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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: 01.05.19. 
Bilder og tekst mailes som separate filer til: 
ingunn@pafjola.no

koNtaktiNFoRmasjoN
 
hedrum menighet:    
Leder i menighetsrådet: Kjell Østby   mobil 982 31 266
Kirketjener/klokker: astrid helene Floen   mobil 938 44 037
Kateket: Lasse rasmussen moskvil  mobil 467 98 879
kvelde menighet:
Leder i menighetsrådet: vibeke Kvalevåg mobil 456 04 526
Kirketjener/klokker: morten meidell-Pritzier hagelund mobil 913 81 815
hvarnes menighet:
Leder i menighetsrådet: geir Bårnes mobil 952 81 991
Kirketjener/klokker: marit Thorvaldsen mobil 920 99 703

lardal menighet:
Leder i menighetsrådet: inger Lene røsholt mobil 977 03 971
Kirketjener hem kirke, og leder for kirkegårdsdelen i Lardal:  
jørn olav Lie mobil    916 27 537
Kirketjener i Svarstad kirke: Kai Berntsen mobil 932 49 183
Kirketjener i Styrvoll kirke: annette gran mobil 910 07 987
menighetspedagog/diakoniarbeider: mariann eskedal mobil 971 99 722
iKT-ansvarlig:  Lasse moskvil mobil 467 98 879
diakoniarbeider/teamleder: ove henning Berrefjord mobil  922 63 088

kantor i hedrum, kvelde og hvarnes: jørn odén evertsen mobil 936 05 519 
kantor i hem, svarstad og styrvold: Kjell håkestad mobil 988 51 800

ØNskeR du å sNakke med eN aV pResteNe VåRe? 
eller kanskje du vet om noen som ønsker et besøk? Ta gjerne kontakt:
sokneprest i kvelde og hvarnes: 
randi abelsen Woldseth på mobil 414 66 928, e-post: rawoldseth@larvik.kirken.no
sokneprest i hedrum: 
Thorir jökull Thorsteinsson på mobil 416 42 328, e-post: tjthorsteinsson@larvik.kirken.no
sokneprest i lardal: 
Thorild Simonsen Svanemyr på mobil 412 36 922, e-post: thorilds63@larvik.kirken.no

menighetskontor for hedrum, kvelde og hvarnes menigheter 
sammen med larvik prosti og larvik kirkelige fellesråd:    
romberggata 4, 3256 Larvik, Postboks 258 Sentrum, 3251 Larvik. telefon 33 17 30 00
åpent alle virkedager fra kl. 09.00 til 15.00.
alle henvendelser angående kirkelige handlinger 
(dåp, vigsel, attester m.m.) rettes til Larvik kirkekontor. telefon 33 17 30 00
menighetskontor i lardal:     
ringveien 16, 3275 Svarstad, teamleder ove Berrefjord  mobil 922 63 088 
Se ellers telefonnr. til de enkelte stillingene i listen.

Følg oss gjerne på facebook. menighetene har hver sin side.
se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no

Forsidefoto: Bjørnar Berge



kjæRe leseR
av Øyvind hogstad

det er nå ca. 5 måneder siden forrige nummer kom i postkassa hjemme hos dere. jammen 
har tida gått fort, men det er vel også greit i forhold til den årstida som har vært. heldigvis går 
det igjen mot sol og sommer. du verden hvor fint det er med  de 4 forskjellige årstidene vi har. 
men, det er et stort men. i fjor takket vår eminente redaktør og hovedperson, ingunn, for seg 
etter 6 års gratis jobbing for menighetsbladet. og det må vi bare akseptere og ta til etterretning. 
ingen av oss andre i redaksjonskomiteen er i nærheten kvalifisert til å overta hennes viktige  
oppgaver. må vi nå ty til kommersiell hjelp tærer det på en liten kapital som bladet har opp-
arbeidet over år. det kan vi ikke over tid og foreløpig har vi ikke funnet noen person som kan 
steppe inn på de vilkår som ingunn hadde. 
menighetsbladets økonomi har bare så vidt gått i balanse selv om alt redaksjonelt har blitt gjort 
på dugnad. Kostnadene til nå har bestått av trykking og distribusjon. nye anslag viser at hvert 
nummer av menighetsbladet heretter får en tilleggskostnad på setting av bladet på oppimot  
10 tusen kroner, og det har vi ikke inntjening til. vi håper å kunne skaffe noen flere annonsører 
og vi håper at dere lesere også kan bidra med gaver. hvis alle mottakere av bladet i hedrum, 
Kvelde, hvarnes og Lardal, ca. 3500 i tallet, kunne bidra med minimum kr 20,- pr. år, vil bladet 
kunne utgis også i årene framover. (vipps 80817 eller bankkonto 1503.62.42415).  
vi håper vår bønn om hjelp blir hørt. Uansett må det foretas en grundig vurdering rundt menig-
hetsbladet med tanke på fremtidig økonomi. det ville jo vært for ille om 72 års utgivelse skulle  
gå inn i historien. og bli der.

Hedrum Menighetsblad - økonomirapport 2018
regnskapet for 2018 er gjort opp, og resultatet denne gangen ble et under- 
skudd på nær 15.000 kroner. det er fortsatt en nedadgående trend på 
abonnent-/gaveinntekter, og i 2018 økte kostnadene en del i forbindelse 
med at Lardal ble innlemmet i distribusjonsområdet. dette betyr naturlig 
nok at trykkeri- og portoutgifter blir større enn tidligere. 

mvh kasserer 
johan edvard hvarnes

vibeke Kvalevåg  mobil 456 04 526
anne helene gjone  mobil 952 17 209 
Kari husabø Kleindienst  mobil  482 21 262
jon inge dieset mobil  481 23 434
ove Berrefjord mobil 922 63 088
Thorir jökull Thorsteinsson (hedrum menighetsråd) mobil 416 42 328
Kari Lysebo (Kvelde menighetsråd) mobil 921 38 701
Øyvind hogstad (hvarnes menighetsråd) mobil 917 68 941
inger Lene røsholt (Lardal menighetsråd) mobil 977 03 971
kasserer: johan edvard hvarnes mobil 415 05 710R
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miN salme
av ellen C. B. hvarnes

til alle tideR
en tåre renner fra ikonet 
en mager mann med tornekrone 
grepet ser jeg ned 
min tro, mitt håp, min fred 
jeg ser hva jeg har gjort 
og legger kronen bort 
straffen lå på deg 
skammen bærer jeg
 
et ord, en mann, et speil, en gåte 
forundret ser jeg speilet gråte 
så lite tro jeg har 
jeg overhører svar 
jeg trodde det var meg 
som skulle redde deg 
skamfull ser jeg ned 
det var du som led

en mager mann som stille lider 
evig gud til alle tider 
i himmel og på jord 
min frelser og min bror 
jeg ser hva du har gjort 
og legger kronen bort 
straffen lå på deg 
nåden bærer meg

Snart er det påske igjen. For meg er den høytiden litt todelt. Budskapet er utrolig viktig for meg. 
jesus døde for meg! derfor kan jeg hvile i at evigheten får jeg leve sammen med jesus. men i 
påskehøytiden i 2001 mistet jeg en søster. derfor kan påsken være litt tung. men nettopp fordi 
jesus gikk i døden og stod opp, vet jeg at vi skal sees igjen! det er godt å vite.
jeg er så heldig å få jobbe i Kvelde barnehage. der har vi samlinger om bibelhistorien. For 
noen uker siden spilte jeg maria som leitet etter jesus. de hadde vært i tempelet i jerusalem.  
jeg spurte alle barna på rekke og rad om de hadde sett jesus. alle svarte nei helt til jeg kom til 
en gutt på fem år. han sa: «men ellen, vet ikke du at jesus døde på et kors, ble lagt i en grav 
og stod opp? vet du ikke det?» det er så herlig når barna kan være med og vise vei til jesus. 
en annen gang gikk vi forbi krigsmonumentet ved Kvelde skole. jeg forklarte hva det var for 
barna. Plutselig hører jeg fra en treåring, «grava til jesus er tom». enda en gang ble jeg minnet 
på at jesus døde og stod opp for at vi skulle få leve!
 
jeg er utrolig glad i sangen «Til alle tider». Teksten forteller meg at nåden, guds gave, bygger ikke 
på hva jeg presterer, men at det som jesus gjorde er nok. nåden holder, og nåden bærer oss hjem.

God påske!
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pRaktiseR oppstaNdelseN!
Påskebetraktninger fra Tunsberg biskop jan otto myrseth

hver søndag samles kristne mennesker for å feire tilværelsens desidert største begivenhet. 
det forunderlige er at det ikke finnes menneskelige vitner til denne hendelsen. de potensielle 
vitnene sov tungt da guds Sønn stod opp fra de døde. 

de primære kildene våre, evangelistene, vitner om at de kom til en tom grav. Så forteller de 
om flere møter med den oppstandne jesus, men ingen av dem påstår å ha vært vitner til 
selve oppstandelsen. ingen så at steinen ble rullet bort. men noen kvinner møtte engelen som 
hadde gjort det. 

hvis denne historien var et påfunn og du ville få andre til å gå på limpinnen, ville du være 
ganske naiv og lite taktisk om du førte kvinner inn i vitneboksen. da ville det hefte noe tvil-
somt ved hele historien, siden kvinner på den tiden ikke hadde troverdighet eller aksept som 
juridiske vitner. 

men selv om apostlene ifølge Lukasevangeliet først mente at kvinnene fór med løst snakk, 
sprang de til graven for å se etter. graven var tom, og de undret seg over det som hadde 
hendt. etter hvert fikk de møte den oppstandne ansikt til ansikt, ja, så mange som fem hundre 
mennesker møtte ham i live ved en anledning. 

oppstandelse er ikke bare det som skjedde med jesus, men også det som skjedde med  
disiplene. de gikk i dekning etter Langfredag, men etter møtet med den oppstandne jesus 
gikk de ut i verden på nytt. noe hendte i dem, noe ble satt fri i dem da de gikk fra å gruble 
over det uforståelige, til å praktisere oppstandelsen. 

du reagerer kanskje på uttrykket, men er det ikke det vi gjør når vi oppsøker det stedet der 
jesus har sagt han er å finne? han sa: ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg 
midt iblant dem” (matt 18,20). 

å praktisere oppstandelsen er å ta Bibelens budskap på alvor, midt i en verden full av død og 
fordervelse. det er å trosse sin egen tvil og frykt, og våge seg til å gå for å se om det er noe 
i ryktene. det er å stole mer på Bibelens ord enn min egen erfaring. 

millioner har gjort det før meg. apostlene ble så overbeviste om at dette var sant at de frivillig 
gikk i døden framfor å fornekte jesus. Utallige andre har gjennom to tusen år vitnet med sitt 
liv og sin død om sannheten i dette budskapet. du kan også trygt stole på det.  

Biskop jan otto myrseth

Foto: Tunsberg bispedømme.
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GullkoNFiRmaNteR hedRum kiRke
av Kjell Østby

Søndag 7. oktober var gullkonfirmantene i hedrum invitert til treff på volds minde etter gud-
stjenesten. dette sammenfalt med høst-takkefesten, som Østre hedrum Bygdekvinnelag, 
tradisjonen tro, setter sitt preg på, og dannet slik en ekstra fin ramme for jubileet.
det var 98 unge som ble konfirmert i 1968, og av disse var det 28 som hadde mulighet til å 
komme denne dagen. av de 98 er 9 gått bort, men alle de resterende 89 hadde fått invitasjon 
og hilsen, etter utrettelig «oppsporingsarbeid» av Kari anne Bergland og ingunn hunskaar  
i menighetsrådet! 
det ble en flott samling på volds minde, med god mat, masse mimring, og noen glimt som 
ble delt i plenum, i tillegg til hilsen fra menighetsråd og sokneprest. hedrum menighet ønsker 
å takke de frammøtte, og ønsker alle velsignelse over livet videre.

Første rekke fv: Karin elisabeth (hansen) Boysen Karlsen, astrid (Larssen) Schultzen, Liv Seeberg (Kjeldsen) nielsen, 
Kjerstin (engevik) Fjeldstad, jorunn Lilliedal nordheim, johan husabø, astrid jørgensen (nauf), Svein haug, håkon 
johansen.
andre rekke fv: Lars Tore grimsland, else marie (olsen) Skaugen, may Brit (Leifsen) olsen, anne marie (Bergeland) 
Lofstad, anne Brith ringdal, Wiola (Lindgren) myhre, ellen Westrum hvammen, Liv arnhild myrholmen (Saga), anne gunn 
hansen (henriksen), Tine johnsen.
Tredje rekke fv: einar Kindberg, andreas Berg, ragnar Langås, ole martin allum, dag einar Svendsen, Steinar johansen, johnny 
Korsand, einar Karlsen, Øyvind Sogn, Svein K Bakke.

NYtt oRGel i hem kiRke
av ove Berrefjord

Søndag 3.februar var det festgudstjeneste med innvielse og vigsling av det nye orgelet i hem.  
en mangeårig planlegging og pengeinnsamling ble nå kronet med et vakkert og velklingende 
instrument. det er orgerbyggeri  vulpen i Utrecht, nederland, som har bygget orgelet. det ble 
utformet på verkstedet i nederland, demontert, og så ble det i november montert oppe i hem 
kirke av de flinke nederlenderne. det sies av musikkyndige at dette orgelet har en meget vakker 
klang, og i tillegg så har det et praktfullt utseende. material- og fargevalg er spesielt tilpasset den 
vakre lille kirka i Lågendalen. orgelet er også bygget på en måte som gjør at det kan utvides med 
ytterligere et manual og flere stemmer. innsamling til dette er allerede i gang.
Samtidig som orgelet ble montert foregår det også en oppgradering av denne gamle middel-
alderkirka. det skjer selvsagt i samarbeid med riksantikvaren: golvteppet er tatt ut, og det gamle  
steingolvet er restaurert. videre så tilpasses nå kirken for rullestolbrukere, og det monteres  
automatisk ringeanlegg. Tilpasning til rullestolbrukere og automatisk ringeanlegg er det også 
meningen å få på plass i Styrvoll kirke i løpet av høsten 2019.   

halvard Brattvoll spiller. Foto: Bjarne Steen.
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koNFiRmaNttReFF hVaRNes/kVelde
av Svein Lysebo

Søndag 11. november ble den tradisjonelle festen for gull- og diamant-konfirmantene i  
hvarnes og Kvelde arrangert. det er menighetsrådene i de to bygdene som holder fest for de 
som stod til konfirmasjon for henholdsvis 50 og 60 år siden, dvs. i 1958 og 1968.
dagen startet med gudstjeneste i Kvelde Kirke hvor even Sundby var prest. etter kirken gikk 
vi bort på bedehuset hvor det var pyntet til fest. det var dekket 2 langbord, et til gullkonfir-
mantene og et til diamantkonfirmantene. even holdt velkomsttale til oss, han har jo en egen 
evne til å skape god stemning. deretter ble vi servert deilig lapskaus. Praten gikk livlig rundt 
bordene, noe som tyder på at jubilantene satte pris på å møte hverandre igjen, noen kanskje 
for første gang på 50 eller 60 år. dagen ble avsluttet med kaffe og kaker før vi gikk hver til vårt 
etter å ha oppfrisket mange gode minner og kanskje for noen reetablert gammelt vennskap.
Tusen takk til de to menighetsrådene for festen og for å videreføre denne fine tradisjonen. 

Første rekke fv: Kari Kaupang mikkelsen, marit jorun aakre (nordkvelde). Kristin Løver (evensen) og 
Solfrid olsen (odberg). andre rekke fv: inger Berit gjone (granstøl), Liv mangelrød og aud P. rønningen. 
Tredje rekke fv: Thorbjørn Farmen, martin mikkelsen og olav moen.

Første rekke fv: astri mangelrød andersson, eli Kristiansen, Lene (holm) Strand og elin Bergene grimholt.
andre rekke fv: Knut Webjørn Kjølnes, Sigrid Farstad johnsen, Tove-Lise Steinsholt og Bente Skaatan. 
Tredje rekke fv: Svein Lysebo, arild Wirgenes, Per dag nordkvelde, Karl-arnt Bårnes og Steinar næss

50-års jubilanter 60-års jubilanter

11

Foto: Sigurd granly
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pResteoRdiNasjoN i sVaRstad kiRke
av ove Berrefjord

Søndag 10.mars var det en helt spesiell gudstjeneste i Svarstad kirke. For første gang i  
«moderne» tid, hadde vi en presteordinasjon i en kirke i Lardal. vår vikarprest, Thorild  
Simonsen Svanemyr ble ordinert til tjeneste i den norske Kirke. Thorild er 56 år gammel,  
opprinnelig fra Solum i Skien, men bor nå i Porsgrunn. hun er utdannet aktivitør, men valgte for 
noen år siden å gå i gang med teologistudiet. 10.mars er en merkedag for Thorild, men også 
en stor dag for den norske Kirke, og for Lardal menighet i sær. de cirka 100 tilstedeværende 
fikk oppleve en høytidelig, verdig og god gudstjeneste i Svarstad kirke. Biskop myrseth, Prost 
Lewin med flere utøvde de handlinger og forbønner som er en del av det å bli ordinert i den 
norske Kirke. Thorild Svanemyr hadde selv prekenen i gudstjenesten. det hele ble også ram-
met flott inn av nydelig sang ved Lardal Kantori. 
etter gudstjenesten inviterte Lardal menighetsråd til kveldsmat og et rikholdig program på 
Klokkergården i Svarstad. der var det sang av hanna Linnea Lindtvedt og  en gruppe fra Kan-
toriet . videre så hadde Lardals siste ordfører, Knut olav omholt, et kåseri om Lardal, og det 
var flere  hilsener, blant annet  ved Kirkeverge Stensrød og  ordfører høiseth.

Gratulerer thorild!
Lardal menighet og staben her ved kirkekon-
toret i ringveien i Svarstad, vil få gratulere deg, 
Thorild Svanemyr, med det gode og viktige 
valget du har tatt ved å gå inn i Prestetjene-
sten for herren. må det bli en tjeneste som blir 
mennesker til gavn og gud til ære. Så vil vi også 
få ytre en stor takknemlighet over at ordinas-
jonsgudstjenesten ble her hos oss, og at vi får 
ha deg som vikarprest  i Lardal. vi i staben har 
gjennom vinteren lært deg å kjenne som en 
omsorgsfull, engasjert og god prest. 
det er spennende å samarbeide med deg, og vi 
ser fram til videre oppgaver sammen utover våren.

hilsen staben i lardal
v/teamleder ove Berrefjord 

Første rekke fv: mari Løchen (diakon Larvik prosti), Thorild Svanemyr (vikarprest i Lardal), jan otto myrseth (biskop 
Tunsberg) og Berit Kristin Klevmoen (kateket).
Bakre rekke fv: Torunn Bøe (forbeder), Lasse rasmussen moskvil (kateket), Knut edvard Larsen (rådgiver menighet og 
misjon i Tunsberg bispedømme), Sølvi Kristin Lewin (prost i Larvik), inger Lene røsholt (leder  Styrvoll-, Svarstad- og 
hem menighetsråd ) og møyfrid Sørestad hem (nestleder Styrvoll-, Svarstad- og hem menighetsråd). 

Kirkens  SOS Tunsberg
Vi er her -  alltid !

22 40 00 40 krisetelefon - åpen hele døgnet!

Foto: inger Lene omholt Steen

Foto: inger Lene omholt Steen
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eR det håp FoR uNGdom i kiRkeN?! 
av henrik guii-Larsen

alle kan se tilbake på perioder, enkelthendelser, personer eller åpenbaringer som har fått varige 
konsekvenser for hvordan livet har blitt. og selv om livet i sin helhet kan by på endring, tror jeg 
de  fleste av oss kan peke på noe helt avgjørende fra ungdomstiden; en vennegjeng, en frivillig 
medarbeider, en kateket, en idrettsklubb eller som i mitt eksempel, et halvkleint møte på en 
kristen påskeleir.

i ungdomstiden står mye på spill, og den har 
i seg både sårbarhet og vekst i rikt monn. 
Folk som er engasjert i kirkens ungdoms-
arbeid er i en helt unik posisjon til å bidra 
til å møte denne sårbarheten og samtidig gi 
ungdom vekst gjennom livsmot, selvtillitt, 
tro og håp. 
i inneværende skoleår satser Tunsberg 
bispedømme spesielt på ungdom gjennom 
«Ungdomsåret.» mange tenker at ungdom 
i utganspunktet ikke er så interesserte i 
kirkens gjøren og laden, og jeg tror vi kan gi 
de rett i det. nyskjærrigheten er kanskje der, 
men de kommer ikke stormende til guds-
tjenester og kirkelige arrangementer.

men er det likevel håp for kristent ungdoms-
arbeid!? ja, så absolutt. 

jeg var bare 16 år gammel. vi satt 
i en stor ring med stearinlys som  
eneste lyskilde. jeg husker at jeg 
satt ubehagelig på det harde tre-
gulvet; tenåringsgutter og tregulv 
er sjelden en god kombinasjon. 
jeg husker hvordan de svette 
hendene grep rundt den nest-
en helt nye konfirmantbibelen 
mens hjertet dundret i brystet. 
Stemningen lå et sted mellom klein 

og hellig. jeg prøvde å dempe  
den indre uroen med et par dype 
innpust, men til ingen nytte.
og så plutselig, med overrask-
ende klar og rolig stemme, be-
gynte ordene å strømme ut av  
munnen min. de handlet om  
jesus og lyspærer, og om hvor-
dan vi kunne skinne for andre.  
men at vi alle trengte strøm, 
altså jesus.

mye lever godt selv om det ikke er så stort, og det finnes mange dyktige og engasjerte  
frivillige og ansatte som på mer eller mindre regelmessig basis legger til rette for at ungdom 
skal komme til kirken og finne godt fellesskap. og ikke minst tror vi at gud vil noe med og for 
ungdom i Tunsberg. 

vi har valgt «håp» som overskriften for satsningen Ungdomsåret.
det handler om håp for den enkelte ungdom - om å finne tro, livsmot og glede i en kompleks 
verden. det handler om håpet som dukker opp når voksne bryr seg, ser og engasjerer seg for 
ungdom. mange unge kan fortelle om «den ene» voksne som tok seg tid til en prat og som 
aldri lot prestasjoner, dårlige holdninger eller et og annet banneord stå i veien for relasjonen. 
og så handler det om håpet vi har i jesus. det grenseløse håpet som ligger i at gud ble men-
neske og forsonte seg med oss og gav alt i kjærlighet. 
Summen av disse håpene viser at det virkelig har noe for seg å drive kristent ungdomsarbeid. 
vi tror at håpet kommer smygende når vi fokuserer positivt på den enkelte ungdom og gir de 
støtte, boltreplass og reell medvirkning i sin lokale menighet.

men aller mest dukker håpet opp når unge får koble seg på «strømkilden» 
som aldri tar betalt eller går tom; jesus Kristus. 

Foto: Tunsberg bispedømme.

det er kirkevalg (8.) og 9. september 2019. 
kanskje du vil stille til valg? 
du er invitert til å være med på å skape framtidas kirke!

rekk opp hånda selv eller finn fram til folk du tror kan være viktige i 
lokalkirken din. vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og 
gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap. 
ved kirkevalget skal det velges 8000 rådsmedlemmer til å lede kirkens 
arbeid. husk å gi din stemme på valgdagen! 

Besøk kirkevalget.no

Foto: Kirkerådet

kiRkeN tReNGeR deG!

hVem Vil stYRe kiRkeN VåR?
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FRa oRGelkRakkeN: NYe salmeR
av Svein Kr. Waale

jeg er en av organistvikarene i prostiet, og jeg har spilt både  
i hedrum, Kvelde, hvarnes, Styrvoll og Svarstad i løpet av de siste 
månedene. det er både hyggelig og spennende å treffe nye men- 
nesker og nye og gamle orgler. og dessuten forskjellige liturgier.
For noen år siden fikk vi ei ny salmebok der salmebegrepet er utvidet, 
og det er tatt inn mange nye salmer. det er trygt å holde seg til de 
kjente salmene, men det er utrolig mye fint av nyere salmer vi kan 
velge i. her er noen av de nye salmene som jeg vil anbefale at dere 
ser på, og muligens kan noen av disse etter hvert brukes i gudstjenes-
tene. Som kirkelig løsarbeider skulle jeg forresten ønske at det var en 
forsangertjeneste i kirkene, da vil det være mye letter å lære nye ting. 

her er noen av de nyere salmene jeg vil trekke fram:

• Deg vi lovsynger, ærer (151) Tekst: anders Frostenson. melodi: Carl-Bertil agnestig. det er 
egentlig en prosesjonssalme for palmesøndag. den passer fint til påske og den kan ellers brukes 
til inngangsprosesjoner. en innholdsrik tekst med en nydelig melodi av pianopedagogen agnestig.

• Herren Gud har velsignet vår jord (256) Tekst: elisabeth aanje. melodi: åshild Watne. dette 
er en barnesang som også er en prosesjonssang. den kan synges som kanon. Teksten er basert 
på Salme 67 i gT, og det er en flott melodi med mye driv.

•  De som gikk foran oss (274) Tekst: Svein ellingsen. 
melodi: harald gullichsen. dette er en ny allehelgens-
salme, og den bør brukes i gudstjenestene. Teksten har 
et typisk ellingsen-preg, og det er en spenstig melodi 
med overraskelser underveis.

•  Ingen tid så fylt av minner (839) Tekst: eyvind Skeie. 
melodi: egil hovland. dette er en nydelig nyttårssalme 
med en utfordrende tekst og med en enkel og sang-
bar melodi som kler teksten godt. Bør brukes ved neste 
årsskifte.

• Han gyller himlens tak med gullsinober (848) 
Tekst: jan inge Sørbø. melodi: ivar jarle eliassen. en fin 
og symbolrik høstsalme. Sinober er ei varm farge som 
består av rødt og oransje. og siden jeg bor i helgeroa, 
sender jeg med et bilde av det store korset som ble reist 
her med en solnedgang som passer til denne salmen.
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•  Jeg tror på jordens forvandling. Tekst: eyvind Skeie. melodi: Sigvald Tveit. dette er den 
siste salmen i vår nye salmebok, og den brukes etter hvert ganske mye. Sterk tekst og en 
melodi som virkelig løfter teksten. eyvind Skeie og Sigvald Tveit har vært et radarpar i norsk 
salmediktning. de har også skrevet Tenn lys! (25) fra barneprogrammet Portveien 2 og å, denne 
kilde (897) fra musikalen visst skal våren komme. Sigvald Tveit døde i januar, og han etterlater 
seg en mengde flotte og sangbare melodier som brukes av mange. 

Så litt om mine egne bidrag til nyere salmer. For noen år siden ga 
jeg ut et notehefte på Cantando musikkforlag med tittelen i jesus 
Kristus er mitt håp. det er 15 nye engelske salmer som er skrevet 
av Keith getty og Stuart Townend. disse har jeg oversatt til norsk, 
og jeg har norsk copyright på dem. noen av disse salmene ble 
presentert på musikkgudstjenesten i hedrum kirke på nyttårsda-
gen. en del av disse salmene brukes mye i engelskspråklige land, 
og de finnes på Youtube i mange ulike varianter.
Salmer er viktig. det er troslære med melodi, og denne helheten 
av tekst og melodi gjør noe med oss. ofte er det salmestrofer 
som eldre mennesker husker best. derfor må vi synge og stadig 
lære oss nye salmer til nye tider.

laRdal musikkoRps 
– prosJekt 17.maI

For tiden er Lardal musikkorps uten fast dirigent. det betyr imidlertid ikke at korpset ikke eksi-
sterer, men at det ikke har vært faste ukentlige øvinger i vinter. Utover vinteren og våren våkner 
som regel spillelysta igjen, særlig når det går mot 17. mai, hvor de fleste medlemmene er vant 
til å gå først i toget, noe vi etter årsmøtet vårt 11.02. fortsatt ønsker å gjøre i 2019. vi tenker oss 
derfor å forberede denne anledningen ved å opprette et prosjekt, la oss kalle det spilleoppdrag 
17. mai. 2019. Uten forberedelse kan ikke et slikt prosjekt komme i stand. vi satser derfor på 
øvelser fra og med midten av mars på barneskolen i Svarstad kl. 18.30. når vi vet at mange i 
bygda spiller/har spilt med oss, anmoder vi på det sterkeste å mobilisere lyst og krefter til å delta 
sammen med oss. vi har også ei gryende musikergruppe i skolekorpset som vi vet er «gira» på 
å bli med, og ikke minst for å støtte opp om denne er det viktig å trå til.

Prosjektet forplikter ingen å binde seg opp til andre oppgaver enn å delta på 17. mai, vi kan jo 
ikke være dårligere i Lardal enn tidligere og vi ønsker framfor alt ikke at musikken i toget blir  
importert. vi har både uniformer, instrumenter og noter, bare meld dere til Bente grønseth, hege 
marstein eller Per Ståle Tjentland, alternativt ganske enkelt å møte fram på øvelse mandager.

Per S.



takk til alle BidRaGsYteRe!

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.
koNtoNUmmer: 1503.62.42415

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

tur@tide.no   tide.no

Leie turbuss
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Kvelde

Tilgjengelig hele døgnet

Når erfaring teller . . .

Nansetgt. 43, Larvik • www.labe.no

Telefon 33 18 10 80 

– fordi livet bør handle om gode opplevelser! 

www.bergeneholm.no
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Overnatting • kurs • konferanser • selskaper 
Søndagsmiddager • Catering

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

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

booking@gavelstad.no  www.gavelstad.no



koNFiRmateR på tuR FRa heum til moe
av Sigurd granly

det er en turgruppe i menigheten som består av menn som kan dra på tur på formiddagen på  
tirsdager i partallsuker. Ta kontakt med Sigurd granly på mobil: 979 64 909 om du har lyst til å bli med. 
Torsdag 25. oktober tok noen av turguttene med seg årets konfirmanter på tur fra heum til moe 
i Kvelde. vi startet med grilling utenfor gapahuken hvor helge heum hadde bålet klart da vi kom. 
etter litt åndelig og kroppslig føde, gikk vi tilbake til Kvelde. Kristian moe ledet oss trygt fram langs 
stien som i tidligere tider var mye brukt mellom heum og Kvelde. de godt voksne i følget var godt 
fornøyde med turen og det tror jeg konfirmantene også var.

meNiGheteNes BusstuR 5. juNi
av Thorir jökull Thorsteinsson

i år har Thorir Thorsteinsson, ove Berrefjord, Bjørn Langås, ingrid næss og henny næss Bjerke 
stått for planleggingen av bussturen som går til Telemark. Bussen går fra Kvelde kl 08.00.  
vi besøker først heddal stavkirke fra 1200-tallet. deretter drar vi mot rjukan for å se på 
ferjeleiet og få litt informasjon om Tungtvannsaksjonen. Til slutt vil vi besøke nutheim, der 
vi skal få omvisning, se kunstutstilling og være i kapellet. På nutheim får vi også deilig mid-
dag. vi regner med å ha en del stopp på veien for å kose oss og ha det hyggelig. 
dere får en informasjon om turen når det nærmer seg.
pris pr. person: kr. 550,-
påmelding: henny næss Bjerke, mobil: 924 68 765 og ove Berrefjord, mobil: 922 63 088.
arr: menighetsrådene i hedrum, kvelde, hvarnes og lardal
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BRudepaRsamliNG i hedRum kiRke.
av Thorir jökull Thorsteinsson

Tradisjonen tro vil hedrum menighet i år invitere årets brudepar 
til brudeparsamling i hedrum kirke. dette skjer lørdag den 4. mai.  
invitasjonen omfatter primært brudepar som skal vies i hedrum, Kvelde 
og hvarnes kirker, men andre er også velkomne. Samlingen foregår 
i hedrum kirke hvor vi presenterer kirkenes prester og organist og 
kirketjenere. vi orienterer oss om vigselsordningen, hører utvalg av 
brudemarsjer og passende salmer. her er det også anledning til å 
drøfte pynting av kirken på den store dagen. vi får høre om bryllup og 
ekteskap i kirkelig sammenheng og her blir det også praktiske opplys-
ninger å få. Brudeparsamlingen begynner kl. 11.00 med samling i he-
drum kirke – og den avsluttes med lunsj, som hedrum menighetsråd 
inviterer til, på volds minde.



dette skjeR i hVaRNes

eVaNGelisk lutheRsk misjoNslaG (elm), FRedheim:
Torsdag 20.06.  kl. 19.00. møte.
kontaktperson: Øyvind sæleset, mobil 410 80 413.

hVaRNes BYGdekViNNelaG, FRedheim:
mandag 06.05. kl. 19.00. avleggerauksjon ved auksjonarius Kirsten.
juni: Sommeravslutning. Program, dag og sted kommer senere.
kontaktperson: torild sønsthagen, mobil 913 49 315.

hVaRNes uNGdomslaG (h.u.l.), BjeRkelY:
onsdag   17.04.  kl. 19.00. Påskepub med quiz. Spørsmålene begynner kl. 20.00.
mandag  29.04.  kl. 18.00. vårdugnad. Ta med rive, kost og trillebår.
kontaktperson: thor rikard odberg, mobil 900 91 883.

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

oNsdaGs-tuReR i låGeNdaleN VåReN 2019

 1. onsdag 24.april: kl. 10.00. askelia  (m/t)
Fremmøte og parkering ved hvarneshallen. 
2. onsdag 8. mai: kl.10.00. heum (m/t)
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved hvarneshallen. 
evnt. møt opp på parkeringen ved Lysløypa på heum, 
avreise fra hvarnes kl. 10.00.
3. onsdag 15. mai: kl.10.00. holemyra (l)
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved hvarnes-hal-
len. evnt. møt opp på parkeringen ved Svarstad Barne-
hage, avreise fra hvarnes kl. 10.00.
4. onsdag 22. mai: kl.10.00. støvland/ snopestua (l)
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved hvarneshallen. 
5. onsdag 29. mai: kl.10.00. Vindfjell (l)
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved hvarneshallen. evnt. møt opp på parkeringen ved 
vindfjelltunet gjestegård, avreise fra hvarnes kl. 10.00.
6. onsdag 5. juni: kl.10.00. lågastien i kvelde (l/m)
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved hvarneshallen. evnt. møt opp på parkeringen ved 
idrettsplassen i Kvelde, avreise fra hvarnes kl. 10
7. onsdag 12. juni: kl.10.00. skallhogg/merkedammen. (m/t)
Fremmøte for parkering/felles kjøre ved hvarneshallen. evnt. møt opp ved bommen på Berg, 
men avreise fra hvarnes kl. 10.00.

Turene tar ca. 3-4 timer og er gradert etter hvor krevende de er, L = lett, m = middels, T = tung.
Ta med mat og drikke. det tas forbehold om endringer i forhold til vær og føre. 
kontaktperson: aud elisabeth moe, mobil 907 70 772.

dette skjeR i kVelde

ØstRe kVelde Bedehus:
• Norsk Luthersk misjonssamband: 
Palmesøndag 14.04. kl.11.00. møte.
mandag 2.påskedag 22.04. kl.11.00. Påskemorgen i ord og toner.
Søndag 12.05. kl.11.00. møte.
mandag 2.pinsedag 10.06.. Pinsestevne på gjennestad.
• Normisjon 
onsdag 10.04. kl.18.30. vårfest, andakt ved Petter Terkelsen og sang av dusinet.
onsdag 08.05. kl.19.00. møte.
onsdag 22.05. kl.19.00. møte med Svein Tony gårdsø.
onsdag 05.06. kl.18.00. møte på nestangen med Liv Brodshaug (værforbehold).
• søndagsskolen (i år er det søndagsskole den 4. søndagen i mnd. kl.10.00.).
• Fredagsklubben er en aktivitetsklubb for 5.-7.klasse fra 18.00-20.00 fredager 
i oddetallsuker. andakt, aktiviteter og salg av brus og godterier. 
• ten In for 8. klasse+. Fredager i oddetallsuker fra kl. 20.00. andakt, lovsang, 
“chill” og salg av brus og godteri.

kVelde Bedehus:
• Norsk Luthersk misjonssamband: 
Langfredag 19.04. kl.11.00. møte.
Torsdagene 02.05. og 06.06. kl.19.00. møte. 
Søndagene 19.05. og 16.06. kl.11.00. møte. 
• kvelde menighet: Familiemiddag på kvelde barnehage (bedehuset). 
Tirsdager i partallsuker, kl.16.45 - 18.00. Familiemiddag med musikksamling. 
Følg Kvelde menighet sin facebook-side for info!

kVelde saNitetsFoReNiNG:  
onsdag 24.04. kl. 19.00. Futejordet. Fretex kommer med mannekeng-oppvisning.
onsdag 29.05. vi drar på tur, og det blir muligens Brekkeparken i Skien i år.
NB: kløverturer hver mandag kl.15.00 møtes vi på Futejordet. derfra går vi en runde 
rundt i bygda- lengde på turen og tempo bestemmer vi sjøl.  alle skal klare å gå med. et 
lite puff for å komme seg ut, i tillegg sosialt og koselig. vi håper du blir med oss! 
kontaktperson: åsta herland.

kVelde BYGdekViNNelaG: 
mandag 08.04. kl.18.30. mannekengoppvisning med “Bortskjemt” på Bygdetunet. 
mandag 17.06. kl.18.00. nostalgi med rekesmørbrød i Bøkeskogen (betaler selv). Påmelding. 
kontaktperson: Liv Bergene, mobil 455 10 030.

kVelde oG hVaRNes haGelaG: 
Torsdag 11.04. kl.17.30. dugnad på Bygdetunet. Utsettes hvis mye snø. Kaffe og vafler etterpå.
Tirsdag 16.04. kl.18.30. Bygdetunet. Bli med roar ree Kirkevold inn i biens magiske verden.
Tirsdag 21.05. Til rønneberg hagesenter. Felleskjøring fra gylnarheim kl 17.30 for de som ønsker. 
Lørdag  15.06. Sommertur til Sørlandet. vi besøker Lundberg planteskole i arnedal og hesnes 
gartneri i grimstad. Påmelding til inger marit dalhaug. 
kontaktperson: Inger marit Dalhaug, mob: 938 36 648.



dette skjeR i laRdal

laRdal kaNtoRi: 
Lardal Kantori har øvelse hver torsdag kl. 18.30-21.00 på Klokkergården.
kontaktperson : kantor kjell håkestad, mobil: 988 51 800.

salmeGlede: 
Svarstad kirke annenhver tirsdag fra kl. 18-19.00.
kontaktperson : kantor kjell håkestad, mobil: 988 51 800.

pRestehaGeNtReFF: 
annenhver mandag fra kl. 10-12 på Prestehagen Bofellesskap. 
kontaktperson : mariann eskedal, mobil: 971 99 722.

sØNdaGsskoleN: 
Søndagsskolen er på Svarstad Bedehus kl. 10.oo de søndagene det er 
gudstjeneste i Svarstad kirke. 
kontaktperson : møyfrid sørestad Hem, mobil: 907 44 397.

saNitetsFoReNiNGeNe: 
Lardal sanitetsforening har møte på Klokkergården den andre mandagen i hver 
måned kl. 18.30. 
Kroken sanitetsforening har møte den andre mandagen i måneden kl. 18.00, og 
møtene er som oftest på Bofellesskapet.

spRell leVeNde laRdal
etter flere år uten søndagsskole i bygda startet vi opp igjen 
søndag 30. september med åpningsfest der to representanter 
fra Søndagsskolen vestfold kom og hjalp til med oppstarten. 
de hadde et fint dukkespill som handlet om skapelsen. etter-
på kunne alle 6 barna bygge sine egne “skaperverk” i lego, 
noe de gjorde med stor entusiasme! det ble også tid til sang 
og lek. en flott ny start på søndagsskolen!
videre fremover blir innholdet i søndagsskolen en bibelfortelling, sang, åpning av skattekiste og 
andre aktiviteter. vi håper og tror vi kan få til samlinger der barna opplever fellesskap, levende 
fortellinger og undring slik at barna kan få troserfaringer som styrker deres relasjon til gud.

´Sprell Levende Lardal` møtes til søndagsskole på bedehuset i Svarstad. den starter kl 10:00 og 
det varer en liten time. det blir søndagsskole hver søndag det er gudstjeneste kl 11:00 i Svarstad 
kirke, bortsett fra i skolens ferier. i tillegg blir datoene alltid publisert på Sprell Levende Lardal 
sin Facebook-side. Søndagsskole er for barn i alle aldre, men opplegget vårt passer nok best 
for barn mellom 4 og 10 år. de voksne er velkomne til å ta seg en kopp kaffe i sofakroken imens 
barna har opplegg. Bedehuset har så flotte lokaler og vi har plass til flere!

PS! dersom det er en voksen til som kan tenke seg å være med å drive 
søndagsskolen fremover, så blir vi takknemlige for det. 

dette skjeR i hedRum

melØ saNitetsFoReNiNG:
melø sanitetsforening har møte på Strandly siste mandag i hver måned kl. 19.00.

holt saNitetsFoReNiNG:
holt sanitetsforening har møte på holttun hver andre mandag i hver måned kl. 19.00. 
alle velkommen og en behøver ikke være medlem. 

RØdBØl saNitetsFoReNiNG:
rødbøl sanitetsforening har møte på rødbøl skole første mandag i hver måned 
kl. 19.00.

VeRNiNGeN Bedehus:
mandag 2.påskedag: 22.04. kl.11.00. Påskemøte. even Sundby taler.
Søndag: 05.05. kl.16.00. vårfest. Karen elisabeth W. hector taler.
NB: informasjon om møter og aktiviteter for øvrig finnes på www.vbh.no eller 
følg vår facebook-side.

påskeVeRksted på 
Volds miNde

LØrDaG 13. aprIL 
kL.14.00.

det blir PåSKeverKSTed På voLdS minde  i år også!
Små og store er velkommen lørdag før palmesøndag, 13. april 
kl. 14.00. Påskens budskap, påskesanger, enkel servering. Kollekt 
til å dekke utgifter. Fram til ca. kl. 17 hygger vi oss med å lage fin 
påskepynt å ta med hjem.
arr.: hedrum menighet.
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lokalet FRedheim
av randi jysereid eiken

i hvarnes sentrum ligger lokalet Fredheim.  Bygget, slik det fremstår i dag, sto ferdig i 1973 etter 
iherdig dugnadsinnsats av bygdefolk. men Fredheim er eldre enn som så. det første lokalet ble 
bygd sommeren 1906.  det lå på samme tomta, men litt nærmere veien, og bak det lå et uthus 
med bl.a. utedo og stall hvor tilreisende kunne sette inn hestene mens de var der. det første 
lokalet hadde en møtesal med en stor vedovn som varmet godt i vinterhalvåret, en lillesal som 
også fungerte som garderobe, kjøkken og en liten gang på baksiden mot uthuset, slik at det var 
kort veg til ved og do.  i storsalen var det trøorgel og etterhvert piano, slik at det var musikalsk 
følge til allsangen når noen spillekyndige var tilstede.

i min barndom og ungdomstid på 50-60 tallet ble det kokt mange liter kaffe på kjøkkenet på 
misjonsfester og hvarnes menighets arrangement, ofte med gudrun Wirgenes som kaffekoker. 
Kan ennå fornemme lukten av kaffe, og deilig påsmurt mat (vanligvis medbrakt), som sto klar til 
matpausen på festene, som det var mange av på den tiden. etterat måltidet var endt, var det 
gjerne pause, slik at de som røkte, kunne ta seg en blås ute, og barna fikk leke/prate sammen 
i lillesalen eller ute – alt etter årstiden.  annenhver søndag var det søndagsskole som henry 
hogstad ledet på den tiden, godt hjulpet av unge og eldre medarbeidere.  vanligvis var storsalen 
fullsatt av barn og noen voksne som fulgte sine minste.  der lærte vi historier fra Bibelen. vi 
hørte bl.a. om Skapelsen, jesus som stilte stormen på genesaretsjøen, og som helbredet men-
nesker med ulike sykdommer. der fikk vi lære å gi/dele ut gave til barn som hadde det vanskelig; 
- de fleste husker vel den lille figuren: en afrikansk gutt som nikket på hodet som takk for hver 
krone vi putta på. 
men tilbake til starten i 1906. det var et ønske i bygda om et forsamlingslokale hvor folk kunne 
møtes for å avholde møter og fester i sømmelig regi.  Skolene hadde inntil da vært brukt til dette 
etter skoletid. Tomta til lokalet ble gitt av johan gundersen haugen, og var på 863 m2. 
han skrev noen betingelser som måtte overholdes, bl.a. «den ved forsamlingslokalets stald 
blivende gjødsel tilhører tomtens giver eller senere eiere av hovedbruket».

en byggekommite på 10 mann ble oppnevnt, og de skulle også fungere som styre for lokalet i 
startfasen. disse som tok ansvar for dette skrev kontrakt, undertegnet 19.mars 1906. 
Punkt 1 i kontrakten lød: «Undertegnede stiller oss fullt solidarisk med hinnanden, en for alle 
og alle for en som garantister for et opptagende lån til oppførsel av lokalet ca. kr. 1600 ». oluf 
holt, Fredrik  Zimmermann, Bernh. odberg,  B.C. hvaara, hans m. odberg, Paul Utklev, ole a. 
Bårnes, ole elverønningen, edv. d. odberg.

en av statuttene for lokalet Fredheim lød slik: «Lokalets bestyrelse skal altid vælges og inden de 
i sognet eksisterende foreninger, nemlig; hvarnes misjonsforeninger, totalavholdsforeningen og 
landboforeningen efter vedtagne statutter».  (Landbo tilsvarer muligens landbruk/bondelaget).
dessverre er det ikke notat vedr. ferdigstillelse og innvielse.

årene gikk og mange gjorde en betydelig innsats for å ta vare på eiendommen. På årsmøtet 
i 1968 fikk styret i oppdrag å arbeide med planer om en større reparasjon av Fredheim eller 
bygge nytt.  dette førte etterhvert til nybygg, og den 4.-5. april 1972 blei tomta gravd ut.  
dugnadsgjengen var ca. 20 per gang. de hadde ca. 3 ukers våronnferie fra dugnaden i april/
mai, ellers jobbet de jevnt og trutt utover sommeren og høsten. arbeidskommitèen bestod av 
hans holt, reinert vallestad, guttorm Bårnes, Tormod hellenes, rolv Langerud, johan hvarnes, 
harald Skåtan og Kristian hellenes. Sistnevnte var formann, og leder for dugnadsgjengen.
«en gledens og takknemlighetens dag» står det i referatet fra innvielsesfesten til nåværende 
Fredheim som var 16. desember 1973. Festen ble ledet av Kristian hellenes som bl.a. uttalte: 
«det er først og fremst med tanke på de unge at vi har bygget det nye Fredheim. vi vil gjerne at de 
skal få et hus hvor de kan få høre guds ord og hvor de også kan samles til positiv og sunn hygge».
det ble fullt hus på festen, hvor programmet bød på tale av sokneprest einar Ø. amlie, sang av 
anna Skåtan og Østre Kvelde musikklag, det var hilsener og ble overrakt gaver. 
det må nevnes at lokalet ved innvielsen var uten gjeld!

Tiden går, og nå har Fredheim nr. 2 runda drøyt 45 år. i lokalene har det i denne perioden vært 
samlinger for barn og unge i form av søndagsskole og søndagsskolestevner, barnekor, yngres, 
familiemiddag, der har vært møter og fester hovedsaklig i regi av norsk Luthersk misjonssam-
band og det norske misjonsselskap, arrangement i regi av hvarnes menighet, Sanitetsforening 
og Bygdekvinnelag. årlig er det utlodningsfest til inntekt for drift av Fredheim. her er samlinger 
ved evangelisk Luthersk misjonslag og normisjon/hvarnes menighet.

Lokalet er ellers blitt benytta til å feire fødselsdager, dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær.  
er du interessert i å vurdere Fredheim til selskap, kan du kontakte Terje Langerud mobil: 
906 05 337. Lokalet egner seg til selskapsbruk for opp til ca. 50-60 mennesker.

Til slutt vil jeg på vegne av styret få takke alle som har støttet oss ved å gi gevinster og å kjøpe 
lodd ved utlodningsfesten hver høst! det kommer veldig godt med!

velkommen til Fredheim!
randi jysereid eiken.
Kilder: hovedsaklig sekretærboka fra 1906 og framover.
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Vil du VæRe med 
å skape GYlNe hVeRdaGsØYeBlikk 

FoR deG selV oG aNdRe?
av hanne jensen moth

Bor du i lågendalen? 
da håper vi du stikker innom oss når du har anledning, du er hjertelig  
velkommen! Lardal Frivilligsentral ligger midt i Svarstad sentrum, vegg-i-vegg 
med biblioteket. vi ønsker å være en raus og varm møteplass for alle, i alle 
aldre. det er alltid smil, tid til en prat og kaffe å få hos oss. «møteplassen» vår 
kan du besøke hver tirsdag fra kl. 11-15 og torsdag fra kl. 15-19. her får du nye 
bekjente, større nettverk og kanskje ny kunnskap.

vi har mange flotte frivillige mennesker som, hver på sin måte, ønsker å bidra til et godt 
nærmiljø. Fellesskap er viktig for oss alle og vi har plass til flere. det du har opparbeidet deg 
av erfaringer og kunnskap, har vi bruk for.

Sentralen tilbyr mange varierte aktiviteter blant annet leksehjelp, språkkafe, åpen hall, hobbykrok, 
turvenn, språkvenn, handlehjelp og trivselsgruppe. dette og mere til, er aktiviteter som ivaretas  
av frivillige personer og gode samarbeidspartnere. aktivitetene er åpne for alle som vil delta og  
de er gratis. Følg oss gjerne på facebook, så ser du hva som skjer: frivilligsentralenlardal.no
i april feirer vi 3 år, da skal vi lansere en egen web-side, det gleder vi oss til.

i Lågendalen er det et rikt foreningsliv 
med mange engasjerte mennesker. den 
frivilligheten setter vi stor pris på! Sen-
tralen skal støtte opp om foreningslivet 
og samarbeide om gode løsninger til 
lokalmiljøets beste. vi ønsker å jobbe 
bredt, også mot privat næringsliv og 
kommunal sektor. 
vi tenker at; sammen er vi best! vi ønsker å bidra til synlighet og en oversikt over aktiviteter som er i regi av lag-og foreninger 

i Lågendalen. Frivilligsentralens arrangementskalender på facebook, vil vise dette. der kan du 
sjekke om det er et arrangement du vil besøke, eller kanskje en forening du vil melde deg inn i. 
vi oppfordrer derfor til å sende informasjon og bilde(/logo) om aktivitet til oss, så legges det inn 
i kalenderen av våre frivillige.

håper vi ser eller hører fra deg når du har anledning!

vårlig hilsen fra hanne - leder av Lardal Frivilligsentral.
mobil: 905 27 679. mail: hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no

- møte mellom mennesker

Trivselsgruppe som skaper gode opplevelser på 
Lardal sykehjem.

åpent julehus.

Fra Språkkafeen på «alle hjerters dag». (valentines).

Leksehjelp-grupper både på Frivilligsentralen og Lardal skole. åpen hall  (huldrehallen). et samarbeid mellom 
Svarstad iL, den norske kirke og Lardal Frivilligsentral.
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sl hus oG hjem as
av Sigurd Lundal

For litt over 2 år siden overtok jeg jern og malerbutikken etter asbjørn næss aS  
i Kvelde. mange av dere fikk kanskje med dere innlegget som ble delt på Facebook før 
jul og oppslaget i Østlands Posten like etterpå.

her er et lite utdrag:
”du har kanskje sett at jeg har delt poster i sosiale medier som handler om at når du 
handler hos meg, så støtter du en drøm. min drøm. jeg startet ikke butikk for å bli rik 
på penger, men fordi jeg hadde lyst til å skape noe eget. jeg hadde lyst til å være et 
lyspunkt i vårt lokalmiljø. og jeg har prøvd og støtte det lokale foreningsliv. jeg har 
prøvd og bidra til at stedet vi bor på er levende. jeg har prøvd å skape aktivitet ved å 
trekke folk ut, hvor møter mellom mennesker oppstår. det er ganske fint.”

jeg mener Kvelde og Lågendalen trenger en slik butikk og også alle de andre butikkene 
vi har. derfor er det viktig at de blir brukt. vi satser i alle fall alt på videre drift og håper 
at tiden frem mot sommeren vil gi oss den økningen i omsettning vi trenger.
vi prøver hele tiden og holde ett godt vareutvalg med så gode priser som mulig. Siste 
nytt er at vi nå har begynt med litt kjøkkenartikler og leker. i tillegg til gaveavdeligen 
satser vi fremdeles både på maling og jernvarer. og vil fremdeles være din lokale Stihl 
forhandler. Følg oss gjerne på Facebook, her finner du hele tiden våre gode tilbud.

jeg setter pris på alle kunder som 
kommer innom enten handelen 
er liten eller stor. og med dette 
ønsker jeg alle en fin vår!

«Kirken dekker menneskenes behov for høytid. den er kanskje ikke særlig nyttig 
utover dette, men vi bør likevel holde på den.»  dette synet på Kirkens berettigelse i det moderne 
samfunn, er det mest utbredte i vårt folk i dag, ble det nylig uttalt på en kulturkonferanse av le-
dende politikere fra de forskjelligste partier. Politikerne har vel dessverre så altfor rett. de fleste 
mennesker i vårt folk i dag vil gjerne ha kirke og kristendom, men de tar ikke kirkens budskap 
på alvor. Kristendom er noe som passer ved spesielle anledninger, men det forplikter ikke ens 
personlige liv og setter ikke sitt preg på folkets hverdag.  Kirken er ikke alvor for folk flest.
vi skal snart feire en av kirkens store høytider. La oss da stille spørsmålet: er dette alvor? 
er påsken og dens budskap blitt alvor for meg? Betyr dette noe for deg? den måte mange 
feirer sin påske på, vitner om at det ikke er alvor. For jesu disipler var det heller ikke alvor til 
å begynne med. «Kan dette være nødvendig», tenkte de da jesus talte om sin lidelse og død.  
«herre, dette må ingenlunde vederfares deg», sa Peter. med innstillingen: «kan dette være 
nødvendig?», møter så mange mennesker også i dag Kirkens forkynnelse av jesu lidelse og 
død. det mest sentrale i vår kristne tro synes unødvendig, og blir ikke tatt alvorlig. 
er dette alvor for deg og meg? For jesus var det alvor, ja dødsens alvor. det kostet ham 
alt, - til sist livet. han tok menneskenes synd på alvor. han møtte lidelsens og dødens alvor. 
gjennom synden og dødens alvor gikk han frelsens og seirens veg til oppstandelse og evig liv.
det er snart påske. Kirkens budskap om jesu lidelse og død og oppstandelse skal igjen 
forkynnes. virker dette bare stemning og høytid, men ikke alvor? rett høytid blir det bare der 
påskens budskap blir tatt i mot i fullt alvor.

odd Stene johansen

i dag ble gudstjenesten ødelagt for meg…….
ja, det var en som sa dette etter en gudstjeneste nylig. Slik sa den kirkesøkende det: «jeg 
kom tidlig til kirken i dag. jeg ville så gjerne ha en stille stund før gudstjenesten begynte.  
men det ble helt umulig. For i kirken var det høylytt prating om alt mulig inntil presten kom 
til alteret. jeg ble sittende og irritere meg over dette under hele gudstjenesten. går det ikke 
an å skrive i menighetsbladet om at folk må tie stille inne i kirken, så den som ønsker en 
andaktsstund kan få det?»
jo, det både går an og bør skrives om. og så vil vi be kirkesøkende tenke over dette og heller 
bruke tiden før gudstjenesten til bønn enn til samtale. Selvfølgelig er det ingen som med vilje 
vil lage noen forstyrrelse i kirken. men husk at det blir forstyrrelse med snakk i kirken for dern 
som ønsker en stille andakt.  og i kirken er det nettopp andakten vi skal søke.
(Pipervikens menighetsblad)

Redaksjonen: det var dengang...

det eR alVoR
dette sto å lese i marsnummeret 1959
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å FaRGeleGGe hVeRdaGeN
av jørgen Sandberg

jeg er slik skrudd sammen at jeg må ha noe og glede meg til  i hverdagen. jeg tenker ikke da 
på  de store tildragelser  som  en erobring av fjerne fjelltopper i Langtvekkistan eller tildeling av 
nobels litteraturspris.  nei, da er det bedre å konsentrere seg om det som er mer nærliggende 
i den daglige dont.

hva er det så som kan bringe glede i den nære hverdag.  jeg har lært  et knep av en gammel 
venn.  han pleide alltid å planlegge neste dag i sengen før han sovnet dagen før.  i en slik situa-
sjon kan man velge ut  lystbetonte gjøremål til den neste dag. hva som vil gi glede vil naturlig 
nok variere fra person til person. For egen regning kan jeg regne opp en hel del opplevelser og 
gjøremål som vil komme ut med et stort pluss i livsregnskapet. 

den kanskje viktigste gledesbetonte erfaring er at jeg har kommet meg etter mange års sykeleie 
med en rygg som streiket fullstendig og som holdt meg ute av sirkulasjon med sterke smerter 
og sengeleie.  gradvis har jeg arbeidet meg opp  slik at jeg kunne slippe krykkene våren for to 
år siden.  i fjor hadde jeg skiene på beina for første gang på mange år, det var en stor seier. jeg 
kunne også kjøre bil igjen og skaffet meg en sådan, så nå er jeg ute på veiene rett som det er.  
Forleden satte jeg meg også opp på en sykkel. det er mer enn syv år siden sist.  jeg erobrer 
altså stadig nye skanser på vei mot et velfungerende liv. i bevisstheten om hvordan livet før ar-
tet seg, setter man desto større pris på en tilværelse uten smerter og med full bevegelsesfrihet.

men det finnes også andre plussverdier å gripe fatt i.  man kan for eksempel glede seg lenge 
til  å møte en venn  som man ikke har sett på mange år, men som det nå er blitt mulig å treffe 
igjen. gode venner er i det hele tatt  en nøkkel til et godt liv.  et godt vennskap skal pleies, eller 
som det heter i håvamål:  du skal ikke trampe veien til venns hus flat, men du skal heller ikke 
la den gro igjen.

nå er jeg også en tilhenger av rent materielle gleder, som å tilberede og spise et utsøkt måltid,  
og nyte dette med levende lys i selvvalgt og god ensomhet. jeg har gjennom årene tilbrakt 
mange måltider ved institusjoner av ulike slag,  det kan til tider være anstrengende. derfor  
setter man pris på den fredfylte atmosfære ved sitt eget hjemlige kjøkkenbord.

Fjernsynet kan være en god hjelper for enslige og funksjonshemmede. hvis man er selektiv og 
leter frem de gode programmer kan man få fine stunder foran skjermen. Selv er jeg en uhelbre-
delig sportsidiot og må innrømme at den form for idioti har brakt meg mange gleder med høy 
puls og utagerende tilrop som resultat.

det er egentlig opp til hver enkelt av oss å finne frem til de momenter som vi vet gir oss glede 
og fargenyanser i vår hverdag. jeg er sikker på at du har en del av dem bare du tenker deg godt 
om. Lykke til i jakten på et liv med fargestifter til.

holt saNitetsFoReNiNG
av marit gogstad

norge er verdensledende på frivillig arbeid og halvparten 
av norges befolkning engasjerer seg. innsatsen har be-
tydning for enkeltmennesker og samfunnet samt miljøet. 
de fleste som bidrar med frivillighet har en indre motivas-
jon som drivkraft og søker ikke belønning for eget arbeid, 
interesse for det de deltar med gir glede nok.

ellen marie er og har vært en ildsjel og motivator i vår 
forening siden hun ble med i 1980. hun har vært leder, 
vært i styret flere ganger, vært i fylkesstyret, er med på 
nanset eldresenter og selvfølgelig i styret der også. Bare 
en liten pause nå. hun har vært aktiv på fotpleien i mange 
år og startet med julemøtet for pensjonistene i bygda. 
hun dro i gang bussturene våre hver vår og vi husker godt 
turen til Fuhr vinfabrikk i grimstad.
ellen marie er et strålende eksempel på frivillighet og hva 
det innebærer. hun inngir tillit, har empati, har evnen til 
å lytte og er inkluderende. hun kan samarbeide med alle 
og er ansvarsfull og pliktoppfyllende. hennes raushet  er 
viden kjent og ett begrep i sanitetsmiljøet. 

For oss i holt sanitetsforening er ellen marie en bauta og hennes innsats har vært med på å 
gjøre vår forening til en velfungerende møteplass for alle. ellen marie herbjørnrød ble utnevnt 
til æresmedlem i holt sanitetsforening 11.2 2019.

kVelde saNitetsFoReNiNG
av åsta herland

en av våre inntektskilder er salg av fastelavnsris. det er veldig fint at dere støtter oss ved å kjøpe 
ris av oss når vi sitter på Spar og selger. TUSen TaKK!  vi i Kvelde er også veldig heldige som 
har magne, Tore arne og einar, som skaffer oss bjørkekvister og bunter dem for oss hvert år. 
TUSen  TaKK! det er mye arbeid spart for oss damene! når vi står og skal lage de fine hjertene 
og kransene, får vi lov til å stå inne i garasjen hos asbjørn næss og der behøver vi ikke tenke på 
at vi strør rundt oss med avklipp. TUSen TaKK!  men vi rydder opp etter oss selvfølgelig! SL hus 
og hjem er spandabel med plass til lagring fram til vi får solgt produktet. TUSen TaKK!  og hvis 
vi mot formodning, ikke får solgt alle, så betaler Spar Kvelde for de resterende! TUSen TaKK!

Som dere ser, så er dette lokalt samarbeide på høyt plan. derfor er vi i sanitetsforeningen veldig 
glad for å kunne gi noe tilbake til nærmiljøet vårt, for det er viktig for oss alle! Så hvis dere har 
forslag til hva vi eventuelt bør støtte i nærmiljøet, så gi oss et tips! det er vi takknemlige for. 
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liVets GaNG

hedRum 

døpte
21.10.2018 ada-emilie dokken nilsen
13.01.2019 Luna espeset Kiil
27.01.2019 eli Fredriksen
24.02.2019 emil myhre olofsson
24.02.2019 emil Bergan Blakseth
24.02.2019 hans Saga Lunde

Vielser
17.11.2018    gina Charlotte Larsen og Lars jørgensen

Gravferd
11.10.2018 hildur edvarda vatne f. 02.07.1937
17.10.2018 anton Tutvedt f. 29.09.1930
12.10.2018 Lilli eftedal f. 19.11.1922
01.10.2018 Tore Kirknes f. 17.04.1938
09.11.2018 odd Fjellestad f. 04.02.1932
12.11.2018 astrid grønvold f. 18.12.1928
14.11.2018 roger Pettersen f. 01.03.1953
03.12.2018 håkon marthinsen f. 26.04.1931
04.12.2018 Karin enger ringstad f. 22.08.1955
10.12.2018 asbjørg iversen f. 20.10.1930
13.12.2018 Torbjørn Flaten f. 28.05.1953
21.12.2018 Solveig Schau melbye f. 05.03.1921
20.12.2018 helmer olai hansen f. 25.01.1942
16.01.2019 roar olsen f. 25.05.1948
29.01.2019 Sofie nergård f. 28.03.1921
05.02.2019 jan ivar asbjørnrød f. 03.02.1957
13.02.2019 margit Karlsen f. 17.07.1927

kVelde 

døpte
11.11.2018 Filippa andersen Sundby
25.11.2018 eilert Brathagen hellenes
09.12.2018 vilja våtvik-Ørjasæter
20.01.2019 eivind garvik villadsen
17.02.2019 oliver Stenberg rauan

Gravferd 
25.12.2018 elsa Furulund f. 13.03.1932
01.01.2019 margit nordkvelle f. 01.04.1928

hVaRNes 

døpte 
10.02.2019 marie holt

Gravferd 
31.10.2018 gerda Synnøve holt f. 02.02.1927
25.12.2018 einar hvarnes f. 08.11.1941

stYRVoll 

døpte 
11.11.2018 haakon andreas holtsdalen

Gravferd 
23.11.2018 målfrid Flåtten f. 03.03.1932
01.12.2018 margit Slettestrand f. 16.05.1925
01.01.2019 Kjell eide f. 24.02.1927
30.01.2019 reidar røse f. 19.12.1930

sVaRstad 

døpte 
04.11.2018 Christian Sørensen
03.03.2019 Becka helgeland Bjerke
03.03.2019 Selma Lindsverk Thorsås

Gravferd 
22.10.2018 ingerid Witteveen f. 27.04.1935
15.11.2018 arne Tallakstad f. 29.03.1936
03.12.2018 johan Parelius Sandberg f. 06.06.1938
08.01.2019 odd røsbekk f. 28.10.1932
10.01.2019 robert Berg f. 14.02.1964

hem 

Gravferd
04.12.2018 gunnar harry Skaug f. 08.03.1926
08.01.2019 aase helene hvaal f. 13.07.1933
17.01.2019 Sonja Sundet f. 05.02.1928



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

dato    kiRke        tid     lituRG        daG i kiRkeåRet
07.04. hvarnes kirke 11.00 vikar 4. søndag i fastetiden
07.04. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 4. søndag i fastetiden
07.04. Skrim sportskap. 11.00 ingen behov 4. søndag i fastetiden
14.04. Kvelde kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson Palmesøndag
14.04.  Styrvoll kirke 11.00 Thorild Svanemyr Palmesøndag
18.04. Kvelde kirke 18.00 Thorir jökull Thorsteinsson Skjærtorsdag
18.04. Svarstad kirke 18.00 Thorild Svanemyr Skjærtorsdag
19.04. hedrum kirke 19.00 randi abelsen Woldseth Langfredag
19.04. Svarstad kirke 11.00 Thorild Svanemyr Langfredag
21.04. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson Påskedag
21.04. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth Påskedag
21.04. hvarnes kirke 13.00 randi abelsen Woldseth Påskedag
21.04.  hem kirke 11.00 Thorild Svanemyr Påskedag
22.04. Styrvoll kirke 11.00 Thorild Svanemyr 2. Påskedag

01.05. Svarstad kirke 11.00 Thorild Svanemyr  1. mai
05.05. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson Konfirmasjon
05.05. Styrvoll kirke 11.00 Thorild Svanemyr 3. søndag i påsketiden 
12.05. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 4. søndag i påsketiden
12.05. Svarstad kirke 11.00 Thorild Svanemyr 4. søndag i påsketiden
17.05. hvarnes skole 09.30 even Sundby 17. mai
17.05. Kvelde kirke 11.00 even Sundby 17. mai
17.05. Svarstad kirke 10.00 Thorild Svanemyr 17. mai
19.05. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 5. søndag i påsketiden
19.05. hem kirke 10.30 Thorild Svanemyr Konfirmasjon
19.05. hem kirke 12.30 Thorild Svanemyr Konfirmasjon 
25.05. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth Konfirmasjon
25.05. Kvelde kirke 13.00 randi abelsen Woldseth Konfirmasjon
26.05. Svarstad kirke 11.00 Thorild Svanemyr Konfirmasjon
30.05. nestangen 11.00 randi abelsen Woldseth Kristi himmelfartsdag

01.06. hvarnes kirke 11.00 randi abelsen Woldseth Konfirmasjon
01.06. hvarnes kirke 13.00 randi abelsen Woldseth Konfirmasjon
02.06. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson Søndag før pinse
02.06.  Styrvoll kirke 11.00 Thorild Svanemyr Konfirmasjon
09.06. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson Pinsedag
09.06. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth Pinsedag
09.06. Svarstad kirke 11.00 Thorild Svanemyr Pinsedag
10.06. hvarnes kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 2. pinsedag
10.06. Styrvoll kirke 11.00 Thorild Svanemyr 2. pinsedag
16.06. hedrum Bygdet. 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson Treenighetssøndag
16.06. hem kirke 11.00 Thorild Svanemyr Treenighetssøndag
30.06. nordgardsetra 12.00 Thorild Svanemyr 3. søndag i treenighetstiden


