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KontaKtinformasjon
Hedrum menighet:    
Leder i menighetsrådet: Kjell Østby     mobil 982 31 266
Kirketjener/klokker: Astrid Helene Floen     mobil 938 44 037
Kateket: Lasse Rasmussen Moskvil    mobil 467 98 879
Kvelde menighet:
Leder i menighetsrådet: Vibeke Kvalevåg   mobil 456 04 526
Kirketjener/klokker: Morten Meidell-Pritzier Hagelund   mobil 913 81 815
Hvarnes menighet:
Leder i menighetsrådet: Geir Bårnes   mobil 952 81 991
Kirketjener/klokker: Marit Thorvaldsen   mobil 920 99 703
Lardal menighet:
Leder i menighetsrådet: Inger Lene Røsholt   mobil 977 03 971
Kirketjener i Hem kirke og leder for kirkegårdsdelen i Lardal:  
Jørn Olav Lie   mobil 916 27 537
Kirketjener i Svarstad kirke: Kai Berntsen   mobil 932 49 183
Kirketjener i Styrvoll kirke: Annette Gran   mobil 910 07 987
Menighetspedagog/diakoniarbeider: Mariann Eskedal   mobil 971 99 722
IKT-ansvarlig:  Lasse Moskvil   mobil 467 98 879
Diakoniarbeider/teamleder: Ove Henning Berrefjord   mobil 922 63 088

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

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

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

Følg oss gjerne på facebook. Menighetene har hver sin side.
Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no
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For adresseendring eller bestilling av bladet utenfor 
distribusjonsområdet, kontakt kasserer på mail: 
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Vi takker de som bidrar med lesestoff og ønsker alle 
velkommen til å sende inn artikler til menighetsbladet!
Frist til neste utgave: 13.08.19. 
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Det er sommer, det er sol og det er søndag! Vi har hatt en deilig vår og 
i april kjente vi på flere dager med sommervarme. Det er  vel lov å håpe 
på at sommeren ikke er over enda? Bare ordet sommer bringer for- 
ventninger til de fleste.  Hva er dine? Forventninger kan settes altfor høyt 
slik at de blir umulige å leve opp til, eller de kan også settes for lavt. Mange 
vil da si at det skal lite til for å glede deg positivt. Men det er ikke helt riktig. 
Hjernen vår er nemlig slik innrettet at den legger merke til det vi ser etter.  
Så hvis du «ser etter» ting som er dårlig i løpet av sommerferien vil du sannsyn-
ligvis legge merke til alt det som ikke er så bra, som dårlig vær, ting som ikke 
fungerer så bra. Den gode nyheten er at vi kan bestemme forventningene våre 
selv. Vi kan bestemme oss for å legge merke til det som er bra. Og vi kan be-
stemme oss for at sommeren ikke trenger være «perfekt» for at vi skal ha det 
fint. I forrige nummer fortalte vi at vår redaktør gjennom 6 år, Ingunn Gjone 
Hvarnes, hadde valgt å si opp jobben.  Vi vil igjen takke Ingunn for stor innsats i 
alle år, og ikke minst, hun hjalp oss også med å få påskenummeret gratis i havn 
selv om hun sluttet til jul.  For vi andre i redaksjonen skal være ærlige og si: vi 
var skikkelig hjelpesløse en periode. Fra og med dette nummer har vi igjen fått 
profesjonell hjelp og vi håper bladet fortsatt blir godt mottatt hos våre mange 
lesere i Hedrum og Lardal. GOD SOMMER !

Denne høsten er det valg i Menighetsrådene i Den norske kirke. I dette 
nummeret av Menighetsbladet, presenterer vi de nominerte kandida-
tene til Menighetsrådene i Hedrum, Hvarnes, Lardal og Kvelde. Som  
medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene 
og utfordringene i din kirke. Menighetsrådet leder menighetens virksom-
het der du bor. Menighetens arbeid spenner over mange temaer- bl.a.  
miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdoms- 
arbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Engasjer deg i kirken der du bor.  
Din stemme er viktig!

Kjære  leser 
av Kari Lysebo
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Tårnagenthelgen var full rulle fra 
begynnelse til slutt. Det var til sammen 39 
forventningsfulle tårnagenter fra Hvarnes 
og Kvelde som inntok Kvelde kirke på 
lørdagen. Politibetjent Bernt Aamodt var 
på plass og hadde med seg åstedskoffert 
og lærte tårnagentene hvordan de 
skulle se etter spor, ta fingeravtrykk, 
samarbeide og ikke minst lytte! Jørn 
organist kom også på besøk og øvde 
inn sangen tårnagentene skulle synge på 
gudstjenesten på søndagen. Agentene 
lærte om noen av de ulike skattene vi har 

i kirken, og sangskatten er en av de 
viktigste! Da vi hadde skattejakt, 
fant de jammen flere skatter: 
dåpsfatet, nattverdskalken og den 
store alter-Bibelen. Og ingenting 
ble bulket, men varsomt håndtert, 
for disse skattene, er av stor 
betydning for alle som kommer til 
kirken: dåpen viser oss at her er 
det plass til alle, nattverden viser 
oss at det er menneskelig å feile, 

derfor gir Gud alle som ønsker det, en ny 
start, og Bibelen forteller oss om en gud 
som ønsker å ha fellesskap med sine 
barn. Etter at agentene hadde løst 
mange oppdrag og funnet kirkeskattene, 
var det klart for pizza! Lørdagskvelden 
ble avsluttet med godteposer oppe i 
kirketårnet.  Søndagen var nesten samtlige 
barn tilbake i kirken og sammen hadde vi 
en flott stund sammen! Tusen takk for all 
god hjelp fra alle foreldre som bidro! Og husk: det er meningen at man kan 
komme på tårnagent flere år på rad, så velkommen tilbake! Går du i andre eller 
tredje trinn neste år? Ja, da er det din tur til å være tårnagent, for første eller 
andre gang!  Hilsen Randi prest

tårnagenthelg 2.-3. mars 
av Randi Abelsen Woldseth 
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fengende rytmer & smittende livsglede

Koret Lova fra Madagaskar 
besøkte Larvik i 2014. En 
fullstappet kirke kunne den 
gang oppleve ekte livsglede, 
føtter som tramper takten og 
utfordrende tekster.
 
Nå har du sjansen igjen. 

21. Juli kl:19:00 i  
Larvik kirke. 

Konserten er gratis, men det er 
mulig å gi en gave til NMS etter 

konserten.
 
Det gassiske koret LOVA startet å opptre i 1996.  Det består av 14 menn og 3 
kvinner. De er et militært kor og opptrer på oppdrag fra det gassiske militæret for 
å «øke moralen og forkynne evangeliet».  Deres musikalske leder og befal, Maksera 
Jean Revoma, er militærsykepleier og en svært begavet sanger og komponist. Han 
står bak mye av repertoaret, som er nært inspirert av tradisjonell vestkyst-gassisk 
vokalmusikk.

“Det er viktig og naturlig for oss å ha mimikk og bevegelser når vi synger. Det 
gjør det lettere å formidle teksten,” sier dirigenten Maksera.  Sangene i denne 
konserten spenner fra forskjellige lokale tradisjonelle stilarter til gjenkjennbare salmer 
som den gassiske kirke har felles med oss. Sangene har alltid en kristen-evangelisk 
profil, og de synger blant annet om at vår kamp ikke behøver sverd eller spyd, men 
Gud er vårt skjold. De har et klart fredsbudskap og en unik glede og formidlingsevne.
Anders Rønningen er musiker, komponist, musikkpedagog og musikkviter med lang 
fartstid på Madagaskar. Han kjenner koret godt, og bidrar musikalsk og tekstlig inn i 
denne konserten. Han vil blant annet spille den gassiske bambusharpen – valiha.  

Arrangører: NMS region øst
Tunsberg bispedømme og
Larvik prosti. 
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Tilbudet er likt til alle, vi er invitert til å være Guds barn. Som barn 
trenger vi en tett oppfølging av våre omsorgspersoner, ja, en hånd å 
holde i. Det blir vi tilbudt av Gud. Et nært forhold ønsker han å ha til 
oss. For vår Gud er vi barn enten vi er nyfødte, konfirmanter eller 
åttifem. Hvorfor Guds barn? spør du, vi vokser jo opp til ansvarsfulle, 
utdannede og reflekterte mennesker.
Når vi alltid får være Guds barn, tenker jeg at det ikke er fordi barn 
er fullkomne eller uskyldige skapninger. Det er heller fordi det våger 
å be om det det trenger, og det sier høylytt ifra dersom det synes 
det mangler noe viktig. Barn er i seg selv en verdi for Gud, og slik 
er forholdet til hver enkelt gjennom hele livet. Dersom vi i perioder 
trekker oss unna, ja, så er han der, han snur seg ikke bort, men venter 

til vi vender oss mot ham igjen. Som tegn på dette får vi tegnet oss med det hellige korsets tegn 
i dåpen, et tegn som forteller at han alltid vil være nær oss, så nær at han hører når vi kaller. 
“Kall på meg i nøden” sier han “så vil jeg gi dere hvile. For det er fredstanker jeg har med dere”. 
Barn er direkte, de har en klar måte å være på, ja også når de er sinte, erfarer seg urettferdig 
behandlet og så videre. De sier klart ifra, men de kan også ta imot trøst, åpner seg slik at de kan 
ta imot andres kjærlighet. Et barn som slår seg lar seg hurtig trøste av en kjærlig stemme og en 
klem. Barnet stoler på at alt blir bra igjen, de blir hele på ny og på ny. De tror på det gode. Ofte 
blir vi som voksne mer skeptiske, for skrubbsåret kan jo bli til arr. 
Gud har begynt skapelsen – og han skaper underveis, vi mennesker trenger kun å si ja til å ta 
imot. Han kan bruke oss til å skape noe nytt også, men vi voksne trenger innimellom å legge 
bort noe av det vi drasser med oss av rasjonell kunnskap og fakta, slik at visdommen Gud gir 
oss kan få vokse og modnes. Barn er hele tiden underveis, det er tydelig at de ikke er like store. 
Har du tenkt på hvor naturlig et større barn tar det yngre i hånden, gir omsorg, lærer bort og er 
tålmodig. De aksepterer stadiet den andre er i og tilbyr seg selv som medhjelper underveis. Barn 
er meget opptatt av begreper som rettferdig og urettferdig, og kan si høylytt ifra om en selv fikk 
0,001 cl mindre saft i glasset. Det skal være rettferdig, og rettferdig tenker barnet i oss som likt. 
Etter hvert tenker vi kanskje at hver enkelt bør få det de trenger, etter behov. Ja da, det gir oss 
voksne dårlig samvittighet å høre om en rettferdig Gud, for noen blir det kanskje skummelt. For 
ja, en rettferdig Gud vil jo også slå ned på meg og min urettferdighet, min egoisme? Dersom Gud 
kun var rettferdig så tenker jeg at det ikke fantes noe håp for meg, derfor er jeg glad for at han 
og er en nådig Gud, som aksepterer meg som jeg er, et barn underveis. En som snubler og faller, 
men som ved en utstrakt hånd klarer å reise meg opp igjen, rette ryggen og være et stolt barn. 
Når jeg tenker på meg selv som et Guds barn blir det og litt lettere å være opptatt av de andres 
istedenfor kun min egen rettferdighet.
Barn tror naturlig på nåde, på tilgivelse av oss selv og andre. Jeg tenker at for oss som har levd 
en stund kan vi ha samlet opp en hel masse i kropp og sjel om vi ikke lærer å bli barn igjen, 
Guds barn. Når vi bekjenner sier han at han tilgir oss. Da trenger vi å tro og stole på det. Og vi 
trenger å tilgi oss selv. Vanskelig sier du? Ja, det er både lett og vanskelig å bare kunne ta imot 
og vandre videre. Men du kan jo be om hjelp. “Be så skal du få, let så skal du finne, bank på så 
skal det lukkes opp.”

har du fått med deg dette tilbudet? 
av Thorhild Svanemyr, sokneprest i Lardal
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Det har slått meg mer enn en gang hvor privilegerte vi er som har fått innpass i 
det litterære univers. Jeg kan gå en hel dag og glede meg til kveldens stevnemøte 
med boken som til enhver tid ligger på nattbordet. Der kan jeg uten frostskader og 
vannblemmer bli med Helge Ingstad på pelsjegerliv i Canadas villmarker. Eller så kan 
jeg dra på oppdagerferd i sinnets dunkle krinkelkroker.

Det hele begynte med at jeg satt ved siden av far i sofaen  og  han leste fra Asbjørnsen 
og Moes eventyr.  Det  ble introduksjonen til bøkenes verden.  Men nå var jeg så 
heldig at jeg fikk leselysten inn både med farsarven og morsmelken, for både mor og 
far var opptatt av litteratur.  Hjemme var bokhyllene fulle og å gå på leiting der var som 
å drive skattejakt.  På et veldig tidlig tidspunkt fikk den tanke spire i mitt hode at jeg 
en dag ville bli forfatter,  men det skulle gå mange år før den drømmen ble realisert.

Den epoke da  litteraturen kanskje hadde den største  betydningen for meg var da 
jeg var lenket til sengen i måneder av gangen. Da hadde jeg ikke annet enn bøkene 
å fylle livet med. Mor hadde sjenerøst nok ordnet med abonnement i Den Norske 
Bokklubben.  Dermed vanket det en kvalitetsbok pr. måned.  Fra denne tiden husker 
jeg særlig  Mobergs utvandrerserie som betok meg helt fra første side og til siste slutt.

En annen forfatter som har fascinert meg er Knut Hamsun. Olafr Havrevolds opplesning 
fra Sult gikk første gang i 1959.  Siden er det blitt flere repriser og jeg har fått med meg 
de fleste. Apropos sinnets krinkelkroker så innebærer denne romanen et dykk ned i 
et meget spesielt sinn. Mange skiftende stemninger preget fortelleren og vi aner at det 
er lite som skal til før det tynne ferniss av normalitet blir skrellet av.

Forøvrig er det to opplesningserier til som har gjort et sterkt inntrykk. Den ene gjaldt 
vestkantgutten Lillelord og den andre den litt tilbakestående Tusten i Fuglane. I begge 
tilfeller leste forfatteren selv på en førsteklasses måte. Det var beretninger hvor vi 
kom under huden på hovedpersonene og hvor vi så scenene klart og tydelig for oss. 
Det ble store opplevelser som ennå erindres med glede og som kan anbefales.

Nå om stunder representerer bøkene et lite luksusproblem. Jeg har så altfor mange 
av dem. De ligger lagret i pappesker i garasjen og det skjærer meg i hjertet å kaste 
dem, så trenger du noen så kom og forsyn deg. Siden altså alle hyller er fulle, er det 
lite uaktuelt å kjøpe nye. Løsningen på problemet ligger snublende nær og befinner seg 
sentralt plassert i Svarstad, nemlig biblioteket. En institusjon som ble opprettet allerede 

leselyst gir livsverdier
av Jørgen Sandberg
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i 1836 og som har vært meg til 
glede og hjelp gjennom mange 
tiår. Der kan en slå av en hyggelig 
prat med Cornelia eller Anne 
Berit og kanskje motta tips om 
godt lesestoff. Om mandagene 
vanker det kaffe og aviser, så det 
er bare å ta turen innom.

   For å illustrere mitt forhold til 
boken har jeg laget noen korte 
linjer som jeg avslutter denne 
epistelen med:

Bokens glede
En god bok er som et hus,
det lyser lunt
fra vinduene
om kvelden.

Du legger hånden
på klinken
og gleder deg allerede
til å stige innenfor.  

Til venstre Anne-Berit Eide, som har vært her i en årrekke 
og sittende, biblioteksjef, Ane Cornelia Schøyen.

På biblioteket i Lardal blir du tatt godt 
i mot og mandager vanker det kaffe og 
ferske aviser. 

God sommer
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 KirKevalget 2019

 hvarnes: Kandidatliste for menighetsrådet

Jorunn Hvarnes 75 år Øyvind Hogstad 68 år Geir Bårnes 54 år Ragnar Skåtan 52 år

Magnar Skåtan 20 år

Vi skulle gjerne hatt flere navn på listen, men det var 
dessverre ikke så lett denne gangen.  I tilfelle åpning 
for supplerende nominasjon, kan det imidlertid komme 
flere navn på listen fram mot valget i september. 
NB: Hedrum menighetsråd’s liste var ikke klar da 
bladet gikk i trykken.

Fra 3 sokn til 1 sokn
I inneværende menighetsrådsperiode har en i Lardal hatt en prøveordning med et 
felles  menighetsråd for alle 3 sokn. Dette var en ordning godkjent av Kirkerådet som 
et forsøk. Det opplevdes som så vellykket at Lardal menighetsråd i år søkte om at 
ordningen blir gjort permanent og at det også blir en sammenslåing av de opprinnelige 
3 sokn; Hem, Svarstad og Styrvold til 1 sokn; Lardal. Dette ble nylig godkjent av 
Bispedømmerådet, og ved valget i september vil en derfor stemme på kandidater til 
Lardal menighetsråd , som da fra 1.1.2020,  er rådsorganet for det nye Lardal sokn. 
Her presenterer vi lista med en oversikt over hvilket sokn kandidatene per i dag bor i.

1.Møyfrid Sørestad Hem1973-Hem sokn
2.Gerd M. Evensen Helgeland 1960-Svarstad sokn
3.Aslaug Bergan Wear 1954-Styrvold sokn
4.Liv Grinde 1949-Svarstad sokn
5.Jon Inge Dieset 1956-Hem sokn
6.Bjørn Langås 1949-Styrvold sokn

 7.Marit Grytnes Omholt 1962-Svarstad sokn
 8.Kristin Hveem 1961-Hem sokn
 9.Else Engelstad 1951-Svarstad sokn
10.Marianne Lunde Lobben 1971-Hem sokn
11.Susanne Hjerpeland 1984-Svarstad sokn

lardal: Kandidatliste for menighetsrådet
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 KirKevalget 2019

 Kvelde: Kandidatliste for menighetsrådet

Kari lysebo 65 år

Bente Sundby 56 år

Ragnar Krømche 56 år

Pål Gjone 49 år Mari A. Stålerød 44 år 

Sissel Roligheten 50 år 

Lena Våtvik 38 år

Da nominasjonskomiteen ikke lyktes med å fremskaffe et tilstrekkelig antall kandidater 
innen fristen,  ble det åpnet for supplerende nominasjon, det kan derfor være mulig 
med flere kandidater på listen til valget til høsten.
Godt valg!

1. oktober  2019



Den siste fredagen i april fikk konfirmantene i 
Lardal lov til å ta fri fra skolen. Allerede kl. 8 på 
morgenen rullet bussen med glade og spente 
konfirmanter ut fra Svarstad sentrum på vei til 
Sandefjord og  Strømstadferja. Vel om bord i 
Color Viking gikk praten livlig og det var fint 
felleskap både inne og på dekk i det nydelige været. 
På andre siden av kjølen, var første busstopp på 

Nordby handlesenter. Brusbokser og løsgodis ble hamstret i store mengder, så det 
var godt at vi hadde en stor buss. Men så gikk turen videre til Ortagården i Lane 
Ryr menighet i Uddevalla. Det var en ekstra 
spent gjeng som gikk ut av bussen der. Ikke 
bare et nytt sted, men vi skulle også treffe en 
svensk konfirmantflokk, som vi skulle tilbringe 
hele helgen sammen med. Det ble en suksess 
fra første stund. Denne første kvelden gikk 
med til ballspill, leiker og en herlig lovsang- og 
andaktsstund i Lane-Ryrs kyrka. Neste dag bar 
det av gårde til Gøteborg. Programmet bestod 
av omvisning og konsert i Gøteborg domkyrka, 
shopping i byen og middag på McDonalds. Om 
kvelden ble det nye leiker og ballspill, og så 
hadde vi en sterk korssamling i en mørklagt 
kirke. På søndagen var vi med på Høymessen i Lane-Ryrs kyrka, og vi hadde et felles 
kor med svenske og norske konfirmanter som sang «Kum Ba Yah». Deretter var det 
lunch, avskjed med de svenske konfirmantene og en rikholdig buffet på veien hjem. En 

utrolig flott helg, som jeg er sikker på 
at skapte varige minner, og kanskje 
noen varige vennskap hos noen og en 
hver av oss. Takk til konfirmanter og 
ledere i Sverige for stor gjestfrihet. 
Takk til Lardals konfirmanter for at 
dere er så flotte å dra på tur med. 
Takk til mine medledere, Mariann 
Eskedal og Bjørn Ruberg ! Takk for 
at jeg fikk være med på denne turen !
Ove Berrefjord
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Konfirmanter på flott Sverigetur 
av Ove Berrefjord

diakoniarbeider i Lardal
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Konfirmasjon - et viktig valg 
av Lasse Rasmus Moskvil

Konfirmanttiden er en tid for å tenke nye tanker, få nye opplevelser og kanskje starte 
nye vennskap. Gjennom konfirmanttiden skal vi jobbe med temaer som: Hvor kommer 
jeg fra? Finnes Gud? #IN LOVE? (om forelskelse) Hva ville Jesus? Hvordan kan jeg gjøre 
en forskjell?

 
Hva er konfirmasjon?  

Ordet “konfirmasjon” 
kan bety både “å bekrefte” 

og “å gjøre sterk”. 
Konfirmasjonshandlingen  
er en forbønnshandling 
hvor vi ber Gud om å 

velsigne og å styrke hver 
enkelt konfirmant.  
Det viktigste med 
konfirmanttiden  

er å bli bedre kjent 
med den kristne tro, der 
Gud sier ja til oss, og vil 
være en del av våre liv.

Bakre rekke fra venstre:  Margrethe Herland Larsen, Celina Øritsland Sørensen, Martine Lie 
Helsing, Mathias Dolven Ekrene, Karoline Fjære, Kamilla Flaten Larsen. Elise Furustad, Ida  Lomme,

Foran f.v:  Marcus Rimork Wiig, Sogneprest Thorir Jökull Thorsteinsson, Kateket Lasse Rasmussen 
Moskvil, Benjamin Gåsholt.

Konfirmanttiden gir tid og rom for ettertanke og å stille spørsmål. Det er en tid for 
å lære mer om Gud, mer om deg selv og om andre mennesker. Hedrum menighet 
ønsker deg velkommen som konfirmant hos oss. Konfirmanttiden avsluttes med en 
høytidelig og stilfull konfirmasjonsdag i Hedrum kirke i mai.

Vi er her - alltid!

22 40 00 40 krisetelefon 

åpen hele døgnet!
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Jeg velger en salme som jeg synes er enkel og vakker. Det er 
«Ein fin liten blome». Det var den svenske Frelsesoffiseren 
Johan Alfred Blomberg som i 1889 skrev denne. Anders 
Hovden oversatte den til nynorsk. Han er kjent for “Fagert 
er landet”,  som vi så gjerne synger på 17. mai. Bjørn Eidsvåg  
har laget en ny melodi til salmen som har gjort den kjent og 
kjær for mange. Salmen oppfordrer oss til å se etter de små og 
enkle gledene i hverdagen. Det er kanskje de som vi ser forbi 
i strevet med andre ting. De er Guds smil til oss i hverdagen. 
Gud er raus med sin godhet og når vi ser etter, er det 
mange av dem. Salmen ånder av Guds omsorg og omtanke.  

Mennesket kjenner fristelsen til å være noe mer.  “Å nei eg trivst best mellom ringe 
og små eg føddest til skogblome eg” v. 3. Det evige liv begynner her og fortsetter 
etter døden, “Då kviler eg lunt og har snøkåpa på til vårsola kysser mitt skinn” v.4. 
Guds løfte, ”Herren vil vera meg nær, Gud Fader, han vernar òg meg” v.5. Fromheten 
kommer til uttrykk i v. 6 “med bøna eg sovnar kvar kveld.” Rettferdiggjørelsen i v. 7 
“Ein ny kledning eg fekk av min Frelsarmann kjær”. De to siste versene handler om 
den herlige håp vi har. 

Norsk salmebok nr. 492 

min salme
av Morgan Thorsen

Ein fin liten blome i skogen eg ser,
i granskogen diger og dryg,
og vent mellom mose og lyng han seg ter. 
Han står der så liten og blyg. 

Sei ottast du ikkje i skogen stå gøymd
Der skuggane tyngje deg må?
Å nei, for av Herren eg aldri vert gløymd
Til ringaste blom vil han sjå

Men ynskjer du ikke i prydhagen stå,
der folk kunne skoda på deg?
Å nei, eg trivst best mellom ringe og små,
eg føddest til skogblome, eg.

Ein dag vil den stormande vinter deg nå,
då vert det vel dødsdagen din.
Då kviler eg lunt og har snøkåpa på,
til vårsola kysser mitt kinn.

Eit bod frå min Herre du blome meg ber:
Om einsleg eg vert på min veg,
så veit eg at Herren vil vera meg nær,
Gud Fader, han vernar òg meg.

Om enn er eg liten, har Herren meg kjær,
med honom eg kjenner meg sæl.
Kvar morgon meg bøna til himmelen ber,
med bøna eg sovnar kvar kveld.

Ein kledning eg fikk av min Frelsarmann kjær,
i blodet hans reinsa den er.
Den høver for himlen, der gullgater er,
den høver for vandringa her.
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Hei!  Jeg trenger litt hjelp her.

Hjelp meg O hjelp meg, jeg trenger litt hjelp
Gud vil du høre min bønn
Hva skal jeg elske Og snart skal jeg dø
O Gud må du høre min bønn
                                      Tekst: Grim Melø

På folkekirkekvelden i vår ble 
jeg bedt om synge en folketone.  
Teksten til folketonen har ikke 
vært skrevet ned, men kun vært 
på folkemunne i 150 år. Den står 
ikke i salmeboka og teksten er 
så vidt fisket opp fra glemselen 

av Einar Skaatan i 1980. Grete Seierstad har skrevet tonene ned på  
notepapiret slik at melodien kan spilles av de som kan slikt.Det er en enkel og vakker 
folketone. Noe av liturgien vi bruker i gudstjenesten, som for eksempel kyrie eleison,  
kan synges til denne melodien. 
Det har sikkert vært flere muntlige varianter av denne salmen. Anders Gullbrandsen 
Gåsholt ( f. 1837) sang salmen. Jeg liker spesielt dette verset.

Brødre og søstre som Jesus har kjær
Sørg ikke mer, vær glad
Jesus det tyngste av alt for oss bar
Han bærer det ennå i dag
                                                 Tekst: Anders Gullbrandsen Gåsholt

Kyrie eleison

Tone Camilla og Grim Melø
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nordgardsetra i sommer
av Tor Bjørvik

Da Nordgardsetra blei nedlagt i 1961, 
regna nok de fleste med at det aldri 
ville bli seterdrift her mer. Men 4H ville 
noe annet. Fra 1990 har det vært full 
seterdrift hver sommer, med kuer og 
sauer og mange andre dyr. I tillegg er 
det leirer og kurs for ungdom som vil 
lære om dyrestell og seterliv. Setra er 
åpen hver dag hele sommeren fra 22. 
juni til 18. august. På vanlige ukedager 
er det servering av kaffe/saft og vafler. 
Lørdager og søndager kan en også få 
kjøpt grøt. 
 
I helgene er det forskjellig program. Programmet i sommer ser slik ut:

Lørdag 22. juni:  Åpning av setersesongen v/varaordfører Olav Nordheim.
Søndag 23. juni:  Skogdag, med spennende aktiviteter for barn i alle aldre.
Lørdag 29. juni:  Bakerovnskurs og farging av garn.
Søndag 30. juni:  Gudstjeneste med kirkekaffe.
Lørdag   6. juli:  Arbeidshestens dag.
Søndag   7. juli:  Barnas dag.
Lørdag 13. juli:  Kampen mot bjørnen i Lågendalen: Foredrag v/Tor Bjørvik. Tur til   
  bjønnestilla. Pizzakurs.
Søndag 14. juli:  Ystedag og tradisjonsmat.
Lørdag 20. juli:  Nyttevekster i naturen. Kurs v/Auen urtegård. Einar Berntsen synger viser.
Søndag 21. juli:  Barnas husflidsdag v/Larvik husflidslag.  Larvik botaniske forening kommer også.
Lørdag 27. juli:  Seterjentenes frierdag. Historier fra seterlivet. Intervju med gamle seterjenter.
Søndag 28. juli:  Kurs i sylting, safting, fermentering og surdeigsbaking.
Mandag 29. juli:  Olsokgudstjeneste. Rømmegrøt.
Lørdag 3. august:  Handverkets dag. Smiing, snekring, fletting av flisefat, karding og    
  spinning, farging av garn.
Søndag 4. august:  Gråtasslauget kommer og drar på date med Tassemusa. Kjøring med traktor og  
  tilhenger. Linjentene fra Våle deltar.
Lørdag 10. august:  Seterkampen. Div. konkurranser.
Søndag 11. august:  Markedsdag. Mange kreative personer fra Lågendalen og omegn    
  stiller ut og selger sine produkter.
Lørdag 17. august:  Bakstehelg for store og små, med bygdekvinnelaget. Soppkontroll.

NB: Kursene har påmelding. Se Nordgardsetra på Facebook for mer informasjon. 
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Fra orgelkrakken
av Arthur Nygaard

Jeg heter Arthur Nygaard, fyller 72 i år og har vikariert 
som organist i Larvik prosti og i Stokke i over 30 år. 
Er utdannet lærer og jobbet for det meste på Østre 
Halsen skole. I 1999 begynte jeg på IT-avdelingen i 
Larvik kommune. Der holdt jeg kurs i dataprogrammer 
og utarbeidet en del undervisningsmateriell. Dro også 
rundt på skoler og institusjoner og satte opp datalaber 
og fikset PC- og nettverksproblemer. Var organist i 
Metodistkirken noen år på 70-tallet. Men syntes ikke jeg 
var god nok og bestemte meg for å kutte ut alt med orgel. 
Men da Rolf Sand Lunde trengte vikar i Larvik kirke, ville 
min avdøde svigerfar, Bernt Berntsen, at jeg skulle prøve 
meg der. Etter mye overtaling sa jeg motvillig ja. Bernt 
stilte opp som prest og lærte meg liturgien, og ga gode 

råd om hvordan man spiller orgel. Det ble mye pugging på pedalspill. Men også lesing 
om, og lytting på de ulike orgelstemmene og kombinasjoner av dem. Etterhvert følte 
jeg at det gikk sånn noenlunde, og da vikariatet fra Larvik var over fikk jeg en 16 % 
stilling i Brunlanes.  Siden har det blitt spilling i utallige gudstjenester, brylluper og 
begravelser. Men de siste årene har jeg spilt kun til gudstjenester og noen andakter.  
Å være organistvikar er utrolig givende, spennende og utfordrende. Ingen av orglene 
er like. Noen er fantastiske å spille på. Andre må du bruke tid til å bli kjent med.  
Liturgiene er også veldig forskjellige. Må innrømme at det ble en del forvirring i 
starten da reformen kom.  Jeg har vært heldig å ha truffet usedvanlig dyktige og flotte 
mennesker som jeg setter stor pris på. Kan nevne veldig mange, men Leif Isaksen, 
sognepresten i Brunlanes da jeg var ansatt der, var en usedvanlig personlighet som 
jeg ble veldig glad i. Han hjalp meg mye. Ellers vil jeg nevne Jo Bolstad, sogneprest i 
Larvik.  En helt spesiell person han også. Med sin sonore baryton kunne han alene 
fylle kirken med sang. Jeg gleder meg til hver gang jeg skal spille. En søndag uten et 
kirkebesøk som vikarorganist er, etter så mange aktive år, ikke en «ordentlig» søndag.  
Derfor må dere nok slite med meg en stund til.

Arthur Nygaard

HuMLeN
Humlen er en raring
som glede for seg selv 
kan trosse overvekten 
og fly allikevel



Kvelde

Tilgjengelig hele døgnet

Når erfaring teller . . .

Nansetgt. 43, Larvik • www.labe.no

Telefon 33 18 10 80 

– fordi livet bør handle om gode opplevelser! 

www.bergeneholm.no
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taKK til alle bidragsytere!

Menighetsbladet vårt skal være selvfinansierende og må 
over tid gå i balanse. Annonseinntektene dekker pt. ikke alle 
kostnader, så utgivelsen av bladet kan ikke fortsette uten at 
leserne også bidrar. Gaver kan på moderne vis overføres 
til VIPPS konto nr. 80817, eller på gamlemåten ved å 
overføre til vår bankkonto: 1503.62.42415 via nettbanken.

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

tur@tide.no   tide.no

Leie turbuss
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Overnatting • kurs • konferanser • selskaper 
Søndagsmiddager • Catering

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

Gavelstad Gjestegård AS 
 Østsideveien 545, 3275 Svarstad Tlf. 33 15 59 59 

booking@gavelstad.no  www.gavelstad.no



Søndag 7. april var det våronnmesse, og 
tradisjonen tro hadde Østre Hedrum 
bygdekvinnelag pyntet flott med 
vårblomster og oppsatser, både utenfor 
og inni kirken. Gudstjenesten startet med 
inngangsprosesjon hvor de også deltok, 
i tillegg til at de stilte med kirkekaffe i 
våpenhuset etter gudstjenesten. Vi er svært 
glade for dette årlige samarbeidet rundt 
både våronnmessen og høsttakkefesten.

Til gudstjenesten var også Ingeborg og 
Bjarne Moe spesielt invitert. De har ved 
to anledninger de siste årene donert gaver 
til menighetens arbeid, og menighetsrådet 
ønsket på denne måten å uttrykke sin 
takk. Bjarne Moe kom med en liten 
hilsen, og avsluttet med et dikt skrevet 
for anledningen: «Kirken og menigheten».

Kirken og menigheten
Det utgikk et bud fra kirken mellom heiene,

passerte ild og vann og forserte alle veiene.

Det minner oss om budskapet da og så siden.

Det budskapet holder oss oppe også i nåtiden.

Den gamle ærverdige kirke ved Lågens bredd.

I moderlig favn hviler slekten ledd etter ledd.

Tenk så, at dette sekel har gått så alt for fort.

Husk du er alltid velkommen inn kirkens port.

Et varmende budskap med hilsen om å se igjen,

Kirke, menighet og så vår gode tilgivende venn.

Alltid godt å høre at det er noen som husker på en.

Når kirken kaller da kommer vi fra det fjerneste len.

Vi har klart for oss presten vår med bibel og salmer.

Budskapet lyder evig selv om nok kirken vår falmer.

Med et Gudfryktig hjerte og en fortsatt levende tro.

Gledelig gjensyn når vi møtes igjen i kirkens bo.

Hjertelig takk til Menighetsrådet og også til alle dem,

for at vi igjen fikk møtes i Det hedrumske kirkehjem.

Ble en herlig festdag som beriket vårt hjerte og sinn.

Vi minnes og tar nådens budskap i vårt hjerte inn. 

Ingeborg og Bjarne Moe.
7. april 2019.
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Våronnmesse i Hedrum kirke
av Thorir Jökull Thorsteinsson

dfdf

Soknepresten, Ingeborg og Bjarne 
Moe, sammen med representanter for 

menighetsrådet. 

Soknepresten sammen med  
Østre Hedrum bygdekvinnelag
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Lørdag den 4. mai hadde vi, tradisjonen tro, brudeparsamling i Hedrum kirke. Alle de 8 
parene som har planlagt å bli gift denne sommer i en av kirkene våre i Hedrum, Kvelde 
eller Hvarnes ble invitert. Denne gangen kom det 3 par av 4 påmeldte. Vi har noen 
ganger hatt flere vielser enn i år og det er fra år til år litt forskjellig med deltakelsen 
i brudeparsamlingen. Det var veldig fornøyelig stund vi hadde i kirken denne gangen. 
Vi drøftet kirkelig bryllup fra forskjellige synsvinkler og delte praktiske opplysninger 
som er til gavn ved forberedelsen av den store dagen. Kirketjener, Marianne Knutsen, 
ga praktiske råd om pynting av kirken og organisten vår Jørn Odén Evertsen, ga 
parene å høre noen flotte 
tradisjonelle brudemarsjer 
som vi har å velge imellom. 
Vi delte ut forslag om 
salmer som gjerne synges 
ved kirkelig inngåelse av 
ekteskapet og siden hadde 
vi en gjennomgang av selve 
vielsen. Til sist spiste vi 
sammen i våpenhuset til 
kirken  hvor  Ingunn  Hunskaar 
og Kari Anne Bergland på 
vegne av menighetsrådet 
serverte varm mat og ga 
kaffe og kake til dessert. De 
som deltok var så vennlige 
å la seg fotografere.  

brUdeParsamling i hedrUm

Til venstre for sogneprest Thorir står Michael Mo og Maria Allum; 
i mellom dem ser vi Daniel Jansson og ved hans side Heide Strande; 
under den gamle salmetavle står Markus Nyborg og Hanne Celine 
Lindhjem. Lengst til høyre er Ingunn Hunskaar. Beklagelig savner vi 
på bildet Kari Anne Bergland fra menighetsrådet, organist Jørn Odén 
Evertsen og kirketjener Marianne Knutsen.



dette sKjer i Kvelde
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NORMIsjON:
Søndag 25.08.  kl.18:00. Samlingsfest. Tale av Gunnar Prestegård,  
  sang av Elisabeth og Helge Lindhjem.
Onsdag 04.09.  kl.19.00. Møte.
Søndag 22.09.  kl.18.00. Sangkveld ved Larvik kammerkor.

NORsK LuTHeRsK MIsjONssaMBaNd:
Søndag 14.07.  Møte.
Søndag 11.08.  Møte.
Søndag 25.08.  Kl.18.00. Samlingsfest. 
Søndag 08.09. Møte.

søNdaGssKOLeN:
Se oppstart på menighetens facebookside når høstens program blir lagt ut.

FRedaGsKLuBBeN OG TeNIN: 
For oppstart til høsten følg “klubbenes” egne facebookgrupper.

HaGeLaGeT I KVeLde OG HVaRNes:
15.-18.08. Hageselskapet Vestfold arrangerer Polentur.
Tirsdag 20.08. kl. 18:00 starter vi opp etter sommeren med hagevandring i “Holoa” 
til Kari Mangelrød ved et fjell like ved Lågen. Flott grønnsakshage, mye blomster og 
forskjellige dyr. Ta med campingstol. Kaffe og kaker i hagen.
Tirsdag 17.09. kl. 17:30 kommer Bjørn Bergene og selger grønnsaker på Hedrum 
Bygdetun. Hagelagsmøtet begynner kl. 18:30. Inger Marit Dalhaug lager spesialiteter 
av forskjellige kåltyper. Etterpå smaker vi på disse rettene. Andebu hagelag er spesielt 
invitert denne kvelden.
Kontaktperson: Inger Marit dalhaug, mobil 938 38 648.

Programmet gjelder østre Kvelde Bedehus.



dette sKjer i hvarnes

eVaNGeLIsK LuTHeRsK MIsjONsLaG (eLM), FRedHeIM:
Torsdag 15.08.  kl.19:00. Møte.
Torsdag 19.09.  kl.19:00. Møte.
Kontaktperson: øyvind sæleset, mobil 410 80 413.

HVaRNes BYGdeKVINNeLaG:
Mandag 02.09. besøker vi Virgenes økologiske gård. Tore Jardar forteller og viser oss 
rundt på gården. Gårdsprodukter kan kjøpes. De har Vipps. Loddtrekning, medbrakt 
kaffe og kanskje noe å bite i. Oppmøte ved Fredheim kl. 18:45.
Kontaktperson: Torild sønsthagen, mobil 913 49 315.

HVaRNes uNGdOMsLaG (H.u.L.), BjeRKeLY:
Lørdag 07.09. er det Cowboyfest.
Makalausen Revygruppe starter opp på Bjerkely etter ferien i begynnelsen av september 
og øvingene til juleshowet begynner i oktober.
Kontaktperson for Makalausen og juleshowet: susanne Bøhler, mobil 418 43 699.
Kontaktperson for H.U.L.: Thor Rikard Odberg, mobil 900 91 883.

MauRTua (1.-7. KLasse), H.u.L., BjeRKeLY:
Treff én gang i måneden fra september til april med unntak av januar, oftest 1. onsdag 
i måneden. Barna får med seg lapp på skolen i forkant av disse kveldene.
Kontaktperson: Mette Bye utklev, mobil 481 08 943.

HaGeLaGeT I KVeLde OG HVaRNes:
15.-18.08. Hageselskapet Vestfold arrangerer Polentur.
Tirsdag 20.08. kl. 18:00 starter vi opp etter sommeren med hagevandring i “Holoa” 
til Kari Mangelrød ved et fjell like ved Lågen. Flott grønnsakshage, mye blomster og 
forskjellige dyr. Ta med campingstol. Kaffe og kaker i hagen.
Tirsdag 17.09. kl. 17:30 kommer Bjørn Bergene og selger grønnsaker på Hedrum 
Bygdetun. Hagelagsmøtet begynner kl. 18:30. Inger Marit Dalhaug lager spesialiteter 
av forskjellige kåltyper. Etterpå smaker vi på disse rettene. Andebu hagelag er spesielt 
invitert denne kvelden.
Kontaktperson: Inger Marit dalhaug, mobil 938 38 648.
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dette sKjer i lardal 

NB! de FLesTe aKTIVITeTeNe HaR TaTT sOMMeRFeRIe,  
MeN sTaRTeR OPP IGjeN RuNdT sKOLesTaRT I auGusT.

LaRdaL KaNTORI:
Lardal Kantori har øvelse hver torsdag kl. 18:30-21:00 på Klokkergården. 
Kontaktperson: Kjell Håkestad 988 51 800.

saLMeGLede:
Svarstad kirke annenhver tirsdag fra kl. 18:00 -19:00.
Kontaktperson: Kjell Håkestad 988 51 800. 

PResTeHaGeNTReFF:
Annenhver mandag fra kl. 10-12 på Prestehagen Bofellesskap.
Kontaktperson: Mariann Eskedal 971 99 722.

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

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

GudsTjeNesTeR På NORdGaRdseTRa I sOMMeR:  
Søndag 30.juni kl. 12:00 og Mandag 29.juli (OLSOK) kl. 18:00.
Det er flott at vi kan bruke denne vakre setra til Gudstjenester. Ikke minst for 
barnefamilier, tror vi at kombinasjonen med dyreliv og Gudstjeneste er veldig god. 
Men vi ønsker selvsagt alle aldre hjertelig velkommen til setra. I tillegg til Gudstjeneste, 
så kan du rusle en tur mellom seterbygninger og blant flere forskjellige dyr.  
Det er også mulighet for å få seg et godt måltid i kafeen på setra, der de selger 
rømmegrøt, vafler m.m.
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Hver måned, den 3. torsdagen, ønsker Misjonslaget i Hvarnes alle velkommen til møte 
på lokalet Fredheim.  Der samles både små og store til en liten kveldsstund, hvor vi 
lytter til Guds ord i sang og tale. I en travel hverdag gjør det godt med et lite avbrekk. 
Få sitte ned å glede seg over evangeliets utrolige budskap.  Så er det også kjekt med 
kaffekosen til slutt, med tid til en prat om mangt og mye, mens de minste leker og koser 
seg.  I mars i år hadde vi for 
første gang møte-helg. Det 
var da en glede for oss å se at 
lokalet fyltes opp. Foreningen 
i Hvarnes er tilsluttet 
ELM (Evangelisk Luthersk 
Misjonslag). Og som navnet 
sier, er det en evangelisk 
Luthers misjonsorganisasjon. 
Målsetting er å være med å 
bringe evangeliet om Guds 
frelsesgjerning i Jesus Kristus 
ut til andre mennesker, både 
hjemme i Norge og ute 
på misjonsmarken. Her er 
Hvarnes-foreningen en av flere. Både i distriktet her, og ellers i landet.
ELM sitt hjemme-arbeide omfatter foruten møtevirksomheten, barnelag, barnekor, 
familiekor, ungdomsforening, kvinne- og mannsforeninger.  På sommeren er det leirtid, 
med barneleir, yngres- og ungdomsleirer. Vi har også ei uke med bibelcamping i starten 
på juli, der det er møter hver morgen og kveld, og mulighet for å slappe av og feriere 
med familie og venner resten av dagen.  Ei lita uke med Sommerbibelskole holdes også 
på Bygland Kristne Videregående Skole hvert år, og er et høydepunkt for mange, både 
barn og voksne. I ytter-arbeidet har ELM to misjonærfamilier i Peru, Rode og Håkon 
Malerød med barna og Sunniva og Per Olav Mangelrød med sine barn. Videre lønner 
ELM ti nasjonale medarbeidere der. De har forskjellige oppgaver innenfor barnehage, 
førskole, møtevirksomhet, trosopplæring, husbesøk og evangelisering rundt omkring 
i fjell og landsbyer nær Arequipa.  I tillegg til dette driver ELM et kristent radioarbeid, 
hvor vi daglig kan nå nærmere 1,5 millioner mennesker med evangeliet.  Dette er litt 
om hvem vi er og arbeidet Misjonslaget i Hvarnes er en del av.

“Alle, alle, vil vi ha med til himmelens lyse land.”            
Vil du vite mer:

Se ELM sin Facebook-side, eller nettsiden: www.misjonslaget.no

fra hvarnes til PerU
av Roar Langerud
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Vi i Kvelde menighet har 
nå i flere år hatt ansvar for 
en gudstjeneste i året ved 
sportskapellet i Brunlanes. 
Sportskapellet ligger flott 
plassert på Storrønningsåsen 
nordvest for Ulfsbakkvannet 
med utsyn mot hav og fjell, i 
klarvær kan man skue helt til 
Svenner. I nydelig vårvær ruslet 
vi fra parkeringsplassen ved 
Ingri ovenfor Sky skole opp til 
sportskapellet, dette tar en snau halvtime. Der ble vi møtt med lukten av nystekte 
vafler og nytraktet kaffe når vi nærmet oss. Vår faste og trofaste “kjøkkensjef”, Sigurd 
Granly, var i full sving med “vaffelpressa”, slik at alle skulle kunne få nyte nystekte 
vafler i peisestuen eller ute i solveggen etter gudstjenesten.  Denne dagen var det Olav 
Bjærum som hadde andakt, og han talte over teksten som står i Joh.6, 24-36, med 
overskriften “Brødet fra himmelen”.

Når dette bladet kommer hjem til deg, så er det “sommerferie” ved sportskapellet, 
men til høsten vil det igjen være gudstjenester hver eneste søndag fremover. Så 
dersom du ikke har vært der tidligere eller det bare er veldig lenge siden sist, er en tur 
til sportskapellet absolutt å anbefale. 

God tur!

Tjeneste ved sportskapellet i Brunlanes 
av Vibeke Kvalevåg 7.april 2019
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Folkekirkekveld på Hedrum bygdetun 21. mars
av Anne Helene Gjone

Det har blitt en hyggelig tradisjon med 
folkekirkekveld på bygdetunet hvert år 
på våren. I år var det menighetsrådets 
leder, Vibeke Kvalevåg, som tok hånd om 
ledelsen denne kvelden. Hun innledet med 
et fint vårdikt før vår egen sokneprest 
introduserte biskop Per Myrseth ved å 
stille han fem spørsmål Vi fikk bl.a. vite 
at han hadde vært bussjåfør og at han 
hadde vært med på sykkelritt. På spørsmål 
om hva som hadde vært hans fineste 
øyeblikk svarte han at det var når han kom tett på mennesker enten det var i glede, 
som i barnedåp, eller møte med mennesker i sorg. På spørsmålet om hva kirken 
kan gjøre for å nå ut til mennesker, svarte han at kirken må lytte mest og så tale. 
Budskapet om frelse går aldri ut på dato, men vi må bruke et språk i formidlingen som 

nåtidens mennesker forstår. Vi må snakke sammen og be. 
Sangere denne kvelden var to ungdommer, Hanna Linnea 
Lindtvedt og Jonatan Grønnerød. Det var flott å lytte til 
sangen deres. Tone Camilla og Grim Melø hadde også 
sanginnslag som vi kunne glede oss over. Tor Bjørvik hadde 
et foredrag om gamle kirkeveier i Hedrum. Han viste bilder 
og fortalte interessant om dette. Etter en deilig bevertning 
og hyggelig prat, var det tale av biskopen vår. Han tok 
utgangspunkt i kirkens visjon som er: ”Mer himmel på jord”. 
Han sa bl.a. at det himmelske skal prege våre hverdagsliv. 
Barmhjertighet, frihet og glede er stikkord. Han avsluttet 
med å understreke at vi alle er skapt i Guds bilde og er 
tiltenkt en oppgave som forvaltere av  Hans gode gaver.
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Når vi tenker på 
flyktninger og  innvandring 
i dag, tenker vi ofte 
på  personer  fra Irak, 
Somalia, Syria osv.  De 
litt yngre generasjoner 
nordmenn som lever i 
dag, tenker kanskje ikke 
over, eller ikke vet, at 
det også i tidligere tider 
har vært innvandring til 
Norge.   For i årene etter  
2. verdenskrig var det 
stor innvandring fra Øst-Europa hvor store deler i løpet av de 5 årene var bombet 
sønder og sammen og nøden var stor.  Kirkens Nødhjelp tok ansvar i en vanskelig 
tid og rettet henvendelser til norske menigheter om hjelp til innkvartering.  I 
menighetsbladet nr. 10 i 1950 kan vi lese:  Samarbeidskomiteen for Kirkens Nødhjelp i 
Hedrum har konstituert seg.  Til formann valgtes pastor Buhaug.  Øvrige medlemmer: 
lærer Lægdene, kjøpmann O. Hansen, Hedrum, gårdbruker R. Vallestad, Hvarnes, 
skolestyrer Sørestrand som kommunens representant og bankmann O. Hvidsteen.  
Sistnevnte er kasserer for komiteen. 
Komiteen skriver:  Vi henvender oss nå til alle våre sokn om å gå aktivt inn for å finne 
mulighet til hjelp for noen flyktningefamilier.  Undersøk i din krets og spør deg selv 
om det ikke kan være råd å skaffe arbeide og bolig til en familie eller enkeltperson.  
Alle yrkesgrupper er representert i flyktningsleirene, og det blir ikke vanskelig å finne 
familier i de yrker og av den størrelse som kan høve for det arbeide og de husrom 
vi kan skaffe.  Også enkeltpersoner, menn og kvinner, søker seg hjem og arbeide, 
og la oss prøve å hjelpe noen ut av den håpløse tilstand de nå befinner seg i.  Også 
pengehjelp er nødvendig, og her kan alle være med. I menighetsbladet nr. 2/1951 står 
det følgende:  Flyktningekontoret i Oslo meddeler oss at det sannsynlig ikke blir så 
lenge til vi får den første flyktningen, og i nr. 5/1951 kan vi lese: 
Hedrum har nå mottatt den første flyktningen, den 47 år gamle Andrei Bajus fra 
Krakau i det sydøstlige Polen.  Han har fått plass hos Paul Bergene Holm, og der er han 
overmåte godt mottatt.  Da vi om kvelden 2. april i snøslaps og uføre kjørte oppover 
fra Larvik, syntes han det bar langt opp fra byen.  Vi så jo ikke annet enn brøytekanter 
og snø.  Men det lysnet betraktelig på Holm, og det lyste og blinket så vennlig fra 
vinduene i gårdene rundt omkring.  Og da han ble ønsket velkommen av Bergene 
Holm og frue, og vi ble budne inn til et veldekket aftensbord, tror jeg nok han hadde 

innvandring fØr i tiden 
Redigert av Øyvind Hogstad
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Tradisjonen tro brettet konfirmanter og foresatte opp ermene og gjorde seg klare for 
å gå med bøsse. Det er 9. april og tid for Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsaksjon, 
også kalt Fasteaksjonen, fordi den er i fastetiden i kirkeåret. I Kvelde og Hvarnes er det 
konfirmantene som er bærebjelken i aksjonen. 
Kirkens Nødhjelp er blant annet kjent for sitt arbeid med å lage brønner og sikre 
mennesker rent drikkevann. 844 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. 
Tema for Fasteaksjonen 2019 er Kirkens Nødhjelps arbeid med vann og sanitær i 
utsatte områder omkring i verden. 
Det beste med å gå med bøsse, er erfaringen av at det nytter å hjelpe. Til sammen 
samlet konfirmantene i Kvelde og Hvarnes inn 29 461 kr. Det er et viktig bidrag, 
takket være konfirmanter og foresatte! Tusen takk for innsatsen! Tenk hva det betyr 
å få tilgang til brønn og rent drikkevann hvis du lenge har måtte klart deg uten? Det er 
ubetalelig det! 

I likhet med konfirmantene i Kvelde og Hvarnes, har også konfirmantene i
Hedrum og Lardal vært ute og bidratt til aksjonen.  De har alle gjort en formidabel 
innsats.  Vi takker også de som fraktet konfirmantene rundt i hvert sitt distrikt. Fra 
Hedrum kom det inn kr 12.148,-, mens det fra Lardal kom inn kr 26.292,-. Legger vi 
alle beløpene sammen, ser vi at det totalt av våre 6 kirker’s konfirmanter, ble samlet 
inn kr 67.901,-. Og det er et beløp som vi sier oss godt fornøyd med.
GODT  JOBBA  !

fasteaKsjonen i hvarnes og Kvelde
Av Randi Abelsen Woldseth 

fasteaKsjonen i hedrUm og lardal

en kjensle av at nå etter så mange tunge år, endelig 
var kommet hjem.  Nå kan han se fremover med 
håp og glede.  Visstnok er språkvanskelighetene 
en stor hindring, så han kjenner seg nok en god 
del isolert og ensom enda.  Men alle i huset vil gå 
inn for å hjelpe ham til å lære norsk så snart som 
mulig.  Og selv er han flink og arbeidsvillig, så det 
tegner til å bli gjensidig tilfredshet.  Komiteen vil 
takke familien Bergene Holm for deres velvilje, og 
vi ønsker Guds signing både over dem og over vår 
nye medborger, Andrei Bajus.
      
K.J. Buhaug 
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tide bUss a/s
av Øyvind Hogstad

I serien “våre annonsører” presenteres denne 
gang Tide Buss A/S.  Tide er busselskapet 
som trafikkerer Larvik, og store deler av 
Sandefjord og Horten kommuner.  Her i 
Vestfold har de ca. 100 busser og det er ca. 
200 mann på lønningslistene.  De aller fleste 
er fast ansatt heltidsmedarbeidere, m.a.o. 
en betydelig arbeidsplass.  Hovedkontoret 

for Vestfold ligger i Larvik, og ledes av Glenn Rudi Baann. Hovedkontoret for Tide-
konsernet ligger i Bergen.  Tide er landets nest største busselskap og er representert 
i fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.  Fra 
1.8.19 blir de også en stor aktør i Troms fylke.  De har også store oppdrag i Danmark. 
Pr. mars 2019 opererer Tide 
med et sjåførantall på  3842 stk. 
I  menighetsbladets   nedslagsfelt, 
Hedrum og Lardal, går Tide’s 
busser både på østsida og 
vestsida av Lågen. Fra Svar-
stad - kroken i nord, Gåsholt/
Mørk i øst, og fra Farrisbygda 
i vest, går rutene tur/retur 
Larvik.  Kanskje ikke så mange 
busser i Lågendalen akkurat, 
men det er det fylkesselskapet Vestfold Kollektivtrafikk A/S som bestemmer.  Ellers i 
kommunen går det hyppige avganger mellom Larvik og Stavern, Sandefjord, Tønsberg 
og Horten.  I tillegg bybusskjøring i Larvik og rute- og skolekjøring over hele Brunlanes. 
I tillegg til rutekjøringen, satser Tide også stort på turkjøring.  Tide disponerer pr. mai 
2019, 5 flotte turvogner i Vestfold.  Siste skudd på stammen er en splitter ny MAN 
som nylig er satt i drift (på bildet i forgrunnen).  Så hvis foreningen din har planer om 
å dra på tur, er Tide et godt alternativ.  Vi er åpne for både små og store oppdrag.
 
Vi ønsker alle velkommen på våre busser!
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Før påske og før jul er jeg så heldig å få komme på 
besøk i barnehagene. Ikke bare får jeg komme på 
besøk, men de kommer på besøk til “kjerka”. I gamle 
Lardal har vi tre kulturskatter. Ved å besøke dem 
får de oppleve det helt unike med “kjerkebygga”. 
Det synes vi er veldig koselig.  En dag før påske fikk 
vi besøk fra Svarstad barnehage. De ville komme 
å høre om hvorfor vi feirer påske og hva som 
skjedde. Vi fikk høre Kjell spille påskemusikk, den 
var både glad musikk og lei seg musikk. Vi starta 
med palmesøndag: En ville være Jesus som red inn i Jerusalem. De andre var folkemengde og 
ropte Hosianna. Deretter satte vi oss rundt en duk for å høre om Jesus siste måltid sammen 
med disiplane sine. Thorhild prest fortalte om nattverden. Det som skjedde med Jesus resten 
av påska fikk de se på flanellografen. Da vi hadde sett på det, sang vi noen sanger sammen med 
Kjell. Å se noen som er så flink til å spille piano er fascinerende. De lærer nye sanger og synger 
av glede.  Vi takker for besøket til Svarstad barnehage.  Det er så hyggelig når ungene fyller kirka. 
Når de synger og forteller om ting de er opptatt av og undrer seg over. Jeg gleder meg til å se 
dere igjen, dere i Svarstad -, Hem - og Styrvoll barnehage.

PåsKevandring
av Mariann H. Eskedal

Menighetsbladet har også tidligere vært i pengenød.  I mai 1954 kan  vi 
lese følgende:    Menighetsbladet har nå et opplag 2000 eksemplarer.  
Vårt budsjett stiger.  Vi trenger hjelp! Vi vil gjerne kunne fortsette 
som nå med å sende bladet gratis til alle heimer, men skal det 
vedvarende lykkes, må alle støtte opp.  Vi trenger kr 1,- pr. husstand.  Mange gir 
mere – og takk for det!  Men det er for få som bærer byrdene.  Nå må alle komme 
med.  Nøl nå ikke med straks å sende oss din gave. Prestene, menighetsrådenes 
medlemmer, Ingv. Hvidsten, Nanset, kjøpmann Hvidsten, Kvelde, og kassereren, 
lærer Lægdene, tar alle gjerne i mot.  Altså: til handling! Om gaveinngangen tok 
seg opp etter dette kan vi med sikkerhet ikke si, men utgivelsen fortsatte iallfall.   
I hvert nummer deretter, kunne kassereren melde om gaver og det pleide å stå som  
f.eks: K. Håkonsen 10 kr – Gitt  2,30  -   Gitt  6  -   Flere på Odberg   33  - Hagtvedt 
sanitets-forening 20  -  Melø sanitetsforening  25  -  anonym Lysebo   5  -  O.Holt   10  
-  Gitt fra Kvelde 10  -  Bonnegolt lappemisjonsforening  25  -  Kollekt på Nes bedehus  
74,18  -  anonym Kvelde  v/sognepresten  5  -  Gerd og Rolf   5  -  Danmark Vestre 
sanitetsforening 25  -  ubenevnt på Lågendalsruten  10  - osv. osv.  Redaksjonen i dag 
kommenterer:  Mange bekker små.

og så litt om ØKonomi
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Før det ble vanlig med biler, var beina det viktigste framkomstmiddelet for folk. Da var det viktig 
at veiene var så korte som mulig. Derfor var det mye tettere mellom veiene, eller stiene, før 
enn nå. Til Hedrum kirke kom det veier fra alle retninger. Den første ordentlige kjøreveien, 
var nok veien sørfra, forbi Seierstad. Grev Christian Conrad, som bodde på Roligheten  
1771-83, kjørte i innelukket 
karet, og trengte derfor en 
skikkelig vei til kirken. Gjennom 
skauen ved Bommestad ligger 
den ennå bevart som da den 
ble bygd for over 200 år 
siden. Fra Verningen går det 
ennå en gammel gårdsvei forbi 
Skyhaga, Hem og Grevet ned 
til Seierstad. Denne veien ble 
brukt som kirkevei av folk på 
Verningen før det ble vanlig 
med biler. Veien fra Ringdal til 
kirken er også svært gammel. 
Den gamle veien gikk omtrent 
der veien går i dag. I skråningen 
opp mot raet blir veien kalt 
Ringdalgata. Her går veien 
tett innpå to gårder, og det lå 
tidligere ennå to gårder inntil 
denne veien. Et hus som ligger 
like ved der veien tar bort til 
Ulverød, heter Kirkeveien, Her 
lå det før ei gammel stue med 
samme navn.  Veien fra Ringdal 
var også forbindelsesvei mellom 
Hedrum kirke og Raveien. Vi 
må regne med at den ble brukt 
i forbindelse med bispevisitaser 
og annen trafikk mellom kirkene. 
De fra Ismarka hadde kirkeveien 
langs den nåværende veien forbi 
Eskedal. Tutvedt krets hadde to veier til kirken. Den offentlige veien gikk om Sundet. Den var 
veldig bakkete, og en måtte ferje to ganger over Lågen for å komme til kirken. De som bodde 
i Tutvedtkretsen, bygde derfor i 1860-70-åra vei fra Delingsdalen til Eskedal på dugnad. Denne 
veien var i bruk helt til det kom vei i fjellet sør for Sundet i 1913. De som bodde fra Sundet til 
Holm øst for Lågen, måtte fram til 1913 ferje to ganger for å komme til kirken, først over til 
vestsida ved Evjubakken, så tilbake til østsida ved Løve, hvor en ennå kan se ferjestedet. Denne 
ferja var også for de som bodde vest for Lågen fra Løve til Gjønnes. Vestmarka hadde en egen 

gamle veier til hedrUm KirKe 
av Tor Bjørvik  (Utgave pr. 27.3.19) 

Grevens kirkevei 09: Den gamle kirkeveien fra Roligheten til Hedrum 
kirke ligger delvis intakt gjennom skogen vest for Rolighetsåsen. 
Morten Skuggedal er i ferd med å merke kulturstien langs de gamle 
veiene i Bommestadskauen.

Bygdevei i Delingsdalen 25.5.06: Ved Delingsdalen ligger den gamle 
veien fra Åsrum til Eskedal og Hedrum kirke intakt.  
Nils Andreas Hasle er turgåer.
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kirkevei over skauen fra Hafallen 
til Lunde. Hafallen var et senter 
i Vestmarka før, for her møtte 
veien fra Rømminga og Ono den 
veien som kom sørfra Eidspjeld 
og Larvik. Tolf Hafallen, som 
hadde Hafallen fra 1818 til 
1862, var fra Lunde, og han har 
nok bidratt til at denne veien 
ble kjørevei. En del av veien, 
særlig nærmest Hafallen, ligger 
som den lå da den var kirkevei. 
En kjempestein inntil veien blir 
kalt Smørbukken. Det sies at 
denne steinen skal snu seg 3 
ganger når den hører klokkene i Hedrum kirke. (Dette er det ingen som har sett.) I en bakke 
nærmere Lunde går veien over et svaberg som heter Brureberget. Ifølge sagnet skal hesten ha 
glidd her, slik at brura datt av. Denne veien var i bruk som kirkevei for Vestmarka omtrent 
til krigen kom. Odd Steinsholt fortalte at de gikk denne veien når de skulle lese for presten. 

Da onkelen hans, Anton Eriksen, døde vinteren 1940, blei kista kjørt på slede på den gamle 
kirkeveien til begravelsen i Hedrum kirke. Nede ved Lågen, øst for Nordre Lunde, var det 
kirkestaller. Her kunne folk både fra Vestmarka og fra østsida av Lågen sette inn hestene sine 
den tida de var i kirken. Oversetting av prest og kirkefolk over Lågen var en plikt som lå til 
forpakteren på prestegården helt til ca 1960. Ferje var det så lenge presten brukte hest. 
Kilder:  Hedrum bygdebok IV Odd Steinsholt

 «De historiske joggerne» liker seg på gamle kirkeveier. Smørbukken 
fotografert vinteren 2017:

Hedrum prestegård med ferja: Ferjeforbindelsen over Lågen ved 
kirken hadde stor betydning for alle som bodde på vestsida av Lågen. 
Her er det sogneprest Rynning og kone som blir rodd over av 
forpakteren på prestegården.



livets gang

hedrum

døPTe
10.03.2019 Aria Schermann
07.04.2019 Selda Auby Hauan

GRaVFeRd
15.02.2019 Cato Ingar Johnny Underdal f. 25.09.1930
24.02.2019 Elsa Westrum   f. 28.04.1923
12.03.2019 Louis Johan Nordrum  f. 18.02.1929
30.03.2019 Rolf Nielsen   f. 11.05.1930
01.04.2019 Gro-Ragnhild Strand  f. 20.11.1952
24.04.2019 Roger Mikal Strøm  f. 05.05.1932
23.04.2019 Liv Holt    f. 26.11.1932
22.04.2019 Lars Larsen Rånerød  f. 26.03.1940

Kvelde

døPTe
17.03.2019 Fiona Samuelsen  Myrengen
23.03.2019 Alvilde Strand
31.03.2019 Tiril Liabråthen Johansen
31.03.2019 Noah Enge Granerød
14.04.2019 Luna Gonsholt Næss

GRaVFeRd
27.02.2019 Thor Kristiansen   f. 16.07.1943
10.03.2019 Ragnar Vestby   f. 09.09.1924
19.03.2019 Turid Hasselgård   f. 07.12.1944

34 35
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livets gang

Styrvoll

Svarstad

GRaVFeRd
10.04.2019 Ola Kristian Styrvold  f. 26.07.1927

døPTe
03.03.2019 Becka Helgeland Bjerke
03.03.2019 Selma Lindsverk Thorsås

GRaVsTeLL Ved KIRKeGåRdeNe
 
Larvik Kirkelige Fellesråd tilbyr stell av graver ved kirkegårdene. Dette tilbudet har 
vært i lengre tid ved kirkegårdene i «gamle Larvik», og nå minner vi om at dette også 
gjelder for Lardal som er blitt en del av nye Larvik.

PRIseN FOR sTeLL eR FOR TIdeN:

Sommerstell normalt gravsted 1 980
Sommerstell stort gravsted 2 720
Krans til jul      330 

I  prisen ligger vårplanting (Stemor), sommerplanting (Isbegonia) og høstlyng, i tillegg 
tas enkel rengjøring av gravminnet ved behov. Vi bruker selvvanningskasser som er 
inklusiv i stellprisen, ved oppsigelse vil selvvanningskasse fjernes.



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

dato         KiRKe tid      LituRg    dag i KiRKeåRet

30.06.   Nordgardsetra    12:00 Thorild Svanemyr       3.søn. i treenighetstiden
30.06. Kvelde kirke 11:00 Even Sundby       3.søn. i treenighetstiden
07.07. Svarstad kirke 11:00 Thorild Svanemyr       4.søn. i treenighetstiden
14.07. Hedrum kirke 11:30 Sølvi K.Lewin        5.søn. i treenighetstiden
21.07.  Hem kirke 11:00 Thorild Svanemyr       6.søn. i treenighetstiden
21.07. Kvelde kirke 11:00 Even Sundby       6.søn. i treenighetstiden
29.07. Nordgardsetra 18:00 Thorild Svanemyr      O l sok .  
29.07. Hedrum kirke 18:30 Thorir Jökull Thorsteinsson     O l sok .
04.08. Svarstad kirke 11:00         8.søn. i treenighetstiden
04.08. Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth   8.søn. i treenighetstiden
11.08. Styrvoll kirke 11:00         9.søn. i treenighetstiden
11.08. Hvarnes kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson    9.søn. i treenighetstiden
18.08. Kvelde kirke  11:00 Randi Abelsen Woldseth 10. søn. i treenighetstiden
18.08. Hem kirke 11:00    10.søn. i treenighetstiden
25.08. Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  Konf.presentasjon
01.09. Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth Utdeling av 4 og 6 årsbok.
01.09. Svarstad kirke 11:00     12.søn. i treenighetstiden
08.09. Styrvoll kirke 11:00     13.søn. i treenighetstiden
08.09. Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth   Konf.presentasjon
08.09. Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 13. søndag i treenighetstiden
15.09. Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Konf.presentasjon
15.09. Svarstad kirke 11:00                         Vingårdssøndagen
22.09. Hem kirke 11:00     15.søn. i treenighetstide
22.09. Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson 15. søndag i treenighetstiden
29.09. Kvelde kirke 11:00 Bjørn  Kinserdal   Mikkelsmesse
06.10. Svarstad kirke 11:00     17.søn. i treenighetstiden
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