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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

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

Følg oss gjerne på facebook. Menighetene i Hedrum, Kvelde og Hvarnes har hver sin side.
se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no

Kirkens  SOS Tunsberg
Vi er her -  alltid !

22 40 00 40 krisetelefon - åpen hele døgnet!

kjæRe LeseR

nå er sommeren her og landet sprudler av fruktbarhet og liv i sin grønne drakt. Redaksjonen håper alle 
menighetsbladets lesere finner gleden i denne vakre årstiden, om dagene nå preges av arbeid eller 
fritidsaktiviteter. Bladet er fylt med lesestoff og vitner som alltid om en levende kirke i de levendes 
land, slik det har gjort i over 70 år. Alt som lever endrer seg, som vi vet, og sånn er det også med oss 
og omgivelsene våre her i livet. når endringene kommer sakte over tid legger vi ikke merke til dem 
som vi gjør om de skjer plutselig. 
nå er Lågendalen blitt til ett rike etter sammenslåingen av Lardal og Larvik kommuner – Larvik og 
Lardal prostier. Dette har ført med seg nye utfordringer for menighetsbladet – som i våre sinn først og 
fremst betyr nye muligheter. Da menighetsrådene for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter holdt et 
fellesmøte på Granborg den 4. april, ble det besluttet å utvide bladet på den måten at Svarstad, Hem 
og Styrvold menigheter heretter deltar i utgivelsen. 
Frem til sammenslåingen av de to kommunene utga de 3 menighetene i Lardal et menighetsblad som het 
Huldra i samarbeid med kommunen. Da grunnlaget for utgivelsen av Huldra ble borte, fikk Lardølingene 
øye på muligheten til kanskje å kunne delta i Hedrum menighetsblad. nå ser vi frem til å utvide bladets 
nedslagsfelt og leserkrets. 
Dette nummeret av Hedrum menighetsblad er derfor det siste hvor vi bare holder oss til gamle  
Hedrum. I høstnummeret har vi med alle de 6 menighetene i Hedrum og Lardal. Sammenslåingen av 
Larvik og Lardal prostier, gir oss muligheter for fellesskap og samarbeide som vi bør gripe og vokse av. 
Vi kan med glede opplyse at, med den gode støtten som vi får fra våre sponsorer, har menighets-
bladet ikke vært en økonomisk byrde for menighetene, og vi ønsker selvfølgelig å fortsette slik. 
Vi tar gjerne imot bidrag fra glade givere og innimellom går 
også takkoffer i kirkene til bladet. 
I dette nummeret av menighetsbladet, er det Gunnar Hellenes 
som presenterer sponsoren vår: Hellenes Transport AS. 
Vi takker alle sponsorene våre og ønsker nye velkommen!

alle ønskes en velsignet og god sommer!

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: 13.08.18. 
Bilder og tekst mailes som separate filer til: 
ingunn@pafjola.no 
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aNdakt
av Are Sannes                                      

BLomst som spRiNGeR ut

om vi starter i Kolloserbrevet står det slik i kap 3,12: «Dere er Guds utvalgte, helliget 
og elsket av ham». Det er en flott uttalelse om enhver som er døpt til Kristus. De er 
kledd og plantet i Kristus selv. å springe ut får oss til å tenke på å løpe av gårde, men 
det handler om å utfolde det som er blomstens mulighet. å glede, fargelegge og gjøre 
naturen vakker. En blomstereng i full utfoldelse er som å titte inn i Paradis. Det er godt 
å se til liljene på marken! Ta deg tid til det.
Det mennesket du er i Kristus, lever også med et kall til å blomstre, og brevet nevner 
en hel bukett av Guds blomstring i menigheten. «Kle dere derfor i inderlig medfølelse 
og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige så dere bærer over med hverandre og tilgir 
hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre». Les gjerne videre i Kol. kap.3. 
De gode tingene er blomsterprakten i Guds menighet - også i Kvelde og Hedrum og 
Hvarnes og ellers på jorden.
Fargeprakten og duften fra naturens hage tiltrekker bier, humler og liv. Slik er menig-
heten med gode gjerninger. Den skaper trivsel og trekker til seg nye som kan finne 
tilhørighet og fylle sin plass i Guds hage. Plantene blomstrer der det er solvarme og 
næring. Se på dem når du er ute i sommer. Så handler det om å finne sin egen plass å 
blomstre. Der Guds sol, som er Guds ord, får skinne. og Helligånden gjøre sin gjerning. 
Ikke alle blomster er like storslagne i menneskers øyne. Men Gud ser det store i det små.

Det er ikke noe dumt sommerprogram å 
snakke sammen om hvordan menighet-
ene trenger å oppnå blomstrings tid. Det 
kan også være en sammenligning som 
utfordrer til bønn og arbeid, så kan nok 
«den blomstertid komme med lyst og 
glede stor». og vi hilser velkommen i 
menighetene!
Selv vil jeg gjerne takke for den velvilje 
dere møtte meg med de gangene jeg 
fikk besøke dere. Guds fred, god sommer 
og hjertelig takk! Are prest.
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miN saNG
av Ingrid næss

når jeg skulle velge “Min sang” så tenkte jeg at dette ville bli vanskelig. Vi har jo en så utrolig rik 
sang- og salmeskatt. Men så tenkte jeg at vi er jo fortsatt i påsketiden, i hvertfall når jeg skriver 
dette. Da passer det ekstra godt med en påskesang. Der er også utvalget veldig stort. 
Etter mange år i Afrika, er det kanskje ikke så rart at valget falt nettopp på en sang som opprinnelig 
kommer derfra. Den ble skrevet på swahili av en luthersk prest i Tanzania som heter Bernhard 
Kyamanywa og oversatt til engelsk i 1969. Anne Margrethe Brodal oversatte den til norsk i 1979. 
Slik ble den kjent også her i norge. Flott at vi kan få evangeliet tilbake til norge på en slik måte.
jeg ble først kjent med sangen i Kenya og da på originalspråket. I Afrika er det svært vanlig å ha en 
forsanger som synger verset. Så kommer alle inn på refrenget. I versene formidler forsangeren 
på en enkel måte hva som skjedde i påsken. Så bryter hele menigheten ut i lovsang og jubel på  
refrenget. Den afrikanske folkemelodien synes jeg passer fantastisk flott til teksten. Vi kan virkelig 
være med å juble ut for det nye livet vi har fått ved jesu død og oppstandelse. Vi trenger ikke 
frykte mer. jesus har beseiret mørke og død. Vi må også være med og fortelle videre at “tom 
er hans grav. Livet han vant da livet han gav, Gav det for oss og kjøpte oss fri. Frelse og fred han  
alle vil gi.” Her er sangen i sin helhet, slik vi finner den i salmeboken på nr. 191 og i sangboken på nr. 77:

1. Han er oppstanden , Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
jesus, vår Frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.
Kor: Lov ham og pris ham, vår Frelser og venn.
Han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår jesus er her!

2. Tre dager dødens fange han var
Før han stod opp og seiern var klar.
Tvers gjennom gravens stengsel han gikk.
Frelse og fred ved jesus vi fikk.  

3. Engelen ropte: Frykt ikke mer!
Han som du søker er ikke her!
Se, der er stedet hvor han ble lagt.
Han har stått opp - som selv han har sagt.

4. Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant, da livet han gav.
Gav det for oss og kjøpte oss fri. 
Frelse og fred han alle vil gi.
     
Glad og takknemlig hilsen fra Ingrid næss



På slutten av kvelden var det takkens ord til de som hadde 
bidratt til å få i stand denne flotte kvelden. også flere av 
de ansatte fikk takk for utført tjeneste, bl.a. vikarprest  
Erlend Woldseth. jan Petter Terkelsen som blir pensjonist 
om noen uker, ble også takket for at han har gått inn i  
oppgaver der det har vært behov. Randi Woldseth ble 
ønsket varmt velkommen tilbake etter permisjon.
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FoLkekiRkekveLd på HedRum ByGdetuN
av Anne Helene Gjone

Torsdag 12. april hadde menighetsrådene i prestegjeldet invitert til folkekirkekveld. Alle de fest-
pyntede bordene på bygdetunet ble fullsatte. De to møtelederne, jon Severin Sundby og Geir 
Bårnes, slo an en uhøytidelig tone og ledet kvelden på en humørfylt måte. Først ute var Even 
Sundby med en fersk prolog han hadde skrevet for anledningen. Den inneholdt både humor og 
dype betraktninger om folkekirken og ellers livet generelt. «Vi trenger å fokusere på lyspunktene 
i livet» var noe Even ville vi skulle legge oss på hjertet.

Hildegard Søli Berge sang vakkert for oss, bl. a. en sang hun selv hadde laget både tekst og melodi 
til. Lovsangsgruppa, som består av unge folk i menigheten, spilte og sang flott for oss. Det var 
en fryd å se disse unge utfolde seg på flere forskjellige instrumenter og høre sangen deres. De 
litt mer tilårskomne trubadurene i menigheten, 4swingende, fikk også slippe til med sin sang og 
musikk og artige replikker innimellom. 

Kveldens høydepunkt var nok talen til vår nye prost, Sølvi Lewin.  
Etter en introduksjon og spørsmål fra møtelederne følte vi at var blitt litt 
bedre kjent med henne. Hun hadde en klar og tydelig tale som traff oss.  
Hun understreket at kirken er det som skjer lokalt i møtepunktet 
med en levende Gud. Kirken er inne i en tid med forandring ytre sett, 
men vi må fokusere på at Guds løfter, de står fast og vår tro legger  
grunnlaget for kirken. I vår tid ser det ut til at sekulariseringen er på 
fremmasj. Vi må møte disse strømningene med ny åndelighet og la 
Gud vise oss nye veier som han legger klar for oss. Tiden er inne til å 
ta større ansvar for økonomi og med det få større eierskap til kirken.  
Videre understreket prosten viktigheten av det frivillige arbeidet.  
Her er også en mulighet for fornyelse når Gud viser vei og muligheter. 
Prosten så lyst på framtida. nye utfordringer gir nye muligheter der-
som vi stiller oss til disposisjon. «Bibelen er full av løfter og du er Guds 
øyensten», avsluttet hun med å si. Hun gav oss en tale til ettertanke 
og oppmuntring som vi takker for.

Lovsanggsgruppen: Gøril, Helene, Kristine, Kristian, Sindre og David.

eN stoL veNdeR Hjem...  
av Kjell Østby

En dag i april fikk lederen i Hedrum menighetsråd en hyggelig telefon 
fra ottar Hellenes (bosatt i Drøbak, opprinnelig fra Hvarnes). Han hadde 
arvet en stol, som opprinnelig stod på prestegården i Hedrum. ottar 
forteller at hans oldefar, Anders Andersen (1847-1922) på Kirkeveien i 
Hedrum, mottok stolen som gave da han sluttet som kirketjener. Fra 
1911 til 1928 var det Peder Holtermann Rynning (bildet til venstre) som 

var sogneprest og ottar tror det må ha vært han som ga denne lenestolen fra prestegården som 
gave til hans oldefar. ottars mor, Ragnhild Hellenes (født Dahl), arvet den fra Magda Andersen, 
som var svigerdatter av nils Andersen og den siste av slekten som bodde på Kirkeveien. 
Den har da vært «på reise» i 120 år, og hvis menighetsrådet vil ta imot den så kommer den på et 
vis «hjem», sier han. Det var ingen tvil om at vi i Hedrum ønsket denne stolen velkommen til pre-
stegården igjen, og 12. mai ble den overrakt til sokneprest Thorir j. Thorsteinsson, sammen med 
menighetsrådets leder. Som bildene viser, fant soknepresten seg raskt til rette, og stolen fikk heders-
plassen i stua! Vi retter en stor og hjertelig takk til ottar Hellenes, både for omtanken og gaven! 
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petteR pRest HaR takket av
av Øyvind Hogstad og Petter Terkelsen

Det har vært uvanlig mange som 
har sluttet ved kirkekontoret de 
siste månedene. I juli 2017 gikk 
prost Terje Fonk av, mens kantor 
Tone Langmoen Kalbakk gikk av i 
februar i år. Denne våren har kirke-
verge Hans onarheim fått sin etter-
følger og nå altså seniorprest jan 
Petter Terkelsen. Det er imidlertid 
ikke noe dramatikk i dette, for alle 

oppsigelsene har sin bakgrunn i 
oppnådd pensjonsalder, og da har 
man jo lov til selv å velge sin fram-
tid. Vi i redaksjonen vil takke Petter 
for hans innsats i Hedrum, Kvelde 
og Hvarnes menigheter gjennom  
mange år. Vi ba han om å skrive 
en avskjedshilsen her i menighets-
bladet, og her kommer den:

du verden, så fort tiden går!

Det er helt ufattelig at det alt er 39 år siden jeg begynte som prest i Den norske kirke. Det 
har vært fantastiske år! jeg har vært privilegert som har fått ha en slik tjeneste gjennom det 
voksene livet. 

Det er uvirkelig å tenke på at jeg nå skal ut i pensjonistenes rekker. jeg kommer til å savne en 
hel masse, det vet jeg. Men det er utrolig mye på pluss-siden også. Som å få styre tiden mer 
selv, bruke mer tid sammen med familie og venner. Sammen med pensjonist-kona mi, går vi 
en spennende tid i møte. jeg gleder meg.

I løpet av disse årene har jeg fått tjenestegjort som prest både i Troms, nordland, Texas og 
Vestfold. Den desidert lengste perioden ble her i Larvik prosti, hele 27 år. Her har trivselen vært 
på topp, gode kollegaer har krydret tilværelsen. og ikke visste jeg at det var så mange flotte 
mennesker i Vestfold. Mange gode grunner gjør at vi slår oss til ro her for resten av levetida vår.
Både Klara, kona mi, og jeg er glade i naturen, og her er det kort vei både til fjells og til kysten. 
Dessuten er Kveldebygda et godt og trivelig sted å bo. 

Selvsagt går det ikke an å pensjonere seg fra arbeidet i Guds rike. Som kristen ønsker jeg jo 
fortsatt å være et vitne for Han som trofast har vært til stede i livet mitt. Troen på jesus gir en 
trygghet både for livet her og nå, og for den ukjente fremtiden jeg skal møte. Det er så viktig 
at stadig flere utfordres til å bli med i hans disippelskare. I Kvelde har vi et åpent og gjestfritt 
menighetsfellesskap. Min bønn er at stadig flere må finne veien dit. Det er så mange dyktige 
og gode medarbeidere i menigheten vår, både ansatte og frivillige. jeg unner alle å oppleve et 
slikt fellesskap. For å sitere et vers fra Boka alle bør lese: jesaja 43: 19. Se, jeg gjør noe nytt.  
nå spirer det fram. Merker dere det ikke?

Så vil jeg takke alle jeg har møtt i tjenesten min her i Larvik prosti. jeg har fått utrolig mye  
gjennom alle møtene, fellesskapet, samarbeidet og oppgavene. Vi har møttes både i glede 
og sorg. Slik er livet. Det har vært sterkt å se hvordan en makter å gå videre etter de tyngste 
hendelser. Gud styrke og bevare dere alle!

Vennehilsen fra Petter Terkelsen
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Første rad fv: Charlotte Stensvald Løveseter, sogneprest Thorir jökull Thorsteinsson, kateket Lasse Rasmussen 
Moskvil og Kamila Aleksandrova.
Andre rad fv: Malin Fosstveit Gloppe, Amalie Lomme Lofstad, Elise Vannum Seierstad og Monja Regine nakim Holm. 
Tredje rad fv: Kristine Holt Reinskås, Sean Brian Rowlands, Birk Finnerud Hagtvedt, Daniel Aasrum og Thea Sørensen.
 

koNFiRmaNteNe i HedRum koNFiRmaNteNe i kveLde oG HvaRNes

Foto: fotograf Line Loholt

Første rad fv: Mathias Gustavsen Lindhagen, Kim Aino olsen, Emma nordkvelde Huseby, sogneprest Randi 
Abelsen Woldseth, Vilde Røed Pedersen, Andreas Hillestad Gjone og Karl-oscar Brådalen Brevik.
Andre rad fv: Benjamin Mathisen, jonathan Elgesem Pettersen, William nikolai Ankersen, Rikke Solberg Eriksen, 
Vetle Brathagen, Finn Roligheten og ole oswald Komma.
Tredje rad fv: jonas Ragnhildrød, Petter Bye Brattbakk, Philip Andrè Gonstad Rambo, Håkon næss Øyen, 
Eskil Mikkelsen næss, Martin Andreas Farmen, Lars Martin Holm og nikolas Tangen. 

Foto: fotograf Line Loholt
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FRa oRGeLkRakkeN
av Halvard A. Brattvoll

Vi er inne i pinsetiden, en tid som kanskje ikke har samme plass i folks bevissthet som jule- og 
påsketiden. Pinsedagen, den 50.dag etter påske, var en velkjent høytidsdag for alle jøder. For jesu 
disipler ble dagen et helt avgjørende vendepunkt. Etter dette forkynte disiplene evangeliet med 
stor frimodighet og nye medlemmer ble lagt til menigheten i den hellige dåp. Pinsedag regnes 
derfor som kirkens fødselsdag, selv om kretsen rundt jesus også tidligere viste klare tegn på sam-
funnsdannelse. I oldkirken feiret man også pinsedagen til minne om Kristi himmelfart, og pinsen 
var den viktigste dåpstermin i tillegg til påsken. Det engelske navnet for pinsedag, Whitsunday, og 
det nynorske Kvitsundag, refererer til de hvite dåpsklærne.
Som natten før juledag og påskedag ble det også på pinseaften holdt en vigilie (våkenatt) for Her-
ren. Da samlet menigheten seg i bønn fra solnedgang til soloppgang. Dette var Kirken, ekklesia 
– «samling av de kalte», ikke en gruppe «privatpraktiserende» i troen, men den kirke som Peter 
fikk i oppdrag å bygge. Det er for øvrig interessant å legge merke til at begrepet «kirke» (ekklesia) 
har en sentral plass i Det nye testamente, og nevnes hele 111 ganger, foruten at den finnes i en 
rekke metaforer, som «Guds folk», «Guds hjord», «det nye Israel», «den hellige stad», «bruden», 
«Kristi legeme», osv..
I hymnen «Kom Hellig ånd med skapermakt» starter det første verset nettopp med en bønn til Den 
Hellige ånd om at han må bøte på all den skade synden har ødelagt.
På orginalspråket (latin) heter den «Veni creator spiritus» og er skrevet av abbed Hrabanus Maurus 
(død 856). Den ble opprinnelig brukt ved bispeinnsettelser, kongekroninger og kirkemøter. Det er en 
bønn om Helligåndens syv gaver; visdom, forstand, rådgivning, styrke, kunnskap, fromhet og frykt. 
Salmen er en bønn om Helligåndens komme, om ild, kraft og mot, om hjelp til å bekjenne troen, 
om opplysning, om kjennskap til Helligåndens virke og om at Helligånden vil bygge sitt tempel i den 
troendes bryst. Endelig blir Helligånden omtalt som en brudgom («brudefører»), som skal føre den 
troende til «den store bryllupsfest» i himmelen, altså gjenforeningen med jesus. Hymnen var kjent på 
tysk allerede i middelalderen, og ble videreført i den protestantiske kirke i en tysk gjendiktning 
av bl.a. Martin Luther. Salmen er gjendiktet flere ganger. Hos oss er den stort sett innsunget 
gjennom M.B. Landstad’s gjendikting, etter Martin Luther. I tidligere salmebøker fantes den alltid  
plassert under rubrikken Pinse. I norsk salmebok 2013 finnes den på nr. 512, som en Hellig ånds-salme. 

1. Kom, Hellig ånd med skapermakt, opprett hva synd har ødelagt, 
og glede i hvert hjerte giv som du har født til evig tid.

2. En trøsters store navn du har, Guds gave god og dyrebar, 
for sjelen syk en salve mild, en livets brønn, en hellig ild!

3. Du visdoms, råd og styrkes ånd, du kraft av Herrens høyre hånd, 
du lysets bærer, ordets tolk for alle tungemål og folk,

4. Ditt lys opptenn i vår forstand, i hjertet kjærlighetens brann, 
til vannmakt vår og usseldom med hellig hjertestyrke kom!

5. Vår fiende, jag ham på flukt, gi fred og troens fagre frukt, og 
la oss alle, store små, i sjeleomsorg hos deg stå!

6. Gjør oss med Gud, vår Fader, kjent, med Sønnen som fra ham er 
sendt, med deg som fra deg begge går, og hjelp at vi i troen står!

7. Vær lovet, Gud, vår Fader god, Guds Sønn som opp av døde 
stod, og trøsteren som kom her ned: Vær lovet i all evighet!

stoR duGNads- oG GiveRviLje 
av kateket Lasse Rasmussen Moskvil 

Folk i vårt område bidrog med 35.237 kroner til 
Fasteaksjonen til kirkens Nødhjelp. det sikrer 
varig tilgang til rent vann for 177 mennesker.

«Vi er utrolig takknemlige for bidragene fra folk i Hedrum, Kvelde og Hvarnes, og for den dug-
nadsviljen som vi er vitne til fra de mange som går med bøsser for oss», sier generalsekretær i 
Kirkens nødhjelp, Anne-Marie Helland. Fasteaksjonen er landets nest største bøsseaksjon, etter 
TV-aksjonen, og blir arrangert av menigheter landet rundt. Mange av de som går med bøsse er 
konfirmanter, som også lærer mer om bistandsarbeid og solidaritet i løpet av aksjonen.
«når vi forteller om Fasteaksjonen til de folkene vi hjelper, så blir de fascinerte og takknemlige 
over tanken på at noen mennesker på andre siden av kloden bruker både fritid og penger på at 
de skal få rent vann, en do eller muligheten til å vaske seg. Fasteaksjonen er solidaritet på tvers 
av landegrenser, og det er deilig å se», sier Helland.

Hvarnes’ fire bøssebærere samlet inn kr. 5402,- som gir reint drikkevann til 27 mennesker og
Kveldes 16 bøssebærere samlet inn kr. 17.935,- som gir reint drikkevann til 90 mennesker.
Foreldre og besteforeldre var sjåfører, og sognepresten hjalp til bl.a. som tellekorps. For konfir-
mantene er fasteaksjonen en praktisk erfaring av å kunne bety en forskjell for mennesker de kun 
vet om i det fjerne, men ikke kjenner. Det er meningsfullt å erfare at man faktisk kan bidra til en 
bedre verden, det får man muligheten til som bøssebærer. 
I Hedrum fikk konfirmantene hjulpet 60 mennesker med reint drikkevann siden de samlet inn  
kr. 11.900,-. De fikk se en film om hvordan jean på 14 år hadde det i en flyktningleir i Sør-Angola. 
Hele familie hans måte flykte for livet fra Kongo da gruppen Boko Haram angrep landsbyen deres.

Med hjelp fra Kirkens nødhjelp får ca. 10.000 mennesker i flyktningleiren hjelp med hygiene, reint  
vann og medisiner mot vannrelaterte sykdommer på grunn av urent drikkevann. jonnas bøsse-
skole gav en god opplæring for konfirmantene før de skulle ut på «gåturen som redder liv».

 



utvideLse av kveLde kiRkeGåRd
av Magne Krossøy Heum

Gravplassen ble tatt i bruk i 1871, og har hatt flere utvidelser. Gravplassen har 864 graver hvor det er ledige 
graver frem til 2020. På de eldre gravfeltene er størrelsen på gravene veldig små og uorden og skjevheter, som 
har oppstått over tid, på enkelte rekker er det ikke hensiktsmessig å gjenbruke ledige graver. Det planlegges 
utvidelse av gravplassen som skal stå ferdig til bruk i 2020. Utvidelsen i sør vil gi plass til 204 kistegraver, navnet 
minnelund for urner med 211 plasser, parkering og driftsområde med driftsbygg. Eksisterende gravplass vil 
også få oppgraderinger både visuelt og funksjonsmessig, med hensikt å gjøre uttrykket mellom ny og gammel 
gravplass så lik som mulig. Det gamle bårehuset er tenkt innredet for bruk til menighetsrelatert aktivitet og vil 
også inneholde handicaptoalett for besøkende. Det opparbeides interne veier med fast dekke som skal knytte 
sammen gravplassen fra eksisterende parkering i nord til ny parkering i sør.
Planleggingsarbeidet til reguleringsplanen er kommet langt, det gjenstår små justeringer og utarbeiding av 
matjordplan. Etter dette skal planen 1. gangs behandles i kommunen og legges ut til offentlig ettersyn. Planleg-
gingsarbeidet er nå stoppet opp fordi hele potten kommunen bevilget, til planarbeid og reguleringsplan, er gått 
med og vi er nødt til å få ekstrabevilgninger for videre fremdrift. Vi håper at bevilgningen kommer, eller ikke 
drøyer for lenge, slik at store forsinkelser i fremdriften unngås. 
Under er det tatt med utdrag av tekst og bilder fra forprosjektbeskrivelsen som er utarbeidet av Grindaker 
landskapsarkitekter på oppdrag fra Larvik kirkelige fellesråd.

tiltaket 
Gjelder etablering av nye kistefelt på Kvelde kirkegård med tilhørende parkeringsplass. Tiltaket omfatter nye kiste-
felt, navnet minnelund, interne gangveier, beplantning, parkeringsplass, nytt driftsbygg, driftsplass, inngjerding og 
diverse møblering i form av benker, vannposter, porter og belysning. Utvidelsesarealet ligger i direkte tilknytning 
til eksisterende gravplass og er på ca. 5 daa.

konsept og planløsning
Det har vært viktig å skape en god tilknytning til eksisterende gravplass ved planlegging av den nye utvidelsen. 
Både visuelt og funksjonsmessig. opplevelsen av det store landskapsrommet gravplassen ligger i og åpenheten 
mot Østre jordstøyp er viktig for områdets karakter og er ønskelig å videreføre. Det etableres en ny gangvei helt 
fra porten nord på eksisterende gravplass og langs østsiden av kirken ned til utvidelsesarealet. Et internt gangvei-
system etableres rundt de nye gravfeltene for å sikre en god forbindelse ned til parkering og driftsplass. Det legges 
opp til ca. 200 kistegraver i utvidelsesområdet. Disse er fordelt på 2 felt avdelt av en gangsti. Gangstien som 
deler kistefeltene ender i en minnelund som åpner seg opp mot det åpne jordbrukslandskapet og utsikten mot  
åsprofilen i vest. Plassen vil også fungere som et oppholdssted for ettertanke og kontemplasjon. Minnelunden har 
plass til ca. 210 urner som settes ned i tilliggende gressareal. 

Det er planlagt to nye oppholdsplasser på det nye arealet. Vannposter er tilknyttet disse. Det er i tillegg planlagt 
å anlegge to like plasser på eksisterende gravplass. Kirketorget rustes opp med nytt dekke som knytter seg til det 
nye interne stisystemet, parkeringsplass og driftsområde. Parkeringsplass er lagt lengst syd i området sammen 
med det nye driftsområdet. Det er hensiktsmessig at disse arealene ligger lett tilgjengelig samtidig som de er 
godt skjermet i forhold til gravplassen. Den nye parkeringsplassen rommer 35 p-plasser inkludert en HC-plass. 
I tillegg er det lagt opp til én HC-parkering i nord. Driftsområdet er adskilt fra parkeringsplassen med kjøreport 
og buskbeplantning som skjermer denne mot omgivelsene. Driftsområdet rommer garasje/ kontor og fire større 
plasser for masser.

inngjerding og port
Eksisterende gravplass er idag omgitt av en steinmur i øst og et tregjerde av åpen karakter mot nord, vest og sør. 
Tregjerdet erstattes av et smijernsgjerde av samme karakter som eksisterende porter. Gjerdet forlenges i hele 
utvidelsens utstrekning og avsluttes med porter mot henholdsvis driftsgård og parkeringsplass. Steinmuren for-
lenges langs Kveldeveien sørover til parkeringsplassen. Eksisterende porter og mur restaureres. nye gangporter 
skal ha tilsvarende utforming. Kjøreport av lik karakter som gjerde.

minnelunden
Gangstien som deler kistefeltene ender i en navnet minnelund som i tillegg 
vil fungere som felles oppholds- og møteplass. Minnesmerkene plasseres 
i en stilisert form av Lågen, og utformes med to enkle stålprofiler med 
navneplaketter i enkle rader imellom. navnene stanses ut av stålplatene.

vegetasjon
Vegetasjonen skal ivareta viktige siktlinjer og tydeliggjøre gravlundens karakter. I dag er gravplassen relativt åpen 
mot omgivelsene. Målet med ny vegetasjon har blant annet vært å skape en skjerming mot omgivelsene uten 
å fjerne virkningen av det karakteristiske åpne åkerlandskapet som omgir kirken. Mot Kveldeveien i øst er det 
planlagt en trerekke som vil kunne utvikles over tid. Trerekken har som formål å skape en verdig innramming av 
gravplassen mot veien, skape rom, årstidsvariasjoner og gi etterlengtet skygge på varme dager. Rester av tidligere 
trerekke på eksisterende gravplass fjernes for å gjøre rom for nye trær. Bjørketrærne i nord vil være vanskelig å 
bevare da trærne er gamle og er i konflikt med eksisterende luftstrekk. Mot vest og nord er det planlagt en lav 
vegetasjonsbuffer i form av en fri hekk bestående av et mangfold av arter for å skape variasjon. Det vil i tillegg gi et 
robust vegetasjonsfelt dersom enkelte arter skulle få sykdom eller ikke trives av andre årsaker. Mot syd planlegges 
en tilsvarende buffer, men med et høyere vegetasjonsvolum for å bedre skjerme parkeringsplass og driftsom-
råde. Inne på gravplassen planlegges plantefelt i tilknytning til oppholdsplasser langs den nye internveien og på 
navnet minnelund. Det er ønskelig å bruke en del markdekkende stauder og forskjellige sorter gress og stauder 
som bunndekke, samt middels høye busker med ulik karaktér. Dette blant annet for å opprettholde åpenheten i 
landskapet, gi årstids-variasjoner og skape rom og skjerming av oppholdssoner. 

materialbruk
Anlegget har en gjennomtenkt materialbruk med tanke på praktisk 
bruk og uttrykk. Fast dekke i anlegget er i hovedsak foreslått som 
barrikadedekke, en form for limt grus, på internveier. 
Det benyttes kant av stål, uten vishøyde, langs internveier.  
Enkelte steder mellom plantefelt og tilliggende arealer benyttes 
det stålkanter med vishøyde. Stål på benker, minnesmerker og 
belysning lakkeres i sort. Porter og gjerde utformes i smijern og 
vannpostene som en todelt steinblokk hvor vannuttak integreres 
i denne. Kirketorget får fast belegg av samme type som intern-
veiene. Parkeringsplasser og driftsområdet belegges med asfalt.

Belysning
Belysning av gravplassen består av orienteringsbelysning og effektbelysning. De interne veiene belyses med faste 
mellomrom. Belysningen er planlagt for å skape trygghet, orientere i mørket, definere rom, samt iscenesette sentrale 
elementer som minnelunden. Her benyttes lyspullerter eller annen type effektbelysning.
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1503.62.42415

Kvelde

Tilgjengelig hele døgnet

Når erfaring teller . . .

Nansetgt. 43, Larvik • www.labe.no

Telefon 33 18 10 80 

– fordi livet bør handle om gode opplevelser! 

takk tiL aLLe BidRaGsyteRe!

www.bergeneholm.no
Det er mulig å gi en pengegave via appen Vipps. 
Bruk nr. 80817 eller søk opp Hedrum menighetsblad.  

Dette er et tilbud til deg som foretrekker denne måten å 
betale på. overføring til kontonummer akkurat som før, 
er selvsagt fortsatt mulig – velg det som passer for deg.

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

tur@tide.no   tide.no

Leie turbuss

16 17



teN-iN
av Helene johanne Gjone

Ungdomsskolen kan være en vanskelig tid for mange. Det kan være vanskelig å finne sin 
plass i verden, og et driv i livet. Mange ungdommer gleder seg til helga, fordi det er fri og 
de slipper skolen. Andre gruer seg til helga fordi de sitter alene uten kontakt med noen. 
Ten-In endrer på det. Her samles ungdommer fra 8. klasse og oppover og gir hverandre 
en plass de alltid kan komme til. Sammen med jesus samles det ungdommer på Østre 
Kvelde bedehus annenhver fredag og vi koser oss med andakt, sang og godteri. 
Det er alltid noe godt å få i seg i løpet av kvelden, både i form av kaker og gode ord.

Ten-In er et fristed for stresset ungdom der 
de kan møte flere venner og «chille» med  
jesus. Det er også et fristed for engstelige 
foreldre. Som forelder trenger du ikke 
engste deg når barnet ditt går inn døra. 
De kommer ut igjen minst like lykkelige 
som da de gikk inn. 
Andaktene på Ten-In holdes av ulike 
mennesker i alle aldre. De snakker om 
alt fra jesu liv til hvordan man lager 
vafler. 

ten-in er en samling av koselige, pratesalige og morsomme mennesker, og vi øn-
sker alle fra 8.klasse og oppover velkommen til Østre kvelde bedehus på fredager 
i oddetallsuker. 

påskeveRksted på voLds miNde
av kateket Lasse Rasmussen Moskvil 

Tradisjonen tro var det Påskeverksted på Volds Minde lørdag før Palmesøndag. Dette ble 
startet i 1987 eller 1988, av Astrid Løwe og flere andre, i Hedrum menighet. «Vi har holdt på 
i rundt 30 år», sier Grete Seierstad, en av de om er aktivt med og leder samlingen.

I år var det 20 barn i alderen 3 til 14 år som deltok sammen med ca. 21 voksne. Ungene 
kunne lage forskjellige påskedekorasjoner, fargelegge et glassmaleri av den oppstandne 
Kristus eller så karsjefrø som spirer nå når våren er like rundt hjørnet, for å nevne noe.
Vi sang kjente påskesalmer, vi fikk høre om den første nattverd gjennom dukkespill med 
joffen og Kamille, og mange frivillige hadde ordnet med kaker og kaffe før aktivitetene.
«Dette er en flott tradisjon som vi gleder oss over at så mange fortsatt ønsker å bruke», sier 
Grete. For mange begynner påsken ved at de får delta på påskeverkstedet på Volds Minde. 

19 Barn og voksne i full aktivitet. joffen og Kamille fortalte om nattverd.

jesus oppstått som «glassmaleri». Påskedekorasjoner på verkstedet.

Husk påmeLdiNG tiL sommeRLeiR
– minner for livet!

•  stRaNd LeiRsted: www.actavebu.com/leir.html
Tlf.: 458 69 896 // E-post: acta.vebu@normisjon.no

•  soLåseN LeiRsted: www.nlm.no/nlm/leir
Tlf.: 33 15 67 50 // E-post: solasen@nlm.no

• kNattHoLmeN: www.knattholmen.no
Tlf.: 33 48 31 30 // E-post: vestfoldogtelemark@kfuk-kfum.no



På en slik kveld er det alltid noen 
som bør hedres, denne kvelden 
Anne Hvarnes nordkvelle. Anne har 
hatt forskjellige verv og nå mange 
år som kasserer. Hun fikk tildelt 
norges Bygdekvinnelags hustavle. 
Vel fortjent.
Utover kvelden var det hilsninger 
med gode ord og blomster både fra 
fylkesstyret og nabolaga. Herborg 
Bårnes hadde med hilsen og gave 
fra skolen. Gaven var en stor flott 
dekorert konvolutt som inneholdt en 
tegning fra hver enkelt elev. Vi takker 
så mye for denne koselige gaven. 

Hanne B. odberg mimret litt fra den gang det var kurs og studieringer.  I 1981 var 5 stykker med i 
en studiering om barn og bøker. De vant årets studiering og premien var en 3 dagers tur til oslo. 
Der fikk de oppleve balletforestillig på operaen, besøk på fjernsynshuset og de hadde middag 
med Anne Cath Vestly. Hun hadde vært i Hvarnes, på Holt den gang Vestfold Ungdomsfylkings 
sommerstevne ble arrangert der. En av damene ble utsatt for veskenapping, det lyktes ikke og 
tyven fikk erfare at ei ”bondekjerring” fra Hvarnes  ikke er å spøke med. Hun fortalte også om 
Sang og Klang, en aktivitet for barn under skolealder. Her lærte barna mange sanger, rytme og 
bevegelse etter musikk, og de ble kjent med andre barn enn de som bodde i nabolaget.
Hvert år på mai-møtet har vi avleggerauksjon, og når vi til denne kvelden hadde fått noen flotte 
petunia dro vi i gang en auksjon. Auksjonarius fikk opp stemningen med muntre kommentarer 
og budene haglet med smil og latter.
Varaordfører olav nordheim kom sent, men godt, etter formannskapsmøtet. Han hadde med 
seg blomster, gavesjekk og gode ord fra kommunen.
Bygdekvinner i Hvarnes er aktive og engasjerte både kulturelt og sosialt. Vi jobber for ei levende 
bygd, vi ønsker å ta vare på hverandre og gi de unge gode oppvekstvilkår. Vi ønsker å ta vare på 
tradisjoner og verne om bygda vår. Vi ønsker at flere vil være med oss i dette og nye medlemmer 
er hjertelig velkommen.
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HvaRNes  ByGdekviNNeLaG  80 åR 
av Signe E. Lofstad

Det er i år 80 år siden Hvarnes bygdekvinnelag ble stiftet, den gang het det Hvarnes bonde-
kvinnelag. jubileet ble markert med et jubileumsmøte på stiftelsesdatoen, 25. april. Granborg 
var pyntet til fest da leder, Elsa Ødegaard, ønsket velkommen til 3 æresmedlemmer, tidligere 
ledere, representanter fra Vestfold fylkesstyre, nabolaga Kvelde og Lardal, sangkoret Dusinet 
og dagens medlemmer.
Kvelden startet med underholdning  av Dusinet med Hanne B. odberg på piano. Hun fortalte 
at sangkoret ble startet på grunn av at bondekvinnelaget trang forsterkninger med sangstemmer 
ved et arrangement. Elin Grimholt hadde skrevet og leste en fyldig og fin jubileumsberetning. 
Fra denne kan nevnes at i 1939 ble det holdt et 3 dagers fjøsstellkurs  med 25 deltagere. 
På avslutningskvelden møtte 70 mennesker opp. Medlemskontigenten  var da 1 krone i året,  
i 1948 ble den forhøyet til kr. 1,50. På et medlemsmøte i 1957 ble det samlet inn underskrifter 
mot atombombeprøver.
Kirken har alltid stått sentralt i vårt arbeid. Vi pynter til alle gudstjenester og ved våronnmesse  
med vårblomster, sålaupen fylt med såkorn, og  poteter er satt fram.  I 2014 var laget aktivt 
med å skaffe midler til ny kirkeløper. Hvarnes skole er også en hjertesak for laget. Damene stiller 
velvillig opp for å lære barna å strikke og tove. Alle elever i 6. klasse får hver sin kokebok. På 
vårparten lager vi lunsjbord for elever og lærere. En høydare i en hektisk skolehverdag. 

En liten gutt sa; ”Skulle kanskje ikke 
tatt det 5. rundstykket, men det var 
så godt atte”. Vi  stiller opp for bygda 
vår når det ønskes og er behov. 

Styret i Hvarnes Bygdekvinnelag fra venstre: Torild Sønsthagen, styre-
medlem, Signe E. Lofstad, sekretær, Kirsten E. Landsverk, nestleder, 
Anne Hvarnes nordkvelle, kasserer og Elsa Ødegaard, leder.



dette skjeR i HvaRNes

evaNGeLisk LutHeRsk misjoNsLaG (eLm), FRedHeim:
Torsdag 16.08.  kl.19.00. Møte.
Torsdag 20.09.  kl.19.00. Møte.
   kontaktperson: Øyvind sæleset, mobil 410 80 413.

HvaRNes ByGdekviNNeLaG, FRedHeim:
Mandag 03.09. kl.19.00. Førstehjelp.
  kontaktperson: elsa Ødegaard, mobil 984 55 742.

HvaRNes uNGdomsLaG, BjeRkeLy:
Lørdag  30.06. kl.09.00-11.00. Hvarnes Dannede Herrers Selskap inviterer til frokost 
i Bjørkelunden. Det blir egg og bacon, deilig pålegg og godt brød, kaffe, te, melk og 
juice. Ta med hele familien og kos dere en lørdags formiddag. Pris: kr. 50,-. 
Samtidig blir det Bruktmarked. Ønsker du å melde deg på til Bruktmarkedet, ta kontakt 
med Guro Brustad, mobil 905 38 136.

Lørdag 01.09. kl.19.00. Cowboyfest.
  kontaktperson: thor Rikard odberg, mobil 900 91 883.

mauRtua (1.-7. klasse), BjeRkeLy: 
Treff én kveld i måneden fra september til april med unntak av januar, oftest 1. onsdag i 
måneden. Barna får lapp på skolen i forkant av disse kveldene.
  kontaktperson: mette Bye utklev, mobil 481 08 943. 

BLi med tiL tHaiLaNd 26.10- 09.11
av Kari Fuglestein

Egil S. Eide sin 30-års jubileumsreise. Egil er en reiseleder som 
kan mye om Thailand, folket, kulturen, kan språket, så her kan 
jeg love en tur med mye opplevelser og minner for livet. jeg og 
flere fra Kvelde var med på hans Thailandstur for ca. 2 år siden, 
og det var en kjempeflott tur hvor vi reiste nord i frodige Thailand. Denne gangen går turen 
nord/øst. Flotte hoteller, reint og fint, og god mat.
På denne turen skal vi også få nyte godt av Egils kunnskaper og naturen, kultur, historie,  
religion, misjon og nærmøte med thaienes smilende livskunst - alt i ett.
Plussreiser er mer enn ferie, her kan du melde deg på turen;  tlf. 70 17 90 00.
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misjoNspRosjekt i HedRum
av Kjell Østby

Nådehjemmet, Home of grace, i thailand
Hedrum menighet inngikk i fjor en avtale med nMS (Det norske Misjonsselskap) om å støtte 
arbeidet ved «nådehjemmet» i Bangkok, Thailand. nådehjemmet drives av Den Evangeliske  
Lutherske kirken i Thailand og prosjektet frontes av Det norske Misjonsselskap (nMS).
Hedrum menighet har forpliktet seg til kr. 30 000,- over 4 år (2017-2021). Avtalen ble under-
skrevet på en hyggekveld på Volds Minde i november i fjor, hvor menigheten hadde besøk av 
jeed Skjerpe. Hun og familien har arbeidet flere år i Thailand, og denne kvelden formidlet hun 
glimt og informasjon fra dette arbeidet svært levende og underholdende.
nådehjemmet feiret 30 år i fjor og har gjennom disse årene sett det som sitt oppdrag å gi 
hjerterom og husrom til vanskeligstilte enslige gravide jenter i Thailand. Gjennom disse årene 
har de hjulpet over 900 jenter og barna deres da de trengte det som mest. nådehjemmet i 
Bangkok har gitt enslige nybakte mødre et pusterom fra en tøff hverdag. Mange unge jenter 
ombestemmer seg og vil beholde barnet sitt etter å ha vært her. nådehjemmet har plass til 
opptil 15 beboere samtidig.
Mange av jentene som kommer dit har blitt gravid med en sexkunde eller har truffet menn som 
ikke har fortalt at de allerede er gifte og har familie. De fleste ønsker først å adoptere bort bar-
net, men mange knytter seg til barnet og ombestemmer seg. jentene kommer til nådehjemmet 
før de skal føde og fraktes til sykehus når fødselen skal skje. Etterpå blir de hentet tilbake og får 
tid i rolige og trygge omgivelser sammen med sine nyfødte. De får dermed tid til å bli kjent med 
barnet og tid til å tenke på hvordan de skal få dette til å fungere.
For jentene som ikke ser seg i stand til å ta seg av barnet og likevel ønsker å adoptere bort, 
samarbeider nådehjemmet blant annet med et adopsjonskontor og fosterhjem. De har opp- 
følging av fosterhjem/barn og mor/barn inntil mor eventuelt kan overta omsorgen for barnet igjen. 
«Guds kjærlighet skal gjennomsyre alt arbeid her. å formidle nåde og likeverd til jenter som har 
vokst opp i et samfunn preget av klasseskille er fantastisk», sier lederen.
Lederen på nådehjemmet er opptatt av at nådehjemmet skal være et alternativ, at jenter skal 
se at det finnes et alternativ til abort, og at nådehjemmet skal gi et godt og trygt tilbud for de 
som ønsker å beholde barnet sitt. 

For gaver kan følgende brukes:
• vipps kode #10364 merkes «Misjonsprosjekt»
• Konto 2440 07 57484 merkes «Misjonsprosjekt»



dette skjeR i HedRum

HedRum misjoNsFoReNiNG Nms:
Endelig program er ikke klart.
kontaktperson: Grethe seierstad, mobil: 900 65 671.

meLØ saNitetsFoReNiNG:
Melø sanitetsforening har møte på Strandly siste mandag i hver måned kl. 19.00.

RØdBØL saNitetsFoReNiNG:
Rødbøl sanitetsforening har møte på Rødbøl skole første mandag i hver måned 
kl. 19.00.

veRNiNGeN BedeHus:
På Verningen skjer det mye. Følg Verningen bedehus sin facebook side.

dette skjeR i kveLde

kveLde kiRke:
Søndag 23.09. kl.17.00. Evangeliesenteret kommer til Kvelde kirke. 
Det blir mye sang, tale og vitnesbyrd. Det vil bli anledning til å gi 
en gave til evangeliesenteret. Kirkekaffe.

arr. Normisjon og kvelde menighet

kveLde BedeHus:
• Norsk Luthersk Misjonssamband: 
Torsdag 02.08. kl.19.00. Møte.
Søndag 19.08. kl.18.00. Møte.
Søndag 02.09. kl.19.00. Møte.
Fred. - Sønd. 14.-16.09. kl.11.00. Bibelhelg v/Dagfinn Brandsæter.
Torsdag 04.10. kl.19.00. Møte.
Søndag 21.10. kl.11.00. Møte.

• Bønnemøter:  kl.19.00 hver siste torsdag i måneden.

ØstRe kveLde BedeHus:
Søndag 26.08. kl.18.00.  Samlingsfest normisjon og nLM.

kveLde oG HvaRNes HaGeLaG: 
Tirsdag 21.08. kl.17.30. Felles kjøring fra Gyldnarheim. Spennende Hagevandring 
  i Svaleveien 3a i Sandefjord, hos Inger og Sigmund jorddal. 
Tirsdag 18.09. kl.17.30. Bygdetunet. Bjørn Bergene kommer og selger sine flotte grønnsaker. 
Tirsdag 08.10. kl.18.30. Vi er invitert til Andebu hagelag. Spennende tema om bieblomster. 
  kontaktperson: inger marit dalhaug, mobil: 938 38 648.

kveLde saNitetsFoReNiNG: 
Hver siste onsdag i måneden, fra august, avholdes møtene kl. 19.00. på Futejordet. 
  kontaktperson: åsta Herland.

kveLde ByGdekviNNeLaG: 
Mandag 13.08. kl.18.00. Besøk til “Grønn omsorg” for omvisning og bevertning.
Mandag 10.09. kl.18.00. Besøke Svarstad Blomster. Enkel bevertning.
Mandag 08.10. kl.19.00. årsmøte og gruppearbeide på Futejordet.
Lørdag   13.10. kl.10-14.00. Høstmarked på Bygdetunet.   
  kontaktperson: Liv Bergene.

kveLde HistoRieLaG - kveLde ByGdetuN 
åpent alle søndager i juli og august fra kl. 12.00 - 16.00. Programinnslag kl. 13.00. 
Gratis parkering og entré. Kafé med salg av rømmegrøt, pølser, kaffe og vafler.
For program på de ulike søndagene se nettsiden: www.hhl.no 25

 kRistiHimmeLFaRtsdaG, soL oG FLott 
uteGudstjeNeste på NestaNGeN!

foto Anne Helene Gjone
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Det er en vidunderlig følelse igjen å oppleve vår og sommer, og se det 
spire og gro ute i naturen. Alt ser så lovende og fint ut. Men når bonden 
gleder seg over at alt ligger vel til rette for en god høst, melder det seg likevel 
en liten frykt i hjertet: Bare det ikke blir tørke i sommer og det blir ødelagt. Det har nemlig 
lett for å bli for tørt i sommervarmen. Men ikke bare for markens grøde er det fare for tørketid.  
også i åndens verden kan det lett bli tørke i sommertide. Så mye av det som så ut til å 
skulle bære god frukt, tørket vekk i sommervarmen. Sommer og travelhet, ferieliv og nye 
omgivelser har sine farer. I sommerens tørketid har mange tatt skade på sitt gudsliv. Det 
er viktig at vi er merksam på dette, og klar over at vi trenger mer åndelig føde og varme i 
sommertiden enn noen gang ellers. Mange steder blir samlingen om Guds ord innskrenket 
eller helt innstilt når sommeren kommer. 
En tar ferie i det kristelige arbeide også. Men da er det om å gjøre at det ikke blir ferie i vårt 
personlige gudsliv. Blir det lite høve til å høre Guds ord og samles i de helliges samfunn, 
må vi desto mer søke inn i lønnkammerstillheten. For å kunne stå imot sommerens mange 
farer, må vi ta imot all den Guds kraft og styrke vi kan få. Derfor, når sommeren kommer – 
glem ikke bibel og bønn, søk til Guds hus og Herrens nattverdbord. Hold deg nær til Kristus, 
så vil ditt Gudsliv bli bevart friskt og sundt også i sommer.

odd Stene johansen 

eN tiNG eR GaLt med meNiGHetsBLadet !
Utdrag fra Hedrum Menighetsblad juni 1954

Forleden traff jeg en bonde i byen. Han takket meget for Menighetsbladet og lot til å være 
svært glad i det. Slikt gleder en jo. «Men,» sa han, «en ting er galt med Menighetsbladet!»  
jeg ble jo noe spent – og litt engstelig. «jo,» sa han, «det burde vært dobbelt så stort!» 
  
«ja», sa jeg, «det ville vært fint!»
Men det beror altså på menigheten og ikke på - redaktøren.

 sommeR oG tØRketid 
Utdrag fra Hedrum Menighetsblad juni 1954

eN pRat med det tidLiGeRe 
«kiRketjeNeRpaRet» i HedRum  

av Kjell Østby

Med nydelig utsikt over Aasrumvannet bor Eva og Tor oskar 
Persson. I mange år var de et fast og kjærkomment innslag 
i Hedrum kirke som kirketjenerpar. ja, nærmest en del av 
kirkens identitet. Smilende og dresskledd møtte Tor oskar 
kirkegjengerne ute på trappa med et fast håndtrykk, samtidig 
som Eva gjorde de siste forberedelser til gudstjenesten, 
alltid med et smil, og ofte fargerik i klesveien. Sammen ga 
de oss kirkegjengere et varmt velkommen. I fjor ble de takket 
av etter litt over 8 års innsats. Vi har avlagt dem et besøk 
hjemme for en liten prat. 

Det var i grunnen litt tilfeldig at de fylte denne stillingen sammen. Da den forrige kirketjeneren 
skulle slutte, ble Tor oskar spurt om han kunne hjelpe til litt på frivillig basis, siden han var uføre-
trygdet. Eva hadde på den tiden en vaskejobb på Volds Minde. I samarbeid med kirkekontoret 
fikk de etter hvert tilbud om å dele en 50% stilling. De valgte å gjøre mye av jobben sammen, og 
det ble ikke lite frivillig innsats fra Tor oskars side, siden den 10% han hadde raskt ble fylt opp.

Hvordan opplevde dere tiden som kirketjenere?
Det var veldig givende. Vi ble godt tatt imot, og det var alltid hyggelig å gå på jobb. Vi følte at 
det var en jobb hvor vi kunne få være oss selv og gi noe tilbake til de vi møtte. Det er en jobb 
som inneholder gleder og sorger, og vi prøvde å være medmennesker. Det var noen fine år.

er det noe dere vil framheve fra denne tiden?  
jobben var veldig variert, og innebar mange menneskemøter og det kan være vanskelig å skille 
ut enkelte ting. Det har stort sett vært en positiv opplevelse. Det å få ta imot folk og oppleve 
hvordan folk tok imot oss. og ikke minst samholdet i staben husker vi som noe veldig positivt. 
Det var et nært fellesskap, hvor vi kunne dele gleder og sorger og støtte hverandre. Det har hele 
tiden vært en flott stab å jobbe i og med. Vi ble nesten som en familie når vi møttes hver tirsdag 
i sakristiet til stabsmøter. Der hørte vi fra hverandres oppgaver, delte historier om hverandres 
arbeid, gleder og utfordringer, og planla kommende arrangementer og oppgaver. Vi ble jo et-
ter hvert kjent med ganske mange mennesker. Tor oskar legger til at for ham som ufør og kun 
med en liten prosents stilling, var det godt å få bidra, få være seg selv, og få bety noe for folk.

Hvordan er «livet etter Hedrum»? 
Vi savner mye av det vi fikk gjennom oppgavene, men det er også godt å kunne ha noe fri på 
søndager og høytider. Tor oskar fikk problemer med helsa, og det ble etter hvert vanskelig å 
fortsette som før. Han er mye bedre nå. Ellers er vi så heldige at vi snart skal bli besteforeldre, 
om alt går bra! Det gleder vi oss stort til!
Vi ønsker å takke menighetsråd, prester, andre ansatte og menigheten for det vi fikk gjennom 
disse årene. Det er blitt mange gode klemmer og gode ord, og det setter vi stor pris på!

Hedrum kirke (ca.1947).



28

syNdeRe i sommeRsoL
av Biskop Per Arne Dahl

sommerbrev til menighetsbladene

For noen tiår siden ble kirkens trang til å forarge seg over sanselighet, lyst og glede med rette 
ironisert over av Dagbladets Hammarlund. Han tegnet mesterlig et ektepar på et bedehustak på 
Sørlandet, som kunne skimte nakne kropper i det fjerne. Foranledningen var kristenfolkets reaksjon 
på at en nudistbadestrand kom for nær bedehusets eiendom. Replikken på taket var tatt på kornet. 
Kona grep etter mannens kikkert og repliserte: «Konrad, nå er det min tur til å forarges!» 
ja, forarget har man vært, ikke bare på Sørlandet, men rett som det er i hele landet.
 
Vi lot syndsbegrepet bli altfor mye preget av menneskelig angst og menneskers behov for å 
fordømme og kontrollere andre. Syndelistene var nok velmente, men påførte altfor mange kvinner 
og menn falsk skyldfølelse og et forkrøplet liv. Sorry!
Vi har tatt grundig selvkritikk fordi vi var mer opptatt av syndsbekjennelse enn av tilgivelse. Vi var mer 
fiksert på det som kunne ødelegge livet enn det som kunne muliggjøre liv. Derfor har det i kirken de 
siste tiårene vært en positiv anerkjennelse av menneskelig livsutfoldelse som tidligere ble mistenke-
liggjort. Vi har også hatt en stille nattverdvekkelse i vår kirke hvor det etter hvert begynner å gå opp 
for folk at presten ikke sier: «Kom alle dere som er verdige, men kom, for alt er ferdig». 
Hva er kirken hvis den ikke tilbyr tilgivelse for syndere og oppreisning for alle som går på en smell? 
 
Poenget med dette sommerbrevet er at kirkens svar på synd ikke er forargelse eller fortielse, men 
oppgjør og tilgivelse. Da kong David hadde brutt inn i et annet forhold og hatt sex med Batseba var 
han fristet både til taushet, bagatellisering og forargelse. Han skriver selv om denne tiden:
 «Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort, jeg stønnet dagen lang. Min livskraft tørket bort som en eng i 
sommerheten» (Salme 32). Endelig forsto han poenget. Våre synder blir ikke borte om vi bortforklar-
er, tier eller forarges. Det er vi som blir borte. Vår glede, vår fred og vår gode samvittighet forsvinner 
hvis ikke vi går inn i oppgjør og ut med tilgivelse. 
 
I dette sommerbrevet peker jeg på Gud som har vist oss tilgivelsens vei og latt oss oppdage hvor 
uendelig verdifullt det er å leve med god samvittighet. Fred i sjela med en god samvittighet må 
være en av verdens beste bevarte hemmeligheter. Verd å takke for og verd å akte høyt. Det er en 
sammenheng mellom vår fortid og vår fremtid. Den som opplever fortiden som skyld møter ofte 
fremtiden med angst. Den som erfarer fortiden som tilgitt, møter fremtiden som håp. Denne dype 
sammenheng i livet må vi hjelpe hverandre å fastholde.
 
I dette sommerbrevet vil jeg også takke dere alle rundt i menighetene i Vestfold og Buskerud som jeg 
har fått møte i disse fire årene som biskop i Tunsberg. Avgjørelsen om å runde av og gi stafettpinnen 
videre ved fylte 68 kjennes riktig. og ordet pensjonist finnes heldigvis ikke i Bibelen. jeg vil fortsette 
med å formidle verdens beste budskap. Det er mulig å ha fred i sjela med en god samvittighet. 
jesus døde for våre synder og tilbyr sjelefred til alle som tar imot. Sånn sett er vi alle syndere  
i sommersol. og enda bedre: Vi kan bli tilgitte syndere i sommersol.

29
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Hellenes Transport AS er en liten transportbedrift med 3 ansatte hjemmehørende i Larvik. 
Vi kjører i hovedsak dyrekadaver og annet biologisk avfall fra landbruket til destruksjons-
anlegget til norsk protein på Hamar. Innsamlingsområdet er store deler av Østlandet,  
Telemark og Sørlandet. Vi disponerer i dag 3 spesialbygde lastebiler, som årlig legger bak 
seg godt over 200.000 km.
Hellenes Transport AS eies av Asbjørn og Gunnar Hellenes, som sammen med Ragnar 
Skåtan også utgjør sjåførstaben i firmaet. Det stilles i dag store krav til råstoffet som skal 
inngå i produksjon av mat. Derfor blir dyr som ikke er friske, ikke kan transporteres, har fått 
medisin osv, avlivet og levert til destruksjon. Hest inngår i liten grad i matproduksjonen, og 
går derfor til destruksjon i større grad enn før. I tillegg til å hente inn kadaver fra gårdene, 
tar vi også med fallvilt som samles opp av veientreprenører, kommuner og kraftselskap.
I dag styres innsamlingen av kadaver i norge fra et felles transportkontor på Hamar.  
Tidligere hadde vi som sjåfører all kontakt med oppdragsgiverne, og tok imot ordre og la 

opp rutene deretter. nå får vi rutene plan-
lagt og overført direkte til skjerm i bilene. 
Det sparer oss for mange telefoner i løpet 
av arbeidsdagen.
Det er ofte hektiske arbeidsdager med lange 
turer inn og ut av bygder, daler og over fjell. 
Det som slår en, er at vi har et mangfoldig 
landbruk drevet av iherdige bønder i en  
fantastisk natur.

Utsikt fra kontoret – Borgegrend ved Rødberg

eN LiteN tRaNspoRtBedRiFt
av Gunnar Hellenes
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 amatHea 
av Kari Lysebo 

Hentet fra eva tørup sin artikkel i Øp august 2007:
Stiftelsen Amathea er en landsdekkende helsetjeneste som arbeider i henhold til lov om svangerskaps-
avbrudd. Stiftelsen Amathea tilbyr; Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort.
«Vi erfarer at mange jenter og kvinner setter seg ned på nettet for å søke råd og hjelp når de 
har havnet i en vanskelig situasjon. Dersom de søker på ordene «gravid» eller «abort» kommer 
nettsidene til Amathea opp som øverste treff», forteller Hege Brekke. Hun opplyser at stiftelsen 
også har jobbet aktivt for å få informasjon om Amatheas arbeid ut til fylkets fastleger.
«Vi bruker dessuten mye tid der ungdom er, men det er fortsatt en vei å gå for å gjøre oss kjent», 
fortsetter Brekke. Hun ønsker Larviks borgere velkommen til samtaler om vanskelige temaer, om 
rettigheter og om økonomiske og juridiske plikter.
«noen ganger er venner og nær familie bare kaos, og man trenger andre å søke støtte hos. 
noen vandrer her i flere uker», beskriver Brekke. Andre tilbud er svangerskapskurs for enslige 
gravide, og mor og barn-grupper. Amathea låner dessuten ut babyutstyr gratis.
Tilbud om veiledning er ikke bare for kvinner. Mange fortvilte gutter ringer også for å søke hjelp, 
og de har etterhvert mange samtaler med par. Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten 
i norge som har som hovedoppgave å gi veiledning overfor kvinner som blir uplanlagt gravide. 
Stiftelsen har 28 års erfaring på dette området. Virksomheten finansieres hovedsakelig gjennom 
tilskudd fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hos Amathea er det rom for trygge samtaler.
«Vi gir veiledning, og ikke råd. Det er en viktig forskjell. Vi kan ikke ta andres valg. Det må de 
gjøre selv», understreker Brekke, og legger til: «Abort er ikke et opplagt valg».
Stiftelsen Amathea har 13 kontorer fra nord til sør og kontoret for Vestfold ligger i Tønsberg.

Foreningen i Farrisbygda - amatHea
En gang i måneden samles kvinnene i bygda hjemme hos hverandre. Foreningen i Farrisbygda 
ble startet av Ruth Heum i 1992. Hun var da i Menighetsrådet i Kvelde, som støttet prosjektet.   
Bakgrunnen var også å samle kvinnene i bygda og ha noe sosialt og felles sammen. 
Særlig da det kom flere nye innflyttere, så hun behovet for å møtes og bli bed-

re kjent med hverandre. Den sosiale biten, kaf-
fe og utlodningen er høydepunktet på kvelden.  
Latteren sitter løst og samtalene går fra det ene til det andre. 
Vi bruker de samme hjemmelagde ispinnene til årer nå, 
som i 1992.
Foreningen har sendt flere tusen kroner til Amathea 
på disse årene. Det at vi samles til et felles prosjekt er 
viktig for oss fordi vi opplever vi bidrar og støtter noe 
som er nyttig for andre mennesker. Foreningen bidrar til 
sosial hygge og mening. I løpet av disse 25 årene har det 
vært mange bygdekvinner som har bidratt i foreningen. 
De eldste er borte, men vi får stadig nye tilskudd. 
Vi er ca. 14 kvinner på samlingene og alderen er fra  
30 til 70. Takk til Ruth Heum som satte i gang foreningen 
i Farrisbygda.
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våRtuReN tiL isRaeL
av Kari næss Fuglestein

Et lite tilbakeblikk, dag for dag, på vårturen til Israel 16.04. - 26.04. 2018. Reiseledere var Unni 
og Gordon Tobiassen. I dag er Gordon fulltids reiseforkynner for den tverrkirkelige bevegelsen 
“ordet og Israel”. Vi var ei gruppe på 43 personer som reiste med Plussreiser fra Gardermoen 
via Istanbul til Tel Aviv. 

dag 1: Vi ble hentet med buss på flyplassen som tok oss med til jerusalem.

dag 2: startet vår reise i jerusalem for å bli godt kjent med byen som er omtalt over 800 ganger i 
Bibelen. jerusalem ligger 800 m over havet oppe i judeafjellene. Besøkte Yad Vashem, nasjonalt 
minnesmerke over de 6 mill jøder som ble drept under andre verdenskrig,ble en sterk opplev-
else. Så opp til oljeberget og Gamlebyen. Storslått utsikt over jerusalem. Besøkte Tårnkirken, 
Getsemane, Bethesda dam, St. Anna kirken hvor vi sang noen sanger med den fantastiske  
akustikken. “Via Dolorosa”, Antoniaborgen, Gabbata og Klagemuren.

dag 3: ble det dagstur til Samaria. Ble en spennende dag i et område som hele verden ønsker 
skal være jøderent. Det bor i dag ca. 300 000 nybyggere der.

dag 4: Betlehem, Herodion, jerusalem og til Knesset, hvor vi så den store syv-armede lysestaken, 
“Menoraen”, som er Israels nasjonalsymbol. 70-årsmarkering for staten Israels gjenopprettelse 
ble avslutning på dagen, med jubileumsmarkering.

dag 5: Dødehavet, jordandalen, Tiberias. Et deilig bad i Dødehavet, havet inneholder 21 forskjellige 
mineraler, hvor 12 av dem ikke finnes i noe annet hav. Fantastisk opplevelse. Innom døpestedet 
ved jordanelven og jeriko. opp den fruktbare  jordandalen og kom fram til Tiberias.

dag 6: Galilea og Golan med det nordlige Israel. Dagen startet med en båttur på Genesaretsjøen.
Besøk i “jesu egen by” Kapernaum, videre opp til Golanhøydene. Vi ble mer kjent med Galileas 
historie og opp på en stor utsiktsplass ved grensen mot Llibanon. nedover den fruktbare Huladalen.

dag 7: Tabgha, nasaret, Karmel, netanya. opp til Saligprisningenes berg, hvor jesus holdt sin 
berømte Bergpreken. Tabghastranden hvor Peter og disiplene fikk den store fiskefangsten.
Gjennom Kana og videre til nasaret, hvor jesus vokste opp. ned til Haifa og så utsikten over 
Haifa, og en flott blomsterpark.

dag 8: netanya og Cæsarea som på jesu tid var hovedsetet for romerne.Her bodde Pontius 
Pilatus som fange. Fikk med oss romerske teateret og utgravningen av byen og akvedukten.

dag 9 og 10: fridager i netanya, hvor vi nøt sol, varme og bad i Middelhavet. Tid til ettertanke 
av alle opplevelser og sterke historier. Fruktbare og frodige jordandalen, en blomsterprakt uten 
like. Detter har vært en tur til det “Hellige “ landet Israel med en helt annen forståelse av Israel 
og bibelen. Hjemreise.

kan anbefale alle en israelstur, og jeg reiser gjerne tilbake. Flotte hoteller og god mat, 
mye grønt og frisk frukt. topp å reise med plussreiser.



tiL omtaNke

døpte i Hedrum 

18.02.2018 Edvin nauf
25.02.2018 julie jensine Lindhjem
04.03.2018 jarl Sindre Tvetene Eikedalen
18.03.2018 Lillie Knutsen jaerson
08.04.2018 jakob johnson Hvaal
08.04.2018 Ronja Thøgersen-nilsen
08.04.2018 Ragnhild-Cecilie Trollsås Frydenberg-Blix
22.04.2018 Lukas olafsen Setervang

døpte i kvelde 
11.02.2018 Margit Melby Liverød
11.02.2018 Sindre Teien Sundby
25.02.2018 Filip Rogn
15.04.2018 Pål Hansen
29.04.2018 Luna Helland-Grønberg

Gravferd i Hedrum 
28.01.2018 Kaare Willy Karlsen f. 16.10.1941
20.01.2018 Trym jostein Lysnes Pettersen f. 05.03.1962
10.02.2018 Solveig Kristine Skuggedal f. 08.08.1931
10.02.2018 Agnes Marie Fjeldskår f. 26.08.1923
25.02.2018 Magnhild Strand f. 22.04.1928
28.03.2018 Thor Svein Sørensen f. 17.09.1939
10.04.2018 Arne johan Rønne f. 18.12.1933
25.04.2018 Eleanor johansen f. 17.10.1926

Gravferd i Hvarnes 
02.02.2018 Signy Hvarnes f. 06.02.1922
28.04.2018 johnny Holt f. 15.10.1955

Gravferd i kvelde 
27.02.2018 Ragnhild Brathagen f. 20.02.1921
18.03.2018 Bjørn Lysebo f. 21.12.1967
05.04.2018 Bjørn Henning Vestby f. 14.08.1960
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