
og om Guds velbehag.

Å, gid jeg kunne synge så. 
Da ble visst Jesus glad, 
for jeg jo også ble Guds barn 
engang i dåpens bad.

Jeg holder av vår julekveld  
og av den Herre Krist,  
og at han elsker meg igjen, 
det vet jeg ganske visst.

JEG ER SÅ GLAD HVER JULEKVELD
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Etter 1 ½ års opphold, kom Lågendals-turene endelig i gang igjen.  Og det var en 
forventningsfull gjeng som møtte opp ved Hvarneshallen den 11. august for å gå Holtebygda 
natursti.  De påfølgende onsdagene gikk turen til Storås ved Holm, Mælakollen i Siljan, 
Rognestulen i Svarstad, Søndre Helle i Farrisbygda og Engelstadsetra ved Svartangen.  
Antall deltagere har variert mellom 18 og 30 hver gang.
Den siste turen i år gikk av stabelen den 22. september til «Den rike kilde» i Odbergskogen 

ikke langt fra Vettakollen.  Sagnet sier at det der skulle være gjemt en del kirkesølv på 
1500-tallet.  18 deltagere ga seg i kast med løypa som startet ved Odbergdammen og var 
til tider preget av bratte kneiker og stedvis glatte steiner.  Men det gikk bra og etter ca. 90 
minutter ankom vi kilden.  Jeg vet ikke om noen hadde forhåpninger om rikdom og et nytt 
liv i luksus, men de som trodde det, ble nok skuffet. Kilden viste seg imidlertid fra en lite 
velvillig side og vi måtte bare forlate stedet like blakke som vi kom.  Trøsten ble medbrakt 
mat og kaffe som vi nøt fra en utsikt like ved.  I det flotte været så vi Hvarnes/Hellenes og 
helt ut til Farmen på østsiden og Søndre Odberg/Rimstadmoen på vestsiden.
Så gikk turen etter hvert videre i et flatt og flott terreng før bakkene igjen innhentet oss.  

Denne gang nedover og nedover via Vindfjellstien, til vi igjen sto trygge og uskadde ved 
bilene.  Vår takknemlighet går til Aud og Nils som har forberedt alle turene for oss og  som 
har gått alle turene minst 2 ganger for å forsikre seg om gode forhold.  Vi takker for i år og 
stiller gjerne opp igjen neste år.  

av Øyvind Hogstad
Lågendals-turene høsten 2021



LYSGUDSTJENESTE I SVARSTAD KIRKE LYSGUDSTJENESTE I SVARSTAD KIRKE 
  
Lardal menighet inviteter til Lysmesse i Svarstad kirke  Lardal menighet inviteter til Lysmesse i Svarstad kirke  
søndag 5. desember kl. 18:00.søndag 5. desember kl. 18:00.

Konfirmanter i Lardal deltar med lystenning og lesning. Konfirmanter i Lardal deltar med lystenning og lesning. 
Velkommen til Svarstad kirke 2. søndag i advent.Velkommen til Svarstad kirke 2. søndag i advent.

MINNEMARKERING I SVARSTAD KIRKE MINNEMARKERING I SVARSTAD KIRKE 11. NYTTÅRSDAG . NYTTÅRSDAG 20222022

Lørdag 1. januar 2022 kl. 16:00 ønsker vi velkommen til høytidelig minnemarkering over 
de døde i 2021, med opplesning av navn og lystenning. Det blir rom for ettertanke, vakker 
musikk og en start på det nye året som åpner for refleksjon og bønn i takknemlighet til 
minnene om deres kjære. Kirken er selvfølgelig åpen for alle.  Samtidig informerer vi om 
at det vurderes å flytte denne markeringen til Allehelgensdag fra høsten 2022, siden dette 
er en dag som markeres i stadig større grad rundt om i landet vårt.

DROP-IN-DÅP I LARDAL FORTSETTER
Også i 2021 har det vært arrangert Drop-in-dåp i Lardal. En person 
i 70-årene ble døpt i Svarstad kirke i en god ramme med familie 
og kirketjener som vitner. Det var fint! Dette tilbudet fortsetter: 
Går du med ønske om å bli døpt er du velkommen til å ta kontakt 
fortløpende (tlf. Thorild 412 36 922). Om du er baby, barn, voksen 
eller eldre spiller ingen rolle – du er ventet på og velkommen. 
Dåpen forsøker vi å legge opp i de rammene du og dine ønsker, 
uformelt eller formelt. Følg ellers med på oppslag.
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Kvelde kirkes 150-årsfeiring 30. januar 2022! 
Søndag 30. januar har vi festgudstjeneste i Kvelde kirke! Det blir kor, 
musikk, flotte barn, nattverd og besøk av biskopen! 
Vi gleder oss stort - og håper alle blir med og feirer den store dagen! 
Etter gudstjenesten blir det fest på Kvelde bedehus. Alle er invitert på 
mat og kaker, og det blir leker og premier til barna. 

Påmelding til festen gjøres til Lena Våtvik på mail: 
Lena.fuglestad@gmail.com 
eller telefon 995 31 304. 

Kvelde kirke Kvelde kirke 115500årår
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Menighetsbladet vårt skal være selvfinansierende og må over 
tid gå i balanse.  Annonseinntektene dekker pt. ikke alle 

kostnader, så utgivelsen av bladet kan ikke fortsette uten at 
leserne også bidrar.  Gaver kan på moderne  vis overføres til 

Vipps-konto nr. 80817.  
Eller på gamlemåten ved å overføre til vår 

bankkonto: 1503.62.42415 via nettbanken.

Bak fra v.   Oliver Landa Utklev, Martin Sortedal Hogstad, Lukas Andersen Bak fra v.   Oliver Landa Utklev, Martin Sortedal Hogstad, Lukas Andersen 
  Jamsgard, Ole Hansen Odberg, Oda Kristin Gram  Jamsgard, Ole Hansen Odberg, Oda Kristin Gram
Foran fra v.       Ida Arnesen Berg,  Elly Johanne GramForan fra v.       Ida Arnesen Berg,  Elly Johanne Gram

Konfirmanter i Hvarnes
Foto Hege Mathisen
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Bak fra v.           Erlend Lysebo, Albert Hvarnes Andersen, Richard Elgesem Bak fra v.           Erlend Lysebo, Albert Hvarnes Andersen, Richard Elgesem 
  Pettersen, Simen Jonli Holm  Pettersen, Simen Jonli Holm
Midten fra v.    Tom-Kristian Brådalen Brevik, Aasa Othilie Kvelle, Ludvig Skramdal, Midten fra v.    Tom-Kristian Brådalen Brevik, Aasa Othilie Kvelle, Ludvig Skramdal, 
  Nora Nyberg, Benjamin Brattås  Nora Nyberg, Benjamin Brattås
Foran fra v.       Åse Helene Aarsheim Tveitan, Malene Schøne Tallakstad,  Foran fra v.       Åse Helene Aarsheim Tveitan, Malene Schøne Tallakstad,  
  Pernille Farmen Ravndal, Tommy Nordkvelde Baksaas  Pernille Farmen Ravndal, Tommy Nordkvelde Baksaas

God Jul og godt nytt år
Vi takker alle våre gode kunder for godt 
samarbeid i 2021 www.ozmedia.no

+47 932 77 675

Konfirmanter i Kvelde
Foto Hege Mathisen
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Kvelde sanitetsforening vil takke dere alle for god støtte gjennom dette vanskelige året!  
Vi har tidligere fått lov til å selge lodder i forbindelse med valglokalet i Kvelde. Ved valget 
i år fikk vi av naturlige årsaker ikke lov til det, men ved å sitte på Spar noen dager, fikk 
vi allikevel avviklet høstutlodningen vår med et godt resultat.  Vi er så takknemlig for all 
støtte og gode ord vi får når vi sitter slik.  Det virker som om folk ikke bryr seg så mye om 
hva vi lodder ut, men støtter en god sak. 

 Og da vil vi nå fortelle litt om hva disse pengene går til, så dere veit hvilke saker  dere 
støtter!

Det aller siste vi nå i skrivende stund har støttet, er en gave til Kvelde kirke på  kr 
20.000,- i forbindelse med 150-årsjubileet, øremerket nytt piano.  Hvert år støtter vi Norske 
kvinners sanitetsforenings fond for kreftforskning, kvinnehelse, reumatisme blant annet, 
i år med kr 15.000,-.  Hvert år gir vi også penger til "Min dag i dag", i år kr 3.000,-,   som 
er NKS´s hjelp til barn og pårørende, f.eks. søsken, i en vanskelig situasjon.  Det kan 
f.eks. være kreftsyke barn som får møte sitt idrettsidol, eller får en dag med opplevelser 
i fornøyelsespark eller lignende.  For å hjelpe etiopiske kvinner til å komme igang med 
inntektsgivende arbeid, er vi med i et samarbeid med NKS med kr 1000,- hvert år. Vi støtter 
selvfølgelig menighetsbladet hvert år, og vi har spurt Kvelde ungdomslag om de trenger 
hjelp til å få igang aktiviteter for ungdommene.  For øyeblikket er vi i kontakt med Røde 
Kors for å eventuelt få arrangert førstehjelpsopplæring.  

Vi har tidligere i samarbeid med helsesøster,  hjulpet familier som har hatt det vanskelig, 
med støtte før jul.  Til jul, fastelavn og påske har vi vært på Kvelde sykehjem med blomster, 
ris og godsaker. 

Nå har endelig Futejordet åpnet for at vi kan ha møtene våre der igjen, så vi satser på å 
avvikle dem som før, med møte siste onsdag i måneden.  Men vi har i skrivende stund ikke 
fastsatt datoene, så følg med på plakater på Spar.  

Alle er hjertelig velkommen om du er medlem eller ei.  De få gangene vi har kunnet vært 
samlet i disse koronatidene, så har vi hatt med mat og kopp sjøl og styret har sørga for 
kaffe.  Det har igrunnen vært en grei løsning som vi muligens kommer til å fortsette med.

Til slutt vil vi ønske dere alle en fredelig og god jul, og håper Til slutt vil vi ønske dere alle en fredelig og god jul, og håper 
at vi får et godt nytt år alle sammen!at vi får et godt nytt år alle sammen!

Med hilsen fra Kvelde sanitetsforening.Med hilsen fra Kvelde sanitetsforening.

Kvelde sanitetsforening
Til alle lesere av Hedrum og Lardal menighetsblad
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Spar Svarstad, Lindaas i Svarstad
Vår sponsor

Petter Lindaas etablerte i 1932, en typisk 
assortert landhandel for tiden, det var 
pølsemakeri og jernvare, sko og klær. 
Butikken lå helt fram til 1970 i Lågaveien 62, 
der du i dag finner tannlege og leiligheter.
Petter Lindaas bygde en ny og moderne 

butikk i 1970, og ble raskt godt ansett, 
ikke bare i lokalområdet, men også 
på landsbasis, det ble en stor og flott 
selvbetjent butikk, som ble plassert midt i 
Svarstad sentrum. Dagens beliggenhet og 
deler av bygget er faktisk det samme som 
den gang. Petter Lindaas drev butikken 
fram til 1982, da overtok Inger Lise og Jan 
Erik Bårnes, de videreførte landhandelen 
med både sko og parfymeri.

Norges dagligvarebransje var i oppstarten 
av kjededannelser, først lokale og deretter 
nasjonale kjeder. Butikken i Svarstad ble 
også en del av dette, mot slutten av 80-tallet 
og inn i 90-tallet kan nevnes kjedenavn 
som, K-kjøpmann, Servicemat, Fk-kjeden, 
Meny og tilslutt dagens kjede som er Spar.
Butikken utviklet seg også raskt gjennom 

80- og 90- tallet, og ble etterhvert en mer 
reindyrket dagligvare, slik vi kjenner 
den i dag. Inger Lise og Jan Erik Bårnes, 
drev butikken fram til 2001, da neste 
generasjon, May Liss og Gjermund Knotten 
overtok. Nye tilpassinger ble gjort, og i 
dag drives butikken av Gjermund Knotten, 
som en lys, trivelig og moderne daglig- 
vare, tilpasset det markedet som er i 

Svarstad i dag.
Spar Svarstad har 

i dag en moderne 
drift, med bl.a selv-
betjente kasser og selvbetjente varmeskap, 
akkurat slik tiden vi lever i forventer, raskt 
og enkelt for kunden.
Butikken har et nytt og moderne kjøl- 

og frysanlegg, med null utslipp, et godt 
sorterings- og gjenvinningssystem slik at 
vi er svært godt rustet for dagens miljø- 
krav, fotavtrykket er svært lavt og framstår 
som en klimavennlig bedrift. Det finnes 
elbilladere som er tilgjengelig for våre 
kunder mens de handler.
Spar Svarstad har i dag en moderne 

ferskvaredisk, tilpasset dagens drift, du 
får bl.a. varm mat og nysmurte bagetter. 
Det leveres catering på bestilling, vi har 
et godt samarbeid med Post Nord og Helt 
hjem, slik at du kan hente og levere pakker 
hos oss. Både tipping og Rikstoto-tjenester 
kan også utføres. I våre betjente kasser kan 
også uttak og innskudd av kontanttjenester 
bli utført.

Vi tilbyr også 
pakking og hjem- 
kjøring av varer, 
ta kontakt for 
avtale.
 Våre ansatte 

jobber hver dag  
for å forbedre 
og optimalisere 
butikken, slik at 
du som kunde 
finner det du 
trenger, og føler 
deg velkommen.

Vi ser fram til å treffe deg, og velkommen 
skal du være.
Gjermund, og alle oss på Spar Svarstad



VERNINGEN BEDEHUS

På Verningen bedehus arrangeres møter og aktiviteter for små og store året gjennom:  Små-
barnstreff 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.
3. februar hos Grethe Seierstad. Årsmøte.
3. mars hos Ingunn Hunskaar
7. april hos Astrid Stensland Løwe 

JULEVERKSTED
Nå blir det endelig juleverksted i Hedrum i igjen

27. november kl. 14:00 - Volds Minde, Ringdalveien 12.  Vi får høre julens 
budskap, julesanger, delta på formingsaktiviteter og enkel servering med 
kollekt til å dekke matutgifter.  Fram til ca. kl. 17:00 hygger vi oss med å lage 
fin julepynt å ta med hjem.  Vi håper å se at så mange som mulig i Hedrum 
prioriterer å delta på dette siden vi kun har hatt digitalt juleverksted i 2020.  
                  Arrangør: Hedrum menighet.

LYSGUDSTJENESTE I HEDRUM KIRKE 
Konfirmantene i Hedrum deltar på gudstjenesten i Hedrum kirke søndag 5. desember.

I en del av konfirmantopplegget skal konfirmantene bli kjent med ulike typer 
gudstjenester i menigheten. De deltar som "ministranter" som betyr at de er medhjelpere 
i lysguds-tjenesten.  De får mange ulike oppgaver i gudstjenesten; alt fra å være 
kirkeverter, samle inn takkeoffer, delta i prosesjon, lese bønner til å tenne lys i lysgloben. 
I løpet av året er de innom minst 8 ulike gudstjenester og blir dermed godt kjent med 
Hedrum menighet.  

Vi gleder oss til å oppleve adventstiden sammen hvor vi blir minnet om at Jesus, verdens 
lys - skinner over jord og gir oss lys i mørketiden her i nord.  

"Igjen talte Jesus til folket og sa: "Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys." Joh. 8,12.
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KVELDE OG HVARNES HAGELAG:
18. januar: Årsmøte. Vi ser hagebilder fra året som har gått, og vi koser oss med 

varmende suppe og godt brød.
15. februar:  Belegningsstein er tema denne kvelden. Landskapsingeniør og prosjekt-

leder for Porsgrunn kommune, Jack Dalhaug Ravnsbæk, forteller om 
grunnoppbygning av dekker og belegningsstein i hagen, og vi får tips 
om hvordan få til en flott plen.

15. mars:  Prydgress og bregner i hagen er tema denne kvelden.  
Gartner Ida Johansen fra Vegge gård kommer til oss.

Møtene er på  Hedrum bygdetun i Kvelde kl. 18:30.   
Det er utlodning og bevertning på alle møter. 

  Alle velkommen!

KVELDE BYGDEKVINNELAG:
13. desember: kl. 19:00: Julemøte på Hedrum Bygdetun med påmelding
10. januar: kl. 19:00: Strikkekafé på Futejordet med besøk av ”Garnfeene”
14. februar: kl. 19:00: Demonstrasjon av enkle småretter ved Inger Marit Dalhaug på 

  Futejordet,
14. mars: kl.19:00: Besøk av ”Fruene på landet” på Futejordet
 
 Påmelding til Marit F. Karlsen, tlf.  930 48 895.

KVELDE MISJONSSAMBAND:
Møtene er på Kvelde Bedehus

Søndag 19. desember kl. 11:00.  Tale av Bjørn Moldekleiv
 

2022
Torsdag 6. januar  kl. 19:00
Søndag 16. januar  kl. 18:00
Torsdag 27. januar  kl. 19:00.  Bønnemøte
Torsdag 3. februar  kl. 19:00
Søndag 20. februar  kl. 11:00
Torsdag 24. februar  kl. 19:00.  Bønnemøte
Torsdag 3. mars   kl. 19:00
Fredag 18. - søndag 20. mars.  Bibelhelg
Torsdag 31. mars  kl. 19:00.  Bønnemøte

 
Kvinneforening siste onsdag i hver måned –  i hjemmene – hvis koronaen tillater det.

DETTE SKJER I KVELDEDETTE SKJER I KVELDE



EVANGELISK LUTHERSK MISJONSLAG (ELM), FREDHEIM
Torsdag 16. desember kl. 19:00:  Møte
Torsdag 20. januar kl. 19:00:  Møte
Torsdag 17. februar kl. 19:00:  Møte
Torsdag 17. mars kl. 19:00:  Møte
Kontaktperson: Øyvind Sæleset, mobil 410 80 413

HVARNES BYGDEKVINNELAG, FREDHEIM
Mandag 13. desember kl. 19:00:  Julemiddag på Høyt & Lavt.  Påmelding.
Mandag 3. januar kl. 19:00:  Quiz og utlodning.
Mandag 7. februar kl. 19:00:  Vi besøker Garnfeene i Kvelde.
Mandag 7. mars kl. 19:00: Ann Karin Grimholt forteller oss om hørselstap og  
  konsekvenser sammen med to representanter fra HLF  
  (Hørselshemmedes Landsforbund) fra Larvik. Utlodning.

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
Lørdag 15. januar  kl. 19:00:  Nyttårsmorro med påmelding.
Fredag 21. januar  kl. 19:00:  Pub-forestilling.
Søndag 23. januar  kl. 19:00:  Revykafé.  Forestilling og kafé fra kl. 17:30.
Lørdag 29. januar  kl. 19:00:  Finalefest med påmelding.
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
Treff én kveld i måneden fra september til april med unntak av januar, oftest 1. onsdag i 
måneden. Barna får lapp på skolen i forkant av disse kveldene.
Kontaktperson: Mette Bye Utklev, mobil 481 08 943

GRANBORG GRENDEHUS
Lørdag 4. desember kl. 11:00:  Julemarked.
Mandag 20. desember kl. 17:00:  Julepynting for barn.
Mandag 27. desember kl. 17:00:  Juletrefest.
Kontaktperson: Lucy Marie Odberg, mobil 959 07 633

KVELDE OG HVARNES HAGELAG
MER INFO PÅ SIDE 31.

Kontaktperson: Inger Marit Dalhaug , mobil 938 38 648
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DETTE SKJER I LARDALDETTE SKJER I LARDAL  

JULEKONSERTER
12. desember kl. 17:00 i Svarstad kirke. Julekonsert med Lardal kantori. 
19. desember kl. 18:00 i Styrvold kirke. Julekonsert "Lys i mørket" m/Harmoni. 
20. desember kl. 18:00 i Svarstad kirke. Julekonsert "Lys i mørket" m/Harmoni.

LARDAL KANTORI 
Øvelse i Klokkergården hver torsdag kl. 18:30 – 21:00. 
Kontaktperson: Kjell Håkestad, tlf. 988 51 800 www.lardalkantori.no

SØNDAGSSKOLEN
Kl. 10:00 på Svarstad bedehus de søndagene det er gudstjeneste i Svarstad kirke. 
Kontaktperson: Møyfrid Sørestad Hem, tlf. 907 44 397 Facebook: Sprell levende Lardal

LARDAL KONFIRMANTER
5. desember kl. 18:00. Lysgudstjeneste i Svarstad kirke. Konfirmantene deltar.

JULEVERKSTED
for 1. og 2. klasse onsdag 8. desmember kl. 14:00-16:00 i kantina i Huldrehallen. Vi starter 
med julesanger, andakt og bevertning. Vi har formingsaktiviteter og lager julepynt som 
deltakerne får med seg hjem. Kontaktperson: Lasse Rasmussen Moskvil, tlf. 467 98 879

DIAKONIUTVALGET 
Prestehagentreffet holdes annen hver mandag kl. 10:30-12:30. Sosialt samvær med sang, 
opplesning, bingo, spørsmål og prat rundt kaffekoppen. Noen ganger får vi besøk. Alle 
er hjertelig velkommen om du vil være deltager, eller om du har lyst til å hjelpe til. 
15. desember kl. 15:00 er det adventsamling med besøk av Thorild prest og Kjell kantor.
Prestehagentreffet starter opp igjen 3. januar 2022.

GÅGRUPPE
Hver torsdag kl. 11:00, oppmøte utenfor Svarstad kirke. Vi går tur i nærområdet, men 
noen ganger reiser vi litt lengre. Ta med mat og drikke og kle deg etter været.  
Bli med da, vel!

"VEIEN TIL BETLEHEM"
Vi planlegger også i år å lage en vandring i Maria og Josef sine fotspor mot Betlehem. 
Dato for oppstart er ikke fastsatt ennå, men det blir fra ca. 10. desember og fram til over 
nyttår. Vandringen starter utenfor Svarstad kirke og målet er stallen der stjerna lyser. 
Det blir lagt ut noen poster underveis, der du kan svare på spørsmål og være med på 
trekning av premier. Følg med på kirkens facebookside for åpningsdato.   
Kontaktperson for Prestehagentreffet, gågruppe og "Veien til Betlehem": Mariann H. 
Eskedal, tlf. 971 99 722.

LARDAL KLOKKERGÅRDS VENNER
har kafé i Klokkergården hver torsdag kl. 12:00 – 14:30. Datoer før jul: 2., 9. og  
16. desember. Datoer for neste år er ikke fastsatt ennå.  
Kontaktperson: Anne Lise Nakjem, tlf. 995 10 116.   

LARDAL SANITETSFORENING
har møte på Klokkergården andre mandag i måneden kl. 18:30.  



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

tur@tide.no   tide.no

Leie turbuss
     05505

Nå blir det endelig juleverksted i LARDAL igjen!Nå blir det endelig juleverksted i LARDAL igjen!
Barna på 1. og 2. trinn på Lardal barneskole inviteres onsdag 8  Barna på 1. og 2. trinn på Lardal barneskole inviteres onsdag 8  
desember  fra kl. 14:00 til kantinedelen av Huldrehallen.   desember  fra kl. 14:00 til kantinedelen av Huldrehallen.   
Der får de julens budskap, julesanger, formingsaktiviteter og enkel Der får de julens budskap, julesanger, formingsaktiviteter og enkel 
servering med kollekt til å dekke matutgifter.  Fram til ca. kl. 16:00 servering med kollekt til å dekke matutgifter.  Fram til ca. kl. 16:00 
hygger vi oss med å lage fin julepynt som vi kan ta med hjem.hygger vi oss med å lage fin julepynt som vi kan ta med hjem.

Juleverksted i Lardal menighetJuleverksted i Lardal menighet
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Livets gang
HEDRUM

Døpte
12.09.2021 Maiken Skaara Fagerheim
26.09.2021 Eilif Roligheten Uthaug
26.09.2021 Linnea Holm Nilsen
26.09.2021 Sigrid Sara Moland
10.10.2021 Amanda Husabø Tanum
24.10.2021 Oliver Eger-Sundet

Gravferd
02.09.2021 Nils Wilhelm Johnson  f. 07.06.1953
12.10.2021 Arne Homelien  f. 31.03.1930

HVARNES
Døpte

10.10.2021 Cornelius Hynne Wirgenes
10.10.2021 Dmitrijs Pohomovs

Gravferd
31.08.2021 Gunlaug Støvland  f. 12.06.1926

KVELDE
Døpte

19.09.2021 Vetle Berge
19.09.2021 Victoria Ársol Gumundsdottir Rimstad
03.10.2021 Sonja Nussbaum Bugaarden
17.10.2021 Sander Stenberg Rauan

Gravferd
27.09.2021 Bjørg Granli  f. 23.02.1953
19.10.2021 Mona Evensen Johansen  f. 14.02.1963
22.10.2021 Solfrid Irene Tallakstad  f. 14.11.1938

LARDAL
Døpte

05.09.2021 Andreas Scott Strømnes Nakjem
19.09.2021 Amanda Iren Magnusson-Skogly
24.10.2021 Elea Skaug
24.10.2021 Pernille Halvorsen Flaatten

Gravferd
04.09.2021 Olaug Ellefsen  f. 08.10.1938
05.09.2021 Halvor Sjulstad  f. 16.04.1961
17.09.2021 Anne Cathrine Færøvik  f. 28.05.1942
20.09.2021 Karen Anne Evju  f. 12.05.1926
15.10.2021 Gerda Kristine Andersen  f. 22.09.1931
14.10.2021 Marit Wiig Gran  f. 31.05.1947
22.10.2021 Kåre Lie  f. 14.10.1937
27.10.2021 Hans Kristian Akselsen  f. 23.12.1942



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

DATO KIRKE TID LITURG DAG I KIRKEÅRETDATO KIRKE TID LITURG DAG I KIRKEÅRET
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12.12.2021 Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 12.12.2021 Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 33. søndag i adventstiden. søndag i adventstiden
12.12.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 12.12.2021 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 33. søndag i adventstiden. søndag i adventstiden
19.12.2021 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 19.12.2021 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 44. søndag i adventstiden. søndag i adventstiden
19.12.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 19.12.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 44. søndag i adventstiden. søndag i adventstiden
24.12.2021 Hvarnes kirke 14:00 Randi Abelsen Woldseth Julaften24.12.2021 Hvarnes kirke 14:00 Randi Abelsen Woldseth Julaften
24.12.2021 Styrvoll kirke 14:00 Thorild S. Svanemyr Julaften24.12.2021 Styrvoll kirke 14:00 Thorild S. Svanemyr Julaften
24.12.2021 Kvelde kirke 15:00 Randi Abelsen Woldseth Julaften24.12.2021 Kvelde kirke 15:00 Randi Abelsen Woldseth Julaften
24.12.2021 Svarstad kirke 16:00 Thorild S. Svanemyr Julaften24.12.2021 Svarstad kirke 16:00 Thorild S. Svanemyr Julaften
24.12.2021 Hedrum kirke 16:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Julaften24.12.2021 Hedrum kirke 16:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Julaften
25.12.2021 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 25.12.2021 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 11. juledag. juledag
25.12.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 25.12.2021 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 11. juledag. juledag
25.12.2021 Hvarnes kirke 13:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 25.12.2021 Hvarnes kirke 13:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 11. juledag. juledag
26.12.2021 Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 26.12.2021 Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 22. juledag. juledag
31.12.2021 Kvelde kirke 15:00 Vikar Nyttårsaften31.12.2021 Kvelde kirke 15:00 Vikar Nyttårsaften
01.01.2022 Svarstad kirke 16:00 Thorild S. Svanemyr Nyttårsdag01.01.2022 Svarstad kirke 16:00 Thorild S. Svanemyr Nyttårsdag
09.01.2022 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 09.01.2022 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 22. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
09.01.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 09.01.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 22. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
09.01.2022 Hvarnes kirke 18:00  09.01.2022 Hvarnes kirke 18:00  22. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
16.01.2022 Kvelde kirke 11:00  16.01.2022 Kvelde kirke 11:00  33. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
16.01.2022 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 16.01.2022 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 33. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
23.01.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 23.01.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 44. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
23.01.2022 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 23.01.2022 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 44. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
30.01.2022 Kvelde kirke 11:00  30.01.2022 Kvelde kirke 11:00  55. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
30.01.2022 Svarstad kirke 11:00 Vikar 30.01.2022 Svarstad kirke 11:00 Vikar 55. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
06.02.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 06.02.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 66. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
06.02.2022 Hvarnes kirke 11:00  06.02.2022 Hvarnes kirke 11:00  66. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
06.02.2022 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 06.02.2022 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 66. søndag i åpenbaringstiden. søndag i åpenbaringstiden
13.02.2022 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Såmannssøndagen13.02.2022 Svarstad kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Såmannssøndagen
13.02.2022 Kvelde kirke 11:00  Såmannssøndagen13.02.2022 Kvelde kirke 11:00  Såmannssøndagen
20.02.2022 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Kristi forklarelsesdag20.02.2022 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr Kristi forklarelsesdag
20.02.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Kristi forklarelsesdag20.02.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson Kristi forklarelsesdag
27.02.2022 Svarstad kirke 11:00 Vikar Fastelavnssøndag27.02.2022 Svarstad kirke 11:00 Vikar Fastelavnssøndag
27.02.2022 Kvelde kirke 11:00  Fastelavnssøndag27.02.2022 Kvelde kirke 11:00  Fastelavnssøndag
06.03.2022 Hvarnes kirke 11:00  06.03.2022 Hvarnes kirke 11:00  11. søndag i fastetiden. søndag i fastetiden
06.03.2022 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 06.03.2022 Hem kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 11. søndag i fastetiden. søndag i fastetiden
06.03.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 06.03.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 11. søndag i fastetiden. søndag i fastetiden
13.03.2022 Svarstad kirke 11:00  13.03.2022 Svarstad kirke 11:00  22. søndag i fastetiden. søndag i fastetiden
13.03.2022 Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 13.03.2022 Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth 22. søndag i fastetiden. søndag i fastetiden
20.03.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 20.03.2022 Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 33. søndag i fastetiden. søndag i fastetiden
20.03.2022 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 20.03.2022 Styrvoll kirke 11:00 Thorild S. Svanemyr 33. søndag i fastetiden. søndag i fastetiden
27.03.2022 Kvelde kirke 11:00  Maria budskapsdag27.03.2022 Kvelde kirke 11:00  Maria budskapsdag
27.03.2022 Svarstad kirke 11:00  Maria budskapsdag27.03.2022 Svarstad kirke 11:00  Maria budskapsdag


