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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



innhold

Til våre lesere  4
Andakt  5
Sommerturen 2019  6
Konsert med kvartetten Current 8
Ny satsning på barn og unge i sorg 9
Kvelde kirke snart 150 år 10
Gudstjeneste på Hedrum Bygdetun 11
Fra en svunden tid 12
Gudstjeneste på Farrisheim 13
Hvem er Morten M. Meidell? 14
Ny kateket i Hvarnes og Kvelde 16
Fra orgelkrakken 17
Sponsorsider 18
Min salme 20
Seniordans 21
Dette skjer i Kvelde 22
Dette skjer i Hedrum 23
Dette skjer i Hvarnes 24
Dette skjer i Lardal 25
Livets Ledetråder 26
Mini pilgrimsvandring 27
Olsok i Hedrum 28
Hilsen fra Makalausen revygruppe 29
Gutter på Tur 30
Hvarnes og Kvelde konfirmanter 31
Jernskjegg  32
Livets gang 34
Gudstjenesteliste 36
  

For adresseendring eller bestilling av bladet utenfor 
distribusjonsområdet, kontakt kasserer på mail: 
johan.hvarnes@online.no eller på mobil: 415 05 710. 

Vi takker de som bidrar med lesestoff og ønsker alle 
velkommen til å sende inn artikler til menighetsbladet!
Frist til neste utgave: 09.10.19. 
Prepress og grafisk ansvar har OZMedia. 
Bilder og tekst mailes som separate filer til: 
ozophoniasson@me.com
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Vibeke Kvalevåg  mobil 456 04 526
anne Helene gjone  mobil 952 17 209 
Kari Husabø Kleindienst  mobil  482 21 262
Ove Berrefjord mobil 922 63 088
Thorir Jökull Thorsteinsson (Hedrum menighetsråd) mobil 416 42 328
Kari Lysebo (Kvelde menighetsråd) mobil 921 38 701
Øyvind Hogstad (Hvarnes menighetsråd) mobil 917 68 941
Inger Lene røsholt (Lardal menighetsråd) mobil 977 03 971
Kasserer: Johan Edvard Hvarnes mobil 415 05 710
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kjære leser

Nok en utgave av Hedrum og Lardal menighetsblad er distribuert i vårt 
vakre dalføre.  Høsten har ubønnhørlig gjort sitt inntog og mange gruer 
seg til mørkere og kaldere tider.  Personlig er jeg ikke så veldig glad i 
den sterke varmen sommerstid, så for meg står høsten som den beste 
årstiden med klar luft og kjølige morgener.  Og ikke minst, den gradvise 
endringen i naturfargene fra grønt til rødt/gult/brunt, er en fantastisk ting 
å følge med på.  Dalens bønder er i full gang med innhøsting av årets av-
ling.  En veldig travel og spennende tid pågår.
For ca.14 dager siden ble kirkevalget 2019 gjennomført. Mange 

nye ansikter har kommet inn i de nye menighetsrådene og de vil bli pre-
sentert i neste nummer. Kanskje er de allerede presentert i lokalpressen. 
I noen nummer nå, har økonomi vært et gjennomgangstema.  Vi fikk 

f.o.m. forrige nummer en ny grafisk medarbeider som gjorde en god 
jobb med sin første utgave.  Han lyder det velklingende navnet Gudbjørn  
Olafur Zophoniasson.  Som navnet tilsier, er han opprinnelig fra sagaøya 
Island, men har nå jobbet en del år i Norge.  Thorir, en av våre prester, 
er jo også fra Island, og sammen fremførte de Islands nasjonalsang på  
redaksjonsmøtet i juni, og det låt meget bra.  Olafur’s lønn er imidler-
tid ikke bare å få synge på redaksjonsmøter.  Vi må i tillegg betale  for 
hans tjenester.  Derfor er våre bønner om hjelp fra leserne i form av 
pengegaver, stadig like aktuelle.  Siden sist har vi  fått en ny annonsør:  
EMS element montasje Steinskog AS.  Firmaet forhandler og monterer 
elementbygg til industri og landbruk, m.a.o. veldig aktuelt i vårt dalføre.  
Vennligst les annonsene og støtt våre annonsører.
Med dette ønsker vi alle våre lesere en god høst og så høres vi igjen når 

det nærmer seg jul.

av Øyvind Hogstad
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Valg:
Når jeg sitter og skriver dette, er det drøye fire 

uker til valgdagen. Vi skal velge personer som skal 
representere oss i kommunestyrer, fylkesting,  
menighetsråd og bispedømmeråd. Det er ikke 
bare enkelt å velge. Valget vårt vil jo få konsekvens-
er for livene våre. Men, godt valg til alle. Egent-
lig er jo det å velge noe vi gjør mange ganger daglig.   

Kanskje gjør vi de fleste valg ureflektert. Alt fra bekledning om morgenen, 
til hvordan vi disponere tiden vår. Men noen valg er viktigere enn an-
dre. Utdannelse og valg av yrke, hvem skal jeg leve livet sammen med, hva 
velger jeg å legge vekt på i barneoppdragelsen og valg av livssyn, hører et-
ter mitt syn til blant de viktigste valgene. Hva tror du på? Jeg har et-
ter et langt liv fått erfare at alle mennesker er troende. Det er ikke det å 
tro som skiller oss, men det vi velger å tro på. Jeg har riktignok møtt  
mennesker som påstår at de ikke tror, men i den videre samtalen, sies ofte: et-
ter min mening, slik jeg ser det.  Ingen har bygget sitt livssyn på bare det en kan 
bevise og erfare. Den veien kommer til kort, før eller siden! Så hva velger vi å 
tro på?  For vi står innfor et valg, et viktig og avgjørende valg! I bibelens person-
galleri møter vi mennesker som alle stilles på valg.
Josva som stiller Israelsfolket på valg: “Så velg i dag hvem dere vil tjene. Men jeg 

og mitt hus, vi vil tjene Herren!”  Og Jesus stiller mennesker han møter på valg. 
“Tro på meg. Følg meg.”  Og du og jeg slipper ikke unna den samme utfordringen. 
Jesushistorien har sterke tradisjoner i Norge. Men ingen av oss kan leve på våre 
forfedres valg. Vi må gjøre våre. Jeg ser i nyhetene at den nye danske regjeringen 
ikke lenger velger å kalle Danmark et kristent land. Sekulariseringen er kommet 
langt i Norge også, og mange er fremmede for kristen tro og kultur. Jesus hadde  
mennesker i fokus. Og det er mennesker som fikk kristennavnet knyttet til 
seg fordi de valgte å tro på Jesus. Så får vi kristne begynne med oss selv. Være 
frimodige til å dele vår tro på vår Herre og mester. Så stadig flere får et møte 
med Ham og får mot til å velge og bekjenne: Jesus er Herre! Og vi må be om at 
menighetene våre i Lågendalen blir gode og varme fellesskap hvor mennesker 
trives og hjelpes til å ta riktige valg. Slik at vi svarer med Peter når Jesus spør, 
slik han gjorde da han satte disiplene på valg: “vil også dere gå bort?” : “Herre, 
hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord!  Og vi tror og vet at du er Guds 
Hellige.”

andakt
av Jan Petter Terkelsen



6

Det var 48 turglade mennesker som hadde 
meldt seg på menighetstur onsdag 5. juni. 
Selv om bussjåføren hadde bestilt sol, ble det  
heller regnvått og tåkete mye av turen. I bussen 
var det likevel god stemning og hyggelig prat. 
Underveis var det orientering om stedene vi  
reiste gjennom og gode historier som for- 
årsaket humring og latter.

Heddal stavkirke 
var første stopp. En 
dyktig guide fortalte 
oss om denne kirken 
og andre stavkirkers 
historie. 
Det var fint å sitte i kirkebenkene og  

reflektere over hva som kan ha skjedd i 
dette kirkerommet gjennom århundre. En 
liten pianokonsert avsluttet guidingen før vi 
inntok plassene i bus-
sen igjen og turen gikk  
videre mot Rjukan. 
Ved Tinnsjøen fikk 
vi høre om del to av 
tungtvannssabotasjen 
under 2. verdenskrig. 
Det var tidligere prest 
på Rjukan, Morgan 
Thorsen, som fortalte. 
Videre gikk turen via 

Rjukan sentrum mot Gaustatoppen og ned Tud-
dal. Fremdeles hang tåka over fjellet, men det 
kom en ørliten sprekk i skylaget da vi kjørte inn 
på tunet til Nutheim Gjestgiveri i Flatdal.  Her fikk 
vi deilig middag i historiske omgivelser. 
Ellen Grøstad og hennes datter Solveig Barstad, 

sommerturen 2019
av Anne Helene Gjone
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1. oktober  2019

som eier og driver dette stedet, fortalte  
fengende på klingende telemarksdialekt om hva 
som hadde skjedd her opp gjennom tidene. 
Her var mye kunst på veggene etter kjente  
kunstnere som hadde bodd her og malt, som  
Henrik Sørensen, Erik 
Weren-skiold, Kai Fjell, 
Harald Kile og mange flere. 
 I 1946 kom kunstner- 
brødrene, Erlend og Terje 
Grøstad, til Nutheim og der 
 fant de hver sin søster som 
de giftet seg med. Nå ble 
det maleskole og hotell på 
Nutheim.
Vi fikk også omvisning i 

den gamle prestegården som var flyttet til Nutheim. 
Her var det et kapell der Thorir hadde en andaktss-
tund med oss. Så gikk turen vider til Seljord, Bø, 
Skien og hjem.

Takk til alle som var med på turen!  Vi ser fram til ny tur neste år!
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Current har siden 2010 spilt konserter og holdt masterclass 
over hele Europa. Hovedfokuset til kvartetten er å skape og for-
midle ny og variert musikk for saxofon til et bredt publikum.  
Kvartetten har gjort seg bemerket med sine konserter i det internasjo-
nale musikklivet med over 50 urfremføringer av nordiske komponister. 
Alle medlemmene jobber som profesjonelle musikere, som solister og 

med frilansoppdrag i orkestere og ensembler i Norge. De har sin utdan-
nelse fra Norges Musikkhøgskole og Det Jyske Musikkonservatorium. 
De har for tiden flere samarbeidsprosjekter, blant annet med Ensem-

ble 96 og jazzsangeren Live Foyn Friis og det planlegges flere konserter, 
turnéer og plateinnspillinger med disse i årene fremover.
Høsten 2019 spiller de flere kirkekonserter rundtom i Norge med et 

spennende, iørefallende program med noe for en hver smak.

konsert med current
Søndag 13. oktober kl. 19:00 i Hedrum Kirke
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Etter nye bevilgninger fra forlik i statsbudsjettet har 
Tunsberg bispedømmet gitt tilskudd til en ny fast  
stilling som skal videreutvikle sorgarbeidet blant barn 
og ungdom i Vestfold. Satsningen kalles UngSorg  
Vestfold. I over 15 år har det blitt drevet sorggrup-
per for barn og ungdom i Vestfold. Dette er et samar-
beid mellom Den norske kirke og Sykehuset i Vest-
fold. Målgruppen er barn og ungdom som har mistet 
foreldre eller søsken. Vi får kontakt med deltagerne i 

hovedsak gjennom sykehuset og helsesøstre. Enkelte ganger via prester 
og felles bekjente. De som blir med på sorggruppe tilbys hjemme-besøk 
og 6 gruppesamlinger hvert semester i Eik kirke i Tønsberg.  Her får de 
fellesskap, verktøy til å uttrykke og håndtere vanskelige følelser og hjelp 
til å gi opplevelsen plass i sin livsfortelling. Den nye stillingen skal lede og 
videreutvikle dette tilbudet.
Vi som har drevet sorggruppene har sett at det er vanskelig for ung-

dom å delta. Årsaken er sammensatt. Lite støtte på skolen til å kunne 
ta tapet på alvor er et av områdene, sammen med fritidsaktiviteter og 
ønske om å være mest mulig “normal”. Mestringsstrategien blir ofte å 
legge lokk på vanskelige følelser og reaksjoner. Dette kan fungere en 
periode, så fremt det ikke dukker opp andre kriser. Vi ser at vi må drive 
et mer utadrettet og oppsøkende arbeid for å kunne være til hjelp for 
disse ungdommene.
 Satsningen på denne stillingen blir en pilot på om det kan være grunnlag 

for å satse mer på sorgmestring flere steder i landet. En hovedstrategi er 
å etablere samarbeid med videregående skoler og skolehelsetjenesten.   
I stillingen ligger det også selvmordsforebyggende arbeid. I samarbeid 
med bl.a UngeLEVE vil jeg jobbe med unge etterlatte og være med på 
foredrag om livsmestring på skoler. Jeg vil også kunne være en res-
surs ved akutte situasjoner på skoler og lokalsamfunn.  Stillingen har en 
kirkelig forankring. Diakonen er kirkens utadrettede omsorgsarbeider.
 Jeg vil i løpet av høsten prøve å være innom kirkestaber og fagsamlinger 

for å gjøre satsningen kjent. Det kan være aktuelt å delta i begravelser 
og minnemarkeringer i samarbeid med lokal prest og kirkestab. Jeg kan 
også være en ressurs i forhold undervisning om sorg og livsmestring 
for barn og ungdom, og i vanskelige situasjoner i barne-, ungdoms- og 
konfirmantarbeid. 

Ta gjerne kontakt! Tlf. 934 01 955.  Epost oh422@kirken.no.   
eller via sosial media  www.facebook.com/SBUVestfold

av Ole A. Hafell - Diakon

barn og unge i sorg



Kvelde menighetsråd henvendte seg til Hedrum historielag, og sammen 
ble det nedsatt en komité som skulle se på mulighetene for å lage en bok 
i forbindelse med jubileet i september 2021. Komitéen fikk 3 medlemmer 
Asbjørg Holt Samuelsen, Olav Bjærum og Sigurd Granly. 
Vi har hatt 3 møter hvor vi har snakket om mulighetene, stofftilfanget og 

arbeidsmetoder. Det er trolig ikke så mye historisk stoff som er tilgjen-
gelig, men vi tenker at vi vektlegger de siste 50 årene og gir det en form 
som du og jeg kan kjenne oss igjen i.

En komité er aldri bedre enn de 
medhjelperne de klarer å knytte til 
seg, og vi har tre som allerede har 
lovet å skrive om hvert sitt emne. 
Et kjent ordtak kan i dette tilfelle 
omskrives slik – 3 medforfattere 
gir ingen bok. Det er derfor vi nå 
går ut og ber om at du som sitter 
med en historie / et minne / eller 
noe som kan deles med andre, tar 
kontakt med en av oss i komitéen. 

Kan du skrive historien din selv er det kjempefint, men du kan også for-
telle det til en av oss som så skriver det ned. Skal vi si at du tar kontakt 
slik at vi kommer i gang med ditt bidrag før jul i år? 
Asbjørg Holt Samuelsen 900 76 850, Olav Bjærum 986 15 857 eller 

Sigurd Granly 979 64 904.  Kvelde kirke ble bygget i 1871 og avløste 
kirken som lå rett nord for driftsbygningen til Martin Aamot, og som en 
start på jobben tok vi en tur dit.

av Sigurd Granly
kvelde kirke snart 150 år
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Omtrent her ved veden lå Kvelde kirke 2 Her vi nå står, var det en gang en kirkegård

Navnet Kvelde kan ha sin opprinnelse i en 
vannkilde nede i lågabrakken. Ikke langt fra den 

gamle kirken er det fortsatt en kilde som ga 
klart og friskt vann hele tørkesommeren 2018 
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gudstjeneste på hedrum bygdetun
av Unni Kaupang - Bilder: Aage Næss

Det er fin tradisjon at historie-
lagets sommerprogram starter med 
gudstjeneste. 16. juni var ikke været 
slik at gudstjenesten kunne foregå 
ute på tunet, men det ble en fin 
samling inne i salen.  Larvik kammer-
kor stilte opp, og det hever ethvert  
arrangement i bygda. Thorir for-
rettet gudstjenesten.
Etter gudstjenesten kunne de fram-

møtte også få med seg den offisi-
elle åpningen av ”Gundas stuer”. 
For anledningen hadde historie- 
laget fått gammel-ordfører Øyvind 
Hunsgaard til å foreta snorklippin-
gen. Og da gjestene ble invitert inn i  
stuene  ala 1919, fikk selvsagt sokne-
presten, ordføreren og historie- 
lagets formann (gml. tittel)  Asbjørg  
Holt Samuelsen, gå først inn og ta plass ved det beste bordet sammen 
med den eneste gjenlevende av de som har bodd på gården, Gerd Vestby.
For øvrig samlet folk seg rundt bordene både ute og inne til kirkekaffe 

eller ”kirkegrøt”.
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fra en svunden tid
redigert av Øyvind Hogstad

Fra diverse utgivelser fra 1954 har vi sakset følgende:
HILSEN TIL MENIGHETSBLADET

Når jeg hver måned får, og leser fra første til siste linje, menighetsbladet, får jeg 
alltid en følelse av fred, fordragelighet, og Guds kjærlighet, som stemmer sinnet 
til andakt.  Bladet har sin store misjon som ikke kan overvurderes.                                                                  
                 G.  (pensjonist)

HYGGELIG FEST FOR GAMLE
Sanitetsforeningene i Hedrum menighet holdt en meget hyggelig fest for gamle 

fredag 25. mai.  Vi samlet oss i den koselige prestegården om ettermiddagen i 
4-tida, og Selvig og frue tok imot oss med vennlige håndtrykk.  Da vi var kom-
met til ro rundt bordene, holdt fru Selvig andakt.  Deretter var det salmesang 
og oppbyggelig tale av lærer Olav Hovland.  Så ble vi alle oppvartet med utsøkt 
god kaffe og deilige smørbrød.  Da vi var vel forsynt, spilte fru Selvig piano for 
oss, og fru Josefine Gåsholt oppbygget oss med et par av sine gode sanger.   
Etter disse hyggelige timer, kalte kirkeklokkene til bønn og nattverd.  Det var så 
godt å komme inn i kirken denne stille kveldsstund og bli minnet om Guds store 
kjærlighet til oss. Jeg må få si en hjertelig takk til enhver av dere som hygget og 
gledet oss denne dag med deres offervillighet.                                        En innbudt

ÅRSMELDING FRA HVARNES MENIGHETSRÅD 1953:
Menighetsrådet har i 1953 hatt 4 møter og behandlet 10 saker, dessuten et 

fellesmøte sammen med Hedrum og Kvelde.  Året må betegnes som ordinært 
med regelmessige gudstjenester og kirkesøkningen må vel sies å være bra i 
forhold til tidene.  Ofringen har også vært bra.  Av praktiske oppgaver som me-
nighetsrådet har arbeidet med, kan nevnes planering av den nye kirkegårdspar-
sell, dessuten en del oppussing og fornyelse i kirken, bl.a. ny løper til midtgangen 
og nye stoler i sakristiet.  Menighetsrådet vil særlig takke Hvarnes bondekvin-
nelag for den interesse de har vist for å gjøre det hyggelig og pent i kirken.  
En spesiell takk for blomstene som de hver gudstjeneste setter på alteret, det 
virker så umiddelbart på oss alle. Når det gjelder den åndelige virksomhet er 
det ikke godt å bruke statistikk.  Vi har gjennomsnittlig ca. 28 gudstjenester pr. 
år og det er rik anledning til å høre Guds ord.  Vi takker de frivillige kristelig 
organisasjoner for deres trofaste virksomhet med den betydning det har for det 
åndelig liv i menigheten.  Men først og fremst burde vi alle takke Gud for at vi 
kan ha så rik anledning til å samles om Guds ord og være med å støtte opp om 
arbeidet for evangelisk fremme.  “Bli ikke trett av å gjøre det gode.”  Vi skal 
høste i sin tid såfremt  vi ikke går trett.  La oss arbeide mens det er dag, natten 
kommer da ingen kan arbeide».  Med hilsen for Hvarnes menighetsråd
     Reinhard Vallestad,   f.t. formann
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Vi er her - alltid!

22 40 00 40 krisetelefon 

åpen hele døgnet!

gudstjeneste på farrisheim 
av Randi Abelseth Woldseth 

Gudstjeneste på Farrisheim 
18. august 2019.  “Kan vi ikke ha  
en gudstjeneste på Farrisheim 
ved semesterstart, ute ved fint 
vær, inne hvis det regner?” 
Spørsmålet kom i menighetsrådets  
gudstjenesteutvalget sitt møte 
før sommeren. Jo, hvorfor ikke  
tenkte vi? Og som sagt som gjort!  
Dessverre var værmeldingene 

ikke gode.  Dermed ble Farrisheim pyntet og gjort i stand, klar til å feire 
gudstjeneste og dåp av vesle Frøya Elise Bleken. Lokalet fyltes fort opp 
og det måtte settes ut flere stoler. 
Det var flott å feire gudstjeneste på Farrisheim. Kanskje bør dette  

gjentas? Kanskje vi til og med kan være utendørs neste gang, nyte  
utsikten over Farrisvannet i samme slengen. 

Tusen takk til Kari og Svein Lysebo som ordnet i stad for oss!
          Mvh. Randi prest



Jeg ble født i Lørenskog (Akershus) og bodde 
i Hakadal frem til jeg var rundt 3 år.  Familien  
flyttet til Sandefjord hvor min mor kommer fra. Min 
far fikk jobb som lege på Sandefjord Sykehus. Det var i 
Sandefjord hvor jeg vokste opp og hadde mine barne- 
og ungdomsår.  Har vel egentlig bodd i Sandefjord 
i mitt hele voksne liv frem til jeg flyttet til Kvelde i 2016 
Etter grunnleggende barneskole gikk jeg på Breidablikk  
ungdomsskole, og etter ungdomsskolen hadde jeg ingen ide om 
hva jeg hadde lyst til å gjøre. Jeg likte å lage mat, så jeg 
bestemte meg for å  begynne på Sandefjord  kokk-og stuertskole. 
Her gikk jeg i to år, og fikk tilbud om lærlingplass på et 
Hotel i Oslo. I løpet av den tiden jeg gikk på kokkeskolen 
fant jeg også ut at det å lage mat var mer som en hobby, og at jeg 
ikke ville bli kokk. Slik at jeg takket pent nei til læringplassen, og  
begynte på Sandefjord Handelsgymnasium – Regnskapslinja. Når jeg 
var ferdig med Handelsgym var det to ting jeg kunne tenke meg å bli,   
eiendomsmegler eller prest. På denne tiden følte jeg meg ikke helt 
moden til å kunne bli prest, så jeg valgte å bli eiendomsmegler. Så etter 
Sandefjord Handelsgym tok jeg fatt på eiendomsmeglerstudiet på BI. 
Etter å ha fullført eiendomsmeglerstudiet begynte jeg å jobbe som  

eiendomsmegler og jobbet som eiendomsmegler i mange år. Etter hvert 
som tiden har gått har også tanken om å bli prest modnet seg. Så i 2014 
begynte jeg på prestestudiet (cand.theol) på Det teologiske fakultet,  
Universitetet i Oslo. Studiet er på seks år.  Jeg har nå arbeidet som  
kirketjener i Kvelde kirke fra våren 2015. Jeg stortrives i jobben som  
kirketjener, og syntes det skal bli både rart og trist å slutte i denne  
jobben. Samtidig er det en naturlig del når jeg blir ferdig som prest nå 
til våren 2020.  
Jobben som kirketjener har gitt meg både erfaringer og verdifull  

kunnskap om andre arbeidsoppgaver som jeg ikke vil ha som prest. 
Denne erfaringer skal jeg ta med videre når jeg skal begynne som prest.  
I jobben som kirketjener har jeg fått kjennskap til den viktige jobben  
som en kirketjener har og gjør. 
Det å kunne jobbe i kirken har vært meget lærerikt og givende 

intervju av morten m. meidell
av Thorir Jökull Thorsteinsson

14
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og jeg gleder meg til å kunne ta fatt på andre viktige  oppgaver i kirken. 
Nå når jeg leser teologi er det med på å forme meg som kommende 

prest og som menneske. 
Gjennom studiet tilegner 
jeg meg ny kunnskap som 
er med på å forme og ut-
vikle meg som menneske og 
medmenneske. Jeg stortrives 
med mitt valgt. Studiet er 
krevende og en skal innom 
mange teoretiske og prak-

tiske disipliner. Språk er også en naturlig og viktig del av studiet, gam-
mel gresk og hebraisk. Som prest er det viktig å kunne lese og forstå 
grunntekstene som finnes i både det Gamle testamentet og Det nye 
testamentet på det språket det opprinnelig ble skrevet på. Jeg syntes at 
Gresk og Hebraisk var vanskelig og krevde mye arbeid, men jeg kom da 
gjennom. Jeg syntes det er spesielt interessant å lese om kirkehistorien, 
og kunne lære og få en bedre forståelse om hvordan vår egen religion 
har utviklet seg gjennom historien. Det er også meget spennende å 
lære om hvordan vi i Norge ble påvirket av reformasjonen på 1500  
tallet og hvor vi gikk fra å bytte konfesjon fra den katolske kirke til den 
reformerte kirke som vi har i dag. 
Jeg satser på å bli ferdig med mine studier til våren 2020.  Jeg flyttet til 

Kvelde med kona og barn for snart 4 år siden og vi stortrives med å bo 
her. I Kvelde finnes det vi trenger, og det er sånn ca like langt både til 
Larvik og Sandefjord. Til skolen pendler jeg og det tar ikke veldig lang 
tid.  Kona mi heter Mona og vi har til sammen 4 barn i alderen 11-20 år.  
De to eldste er bonusbarn.  

Jeg interesser meg for fisking, friluft og slalåm.  

Hva angår fremtiden så håper jeg å kunne få jobb som prest i Larviks 
område.            
           .. sier Morten og smiler. 
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ny kateket i hvarnes og kvelde
av Tore Ørjasæter

Jeg heter Tore Ørjasæter og er den nye kateketen i 
Hvarnes og Kvelde menigheter. Jeg begynte i jobben 
1. august, og er dermed bare så vidt i gang med  
oppgavene mine. Det er en jobb jeg har gledet meg 
til å gå inn i. Jeg er 46 år, opprinnelig fra Tranby i Lier 
kommune. Jeg kom til Kvelde i august i fjor sammen 
med min kone Lena og datteren vår Vilja. 
Jeg kommer fra lærerjobb i Skien, men har ellers job-

bet som kateket og trosopplærer i over 20 år. Jeg har 
blant annet jobbet fem år i Sjømannskirken, på Gran 

Canaria og på Costa del Sol. Før det jobbet jeg seks år på Svalbard, i 
en kombinert stilling som kateket og kirkemusiker. Jeg har også hatt 
gleden av å jobbe i menigheter på fastlands-Norge. Som kateket jobber 
jeg hovedsakelig med barn og ungdommer. Det er et privilegium, og jeg 
pleier å si at jeg har verdens beste jobb som får lov til å møte, lære og 
lære av de unge.  Jeg har bakgrunn fra KFUK-KFUM. Jeg sang i Lier Ten 
Sing fra jeg begynte ungdomskolen til jeg var ferdig med videregående. 
Det har preget meg som voksen og som kristen. Der fikk jeg mulighet 
til å utforske talentene mine og oppdage nye talenter jeg ikke våget å tro 
jeg hadde. Jeg ble sett og inkludert. En sterk opplevelse for en 14 åring! 
En opplevelse jeg har forsøkt å gi videre til barn og ungdom siden.
Jeg liker å skrive og har gitt ut to bøker: «Ærlig» - en andaktsbok for 

ungdom, og «Jeg vet at det jeg har hørt er sant» - en julefortelling i 24 
deler. Jeg er også glad i å lese og har nok litt for mange bøker i bokhylla.
Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som venter,  gleder meg til å 

treffe nye kolleger, til faglig samarbeid mellom ansatte i ulike menigheter 
og til å feire gudstjeneste med dere. Jeg er glad i kirken. Den rommer 
alle dager og alle fasetter i livet. Jeg er glad for å være en del av Hvarnes 
og Kvelde menigheter og håper på fine år med nye bekjentskaper og 
gode møter med både barn, unge, foreldre, besteforeldre og hva dere 
nå er alle sammen. Jeg avslutter med ordene til Trygve Skaug, en av mine 
favorittpoeter.  En grei oppsummering ved inngangen til noe nytt: 

Ojda                                                                                                                                                                                                                 
så 
mange 
blanke 
ark
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fra orgelkrakken
av Jørn Odén Evertsen

Vi skriver august, og mye av ferien er over for 
mange av oss. Det er snart på tide å tenke litt 
på hva denne høsten skal fylles med, men vi skal 
også ta med oss minnene vi har skapt i sommer. 
Konserter vi har vært på, en fin gudstjeneste, 
kanskje en utegudstjeneste, ferieturer, gode 
dager hjemme, bading, opplevelser med familie 
og venner og mye mer. 
August betyr at vi nærmer oss oppstarten 

på et nytt høstsemester. I Hvarnes og Kvelde 
menigheter gleder vi oss over at Tore Ørjase-
ter starter i jobben som kateket. Han skal ha 
mange oppgaver, blant annet skal han være med 
på Familiemiddag som arrangeres på Kvelde be-
dehus. Det er et tilbud for barn og unge, beste-
foreldre, tanter og onkler, naboer, ja for alle 
som har lyst. 
Vi starter samlingene med felles middag (husk påmelding) og  

hyggelig fellesskap rundt middagsbordet før vi samler barna til en  
korøvelse. I løpet av korøvelsen har vi også en liten andakt. Et langsiktig 
mål er å få til at koret kan delta på en eller flere gudstjenester, kanskje 
både i Hvarnes og Kvelde. Før sommeren var det en trofast, liten kjerne 
med barn og foreldre som møtte opp, og vi har plass til flere. Er dette 
aktuelt for deg, eller for noen du kjenner, så er du hjertelig velkommen!
Denne høsten kommer det til å legges opp til noen gudstjenester i  

Kvelde kirke hvor det er mulig å være med som forsanger. Dette er helt 
uforpliktende, og det vil bli opplyst etterhvert om når dette er aktuelt. 
Vi hadde noen gudstjenester med forsangere i fjor, og opplevde det som 
veldig positivt.
13. oktober arrangeres det en spennende konsert i Hedrum kirke.  

Da får vi besøk av saxofonkvartetten  (se annonse på side 8).
I Hvarnes skal vi arrangere “Vi synger jula inn” 15. desember. I forkant 

av det blir det sendt ut invitasjon til å være med i et prosjektkor som 
skal delta denne kvelden. Det vil bli lagt opp til noen øvelser i kirken i 
forkant. Det var et fint kor som deltok på tilsvarende arrangement i fjor. 
Dette er bare et lite utvalg av noe av det som skjer i høst. Følg med på 

annonseringer for mere informasjon etterhvert.
Jeg gleder meg til mange spennende ting som skjer denne høsten, og 

håper vi ses! Med ønske om en fin høst.
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Tilgjengelig hele døgnet

Når erfaring teller . . .

Nansetgt. 43, Larvik • www.labe.no

Telefon 33 18 10 80 

– fordi livet bør handle om gode opplevelser! 

Kvelde

www.bergeneholm.no

berganmoen verksted as
Lågendalsvn. 2637, 

3277 Steinsholt

Tlf. 33 12 94 48
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Stig Salthaug, Tide Vestfold  
hjelper deg gjerne på tlf. 480 01 327

tur@tide.no   tide.no

Leie turbuss

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

Overnatting • kurs • konferanser • selskaper 
Søndagsmiddager • Catering

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

booking@gavelstad.no  www.gavelstad.no

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.
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min salme
av Hans S. Gjone

Blå Salme
Tekst:  Erik Bye

Musikk:  Henning Sommerro

Jeg synger meg en blå, blå salme
Når dagen svinger hatten til farvel

Og ror med sakte åretak mot strender
Dit alle dager ror når det blir kveld

Da søker jeg min hvile
Ved treets trygge rot

Mens sankthansormer gløder grønt
I gresset ved min fot

Da synger jeg min salme

Jeg synger meg en blå, blå salme
Og takker for all grøde som ble min
For lyse døgn, for barneskritt i tunet
Og dine gode kjærtegn mot mitt kinn

Men òg for våkenetter
Som aldri unte ro

Men gav min dag et dunkelt drag  
jeg aldri helt forsto

Da synger jeg min salme

Jeg synger meg en blå, blå salme
Til deg, du Hånd som sanker og som sår
Og senker deg med signing over jorden

Med legedom for alle våre sår
Som byr oss rette ryggen

Stå opp og gå i strid
Med løftet hode skal hver sjel

Gå inn i Herrens tid
Så synger vi vår salme

Mine Kommentarer
Den salmen som virkelig har 

satt spor hos meg,  er Erik Byes 
“Blå Salme”, som ble gitt ut i 
samlingen “Langt nord i Livet” i 
1994. Teksten handler om et helt 
liv.  Jeg kan tenke meg at uttryk-
ket “blå salme” er hentet som 
et uttrykk fra den blå musikken 
blues, som også omhandler 
hverdagslige hendelser, håp og 
fortvilelse.  Samtidig er uttryk-
ket «den blå timen» den siste 
timen før kvelden og mørket 
senker seg. Går det an å skildre 
en avskjed bedre enn han gjør 
det i første verset allerede? 
Svinger hatten – ror sakte – dit 
alle dager ror når det blir kveld.  
Ingen redsel, men søken etter en 
hvile i trygghet. Han takker for 
alt livet har gitt med nærhet og 
begivenheter, men også de mot-
ganger og utfordringer som en 
vil møte på.  Det virker som om 
gudstroen har vært et bærende 
fundament hos Erik Bye, men 
han var nok også en tenkende, 
undrende og som mange av oss 
noen ganger tvilende person.  
Enkelte ting vil vi aldri helt forstå. 
Men i siste verset kommer troen 
sterkere fram.  Han synger til 
den som sanker og sår, signer 

jorden og som støtter oss opp.  “Stå opp og gå i strid.  Med løftet hode 
skal hver sjel gå inn i Herrens tid.” Dette har for meg noe med tro å gjøre.  
Det er godt å både lese og synge denne salmen.  Den gir en indre ro.  
Erik Bye levde på mange vis et tøft liv,  men han var alltid der for de små 
og svake og kjempet for rettferdighet og nestekjærlighet.  
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seniordans

Etter siste krig satt det mange 
passive enker på tyske eldre- 
institusjoner.  Da fant noen  
ut at den beste måten å  
aktivisere og trene opp hele 
menneske på var å organisere 
turdanser til populær musikk 
for dem. På denne måten øves 
konsentrasjon sammen med  
fysisk aktivitet, noe som se-
nere er bevist er den beste 

måten å holde seg frisk både fysisk og mentalt. Opplegget er senere 
blitt kjent som Seniordans, og det finnes nå aktive seniordansere i hele 
Europa. For oss er det mest naturlig å bli med i Lardal Seniordans, som  
samles på Breidablikk i Styrvoll hver onsdag fra 11 til 13. Tilbudet er 
for interesserte av begge kjønn, men i Styrvoll er det for tida bare 
damer som danser med røde og blå bånd. Det finnes også en gruppe i  
Larvik. Dette er ikke bare  sunt, men også sosialt og veldig moro! Slik 
uttaler de ca. 25 damene seg, og de ønsker flere seniordansere hjertelig  
velkomen.

av Unni Kaupang
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Dette skjer i kvelDe

kvelde bedehus

normisjon  
04.09.  Kafé 
02.10.  Kafé
06.11.  Kafé
02.12.  Adventsfest 
04.12.  Kafé 

kvelde barnehage
Tirsdager i oddetallsuker kl.16.45-18.00. Familiemiddag og sangøvelse.
Arr.Kvelde menighet

østre kvelde bedehus

normisjon
Onsdag 25.09. kl.19:00. Møte
Onsdag 09.10. kl.19:00. Møte med Lise og Tore Gran
Onsdag 20.11. kl.19:00. Møte med Liv Brotshaug
Onsdag 27.11. kl.19:00. Møte med Helge Øvertveit

norsk luthers misjonssamband
13.10. Søndag Misjonsfest
13.11-17.11. Onsd.-Søndag.  Møteuke med Magne Birkedal

superlørdag og østre kvelde søndagsskole 
20.10.  Søndagsfrokost kl.10, Østre Kvelde bedehus - kjeller’n.
24.11. Søndagsfrokost m/misjonsfokus og utlodning kl.10, 
 Østre Kvelde bedehus - kjeller’n.

Søndagsfrokost er for frokostglade i alle aldre; sosialt, god mat, kollekt,  
bibelhistorie for barna samt et lite ord for dagen til de voksne. Vel møtt!

fredagsklubben
Aktivitetsklubb for 5-7 år - Østre Kvelde bedehus - kjeller’n,
fredager i oddetallsuker kl.18-20.
Videre datoer; 13/9, 11/10, 25/10, 8/11 og 22/11

ten-in
Oddetallsfredager kl.20:00 og utover. Fra 8.klasse. Andakt, sang, konkurranser, 
sosialt mm.
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kvelde sanitetsforening
Når dette leses har vi etter planen hatt tur til Bonnegoltstua først i august, vært på 
grillkveld hos Grønn Omsorg og solgt lodder på valgdagene i september.
Trekningen på denne utlodningen foregår på møtet vårt 25. september på Futejordet 
kl 19:00.  I oktober er ikke møteprogrammet helt klarlagt, men 27.november har vi 
julemøte på Futejordet. Alle er velkommen på møtene våre, enten du er medlem 
eller ei.  Vi har  en enkel bevertning og utlodning. Hver mandag møtes gågruppa til 
kløvertur på Futejordet kl 15:00.  Turen kalles kløvertur etter vårt symbol: kløver-
merket.  Vi går en runde i bygda – lengde på turen og tempo bestemmer vi etterh-
vert.  Alle skal klare å være med.  Dette er et lite puff for å komme seg ut.  Vi har det 
koselig og sosialt.  
STYRET: Åsta Herland, - Kari Svartangen, - Astrid Dalen, - Eva Pihl Kommedal, -   
  Solveig Næss, - Marit Jorunn Aakre og Ragnhild Tidemansen

Håper du har lyst til å bli med oss.  Ta gjerne kontakt.  
Du er hjertelig velkommen!

Dette skjer i heDrum

hedrum menighets årlige høstmarked 
på Volds Minde lørdag 28. september fra kl. 10 til 14 – kom og gjør en god handel.

hedrum menighet inviterer årets gullkonfirmanter 
til gudstjeneste og høsttakkefest den 6. oktober kl. 11:00 og etter gudstjeneste til en 
festlig samling på Volds Minde den 6. oktober.

hedrum menighet feirer kirkens nyttår 
ved lysgudstjeneste den første søndag i Advent den 1. desember kl. 18:00 med del-
takelse av årets konfirmanter og foreldrene deres.

4-årsbok i hedrum kirke
Som en del av trosopplæringen i Hedrum menighet inviteres 
alle 4-åringer i Hedrum til kirken søndag 20. oktober 2019 for å 
få Min kirkebok. I boken møter vi Bo og Nora som opplever 
mye fint i barnehagen og sammen med familien sin.  Gjennom kjente 
hverdagssituasjoner, bibelfortellinger, sanger og bilder møte Bo og 
Nora den kristne tro. Min kirkebok 4 år har farger og humor for liten og stor, og  
4-åringene får også et arbeidshefte “Gjøre sammen” som kan fylles ut.
 

Før utdelingen inviteres 4-åringene med foreldre/ faddere / 
familie til Hedrum kirke for en spennende

“skattejakt.” Vi skal gå på jakt etter de mange skat-
tene som vi finner i Hedrum kirke, og barna blir samtidig kjent 
med kirkerommet og kirken.
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Dette skjer i hvarnes

fredheim
Fredag 25.10. kl. 19:00. Utlodningsfest til lokalets drift. Arnhold Skaatan, pensjonert 
prest med sin oppvekst i Hvarnes, tar oss med på noen glimt fra sine barne- og 
ungdomsår i hjembygda. Loddsalg og kveldsmat. Velkommen!

evangelisk luthersk misjonslag - elm - fredheim
Torsdag 17.10. kl. 19:00. Møte.
Torsdag 21.11. kl. 19:00. Møte.
Kontaktperson: Øyvind Sæleset, mobil 410 80 413.

hvarnes bygdekvinnelag, fredheim
Mandag 07.10. kl. 19:00. Årsmøte. Utlodning.
Mandag 04.11. kl. 19:00. Bok-kveld med besøk fra Larvik Bibliotek. Utlodning.
Kontaktperson: Torild Sønsthagen, mobil 913 49 315.

granborg
Torsdag 31.10. kl.14:00. Pensjonisttreff.
Kontaktperson: Hanne Odberg, telefon 33 11 30 17.

hvarnes ungdomslag - h.u.l. bjerkley
Oppstarten til neste revy var 4. september på Bjerkely. Ønsker du å være med 
på revy? Det er fortsatt mulighet til det. Vi trenger folk på scenen, bak scenen, til 
kostymer, lyd, lys, sminke og mye mer!
Øvingene til årets juleshow begynner i høst og nærmere informasjon kommer sei-
nere. Vi håper at mange barn i bygda vil være med på scenen.
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. ons-
dag 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
Mandag 14.10.. Denne kvelden er vi bedt til Andebu hagelag. Trine Karstensen skal 
snakke om Engletrompeter. Felleskjøring fra Gyldnarheim kl. 17.30 for de som 
ønsker det.

Tirsdag 19.11. kl. 18.30 på Hedrum Bygdetun i Kvelde. Julemøte med vårt tradis-
jonelle julebord og julekaker. Tema for kvelden er inspirasjon til forskjellige høst- og 
julekranser. Påmelding til Inger Marit Dalhaug. Alle er velkomne!
Kontaktperson: Inger Marit Dalhaug, mobil 938 38 648.
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Dette skjer i larDal 

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 
Følgende datoer: 24.09. 08.10. 22.10. 05.11. 19.11. 03.12 og 17.12.
Kontaktperson: Kjell Håkestad 988 51 800. 

prestehagentreff
Annenhver mandag fra kl. 11:00 - 13:00 på Prestehagen Bofellesskap.
Følgende datoer: 07.10. - 21.10. - 04.11. - 18.11. og 02.12.
Kontaktperson: Mariann Eskedal 971 99 722

søndagsskolen
Søndagsskole er på Svarstad Bedehus kl. 10:00 cirka annenhver søndag.
Kontaktperson: Møyfrid Sørestad Hem 90744397

åpen hall
Sosialt mosjonsopplegg (volleyball m.m.) i Huldrehallen hver fredag kl. 18:00 - 19:30 i 
oktober-første halvdel av desember. Åpent for alle fra 13 - 100 år. Ingen påmelding, 
og du kan komme som du er uten å tenke på moteriktig treningstøy. 
Første gang i høst er 11.oktober, og så er det hver fredag til og med 6.desember.

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.

svarstad bedehus
Smyrna har møte hver torsdag kl. 19:00

filadelfia
Møte de fleste søndager kl. 18:00, og “Åpent Hus” en onsdag i måneden kl. 11:00

tverrkirkelig bønnemøte
Den Norske Kirke, Filadelfia, Smyrna og Evangelisk Misjon har felles bønnemøter på 
Filadelfia tirsdager kl. 19:00. Den første tirsdagen i måneden er det på Gavelstad.
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livets ledetråder
av Jørgen Sandberg

Det finnes så mange slags ledetråder å gripe fatt i i livet. Noen av dem finner 
du frem til nesten umiddelbart. De kan være sterke og fargerike, og du holder   
fast på dem livet ut. Mens andre dukker kanskje ikke opp før langt ut i livets 
løp. Kan hende vil de materialisere seg i form av et menneske som dukker opp 
rundt en sving du ikke har beregnet, og som vil gi livet et nytt perspektiv. Eller 
så vil du kanskje miste en jobb du er glad i, men så oppdage gleden ved å finne 
nye veier eller ledetråder.
For mitt vedkommende har forholdet til naturen vært en slik sterk ledetråd 

som jeg har holdt fast i gjennom hele livet. Min mor var en ihuga speider og fikk 
derved et  kunnskapsbasert forhold til naturen, og det videreførte hun til meg. 
Således visste jeg  at den lille blå blomsten som vokste ved Lågens bredd  het 
forglemmegei, og at fluesnapperen dukket opp omkring 6. mai og sloss  med 
kjøttmeisen så fjørene føk om boplassen.
 I bunnen av det hele lå en gjennomgripende respekt for og kjærlighet til alt det 

som vi kunne syne og sanse  der ute i det fri. Men i tillegg kom nytteaspektet. 
Hvert år hadde vi en real bærauk . Med 10 liters spann i sekken,  bærpeller og 
twinnings te  på termos, hadde vi flotte dager i terrenget på de tider da sensom-
meren tenkte på å bli til høst.  Av mine mange lykkestunder i naturen  står disse 
dagene med mor og far der bærene bugnet i blå tuer klart for meg. Etterpå var 
det full prosedyre med rensing og sylting med norgesglass på geledd i kjelleren 
i påvente av en kommende mørketid.
Men når jeg snakker om lykke knyttet til naturen er det så mange fragmenter 

som i den sammenheng har satt seg fast i hjernens minnebark. Den nevnte 
bæronn er bare en av mange. Jeg kan her nevne flere etter hvert som de dukker 
tilfeldig opp. Det viser seg ved nærmere ettertanke at mange av disse stunder 
er knyttet til vann i en eller annen form. Kan hende henger det sammen med 
at jeg endelig mestret svømmekunsten etter mange års  forgjeves forsøk. Få 
ferdigheter har jeg hatt større glede av enn det å utfolde meg fritt i det våte ele-
ment. Talløse kilometere er tilbakelagt svømmende i  basseng eller i skogstille 
tjern. Når vi er inne på dette med vann og skauen må det sies at en annen stor 
lykke har det vært å utøve fiskekunsten. Den får jeg vanligvis ikke praktisert mer 
enn en gang i året. Derfor blir drømmen og lengselen stor. Så når jeg endelig 
kan komme utpå igjen, og få plassert spinneren akkurat der som ørreten har 
bitt så mange ganger før, ja, da er lykken stor. Er man ved et slikt vann på den 
rette tid kan det også være fascinerende å følge øyestikkerens ferd. Den svirrer 
over vannliljene lik en rastløs tanke. Der har den  til hensikt å legge sine egg slik 
at artens eksistens kan fortsette etter at en hektisk og kortvarig sommersesong 
er over.  Vannet er også et bærende element i mine mange Skagenminner. 
Liggende på ryggen i de danske klitter er jeg omgitt av det evige nærvær av sjø, 
strand, sol og sand. Slik kan jeg ligge i lange stunder og dorme deilig. Det eneste 
som bryter stillheten er et og annet måkeskrik og dønningene fra havet som 
pulser  rolig inn mot  bredden.  Disse mange ledetråder av naturlykke blir fine 
innslag i den renning som livets vev utgjør. Det blir et fargerikt teppe ut av det.  
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Hedrum - konfirmantene deltar på 
en mini - pilegrimsvandring fra Larvik 
kirke torsdag 10. oktober.

Tunsbergleden starter i Larvik og ender etter 190 kilometer ved 
Haslum kirke i Bærum. Der møter den på Gudbrandsdalsleden, som 
går videre til Oslo og Nidarosdomen i Trondheim. Man går utløpet 
av Numedalslågen i Larvik, forbi vikingbyen Kaupang og langs tusen år  
gamle veifar gjennom Tjøllings rike kulturlandskap, og videre til  
Marumskogen med det mystiske kulturminnet Istrehågan. Pass på å 
fylle vannflaske og matpakke i Tjølling. Fra Marumskogen går en inn i  
historiske Sandefjord sentrum langs veiløp som har vært i bruk siden 
middelalderen.Pilegrimsleden er merket fra ferjeleiet med Hirtshals-
forbindelsen. Hvis du ikke kommer fra Danmark kan du ta buss eller tog 
til Larvik sentrum og følge Dronningens gate 303 over i Tjøllingveien 
303 frem til merkingen av pilegrimsleden over broen til utløpet av 
Nummedalslågen.

Det mest kjente av alle pilegrimsmerker, 
stammer fra Santiago de Compostela. Et 
kjærlighetssymbol fra gresk-romersk gude-
verden, tilknyttet Venus, muligens tilknyttet 
Jakob gjennom legenden om funnet av liket 
hans i en marmorbåt som en engel førte til 
Spanias kyst, der han tidligere hadde forkynt 
evangeliet. Jakob er Spanias nasjonalhelgen.  
Kamskjellet ble båret på hatten eller kap-
pen til pilegrimen, og senere ble det begra-
vet med pilegrimen.Kamskjellet - Jacobstegnet

mini pilegrimsvandring

Min eneste bekymring her er om de neste generasjoner kan fortsette å ha 
slike lykkestunder.  Vi har jo nemlig utsatt vår klode for et overforbruk som 
den vanskelig kan leve med. Så  mitt råd får være;  Nyt naturen mens du kan, 
og ta vare på den etter beste evne.   Apropos dette med gledestunder, her er 
en liten aforisme i den sammenheng:

Lykken
Jeg forlanger ikke 
lykken i livet,
men klarer meg lenge
med fravær av mismot.
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olsok i hedrum
av Grethe Seierstad og Thorir Jökull Thorsteinsson

Olsok i Hedrum, en god tradisjon.
 

 28 varmegrader i skyggen var 
helt perfekt under de mektige 
trærne på Vikinggravlunden ved  
Hedrum kirke. En stor flokk samlet 
seg der om ettermiddagen. Hedrum  
Misjonsforening disket opp med 
gode kaker, kaffe og saft, og det var  
allsang, trekkspillmusikk og opp-
lesning. Etterpå gikk alle bort til 
kirken til gudstjeneste. Thorir Jökull  
forrettet og det var tale ved forhen-
værede sogneprest og historiker 
Arne Lund. Tema: Hva gjør  
helgenene? Trenger vi dem? “Be for 
oss, o Krist”. I foredraget sitt sa Arne 
at den generasjon av prester han  
tilhører ikke fikk så god veiledning 
hva angikk lære om det himmelske, 
at utdanningen av prester den gang 
på 60 tallet tok nesten utelukkende  
utgangspunkt i menneskenes jordiske liv slik at man glemte overlyset fra 
Kristus Jesus, fra martyrenes forbilde og fra Guds gode engler. Han talte 
en del om menneskenes rådvillhet på jorden og hvor viktig det er i guds- 
tjenestelivet vårt at vi holder oss til at det også er gudstjeneste i  
himmelen hvor Kristus ikke er alene og hvor han ber for oss. Det var i  
anledning av dette vi sang salmen “Be for oss, o Krist”. Arne minnet alle på  
Stefanus sin martyrdød som blir omtalt i det 7. kapittel til Apostlenes 
gjerninger. Her ble det skrevet om Stefanus at han så himmelen åpen og  
Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd.  Det er viktig å huske at den 
kristne tro holder seg alltid til de to regimentene det himmelske og det 
jordiske som vi også har i Fader vår: “La viljen din skje på jorden slik som 
i himmelen.” Vi takker Arne Lund og kona hans Anne Nordstoga for 
besøket og fellesskapet.   

I mange år har vi i Hedrum markert Olsok på denne måten, så lenge at 
det snart kan kalles en tradisjon. Neste år blir vi kanskje enda flere?
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hilsen fra makalausen revygruppe

Vi i Makalausen Revygruppe vil takke 
for et makalaust år! I januar frem-
førte vi revyen “Hotell Makalausen 
med fullt belegg”, og det var veldig  
hyggelig  at så mange kom på besøk på  
vårt hotell. Nyttårsmoro og finalefest 
er en stor favoritt for mange, men også 
i år var den nyetablerte revypuben 
godt besøkt og søndagsforestillingen 
fylte hele Bjerkely opp, det syns vi er  
veldig artig. Tusen takk til alle som 
har hjulpet oss og tusen takk til alle 
som kom og så på årets revy. Nå har 
vi hatt en liten sommerferie, men vi 
gledet oss veldig til å begynne på nytt!  
Oppstarten til neste revy var  
4.september på Bjerkely. Ønsker du 
å være med på revy? Det er fortsatt  
mulighet til det. Vi trenger folk på 
scenen, bak scenen, til kostymer, lyd, 
lys, sminke og mye mer!
Juleshow 2018 ble også gjennomført 

med stor suksess, her ble det satt opp 
“Den gåtefulle skogen”. Veldig gøy å 
ha så mange barn på scenen - det gir 
god julestemning. Tusen takk til Ann  
Kristin Holt Mikaelsen for hjelp med 
regi også denne gangen. 
Øvingene til årets juleshow begynner 

 i høst og nærmere informasjon kommer  
seinere. Vi håper at mange barn i bygda 
vil være med på scenen. God høst fra 
oss i Makalausen Revygruppe. 

Følg oss gjerne på facebook og Instagram.
Kontaktperson for Makalausen og juleshowet: 

Susanne Bøhler, mobil 418 43 699.

av Susanne Bohler/bilder fra Øp
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Det startet med 4 pensjonister i februar 2011 og nå er vi “skuffet” om 
vi er mindre enn 15. På denne fine tirsdagen i august var vi “bare” 11, 
men vi hadde en fin tur rundt lysløypa og ned til Sundbyhengsle hvor 
Even Sundby fortalte om Lågen og flåtefiske. Dette året har 37 deltatt 
på en eller flere turer til nå. På de 8 åra vi har holdt på, har vi vært på ca 
80 ulike turer/turmål i Telemark, Buskerud, Oslo og Vestfold. Turene er 
som oftest ikke så veldig lange, 3 -5 km er vanlig, vi går rolig og bruker 
tida til å se oss omkring og samtale med turkameratene, en god kafferast 
hører også med.

Kriteriene for å få være med er:  
Du må være mann, like å  
bevege deg ved hjelp av beina 
og ha fri tirsdag formiddag.

Hvordan bli med:
Send en SMS 

til Sigurd Granly 979 64 909 
og skriv: GutterPåTur 

og navnet ditt, 
så får du meldinger på SMS 

(Vi har ikke kommet lenger i den 
digitale verden, men det fungerer).

av Sigurd Granly
gutter på tur
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hvarnes og kvelde konfirmanter

Hvarnes-konfirmanter 2019

 Rad 1 fra venstre:  Oscar August Ankersen, Julie Ditmansen Larsen, Randi, Tiril Aurora               
                       Vale, Sean Lund Moen.
 Rad 2 fra venstre:  Mathias Skaug-Komma, Jens Hvaal, Marlene Skramdal,  
            Nicklas Skaug, Ida Oline Kvelle, Petronella Smith Grønnerød.
 Rad 3 fra venstre:  Julie Larønningen Nilsen, Normann Holt, Oliver Gonstad Rambo, 
            Jesper Viking Ravndal, Elias Kvalevåg

Kvelde-konfirmanter 2019

Rad 1 fra venstre: Mette Elise Skåtan, Randi prest, Henriette Utklev
Rad 2 fra venstre: Hanna Gulbrandsen Hvaal, Caroline Mathisen, Edvard Holt Carlsen,  
   Thor Roligheten Eftedal
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Søndag den 14.mai var prosjektgruppa for musikalen om Jernskjeggene 
på guidet tur i Hedrum kirke. Sokneprest Thorir Jökull Thorsteinsson og  
lokalhistoriker Odd Bjerke guidet og fortalte om slekten Jernskjegg og 
deres tilknytning til Hedrum kirke. Fra nå til oktober er det Jernskjeggene 
som gjelder for de som er med i musikalen.

 Sokneprest Thorir Jökull Thorsteinsson og 
Odd Bjerke guidet og fortalte teatergruppa om 
Jernskjeggene og denne familiens tilknytning 
til Hedrum kirke.  Slekten Jernskjegg hadde 
en nær tilknytning til Hedrum kirke. Nå skal 
Kulturbanden og Larvik barne-og ungdoms- 
teater samarbeide om å sette opp en musikal 
om Jernskjeggene. Teaterforeningen Kultur-
banden har fra før laget teatersstykker om Grev  
Herman Wedel Jarlsberg, Signe Kihle fra 
Stokke og den legendariske losen Ulabrand. 
Kulturbanden lager teater og musikaler av  
lokalhistorie i Vestfold. De har bla fått støtte 
fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse og også 
Fritt Ord.

jernskjegg
av Christin Vilhelmsen
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 Leder i Kulturbanden,  
Christin Wilhelmsen, gleder 
eg til å fortelle om Ulvilde. 
Den sterke, ugifte kvinnen i 
Jernskegg familien bodde 
som voksen på Melø og er en  
sentral skikkelse i musikalen.
Musikalen om Jernskjeggene 

er basert på historien om Iver 
Jenssøn, Jernskjegg 
(ca 1500 til 1570) og hans 

familie. Historien som  
presenteres er basert på  
faktiske personer og hendelser 
 vevet sammen med noe som 
også er oppdiktet. Handlingen 
i stykket er lagt til 1564. For-
målet med musikalen er å skape 
interesse for Vestfold og Norg-
es historie, og lage godt og un-
derholdende musikkteater for 
hele familien. I stykket møter 
vi adelsfamilien Jenssøn “Jern-
skjegg” og arbeiderfamilien 
Abrehamsen. De to familienes 
liv er fjernt fra hverandre, men 
like fullt krysses skjebnene de-
res. Musikalen gir et innblikk i  
Larvik i Jernskjeggenes tid. 
I historien er oppgangstider, 

krigs-trussel og kjærlighets 
drama sentrale ingredienser.

Ulvilde Iversdatter spilles av Martine Wachelin 
Ugland fra Larvik



livets gang

hedrum

DøpTe
09.06.2019 Leander Skoli Schou
16.06.2019 Mio Serkland
14.07.2019 Milian Fjeldbo Moe
VIeLSeR
01.06.2019     Heidi Strande og Christer Daniel Jansson
29.06.2019     Hanne Celine Lindhjem og Markus Nyborg
27.07.2019     Maria Allum og Michael Mo
10.08.2019     Lisa Holm og Johan Wold
GRAVFeRD
07.05.2019 Geir Nordahl  f. 07.06.1955
21.05.2019 Svend Jensen  f. 10.08.1947
24.06.2019 Ragnhild Roe  f. 19.06.1934
12.07.2019 Alf Melø    f. 06.09.1930
20.07.2019 Trond Gunnar Larsen f. 16.12.1937
01.08.2019 Jan Robert Allum  f. 17.06.1995

kvelde

DøpTe
26.05.2019 Herman Ruud Karlsen
09.06.2019 Elias Rodal
30.06.2019 Jenny Brouwer Baarnes
04.08.2019 Trygve Johan Thidemansen  Granerød
18.08.2019 Frøya Elise Tobiesen Bleken
VIeLSeR
17.08.2019     Linda Mathisen og Ole Martin Åsheim
GRAVFeRD
29.05.2019 Elisabeth Maria Nyberg f. 29.06.1941

34 35

hvarnes

DøpTe
10.06.2019 Sofie Emilie Nikolaisen Johansen
10.06.2019 Vilde Lofstad Gjelstad
VIeLSeR
10.08.2019     Linn Kristin Langerud og Stian Høiberg
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styrvoll

svarstad

DøpTe
07.07.2019 Ida Marie Laursen
07.07.2019 Stian Sæther Tjønnåsdalen
VIeLSeR
27.07.2019     Ida Marie Laursen og Stian Sæther Tjønnåsdalen
GRAVFeRD
11.05.2019 Hanna Marie Sortedal f. 14.02.1924
11.07.2019 Ove-Henry Dokken f. 21.03.1958

DøpTe
09.06.2019 Henrik Strømnes Nakjem
07.07.2019 Emilie Amundsen Lie
04.08.2019 Hedda Sofie Hellenes
04.08.2019 Sven Christensen Bertelsen
04.08.2019 Alina Alexandra Dalen
VIeLSeR
10.08.2019     Liv Hanne Bonstad og Mads Morken
GRAVFeRD
26.06.2019 Margit Nikoline Thorsås f. 26.05.1928
10.08.2019 Torbjørn Fjeldstad f. 02.06.1936

hem

DøpTe
16.06.2019 Henrik Haslestad
VIeLSeR
10.08.2019     Thea Kathrin Hveem Nygaard og Atle Einar Minothi
GRAVFeRD
13.05.2019 Olav Hogstvedt   f. 26.04.1940
02.07.2019 Gunvor Helene Hogstvedt Ruberg f. 23.08.1944



29.09. kvelde kirke  11:00 Bjørn kinserdal   mikkelsmesse 
02.10. kvelde sykehjem 12:00 thorir j. thorsteins.  
06.10. hvarnes kirke      11:00  randi a.Woldseth     17. søndag i treenighetstiden
06.10. hedrum kirke 11:00 thorir j. thorsteins 17. søndag i treenighetstiden
13.10. kvelde kirke 11:00 vikar 18. søndag i treenighetstiden
13.10. hedrum kirke 19:00  18. søndag i treenighetstiden
16.10. kvelde sykehjem 12:00   
20.10. hedrum kirke 11:00 thorir j. thorsteins. 19. søndag i treenighetstiden
27.10. kvelde kirke 11:00 randi a. Woldseth Bots- og bønnedag 
30.10. kvelde sykehjem 12:00 randi a. Woldseth  
03.11. hedrum kirke 11:00 thorir j.thorsteins. allehelgensdag 
03.11. hvarnes kirke 18:00 randi a. Woldseth allehelgensdag 
10.11. kvelde kirke 11:00 Bjørn  kinserdal 22. søndag i treenighettiden
13.11. kvelde sykehjem 12:00 randi a. Woldseth  
17.11. hedrum kirke 11:00 thorir j thorsteins. 23. søndag i treenighetstiden
24.11. kvelde kirke 19:00 randi a. Woldseth siste søndag i kirkeåret
27.11. kvelde sykehjem 12:00 randi a. Woldseth  
01.12. hvarnes kirke 11:00 randi a.Woldseth 1. søndag i adventstiden
01.12. hedrum kirke 18:00 thorir j. thorsteins. 1. søndag i adventstiden

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

dato         KiRKe tid      LituRg   dag i KiRKeåRet
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