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ANDAKT                 
av Thorir Jökull Thorsteinson                                                                                                                    

DE TO RIKENE

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og 
stormennene deres styrer med hard hånd. Men slik skal det ikke være blant dere. Den 
som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, og den som vil være først blant dere, 
skal være slaven deres. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, 
men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange». (Matt 20,25-28).

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

Jeg fikk forleden dag en vakker gave fra Hedrum menighet. Det er en bok som heter 
“Verden finnes ikke på kartet”. Den inneholder poesi med kloke ord fra hele verden. 
Navnet på boka er originalt og tankevekkende fordi verden som vi opplever den, er van-
skelig å kartlegge. Alle har vi bruk for å kunne orientere oss her i livet som kan sammen-
lignes en merkelig reise. For veien videre er det er viktig å forstå hvor vi befinner oss. 

I vår kristne lære skjelner vi klart mellom Guds rike og verdens rike. Guds rike er hvor  
Kristus Jesus er nær ved sitt Ord og Ånd. Guds rike er vår herlige arv ved troen på Ham. 
Guds rike er hans kjærlighet og nåde her og nå og likevel er det på vei i troens glade for-
ventning. Vi ber i vårt Fader vår: “La riket ditt komme”. Guds rike er på en gang det vi har 
og det vi håper i troen på Jesus Kristus. 

Verdens rike har å gjøre med tingenes tilstand og vårt liv her på jorden. På grunn av 
menneskenes synd, verdens farer og forgjengelighet har vi bruk for politikk og lov og 

regler, for domstoler, orden og ordensmakt, for politi og 
militær. Også i dette kan vi få øye på Guds godhet. Disse 
institusjoner som i alminnelighet hører verdens rike til, 
så som skoler og hospitaler, er Guds gaver. Som kristne 
takker vi for alt dette som, når alt er som ønsket, gjør 
det mulig for oss å leve i lykke og fred som Guds barn. 
Staten og kommunen med sine embeter, maktappa- 
rater og tjenesteordninger tilhører verdens rike. Tross 
det at gode makthavere kanskje er en sjeldenhet, så er 
disse verdslige instanser Guds gaver som skal gavne oss 
og samfunnet vårt.

Thorir Jökull Thorsteinson

Redaksjonen       
Ingunn G. Hvarnes: ingunn@pafjola.no mob 958 13 541
Vibeke Kvalevåg mob  456 04 526
Anne Helene Gjone  mob 952 17 209 
Kari Husabø Kleindienst     tlf  33 19 99 03
Tone Camilla Hauer (Hedrum Menighetsråd) mob 974 68 879
Kari Lysebo (Kvelde Menighetsråd) mob 921 38 701
Øyvind Hogstad (Hvarnes Menighetsråd) mob 917 68 941

Kasserer:     
Johan Edvard Hvarnes mob 415 05 710 
Hedrum menighet:    
Leder i menighetsrådet: Kjell Østby   mob 982 31 266
Kirketjener/klokker: Eva Persson og   mob 470 85 898
Thor Oscar Persson  mob 928 57 087

Kvelde menighet:
Leder i menighetsrådet: Vibeke Kvalevåg mob  456 04 526
Kirketjener/klokker: Morten Meidell - P. Hagelund mob  913 81 815

Hvarnes menighet:
Leder i menighetsrådet: Geir Bårnes mob 952 81 991
Kirketjener/klokker: Marit Thorvaldsen mob 920 99 703

Kantor i Hedrum, Kvelde og Hvarnes: 
Tone Langmoen Kalbakk    mob 992 80 473

Trosopplærer:    
Lasse Rasmussen Moskvil  mob 467 98 879

ØnSKeR du å SnaKKe med en av pReSTene våRe? 
Eller kanskje du vet om noen som trenger et besøk? Ta gjerne kontakt:
Sokneprest i Kvelde og Hvarnes: 
Randi Abelsen Woldseth på mob.: 414 66 928, e-post: rawoldseth@larvik.kirken.no
Sokneprest i Hedrum: 
Thorir Jökull Thorsteinsson på mob.: 416 42 328, e-post: tjthorsteinsson@larvik.kirken.no

Menighetskontor for Hedrum, Kvelde og Hvarnes menigheter 
sammen med Larvik prosti og Larvik kirkelige fellesråd:    
Romberggata 4, 3256 Larvik,    
Postboks 258 Sentrum, 3251 Larvik.     tlf 33 17 30 00 
Åpent alle virkedager kl. 09.00 til 15.00.
Alle henvendelser angående kirkelige handlinger: 
dåp, vigsel, attester m.m. rettes til Larvik kirkekontor.    tlf  33 17 30 00

Se også våre hjemmesider: www.larvik.kirken.no



Selv om det ikke alltid virker slik som vi ønsker, og selv om vi ikke forstår hvordan 
Gud kan tillate den ondskap og lidelse som vi blir vitner til i verden, takker vi 
Gud for alt det som hindrer ondskapen og fremmer kjærligheten og det gode på 
jorden. Som kristne forstår vi også at Jesus kaller oss til å vise ansvar og medli-
denhet her i verden. Vi kan ikke gjøre alle mennesker til troende Guds barn, men 
vi må prøve å elske dem og hjelpe med det vi nå har, uten å dømme dem. De fleste 
av oss har nok å se til når det gjelder vår egen samvittig-het og hva vi selv gjør og 
sier. Og alle har vi samme verdi i Guds øyne.

Jesus oppfordret sine disipler til å gi til Gud hva tilkommer ham og keiseren hva 
hører ham til. De to regimentene, Guds rike og verdens rike er begge her. Selv 
om de ikke helt og holdent lar seg kartlegge, ser vi den veien som vi har, å ta imot 
livet. Det er Gud som ved sitt Ord og sin Ånd viser oss den i Jesus Kristus. Han 
ønsker å lære oss å være sin kirke, fellesskap som i tro vitner om Ham og Guds 
rikes nærhet ved ord og atferd. 

Dere skal ikke være som verdens fyrster, sa han til disiplene sine, dere skal ikke 
være som de som lar andre tjene seg med vold og undertrykkelse. Jesus sa til  
disiplene sine at de skulle huske at det riket han ga dem å forvalte ikke var av 
denne verden. Derfor skulle den som ønsket å bli stor blant dem, være tjener for 
alle og den som ønsket å stå i spissen blant dem, skulle være slaven for de andre.

Det å fremme Guds rikes sak på jorden har også med det å gjøre å gi seg i yd-
mykhet til andre. Ta andre til seg i kjærlighet og respekt. Kristus Jesus kom heller 
ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange. 
Vi vet hvordan mange verdens maktmennesker lar andre gå i døden for seg. 
For Jesus var det omvent. Han gikk frivillig i døden for alle andre for at de kunne 
leve. Det var kjærlighetstjenesten hans for oss. Guds rike er som den verden som 
ikke finnes på kartet, men her i våre hjerter ved troen på Kristus Jesus som var og 
er og kommer.

Alle lesere ønskes en god og velsignet sommer
Thorir Thorsteinson
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MIN SALMe
Øyvind Hogstad har intervjuet 

I dette nummeret av menighetsbladet har redak-
sjonen avlagt et besøk hos Astrid Landsverk på  
Odberg i Hvarnes. Hun er vel kjent for de fleste, 
i hvert fall i den øvre del av kommunen. Hun er 
interessert i alt som rører seg innen samfunnsliv, 
kristenliv og politikk. Som kjent er hun bosatt på 
hjemgården på Odberg og er født og oppvokst der. 
Det vil jo si at hun har levd hele livet på “posthuset” 
som det het. For det var jo poståpneri der helt fram 
til 1960.

 
Trolig tar jeg ikke helt feil når Astrid utropes blant de 
mest ihuga kirkegjengerne her oppe i Hvarnes. Hun har 
jo også i voksen og godt voksen alder, vært engasjert i 
Hvarnes menighetsråd. Hun er også en av ildsjelene i 
lokalet Granborg hvor det har vært stor aktivitet siden 
lokalet sto ferdig i 1965. Yngres og søndagsskolen 
har også nytt godt av Astrids store arbeidsinnsats.

Med sin sterke tilknytning til Hvarnes kirke, har hun selvfølgelig opplevd og sunget 
hundrevis av salmer opp gjennom årene. Som hun selv sier: “når du har gått i kirken 
i 83 år, er det ikke få salmer en har vært borti”. Vi lurer på om hun har en salme 
som hun er spesielt glad i. Jo, det er en salme jeg vil nevne, nemlig “Når dagen atter 
sender”, skrevet i 1915 av Sophie Bonnevie, hvor de to versene lyder som følger:

Når dagen atter sender
1. Når dagen atter sender            2. Hjelp oss i dag å vandre

sitt lysveld over jord ,                 på sannhets faste vei,
  vi rekker våre hender                  hjelp oss å glede andre

         mot deg vår konge stor.               med hjertet vendt mot deg!

Denne salmen har jeg ofte i bakhodet. Den gir uttrykk for takknemlighet for at vi 
har det så godt, avslutter Astrid.

Sophie Bonnevie ble født i Christiania i 1864, vokste opp i Arendal da faren fikk stilling som 
amtmann i Nedenes amt. Hun dro tilbake til Christiania og i 1885 tok hun guvernanteeksa-
men på Elligers skole. 2 år senere ble hun lærer ved Vaterland skole. Sluttet av helsemessige 
årsaker etter bare to år i stillingen. Etter dette drev hun en periode en liten privatskole. 
Hovedvirksomheten var skriving av salmer og dikt, samt litt arbeid som sekretær for stifts-
prosten med revidering av Landstads salmebok.  Totalt ble 226 salmer og dikt publisert i tre 
diktsamlinger. Hun døde i 1924, 60 år gammel.

Astrid Landsverk
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NYTT FRA “RÅDSBORDeT” I KVeLDe !
av Vibeke Kvalevåg

Vi har i Kvelde menighet avholdt årsmøte siden forrige utgivelse av menighets-
bladet, der hadde vi en post “Idemyldring” hvor menigheten fikk i oppgave å tenke 
over følgende spørsmål:

”Hvordan er den menigheten du drømmer om å være en del av?” 

Så enkelt og så vanskelig. Det ble samlet inn flere forslag på hva en selv kan, me-
nighetsrådet og de ansatte kan gjøre og bidra med. Disse forslagene vil menighetsrådet  
ta med videre i arbeidet for å nå vår visjon: 

MER HIMMEL PÅ JORD - kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og 
håp i Jesus Kristus ved å være bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. 

Kirkekaffen ble spesielt fremhevet som positivt og samlende. Vi ønsker derfor 
denne gangen særskilt å takke kirkekaffe-komiteen som består av Klara Terkelsen, 
Anne Næss, Kjellaug Hvarnes, Tora Kjeldsen, Anne Helene Gjone og Jorunn  
Wierød eide. De legger til rette for 
kirkekaffe etter omtrent alle gudstjen-
estene gjennom hele året. Dere gjør en 
ufattelig god jobb. TUSeN TAKK!

Fra høsten ønsker vi å tilby søndags-
skole for de minste under prekenen 
på endel av gudstjenestene. Derfor 
er sakrestiet ryddet og klargjøres for 
at det skal bli et trivelig “søndags-
skolerom”. Vi håper at flere småbarns-
familier vil benytte seg av opplegget. 
 
Ønsker DU å bidra med din frivillig-
het er det bare å ta kontakt.

Ønsker alle lesere en riktig 
god sommer, så håper jeg 
vi sees på søndag!

Kvelde menighetsråd 
v/ Vibeke Kvalevåg

FRILUFTSGUDSTJeNeSTeN 
PÅ NeSTANGeN

foto Tormod Næss

Nydelig vårvær og godt oppmøte på Nestangen den 5. mai. Folk koste seg med med-
brakt mat etter gudstjenesten. Siden det var ofring til Sjømannsmisjonen, hadde noen 
damer fra kvinneforeningen Bølgen stekt vafler som ble servert.
Takk for et flott arrangement!
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BARNeBURSDAG FOR 100-ÅRING
tekst og foto Kristina Hvarnes Andersen

I 1915 ble Kvelde søndagsskole stiftet, og 
1. november 2015 ble det markert med en 
100 års- bursdagsfest på Kvelde bedehus. 

“Jeg synes det ble en flott ramme for feirin-
gen. Det var bursdagspynta, og det bugna 
med smørbrød og kaker, slik det ofte er i 
bursdager”, sier leder Brynhild Næss Holm, 
som for anledningen hadde kledd seg litt 
gammeldags for å poengtere at det var et 100 
års-jubileum.

Markeringen var lagt opp til å passe for 
barn, men det var vel så fint for de voksne. 
Marianne Gjone holdt en jubileumstale som 
ga flotte tilbakeglimt. Jostein Sundby hadde 
med seg film som hans far og mangeårig 
søndagsskolelærer Svein Sundby filmet på 
80-tallet. Her var det mange i forsamlingen 
som så seg selv og mange kjente.
“Det var gøy å høre og se hvordan søndags-
skolen har blitt drevet opp igjennom tida”, 
sier Brynhild Næss Holm.

datteren til grunnleggeren kom
På midten av 70-tallet var det over 100 barn 
på Kvelde søndagsskole, og de ble til og med 
fraktet med en egen «søndagsskolebuss». 
Det har også vært mange ledere engasjert i 
Kvelde søndagsskole, og to av dem, Sigrid 
Hvidsteen og Svein Sundby, fikk Kongens 
fortjenestemedalje for sin trofaste innsats. 
Spesielt hyggelig var det at datteren til Kris-
tian Hvidsteen, som startet Kvelde søndags-
skole, hadde tatt turen til Kvelde for å delta 
på festen. Marthe Spilling, som hun heter, 
var også en av flere som tok ordet i løpet av 
festen.

på barnas premisser
I dag heter søndagsskolen Superlørdag, og har samling én lørdag i måneden. Selv om 
navn, størrelse og form har skiftet opp igjennom årene, har visjonen vært den samme: 
Å lære barna om Jesus.

“Hva tenker du om fremtiden for Søndagsskolen/Superlørdag her i Kvelde?”

“Jeg håper barna vil fortsette å komme på Superlørdag”, svarer Brynhild Næss Holm.
“Vi legger det opp på barnas premisser, og formidler bibelfortellingene på ulike måter, 
for eksempel med film, hånddukker, flanellograf og bilder. Så jeg tror det er liv laga. 
Og vi har mange fine sanger som barna liker. I tillegg har vi lek, utlodning og mat. For 
oss ledere er det også veldig viktig at barna blir sett og møtt på en god måte”, forteller 
Superlørdag-lederen, som også til daglig jobber med barn.

Superlørdag-samlingene varer fra kl. 11 til kl. 13. 
alle barn (3-12 år) er hjertelig velkomne.Brynhild Næss Holm, utkledd som fra gamle-

dager, ledet festen, og Ragnhild Nærland 
fra kretskontoret i Søndagsskolen Norge 

deltok med andakt.

Jostein Sundby viste film fra søndagskole-
stevnet på 80-tallet.

Marit Sundby og Martha Spilling var begge 
fornøyde med festen. Martha Spilling er 
datter av Kristian Hvidsteen, som startet 

Kvelde søndagsskole i 1915.

Superlørdag-barn var forsangere og viste bevegelser til sangen «Hjertepalass».
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TUR TIL MADAGASKAR
av Aud og Ole Næss Holm og Kari Næss Fuglestein

Madagaskar er en afrikansk øyrepublikk.Verdens 4. største øy, 587040 kvadratki-
lometer. (Norge:34000) Innbyggertallet er ca. 24 millioner. Språket er gassisk og 
fransk. 80% av befolkningen bor på landsbygda. Madagaskar var fransk koloni fra 
1896 – 1960. Tida etter uavhengigheten har vært politisk ustabil. 
Korrupsjonen er en svøpe for landet. Madagaskar har et unikt biologisk mangfold. 
Ca. 80% av flora og fauna finnes kun her. Den mest kjente arten er lemuren.
Madagaskar har vært et viktig samarbeidsland for norsk misjon siden 1867. Det 
norske misjonsselskap sendte sine første misjonærer til øya i 1866. Det var John 
engh og Nils Nilsen. De satset på skole, helsearbeid, bygde håndverksskoler og 
jordbruksskoler. Spedalskearbeid og arbeid for blinde og døve fikk en viktig plass. 
Ca 45% av landets befolkning er kristne, likt fordelt på katolikker og protestanter.

Hvorfor reise til madagaskar? 
Madagaskar var det første misjonslandet vi ble kjent med. Allerede på søndags-
skolen fikk vi være med å gi våre pengegaver. Vi hadde en sparebøsse, «negern», 
som bukket hver gang vi la penger på den. Når vi hadde bursdag var det stor stas å 
legge penger på «negern». 10 år = 10 pengestykker. Pengene gikk til barnehjemmet 
på Madagaskar.
Da vi så i Misjonstidene at det skulle arrangeres  tur til Madagaskar, bestemte vi 
oss for å være med. Tidspunktet for turen var onsdag 6. april - onsdag 20. april. 
Reiseleder var Bjørn eddy Andersen og Dag Arne Roum. Begge tidligere madagas-
karmisjonærer pluss 10 turdeltagere.
Flyet gikk fra Gardermoen kl.18.15 og etter to mellomlandinger, Istanbul og Mau-
ritius, landet vi i hovedstaden Antananarivio kl. 14.30, torsdag 7. april. Varmen slo 
imot oss da vi kom ut av flyet. Så bar det gjennom kontrollen og diverse.

Vi måtte kjøpe visum ca. kr. 250,- per person. Utenfor plassen sto det en minibuss 
og ventet. Den skulle vi ha på hele turen. På vei til hotellet stoppet vi ved en mini-
bank og tok ut  landets valuta. Visakortet fungerte bra også her. Kvelden gikk med 
til å spise middag og presentere oss for hverandre. Bjørn eddy holdt en kort andakt. 
Det hadde vært en lang dag og det var godt å komme i seng.
Dagen etter, fredag 8. april, skulle ferden gå østover til Det indiske hav. Vi hadde 
noen spennende dager foran oss.  Det ble opplevelsesrike dager. Vi startet opp med 
frokost kl. 07.00 - 08.00 hver morgen  og dro av sted med bussen kl. 08.00. Vi 
hadde en dyktig sjåfør og medhjelper og det trengtes. Veiene var i dårlig forfatning. 
Det ble mye slalåmkjøring. Folk bodde i falleferdige hytter helt inntil asfalten på 
hovedveien og her lekte ungene mens trafikken suste forbi. Etter veien var det fullt 
opp med salgsboder hvor de solgte bananer og annen frukt og trekull til ildstedene. 
et sted sto en mann og holdt ei levende rotte i halen. Sikkert god middag. Fattig-
dommen var stor. Hadde ikke trodd det var så ille.  

11
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Vi besøkte et par nasjonalparker. Her fikk vi nærkontakt med lemurene. De satte seg 
på skuldrene våre og ville ha bananer. Pene dyr. Kan forveksles med små apekatter. 
Vi besøkte også en krokodillepark med ca. 30 voksne krokodiller.
etter hvert begynte vi å nærme oss kysten. Vi tok av hovedveien og kjørte ned til 
en innsjø. Her ventet en båt på oss og vi ble fraktet over til en nasjonalpark hvor vi 
skulle overnatte to netter.
Herfra gikk turen videre med båt  på verdens lengste kanal, Pangalakanalen, 640 
km lang. Den går parallelt med østkysten mot Det indiske hav. Det var en flott tur. 
Nydelig vær. Landsbyene lå tett ned til kanalen. Kvinnene var ute og vasket klær, 
mennene var ute i kanoer og fisket og ungene badet. Et sted dykket noen ned til 
bunnen og hentet opp sand i bøtter. Den skulle selges som støpesand.
etter ca. tre og en halv time ankom vi havnebyen Toamasina. Her innstallerte vi oss 
på hotell La Veranda for to netter. Det var et yrende liv i denne byen med boder og 
markeder overalt. Hundrevis av sykkeldrosjer og mange tiggere. Herfra reiste vi 
videre til noen fine badestrender ved Det indiske hav. Deilig badevann.

Selv om vi hadde mange rike natur-
opplevelser så var nok besøkene på 
bibelskole, døve- og blindeskole 
turens høydepunkter. Staten driver 
ingen form for veldedighet blant de 
svake i samfunnet. Da er det godt å se 
at det arbeidet som ble startet for 150 
år siden, og som har vokst seg større 
og større, er fullt oppegående. 
Vi besøkte flere klasser og det var 
blide og fornøyde elever overalt. De 
er heldige tross sitt handikap. De får 
både en utdanning og en yrkesop-
plæring.

Det absolutte høydepunktet var nok gudstjenesten, søndag 17. april. Den startet kl. 
09.00. Kirken var fullsatt, pluss en god del som satt utenfor, ca. 1500 i alt. 
Nå bygger de en ny kirke som skal romme ca. 4000. Dette er en ung menighet som 
startet opp for ca. 25 år siden med bare noen hundre medlemmer. Menighetssangen 
var fantastisk. Vi kunne synge med på flere kjente melodier. Det var også sang av 
et ungdomskor og et konfirmantkor. Midt i gudstjenesten var det auksjon til inntekt 
for det nye kirkebygget. Her ble det bl.a. auksjonert bort en hane og tre høner.
Ofringen var også høytidelig. Her var det anledning til å legge sitt offer i fem for-
skjellige kurver, til forskjellige formål i menigheten. Reisefølget vårt gikk ut etter 
nattverden. Da hadde vi sittet i tre og en halv time.

Skal vi summere opp våre inntrykk etter turen, så må vi vel si at den svarte til forvent-
ningene. Maten var stort sett god. Vi holdt oss noenlunde friske og sist, men ikke minst, 
vi hadde noen dyktige reiseledere.Vi fikk med egne øyne se at det nytter å hjelpe. Der 
Jesus kommer til, forandrer livet seg totalt. et nytt håp blir tent. et håp for evigheten.

Hilsen
Aud og Ole Næss Holm
Kari Næss Fuglestein
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Konfirmanter i Kvelde og Hvarnes 2016

Foran f.v.: Kaia Mikkelsen Næss, Hedda Hvarnes, emilie Larønningn Nilsen, sogne-
prest Randi Abelsen Woldseth, Lovise Næss Holm, Victoria Whyte Baarnes, Rebekka 
Drevland Bjørnøe. 

midten f.v.: Olav eftedal, Kristoffer Kvalevåg, Martin Bergstøl, Jesper Grønnerød, 
Martine Olsen Kroken, Ida Louise Bjørk, Amalie Hvaal, Michelle Røsjorde, Celine 
Berntzen elms. 

Bak f.v.: Morgan Helgeland, Sindre Furulund Solberg, Jørn Kristian Vestby,  
Matias Jamsgard, Fredrik Mathisen Bjerke, Paul Oskar Holm, Anton Helgeland,  
Jonas Jamsgard, Christian Hansen Odberg, Sofie Bueng Gjone. 

Ikke tilstedet da bilde ble tatt: Mats Gjone og Amalie Christensen Smitt. 

Konfirmanter i Hedrum 2016

Foran f.v.: Tuva erlandsdatter Welde,  evelyn Fikse Bærø,  kateket Lasse Rasmus-
sen Moskvil, sogneprest Thorir Jökull Thorsteinsson,  Julie Wendel Larsen, Johanna 
Haraldsdatter Gui.

Bak f.v.: Kristian Juel Johannessen, Gunhild Mørk Moen, Amalie Vannum Seier-
stad, Hans Ivar Asbjørnrød, Brynjel Heggernes, Fredrik Rimork Wiig, Leon John-
sen, Mari Haga Lie. 

OBS TIL KOmmende KOnFIRmanTeR OG KOnFIRmanT-FOReLdRe: 
I 2015 vedtok menighetsrådene i Kvelde og Hvarnes at fra 2017 og videre blir det fast 
konfirmasjongudstjeneste i Kvelde siste lørdag i mai og i Hvarnes første lørdag i juni.
Hedrum er uendret, de har første søndag i mai (dersom første søndag lander på 1.mai, 
blir datoen 8.mai istedet).

Foto: Fotograf Line Loholt,  Studio L. Larvik.Foto: Fotograf Line Loholt,  Studio L. Larvik.
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SKal Du KOnFIrMErES?
av Randi Abelsen Woldseth

Årets konfirmantkull i Kvelde og Hvarnes er konfirmert når dette bladet leses. I 
skrivende stund går det mot en avslutning av våre jevnlige konfirmanttreff i Kvelde 
kirke samtidig som det kommer henvendelser fra neste års konfirmanter. De lurer 
på hva konfirmasjon i kirka innebærer. Tre av årets konfirmanter har hjulpet meg å 
si noe om det ved å svare på følgende spørsmål: 

1. Hvorfor er du konfirmant i kirken?
2. Hva gjør du i konfirmasjonstiden?
3. Har du lært noe nytt? Tenker du annerledes om troen/kristendommen nå, 
enn da du begynte som konfirmant?

Olav R. eftedal svarte:
1. For det første synes jeg det er et fint miljø. Før jeg valgte å konfirmere meg 
kristelig, tvilte jeg veldig og synes alt som hadde med religion var dumt. Men etter 
å ha vært med på kristent opplegg synes jeg det er kjempefint. 
2. Vi lærer om moral, kristendommen og «hvordan alt henger sammen», og vi har 
forskjellige aktiviteter.
3. Ja, jeg har lært noe nytt, jeg har lært mye om kristendommen og hvordan reflek-
tere over forskjellige problemstillinger.
Sofie Bueng Gjone svarte:
1. Fordi det er sosialt og man lærer mye og fordi jeg tror på kristendommen. 
2. Lærer om kristendommen og hvordan vi kan hjelpe andre.
3. Ja, jeg lærer om troen på kristendommen, om verden, og hvordan man har det i 
andre land. 
Hedda Hvarnes svarte: 
1. Fordi jeg tror på kristendommen. Det er sosialt og man lærer noe nytt om troen. 
2. Vi spiser og snakker sammen. Vi lærer om Gud og kristendommen. 
3. Vi lærer om misjon og nestekjærlighet. Hvordan vi kan hjelpe de som ikke har det 
så bra. Vi lærer om troen. 

Konfirmasjon i kirken handler først og fremst om å sette av tid til å utforske kristen 
tro og livets store spørsmål. alle er velkomne som konfirmant i kirken uansett om 
man tror, tviler eller bare er nysgjerrig. et av hovedmålene er å bli kjent med for-
tellingene om hvem Jesus er, stille de store spørsmålene og gjøre sine egne tanker 
og refleksjoner rundt disse.  Som prest ønsker jeg ikke først og fremst at konfir-
mantene forlater kirka med en smørbrødliste for livet, men at de har fått en utvidet 
forståelse av hvem Gud er, kanskje nye innfallsvinkler til hva det vil si å tro på Gud. 
Helt innledningsvis blir konfirmantene oppfordret til å komme med ønsketema for 
samlingene. Noen kull har klare ønsker om tema mens andre ikke har det.

Vi begynner samlingene i kirken med et måltid. Konfirmantene kommer rett fra 
skolen. Det er godt med en pause og litt påfyll. Dessuten er det viktig for oss å 
legge til rette for godt sosialt samvær og at de to timene vi er sammen er varierte og 
ikke minner om skoletimer. Det er to slike samlinger per måned. Leiren i septem-
ber er for mange et høydepunkt.  Pysh-cup i Stavern-hallen er også populært - en  
volleyball-turnering hvor selve volleyballspilling ikke er hovedmålet. Tradisjonen 
tro bidrar konfirmantene som bøssebærere og samler inn penger til Kirkens nød-
hjelps årlige innsamlingsaksjon. Konfirmantene deltar på ulike gudstjenester og 
avslutter året med konfirmasjonsgudstjeneste i sin menighet.

Skulle du ha spørsmål om neste års konfirmantopplegg, kan du ta kontakt med meg 
per mail: rawoldseth@larvik.kirken.no eller per telefon 414  66 928. 
For generelle spørsmål ta kontakt med kirkekontoret i Larvik: 33 17 30 00.

FASTeAKSJONeN 
av Lasse Rasmussen Moskvil

Det er gledelig å se hvordan folk i Larvik 
og Lardal engasjerer seg for å støtte men-
nesker i katastrofesituasjoner. 
Vi vil rette en stor takk til alle som har bi-
dratt. Både til de som har støttet aksjonen 
med penger og til de som har gått med 
bøsse eller stått for andre aktiviteter.

Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid 
over hele verden, og vil blant annet bidra 
til at organisasjonen raskt kan stille med 
rent vann når katastrofen inntreffer. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har i år 
særlig fokusert på betydningen av vann i 
katastrofer, og hvordan klimaendringene 
truer menneskers tilgang på rent vann.

Oversikt over innsamlede beløp finnes her: www.fasteaksjonen.no/landsstatistikk
Innsamlet beløp i Hvarnes menighet: Kr 5 509,-. Hedrum menighet: Kr 9 417,-.
Kvelde menighet: Kr 21 561,-. Innsamlet beløp for hele landet: Kr 31 023 014,-.
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Hedrum - og Kvelde Menighet er nå på Facebook. Meld deg på! 

Kirkens  SOS Tunsberg
Vi er her -  alltid !

22 40 00 40 krisetelefon - åpen hele døgnet

TAKK TIL ALLe BIDRAGSYTeRe!
Kjære leser! Sommernummeret av menighetsbladet er her. Vi i redaksjonen håper 
at dere finner mye interessant lesestoff i dette bladet.Vi prøver først og fremst å 
formidle det som skjer i menighetene våre, men vi ønsker også å være allsidige og 
tar gjerne inn stoff som omhandler stort og smått som skjer i nærmiljøet. Menighets-
bladet har jubileum i år. I 70 år har bladet kommet inn i alle hjem i prestegjeldet vårt 
og til noen som bor andre steder. At menighetsbladet  leses på den andre siden av 
kloden har vi også fått bevis for;

I vinter mottok vi et brev poststemplet i New Zealand. Brevet inneholdt en hyggelig hilsen 
fra Nanset/Hedrum-jenta Sigrid Stensrud, som har holdt til i Down Under i over 30 år.  
Der tilhører hun en lokal luthersk kirke, og kan fortelle at hun i tillegg holder seg opp-
datert på menighetsstoff fra Hedrum og Nanset, takket være en snill slektning som sender 
henne menighetsbladene herfra. Stensrud, som i sin tid var med i Hedrum misjons-
forening, leste i menighetsbladet for en tid tilbake at foreningen rundet 160 år, og hun 
vil gratulere med jubileet, og ønsker alt godt for fremtiden. Hun takker også menighets-
bladet for god lesning om kjent og kjært. 

vi på vår side takker hjertelig for hyggelig oppmuntring fra fjerntliggende himmelstrøk! 
GOd SOmmeR!
Redaksjonen

privatpersoner, lag og foreninger er hjertelig velkommen til å sende oss 
artikler til menighetsbladet (årgang 70).
Materiellfrist neste utgave: 29. juli 2016. 
Bilder og tekst mailes til: ingunn@pafjola.no 
(Tekst i word eller i mail. Bilder som separate bildefiler - ikke limt inn i word!)
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NYTT KONTONUMMeR!



Kvelde

Tilgjengelig hele døgnet

Når erfaring teller . . .

Nansetgt. 43, Larvik • www.labe.no

Telefon 33 18 10 80 

– fordi livet bør handle om gode opplevelser! 

TAKK TIL FASTe 
BIDRAGSYTeRe

alt innen elektro!

www.bergeneholm.no

DeTTe SKJeR I HVARNeS
Hvarnes Bygdekvinnelag:
Mandag 05.09.  kl.19.00. på Fredheim: “Salat for enhver gane” 
      v/ Inger Marit Dalhaug.
      Kontaktperson: elsa Ødegaard, mobil 984 55 742.
Bjerkely:
Lørdag 18.06.  fra kl.09.00. Hvarnes Dannede Herrers Selskap (HDHS) 
      serverer frokost i bjørkelunden på Bjerkely.
      Kontaktperson: Thor Rikard Odberg, mobil 900 91 883.

Maurtua (1.-7. klasse)   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: Jørgen Lofstad, mobil 982 20 326.
Pensjonisttreff:
Torsdag 30.06.  kl.14.30. Sommeravslutning hos Tor Bjørvik på Seierstad. 
      Påmelding innen 25. juni til Hanne Odberg, tlf . 33 11 30 17.
      Vel møtt!
Kvelde og Hvarnes hagelag:
Lørdag 25.06.     Dagstur til Østfold. 
      Påmelding til Inger Marit Dalhaug, mobil 938 38 648.

Turer:
Onsdag 15.06.  kl.10.00. Nærtur til Huskollen. Parkering på toppen av 
      Odberglia. Kontaktperson: Aud Moe, mobil 907 70 772.
Søndag 19.06.  kl.11.00 . Hvarnes IL arrangerer dagstur til Holtehedde.
      Oppmøte ved Holtetjønna, felles kjøring derfra til  
      Olavsmyr. en lett tur med litt bratt terreng på slutten.  
      Fra Holtehedde er det flott utsikt til Oslofjorden, 
      ta med kikkert! 
      Kontaktperson: Jarle Utklev, mobil 913 73 166.
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DeTTe SKJeR I HeDRUM
Standly Velforening:
Tirsdag 29.06. kl.11.00 -12.00. Grøtfest, Melø sanitetsforening.

Volds Minde:
Mandagstweens annenhver mandag (oddetallsuker)
    kl. 14.30 - 17.30. For barn i 4.-7. klasse.
Verningen Bedehus:
Søndager kl.11.00 -12.00. Søndagsskolen for barn fra 3 år og oppover. 
Fredag   kl.20.00. Tenningen for tenåringer fra 14 år. 
     annenhver fredag!. 
Onsdager kl.17.30 - 22.00. Tenningen Herremannsforening THF.
     For “herrer” fra 14 år og oppover. 
     annenhver onsdag!
Onsdager kl.10.30 - 12.30. Småbarnstreff  for foreldre og barn fra 
     0 - 5 år. Ta med nistepakke. annenhver onsdag!
     Kontaktperson: elin Winnem mobil 411 23 909.
på verningen skjer det mye. Se mer på verningen Bedehus facebook side.

FRA HeDRUM MeNIGHeTSRÅD 
vi trenger din støtte
Hedrum menighet driver et betydelig arbeid for våre medlemmer. I tillegg til de 
vanlige gudstjenestene, driver vi arbeid for barn, unge, voksne og eldre. Det er 
dåpsopplæring, konfirmantarbeid, bibeltimer, juleverksted, påskeverksted, tweens-
samlinger, ferieklubb, hyggekvelder og en rekke andre store og små ting. Vi får 
økonomisk støtte til noe av dette fra kirken sentralt, men denne støtten strekker ikke 
på langt nær til. Herved utfordrer vi deg til å bli en av våre faste givere. Hvor mye 
og hvor ofte du ønsker å gi er helt opp til deg.

Slik kan du bli fast giver via nettbanken:
• logg deg på nettbanken, opprett et nytt fast oppdrag
• legg inn ønsket beløp, f.eks. 100,-
• legg inn menighetens kontonummer: 2440 07 57484
• Merk oppdraget med teksten “Gave”
• Velg at dette skal være en gjentakende/repeterende betaling
• Fullfør og godkjenn

Du kan når som helst logge deg på nettbanken og endre eller avslutte dette faste 
betalingsoppdraget dersom du ønsker det. Om du ikke ønsker å gi et fast beløp, 
kan du selvsagt også gi et engangsbeløp. Bruk i så fall samme kontonummer.

DeTTe SKJeR I KVeLDe
Bønnesamlinger i Kvelde kirke:
Tirsdager kl.20.00. Menighetsrådet i Kvelde har startet bønnesamlinger i  
     kirken tirsdager kl.20.00 i partallsuker. Siste dag før  
     sommeren er 14. juni. Oppstart til høsten er 6. sept..
     Alle er velkommen til å være med!
     Kontaktperson: Marianne Kvalevåg og Tora Kjeldsen.
Østre Kvelde bedehus:
Onsdag 15.06.    Hagefest, Normisjon. (se annonnse i avis hvor og når)
Søndag 28.08.    Samlingsfest, Normisjon og Misjonssambandet.

Bygdetunets sommerprogram:
Søndag 26.06. kl.11.00.  Gudstjeneste v/Thorir J. Thorsteinsson.
     Dusinet underholder.
Søndag 03.07. kl.12.00.  Veteranmotorsykkel. 
     Varden trekkspillorkester underholder.
Søndag 10.07. kl.12.00.  utflytterdag. Taler/kåsør: Yngve T. nordkvelle.  
     Marit og Kathrine Samland underholder.
Søndag 17.07. kl.12.00.  Veterantraktordag. Lågendølene underholder.
Søndag 24.07. kl.12.00.  Trafikk på Farris. Taler/kåsør: Tor Bjørvik. 
     Ole Rasmus og Henny Bjerke underholder.
Søndag 31.07. kl.12.00.  Åpen dag. Taler/kåsør: Mette Stensholt Schau.  
     Larvik trekkspillorkester underholder.
Søndag 07.08. kl.12.00.  Hvalfangerdagen. Taler/kåsør: Bjarne liverød.  
     Ivar og Steinar underholder.
Søndag 14.08. kl.12.00.  Veteranbildagen. Lågabrass spiller. 
Søndag 21.08. kl.12.00.  Lin, ull, garn og klær.  
     Østre Vestrum Ukulelelag underholder.
Søndag 28.08. kl.12.00.  Markedsdag. Terje Gåsholt underholder.

åpningstid kl. 12 - 16. programinnslag fra kl. 13.00. Gratis parkering og 
entré. Rømmegrøt, pølser, kaffe og vafler selges alle åpningsdagene. 

Kvelde Bygdekvinnelag: 
Mandag  15.08. kl. 18.00. Besøk til “På Fjøla” - bygdebaker´n på Heum. 
Mandag  12.09. kl. 19.00. Futejordet. Tema: International mat.
      Smaksprøver fra Island i nord til India i sør.  
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Har du lyst å være med på ferieaktivitet 
i starten av sommerferien? 

av Lasse Rasmussen Moskvil

Vi møtes i kirkene våre kl. 9 og etter frokost får vi lære mer om dåp, konfirmasjon, 
bryllup og gravferd. Så reiser vi ut på ulike turer som f.eks. å besøke en seter, kanotur, 
gårdsbesøk eller seilbåttur før vi avslutter dagen kl. 16. 
Dette tilbudet gjelder alle som er fra ca. 10 til ca. 13 år (fra 4. til 7. klasse )  for menighet-
ene Hedrum, Hvarnes, Kjose, Kvelde, Larvik og Langestrand. Vi begynner tirsdag 21. 
juni og siste dagen er fredag 24. juni. 
For mer informasjon sjekk www.larvik.kirken.no      

TORSDAGSSAMLINGeR PÅ 
HeDRUM BYGDeTUN HØSTeN 2016  

av Thorir Jökull Thorsteinson

Høsten 2016 fortsetter Kvelde -, Hvarnes -, Hedrum menigheter med kurs for pen-
sjonister og andre interesserte på Hedrum bygdetun. Tidligere på året hadde vi 
forskjellige temaer, både bibelske og historiske. Nå til høsten fortsetter vi å drøfte 
og presentere den kristne tro og retter blikket mot Jesu disipler og apostler i lyset 
av Bibelen og atskillige tradisjoner fra kirkens eldste tider. Vi håper at kursene våre 
vil gi hjelp til å møte det livet vi daglig lever, med håp, mot og glede. Det gode ved 
det å komme sammen, er at vi kan hjelpe hverandre, og dele erfaringer som kan 
bringe oss fremover.
Fire ganger vil vi møtes til høsten for å pleie det sosiale fellesskapet vårt, høre un-
dervisning, glede oss over kulturelle innslag, synge sammen og nyte et måltid ved 
et veldekket bord.

Dette kurset er for alle som:
 • Ønsker å pleie kontakten med sambygdinger
 • Er nysgjerrig på nye sider ved livet
 • Spør og leter
 • Vil bruke noen formiddagstimer på noe konstruktivt og byggende
 • Kunne tenke seg å repetere barnelærdommen
 • Vil lære mer
 • Ikke riktig vet hva de skal tro
 
datoer og temaer:
08.09.  Apostelen Tomas JPT  
13.10.  Apostelen Simon Peter RAW  
10.11.  Kvinner i disippelflokken TJT
08.12.  Apostelen Johannes eS 

Undervisningen er ved prestene våre Jan Petter Terkelsen, Randi Abelsen Wold-
seth, Thorir J. Thorsteinsson og even Sundby. Vår musikalske leder denne høsten 
blir som før Grethe Seierstad. Økonomiansvarlig er Tor Gjone og medansvarlig er 
Solveig Granli. Vår fantastiske kjøkkengjeng er trofaste som alltid: Grethe Lise 
Gjone, Ragnhild Holm, Gerd Vestby og Solveig Næss.
Husvert og leder er Tor Gjone, mobil 481 15 872. Han kan kontaktes dersom du 
trenger bilskyss eller har spørsmål. Betaling skjer ved fremmøte den 8. september. 
For alle fire samlingene vil kursavgiften bli kr. 300,- totalt. Ellers kan en betale 
kr.100,- pr. gang.

HUSK PÅMeLDING TIL SOMMeRLeIR
– minner for livet!

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

•  SOLåSen LeIRSTed: http://www.nlm.no/nlm/leir
Tlf.: 33 15 67 50 // E-post: solasen@nlm.no

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

 

 Hovedleder, kateket Lasse R. Moskvil, 
sammen med deltagerne på Ferieklubben 

på Malmøya om bord i seilskuta Frithjof II.

Foto: privat.

Sogneprest Audun Haga forteller om dåp i Kjose 
Kirke sammen med leder Birgitte Bugaard Ørnes 

 



26 27

HVeRDAGSReHABILITeRING
av Kari Lysebo

Hverdagsrehabilitering og mestring legger vekt på deltagelse og 
fokus på viktige aktiviteter i livet til den enkelte. Fokuset flyttes fra 
sykdom og plager til ressurser og mestring i hverdagen. 

I forbindelse med Larvik kommunes inspirasjonsdag for helsepersonell 
i april i år hadde Asbjørn Guren, representant for brukerne av hverdags-
rehabilitering, dette innlegget:

Jeg, Asbjørn Guren er 84 år, har kona mi 
på Larvik sykehjem og bor alene. Jeg har 
det siste halvåret gjennomgått 2 hofteope-
rasjoner, hvorav den siste i januar gjaldt 
skiftning av gammel protese og den var 
ganske komplisert.
etter hver av de 2 operasjonene var jeg 4 
dager på sykehuset, 2 uker i rehabiliter-
ing på Presteløkka og så fikk jeg 4 uker 
med ergoterapi og fysioterapi hjemme fra 
hverdagsrehabiliteringen.

etter dette har jeg fortsatt med trening på 
Spenst 3 ganger i uka.

målsetting og utvikling:
I tiden før den første operasjonen hadde jeg ingen veiledning av helseper-
sonell og gjorde den tabben at jeg på grunn av store smerter satte meg til 
i rullestol samtidig som jeg måtte tilbringe nettene i en lenestol. Dette 
pågikk ett helt år. Dermed ble muskulaturen og almenntilstanden bety-
delig svekket. Etter begge operasjonene fikk jeg som sagt både ergoterapi 
og fysioterapi hjemme fra Hverdagsrehabiliteringen.
Dermed fikk jeg riktig opptrening og ikke minst riktige hjelpemidler samt 
god instruksjon for å bruke disse riktig.

Hva er viktige aktiviteter for deg?

Vi satte opp følgende mål for min utvikling:
1.  Kunne klare meg selv i hjemmet med matstell, påkledning,
     personlig hygiene og ikke minst kunne dusje selv.
2.  Kunne gå med krykker/rullator til kona mi på sykehjemmet. 
3.  Kunne gå med krykker/rullator til butikken for å handle. 
4.  Kunne gå med krykker/rullator på turer i Bøkeskogen og på revet.
5.  Kunne gjenoppta kjøring med bil. (ergoterapeuten testet meg.)
6.  Kunne gjenoppta treningen på Spenst.

I tillegg til dette fikk jeg hjelp av fysioterapeuten til å få kontakt med 
ortopedisk avdeling ved Kysthospitalet for nødvendig tilpassing av sko. 
(Det ene benet ble 2 cm for langt).
Både før og etter oppfølgingsperiodene ble det foretatt tester og etter de 
4 ukene var alle de 6 målsettingene fullt oppnådd. Nå, 3 måneder etter 
siste operasjon, kan jeg lett gå uten smerter og uten krykker. Det er veldig 
viktig med hjelpemidler og instruksjon for riktig bruk av disse.

Dermed har jeg, som bor alene, ikke hatt nevneverdig bruk av hjemme-
sykepleie eller hjemmehjelp ut over den hjelp som ergoterapeuten og fys-
ioterapeuten fra hverdagsrehabiliteringen ga meg. Hvis ikke måtte jeg 
ennå hatt daglig hjelp.
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HVARNeS UNGDOMSLAG 90 ÅR!
av Thor Rikard Odberg

Hvarnes Ungdomslag ble startet i 1926.  Men egentlig var det full drift fra 1901 med 
egen avis og møter på skoler og bedehus.  Men i 1926 ble de organisert i Vestfold 
ungdomsfylking og ble et offisielt ungdomslag tilsluttet VuF. Hvarnes ungdomslag 
var tidlig ute med likestilling.  I foreningens lovverk, vedtatt i 1926, står det at: Styret 
skal bestå av 6 personer, 3 kvinder og 3 menn.
 

Skuespill var en av aktivitetene forenin-
gen startet tidlig opp med. Styrvold ung-
domslag var på besøk i 1926 med en 
forestilling de selv hadde laget og alle i 
Hvarnes var enige om at det var det beste 
de noen gang hadde sett og derfor tok det 
ikke lang tid før laget var i gang med egne 
skuespilloppsetninger.
 
Ungdomslaget ønsket seg også et eget 
hus. De fikk tomt i rienmoen, eller 
Rinnemoen som vi sier, og der ble det 
lagt opp murer til bygget. Men det ble 
stor diskusjon om det var rette plassen da 
en av grunneierne ikke ønsket dansefest 
så nær sin eiendom. Så grunnmuren ble 
flytta og brukt til et annet hus i bygda. 
Så dukket tomta på toppen av Makalaus-
bakken opp og i 1929 kunne ungdoms-
laget innvie eget hus.
 

Fram mot krigen bygde laget seg opp og ble en velorganisert forening. Da krigen 
startet ble laurvigs gamlehjem evakuert og alle beboerne, senger og skap flytta til 
lokalet i Hvarnes.  Hvarnes Ungdomslag klarte også å bli “arrestert” for å ha ulovlig 
dansefest under krigen.
 
etter krigen har Hvarnes Ungdomslag rusla og gått. Aktiviteten i laget har vært ganske 
stabil, men har nok svinga noe i takt med pågangsmotet til de som har sittet i styret 
og div. komiteer og undergrupper. For 18 år siden starta byggetrinn 1 opp og vår egen 
lokalavis “Bjerkelynytt” så dagens lys. Det er avisa som kommer ut når du minst 
aner det. Så fulgte byggetrinn 2. Den enorme dugnadsinnsatsen la nok grunnlaget 
for at Bjerkely og ungdomslaget i dag står fram som en veldig sprek og oppegående 
90-åring. Og med god hjelp fra folk i bygda de neste årene, er vi på full fart mot 100!
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Ledere i Hvarnes ungdomslags historie:
Gunvald Bårnes           1926-1935       Johann Grimholt         1976-1977
Ole F. Wirgenes            1936-1940    ´ eigil Ragnhildrød          1977-1978
Hans Holt                      1941-1943       Bjørn Grimholt            1978-1979
Bjarne Hvarnes            1943-1944      eddie Kristiansen         1979-1980 
Ole F. Wirgenes          1945                  Halvard Svae                1980-1983
Johannes Utklev         1946-1953     Viktor Holt                    1983-1984
Leiv Grimholt            1954-1955      Johan Olaf Utklev        1984-1985
Bernhard Holt           1955-1958       Viktor Holt                   1985-1986
Arnt Hj. Støvland    1958-1959       Johnny Holt                 1986-1987
Ole Bårnes                1959-1960      Ingen                             1987-1988
elsa Bårnes               1960-1962       (sekr. Reidun Sjulstad var VUF-kontakt)
John Grimholt            1962-1964       Ingen                              1988-1989
Bernhard Holt           1964-1965       (sekr. Berit Grimholt var VUF-kontakt)
Arnkjell Lofstad       1965-1967       Ole Johnny Lie              1989-1994
Reidar Hvaara              1967-1970       erland Svae                   1994-1996
Frank Vidar Utklev    1970-1973       Irene Røsholt                  1996-1998
eigil Ragnhildrød       1973-1975      Gunnar Hellenes            1998-2003
Toralf Grimholt           1975-1976    Thor Rikard Odberg  2004-
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PÅ BeSØK HOS AUD OG OLe NæSS HOLM
av Anne Helene Gjone

Her i menighetsbladet har vi lyst til å presentere  noen folk som bor i bygda 
vår. To som er aktive i kirke- og menighetsliv er Aud og Ole Næss Holm. 
Mange kjenner nok dem, men vi har lyst til å bli enda litt bedre kjent med 
dem og har derfor tatt turen til Holm der de bor på den koselige gården med 
en stor velstelt hage rundt huset.
Her råder gjestfrihet og hjertevarme noe som alle merker som har gjestet 
dette hjemmet.De står på trappa og ønsker velkommen inn. Lukten av ny-
stekte rundstykker er ikke til å unngå å merke seg.

Ole behøvde ikke dra langt for å finne kone. Bare et hopp over hagegjerde 
så var han hos Aud og så ble det de to.At de har vært gift i 53 år gjør at vi 
får lyst til å spørre om hva som er oppskriften på et langt og godt ekteskap. 
Begge svarer samstemte at det er flere ting, først og fremst at de har tid til å 
prate sammen, ikke bære på noe, men finne ut av ting i fellesskap og gjøre 
opp med en gang. Ikke minst det å være gode mot hverandre og gi hverandre 
gode ord er viktig.
Det ligger mye livsvisdom bak disse refleksjonene.

Aud og Ole på vei til kirke eller bedehus er det nok mange som har lagt 
merke til. På spørsmål om hvorfor dette engasjementet så er svaret enkelt. 
For dem er det helt naturlig å søke det kristne fellesskapet og gjøre en innsats 
der. «En kan jo bli litt trøtt og lei iblant», sier Ole, men legger raskt til :
«Oppmuntringen er sjelden langt unna, et møte med andre, en god tale og 
gleden ved å tilhøre et fellesskap er større enn alt annet». Ønsket om at 
mennesker må få del i det kristne busdkapet og være med å formidle dette til 
neste generasjon, er noe begge brenner for.

Mange av oss tenker tilbake på Yngres, som Ole ledet i mange år, med stor  
takknemlighet. Likeså engasjement i misjonsforening og i Normisjon. Hvor 
mange matfat Aud har båret inn på bedehuset i årenes løp er det nok ingen 
som vet, ei heller hvor mange møter og fester Ole har ledet. Kommer en inn 
på Østre Kvelde bedehus, merker en fort at her er det mennesker som er glad 
i bedehuset og holder det pent og trivelig. Aud og Ole er noen av disse og 
begge har et ønske om at bedehusene fortsatt må ha sin plass ved siden av 
kirken, som de også er glad i.

ekteparet er enige om at vi må gjøre det slik at alle kan få lyst til å komme på 
bedehuset og legge til rette for sammenkomster som mange kan trives med. 
Både førjulsfestene og den årlige vårfesten er eksempler på slike arrangement 
der det sosiale er en viktig faktor samtidig som Guds Ord blir delt.
På spørsmål om andre ting som gir glede i livene deres nevnes barn og bar-
nebarn, turer ut i det fri, plukke blåveis og nattfioler, trytefiske og bærturer.  
Vi kunne skrevet mye om alt dette også, men nå byr Aud på nystekte rundstykker 
med rørte jordbær og praten fortsette over kaffekoppen på kjøkkenet.
 
Takk for en hyggelig formiddagsstund, Aud og Ole!
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LæReRe I HeDRUM
av Hans Olav Aker

Det var i gamle dager noen mennesker som uttrykte respekt bare ved å være til, f.eks. 
presten, lensmannen og læreren. Min onkel, Nicolai Løve, som stammet og led under 
det, hoppet f.eks. til skogs dersom han møtte lærer Rognes på Danmark skole etter 
veien. Som lærer selv er jeg glad for at ingen gjemmer seg dersom jeg skulle komme 
til å møte dem. Respekt er så mangt, men frykt bør ikke være et synonym.
Lærere var ofte også klokkere. Under min oppvekst var lærer Lægdene ved Melau 
skole også klokker i Hedrum kirke. Slike tilfeller har det vært mange av rundt i 
kirkesokna.

Det er interessant lesning å følge skole- og lærersituasjonen i Hedrum fra den spede 
begynnelse på 1700-tallet og til nå. De to første faste skolene var først Hagenes 
skole ved verket og Tua skole tvers over Lågen for Hedrum kirke.

Den første skolelov så sin opprinnelse i 1739. Før det var det nok mest de rike 
og kondisjonerte som var fullt ut lese- og skrivekyndige. Noe opplæring var også 
nødvendig for å stå til konfirmasjon. Da denne loven kom, var presten i Hedrum, 
Fredrik Grüner, aldrende og ikke i stand til å sette i gang med arbeidet av skole-
opprettelser. Derfor var det hans etterfølger, Ole Tidemand, som etter hvert kom i 
gang med jobben, men så seint som i 1743 stod det meste i stampe. 29. mai d.å. ble 
det endelig avholdt et møte på Hedrum prestegård der bygdas første «skolefundat» 
ble vedtatt. Der står det at det trengs 4 skoleholdere i en så «langaktig strækning, 
3 ½ ret besværlige norske mil», 3 i hovedsognet og 1 i de to anneksene (Kvelde 
og Hvarnes). Klokkeren i Hedrum, som bodde på Tua, skulle holde fast skole og 
Hagnes Hammer skulle være fast skole for verkets barn og gårdene rundt. De 2 am-
bulerende lærerne, hvorav den ene skulle være i hovedsognet og den andre ta seg 
av anneksene. Bygda ble delt inn i «skoleholdslag» der de i hvert lag skulle holde 
skole en bestemt tid. Alle gårder måtte motta skolen enten de hadde skolepliktige 
barn eller ikke. «Forældre og foresatte maa ikke av motvillighet, skjødesløshet eller 
syndig karrighet forsømme at holde sine barn til flittig skolegang saalænge skolen 
er i skoleholdlaget.» Lønna til skoleholderne ble også omtalt. Det faller for langt 
å komme inn på dette her, men noen gullgruve var det ikke, og mange bønder og 
andre likte ikke å måtte betale avgift til skolehold. Best betalt fikk læreren ved 
Hagnes-verket. 

Mange skoleholdere var vernepliktige som drev puggskole. Ikke før i ca. 1840 var 
det seminarutdannede lærere. Den første het even Bjerke og han lærte i 40-årene 
opp en hel flokk unge gutter, f.eks. Gunnar Tommessønn, Johan lunde og Johan 
Skuggedal. Rundt 1860 med den nye skoleloven ble det fart i skoleutviklingen med 
faste skolehus og skolekretser. Disse kretsene med en og annen justering bestod 
helt til sentralskolene kom rundt 1960.

(Mye av dette stoffet er hentet fra Hedrums bygdebøker, bl.a. Lorens Bergs gamle 
bygdehistorie).

GRAVFeLTeT VeD HeDRUM PReSTeGÅRD 
tekst og foto Olav Nordheim

Gravfeltet ved Hedrum Prestegård viser at det har vært folk før oss her i bygda. 
Hver tredje uke i vekstsesongen kommer medlemmer i Hedrum Historielag og 
holder området i orden. Både grasklipper og kantklipper må til. 
Uten dugnadsvillige folk som Bjarne Aasrum, Finn Roligheten og Arne Solem 
stopper Norge opp!

Fra venstre Bjarne Aasrum, Finn Roligheten og Arne Solem.



TIL OMTANKe
Døpte i Hedrum
31.01.2016 Albert Torjussen Nagel
31.01.2016 Trym Vikesland
31.01.2016 Anine Idland Nilsen
14.02.2016 Liv ellingsen Meyer
14.02.2016 Hanna Skogshagen Pedersen
14.02.2016 Hans Nauf
14.02.2016 Monrad emiil Malmquist Grønnerød
28.02.2016 Nora emilie Hermundsplass
28.02.2016 Thelma Husabø Tanum
27.03.2016 Amalie Ulveseth Lund
10.04.2016 Milly Marie Rohde Jørgensen
10.04.2016 Tristan Auby Hauan
10.04.2016 Alma Løkken
10.04.2016 Indi Sophie Staurset Harnes

Døpte i Hvarnes
28.03.2016 Kristine Børresen

Døpte i Kvelde
07.02.2016 Saga Simone Hildenbrand
27.03.2016 Louise Rimstad Sundet
17.04.2016 Kasper Willian Hardang
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Gravferd i Hedrum 
25.10.2015 Ragna Solberg Melø  f. 08.11.1914
15.01.2016 Martin Hagtvedt  f. 20.03.1930
15.01.2016 Bjørg Hansen   f. 16.03.1930
19.01.2016 Synnøve Aasrum  f. 17.09.1931
04.02.2016 Kjell Svanevik   f. 19.05.1946
11.02.2016 Lars Kristian Rødbøl  f. 28.07.1953
17.02.2016 Berit Bakke   f. 21.07.1941
25.02.2016 Astrid Kongelf   f. 04.10.1939
05.03.2016 Margit Bakke   f. 17.11.1923
05.03.2016 Berit eduardsen   f. 16.05.1954
09.03.2016 edle Nilsen   f. 17.12.1928
14.03.2016 erna Kristiansen  f. 10.01.1923
11.04.2016 Viggo Vågen   f. 23.07.1942

Gravferd i Hvarnes 
03.03.2016 Roar Kristiansen  f. 28.01.1952
13.04.2016 Solveig Holt   f. 21.02.1932

Gravferd i Kvelde 
07.02.2016 elise Bergliot Sørensen  f. 08.01.1920
22.03.2016 Synnøve Thorsen  f. 04.05.1928
07.04.2016 Alf Malerød   f. 25.10.1914
09.04.2016 May Bente Myrholmen  f. 13.05.1978
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