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kjæRe leseR
av ove Berrefjord

jeg har i mange år skrevet denne spalten i Lardal menighetsblad. nå er det litt rart, men samtidig også 
rikt å kunne skrive noe som skal publiseres i hele Larviks del av Lågendalen. det er nesten et år siden 
kommunesammenslåingen, og mange av oss var nok skeptiske. men de fleste av oss har nok opplevd 
at det var unødvendige bekymringer. det meste er som før. rett nok, så har vi ikke kommunehus 
i Svarstad lenger, men Lågen renner som før, ruketuten rager høyt og Kjærra fossepark ligger like 
innbydende om sommeren, som skiløypene i Borgen ligger innbydende om vinteren. nå er dette blitt 
felleseie for lardølinger og folk fra «gamle Larvik». dette deler vi så gjerne, og så gleder vi oss over 
å ha fått del i kystlandskapet utenfor Larvik, Bygdetunet i Kvelde,  og mye mye mer. ja, mye er nytt 
i strukturen, men det meste er likevel som før, og ikke minst gjelder det de virkelige verdiene. På 
forsiden av bladet ser vi 6 flotte, gamle, ærverdige kirker. de har stort sett stått der i ulike kommune- 
sammenslåinger, gjennom dansketid, svensketid og to verdenskriger. de står der som sterke symbol på 
at det er ikke helt riktig det som dikteren sa: «at evig eies kun det tapte». det kan rett nok virke slik når 
alt glipper og ser mørkt ut. det er vel ofte når vi mister noe eller noen, at vi virkelig ser hva vi hadde. 
men likevel så er det kun ett som eies evig, og det er livet med Kristus og håp og tro om et evig liv der 
alt er godt.
julen vi er på vei inn i, er en ny påminning om at Frelseren kom til jorden fordi han er så uendelig glad 
i hver og en av oss. Tenk at han har bare gode tanker for deg og meg. den første julenatten på Betle-
hemsmarken er fortelling fra virkeligheten om et mirakel som gjorde at englene dannet sangkor og 
stemte i det største fredsbudskapet, mens hyrdene ikke kunne løpe fort nok for å få se barnet i krybben. 
Så er julen en tid da vi både får og gir gaver. det er flott å gi gaver til venner, familie og kjente. 
men det er også godt å få være med å skape jul hos de som ikke har så mye å skape fest med. 
det er nydelig at Frelsesarmeen og andre deler ut mat, julegaver m.m. til fattige barnefamilier 
både i Larvik og norge ellers. i høst har vi også fått tatt del i den verdifulle Tv-aksjonen til Kirkens  

Bymisjon. Kanskje kan du gjennom hjelpeorganisasjoner også gjøre en helt 
avgjørende forskjell for en familie et annet sted i verden. For en liten pengesum 
som er nesten ingenting for oss, kan det bli en enorm forandring for en familie 
enten det er ute i verden eller i vårt eget land.

Med ønske om en fredfull og velsignet Jul og alt godt i det nye året.

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 julesalme
av Knut olav omholt

Nordnorsk julesalme av Trygve Hoff (nr. 24)

velsigna du dag over fjordan,
velsigna du lys over land.
velsigna de evige ordan
om håp og ei utstrakt hand.
verg dette lille du gav oss,
den dagen du fløtta oss hit,
så vi kjenne du aldri vil la oss
forkomme i armod og slit.

vi levde med lua i handa,
men hadde så sterk ei tru.
og ett har vi visselig sanna:
vi e hardhausa vi som du.
nu har vi den hardaste ria,
vi slit med å kare oss frem
mot lyset og adventsti’a,
d’e langt sør til Betlehem.

guds fred over fjellet og åsen,
la det gro der vi bygge og bor!
guds fred over dyran på båsen
og ei frossen og karrig jord!
du ser oss i mørketidslandet.
du signe med evige ord
husan og fjellet og vannet
og folket som leve her nord.

Med ønske om ei god adventstid til alle!
Knut olav omholt

Som bonde er jeg vant til å leve med 
årstidene.  nå går det mot en ny vinter, 
og med den kommer adventstida og 
jul. derfor blei det naturlig å tenke på 
ei julesalme. ei av de nyere som jeg 
setter stor pris på, er nordnorsk jule-
salme av Trygve hoff. den skildrer 
et folkelig og trygt miljø som jeg kan 
kjenne meg igjen i. mennesker som er 
i arbeid med natur, jordbruk og hus-
dyr under små kår. men over det heile 
kjenner vi styrken fra noe større, 

en gud som gir disse menneskene 
trygghet og håp.
i mange år har jeg stelt dyra mine 
på julaften. vi begynner tidlig og har 
det travelt med å bli ferdig, for vi skal 
jo feire. men på vei inn har jeg gjort 
det til en tradisjon å stoppe i bakken 
et minutt eller så, for å høre på kirke-
klokkene i Svarstad kirke. det gir meg 
noe av den stemningen som jeg opp-
lever at Trygve hoff skildrer i nordnorsk 
julesalme.
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Gud taR det om iGjeN
julebetraktninger fra Tunsberg biskop jan otto myrseth

aldri har vi vært mer opptatt av gjenbruk enn det vi er i dag, og forhåpentligvis vil flere av oss 
denne julen kunne pakke opp gamle ting som har fått nytt liv. overraskende nok er gjenbruk 
sentalt også i budskapet som når oss fra den første julen. To av Bibelens bøker starter med 
ordene «i begynnelsen». i Bibelens første bok, 1. mosebok, får vi høre om hvordan alt blir til 
ved guds skapende ord. han talte, og det stod der. han bød, og det skjedde. og i juledagens 
evangelium, i johannesevangeliets første kapittel, hører vi: 
i begynnelsen var ordet. 

Julenatt skjer en ny begynnelse. Gud skaper på nytt ved sitt levende Ord. 

men den nye skapelsen skjer ikke fra scratch, fra ingenting, som om det ikke var noe der fra 
før. nei, gud skaper på nytt med det samme materialet, omtrent som når pottemakeren ved 
dreieskiva gjør et nytt forsøk på å forme leirklumpen til en vakker krukke. recapitulatio er et 
nøkkelord hos kirkefaderen ireneus fra Lyon (død ca. 203). det betyr omtrent det samme som å 
ta om igjen. i julens budskap om gud som ble menneske ligger tematikken fra ireneus om reca-
pitulatio som en dyp anerkjennelse av menneskelivet. i marias morsliv blir gud og menneske ett, 
i en befruktet celle. Slik sier gud et sterkt og høylydt ja til det menneskelige, til det materialet vi 
er laget av. gud er ikke tilhenger av bruk-og-kast, men av redesign. ireneus’ utgangspunkt var 
ordet fra efeserbrevet, der det heter at gud ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde:

å sammenfatte alt i Kristus,
alt i himmel og på jord i ham. (Ef 1,10)

det livet som var blitt så håpløst splittet, helheten som var så hjerteknusende ødelagt, bildet 
som var smadret i tusen biter, dette, sier ireneus, ville gud redesigne. ved å samle alt til ett i 
Kristus, han som omfavner hele verden. en kjærlighetens omfavnelse som forener den synlige 
og den usynlige verden. For så høyt har gud elsket verden at han ga sin Sønn … (joh 3,16). 
gud har ikke sviktet eller oppgitt verden. vi må aldri resignere eller bli passive, men ta vare på 
håpet. dette er julenattens kraftfulle budskap til oss. gud gir framtid og håp. han har ikke gitt 
deg opp, men vil nyskape og forvandle og forme ditt liv etter bildet av sin Sønn, jesus. 

Gledelig jul!  
jan otto myrseth, biskop

Foto: henrik guii-Larsen
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sommeRtuR med meNiGheteNe 
i låGeNdaleN

av anne helene gjone

vi som var med på årets menighetstur fikk en opp- 
levelse vi husker med glede. Unni Kaupang og 
henny næss Bjerke, som begge var med i turkomi-
teen, hadde lagt opp til et flott program for dagen. 
nytt av året var at vi hadde gleden av å ta med en 
gruppe fra Lardal som nå er en del av prostiet vårt.
Bussturen gikk først til hønefoss nye kirke. vi fikk 
se et stilrent og moderne kirkebygg som  er satt 
opp etter at den gamle kirken brant ned. etterpå 

gikk turen til Brandbu til Sysselgården.her ble vi tatt godt imot og fikk en interessant og 
spennende innføring i dåpstradisjoner og omvisning i dåpskjolemuseet. mange av oss ble 
overrasket over at det fantes en slik omfattende samling av gamle dåpskjoler og dåpsluer fra 
fjern og nær.
etter å ha spist deilig middag på mortens kro på hjelleråsen, var turens siste mål hem kirke i 
Lardal. i vakker ettermiddagssol fremsto kirken som det smykket den er, der den ligger høyt og 
fritt med utsyn utover Lardalbygdene. vi fylte kirken til siste benk. det var nydelig å sitte rolig
ned, synge salmer og lytte til sokneprest jespers andaktsord til oss.
i løpet av dagen hadde vi besøkt to kirker fra forskjellige tidsepoker med et spenn på 900 år. 
det føltes godt å avslutte i gamle ærvedige hem kirke.
Bussturen i seg selv var en opplevelse med dyktig turledelse av Unni som sørget for god 
stemning og Finn halvor som kom med opplysninger om steder vi passerte og historisk stoff, 
slik at vi ble litt klokere. henny spilte gitar på bussen og ledet oss i sangen mens vi kjørte.
Stor takk til dere som sto for turen!

Bildet øverst: 
hønefoss nye kirke

Bildet til høyre: 
hem kirke

Bildet øverst på 
venstre side fra venstre: 
Unni Kaupang,
Kari Kaupang mikkelsen
og en representant fra 
hønefoss nye kirke 

Bildet nederst på 
venstre side: 
dåpsmuseet på 
Brandbu
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Nytt misjoNspRosjekt 
i kVelde meNiGhet

av vibeke Kvalevåg

etter å ha støttet studenter i Bangla-
desh i mange år, var det nå på tide 
å eventuelt fornye avtalen eller se 
på andre prosjekter normisjon har. 
etter en orientering med Tor Bring-
aker fra normisjon, var ønsket i 
menighetsrådet å støtte Liv Wendel 
og hennes arbeid med samfunns-
utvikling i Bajhang, nepal. 
i denne provinsen er det store 
problemer med vold mot kvinner, 
alkoholmisbruk blant menn, og 
det finnes sterke tradisjoner som 
skader og legger bånd på kvinner.
For å bekjempe vold mot kvinner 
har man blant annet startet grupper 
der man diskuterer sosiale proble-
mer som alkoholmisbruk, chaupadi 
(tilsier at kvinner må bo adskilt fra 
alle under menstruasjon. i disse 
periodene bor kvinner i skur, ofte 

skitne og kalde. de kan ikke delta i daglig aktivitet eller gå på skole. Fordi kvinnene bor utenfor 
huset alene har de heller ikke sikkerhet i disse periodene) og kjønnsrollemønstre. disse gruppene 
viser seg å ha stor effekt. Kvinner rapporterer om at samtalegruppene styrker deres posisjon 
og at gruppene bidrar til at folk er mer positive til hverandre. 
alkoholmisbruket har også gått tilbake flere steder, da man i samarbeid med lokale myndig-
heter har innført alkoholrestriksjoner. dette har ført til mindre vold og bråk.
Kvinnene har begynt å bruke sin stemme til å endre sosiale praksiser. Flere steder har man 
endret praksisen rundt kvinners status under menstruasjon. dette fører til bedret fysisk og 
psykisk helse, og jenter kan gå på skolen hele måneden. (infoen ovenfor er hentet fra folderen 
om “misjonsavtalen mellom normisjon og Kvelde”). 
den 16.september var det lagt til rette for en misjonsgudstjeneste i Kvelde kirke. Tor Bringaker 
deltok fra normisjon. avtalen ble signert og menigheten fikk overrekt bilder som er hengt opp 
for å minne oss på prosjektet vårt og vår oppgave knyttet til det. og i våpenhuset ligger det 
foldere om misjonsavtalen som du kan ta med deg neste gang du er innom kirken. 
Ønsker du å støtte dette prosjektet kan du gi en gave på konto 1503 02 13537, merk 
med 306015 eller ønsker du å være med å bidra som fast giver? da tar du kontakt med  
kasserer, Steinar næss.

Takk for gaver og forbønn til prosjektet og arbeidet som gjøres i Bajhang!

nå er det ikke lenge igjen til jul. du er alt begynt å telle dagene, ja til og med timene, ikke 
sant? mor har fått det så travelt. alt skal gåes over for ikke å snakke om slakt og baking som 
det må være rikelig av. du selv har det ikke så lite travelt du heller. det er alle gavene som 
begynner å spøke inne i hodet ditt. det er så mange du skal overraske med en liten ting. 
og så blir tøylapper brodert og strikkepinner flittig brukt. For det er jo det morsomste selv å 
lage noe i stand. og slik som du koser deg over hver ting.
de gryteklutene vil nok mor like – og far det fine lommetørkleet osv. For du hører sikkert 
ikke til de som er ute i siste liten – løper i forretninger julekvelden for å finne et eller annet. 
For ikke å snakke om den gutten jeg var sammen med en gang som hadde for vane å pakke 
inn gavene like før de skulle deles ut. nei, kjenner jeg deg rett så er du ute i god tid. Kanskje 
gavene alt ligger fint innpakket og bare venter på julekvelden.
 
det er noe pussig i dette at vi skal gi hverandre gaver julekvelden, ikke sant? men det er jo 
på den måten vi gleder hverandre. og julekvelden skal jo alle være ekstra glade. vi husker 
den første julekvelden  -  da jesusbarnet lå i krybben  -  da kom folk med julegaver for første 
gang. det var de tre vise menn som kom reisende den lange veien for å gi jesusbarnet sine 
skatter. du husker det? Legenden forteller at det sto en liten gjetergutt utenfor stallen der 
jesusbarnet var da de tre vismennene kom.  han sto der med store øyne og så på alle de 
flotte gavene som barnet fikk: gull, røkelse og myrra. Så ble han plutselig så veldig bekymret 
for han kom til å tenke på hvor fattig han var. han hadde jo ikke noe å gi til julens konge. og 

tårene dryppet og dryppet. «dere kan vel være ordentlig glade 
som har noe å gi til jesus», brast det ut av ham da vismennene 
kom ut igjen. «jeg har ikke noe jeg.» men en av dem svarte så 
mildt: «du tar fullstendig feil, gutten min. det er du som er lykkelig. 
vi er gamle vi og vårt liv er snart slutt. ingen krefter har vi igjen til 
å tjene julens konge med. men du er ung. du har hele livet. gi han 
deg selv. å du hvor lykkelig du kan være.»
 
var ikke det noe for oss å tenke på. i alt strevet og maset for å 
gjøre julen så festlig og rik for hverandre - la oss ikke glemme at 
det er julens konge vi egentlig skal hylle. det er ham vi må takke 
for at vi i det hele tatt får feire jul.  ja, han er det jo som er
vår største og beste julegave. og da skulle vel vi gi ham det beste 
og mest verdifulle vi eier, ikke sant? For jesus er du selv den beste 
julegaven.  La ham få eie deg helt i alle de år som kommer, alle 
dine krefter, alle dine tanker, ja alt. da vil du selv bli lykkelig.
ingeborg stene johansen

Nå eR det jul iGjeN !
Utdrag fra hedrum menighetsblad desember 1954
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FRa oRGelkRakkeN
av Kjell håkestad

det har rent mye vann i Lågen i løpet av de vel 17 årene jeg har tjenestegjort som kantor 
i Lardalsbygdene. da jeg kom dit i 2001, var det ingen kirkemusikalsk virksomhet å overta, 
utover de vanlige tjenestene som gudstjenester, vielser og begravelser.
Som mitt første bidrag til denne spalten, har jeg lyst til å trekke fram det som har blitt 
flaggskipet i kantorvirksomheten: Koret Lardal Kantori.
allerede i oktober 2001 var vi i gang, og hadde noen sagt til meg den gang, at i 2018 reiser 
dere til england for 16. gang, ja, da hadde jeg nok sett på vedkommende som en med en 
fantasi som hadde løpt fullstendig løpsk.
men, det var sånn det ble. 29. november reiser kantoriet på invitasjon av byen great  
Yarmouth i england for 16. gang, for å holde julekonserter i byens enorme kirke, St. nicholas 
minster, der norske julesanger utgjør hovedtyngden, og der byens borgermester alltid sitter 
på første benk. jeg tviler på om det finnes andre amatørkor i norge som har tilsvarende 
muligheter som dette.
vi opplever også at engelske komponister skriver julesanger til kantoriet, og i år urframfører 
vi den niende. Lardal Kantori teller i dag omkring 40 medlemmer, fra 13 år til over de 80.  
et stort aldersspenn, men en styrke, spør du meg. her gjør unge og eldre noe sammen!

Korets medlemmer kommer fra flere kommuner; Larvik, Sandefjord, hof og Kongsberg. det 
tar jeg som et godt tegn på at vi i årenes løp må ha gjort mye riktig. repertoaret spenner 
vidt; kanskje langt videre enn hva de fleste kirketilknyttede kor har. men det gjør oss i stand 
til å synge ved de aller fleste anledninger, enten det er gudstjeneste eller shantyfestival 
i Langesund! jeg tror at den store spennvidden i repertoaret også er noe av vår styrke. 
vi kan brukes til det meste.
vi har sunget i mange av Larviks kirker opp gjennom årene, men aldri med fullt kor i hedrum 
kirke. Kanskje kan det være et fremtidsønske å få til noe der en gang.
jeg pleier å si at det koret som ikke jevnlig rekrutterer nye sangere, det dør. derfor er vi i 
Lardal Kantori stadig på jakt etter nye mulige sangere.
vi kan tilby et trivelig miljø, stor sangglede, stor spennvidde i repertoaret, men ingen 
opptaksprøver! her gjelder kun: Kom med den stemmen du har, så finner vi plass til deg. 
videre kan vi, som nevnt over, friste med usedvanlig flotte opplevelser i england i advents-
tiden. For 2019 har vi også en invitasjon til konsert i den store vasa-kyrkan i göteborg. det 
vil vi prøve å få til i løpet av våren.
aktivitetsnivået i koret er akkurat passe. vi øver på Klokkergården i Svarstad hver torsdag 
kl. 18.30-21.00. opptredener har vi med høyst ujevne mellomrom, noen ganger tett, mens 
andre ganger med gode øvingsperioder. med andre ord et aktivitetsnivå som ikke burde 
skremme noen. så har du lyst, har vi plass!

kom gjerne og hør koret på julekonserten i svarstad kirke søndag 25. november, 
som er generalprøven på englandsprogrammet, før vi setter kursen over fjorden uken 
etterpå. Solister i norge og england er Filip natanael håkestad og gjøril Songvoll.

allums legater deler ut stipendier til ungdom fra hedrum Prestegjeld som 
går på folkehøyskole, husholdningsskole, landbruksskole eller skole med 

tilsvarende emnevalg. Søkere må bo i skolens internat. 
Tilskuddet er betinget av renteavkastningen og antall søkere. 

Søknad uten fastsatt skjema sendes legatstyret v/lars martin årholt, 
allumveien 8, 3281 kvelde. Frist: 10.desember 2018

utlysing av legatmidler: lardal humanitære legat 

et felleslegat til beste for innbyggere i gamle Lardal kommune. Legatet er et offentlig 
legat som har som formål å støtte humanitært arbeid. Legatet skal først og fremst til-

godese tiltak for og blant barn og unge. ved en evt. tildeling av legatmidler må mottaker 
skrive en kort rapport om hva som er gjennomført/oppnådd ved bruk av midlene.

søknaden må inneholde: navn på søker og org.nr. / fødselsdato, adresse,
til hvilket formål det søkes om midler, bankkontonummer, dato og signatur.

Søknad sendes til: lardal humanitære legat v/unn kristi Bruserød 
c/o larvik kommune, postboks 2020, 3255 larvik. Frist: 1.februar 2019
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Familien teller 3  barn og 7  barnebarn. Fra 
gården som ligger høyt og fritt, har de en flott 
utsikt over store deler av Lågendalen. Sønnen 
overtok  gården for noen år siden. På gården 
ble det  drevet melkeproduksjon i en årrekke. 
På det meste var det 20 kuer på båsen og 
denne produksjonen foregikk helt til 2005 
da dyra ble flyttet til det nye fellesfjøset på 
Steinsholt. dette ga en mindre arbeidsbelast-
ning og ga Per Ståle mer tid til å drive med sin 
store lidenskap, nemlig musikken.  
han er vel kjent i musikkretser lokalt og mange 
har hørt ham spille trekkspill som er hans 
hovedinstrument. Sammen med kompisene 
håvald, Kåre og ragnar har han mange opp-
tredener bak seg i distriktet, både som under-
holdning, til dans og ikke minst mange opp-
drag i våre kirker i dalen. Trekkspillet har vært 
hans følgesvenn i 60 år. Pr. i dag har han 5 
trekkspill. noen av de har han faktisk hatt fra 
1958 og 1960.

i Lardal musikkorps har han vært med siden 
starten i 1980-81, og der spiller han bary-
ton. han har også spilt kontrabass i student-
orkesteret  mens han studerte ved Landbruks-
høgskolen på ås. i sin ungdom, i perioden 1957-1965, spilte han i Styrvoll guttemusikk.  
i voksen alder har han vært engasjert med undervisning i skolekorpset i Lardal.                                                             
Som om det ikke var nok med dyrestell, melking og musikk, var han i mange år engasjert i fylkes- 
bondelaget samt at han har vært engasjert i Felleskjøpet, både som ansatt og som tillitsvalgt.

Selv etter at han for få år siden ble pensjonist, har han ikke tatt seg tid til å «nyte sitt otium» som 
det heter. han er fortsatt aktiv som gårdsgutt, han takserer landbrukseiendommer i tillegg til at 
trekkspillet trakteres flere ganger i uka. han liker også å holde seg i form og prøver å legge inn 
noen treningsturer i skog og  mark. Pensjonistlivet kan som kjent være travelt. nevnes må også 
at han i årenes løp har gått vindfjelløpet 40 ganger og det må jo sies å være en stor prestasjon.

men du har vel hatt god hjelp og god støtte i familien? det er jo et ordtak som sier:    
det står en kvinne bak?
ja, det skal være visst. Uten ingeborg’s støtte, innsats og velvilje, hadde det vært umulig for meg 
å dyrke min hobby i den grad jeg har fått gjøre. jeg er henne evig takknemlig, og heldigvis er 
hun også interessert i sang og musikk. og spesielt i trekkspillmusikk som hun nødvendigvis har 
vært nødt til både å høre og like. «hun er utrolig tålmodig og har aldri klaga!», avslutter Per Ståle. 

vi takker for intervjuet. dagen er 20. oktober, klokka er 17.00, og sola har ennå ikke gått ned 
over holtan gård. 

tRekkspilleReN FRa holtaN
av Øyvind hogstad

også i dette nummer av menighets-
bladet skal vi presentere en person 
som lever og ånder for musikk og 
frivillig arbeid til glede for mange. vi 
valgte denne gang å gå litt oppover 
i dalen. menighetsbladet har jo nå  
fått et større distrikt å dekke, i og 
med at beboere i gamle Lardal også 
får bladet i sine postkasser.

På holtan litt nord for Kjærrafossen 
og gåserud bru, på østsida av Lågen, 
eller på styggsida som noen sier,  
bor Per Ståle Tjentland. «neida, detta 
er ikke styggsida, detta er solsida i 
Lågendalen», sier Per Ståle med 
overbevisning i røsten. «det veit jeg, 
for her har jeg bodd i  70 år!»

tjentland er jo ikke noe typisk lardal-navn, hvor kommer din slekt fra?        
Slekta mi kommer fra et sted som heter årdal som ligger i hjelmeland kommune i rogaland.  
der bodde vi inntil min far kjøpte denne gården i 1947.

Når begynte du å spille trekkspill?            
jeg fikk mitt første trekkspill da jeg var 13 år. jeg begynte da i lære  hos erling aadalen i hem 
som jeg den dag i dag mener var den flinkeste trekkspilleren i Lardal. en gang i uka tok jeg 
12-bussen opp til hem. men bussen gikk på vestsida og jeg måtte derfor bære trekkspill-
kofferten hjemmefra, over gåserudbrua og opp til riksveien. også var det samme turen hjem 
igjen etter et par timers undervisning.

du somla ikke med lange frierferder?              
nei, jeg var så heldig å møte ei jente som bodde rett over på andre sida av Lågen. vi gifta oss 
etter hvert og siden har vi bodd sammen her på holtan med unntak av noen år på Sørumsand. 
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koNFiRmasjoNsleiR!
av randi abelson Woldseth

det renner inn med forventningsfulle ungdommer på Solåsen leirsted. de er blide og fornøyde 
der de kommer drassende på soveposer og dyner. «hvor skal vi sove?». det er september og 
som seg hør og bør er konfirmanter, konfirmant-ledere og presten klare for konf.leir!
Konfirmantene fra Kvelde og hvarnes synes det er greit med en helg borte hjemmefra.  
«jaja, klart det, ikke noe problem!» stemmer de i kor når jeg spør dem. i løpet av helgen blir 
konfirmanter og ledere bedre kjent gjennom sporlek, underholdning av høy kvalitet, i køen til 
kiosken, gjennom måltider og gjennom fellesskap som leir så lett legger til rette for: bare å 
henge samme.    
Selv om ungdommer fra Kvelde og hvarnes generelt fremstår som svært hyggelige og positive, 
så er hvertfall ikke årets konfirmantkull noe unntak. For en flott gjeng de er! Positive, alltid med 
på det som skjer, vasker til og med hendene før måltidet UTen å bli bedt om det. 
12. mai skal konfirmantene ha noe som kalles «Livsgledegudstjenste» i Kvelde på formiddagen, 
og i hvarnes på ettermiddagen. jørn organist og jeg var litt spente på hvordan dette ville falle 
i smak hos ungdommen. det er mye synging i en «Livsgledegustjeneste» hvor konfirman-
tene står for mye av sangen. men årets konfirmanter lærer fort og ser positivt på livet. Så da 
jeg hører de synge på «gloria» på konf.leiren, tenker jeg at jammen kommer det til å svinge  
12. mai – vel møtt alle sammen! Hilsen Randi prest.

FeRieaktiViteteNe 2018
av Lasse rasmussen moskvil, kateket

25. juni gikk startskuddet for årets ferie-aktivitet. en flott gjeng med deltakere ville være med 
på ei uke med bibelfortellinger, aktiviteter og masse gøy. Første dagen møttes vi i Kvelde kirke. 
der ble deltakerne kjent med hva en dåp er og hvordan den foregår. resten av dagen var vi 
på sykkeltur til setra ved Bjønnmyr. der fikk vi høre hvordan seterdriften var for budeiene og 
gårdsguttene uten innlagt vann, og historien fra Bibelen om levende vann. det ble også tid til 
et stopp på nestangen og litt bading.
neste dag ble vi kjent med nanset kirke. vi lekte konfirmasjon og lærte hva det vil si å være 
konfirmant. etterpå var det tid for natursti med innlagte poster på tur ned til Farrisvannet og 
naturskolen. med litt mat og drikke underveis gikk turen som en lek. det ble bading også denne 
dagen på Framnesodden. onsdag startet i Larvik kirke, hvor bryllup var tema. Thorir prest 
«viet» ekteparet og espen organist spilte bl.a. brudemarsjen da bruden kom inn i kirken. dagen 
fortsatte med spennende båttur på Lågen hvor deltagerne fikk prøvd seg på vannski etter in-
struksjoner av Lise elgesem vang. neste dag handlet det om nattverd og vi fikk høre om jesus 
som spiste måltidet sammen med sine venner.  dagens tur gikk ut til seilerhytta hvor vi fikk 
komme om bord i en seilskute med Skipper Linda augland.  hun og mannskapet tok oss med 
ut til Stavern og videre til malmøya. det ble krabbefiske og vi koste oss masse ute på malmøya.  
Siste dagen var det gravferd i hvarnes kirke som stod på planen, før vi dro til nordre holt 
gård på gårdbesøk hos Camilla Fauske. deltakerne har hatt ulike roller gjennom uka. noen var 
dåpsforeldre, andre har vært brudepar eller konfirmanter. dagene ble fylt med lek, rebuser, 
aktiviteter, bibelfortellinger og mye godt humør. 
deltakerne har vært åpne og inkluderende, engasjerte og ivrige, og vi har hatt mye moro. det 
har vært koselig å dele en hel uke med så masse flotte barn på tur. Vi vil takke foreldre, ledere 
og andre som stilte opp for å gjøre en slik uke, som ferieklubben, mulig.
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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.

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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kVelde sykehjem
av Kari Lysebo og Liv Sissel holm

sykehjemmet i kvelde er nå 15 år 
det ligger sentralt i Kvelde sentrum, har Kvelde mølle og Kvelde barnehage som nærmeste  
naboer. et steinkast unna ligger Futeparken, som er et flott rekreasjonssted, og Futejordet aktivitets- 
senter som vi samarbeider tett med. Selve bygget har 16 beboerrom, hvor de som får tildelt 
korttidsplass eller langtidsplass her, er fra Kveldebygda og andre deler av Larvik kommune. nye 
beboere kjenner ofte ansatte fra tidligere via hjemmetjenesten og/eller praktisk bistand (hjem-
mehjelp), da vi fortsatt har integrerte helsetjenester i Kvelde. mange får bor her over flere år, og 
vi blir godt kjent med dem og deres pårørende. Flere 100-åringer har vært innom oss både som 
beboer og besøkende, og der det er folk og eldre mennesker, deles det varierte og interessante 
livshistorier! vi jobber for at alle skal ha livsglede hele livet. 

det skjer en del aktiviteter på «hjemmet» både ukentlig og ellers i løpet av året; 
• Kulturskolen – sang & musikk. 
• Kirken – sang og andakt.
• Frivillige besøksvenner; lese-, samtale- og aktivitetsstunder. Bretter, stryker og lapper tøy.
• Samarbeid med skole og barnehager; valgfaget «innsats for andre» og en gruppe med 4-åringer      
  får fram smil og skaper liv og røre. Luciatog og øving til 17.mai-toget, gleder oss.
• Røde kors besøkshund; å bli «snusa» litt på og ha noe mykt å klappe på får fram gode minner   
  og skaper ofte en ro blant mange.
• Trivselsgruppa har faste formiddagstreff og flotte tilstelninger for pårørende flere ganger i året; 
  det lukter hjembakt og vaffelpressa er ofte i bruk. Kveldsmat, jule- og sommeravslutning steller
  de i stand; musikk og god mat, hvor det ofte er en runde med god gammeldags utlodning med 
  åresalg til inntekt for trivselstiltak på sykehjemmet.

Blant personalet er det også studenter, lærlinger og elever fra videregående. noen skal gå opp 
til fagbrev og andre skal ha praksis eller lære seg språk for å komme seg inn i det norske ar-
beidsmarkedet. Tilbud om regelmessig frisør og fotpleier er det også en mulighet for.
vi er stolte av å ha et sykehjem i bygda vår og vi ønsker at det skal være et åpent hus for alle. 
hagelaget holder styr på blomstene i atriet vårt, de planter og vanner til en fryd for enhver som vil 
se. den kulturelle spaserstokken Larvik har også lagt flere flotte arrangement innom oss i år. jord-
bærpiken fra hvarnes har bydd oss nyplukka jordbær flere somrer, til stor glede. mange frivillige 
organisasjoner «ber» seg selv: bygdekvinnelagene i Kvelde og hvarnes, Saniteten, Lågabrass, 
4h, misjon og musikklag – noe vi setter stor pris på! når en får besøk på stua er det ofte flere 
som gledes av det. minn oss gjerne på å sette på kaffen om vi skulle glemme å tilby det.  

Vi takker for alle dere som engasjerer dere og gjør en stor innsats år etter år for at sykehjem-
met kan være slik det er i dag. hjertelig velkommen innom oss, både til dere som kjenner 
veien fra før og til dere fremtidige frivillige, ansatte, beboere og pårørende!

Futejordet aktivitetsenter; dagsenter og eldresenter
• dagsenteret er åpent 4 dager i uka og er et tilbud en må søke på  og ha vedtak på fra kom-
munen. mange benytter seg av det tilbudet for det sosiale, en får frokost og middag samt at 
transport inngår i tjenesten.
• Eldresenteret er åpent 3 dager i uka. her kan alle som ønsker å treffe andre og få seg et 
middagsmåltid komme. Kontant betaling pr. gang. 
• Styret arrangerer treff 1 gang pr.mnd., følg med på annonse i ØP.
• Tirsdager er det «trim». en fysioterapeut fra kommunen står for opplegget -påmelding!
• Tilbud om fotpleie; åpent på tirsdager.
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dette skjeR i hVaRNes

hVaRNes kiRke:
Søndag 16.12. kl. 20.30. julekonsert med Chris medina, Lars Støvland og eirik næss.
onsdag 19.12. kl. 18.00. vi synger julen inn. 

eVaNGelisk lutheRsk misjoNslaG (elm), FRedheim:
Torsdag 17.01.  kl. 19.00. møte.
Torsdag 21.02.  kl. 19.00. møte.
Torsdag 21.03. til lørdag 23.03. kl.19.00. møtehelg v/ oddvar dahl.
kontaktperson: Øyvind sæleset, mobil 410 80 413.

hVaRNes ByGdekViNNelaG, FRedheim:
mandag 03.12. kl. 19.00. julemøte med middag. Påmelding.
mandag 07.01. kl. 19.00. Quiz, sang, høytlesing og utlodning.
mandag 04.02.  kl. 19.00. Tema: kosthold. Utlodning. åpent møte, ta med en 
  sambygding/venn. Ta gjerne med en liten gave til utlodningen. 
mandag 04.03.  kl. 19.00. Tema: bisamfunnet. Utlodning.
mandag 01.04.  kl. 19.00. Tema: håndarbeid. Ta med noe du har laget, fått eller arvet.  
kontaktperson: torild sønsthagen, mobil 913 49 315.

GRaNBoRG:
Torsdag 27.12.  kl. 17.00. juletrefest for hele familien. Ta med noe å bite i, vi serverer  
  kaffe og brus. nissen kommer. gratis adgang.
Torsdag 03.01.  kl. 14.30. julepensjonisttreff. alle er hjertelig velkommen!
kontaktperson: hanne odberg, telefon 33 11 30 17.

hVaRNes uNGdomslaG (h.u.l.), BjeRkely:
Søndag 09.12. juleshow.
Fredag  28.12. jule-pub med quiz.
Lørdag  12.01. nyttårsmoro  // Lørdag  26.01. Finalefest.
åpne revyforestillinger i januar.
Søndag 03.03. årsmøte.
Klokkeslett og nærmere opplysninger på h.U.L. sin facebook-side og i Bjerkelynytt.
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.

dette skjeR i kVelde

ØstRe kVelde Bedehus:
• Norsk Luthersk Misjonssamband: 
Søndager: 09.12. kl.18.00. møte // 13.01. kl.18.00. årsmøte // 10.03. kl.18.00. møte.
onsdag 06.- søndag 10.02. møteuke med magnor harestad.
• Normisjon 
Søndag 25.11. kl.17.00. Søndagssamling med Sigmund Bergem.
onsdag 12.12. kl.18.30. adventsfest m. Tore Seierstad, kåseri v. inger rismyr, kor fra verningen.
Fredag 25.- søndag 27.01. Bibelhelg med Tor Bringaker.
• Søndagsskolen (På nyåret blir det søndagsskole den 4. søndagen i mnd. kl.10.00.).
Søndag 16.12. kl.10.00. adventsfrokost for hele familien. 
• 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: 
Torsdager:  06.12. kl.19.00. møte // 03.01. kl.19.00. årsmøte // 07.02. kl.19.00. møte på 
Øst-sida //  07.03. kl.19.00. møte // 04.04. kl.19.00. møte. 
Søndager:  16.12. kl.11.00. møte v/Bjørn moldekleiv // 20.01. kl.18.00. møte, åse Karlsen 
taler // 17.02. kl.18.00. møte // 17.03. kl.18.00. møte.
• Normisjon 
onsdag 21.11. kl.19.00. møte med gunnvor Kreken. // mandag 03.12. adventsfest.
hver første onsdag i måneden er det kafé. Ta gjerne middagen, kaffen eller kveldsmaten her!
• Kvelde menighet: Familiemiddag på Kvelde barnehage (bedehuset). 
Tirsdagene 27.11. og 11.12. kl.16.45 - 18.00. Familiemiddag med musikksamling. 
i 2019 tirsdager i partallsuker. Følg Kvelde menighet sin facebook-side for info!

kVelde saNitetsFoReNiNG:  
onsdag 28.11. kl. 18.30. julemøte, Bente Sundby spiller. 
hver siste onsdag i måneden avholdes møtene kl. 19.00 på Futejordet.
NB: kløverturer hver mandag fra Futejordet kl.15. Lengde og tempo bestemmes 
av deltakerne. alle skal klare å være med. kontaktperson: åsta herland.

kVelde ByGdekViNNelaG: 
mandag 10.12. kl.19.00. julemøte - påmelding. kontaktperson: liv Bergene.

juleGRaNteNNiNG i hVaRNes, 
sØNdaG 2. desemBeR kl. 17.00.  

julegrana tennes ved skolen i hvarnes. Lågabrass spiller og det blir fakkeltog og 
grilling ved gapahuken. vel møtt alle sammen! arr.: hvarnes Nærmiljøutvalg. 

juleGRaNteNNiNG i kVelde, 
sØNdaG 2. desemBeR kl. 17.00.  

vi synger julen inn i Kvelde kirke kl.17.00. Fakkeltog til Spar hvor grana tennes. Låga-
brass spiller. avslutning med grøtfest på gylnarheim og kanskje kommer nissen. alle er 
velkommen! grøt og fakler er gratis. Loddsalg. arr.: kvelde Vel.



dette skjeR i laRdal

sVaRstad kiRke:
Søndag 25.11. kl.17.00. julekonsert i Svarstad kirke med Lardal Kantori. Solister: gjøril  
  Songvoll og Filip natanael håkestad. Billetter à kr. 200,- v/inngangen.
onsdag 05.12. kl.17.00. Konsert m. elever fra Kulturskolen i Lardal. Fri entré!
Søndag 09.12. kl.18.00. Lysmesse. Konfirmanter og Lardal Kantori deltar.
1. nyttårsdag  kl.16.00. minnegudstjeneste over alle som har gått bort i Lardal i 2018.

hem kiRke:
Søndag 03.02. kl.11.00. offisiell innvielse av det nye orgelet som i disse dager fullføres i  
  nederland. Blir tatt i bruk for første gang under gudstjenesten 1.juledag. 

(For full oversikt over gudtjenestene i våre kirker se baksiden av bladet)

FRiluFtsGudstjeNeste på BoRGeN skistadioN:
Søndag 17.03. kl.12.00. Sportsgudstjeneste ved are Sandnes, grilling av pølser, 
  ski- og akeaktiviteter. ved veldig dårlig vær blir det i Svarstad kirke.

“Vi syNGeR juleN iNN” på BoFellesskapet:
Fredag 21.12. kl.15.00. Servering av riskrem, kaker og kaffe. Utlodning til «god jul i Øst».

aNdakteR på julaFteN:
julaften 24.12. kl.11.30 på Sykehjemmet v/ove Berrefjord.
julaften 24.12. kl.13.00 på Bofellesskapet v/ove Berrefjord.

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

salmeGlede i sVaRstad kiRke: 
annenhver tirsdag fra kl. 18-19: vi synger salmer sammen, ledet av Kantor håkestad.

pRestehaGeNtReFF: annenhver mandag fra kl. 10-12 på Prestehagen Bofellesskap. 
kontaktperson : ove Berrefjord, mobil: 922 63 088.

laRdal misjoNsFoReNiNG/Nms: møte en tirsdagskveld i måneden på Bofellesskapet. 
kontaktperson : ove Berrefjord, mobil: 922 63 088.

sØNdaGsskoleN på sVaRstad Bedehus: de søndagene det er gudstjeneste i 
Svarstad kirke kl. 10.00. 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.

dette skjeR i hedRum

hedRum misjoNsFoReNiNG Nms:
Torsdag 06.12. kl.18.30.  hos Karola hagtvedt, oberst Petersvei 2.
Søndag 06.01. kl.18.00.  hellige Tre Konger-fest på volds minde. Prost Sølvi Kristin Lewin
                                      og Østre Kvelde musikklag.
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:
Søndag 16.12. kl.16.00.  Førjulsfest.
2. juledag  kl.11.00.  julemøte.
11.-13. januar kl.18.30.  Bibelhelg med Tor arne Teien (pastor i norkirken, Sandefjord).
NB: informasjon om møter og aktiviteter for øvrig finnes på www.vbh.no eller følg vår 
facebook-side.

Kirkens  SOS Tunsberg
Vi er her -  alltid !

22 40 00 40 krisetelefon - åpen hele døgnet!

juleVeRksted på Volds miNde,
lØRdaG 1. desemBeR kl.14.00.

vi starter med julesanger, andakt og bevertning. mesteparten av tida bruker vi til pepper- 
kakebaking og laging av julepynt, som deltakerne selvsagt får med seg hjem!
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juleGRaNteNNiNG i sVaRstad, 
sØNdaG 2. desemBeR kl. 16.00.  
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låGeNdaleN ReVmatikeRFoReNiNG 
av Kjellaug hvarnes

Lågendalen revmatikerforening ble stiftet 20.02.1990 som en interesseforening for personer 
med muskel- og leddplager. Foreningen er tilknyttet norsk revmatikerforbund. vi har medlemmer 
fra hele Larvik, men mest fra den øvre delen av kommunen. der er selvfølgelig Lardal med!
de vanlige møtene har vi på granborg, odberg, siste torsdag i måneden, hvis vi ikke har en 
tur i området. vi har god bevertning og en utlodning på møtene.
årsmøte har vi i februar, og i november har vi basar med julemiddag på gavelstad gjestegård.
På møtene har vi som regel besøk av en representant som tar for seg et tema. dette kan være 
for både revmatikere og andre interesserte.
møtene er åpne for alle, og blir annonsert i ØP.  Så følg med der!
ellers har vi vanntrim med instruktør, onsdager fra kl. 17-18, på Kysthospitalet. vi har felles 
kjøring fra essostasjonen i Kvelde kl.16. Leie av basseng blir subsidiert av foreningen, og med-
lemmene betaler bare en liten egenandel.

Vi ønsker flere medlemmer, og det er ikke noe krav om at du må bo nord for Bommestad! 
Følg også med på facebook! Vi har en side der.

låGaBRass i kVelde kiRke, 
sØNdaG 16. desemBeR kl.19.00.

Lågabrass med venner avholder sin tradisjonelle julekonsert. i år har vi med oss sangsolistene 
maria røsholt og jonathan grønnerød. even Sundby syr det hele sammen og Lin hege er vår 
faste dirigent. i år som tidligere har vi mye god julemuskk. Kom og la julestemningen synke inn. 

julekoNseRt i kVelde kiRke, 
toRsdaG 20. desemBeR kl.19.30.

julekoNseRt i hVaRNes kiRke, 
sØNdaG 16. desemBeR kl.20.30.
julekonsert med Lars Støvland, eirik næss og Chris 
medina. dørene åpnes kl. 20.15. 
Billetter kjøpes hos: www.tikkio.com

julekoNseRt med laRdal kaNtoRi i 
sVaRstad kiRke, sØNdaG 25. NoVemBeR kl.17.00.

Solister: gjøril Songvoll og Filip natanael håkestad. Billetter à kr. 200,- v/inngangen.

Vi syNGeR juleN iNN i hVaRNes kiRke, 
oNsdaG 19. desemBeR kl.18.00.

Prosjektkoret skal ha sin egen avdeling i programmet. har du lyst til å være med? neste øvelse er 
05.12. kl. 18.00 i hvarnes kirke. Ta kontakt med organist jørn odén evertsen på mobil: 936 05 519. 
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eVaNGeliet om de Vise meNN FRa ØsteN
av Thorir jökull Torsteinsson

«da jesus var født i Betlehem i judea, på den tiden herodes var konge, kom noen vismenn fra 
Østen til jerusalem og spurte: «hvor er jødenes konge som nå er født? vi har sett stjernen hans 
gå opp, og vi er kommet for å hylle ham». da kong herodes hørte det, ble han svært urolig, 
og hele jerusalem med ham. han kalte sammen alle overprestene og folkets skriftlærde og 
spurte dem ut om hvor messias skulle bli født. «i Betlehem i judea», svarte de, «for slik står det 
skrevet hos profeten: du Betlehem i juda land er slett ikke den ringeste av fyrstene i juda. For 
fra deg skal det komme en fyrste som skal være hyrde for mitt folk israel». da kalte herodes 
vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så 
sendte han dem til Betlehem og sa: «dra av sted og forhør dere nøye om barnet! og når dere 
har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg kan komme og hylle det». da de hadde hørt 
kongens ord, dro de av sted. og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil 
den ble stående over stedet der barnet var. da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. de 
gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de 
skrinene sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. men i en drøm ble de varslet om 
at de ikke måtte vende tilbake til herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land». (matt. 2, 1-12).

om noen vise menn og en stjerne
evangelisten matteus beretter om noen vismenn fra Østen som kom til jerusalem hvor de søkte 
etter et guttebarn de kalte jødenes konge. de påsto at han var blitt født for ikke lang tid siden. 
Begrunnelsen for denne påstanden var at de hadde sett stjernen hans på himmelen. hensikten 
med reisen deres var å hylle den nyfødte kongen. av evangelistene er matteus den eneste 
som beretter om vismennene. Fortellingen har igjennom kristendommens historie vært et livlig 
utspring for mange slags forestillinger og eventyrlige billedlige gjengivelser. hvem var de som 
matteus flettet inn i berettelsen sin om jesu fødsel? 

Som hele det nye Testamentet er evangeliet etter matteus kommet til oss som oversettelse 
fra gresk og det ordet han bruker her om vismennene er «magus» - «magoi» i flertall. ordet 
er faktisk et lånord i gresk, et ord som tidligere ble brukt i mesopotamia om prestestammen 
i det persiske storriket som sto fra 550 til 330 før Kristus (se gjerne danielsbok i det gamle 
testamentet 4,7 og 5,15). etter Perserrikets fall for alexander den store i år 330 før Kristus, sto 
disse prester uten kongelig patronasje og måtte utvikle rollen sin på forskjellig vis innenfor de 
gamle kulturene i mesopotamia.  
  
ordet «magus» fikk med tiden nye betydninger og kunne henvise til en klok mann, lærer, 
urtekunstner, lege, stjernetyder, seer, drømmetyder - eller prestetype innenfor Persenes 
gamle religion som vi kaller zoroastrianisme. vismennene viser seg å være stjernetydere eller  
astrologer som holdt øye med stjernehimmelen, dens konstellasjoner og bevegelsene av de 
vandrende planeter. Uten tvil var de også noe mer fordi denne virksomheten deres var på en 
måte av religiøs art. de var hedninger og astrologi var utbredt og fulgte datidens flerguderi. 
her ble de lysende himmellegemer betraktet som guddommelige skikkelser eller guder som 
med bevegelsene sine varslet viktige begivenheter på jorden. innenfor tradisjonell jødedom 
ble stjernetydning som regel avvist som avgudsdyrkelse, men likevel hadde man også her en 
ambivalent holdning til denne livsoppfatningen. 
matteus skriver at vismennene kom fra Østen, på gresk «anatole», d.v.s. soloppgangens sted. 
Som land kan Østen henvise til Partia, det yngre persiske riket; det kan også være mesopotamia 
eller Babylonia, hvor det fantes etterkommere av de israelitter som ble drevet dit i eksil av kong 
nebukadnesar tidlig i det 6. århundre før Kristus. noen mener at vismennene muligvis kom fra 
datidens arabia som gjerne blir kalt arabia Petraea og i vår tid hører til jordan og delvis til Syria. 

det at matteus forteller om vismennene viser at han mente besøket deres var en viktig tradisjon 
å fremheve. det var den hovedsakelig av to grunner; den første var det at en kunne påstå at også 
de lysende himmellegemene vitnet om Kristi fødsel. den andre, at dette himmelske vitnesbyrdet 
var blitt vedtatt av kloke hedninger som anså dette som noe så viktig at de dro av sted for å 
forkynne hva stjernene hadde opplyst dem om. vismennenes besøk betyr altså at fødselen av 
jødenes konge vedkom ikke bare det jødiske folket, men alle mennesker under himmelen. dette 
var grunnen til at de dro av sted for å hylle den nyfødte jødenes konge. På den tiden var lange 
reiser både dyre og farlige. 
mange har prøvd å finne ut av hvilket fenomen Bethlehemsstjernen kunne vært. det er blitt 
fremsatt atskillige teorier om det. var den en nova eller supernova? en nova er en ny stjerne 
som plutselig vokser enormt i lysstyrke og så avtar igjen. Supernova er en stjerne som ekspan- 
derer og eksplodererer til sist. disse to kan sende ut mye lys i kortere eller lengere tid som til 
og med kan gjøre dem synlige om dagen. 
var det kanskje en komet? Kometer tilhører vårt solsystem og går i ellipseformet kretsløp om 
sola. de har hode og hale. vi vet at halleys komet viste seg i år 12 før Kristus. de fleste  
avviser den teorien at Bethlehemsstjernen var en komet, mest fordi at kometer ble alltid  
betraktet som et dårlig omen. det var ikke Bethlehemsstjernen. de astronomiske fenomener som 
i de siste årene har fått den største oppmerksomheten i denne forbindelse, er noen planetariske  
konjunksjoner som fant sted noen år før vår tidsregning. innenfor astronomi heter det  
konjunksjon når to eller flere himmellegemer stiller seg i samme retning sett fra jorden og kan 
se ut som én kraftig strålende stjerne. ved hjelp av vår tids astronomiske vitenskap har vi fått  
kjennskap til noen konjunksjoner som skjedde i årene omkring jesu fødsel. 

den eldste kjente avbildning av vismennene, er dette freskomaleri fra det 3. århundre. det 
finnes i Priscilla katakomben, en av de eldste underjordiske gravstedene for kristne i roma.
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da vismennene hadde fullført reisens formål, dro de hjem til eget land igjen. herodes fikk 
ikke sett dem igjen. evangelisten forklarer det slik at de ble i en drøm varslet om ikke å vende  
tilbake til ham. de skulle altså ikke opplyse herodes om barnet. det førte siden til barnemordet 
i Bethlehem som vi får vite når vi leser litt videre i teksten hos matteus. vi har ingen andre  
historiske kilder om denne grusomme ugjerning, men det utelukker ikke at herodes grep inn 
og lot soldatene sine drepe alle guttebarn 2 år og yngre i Bethlehem. På den tiden var det  
kanskje 20 gutter i den alder i Bethlehem som dette kan ha gått ut over, etter størrelsen av denne  
bygden å dømme. historien viser at herodes hadde ikke moralske skrupler når det gjaldt å  
holde makten. evangelisten forteller oss at jesus slapp unna på grunn av en drøm som josef  
hadde, hvor han ble advaret av herrens engel. her fikk han befaling om å flykte til egypt med barnet 
og maria hvor de oppholdt seg til de kunne vende tilbake etter herodes sin død. matteus forklarer 
også hvordan det gikk til at familien bosatte seg i nasaret i galilea i stedet for Bethlehem i judea  
(se gjerne matt. 2, 21-23).

vismennene, som igjennom kirkens historie ble gjort til konger og helgener var opprinnelig noe 
annet. Forklaringen av forvandlingen er delvis å finne i Salmenes bok 72,10-11 og hos profeten 
jesaja 60, 1-6. vi kan tilføye at vi heller ikke vet hvor mange vismennene var. at de var tre  
bygger alene på tallet av gavene de forærte jesusbarnet. de var eksperter som samlet opplys-
ninger av forskjellig art, bl.a. om himmelhvelvingen. de ble ansett som kloke hedninger som 
hadde og overleverte dyrebar viten. 
vi feirer vismennenes besøk den 6. januar hvert år når juletiden avsluttes. de er en del av julens 
budskap. her henviser Bethlehemstjernen til jesu Kristi fødsel og fødselen hans forklarer stjernens 
fremkomst. det er en viktig bemerkning hos matteus at vismennene ble jublende glade da de så 
stjernen igjen og kunne dra til Bethlehem. Stjernen er Lyset som skinner i mørket og kan henvise 
til helligånden som gir oss troen. På grunn av den blir vi selv som vismennene og drar av sted 
for å lete etter jesusbarnet og det er på grunn av den vi finner Kristus og møter ham i livet vårt. 

den som mange synes er mest spennende har å gjøre med jupiter og Saturn som i løpet av 
noen måneder kom tre ganger sammen på denne måten i år 7 før vår tidsregning. den første 
gangen var den 29. mai dette året og kunne ses i retning mot øst i mesopotamia, den andre 
gangen kom de sammen den 29. september - og den tredje gangen den 4. desember og da var 
denne hendelsen på sørhimmelen i jerusalem, d.v.s. i retning mot Bethlehem. Sent i februar i det 
nye året kom Saturn og jupiter så igjen i konjunksjon og denne gangen var planeten mars også 
med. disse hendelsene forekom i stjernebildet Fiskene som noen lærde mener var forbundet 
med det jødiske folket i antikkens astrologi.
To konjunksjoner som involverte planetene jupiter og venus sammen med den lyssterke 
stjernen regulus i stjernebildet Løven, har også fått stor oppmerksomhet. den første fant sted 
i år 3 før vår tidsregning. da kom de sammen den 12. august på østhimmelen i mellemøsten. 
Ti måneder senere kom jupiter og venus sammen igjen på en spektakulær måte da man ved 
solnedgang den 17. juni året etter (år 2) kunne fra Babylonia se dem sammen over horisonten 
mot vest. dette må ha sett ut som én strålende stjerne. noen mener at også Løvens tegn,  
liksom Fiskene, ble i astrologi satt i forbindelse med judea. 

Bethlehemstjernen er et mysterium og det er ikke uproblematisk å få disse hendelsene på  
himmelen på plass i forhold til jesu fødsel. vår tidsregning tar utgangspunkt i en kalkulering som 
ble gjort i år 525 av munken dionysius exiguus. vi vet at den ikke er helt nøyaktig. generelt blir 
det antatt at jesus ble født noen år tidligere enn dionysius regnet ut. de fleste historikere går ut 
fra at kong herodes den store døde i år 4 før vår tidsregning, men de finnes også som mener 
at han først døde 3 år senere. Uten herodes er fortellingen om vismennene ikke den samme. 
den må foregå imens han er i live.
Ut fra fortellingen er det klart at vismennene først så stjernen hjemme i sitt eget land - og 
igjen etter møtet med kong herodes i jerusalem. det de så på stjernehimmelen innen de dro 
av sted var altså noe de satte i direkte forbindelse med en konge og det jødiske folket. det 
var derfor de reiste til jerusalem, jødenes kongelige by. her hersket herodes som en mario-
nettkonge under keiseren i roma. og her spurte vismennene etter jødenes konge, gutten 
som skulle vært født for ikke lang tid siden. etterspørringen deres kom i omløp i jerusalem slik 
at herodes skjønte sin maktposisjon truet da han selv hørte om den. han ante også at dette 
bare kunne handle om én - d.v.s. frelserkongen som mange blant guds folk ventet og kalte messias. 
en fortelling om en strålende stjerne som varslet hans fødsel kunne få et uheldig utfall for 
herodes. han tilkalte derfor de lærde og spurte etter hvor messias skulle bli født. og de svarte 
med et sitat fra profeten mika som matteus fremhever (Se mika 5,1-4). herodes var ikke av 
den typen som lot saker som denne utvikle seg fritt. det var også derfor han så nøye spurte 
vismennene ut om tiden når stjernen hadde vist seg. hvor gammel var denne gutten altså blitt? 
evangeliet opplyser oss om hva vismennene ga til kjenne, at det var gått omkring to år fra  
jesu fødsel (se matt. 2,16). 

ved hjelp av den hellige Skrift og selve stjernen fant vismennene frem til jesusbarnet og maria 
i et hus i Bethlehem - altså ikke i en stall. her æret de jesus og viste ham den beundring og 
respekt som de mente han fortjente, falt på kne og hyllet ham. de ga ham gaver, gull røkelse 
og myrra. disse gavene taler så å si sitt eget språk og forkynner noe hver for seg: gull vitner 
om mottakerens kongelige høyhet - røkelse om hans guddommelige rolle som yppersteprest  
- og myrra bærer i seg en spådom om død - den ble i antikken brukt til balsamering av lik. 

mosaikbilde av vismennene fra år 565 i den bysantiske kirke Sant’appolinare nuovo i ravenna 
i italia. her er de iført persiske klær og har frygiske luer- og har fått de tradisjonelle navn.
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«det selVsaGte ValGet»
av johan edvard hvarnes

 
nettbutikken Komplett er hjørnesteinen i nordens største netthandelskonsern, Komplett group, 
som har sin hovedbase i Sandefjord. der startet det midt på nittitallet, med at et par kamerater 
begynte å importere og selge musematter, og etter hvert flere datarelaterte artikler. en stund 
holdt firmaet til i kjelleren under Kiwi på Lasken, og nå, omtrent tjue år senere, har virksomheten 
vokst til et stort konsern med over 800 ansatte og 10 nettbutikker fordelt på norge, Sverige, Fin-
land, danmark og Tyskland. Lageret i Sandefjord betjener hele norden, og består blant annet av 
et supereffektivt robotlager. i 2017 var omsetningen på over 8 milliarder kroner, og det ble sendt 
ut ett produkt hvert tredje sekund! 

Komplett er også nordens største PC-produsent, og her kan du få 
skreddersydd maskinen til dine behov. Likevel er dagens Komplett slett 
ikke bare noe for de datainteresserte; du finner et bredt utvalg i mange 
ulike produktkategorier på komplett.no. Bestill på nettet, og velg om du 
vil få varene hjem med posten, eller hente dem på «Pick-up-point» på 
Østre Kullerød. Kompletts visjon er å være «det selvsagte valget».

Komplett ønsker å ta samfunnsansvar, og har i ti år hatt et samarbeid med Larviks-initiativet  
Prosjekt Peru, som driver barnehjem og skole for vanskeligstilte barn nær Chiclayo i Peru. ved 
hjelp av midler fra Komplett, bygges det i år tre nye hus på barnehjemmet. Fra 2018 har Komplett 
innledet samarbeid med SoS-barnebyers program i Kitwe i Zambia. du som leser dette, har trolig 
sett at Komplett også er en av støtteannonsørene i hedrum menighetsblad. når du har lest ferdig 
denne utgaven av bladet, anbefaler vi gjerne et besøk på disse internettsidene:

• komplett.no   • prosjektperu.no 
• komplettgroup.com  • sos-barnebyer.no

holt saNitetsFoReNiNG
av marit L gogstad

norge er i verdenstoppen når det gjelder frivillighet, og halvparten av befolkningen engasjerer 
seg i frivillig arbeid. innsatsen som blir gjort har stor betydning for enkeltmennesket, men også 
for samfunnet. Kong harald sa det så fint i nyttårstalen 2017. vi lever i en tid da den gode viljen 
ikke alltid er det mest synlige, men han minnet oss på den gode kraften som tross alt bor i hvert 
menneske. denne gode kraften kan møtes over alt, ikke minst i frivillig arbeid.     

i holt sanitetsforening har vi et medlem som hver måned i 17 år har vist denne gode kraften i 
praksis. dette er anne gretha holt. hun har hatt ansvaret for fotpleien og alt hva dette medfører 
som tilrigging av lokalet, servering, fyring og vask hver gang.
hun har hatt kontroll på timeavtaler og ført regnskap. hun har vært tilstede og gjort det hyggelig 
for kundene og fotpleieren vår, annette, hver måned i 17 år. Kjernen i frivillighet er ønsket om 
å gjøre noe for andre og det kan vi trygt si at anne gretha har gjort. 
Takk for innsatsen, anne gretha!



liVets GaNG

hedRum 

døpte
09.09.2018 adrian hvaal Lamer
23.09.2018 Leonard moestue omslandseter
23.09.2018 Saga Thon moe
14.10.2018 William hvarnes almerud

Vielser
22.09.2018    Liv Borgny Sørli rømo og Philip Skuggedal hvarnes
06.10.2018    Benedicte andrea Teigen høivik og Snorre Sageng Carlin
13.10.2018    aina Kind gundersen og Thomas aase Bergum

Gravferd
12.08.2018 odd Steinsholt f. 19.09.1921
13.08.2018 alf Pedersen Lysebo f. 04.09.1925
31.08.2018 marit halvorsen f. 22.09.1923
30.08.2018 anne Ludvikke eskedal f. 29.03.1926
07.09.2018 reidun amundsen f. 02.01.1926
22.09.2018 anne Berit hagtvedt f. 17.10.1933
07.10.2018 Borgny Beyer f. 28.05.1938

kVelde 

døpte
30.09.2018 elise nussbaum Bugaarden
30.09.2018 hailey Louisa Utklev
14.10.2018 emilie grøtterud røland

Gravferd 
10.08.2018 helene gjone Larsen f. 19.11.1955
10.08.2018 marit anne Lise hødal johansen f. 17.04.1935

hVaRNes 

-

styRVoll 

døpte 
09.09.2018 Lilly elea Sandbekk

Vielser 
25.08.2018 Lisa marie hellenes og alexander hellenes
01.09.2018 else haslestad og inger helene Stangeby

Gravferd 
21.09.2018 gunnar grorud f. 15.11.1935

sVaRstad 

Vielser
30.06.2018 hedda holter Sollien og Tord aksel hellerud Thoresen
10.08.2018 Solveig Beate hvaal og glenn roger Lie
25.08.2018 vivi-ann Bergh eriksen og magne Paulsen

Gravferd 
04.09.2018 Tjodolf hoff f. 06.08.1935
05.09.2018 nilsine Tallakstad f. 22.04.1921
27.09.2018 astrid oddbjørg Sjulstad f. 13.02.1932
28.09.2018 elna Kathrine hveem f. 16.12.1923 
16.10.2018 Liv Synnøve Steen f. 28.04.1926

hem 

Gravferd
05.09.2018 marie Strøm f. 19.02.1922
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dato    kiRke        tid     lituRG        daG i kiRkeåRet
25.11. Kvelde kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson Siste søndag i kirkeåret
02.12. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 1. søndag i adventstiden
02.12. hvarnes kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 1. søndag i adventstiden
02.12. Styrvoll kirke 11.00 are Sandnes 1. søndag i adventstiden
09.12. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 2. søndag i adventstiden
09.12. Svarstad kirke 18.00 are Sandnes 2. søndag i adventstiden
16.12. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 3. søndag i adventstiden
16.12. Svarstad kirke 11.00 are Sandnes 3. søndag i adventstiden
19.12. hvarnes kirke 18.00 randi abelsen Woldseth 
24.12. hedrum kirke 16.00 Thorir jökull Thorsteinsson julaften
24.12. Kvelde kirke 15.00 randi abelsen Woldseth julaften
24.12. hvarnes kirke 14.00 randi abelsen Woldseth julaften
24.12. Styrvoll kirke 14.00 are Sandnes julaften
24.12. Svarstad kirke 16.00 are Sandnes julaften
25.12. hedrum kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 1. juledag
25.12. hvarnes kirke 13.00 randi abelsen Woldseth 1. juledag
25.12. hem kirke 11.00 are Sandnes 1. juledag
26.12. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 2. juledag
26.12. Styrvoll kirke 11.00 are Sandnes 2. juledag
31.12. Kvelde kirke 16.00 Thorir jökull Thorsteinsson nyttårsaften
01.01. hedrum kirke 16.00 Thorir jökull Thorsteinsson nyttårsdag
01.01. Svarstad kirke 16.00 are Sandnes nyttårsdag
06.01. Svarstad kirke 11.00 are Sandnes Kristi åpenbaringsdag
13.01. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 2. søndag i åpenbaringstiden
13.01. hvarnes kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 2. søndag i åpenbaringstiden
13.01. Styrvoll kirke 11.00 are Sandnes 2. søndag i åpenbaringstiden
20.01. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 3. søndag i åpenbaringstiden
20.01. Svarstad kirke 11.00 are Sandnes 3. søndag i åpenbaringstiden
27.01. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 4. søndag i åpenbaringstiden
03.02. Kvelde kirke 19.00 randi abelsen Woldseth 5. søndag i åpenbaringstiden
03.02. hem kirke 11.00 are Sandnes 5. søndag i åpenbaringstiden
10.02. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 6. søndag i åpenbaringstiden
10.02. hvarnes kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 6. søndag i åpenbaringstiden
10.02. Svarstad kirke 11.00 are Sandnes 6. søndag i åpenbaringstiden
17.02. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth Såmannssøndagen
17.02. Styrvoll kirke 11.00 are Sandnes Såmannssøndagen
24.02. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson Kristi forklarelsesdag
03.03. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth Fastelavnsøndag
03.03. Svarstad kirke 11.00 are Sandnes Fastelavnsøndag
10.03. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 1. søndag i fastetiden
10.03. hem kirke 11.00 are Sandnes 1. søndag i fastetiden
10.03. hvarnes kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 1. søndag i fastetiden
17.03. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 2. søndag i fastetiden
17.03. Borgen stad. 12.00 are Sandnes 2. søndag i fastetiden
24.03. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson maria budskapsdag
24.03. Styrvoll kirke 11.00 are Sandnes maria budskapsdag
31.03. Kvelde kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 3. søndag i fastetiden
07.04. hedrum kirke 11.00 Thorir jökull Thorsteinsson 4. søndag i fastetiden
07.04. hvarnes kirke 11.00 randi abelsen Woldseth 4. søndag i fastetiden
07.04. Svarstad kirke 11.00 are Sandnes 4. søndag i fastetiden


