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kontaktinformasjon
Hedrum menighet:    
Leder i menighetsrådet: Arvid Gusland     mobil 982 06 160
Kirketjener/klokker: Astrid Helene Floen     mobil 938 44 037
Kateket: Lasse Rasmussen Moskvil    mobil 467 98 879
Kvelde menighet:
Leder i menighetsrådet: Lena Våtvik    mobil 995 31 304
Kirketjener/klokker: Morten Mathisen Meidell-Pritzier   mobil 913 81 815
Kateket: Tore Ørjasæter   mobil  408 57 591
Hvarnes menighet:
Leder i menighetsrådet: Geir Bårnes   mobil 952 81 991
Kirketjener/klokker: Marit Thorvaldsen   mobil 920 99 703
Kateket: Tore Ørjasæter   mobil  408 57 591
Lardal menighet:
Leder i menighetsrådet: Møyfrid Sørestad Hem   mobil 907 44 397
Kirketjener i Hem kirke og leder for kirkegårdsdelen i Lardal:  
Jørn Olav Lie   mobil 916 27 537
Kirketjener i Svarstad kirke: Kai Berntsen   mobil 932 49 183
Kirketjener i Styrvoll kirke: Annette Gran   mobil 910 07 987
Menighetspedagog/diakoniarbeider: Mariann Eskedal   mobil 971 99 722
IKT-ansvarlig/kateket:  Lasse 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: 
Thorhild 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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kjære leser
av Øyvind Hogstad

Hva skal vi gjøre?  Med hva?  Jo, med tida, den går så altfor 
fort.  Kan vi gjøre noe for å bremse tida?  Jo, man kan sette seg 
ned å kjede seg for eksempel, la være å engasjere seg og bare  
vente på at ting skal skje.  For ventetid går som kjent seint, men er jo  
fryktelig kjedelig.  Det at tida går fort, betyr jo også at man føler at man blir 
eldre.  Og det er nok det som er hovedårsaken til at tida flyr fra en.  Det er jo 
selvfølgelig betenkelig at man blir eldre og eldre, men det er jo likt for alle.  Det 
er bare sånn det er. Vi som jobber med  menighetsbladet får stadig påminnelser 
om at tida går fort.  Det er jo bare 4 utgivelser i året, men likevel får man stadig 
oppleve uttrykket “som julekvelden på kjerringa”.  Når et nummer er spredd i 
postkassene hos folk, er det lett å lene seg tilbake og si: nå kan vi slappe av litt for 
nå er det lenge til neste utgivelse.  Men i noen tilfeller er det bare 2 måneder til, 
og da er det ikke mer enn “tida og veien” for å få produsert neste nummer.  Og 
hvis man føler at man har dårlig tid og hvis man får problemer med å overholde 
fristene, blir det stress.  Det er heller ikke bra. Men likevel, jeg tror det er bra at 
vi hele tiden har noe som ligger foran oss og som vi kan bruke tankene våre på.  
Man må nok bare akseptere at tida går fort.  Det er lite man kan gjøre med det.  
Det er 2 ting vi trenger å rette opp: I blad nr. 2 hadde vi tatt med et fint lite dikt 
om humlen.  Det vi ikke hadde fått med var at disse bevingede ord var skrevet 
av  Jørgen Sandberg.  Vi beklager. 2. Den observante leser så kanskje at vi i 
forrige nummer hadde fått 3 nye annonsører mens det bare var EMS som var 
omtalt i lederen.  Grunnen var at de 2 andre, Røsholt Maskin AS og Berganmoen 
Verksted AS, kom inn like før bladet måtte sendes i trykken og vi rakk ikke å 
skrive om artikkelen.  Begge firmaer, som Lågendalens befolkning har stor glede 
og nytte av, ønskes herved velkommen.   Og igjen: les annonsene og støtt våre 
annonsører. Helt til slutt: 

Redaksjonen i Menighetsbladet ønsker alle våre lesere en  
riktig god jul og et godt nytt år!
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endelig hjemme
Julehilsen fra biskop Jan Otto Myrseth 

Det er krevende å være på flyttefot. Å skulle bryte opp fra 
det kjente og vante,  bl.a. gjennom boligannonser og gå på 
visninger, og hele tiden lure på om man vil trives på det nye 
stedet. Vil barna finne venner, og vil vi etter hvert kunne føle oss hjemme? 
Mange kjenner seg hjemløse, selv om huset man bor i er aldri så velinnredet 
og påkostet. Det kan handle om brutte relasjoner eller en følelse av 
utenforskap i egen familie eller vennekrets, eller en lengsel etter fellesskap 
og tilhørighet.  Juleevangeliet forteller om en boligsøkende Gud, en Gud 
som søker fellesskap. I den totusenårige beretningen fra Lukasevangeliet 
hører vi at det ”var ikke husrom for dem”, og derfor ble Guds Sønn født 
i en stall og svøpt og lagt i en krybbe. Og i Juledagens evangelium står det 
at ”han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham”. Han fikk en 
miserabel mottakelse.  Men det er slik Gud gjør sin entré i verden. Han 
gjør det enkleste rom til et hellig sted. Denne fortellingen har gitt håp og 
trøst til mange hjemløse og tent lys i mørket for millioner av redde og 
ensomme mennesker under ulike himmelstrøk.  Det var ikke i kongens 
palass vismennene fant det nyfødte barnet. Gud var ikke å finne der det 
kanskje var mest nærliggende å lete. Han kommer til oss som en uventet 
gjest. I den greske teksten til Johannesevangeliet står det at Ordet ”slo 
opp sitt telt” hos oss.  Om det var denne julen han ble født, måtte vi 
kanskje lete etter ham i en av de mange flyktningeleirene. I et telt blant 
de mange millionene som leter etter en bolig i eget land, eller blant de 
mange som fortvilet har lagt ut på en farefull ferd mot en ny framtid.  Både 
hos Lukas og Johannes er det himmelens og jordens skaper det fortelles 
om. Gjeterne opplevde at himmelens herlighet lyste om dem, og englene 
forkynte en stor glede for hele folket. En frelser var født, og tegnet var 
et barn som var svøpt og lå i en krybbe. I en verden fylt av hat og krig og 
angst og nød, blir Gud en av oss. Han søker fellesskap med oss mennesker 
akkurat slik vi har det. Med mennesker i uro og på flukt vil Gud dele telt.
Han leter ikke etter pent møblerte hjem, for selv de luneste hjem kan 
mangle hjertevarme. Også velfylte boliger kan være preget av tomhet. 
Men Gud ser vår nød og kjenner vår lengsel. Ingen adresse er for dårlig 
eller for fin for Jesus.  Selv i de enkleste hjem er det plass nok for Gud. 
Han vil være til stede med lys og varme. Der han finner hjerterom, tar han 
bolig. Juleevangeliet handler om å tro og ta imot. Når Gud får bo i våre 
hjerter, da er vår lengsel endelig hjemme. Da har vår tro funnet sin skatt.
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pilgrimsvandring i lardal
av Kjell Håkestad

Søndag 22. september ble 
det arrangert pilegrimsvan-
dring i Lardal, den første i 
moderne tid.  21 pilegrimer 
la ut på vandring i strålende 
høstvær under ledelse av 
sokneprest Thorhild Svane-
myr og kantor Kjell Håke-
stad. Starten var på Pinne-
stad langs Østsideveien ved 
Brufoss.  Målet for vandringen 
var Hem kirke. Vandre- 
strekningen var på 2,4 
km med en stigning på 90 
m, noe som er nok når  
oppoverbakkene kommer i 
bratte kneiker. Alle fant seg 

en stein som de skulle bære med seg under turen, og så legge fra seg ved 
vandringens slutt, som et symbol på å legge fra seg byrder. 
Første stopp var etter ca. 500 m. Da kom vi til det som på pilegrims-
språket kalles “fæginsbrekka”, eller gledesbakken. Det er stedet der man 
ser målet for første gang under turen. Her kunne vi se Hem kirke fint oppe 
på høyden. Videre gikk vandringen på grusvei og skogsvei i fint terreng. 
Neste stopp var ved elva, der presten tok med seg vann til bruk under 
gudstjenesten seinere. Vi plukket også med oss 
en blomst eller en kvist som vi skulle legge på 
alteret inne i kirken. Etter ca. en times vandring 
var vi framme, gikk som pilegrimene pleier, 3 
ganger rundt kirken, la deretter fra oss steinene 
ved kirkegårdsmuren og gikk inn i kirken der 
det var en enkel pilegrimsgudstjeneste ledet av 
sokneprest og kantor. Etter endt gudstjeneste 
var det tid for å spise medbragt niste ute på 
kirkebakken. Dette var et flott tiltak med 
fornøyde vandrere, og vi håper det kan bli en 
tradisjon i Lardal.
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Ettersom jeg har levet  
mesteparten av mitt liv, 
har jeg gleder flest i retro- 
perspektiv. Det gjelder ikke 
minst opplevelsene som er 
knyttet til barndommens jul.  
Den har jeg kun gode erin-
dringer om. Hva er det som 
gjør at denne tilværelsens 
vandrepokal kan hentes frem 
og blankpusses når tiden at-

ter er inne for julefeiring? Jeg tror at litt av forklaringen ligger i alle ritualene.  De 
ble som små nøkler inn til magiske rom og de måtte for all del låses opp i samme 
rekkefølge som i fjor.  Det var juletreet som skulle hentes fra egen skog, bitte lille 
julaften. Utfordringen i den sammenheng var alltid den samme, å velge det rette 
tre.  Et var for tynt i toppen, et var for tett i bunnen og noen var skeive.  Men til 
slutt fant vi et symmetrisk tre, pluss en liten buske til å ha på låvebroen hvor jule-
neket skulle festes.  Juletreet ble satt på fot, vannet og plassert i mellomstuen for  
akklimatisering.  Lille julaften ble det satt inn i dagligstue og pyntet.  Alt som var 
med i fjor måtte med i år.  Der var den lille hvite og grønne kurven som nabo 
Olaf hadde laget, og der var den i sølv og blått fra farmor og ikke minst den som 
far hadde laget i barnehagen.  Så var vi så gammeldagse at vi brukte levende lys 
og det var alltid like vanskelig å få dem til å stå rett. Ribben ble stekt lille julaften, 
men den ble ikke spist til middag med pølser og medisterkaker, men inngikk som 
en del av et bugnende koldtbord om kvelden.  Måltidet ble inntatt i bestestuen 
som bare ble brukt til jul og påske. Et langbord ble dekket med fin duk og i taket 
over hang en smijerns lysekrone med levende lys. Min øvrige hverdag i resten 
av året var den gang preget av etterkrigstidens nøysomhet. Nettopp derfor ble 
julen stående som en oase, en kontrast til det øvrige liv som ellers var preget av 
grovbrød og brunost. Et ytterligere pluss til denne tid var at voksne storesøsken 
kom hjem fra skolegang og så var vi igjen samlet i et fellesskap som stort sett 
bare gjaldt for høytider og enkelte ferier.Hva så med julens budskap, druknet det 
i ribbefett og reven som rasket over isen?  Nei, vi opplevde høytiden med bar-
nets umiddelbare innlevelse. Vi så tydelig for oss Josef, Maria og det lille barnet 
som så kummerlig kom til verden i en stall, hyrdene på marken og de tre vise 
menn likeså. Historien ble repetert hver julekveld når mor, tradisjonen tro, leste 
evangeliet. Men så la man år til sin alder, og dogmene gjorde seg gjeldende. Man 
skulle forplikte seg til å tro at Jesus tok våre synder på sine skuldre og lot seg 
korsfeste for at vi skulle benådes og få evig frelse. Andre dogmer stilte også krav 
til oss for at vi skulle komme igjennom frelsens nåløye. Her vikler jeg meg inn i 
teologiske diskusjoner, det får bli til de faglærte. Skjønt skal de ha enerett på disse 

julen før og nå
av Jørgen Sandberg
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av Vibeke Kvalevåg

menighetsrådet i kvelde fra 2019-2023

begrep?  Vi gjør oss våre tanker vi legfolk 
også, selv i en verdsliggjort tid, da det nest-
en bortimot er tabu å snakke om den slags.  
Hva så med julen av i dag? Har den fjernet 
seg langt fra barndommens jul i nøysomhet-
ens tid. Ja, så avgjort.  Fra å være en høy-
tid midvinters har julen blitt en gedigen 
kjøpefest der materialismen står i sentrum.  
Mellom 50 og 60 milliarder svir vi av på  
feiringen i desember måned, og den er hin-
sides alle tanker på en bærekraftig utvikling. 

Må vi så alle hive oss på denne karusellen?  Nei, det finnes alternativer, jeg har selv 
praktisert dem i årevis. Og de gir mange gevinster.  I stedet for å gi gaver til folk 
som har det meste fra før, kan man gi til veldedige formål.  Da kan man for eksem-
pel skrive en hyggelig hilsen og si at gaven til deg er i år en pengesum til et verdig 
formål. Kanskje kan man også få den forening eller institusjon man vil gi penger, 
til å informere om sitt arbeid, så kan det legges ved den skriftlige hilsen. Hvem 
man bør tilgodese i denne sammenheng er det unødvendig å reklamere for siden 
de aller fleste sikkert kjenner en eller flere instanser som kan være verdige en slik 
gave. Men man bør inngå en avtale på forhånd slik at man sikrer en gjensidighet i 
gaveutvekslingen. Gir man en veldedig gave må man sikre at man får det samme selv.      
Denne alternative julefeiring har mange gevinster. Man slipper kjøpestresset, vi  
bidrar til å fordele godene i verden, samt fremmer en mer bærekraftig utvikling. 
Samtidig kan høytiden bli mer preget av ro, fred og ettertanke og det har vi alle 
godt av i en høyoktan tid.
      God jul fra Jørgen Sandberg.

Når dette nummeret nå er kommet ut, har det nye rådet alt begynt sin gjerning. 
Har du innspill og ønsker for din menighet, så vær frimodig og ta kontakt med 
de som sitter i rådet. De vil jobbe for en aktiv og levende menighet der du bor.

Fra venstre:
Ragnar Krømcke, 
Sissel Roligheten, 
Bente Sundby, 
Lena Våtvik, 
Mari Aagot Stålerød 
og Pål Gjone. 
Kari Lysebo var ikke 
tilstede da bildet ble tatt.
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menighetsrådet i hedrum fra 2019 - 2023

av Øyvind Hogstad, foto: Bjørnar Berge

menighetsrådet i hvarnes fra 2019 - 2023

I Hvarnes er også det nye 
menighetsrådet i gang med 
sitt arbeid i og for Hvarnes  
menighet.  Rådet var nylig samlet 
til fotografering.  
Konstituering og fordeling av de  
forskjellige verv var ikke  
foretatt når bladet gikk i trykken. 
På bildet ser vi de nyvalgte  
rådsmedlemmene:

Fra venstre:  Ragnar Skåtan,  Øyvind Hogstad,  
Geir Bårnes, Jorunn Hvarnes og Magnar Skåtan.

Det avtroppende og det nye 
menighetsrådet møttes til 
“vaktskifte” på prestegården 7. 
oktober.  Det nye menighets-
rådet har konstituert seg og 
består av Arvid Gusland (led-
er), Kjell Østby (nestleder), 
Morgan Thorsen (sekretær), 
Grethe Thorød Bergan (kasse-
rer), Mariann Eriksen, Christin  
Wilhelmsen, Roar Juel Johannes-
sen (møtende 1. varamedlem) i  

tillegg til sogneprest Thorir Jökull Thorsteinsson. En stor takk til trofaste 
medarbeidere som har trådt ut av meninghetsrådet: Audun Seierstad, 
Ingunn Hunskaar, Kari Anne Bergland, Ellen Westrum Hvammen, Tor 
Bjørvik og Tone Camilla Hauer.  De har lagt ned en stor innsats, noen 
i flere perioder.  En stor takk også til Kjell Østby for hans innsats som 
leder i 4 år.  Vi er svært glade for at han fortsetter i menighetsrådet og 
utgjør en viktig kontinuitet. 

Fra venstre:  Arvid Gusland,  Morgan Thorsen,  
Kjell Østby, Mariann Eriksen, Grethe Thorød 
Bergan,  Christin Wilhelmsen, Roar Juhl  
Johannessen og Thorir Jökull Thorsteinsson, 
sogneprest.



av Anne Helene Gjone
inervju med kirsten hermundsplass
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Først fortell litt om deg selv, Kirsten:
Jeg er født på Kvelde Bedehus (mine foreldre bodde i en leilighet i 
2.et.), men i barne – og ungdomsår bodde vi andre steder i landet. 
Nå har jeg bodd i Kvelde siden 1971, er gift med Øyvind og bor ved 
Kvelde kirke. Vi har 3 sønner, 3 svigerdøtre og 6 barnebarn.
Du er med i misjonen. Hvorfor dette engasjementet?
Jeg er vokst opp med misjon. Min far arbeidet i Norsk Luthersk 
Misjonssamband det meste av sitt voksne liv og han ivret for at alle måtte få høre om og 
komme til tro på Jesus. Da jeg ble en kristen mens jeg gikk på Hurdal Verk Folkehøgskole, 
ble det naturlig for meg å bli med i dette arbeidet. NLM driver arbeid i mange land og har 
fått bety en forskjell både til kropp og sjel for mange mennesker. 
Hva betyr troen for deg i ditt liv? 
Troen betyr alt. Jeg kan ikke se for meg et liv uten Jesus. Han vil at alle mennesker skal 
bli frelst og leve evig sammen med han. Og han har gjort det mulig ved sin fødsel (som vi 
snart skal feire), sitt liv og sin død. Det var og er en gave til hvert enkelt menneske, men 
den enkelte må ta imot gaven. Jo mer en leser i Bibelen jo mer ”pakker en opp” denne 
gaven. En erfarer at denne boken er mer enn en vanlig bok. ”For Guds Ord er levende 
og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd.” Hebr. 4,12 i vers 13 står det: ”Og 
ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for hans øyne som vi skal stå 
til regnskap for.” Da er det utrolig godt å leve i at Jesus gjelder i mitt sted, som det står 
i en sang, og derfor kan jeg leve i Guds frie nåde hver dag. Det er uforståelig, men i Joh. 
1,12 står det : ”Men alle dem som tok i mot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, 
de som tror på hans navn.” 
Har du noen ønsker for de som vokser opp?
Nå er barnebarna våre fra 0 til 5 år. Jeg ønsker å prioritere tid med de nå. Mitt største 
ønske for de og for alle barn er at de må lære Jesus å kjenne og bli hos han når de vokser 
opp. Det er så mye i tida nå som vil ha bort alt med kristendom og jeg tror det kan bli 
tøffere tider da. Når lovene forandres slik at de ikke stemmer overens med Guds bud 
(som han vet er til det beste for oss), mister landet Guds velsignelse. Når vi ”kaster Gud 
ut” kommer det dessverre andre ting i stedet, som ikke er til det beste for land og folk. 
Det finnes eksempler på det.
Så til slutt et spørsmål om julen siden vi nærmer oss den: 
Hva betyr julen for deg?
Jul er for meg glede og takknemlighet for at Jesus ble født.  Fine julesanger og konserter 
hører med. Så er det også en tid for familieliv og mye samvær med de en er glad i. 
Gledelig jul!   Takk skal du ha, Kirsten!
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glimt fra en familiemiddag
av Tore Ørjasæter

”Jeg er en liten undulat som får så dårlig med mat…”, 
synges det fra barnestemmer. Med bevegelser og 
stor innlevelse. Det er tirsdag og familiemiddagen 
har gått over fra måltid til sang. Om lag 20 stykker, 
små og store, har nettopp spist seg gode og mette i 
selskap med hverandre. På kjøkkenet har frivillige 
vært i gang en god time allerede - maten må jo 
forberedes og tilberedes før den kan serveres.  
Annenhver tirsdag, nærmere bestemt oddetallsuker, 
arrangeres familiemiddag på Kvelde bedehus. Menyen er enkel, men smakfull. Frivillige 
tilbereder mat og inviterer til bords, ansatte i Kvelde menighet står for gjennomføringen 
av korøvelsen som følger etter. Familiemiddag er ikke bare for familier, den er også for 
de som har lyst til å slippe å lage middag en gang i blant, eller som kanskje føler seg ensom 
eller bare har lyst til å komme uten å ha en spesiell grunn. Det koster 30 kroner pr. pers 
eller 100 kroner pr. familie. Og det er ikke sånn at man må være med i koret for å delta 
på middagen. Noen drar videre på trening etter middag, andre setter seg ned ved bord 

med kaffekoppen i hånda. Det er barna som er koret i dag, 
men voksne har så absolutt lov til å bli med.  Det er deilig 
å komme til dekket bord iblant, og familiemiddagen er på 
ingen måte som med undulaten i sangen. Nei, her er det 
rikelig og plass til alle som har lyst å komme! Velkommen! 
Har du lyst å komme på familiemiddagen, eller har du 
kanskje lyst å hjelpe til? 
Ta kontakt med  Tore på sms 408 57 591 

førjulskonsert i kvelde kirke 
Lågabrass avholder konsert 15.desember kl.19:00

Dette startet vi med i 2000 og det har etter vært blitt en årlig tradisjon. 
I år som alle år før, har vi med oss våre venner, og bidrar til at det 
blir en liten stund hvor en kan nyte musikken og senke skuldrene i en hektisk tid. Låga-
brass er med på  både store og små tilstelninger i Kvelde og Hvarnes.  Lågabrass ble 
stiftet høsten 1989.  Korpset består i dag av 25 medlemmer og vi øver på Kvelde skole 
hver onsdag fra kl. 18:30. Vi er et fanfare-orkester, det vil si at vi har brass og saxo-
foner i vår besetning. Har du lyst til å spille, har vi alltid behov for flere medlemmer.  
Vi takker dere alle for støtten og oppslutningen vi får fra dere.  

Vi ønsker alle velkommen til førjulskonserten 15. desember kl. 19:00.
Hilsen
Lågabrass
Nils Harald Brathagen 
formann
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Bak f.v.; Harald Skaatan, Eigil Ragnhildrød, Berit W. Berthelsen (Bonnegolt), Oddbjørg Fredriksen 
(Rimstad), Grethe Lise Gjone (Farmen), Sverre Farstad, Grethe Seierstad (Næss), Aage Gjone

I midten:  Astrid Farmen (Moe), Anne Marie Gjone Bjørn, Kari Unni Lomme (Snedal)

Foran: Thorbjørn Hvarnes, Torild Utklev (Grimholt), Anne Brit Fagertun (Sletsjø), Thore Holt, 
Lise Hvidsteen Eriksen, Bodil Gonsholt (Hvarnes), Tor Gjone

60-års konfirmanter60-års konfirmanter

Så var det tid for et nytt konfirmanttreff, og denne gangen var det 
konfirmanter fra 1959 og 1969 som var innbudt.  33 stk. hadde meldt sin 
ankomst.  Treffet startet med gudstjeneste i Hvarnes kirke kl. 11.00 hvor 
vikarprest Bjørn Kinserdal forrettet.  Det var også fin sang av Hildegard 
Søli Berge, og et lite barn, Johan André Skogheim, ble båret til dåpen.  
Kirken var nesten fullsatt denne søndagen. Etter gudstjenesten dro gull- 
og 60-årskonfirmantene opp til lokalet Fredheim hvor Hildegard fortsatte 
med et par sanger og høstet stor jubel.  Middagen ble så servert, og 
som forrige gang konfirmanttreff ble arrangert i Hvarnes, sto kalvestek 
m/tilbehør på menyen.  Anne-Berit Bukten hadde påtatt seg ansvaret for 
middagen, noe hun gjennomførte med glans.  Mange tilbakemeldinger 
tydet på at maten falt meget godt i smak.  Litt senere på ettermiddagen 
ble det servert kaffe og marsipankake og praten gikk livlig og høylytt rundt 
bordene. Alt i alt, de forhenværende konfirmantene hadde tilsynelatende 
en trivelig dag med mange gledelige gjensyn, allsang, opplesing, historier, 
deilig middag og velsmakende kake.  

konfirmanttreff i hvarnes
av Øyvind Hogstad, foto Aage Næss
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Nå tenker du kanskje: ikke det pengemaset igjen.   Men midt oppi alle 
utgiftene, har vi faktisk også fått noen ekstra inntekter vi ikke har hatt 
før, og det er positivt.  Vi har fått 4 nye annonsører siden i sommer, 
dvs. EMS, Røsholt maskin, Berganmoen Verksted og nå har Lågen Agro AS tegnet seg 
som sponsor.  Dette firmaet driver potetproduksjon i stor skala og virksomheten foregår 
stort sett på jorder rundt om i Hvarnes og på lageret på Bårnes.  Disse 4 betyr en inntekt 
i år på ca. 12.000 kr.  I tillegg har lesere gitt gaver på til sammen kr 6.600,- pr. septem-
ber, mens kollekt i Kvelde kirke beløp seg til kr 4.280,-.  Og sist men ikke minst:  Kvelde 
bygdekvinnelag har gitt et bidrag på kr 5.000,- til bladet.   Dette var helt fantastisk og vi 
retter en stor takk til bygdekvinnene i Kvelde.  Flott eksempel til etterfølgelse, ikke sant?  
Det er jo mange foreninger som kunne brukt menighetsbladet til annonsering av sine  
aktivitetsplaner. Likevel kan vi ikke si at menighetsbladet er reddet økonomisk.  Foreløpige 
anslag viser at bladet fortsatt går i minus.  Hver utgivelse koster ca. kr 30.000,- og vi 
trenger derfor flere annonser og gaver for å få driften selvfinansierende.  Vi minner igjen 
om vårt kontonummer 1503 62 42415 og VIPPS-nummer 80817.  Det blir en spennende 
vinter og vår.  Vi får si som Vidar Sandbæk i sangen:  “Ja, de peenga, ja, de peenga, er tel 
bekymring, for fattig og for rik.”  

av Øyvind Hogstad
litt økonomi

Bak f.v.:    Torill Thunberg (Wierød), Bjørg Nygård (Tinnesand), Sverre Nordkvelle, Bak f.v.:    Torill Thunberg (Wierød), Bjørg Nygård (Tinnesand), Sverre Nordkvelle, 
   Ragnar Halvorsen Allum, Jan Husebæk, Aage Næss   Ragnar Halvorsen Allum, Jan Husebæk, Aage Næss
I midten:  Bodil Farmen Svendsen, Anne Hvarnes Nordkvelle, Tone Gunn Lekven (Sporastøl),  I midten:  Bodil Farmen Svendsen, Anne Hvarnes Nordkvelle, Tone Gunn Lekven (Sporastøl),  
   Inger Rismyhr   Inger Rismyhr
Foran:    Kristi Holm Carlsson, Anne Lise Solberg (Kvelle), Eva Hustuft (Kveldsvik), Foran:    Kristi Holm Carlsson, Anne Lise Solberg (Kvelle), Eva Hustuft (Kveldsvik), 
   Lene Marthinsen (Svartangen)   Lene Marthinsen (Svartangen)

gullkonfirmantergullkonfirmanter



konfirmanttreff i lardal
foto Øyvind Sandum
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1.rad f.v.:  
Diakoniarbeider Ove Berrefjord, 
sokneprest Thorhild Svanemyr 
menighetspedagog Mariann H.Eskedal
2.rad f.v:  
Ida Marie Langerud, 
Carolin Klappenbach, 
John Elias Hvaal, 
Kristine Juvland Bårnes
Berit Engen
3.rad f.v:  
Andreas Klever Ruberg, 
Aleksander Kjær Hansen, 
Andrine Smukkestad, 
Hallvard Tjentland  
Andreas Sandaas Hannevold
4.rad f.v:  
Sindre Ellefsen Halvorsen, 
Karles Mathias 
Olsen Ingvaldsen, 
Syvert Skaug, 
Halvor Myhre Henning 
Even Edlandkonfirmanter i lardal 2019konfirmanter i lardal 2019
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fotturene 2019
av Øyvind Hogstad, foto Øyvind Hogstad

Hvem er det som går og går og aldri 
blir lei?  I 8 år har hun gått og gått til 
glede  både for seg selv og mange  
andre.  Det er selvfølgelig Aud Moe, turgeneralen i 
Lågendalen,  vi snakker om.  12 turer er gjennom-
ført dette året, 6 på vårparten og 6 på høstparten.   
Deltagelsen på turene har variert noe pga. dårlig 
vær enkelte dager, men på det meste har det vært  
32 glade vandrere med. 

Og  vandrerne kommer fra Kvelde, Hvarnes, 
Steinsholt, Svarstad + 2 fra Skien. Men det 
er stadig plass til enda flere. Turene 
har ført deltagerne til steder hvor 
mange aldri hadde vært før.  Av turmål 
kan nevnes: Holemyra, Tømmeråsen, 
Nordgardsetra, Skalhogg, Grevestein, Øyvann/Langevann, Kråkemo-

åsen, Tåsåsen og Østervann. Siste post på det 
offisielle turprogrammet for 2019, var en tur til 
Ruketuten som ligger langt inne i Lardalsskogene 
ikke langt fra grensa mot Buskerud.  Fjelltoppen 
med det utrolig rare navnet, rager 601 m.o.h., er 
en del skogkledt, men likevel er det vid utsikt i 
alle retninger.  Her står et lite hus bekledd med 
solcellepaneler som skaffer strøm og signaler til 
sikringsradioer til bruk ved jakt og skogsarbeid.  
25 mennesker og 3 hunder 

var med på turen denne gangen.  Fra en fornøyd 
gjeng fikk Aud Moe overrakt en flott hortensia som 
takk for innsatsen også i år.  Hans Olav Holt fikk 
også overrakt en hortensia som takk for opplesing 
av dikt produsert under elgjakter i Holteskauene på 
60-tallet.  Nevnes må også Nils Moe, som hele tiden 
har dannet baktroppen og passet på at vi andre ikke 
gikk oss vill i skauen. 2019-sesongen er altså historie, 
men  turgjengerne har allerede begynt å se fram mot 
2020 og nye spennende turer.
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litt om sognepresten i lardal
av Thorhild Simonsen Svanemyr, sogneprest

For snart et år siden tok jeg stolt og glad  av fra Narvik lufthavn, fra 
Harstad området, der jeg hadde jobbet en stund som vikarprest, 
til Gardermoen og Universitetet i Oslo. Jeg var på dagstur for å 
hente vitnemålet mitt på Universitet i Oslo, teologisk fakultet. 55 år gammel 
mottok jeg ved påslag, som alle andre prestene før meg oppover  i historien, 
vitnemålet på at jeg hadde bestått som kandidat i teologi. Seks år med studier av 
tekster som omhandler Gud. Jeg var utdannet prest!!   Ni måneder etterpå er 
jeg nå fast tilsatt som sogneprest i Lardal. Jeg gleder meg til å tjene dere og Gud! 
Gjennom levd liv har jeg fått viktig og lærerik livserfaring.  Jeg kjenner nå mange 
av utfordringene vi mennesker møter gjennom vår livsvei. Jeg har blitt trent i å 
snakke med mennesker i ulike livssituasjoner, i kriser og i gleder. 
Jeg kan litt om mye, men er villig til å lytte til deg og til å lære. Livet har slått ned 
i hue på meg som så mange andre, livet skjer oss alle. I perioder er jo livet sårt 
og krevende. Men heldigvis har jeg sett at rundt neste korsvei så retter stien seg 
opp igjen, og livet blir i nye perioder godt og håpefullt.  Jeg er nok heldig, fordi 
min barnetro på at det finnes en Gud, fikk utvikle seg og vokse videre til en tro 
som bærer meg gjennom når alt går i svart. Jeg tenker Jesus er i nærheten av 
meg, særlig når jeg ikke merker han er der. Jesus forlater ikke selv om mennesker 
kan svikte eller velge noen andre. Han blir, og han venter! Dette har gitt meg en 
trygghet – jeg er ikke forlatt eller alene. Dersom jeg i korte perioder mistror 
mennesker, så har jeg trodd at Gud er sannhet. Men i perioder har jeg kranglet 
med han og syntes at det har vært umulig å leve opp til alle forventningene (jeg 
tenkte) han hadde til oss. 
Et eksempel på dette er da jeg ble skilt fra mannen min som tjuefem-åring og 
snart trebarnsmor. Jeg trodde da oppriktig at nå måtte jeg leve alene resten av 
livet, fordi jeg var skilt. Dette var tøft. Fordi jeg mislykkes med ekteskapet og 
som kone, skulle mine barn og jeg aldri mer få leve i ordinært familieliv?  Jeg 
dømte meg selv hardt, fordi jeg glemte nåden Gud tilbyr. Gud gir oss idealer å 
arbeide mot, men når vi ikke strekker til, er det han viser seg som den som gir 
nåde og tilgivelse, som setter oss fri, og lar oss gå videre. I mange år var jeg mer 
opptatt av at jeg måtte prestere for å være god nok i hans øyne enn å la meg 
bære av nåden. Jeg trodde ikke nok på at han tilgir også meg når jeg bekjenner 
og ber. 
For tjue år siden tok vi mot til oss, min nåværende mann, Kai, og jeg – og vi gikk 
til presten og spurte om han ville vie oss i kirken, og jeg var eksistensielt redd 
for et nei. Mye løsnet da vi fikk ja.  Jeg tok utdannelse som aktivitør for mange 
år siden og tenker dette var min mest lærerike skolegang. Der lærte vi å lete 
etter alt det vi ikke så ved mennesker med utfordringer, enten det var fysisk eller 
psykisk. Det å hjelpe mennesker som sliter med alvorlig sykdom til å finne noe 
i egen kropp og egne tanker som fungerer godt, er ekstremt viktig for å finne 
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livsgnist og ny mening i tilværelsen. Jeg har merket selv hvor viktig det er å bli 
møtt med blanke ark, hva vi er her og nå og hvem vi ønsker å være. 
Jeg er glad i å reise, så vinteren jeg skulle fylle femti år, reiste jeg til Thailand 
sammen med mannen min, Kai, og vi jobbet som frivillige i tre måneder på et 
barnehjem i Pattaya der det bodde 60 barn. Vi begge fikk være en del av deres 
flokk og leve deres liv i tre måneder. Etterpå fikk jeg være på nådehjemmet i 
Bangkok i tre måneder, og bo sammen med ventende mødre og de som nettopp 
hadde født, og barnet deres. 
Dette snudde opp ned på hele meg tankemessig, hva er det egentlig som er 
viktig i livet her og nå? Jeg så alt de manglet, de kjente seg heldige med sine 
øyne og sitt tankesett. Språkbarrieren gjorde at vi nærmet oss barna på en mer 
konkret måte, det var de daglige behovene som skulle dekkes. Men deres daglige 
behov bestod av mye latter, og vi fant mye felles å le av, og de lo godt av oss 
klønete nordboere mange ganger. Etter denne dannelsesreisen var det ingen vei 
tilbake for meg. Jeg ville lære mer om hva Guds plan for oss egentlig er, siden 
vi blir plassert ulike steder, har ulike kvaliteter og utfordringer, og oppdras til 
å tro, men ikke på det samme? Hvorfor skjærer ikke Gud igjennom, eller er 
det nettopp mangfoldet han elsker mest ved oss? I dag kjenner jeg at det var et 
riktig valg – om det var et valg da? Jeg tenker Gud har gradvis rusta meg opp til 
tjeneste for han. 
For et år siden ble jeg sterk nok til at han kunne bruke meg i menigheten i Lardal. 
Jeg vet at jeg liker den varierende jobben, og at jeg er villig til å lære meg mer om 
dere og deres forhold til Gud. Hva kan jeg gjøre for deg, kjære Lardøling? Slik at 
vi sammen kan være menighet og lage litt mer forsmak på himmelen her i Lardal. 
Jeg avslutter litt om meg med min yndlingssalme:

Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med, 
av Ingeborg Prytz Fougner, 1948.

Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med.
Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet! 

Ikke en blomst er visnet, ikke en tåre falt
 uten at Gud vet om det, han som er over alt!

Tro det når stormen herjer bladløse vintertrær! 
Tro det når brenning bryter over de nakne skjær!

Tro det når ubeskyttet midt i en kamp du står.
 Tro det når helt alene du med en smerte går.

Tro det når noe brister uten å vokse frem. 
Tro det når noen mister det som var alt for dem!

Tro det når håp går under uten å reise seg:
 Ikke en spurv til jorden! Det er et ord til deg.
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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 48Tlf. 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

takk til alle bidragsytere!
Menighetsbladet vårt skal være 
selvfinansierende og må over tid 
gå i balanse.  Annonseinntektene 
dekker p.t. 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.

Overnatting • kurs • konferanser • selskaper 
Søndagsmiddager • Catering  

Gavlestad Gjestegård AS

booking@gavlestad.no - www.gavlestad.no

lyd - lys - bilde
Vi skaffer det du

trenger

www.ozmedia.me 
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vår sponsor
av Tine Kleive-Mathisen

Hei, mitt navn er Tine Kleive-Mathisen og jeg jobber som 
markedssjef på Torp Sandefjord lufthavn. Jeg er født i 
Nord-Norge, men oppvokst i Seljord i Vest-Telemark.  
Etter  studier i Stavanger og Oslo, har jeg lang erfaring fra både hotell- 
og flybransje, fra markedssiden, men også som flyvertinne på SAS sine  
Europaruter, før jeg endelig gikk inn for landing her på Torp (det måtte jo 
bli på en flyplass) etter nesten 7 år i kultur- og regnbyen Bergen. Her har 
jeg vært siden 2001 og dette har blitt min og manges favorittarbeidsplass. 

Til hele verden
Vi er utrolig heldige som har Torp i vår region – veien 
ut til hele verden har aldri vært nærmere, spesielt med 
knutepunkt-flyplassene i Amsterdam og København, noe  
som ikke bare gjør det enklere og besparende 
for næringslivet, men også for deg og meg som ønsker 
å bli kjent med nye land og andre kulturer. Man kan  
si at jeg jobber på en flyplass, ja, men vi som jobber  
her er egentlig med på å utvikle mulighets- 
rommet for hele regionen vår.

Stor sysselsetter
Nærmere 800 personer med ulike bakgrunner og nasjonaliteter er tilknyttet 
Torp gjennom sin arbeidsplass. Jeg tror faktisk vi er en av de mest 
internasjonale arbeidsplassene i regionen. Ikke bare er Torp et sted man reiser 
til og fra, men Torp er også en betydelig sysselsetter hvor over 700 mennesker 
har sitt daglige arbeid. Jotuns daglige leder har gjentatte ganger uttrykt at de 
ikke kunne hatt sitt hovedkontor i Sandefjord om det ikke hadde vært for Torp. 
Miljøfokus
Flybransjen har et stort fokus på miljø og Torp var første norske flyplass som 
allerede i 2002 valgte å gå for krevende ISO 14001-sertifisering, der kontinuer-
lige forbedringer står i fokus og der vi jobber etter hele 13 forskjellige fokus-
områder. Flyselskapene som trafikkerer Torp er også langt fremme og fornyer 
stadig sin flypark med mer miljøvennlige fly, som både slipper ut mindre CO2, 
NOX og støyer langt mindre enn de gjorde før.
Kulturopplevelser
Selv reiser jeg en god del både i jobb- og privatsammenheng og flere med  
meg har både familie og venner langt unna som man gjerne besøker.  
Personlig er jeg glad i både kultur og opplevelser som konserter, teater og  
musikaler og benytter meg av mangfoldet i regionens kulturtilbud så ofte jeg kan. 
Det passet da også helt ypperlig nå som vi går inn i jubileumsåret for selveste 
Beethoven at vi har fått en direkterute til Wien, musikkens hovedstad!
Jeg ønsker alle en deilig vinterstid, og hjertelig velkommen til oss på Torp!
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fra en svunden tid

      Det nye orgelet
  Alle Helgenssøndag ble en festdag i Hedrum kirke.  Det nye orgelet 
ble da tatt i bruk.  Da kirkeklokkene hadde ringt sammen, spilte organist 
Røed  en vakker parafrase over koralen: Nå takker alle Gud.  Orgelet 
ble ved dette vakre musikkstykke ”presentert” for Hedrum menighet.  
I dagsavisene er fortalt om taler av orgelnemndas formann, ordfører 
og menighetsrådets formann.  Sokneprest Selvig talte over dagens 
tekst.  Ved prekenens slutt sa han noen ord om musikkens betydning i 
gudstjenesten, og han nevnte at sang og musikk hadde fulgt den kristne 
menighet fra oldkirken av.  Det ble i det hele en festlig og god gudstjeneste 
som vi vil minnes lenge.
       A. L.           (1958)
  Kong Håkon og Bibelen
   Kong Håkon var Det norske bibelselskaps høye beskytter gjennom 52 år.  
I bibelselskapets årsberetning fortelles følgende: ”Kong Håkon etterlot seg 
et velbrukt nytestamente.  Det var utslitt, men uerstattelig for ham,  fullt av 
merker og notater.  Han leste daglig i det.  Hans mor hadde bedt ham om det 
og han gjorde det.             (1958)
 

Når julen kommer     av Einar Skaatan

Når julen kommer med mange minner, Det var slik fylde i klokkeklangen,
fra barndomstiden som snart forsvinner, som tonet ut over kirkevangen
da er det som vi igjen blir små  mens små og store på tunet stod
og får så meget å tenke på.  og tause lyttet i kveldens ro.

Med gyldent nek over låvetaket  Da var det helg over gård og grender
som himlens fugler fikk se og smake, når sterke karer med arbeidshender 
de nynnet stille sin takkesang  gikk juleglade i stallen inn
mens jeg og du over tunet sprang. med havrefatet til hesten sin.

Vår stue var kanskje låg og ringe,  Da var det høytid ved stuebordet
Dog for en lykke den kunne bringe når vi fikk høre det gamle ordet
Når juletreet ble tent til fest  og salmesangen vi stemte i
Og Jesusbarnet fikk være gjest.  om han som fødtes ved juletid.

redigert av Øyvind Hogstad
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DETTE SKJER I KVELDE

bygdekvinnelaget
Julemøte   09.12. kl.19:00 på Futejordet . Påmelding til Liv Bergene

kvelde bedehus
norsk luthersk misjonssamband
Torsdag 05.12. kl.  19:00. Møte på bedehuset
Søndag  15.12. kl.  11:00. Møte på bedehuset. Bjørn Moldekleiv taler
Torsdag 09.01. kl.  19:00. Årsmøte hos Kirsten og Øyvind Hermundsplass
17.01. - 19.01.     Bibelhelg v. Asbjørn Kvalbein
Torsdag 02.02.  kl.  19:00. Møte på bedehuset
Søndag  16.02.  kl.  19:00. Møte på bedehuset
13.03. - 15.03.    Bibelhelg v. misjonær Marit Andersen

normisjon  
02.12.  Adventsfest 
04.12.  Kafe 

kvelde menighet
Kl.16:45 - 18:00. i oddetallsuker: Familiemiddag og sangøvelse på bedehuset

østre kvelde bedehus

normisjon
Onsdag  27.11. kl.19:00. Møte med Helge Øvertveit
Onsdag  18.12. kl.18:30. Førjulsfest med Gro Rypestøl og Øystein Rambekk med frue

søndagsskolen 
Søndag  15.12. kl.10:00. Adventsfrokost
Lørdag  28.12. kl.15:00. Juletrefest

fredagsklubben
Aktivitetsklubb for 5. - 7.klasse. Salg av brus og godteri i kiosken,  
andakt og mange forskjellige aktiviteter
Fredag  06.12. kl.18:00 - 20:00. Fredagsklubb på bedehuset
Fredag  20.12. kl.18:00 - 20:00. Juleavslutning
Fredag  17.01. kl.18:00 - 20:00. Oppstart på nyåret

ten-in
For ungdom fra 8.klasse. Oddetallsfredager fra kl.20:00. Møte med andakt og sang. 
Salg av brus og godteri i kiosken. Sosialt 
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kvelde sanitetsforening
Kvelde sanitetsforening ønsker alle velkommen til våre møter!  
Vi møtes på Futejordet aktivitetssenter som regel siste onsdag i måneden kl.19:00. 
hvis ikke annet er bestemt. Møtene er åpne for alle, du behøver ikke være medlem.   
Vi synger, spiser og hygger oss med utlodning. Noen ganger har vi tema, andre ganger 
ikke. Det er veldig uformelt hos oss, men vi liker å synge! 
Første halvår 2020 ser programmet vårt foreløpig slik ut:
29.01. Viser Astrid bilder fra året som har gått og kanskje tidligere år også
26.02. Årsmøte
25.03. Even Sundby kommer til oss med sine betraktninger
29.04. Programmet ikke fastlagt.
03.06. er vi invitert til Eva og Tore på Skjærsjø.
Hver mandag kl. 15:00 - møtes vi på Futejordet for Kløvertur. Da går vi en liten runde 
uten tvang og press, bare sosialt og i et tempo som passer alle.  I 2020 er fastelavn 23.02.
så 19.02. samles vi på Futejordet for å binde ris, som vi så selger på Spar Kvelde 20., 21. 
og 22. februar Vi håper dere støtter vårt arbeid ved å kjøpe fastelavnris av oss, for det 
er en viktig del av vår inntekt. Ønsker du å bli medlem, så kan du henvende deg til vår 
kasserer  Astrid Dalen tlf. 907 29 283,  astrid-dalen@live.no
VI ØNSKER DERE ALLE EN FREDELIG OG GOD JULEFEIRING OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

DETTE SKJER I HVARNES

hvarnes kirke
Søndag 01.12. kl. 11:00. Familiegudstjenste v/Randi A. Woldseth med utdeling av kirke-
bok for 4-, 5-og 6-åringene. Sang av Ellen Jane Langerud som også tar med seg noen barn 
å synge sammen med.
Søndag 15.12. kl. 18:00. Vi synger julen inn. Prosjektkor, gløgg og pepperkaker.
Alle som vil være med i prosjektkoret er hjertelig velkomne til øvelsene i kirken onsdag 
27.11. kl. 20:00 .og tirdag 03.12. kl. 19:00.
Tirsdag 24.12. kl. 14:00. Julaftengudstjeneste v/ Randi A. Woldseth. Sang av Astrid Engen.
Onsdag 25.12. kl. 13:00. 1. juledagsgudstjeneste v/ Thorir J. Thorsteinsson. Ole Rasmus 
Bjerke spiller bratsj.

evangelisk luthersk misjonslag (elm) fredheim
Torsdag 19.12. kl. 19:00. Møte.
Torsdag 16.01. kl. 19:00. Møte.
Torsdag 20.02. kl. 19:00. Møte.
Torsdag 19.03. kl. 19:00. Møte.
Kontaktperson: Øyvind Sæleset, mobil 410 80 413.
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hvarnes bygdekvinnelag, fredheim
Mandag 02.12. kl. 19:00. Julemøte. Påmelding
Mandag 06.01. kl. 19:00. Møte
Mandag 03.02. kl. 19:00. Møte
Mandag 02.03. kl. 19:00. Møte
Kontaktperson: Torild Sønsthagen, mobil 913 49 315

granborg
3. juledag kl. 17:00. Juletrefest for hele familien. Ta med noe å bite i, vi serverer kaffe og 
brus. Nissen kommer. Gratis adgang
Torsdag 09.01. kl. 14:00. Julepensjonisttreff. Alle som har anledning er hjertelig velkommen! 
Kontaktperson: Hanne Odberg, telefon 331 13 017

hvarnes ungdomslag, (h.u.l.), bjerkely
Søndag 08.12. Juleshow. Programmet videre kommer senere i Bjerkelynytt og på  
facebook.  Kontaktperson: 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, hedrum bygdetun 
Tirsdag 14.01. kl. 18:30. Årsmøte. Vi viser bilder fra sommerturen 2019 med mer.  
Det blir en varmende suppe og godt brød
Tirsdag 18.02. kl. 18:30. Vi lærer litt om såing og prikling med Bjørn Bredvei
Tirsdag 17.03. kl. 18:30. Prydgress, bregner og levegger, med gartner Ida Johansen fra 
Vegge gård og gartneri i Horten 
Kontaktperson: Inger Marit Dalhaug, mobil 938 38 648

julegrantenning i hvarnes 
Søndag 01.12. kl. 17:00. Julegrana ved skolen i Hvarnes tennes. Lågabrass spiller og det 
blir fakkeltog og grilling ved Gapahuken. Vel møtt alle sammen!
Arrangør: Hvarnes Nærmiljøutvalg

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: 19.11., 03.12. og 17.12.
Kontaktperson: Kjell Håkestad 988 51 800 
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prestehagentreff
Annenhver mandag fra kl. 11:00 - 13:00 på Prestehagen Bofellesskap.
Følgende datoer: 18.11. og 02.12.
Kontaktperson: Mariann Eskedal 971 99 722

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

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 

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.
6.juledag kl. 16:00. har Saniteten juletrefest på Breidablikk

svarstad bedehus
Smyrna har møte hver torsdag kl. 19:00. Juletrefest i romhjula 28.12. kl:17:00

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.

vi synger julen inn på bofellesskapet
Fredag 20.12. kl. 15:30. Vi synger de kjente julesangene, julekåseri, andakt, servering av 
riskrem og småkaker. Utlodning til Misjon Uten Grenser sin “God Jul i Øst-aksjon”

julekonserter i svarstad kirke
24.11. kl. 17:00. Lardal Kantori med solister
04.12. kl. 17:00. Kulturskolens elever har konsert
08.12. kl. 18:00. Lysmesse med konfirmanter og Lardal kantori
15.12. kl. 18:30. Anita Hegerland, Johan Christer Novsjø og Lardal Kantori
20.12. kl. 19:30. Lys i mørket m/Line Kaupang, Håkon Steinsholt og Jan Ivar Eikeland
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lag julepynt og julegaver
7.desember kl. 11:00 - 13:30

Østre Kvelde Søndagsskole arrangerer Superlørdag og 
juleverksted for alle barn som vil. Det blir grøt, pepperka-
ker, julemusikk, samling med julefortellingen fra Bibelen, 
og så skal vi lage masse fint!  Juleverkstedet koster 50 kr per barn.  Det er fint 
om barn under skolealder kommer ifølge med en voksen. Eldre barn må også 
gjerne ha med en voksen, om de vil. Velkommen til koselig førjulsstemning på 
Kvelde bedehus!

Velkommen til bords!
Østre Kvelde søndagsskole har det siste året 
invitert til søndagsfrokost cirka en gang i måneden.  
Både store og små er da invitert til et godt brødmåltid i kjelleren på Østre 
Kvelde bedehus på Nes. Etter frokost har vi søndagsskolesamling for barna, 
med bibelfortelling og sang. Samtidig får også de voksne et ord for dagen, og 
fortsetter praten over en kaffekopp. Neste frokost blir den årlige advents-
frokosten 15. desember kl. 10:00. Da samles vi i møtesalen oppe, til sang og  
andakt, og det blir program både før og etter mat.  Alle barna får dessuten 
en liten julegave. Hele bygda er hjertelig velkomne. Det har vært litt færre 
samlinger for både Østre Kvelde søndagsskole og Superlørdag det siste året, 
blant annet fordi menigheten startet med familiemiddager og kor for samme 
målgruppe. Men i tillegg til frokostsamlingene, arrangerer vi påskeverksted, ju-
leverksted og juletrefest. Hvert semester legger vi også inn en tur ut i naturen. 
I september hadde vi en flott tur til Barlindåsen. På våren pleier vi å dra til 
Sportskapellet i Brunlanes, den søndagen Kvelde menighet har tjeneste der.  

adventsfrokost
15.desember kl. 10:00

Velkommen til juletrefest på Østre Kvelde bede-
hus.  Barn som vil være med på et mini-julespill 
kan komme kl. 14:45 og få på kostymer. I til-
legg til julespill blir det en juleandakt og selvføl-
gelig juletregang. Vi håper på tre ringer rundt 
juletreet i år! Be med dere naboer, venner og 
familie og bli med på denne fine juletradisjonen. 
Ta med litt av julebaksten til felles kakebord i 
matpausen.  Det blir godteposer til alle barna.

juletrefest
28.desember kl. 15:00
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jul med anita hegerland & tenor johan christer novsjø
Svarstad Kirke søndag 15. desember kl.18:30

Anita Hegerland synger julen inn med kjente og kjære julesanger. Anita er en 
av våre mest folkekjære artister med en internasjonal karriere uten sidestykke. 
Hennes stemme er solgt på over 30 millioner plater i hele verden og hun gjør 
over 100 konserter i innland og utland i året. I år starter hun feiringen i Norge 
av sitt 3-årige internasjonale 50-årsjubileum i musikken før hun feirer videre 
i Sverige og Finland i 2020 og Tyskland/Europa i 2021. Julen 2019 har Anita 
gleden av å invitere med seg tenor Johan Christer Novsjø på en magisk og  
fortryllende mini-turné på Østlandet. Med seg har de gitarist Espen Rogne og 
pianist. Lardal Kantori under ledelse av Kjell Håkestad vil også medvirke på 
konserten. Velkommen til en varmende julekonsert! Arrangementstidspunkt/
konsertstart: Søndag 15. desember, kl. 18:30. Dørene åpner kl. 18:00.  Billetter 
kan kjøpes på: www.ticketmaster.no, per telefon: 228 28 197. 
Åpningstider telefon: mandag - fredag kl. 08:00 - 16:00 / lørdag 10:00 - 16:00. 
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Etter fjorårets suksess i Kvelde Kirke gleder vi oss over å kunne få til 
en liten juleturné i våre hjemtrakter. Sammen håper Jan Ivar Eikeland 
(pianist), Håkon Steinsholt  og Line Kaupang (vokalister) at de kan skape 
en ny tradisjon.

konsertdager: 
12.12. - Hedrum Kirke 
19.12. - Kvelde Kirke 

20.12. - Svarstad Kirke 
(Alle våre konserter starter kl.19:30) 

Billetter selges i døra! 
Vi gleder oss veldig til å komme hjem til jul, og håper vi sees.

Hjertelig velkommen! 
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ottar bondevik, illegal prest i hedrum 1944 - 1945
av Tore Seierstad

Ottar BondevikOttar Bondevik

Denne artikkelen skal handle om Ottar Bondevik, men først noen 
ord om bakgrunnen for at han ble  “Motstandspresten” i Hedrum, 
innsatt av okkupanten, i krigens to siste år.
Rolv Selvig ble utnevnt til sogneprest i Hedrum høsten 1940, og 
overtok stillingen i januar 1941. Han kom umiddelbart på kant med 
Nasjonal Samling (NS) og den 1. desember 1943 ble han forvist 
til Andøya.  Pastor Reidar Hågan overtok betjeningen av Hedrum 
sognekall. Samtidig som pastor Einar Wilhelmsen bisto ham, men 
på nyåret 1944 ble også han forvist. Den 1. februar 1944 tiltrådte 
så Anders Eek som NS-prest i Hedrum. Selvig skriver i Kallsboken, med prestens navn 
i anførselstegn at “sogneprest Eek” levde i “splended isolation” og reiste fra den ene  
tomme kirken til den annen. Forholdene ble dog etterhvert verre og verre og menighet-
en var en tid praktisk talt uten betjening. Kaos og mørke hersket. En prøvde greie seg 
ved nabopresters og legmenns hjelp. Alt arbeid måtte gjøres “underjordisk”. Sogneprest 
Eeg gav opp. Bondevik overtok i denne brokete situasjonen og fikk i ettertid betegnelsen 
“Illegal prest”.
Ottar Bondevik (1909-1984) kom fra Austre Moland og var utdannet teolog fra  Menighets- 
fakultetet. Ei tid arbeidet han for å opprette Den samiske folkehøgskolen i Karasjok. 
I 1936 overtok han som rektor på Grenland Kristelige Ungdomsskole (nå Grenland 
Folkehøgskole). I 1940 rekvirerte NS skolen og rektor måtte vekk. Han dro med kone 
og to små barn til familie i Larviksdistriktet. Hans datter Dagfrid Akselsen som da var 5 
år, har fortalt at faren så etter hus uten gardiner i vinduene for der bodde det ikke folk. 
De fikk leie på “Fossheim” på Kverken i Hedrum fra høsten 1943. Der drev familien 
Landhjem landhandel. Hun forteller videre at de hadde et spisebord med et hemmelig 
rom under  bordplata. Der måtte de aldri kikke eller vise til noen. Hun opplevde dette 
veldig skummelt.  Bygdefolk gikk til presten med mat og “de kristne i bygda gikk sammen 
om å lønne ham” forteller en kilde.
Menighetsrådet fra før krigen fortsatte sitt arbeid som et illegalt råd også etter at 
NS hadde opprettet egne menighetsråd høsten 1942 . Min far Alf Seierstad var med i  
arbeidet her og arbeidet sammen med Ottar Bondevik. Den tiden Bondevik bodde på 
Kverken deltok han også i det frivillige foreningsarbeidet i bygda. Protokollen for He-
drum Sanitetsforening forteller at den 17. juni 1944 hadde Sanitetsforeningen fest på 
Volds Minde. Lokalet var overfylt. Pastor Bondevik talte over temaet “Sangens betydning 
for hver enkelt”.
Den 31. juli 1971 møttes sogneprest Ottar Bondevik og Alf Seierstad i Oddernes kirke 
i Kristiansand. Min kone og jeg skulle gifte oss og Bondevik var prest. (Se bildet på s.29.)
Jeg visste ikke mye om den historien presten og far hadde sammen, men det ble et 
sterkt og minnerikt gjensyn der i kirkens kor mellom Hedrums illegale prest i krigstiden 
og bonden fra Hedrum. Men historien om Ottar Bondevik i Hedrum inneholder flere 
fortellinger. 
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Ola Sundby fra Kvelde ble lærer på Grenland 
Folkehøgskole fra høsten 1945, og sønnen Even 
Sundby forteller hvordan det gikk til; "- Det var på 
sommeren 1945, fredssommeren, jubelsommeren. 
Far var på vei over Bommestadbrua og der ute på 
den smale brua møtte han Ottar Bondevik. Begge 
på sykkel. Nå kunne de prate åpent. Vaktene som 
hadde sjekket grenseboerbevis og med våpen 
voktet brua i hver ende i 5 år, var borte.
De kom i prat og Bondevik utfordrer Ola Sundby 
der og da til å bli lærer på Grenland, og hjelpe til 
med å starte opp skolen igjen. Og slik ble det". 
Even Sundby forteller videre en episode som viser 
hvor stor tillit Bondevik fikk i motstandssmiljøet i 
Hedrum. Det gikk ut på at Ottar Bondevik skal ha 
sagt at "ingen vet mer om krigens utvikling enn hestene på Sundby." Det hadde nok 
sin grunn i at en radio ble gjemt der i stallen og nyhetene fra London ble lyttet til av 
både to- og firbeinte.
I sakristiet i Hedrum henger det et bilde fra søndag 13. mai 1945. Bak på bildet har 
Eva Landhjem Christiansen, datter til Gustav Landhjem skrevet; "- Det var første 
gudstjeneste etter krigens slutt. For oss som var tilstede var det en uforglemmelig 
dag. Vi var fri etter de vonde årene 1940-1945. Presten som forrettet var Ottar 
Bondevik. Bondevik med kone og to døtre måtte flytte fra Grenland Folkehøgskole 
i all hast. De fikk leilighet hos mine foreldre her på Fossheim. Det hadde ikke 
vært noen konfirmasjon i den tiden vi hadde naziprest. Ungdommene hadde blitt 
konfirmert i Larvik og Sandefjord. Jeg hadde 
min konfirmasjonsforberedelse i Larvik, og 
konfirmasjonen var fastsatt til 13. mai, men sist 
i april 1945 sa Bondevik: "-Hvis det blir fred, skal 
jeg konfirmere dere i Hedrum kirke." Og fred 
ble det. Bondevik holdt sitt løfte, og 6 av av oss 
som hadde gått for presten var konfirmanter 
den dagen. Det var følgende konfirmanter; Eva 
Landhjem, Karen Johnsen, Jonny Johansen, Hans 
Thor Hagtvedt, Håkon Martinsen Bommestad og 
Andreas Lægdene.
Forøvrig var kirken så full av folk som den 
sjelden har vært. Langs midtgangen sitter 
hjemmefrontgutter. De hadde defilering i kirken 
den dagen. Det var en vidunderlig dag for oss alle. 
Vi var fylt av glede og takknemlighet. Det kan ikke 
forklares, det må oppleves".

Ottar Bondevik satte gode spor etter seg som prest, rektor på Grenland fhs, 
generalsekretær og som forfatter av flere bøker. 

Konfirmasjon 1945 i Hedrum 
Kirke. Bondevik står i alterringen

Ottar Bondevik-til venstre og Ottar Bondevik-til venstre og 
Alf Seierstad i Oddernes kirke Alf Seierstad i Oddernes kirke 
31.Juli 197131.Juli 1971
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av Øyvind Hogstad
jul på bjerkely i hvarnes

foto Kjell Håkestad
altertavla i svarstad kirke

Hvert år ordner HDHS (Hvarnes 
Dannede Herrers Selskap) med 
julegran på Bjerkely.  Julegran har 
i mange år blitt hentet på forskjel-
lige steder i bygda.  I år var det en  
beboer i Skåtanlia 19 som syntes at ei 
edelgran på tomta var blitt mer enn 
stor nok og egnet seg til å bli julegran.  
Treet var plantet i 1982 i forbindelse 
med Hedrum Sparebank’s 125-års  
jubileum.  Den var i løpet av 37 år 
blitt ca. 18 meter høy og målte 60 cm i diameter i rota. Mannskaper 
med skikkelig utstyr ordnet fellingen på kort tid og toppdelen som skulle 
bli juletre, målte 8 meter.  Den ble fraktet til Bjerkely og satt opp der.  
Fra ca. 1. desember vil den stå og lyse til glede for alle besøkende og  
veifarende, mens nissefar sitter i godstolen og passer på.

Altertavlen i Svarstad kirke er laget rundt 
1664, mens selve kirken  ble bygd noen 
år tidligere,  i 1657. Det er trolig samme  
kunstner som laget altertavler i både Svarstad 
og Styrvoll kirker i Lardal. Buefeltene i tavlen 
har 3 nivåer og variert størrelse. Øverst er det 
malt duen som symbol på Den Hellige Ånd. 
Den malte skriften er hebraisk og betyr Jahve, 
dvs. Guds navn. I midtre felt til venstre står 
en mann med en kule i venstre hånd. Kulen  
symboliserer jordkloden. Med den andre 
handa gjør mannen et velsignelsestegn. Dette 
skal symbolisere Guds allmakt. På høyre fløy 
sees en kvinne med en bibel. På bibelen er 
et lam med bakovervendt hode med seiers-
fane og kors, som er et bilde av den seirende  
Kristus. Nederst sees Kristus etter  
korsfestelsen, i følge et syn av pave Gregor.
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hjem til jul?
Fra julenummeret 1955 tar vi med:

Alle vil hjem til jul.  Det 
ofres ikke lite av arbeid, 
tid og penger for å  komme 
hjem i julen.  Selv de som 
ikke ellers har særlig kon-
takt med sitt hjem, gjør 
hva de kan for å feire julen 
hjemme.  
Julen er blitt hjemmets 
faste fest  framfor noen 

annen.  Det er noe stort og verdifullt at i hvert fall en kveld i året, kan in-
tet program eller noen tilstelning konkurrere med festen i hjemmet.   Alle 
dem som ikke har høve til å feire julen hjemme, kjenner sterk hjemlengsel 
julekvelden, minner fra barndomshjemmet dukker opp, tankene går hjem, 
forbindelsen er der.  Måtte det alltid være slik at der nordmenn ferdes, 
lengter og stunder de hjem til jul.
Men det er ikke bare barndomshjemmet som kaller i julen, “kirke-  
hjemmet” kaller også på oss.  Kirken vil være som et “hjem” for alle Guds 
barn på jord.  Hører du kallet fra dette hjem når klokkene ringer?  Mange 
mennesker har i vår tid liten eller ingen kontakt med kirke og menighet.  
Men når julen kommer, må de hjem – også på den måten at de søker Guds 
hus.  Mange føler det heldigvis slik at uten klokkeklang og folk på kirkeveg, 
kan det ikke bli en rett julefest.  Vi er glad for alle som søker til Guds hus i 
julen, også dere som sjelden eller aldri ellers er på kirkeveg.  Dere er alle 
“velkommen hjem til jul”.  I vår urolige og rastløse tid er det mange som 
er “åndelig hjemløse”, som innerst inne lengter “hjem” til Guds hus.  Men 
de finner så altfor sjelden vegen, for det er så mange ting som stenger og 
hindrer for regelmessig kirkegang og Guds ords hørelse.  I julen søker du 
igjen kontakt med kirken.  Måtte det bare ikke bli med denne ene gangen 
i året.  Får du se kirken som et “hjem”, kan du ikke annet enn å bli glad i 
den.  Her er verdier å få fra Gud selv, som du trenger for din sjels frelse.  
Skal du hjem til jul? – også i den forstand at du finner vegen til Guds hus, 
til din barndoms kirke.
 Fyll kirkene til jul !   Odd Stene Johansen

redigert av Øyvind Hogstad
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prost volds minde
av Tor Bjørvik

Lokalet Prost Volds Minde, i dagligtale bare kalt ”Minde”, har i snart 100 
år vært et samlingspunkt for denne delen av Hedrum. Kapellan Andreas 
Chr. Sørby skriver i sin (mye omdiskuterte) bok at han tok initiativ til  
danning av Hedrum kristelige ungdomsforening, som hadde planer om å 
bygge eget hus. Byggeplanene ble det ikke noe av den gangen. Imidlertid 
ville prost Helge Vold 
gjerne støtte opp-
føring av et lokale, og i 
1911 ga hans enke, So-
fie Vold, kr. 2500,- til  
oppføring av et lokale 
for ungdomsforeningen.  
Bygningen ble så reist 
på tomt utskilt fra  
prestegården i 1913. 
Tidligere ble preste-
gården i stor grad brukt til  
forskjellige møter i  
menigheten. Ved at en 
fikk et lokale nær kirken, 
avlastet det prestegården 
som møtested.   I Alf Seierstads dagbøker står at det ble stiftet et ung-
domslag på Volds Minde, trolig tilknyttet Norges Bygdeungdomslag.  
Huset ble i deres tid ombygd med scene, og det ble malt bjørketrær på 
sidene av scenen. Scenen var der til ombyggingen i 1953. Det ble visst 
aldri arrangert dansefester i den perioden. 
I mellomkrigstida og noen år etter krigen ble det drevet et aktivt  
yngresarbeid med Volds Minde som basis. Alf Seierstad var leder. Ellers 
var det på Minde stadig misjonsmøter, fester og andre kristne samlinger. 
Foreninger som Tatermisjonen, Sudanmisjonen, Det norske misjonssel-
skap, Indremisjonen og Sjømannsmisjonen hadde arrangementer. Den 
kjente haugianske lekpredikanten, Ole Langeland, hadde faste preken-  
reiser i Hedrum, og holdt husmøter på Søndre og Nordre Seierstad, på 
Nedre Bergan og i Østre Hedrum. Etter krigen ble ”Søndagsskolens dag” 
lagt til Minde de årene det var Hedrums tur til å ha arrangementet. Da var 
det gudstjeneste i kirken først.

(Bilde fra Odd Bjerke): Fra innvielsesfesten for nyrestaurert 
Volds Minde 9. sept. 1955. Her er samlet den største delen 
av medlemmene i Hedrum bondekvinnelag, og de har grunn 
til å være stolte over hvor fint huset er blitt.



33

Her står medlemmer av Hedrum bygdekvinne-
lag klare til å servere hjemmesmurte smørbrød 
til deltakerne på en dansekveld 12. november 
2008. Fra venstre ser vi: Erna Fredriksen, Main 
Moland, Karen Aker (90 år), Ella Fevang, Judith 
Moen og Gerd Gundersen.

Fra en av de faste månedlige bygdekveldene 
som diakoniutvalget i Hedrum menighet står 
for. Temaet denne kvelden var de gamle 
skolene, og det er Anne Marie Mikkelsen som 
serverer kake.

I årene etter krigen viste det seg vanskelig å  
mobilisere nok krefter til å holde Volds Minde 
i stand. Da Hedrum kristelige ungdomsforening 
ble oppløst, gikk foreningens eiendeler, inkl. 
Volds Minde, over til Hedrum menighetsråd. I 
1953 ble lokalet solgt til Hedrum bondekvinne-
lag for pantegjelda, som var kr. 2 000,-. Det 
fulgte da med en bevilling fra Hedrum kommune 
på kr. 3 500,- til reparasjon. Menighetsrådet for-
beholdt seg forkjøpsrett til 2/3 av takst. Under 
ledelse av formann Hilda Bredvei ble det satt i 
gang restaurering, og ”Minde” ble i bondekvinne-
lagets tid et populært sted for både møter, fes-
ter og selskaper. I 1957 ble det foretatt en ut-
videlse og innredet vaktmesterleilighet i 2. etg. 
Toaletter kom i 1972. Hele tida ble lokalet 

holdt i førsteklasses stand av de arbeidsomme bondekvinnene.  Fra 1984 
til 1990-tallet holdt Minde barnepark til på Volds Minde.  Da ”kjerne-  
troppene” begynte å dra på åra, ønsket bygdekvinnelaget å selge, og i 
2006 ble Minde overdratt til Hedrum menighet. Fra da av har et husstyre 
stått for drifta. Lokalet er fremdeles et viktig samlingspunkt i bygda, med 
en allsidig og god bruk. Det blir brukt både til møter i regi av menighet-
en, møter innen landbruksorganisasjonene, barnedåper, konfirmasjoner,  
minnesamvær, åremålsdager og andre arrangementer.
Kilder: Hedrum bygdebok I, av Jan W. Krohn Holm, Hedrum 1978-82And. Chr. Sørby: ”Min livshistorie!, Sandar 1931.-Møtereferater fra 
Hedrum bondekvinnelag, skrevet av Hilda Eskedal og renskrevet av Oddrun Lie - Alf Seierstads dagbøker - Tore Seierstad

Volds Minde i dag. 
Bildet er tatt under hus-

styrets marked høsten 2009. 
Christin Wilhelmsen 

leier ponnien. 



livets gang

hedrum

DØPTE
25.08.2019 Ophelia Yttervik Ahlfors
25.08.2019 Martin  Sara  Moland
08.09.2019 Tobias Aas Fagerbakke
08.09.2019 Amanda Utne Færvik
08.09.2019 Emine Hellum Fagervold
22.09.2019 Anine Wahlquist Eftedal
22.09.2019 Walter Skahjem Allum
06.10.2019 Markus Molland
06.10.2019 Lucas Rakke Kalmoe

VIELSER
24.08.2019     Camilla Helene Klophmann og Ingvald-Andre Holm

GRAVFERD
22.08.2019 Alvhild Målfrid Monsen f. 07.03.1930
04.09.2019 Jan Nordahl  f. 05.03.1951
19.09.2019 Vivi Øhrbom  f. 29.10.1943
27.09.2019 Sølvi-Ann Skinmo  f. 04.10.1935

kvelde

DØPTE
01.09.2019 Albert Davidsen Gjone
01.09.2019 Amilie Sofie Jespersen Ekblad
01.09.2019 Lilly Tanum
15.09.2019 Alma Berge

GRAVFERD
25.09.2019 Grethe Petrea Pettersen f. 14.01.1932
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styrvoll

GRAVFERD
06.10.2019 Bernt Berg f. 20.06.1950
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svarstad
DØPTE
06.10.2019 Nora Louise  Solberg

GRAVFERD
17.08.2019 Reidar Egil Nakjem f. 13.11.1941
12.09.2019 Ole Syver Melås  f. 14.05.1927
28.09.2019 Morten Valerius Kipland f. 12.09.1951

hvarnes
DØPTE
06.10.2019 Johan André Skogheim

Vi er her - alltid!

22 40 00 40 krisetelefon 

åpen hele døgnet!

livets gang



10.11.19    Kvelde kirke 11:00 Bjørn  Kinserdal  22. søndag i treenighetstiden
17.11.19    Hedrum kirke 11:00 Gunnstein Sandnes  23. søndag i treenighetstiden
24.11.19    Kvelde kirke 19:00 Randi Abelsen Woldseth  Siste søndag i kirkeåret
24.11.19    Styrvoll kirke 11:00 Thorhild Svanemyr  Siste søndag i kirkeåret
  1.12.19    Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  1. søndag i adventstiden
  1.12.19    Hedrum kirke 18:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  1. søndag i adventstiden
  8.12.19    Kvelde kirke 11:00 Bjørn  Kinserdal  2. søndag i adventstiden
  8.12.19    Svarstad kirke 18:00 Lysmesse:konf. og kantori  2. søndag i adventstiden
15.12.19    Svarstad kirke 11:00 Thorhild Svanemyr  3. søndag i adventstiden
15.12.19    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  3. søndag i adventstiden
15.12.19    Hvarnes kirke 18:00 Randi Abelsen Woldseth  3. søndag i adventstiden
24.12.19    Styrvoll kirke 14:00 Thorhild Svanemyr  Julaften
24.12.19    Hvarnes kirke 14:00 Randi Abelsen Woldseth  Julaften
24.12.19    Kvelde kirke 15:00 Randi Abelsen Woldseth  Julaften
24.12.19    Svarstad kirke 16:00 Thorhild Svanemyr  Julaften
24.12.19    Hedrum kirke 16:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  Julaften
25.12.20    Hem kirke 11:00   1. juledag
25.12.19    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  1. juledag
25.12.19    Hvarnes kirke 13:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  1. juledag
26.12.20    Styrvoll kirke 11:00 Thorhild Svanemyr  2. juledag
26.12.19    Kvelde kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  2. juledag
26.12.19    Kvelde sykehjem 12:30 Thorir Jökull Thorsteinsson  2. juledag
31.12.19    Kvelde kirke 16:00 Randi Abelsen Woldseth  Nyttårsaften
  1.01.20    Svarstad kirke 16:00 Thorhild Svanemyr  1. nyttårsdag: Minnegudstjeneste
  5.01.20    Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Kristi åpenbaringsdag
  5.01.20    Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  Kristi åpenbaringsdag
12.01.20     Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  2. søndag i åpenbaringstiden
19.01.20     Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  3. søndag i åpenbaringstiden
26.01.20     Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  4. søndag i åpenbaringstiden
  2.02.20     Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  5. søndag i åpenbaringstiden
  2.02.20     Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  5. søndag i åpenbaringstiden
  9.02.20     Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Såmannssøndagen
16.02.20     Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  Kristi forklarelsesdag
23.02.20     Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Fastelavnssøndag
  1.03.20     Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  1. søndag i fastetiden
  1.03.20     Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  1. søndag i fastetiden
  8.03.20     Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  2. søndag i fastetiden
15.03.20     Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  3. søndag i fastetiden
22.03.20     Kvelde kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  Maria budskapsdag
29.03.20     Hvarnes kirke 11:00 Randi Abelsen Woldseth  4. søndag i fastetiden
29.03.20     Hedrum kirke 11:00 Thorir Jökull Thorsteinsson  4. søndag i fastetiden  

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

DATO         KIRKE        TID       LITURG     DAG I KIRKEÅRET
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