
Meldingsblad for Hvarnes, Kvelde og Hedrum menigheter

Innhold:
  2 - Redaksjon, menighetskontor og ansatte
  3 - Andakt 
  5 - Min salme
  6 - Nytt fra Hvarnes menighetsråd
  8 - Prestegjeldstur
10 - Fra Orgelkrakken
11 - Kafé på Kvelde bedehus
12 - En litt annerledes barnedåp
13 - Velkomstfest for Ingrid
14 - Kirkens byggkoordinator
16 - Bokanmeldelse
18 - Til alle lesere
21 - Dette skjer i Hvarnes 
22 - Dette skjer i Kvelde
23 - Dette skjer i Hedrum
24 - Kvelde Sykehjem
26 - På besøk hos Tor Spilling
28 - Kvelde Sanitetsforening
29 - TV-aksjon NRK 2016
30 - Ferieklubben 2016
32 - Farrisbygda
34 - Til omtanke
36 - Gudstjenesteliste

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

Nr
3

h
ø
s
t

2
0
1
6

årg
Fin høst!



3

ANDAKT                 
av Yngve Mardon Knudsen                                                                                                                     

12 år var jeg prest i Hedrum, Kvelde og Hvar-
nes. Jeg og Anne Helene fikk gode år der, ble 
kjent med mennesker, fikk venner og opplevde 
velvilje.
Vi opplevde store gleder og stor sorg mens vi 
bodde i Hedrum. Livet er skjørt, livet er en gave 
å ta vare på og leve i hver dag. Nå er vi pen-
sjonister, har bosatt oss i Lyngdal i Vest-Agder. 
Vi opplever gleden med å få være besteforeldre 
med barnebarn i Lyngdal og på Melhus. Det 
gleder oss når venner fra Hedrum kommer inn-
om. Er du/dere på disse trakter, så kom innom! 
Å bli spurt om å skrive andakt til menighets-
bladet opplevde jeg som hyggelig, og jeg sa ja 
med glede. 

Alle disse dager…
Alle disse dager som kom og gikk, ikke visste jeg at det var livet. 

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 kan-
skje er en sjeldenhet, så er disse verdslige instanser Guds gaver som skal gavne oss 
og samfunnet vårt.
Dagene våre har vi så lett for å ta som en selvfølge. De kommer og de går. Eller 
kanskje det heller er slik: Hver dag er en sjelden gave, en skinnende mulighet. Hver 
dag er på ny en nåde, som stiger fra himmelen ned. Dagen kommer duggfrisk og 
ubrukt til deg.
Dagen i dag er Guds gave til deg. Da du stod opp i dag kanskje du hoppet ut av 
sengen fordi en ny dag med glede og gode hendelser lå foran deg.  

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 ønsker 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

Yngve Mardon Knudsen
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MIN SALME
av Anne Marie Mikkelsen

Da jeg ble spurt om jeg ville skrive noen ord 
om min salme, måtte det bli ” Navnet Jesus 
blekner aldri.” Den er skrevet av David We-
lander i 1923, inspirert av salme 72 vers 17.
Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen 
skinner skal hans navn skyte friske skudd, og 
de skal velsigne seg ved ham. Alle hedninger 
skal prise ham salig.
Dette er en sang jeg hadde et kjært forhold til 
som barn og har det nå som godt voksen. Som 
barn var det min bestemor som sang den for 
oss. Min mann Aage, som døde for halvannet 
år siden, var også glad i denne sangen. Han 
fortalte at han som ung sang i et kor hvor han 
var solist med denne sangen. ”Navnet Jesus 
blekner aldri” var en av salmene i hans be-
gravelse. Den ble vår salme.

Navnet Jesus blekner aldri

Eller du rullet så vidt ut av sengen fordi en ny dag med sykdom, sorg, problemer på 
jobben, med naboen, med barna var kommet. 
Uansett situasjonen i ditt liv er dagen i dag en gave. Gitt deg av Guds nåde. Hver dag er 
en sjelden gave, en skinnende mulighet. Vi sier hverdagen er grå. Nei, den er lysende og 
sjelden. Sjelden, det betyr ualminnelig verdifull. Smak litt på det: ualminnelig verdifull 
dag.  Hver dag er en sjelden, ualminnelig verdifull, gave, en skinnende mulighet. 

I Bibelen står det (5. Mosebok 33,25) 
Som dine dager er skal din styrke være. Det er Guds løfte inn i din nye dag. 

Du har fått dagen og du har muligheten til å bruke den. Du kan bruke den til noe godt eller 
du kan bruke den til å ødelegge for andre. Mulighetene er der og valget er ditt. 
Det er en god øvelse som vil gjøre livet rikere hvis vi tenker slik. Ta i mot dagen med 
dens sekunder, minutter og timer som gave, uten fortjeneste er den gitt deg. Det er GUDS 
NÅDE til deg. Når jeg skal synliggjøre ordet NÅDE (for meg) så tenker jeg slik. Jeg er så 
heldig å ha blitt bestefar og jeg har ikke gjort noe for å bli det. Det hender når jeg kommer 
på besøk så kommer barnebarna løpende mot meg og kaster seg rundt halsen min og jeg 
får en varm klem. Da opplever jeg en uendelig lykkefølelse. 
Ufortjent, jeg kaller det NÅDE.  Bildet forteller meg noe om Guds glede når jeg tar i mot 
dagen fra ham, men aller mest når jeg tar i mot frelsen fra han. Vi er alle i stand til å motta 
en gave. Derfor er troen og Guds rike noe vi kan ta i mot uansett alder, helse og sinnstil-
stand. Herren, velsigne deg og bevare deg denne dagen og hver dag du får av nåde. 

Vennlig hilsen 
Yngve Mardon Knudsen

Anne Marie Mikkelsen
Foto: Tone Camilla Hauer

Navnet Jesus blekner aldri,
tæres ei av tidens tann.

Navnet Jesus, det er evig,
Ingen det utslette kan.

Det har bud til unge, gamle,
Skyter stadig friske skudd.

Det har evne til å samle
Alle sjeler inn til Gud.

Navnet Jesus må jeg elske, 
det har satt min sjel i brann.
Ved det navet fant jeg frelse, 

intet annet frelse kan.

Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
La det runge over jord!

Intet annet verden bringer
Håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike, 

For det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike

Skyte friske skudd på ny.

Mitt i nattens mørke blinker
Som et fyrlys Jesu navn,

Og hver hjelpløs seiler vinker inn til 
frelsens trygge havn.

Og når solen mer ei skinner, Jesu navn, 
det lyser enn.

Da den frelste skare synger
Høyt dets pris i himmelen.

5
Foto: Ingunn G. Hvarnes
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NYTT FRA HVARNES MENIGHETSRÅD
av Øyvind Hogstad

Menighetsrådet i Hvarnes har nå gjennomført sitt første halvår.  Vi er jo ikke så 
mange medlemmer i inneværende periode, men det har gått ganske bra  hittil, synes 
vi sjøl.  Det er jo et ordtak som sier: jo flere kokker, jo mere søl.  Vi vil si: jo færre 
kokker, jo mindre søl.
 
Vi har pr. 30.6. hatt 4 styremøter og behandlet 24 saker.  Vi har bl.a. laget guds-
tjenesteplan og aktivitetsplan for 2016.  Totalt vil det i løpet av 2016 ha blitt avholdt 
17 gudstjenester.  Opplegget er basert på gudstjeneste 1 gang pr. måned slik omsøkt 
prøveperiode tillot.  Prøveperioden ga oss følgende erfaring:
    - gjennomsnittsbesøket økte fra 32 til 53
    - det ble gjennomført ekstra innslag i gudstjenestene, spesielt i form av sang 
       og musikk
    - kirkekaffe ved hver gudstjeneste
    - positive tilbakemeldinger fra kirkegjengere
 
Fra 1.8.16 er prøveperioden søkt omgjort til en permanent ordning.  Av de 17 gud-
stjenestene er 1 konfirmasjonsgudstjeneste hvor 5 konfirmanter ble konfirmert den 
28.5. og 1 er friluftsgudstjeneste som i år gikk av stabelen i Støvland den 12.6.  
Denne ble svært vellykket med flott vær og godt frammøte. 
Dessuten ble lille Lovise Vibe Langerud døpt i disse flotte omgivelsene.  Vi retter en 
stor takk til Hvarnes IL for medvirkning til bevertningen og til Konvallen 4H for 
naturstien. I tillegg til gudstjenestene vil det bli et “Vi synger julen inn”-arrange-
ment i desember.
 
Konfirmantsamling
Den 24.5. ble det avholdt tradisjonell konfirmant-
samling i hagen hos Dorthe og Geir Bårnes.  Her 
stilte alle konfirmantene opp sammen med sine 
foreldre og søsken.  Kvelden markerte en uformell 
avslutning i forkant av konfirmasjonssøndagen.  
Det var først servering av grillmat før volley-
ballkampene tok til med stor innsats.  
En sjenerende vind og noen tvilsomme dommeravgjørelser gjorde at stemningen til tider 
ble noe amper i den yngre garde. Men kvelden ble likevel rodd godt i land da menighets-
rådets konditor, Anne-Berit Bukten, serverte ei nydelig pavlova-kake.

nytt piano
Kantor Tone Langmoen Kalbakk la i et av møtene fram ønske om å få skiftet ut det 
gamle, velbrukte pianoet i kirken, da det ikke lenger tilfredsstilte tidens krav.  Etter 
at finansieringsmulighetene var avklart, ble det vedtatt å anskaffe et digitalt piano, 
og i juni sto det på plass i kirken klar til bruk. Pianoet kostet kr 17.000,-
og ble finansiert ved gaver kr 13.000,- og preluderingsmidler kr 4.000,-.
Vi retter en hjertelig takk til giverne som gjorde innkjøp av dette pianoet mulig.

Gullkonfirmant-ordningen
Det vil i 2016 ikke bli avholdt samling for gullkonfirmanter.  Dette fordi det ikke 
var noen konfirmasjon i 1966 da konfirmantalderen ble økt fra 14 til 15 år.  Dette 
året markerte også overgangen fra folkeskole/ real- og framhaldsskole til 9-årig 
ungdomsskole i gamle Hedrum kommune. Neste konfirmantsamling vil derfor bli 
avholdt høsten 2017. Følgende vil bli invitert til denne samlingen:

    - 50års konfirmanter født i 1952, konfirmert i 1967
    - 60års konfirmanter født i 1942, konfirmert i 1956
    - 60års konfirmanter født i 1943, konfirmert i 1957.
 
For Hvarnes menighetsråd 
Øyvind Hogstad, sekretær

TORSDAGER 
Torsdagssprell  er et møtested for barn i Hvarnes. Her får barna høre en bibelfortelling, de får enkel kveldsmat og vi avslutter med litt spill og lignende i et  sosialt og hyggelig miljø.   

  Høsten  
  2016 

Hver 14 dag fram til jul. 
Oppstart:  
6. oktober Vi møtes på Brånan—Løkkeveien 9 i Hvarnes 

annehver torsdag fra kl. 18.00 - ca. 19.15 
kl. 18.00  Bibelfortelling for barna Ca. 18.30 Enkel kveldsmat. Avslutter med litt spill el.l. 

Kontaktperson Kirsten Landsverk: 91166880 
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PRESTEGJELDSTUR
tekst Olav Bjærum, foto Unni Kaupang

I nydelig forsommervær gikk prestegjeldsturen i år til Ringerike. 53 deltakere 
fylte bussen ved Hedrum kirke klokka 8.00. Finn Halvor Borgen hadde lagt ned 
et imponerende forarbeid og hadde mye å fortelle om naturforhold og historie 
knyttet til Ringerike. Han har førstehånds kjennskap til området siden han selv 
vokste opp der.
Fra første stund opplevde vi, som vanlig på disse turene, en trygg og god stemning 
blant deltakerne, både kjente og mindre kjente finner sammen og opplever fellesskap. 
Dagen gav oss mange fine opplevelser.
Første stoppested var ved Tyrifjorden, ikke langt fra utsikten over til Utøya. På 
et vakkert sted, som Hole historielag disponerer, hadde vi lunsjpause og fikk en 
særdeles velformulert orientering om Ringerike, som historisk sett gjerne kan 
kalles et kongerike. Både Halvdan Svarte, Harald Hårfagre, Olav Haraldsson 
den hellige og halvbroren hans, Harald Hardråde, har tilknytning til området.
Et høydepunkt ble oppholdet på Kjerratmuseet innerst ved Steinsfjorden. Både 
ved instruktive modeller og kommentarer fikk vi innføring i kjerratanlegget i 
Åsa, et utrolig imponerende anlegg der de på 1800-tallet fraktet tømmer fra 
Land og Valdres over åsen til Sørkedalsvassdraget og sagene ved Lysakerelva, 
en strekning på 3,7 km og en høydeforskjell på 390 m! Så brukte også tømmeret 
over tre år på denne ferden.

På Gjesvold gård, som 
ligger vakkert til i frodig 
Ringriks-natur, hadde vi 
dagens hovedpause med 
orientering, omvisning 
og solid middag i om-
bygd fjøsavdeling. 

God stemning og livlig 
prat ved bordene!

Foto til venstre: 
Middag i ”fjøset” på 
Gjesvold gård.

Siste besøkssted var Bønsnes 
kirke, en godt bevart middel-
alderkirke fra 1200-tallet. Olav 
den hellige vokste opp i nærom-
rådet og fikk kanskje bygd en 
trekirke der steinkirka står i dag. 
Presten vår, Thorir, holdt en 
tankevekkende andakt der han 
trakk opp noen viktige og lange 
linjer mellom historie og nåtid. 
Etter dette oppholdet gikk turen 
hjemover, sanger og fortellinger 
hadde vi fått med gjennom hele 
dagen, og en fornøyd og takk-
nemlig reiseflokk kom vel hjem.

Turkomiteen, med Ingeborg Ol-
sen i spissen, fortjener stor takk 
for et fint opplegg, og det er ty-
delig at deltakerne mener tradisj- 
onen med disse turene absolutt 
bør fortsette.

9

Foto øverst til høyre: 
Altertavle i Bønsnes kirke.

Foto nederst til høyre: 
Gjenskapte kongelige drakter fra Olav 
den helliges tid, Bønsnes kirke.
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FRA ORGELKRAKKEN
av Tone Langmoen Kalbakk

en SaLme
No stig vår song, vår takk til Gud for denne gode verd,
for havets salt, for regn og sol og himlens stjernehær. 
Vi takkar deg for storm og frost, og snø som fell så stilt mot jord. Vi takker for den 
mørke natt, og vårens tid, for alt som gror.

No stig vår song, vår takk til Gud for nådens korte tid.
Da skapte du vår vakne sjel som lid når andre lid!
Ditt tålmod lindrar gamle sår, 
men dagleg blir din skapning krenkt. 
La rettferd fylle tusen år! Trøyst våre barn, møt deira lengt!

No stig vår song, vår takk til Gud for denne heim, vår jord, 
for barnesmil og voggesong og heite kjærleiksord!
Vi takker for kvar nyfødt dag da våre sansar opnar seg,
for tankens glans, for hjarteslag og alle under på vår veg. 

No stig vår song, vår takk til Gud for Han, som er vår fred.
Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned.
Da stig vår song, vår takk til Gud for spor på strand, 
for bølgjers slag:  Kom natt, kom søvn, kom morgongry, 
kom evig sommars lyse dag. 

Edvard Hoem 2007

Denne gangen deler jeg en av perlene i vår salmebok med menighetsbladets lesere. 
Den står på nummer 854. Edvard Hoem er en våre diktere som stilsikkert setter ord 
på livet og det som angår oss fra vår fødsel til vår død.
Håkon Berge, en komponist fra Stavanger, har iført Hoems ord  en vakker, kledelig 
tonedrakt. Denne skal vi synge i kirkene våre i høst.
vi synges i kirken!

KAFÉ PÅ KVELDE BEDEHUS
av Torunn Gjone Wangen

Normisjon i Kvelde har i flere år hatt kafé på Kvelde bedehus. Første onsdag i 
måneden er den åpen fra kl. 18.00 - 20.00. De fleste dagene har det vært 15 - 20 
personer innom. Menyen består av pizza, salat, kaffe og kake. Kakao smaker 
også godt etter fotballtrening eller skikarusell når den er i gang på vinteren. 
Noen benytter anledningen til en lettvint middag eller kveldsmat til en rimelig 
penge. Det skal ikke være dyrt å gå på denne kaféen. Kaféen skal være et 
uformelt treffsted. Vi ønsker at folk kan komme bare for å treffe andre og slå av 
en prat, men et lite ord for kvelden hører med.

Vi fortsetter også denne høsten 
med kafé og ønsker gamle og
nye “kunder” velkommen.

Fam. Hvarnes Andersen tar middagen på kafé.

Vi som lager maten er: Torunn Gjone Wangen, 
Bente Sundby og Jon Severing Sundby.

Noen av “stamgjestene” samlet rundt bordet.
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EN LITT ANNERLEDES «BARNEDÅP»
av Vibeke Kvalevåg

Mathias Skaug Komma, 11 ½ år, ble ikke døpt 
som barn. Men han har tenkt på, og har ønsket 
å døpe seg de siste par årene.
Mathias har gått i Kvelde barnehage, han har 
vært med på mange leirer på Solåsen og gått 
på Fredagsklubben på bedehuset. Så han har 
hørt mange bibelfortellinger og blitt kjent 
med Jesus opp gjennom årene. 
Og når jeg spurte han hvorfor han ønsket å 
døpe seg, svarte han kjapt: «Jeg vil leve et 
kristent liv».
Så endelig var dagen kommet, den 26.juni. 
Utenfor Hedrum bygdetun traff jeg en spent 
gutt som skulle døpe seg. Organisten spilte 
opp og inn kom dåpsbarnet gående sammen 
med fadderne sine og prest Thorir J. Thor-
steinsson.
Dåpsalmen ble sunget og Mathias gikk opp til 
døpefonten. «Hva heter du?» «Mathias Skaug 
Komma». «Mathias vil du bli døpt til Fade-
rens og Sønnens og Den hellige ånds navn og 
leve i den kristne forsakelse og tro?» Mathias 
svarer et tydelig «ja».
Denne dagen ble også kalt Aposteldagen, under 
prekenen fortalte presten om Saulus sitt møte 
med Jesus. Og «Slik Jesus kalte på Paulus 
(Saulus), har Jesus også kalt på deg Mathias» 
og Mathias nikket bekreftende.
Vi vil takke Mathias for at han ville la menig-
heten få ta del i hans dåp. 

Og ønsker å hilse han med bibelverset: 
Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser.
Han fryder og gleder seg over deg og viser deg på ny sin kjærlighet.
Han jubler over deg med fryd.  (Sef.3,17)

VELKOMSTFEST FOR INGRID NæSS
av Anne Helene Gjone

Søndag 12. juni ble flagget heist og møtesalen dekket til fest på Østre Kvelde 
bedehus. Etter 26 års tjeneste som NLM`s utsending til Kenya kom nå Ingrid 
hjem for snart å bli pensjonist. Først skal hun reise et halvt år rundt i forenin-
gene, noe vi ser fram til. 
Denne solfylte søndagen ble en fin markering og et varmt velkommen hjem 
for Ingrid. Med seg hadde hun en gjest fra Kenya, generalsekretær i den lu-
therske kirken der, Edwin Pikemoi, som holdt tale. Også  Hjalmar Bø, som 
er leder for NLM utland, deltok med hilsen. Musikklaget sang og til slutt var 
det deilig bevertning.
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KIRKENS BYGGKOORDINATOR
av Øyvind Hogstad

Dersom noen ser en lys kassebil som på hverdager ruller inn på kirkebak-
kene rundt om i vår langstrakte kommune, trenger det ikke å være småkrimi-
nelle på jakt etter kirkesølv og andre antikviteter.  

Det kan simpelthen være Øystein Langerud 
som i embeds medfør skal utbedre eller sjekke 
noen innrapporterte feil og mangler.  Hans 
arbeidsfelt er stort og dekker alle kirkene i 
kommunen, fra Hvarnes i nord, Stavern i sør, 
Helgeroa/Berg i vest og til Tjølling i øst, 14 
kirker i alt.  I tillegg er det 17 andre større og 
mindre bygg i tilknytning til kirkene.  
Jobben utføres i samarbeid med kirkevergen, 
som er hans nærmeste sjef.  Mye av jobben 
består også av dialog med riksantikvaren, 
spesielt i saker som gjelder de kirkene som 
er fredet. Det føres jevnlig kontroll med alle 
kirkebyggene ihht. et oppsatt vedlikeholds-
program og feil,  slitasje og øvrige mangler 
blir kontinuerlig avdekket og loggført. Nyin-
vesteringer/forbedringer av tekniske hjelpe-
midler vurderes til enhver tid, og ønsker og 
forslag kommer stadig inn fra de forskjellige 

menighetsrådene.  Øystein’s oppgave blir da å kostnadsberegne og prioritere 
de forskjellige behovene, for det er sjelden penger til alt. Mange ganger er 
det også Øystein selv som foretar de praktiske utbedringene da han er svært 
praktisk anlagt og behersker det meste innen flere håndverk.  Dog ikke slik 
at han utfører elektriker- og rørleggerarbeider i kirkebyggene, for det har han 
ikke lov til.
 
Er det en konfliktfylt jobb? 
Ikke på det menneskelige plan.  Men på den økonomiske siden kan det 
bli mange tøffe tak.  Det er som tidligere nevnt ikke penger til alt og det 
er vanskelig å gjøre alle til lags.

Hvordan strekker bevilgede midler til?   
Tidligere var det veldig vanskelig pga. lave bevilgninger.  De siste årene har 
det blitt bedre og det lover godt for fremtiden.  Vi har imidlertid et vedlike-
holdsetterslep på ca. 80 mill. kr., så vi er glad for det kommunen bevilger og 
at kommunen har sett at arbeidet vi gjør, er viktig.  Vi forvalter jo mye historie 
og kultur som er viktig å bevare for ettertiden. 

Hvordan vil du karakterisere den tekniske standarden på kirkene  våre i dag? 
Både og. På det elektriske området har noen kirker moderniserte anlegg i 
god stand, mens andre har gamle og umoderne anlegg, så på dette området 
foregår det en kontinuerlig oppgradering.  Å ha tette tak er også en prioritert 
oppgave da dette jo har mye å si for bevaring av øvrig treverk.  Generelt vil 
jeg si at dagens standard er middels. Videre arbeid krever en jevn tilgang på 
midler i årene fremover.
 
Er det sant at kirkevergen flyr og gjemmer seg når du kommer.  Han vet 
jo at mye av det du kommer med koster penger, til tider masse penger?
Jeg har ikke opplevd det til nå. Men det er jo klart at de fleste saker har en 
kostnads-side som kan være vanskelig å løse innenfor rammene.
 
Kunne du forstå kirkevergen hvis han kalte deg sinna-snekker’n?
Overhodet ikke, jeg er en mild mann, så det har han ikke grunnlag for.  
Vi har alltid pleid å finne en løsning.
 
Hva er dine ønsker for fremtiden?
Jeg håper og ønsker at kommunen fortsetter med økede bevilgninger som 
medvirker til at all den historie og kultur vi forvalter, kan videreføres.  All 
den tid vi har 31 bygninger av forskjellig art og størrelse, kunne jeg også 
tenkt meg litt større bemanning for å drifte vedlikeholdsprogrammet. 
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BOKANMELDELSE
av Tone Camilla Hauer

Der rust tærer( detalj fra teppet). Foto: Kjartan Bjelland.

Else Marie Jakobsen. Levd liv, vevd liv. Forfatter: Janne Leithe
I noen av landets kirker er altertavlene store kunstverk i bildevev. Under 
gudstjeneste i noen av disse kirkene har jeg latt meg imponere over både det 
kunstneriske uttrykket og handverket som ligger bak. For noen år tilbake 
kom jeg litt tilfeldig over boken : Levd liv, vevd liv, skrevet av Janne Kath-
rine Leithe. Her gis en innholdsrik presentasjon av Else Marie Jakobsens, 
som har laget disse altertavlene. Gjennom bildevev formidler  hun det hun 
tror på og mener. Det er stor bredde fra det religiøse til det politiske.

Vi som vokste opp med garn, strikkepinner og renningtråder  vet  hvor ar-
beidskrevende selve handverket er. At  Else Marie Jacobsen  i tillegg til 
handverket, mestrer å uttrykke seg malerisk  gjør dette til stor kunst. 

Det tok lang tid å få anerkjent billedvev som kunstform og kirken var ikke 
raskest ute i så måte. At tekstilarbeid var tradisjonelt kvinnearbeid var sik-
kert en av grunnene. Det gledelige er at 25  tepper med sitt varme og sterke 
tekstiluttrykk er å finne rundt om i landets kirker. Janne Leithe som er for-
fatteren av boka; Levd liv, vevd liv, skriver utdypende om  historiene bak 
teppene. 

Else Marie Jakobsen har i følge boken vevd 583 tepper derav 25  altertavler. 
I boken står det at det ble flere enn en hun trodde hun maktet. Det ligger en 
stor kraft både åndelig og praktisk  i et så stort monumentalt arbeid som en 
altertavle er.
I Vestfold finnes 3 av altertavlene. Det er i  Nanset kirke, Teie kirke og Søndre 
Slagen kirke.

“Renningen ligger som en herlig åker og venter at du skal så dine frø. For en 
god vevstol er som et herlig instrument med tusen renningstråder å spille på. 
Der kan tankene løpe foran i veven, så må hendene forsøke å holde tankene 
i tømme.”

  Foto. Kjartan Bjelland. Altertavle fra Haugerud kirke.
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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

TIL ALLE LESERE
Kjære leser! Dagene er blitt kortere og kveldene har blitt lengre og mørkere, 
da kan dere glede dere over at høstnummeret av menighetsbladet er kommet.  
Vi i redaksjonen synes det har blitt et godt og variert innhold, og håper at du som 
leser finner noe interessant lesestoff for deg. 
Takk til alle som har bidratt med innhold til dette bladet! Har du noe på hjertet 
som du ønsker å dele med menighetsbladets lesere? Da kan du sende det til  
redaksjonen innen fristen for neste utgivelse. 

Ønsker dere alle sammen 
en riktig god høst!
Redaksjonen

Privatpersoner, lag og foreninger er hjertelig velkommen til å sende oss 
artikler til menighetsbladet (årgang 70).
Materiellfrist neste utgave: 03. oktober 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!

Foto: Ingunn G. Hvarnes



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
Torsdagssprell høsten 2016:Oppstart 06. 10. Vi møtes på Brånan, Løkkeveien 9, 
       annen hver torsdag til jul fra kl. 18.00 til ca. 19.15.
       Kontaktperson: Kirsten Landsverk, mobil 911 66 880.

Hvarnes Bygdekvinnelag, Fredheim:
Mandag 03.10.  kl.19.00. Årsmøte.
Mandag 07.11.  kl.19.00. Besøk fra Garn og Strikkekroken.
Mandag 05.12.  kl.19.00. Julemiddag.
      Kontaktperson: Elsa Ødegaard, mobil 984 55 742.
Bjerkely:
Høst-programmet til Hvarnes Ungdomslag var ved trykking av menighetsbladet 
ikke klart. Se Bjerkelynytt og ØP. 
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 29.09.  kl.14.30. Pensjonisttreff hos Eva og Svein Wiedemann på Hvåra  
      (Ysteri). Alle er hjertelig velkommen!
Torsdag 27.10.  kl.14.30. På Granborg. Tor Bjørvik kåserer og viser bilder fra 
      Seterløkka til Hellenes og fra Virgenes til Rimstad. 
      Velkommen!
Torsdag 03.12.  kl.12.00.-15.00. Julemesse på Granborg. Kafeteria fra kl. 12.00  
      og kakesalg fra kl.13.00. Utlodning og åresalg. 
      Velkommen!
      Kontaktperson: Hanne Odberg, telefon 33 11 30 17.

Kvelde og Hvarnes Hagelag 
Tirsdag 20.09.  kl. 17.00. På Bygdetunet i Kvelde - salg av grønnsaker fra 
      Bjørn Bergene. Kl. 18.30. Inger Marit lager retter 
      fra “oldemors hage”.
Mandag 10.10. kl. 17.30.  Felleskjøring fra Gylnarheim - tur til Andebu hagelag.
Tirsdag  15.11.     Bygdetunet - Julemøte. 
      Påmelding til Inger Marit Dalhaug mobil 938 38 648.

21



DETTE SKJER I HEDRUM
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.

Standly:
Søndagsskole på Strandly hver 2. og 4. søndag i måneden kl. 10-11.00. 
Oppstart 11. september.

Volds Minde:
Mandagstweens annenhver mandag fra kl. 14.30 - 16.30. For barn i 4.-7. klasse. 
Oppstart 12.09. og 7 ganger denne høsten - i oddetallsukene. 

Familiesprell fra klokken 17.00 - 18.30. Det blir 3 samlinger i høst;
26.09, 24.10 og 21.11.
Verningen Bedehus:
På Verningen skjer det mye. Se mer på Verningen Bedehus facebook side.

Hedrum misjonsforening :
Torsdag 01.09. kl.18.30.  På NMS Gjenbruk. Vertskap: Ingunn og Lita.
Torsdag 06.10. kl.18.30.  Hos Lita Bolt-Evensen.
Torsdag 03.11. kl.18.30.  Hos Henny Næss Bjerke.
Torsdag 08.12. kl.18.30.  Hos Karola Hagtvedt, Oberst Petersvei 2.
                                      Andakt av Birgitte Bugaard Ørnes.
Fredag  06.01. kl.18.30.  Hellige Tre Konger-fest på Volds Minde.
                                      Tale av vår nye regionleder Else Storaas Vatne.
                                    Østre Kvelde musikklag.
     Kontaktperson: Grethe Seierstad tlf: 33 11 11 52 / 900 65 671                                                       

DETTE SKJER I KVELDE
Bønnesamlinger i Kvelde kirke:
Tirsdager kl.20.00. Bønnesamlinger i Kvelde kirke tirsdager i partallsuker. 
     Alle er velkommen til å være med!
    Kontaktperson: Marianne Kvalevåg og Tora Kjeldsen.

Kvelde og Østre Kvelde Normisjon:
Onsdagene kl.19.00.14.09. Gunvor Kreken / 21.09. Sigrund Dalene / 
           28.09. Sigrund Dalene / 12.10. Marit Bøe / 19.10. Tor Bringsaker /  
         26.10.  Inger Johanne og Kjell Vaggestad / 16.11. 
Søndagene 25.09. og 23.10.  kl.17.00. Søndagssamling. 

Det Norske Misjonsselskap Ø. Kvelde:
Søndagene 02.10. og 06.11. Den 6. blir det fest for Bjørn Eddy Andersen og Mari 
Bunes. Bilder fra Madagaskar. 
Norsk Luthersk Misjonssamband Ø. Kvelde bedehus:
Søndagene 11.09. og 09.10. //  Møteuke tirsdag 08.11. til søndag 13.11.

Norsk Luthersk Misjonssamband Kvelde:
Lørdag 17.09.  kl.17.00 og kl.19.00. Møter på Kvelde Bedehus. Tor Bjørvik taler.
Søndag 18.09.  kl.18.00. Møte på Kvelde Bedehus. Trond Bjørsvik taler.
Torsdag 06.10. kl.19.00. Husmøte hos Grethe Lise og Tor Gjone. 
Søndag 16.10.  kl.18.00. Møte på Kvelde Bedehus. 
Torsdag 03.11. kl.19.00. Møte på Kvelde Bedehus.
Fredag 18.11. - søndag 20.11. Bibelhelg v. Petter Terkelsen. 
  Fredag kl.19.00 / Lørdag kl. 17.00 / Søndag kl. 11.00. 

Kvelde Bedehus:
Kafe vis á vis:  Hver første onsdag i måneden kl. 18.00 - 20.00.
Superlørdag:  Første lørdag i måneden fra september kl. 11.00 - 13.00.

Østre Kvelde Bedehus:
Søndagsskole i kjeller´n: Søndager i partallsuker kl.10.00. 
Fredagsklubben: fredager i oddetallsuker kl. 18.00 - 20.30.
Ten-in: fredager i oddetallsuker fra kl. 20.00.
Strikkekafé: tirsdagene 06.09. / 27.09. / 08.11. / 06.12. kl. 19.30. - 21.30.
kr. 30.- for mat og kaffe. Velkommen med eller uten strikketøy.
Kveldehallen:
Mandag 31.10. Happy Day. Et alternativt arrangement til Halloween. 
  Arrangør: Søndagsskolene. Se annonse i ØP.
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Kvelde Bygdekvinnelag: 
Mandag  12.09. kl. 19.00. Futejordet. Tema: International mat.
      Smaksprøver fra Island i nord til India i sør.  
Lørdag  08.10. kl. 10.00. - 14.00. Høstmarked på Bygdetunet.
Mandag  10.10. kl. 19.00. Futejordet. Årsmøte med besøk fra fylkesstyet i VBK. 
Søndag  16.10. kl. 11.00. Høsttakkegudstjeneste i Kvelde Kirke. 
Mandag  14.11. kl. 19.00. Futejordet. Bokkveld med besøk fra Larvik Bibliotek. 
Mandag  12.12. kl. 19.00. Futejordet. Tradisjonelt julemøte.
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KVELDE SYKEHJEM
av Kari Lysebo

Det drives frivillighetsarbeid i stort og bredt omfang på Kvelde sykehjem.

Tidligere ansatte bidrar med forskjellige aktiviteter. En ansatt kommer 
fast hver mandag  - hun stryker, lapper og merker tøy til beboerne på 
sykehjemmet. Dette startet hun med da hun gikk av med pensjon. Hun 
hadde lyst til å gjøre dette, da hun erfarte at det var behov for at noen 
hjalp de pårørende med denne oppgaven. 

På tirsdager kommer vår gode 
nabo Solveig Bårnes og legger 
sammen håndklær. Hun hjelper  
de beboerne som klarer,  i gang 
med å brette tøy, og på den måten 
blir det noe meningsfullt å gjøre 
og en sosial aktivitet også.

Trivselsgruppa bidrar selvføl-
gelig mye med hygge og trivsel. 
De har arrangementer på  etter-
middagen hvor pårørende er spe-
sielt bedt inn, men også noen på 
formiddagen. Sang og musikk 
er viktig, fordi her kan de fleste 
delta eller bare lytte og musik-
ken kan få fram gode minner 
og  følelser. Trivselsgruppa er 
en viktig bidragsyter til å skape 
samvær og minner sammen for 
pasienter og pårørende. 

Hagelaget  i Kvelde handler inn blomster 
for penger som trivselsgruppa får inn på 
utlodning. Blomstene blir plantet ut i  det 
fine og mye brukte atriet og ved hoved- 
inngangen. Dette er til glede for pasienter, 
pårørende og for de som har arbeidsplas-
sen sin på Kvelde sykehjem. Hagelaget 
kommer også gjennom hele sommeren og 
vanner og steller blomstene.
 
Menigheten  holder andakt annenhver 
torsdag. Pårørende og frivillige kommer 
og hjelper til under arrangementet. 
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På  BESØK HoS Tor SPILLINg I KVINESDAL
tekst og foto: Anne Helene og Ragnar Gjone

På vei hjem fra Vestlandet bestemte vi oss for 
å oppsøke tidligere prest i Hedrum, vår kjære 
Tor Spilling. Han var prest i Hedrum  fra 1969 - 
1977. Da vi ringte og spurte om det passet med 
et besøk fikk vi høre at vi var mer enn velkom-
men. Da vi ankom, sto han i døra og ventet på 
oss og vi ble hjertelig tatt imot i det koselige 
hjemmet hans i Kvinesdal.
Vi var spent på hvordan formen hans var etter 
å ha rundet 91 år og ikke minst etter å ha mistet 
sin kjære Astrid i april dette året. At den fysiske 
formen fortsatt var intakt var ikke vanskelig å 
merke da han lett på foten småløp opp trappene 
og viste oss inn i stua. En stor hjerteoperasjon 
for seks år siden  var svært vellykket og han ble 
frisk og rask igjen.

Samtalen går over til tapet av Astrid. Hun 
døde 14. april etter å ha hatt kreft noen år. Som blind betydde det mye for Tor å 
ha en ved sin side som alltid var der. «Vi var ett i ekteskapet og i alt annet». De 
ble kjent da de gikk på Kristelig gymnasium. Mange leste høyt for Tor da synet 
hadde begynt å svikte. Ei som leste ekstra mye for Tor, var Astrid. De ble mer 
enn bare gode venner, giftet seg og begynte på teologistudiet . Når Tor forteller 
om dette, blir han opprømt og forteller entusiastisk om ei uforglemmelig tid de 
hadde sammen. Astrid leste og de delte kunnskapen sammen. Dette samspillet, 
som utviklet seg til et unikt samarbeid, skulle vare livet ut.
Selv om Tor nå sørger over sin kjære som ikke lenger er ved hans side, er han 
likevel glad og optimistisk. Han nærmest bobler over der han sitter og trekker 
fram gode minner fra tiden som var sammen med Astrid. Gode venner ser ofte 
innom ham og hjemmetjenesten sørger for at han har det bra. Han gir uttrykk 
for takknemlighet og gleder seg fortsatt over det livet han har, også nå når han 
er blitt alene. Så forteller Tor litt om barndom og oppvekst på Vegårdshei. Det 
viste seg at han og to andre søsken var svaksynte og at synet gradvis forsvant. 
Framtida så ikke lys ut for guttene. Alle hadde lyst til å gå på skole og lære, men 
hvordan skulle det gå?
Så forteller Tor om en opplevelse de hadde som kom til å snu om på de triste 
tankene. Det var en kveld i Vegårshei kirke at de knelte ved alterringen og ba til 
Gud. Da kom det en forunderlig fred over dem da de ble minnet om ordene som

Tor Spilling. 

står i 1. Joh.5.14: «Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi 
ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber 
om, så vet vi at vi allerede at vi har det vi har bedt ham om». Han forteller at de 
gikk lettet og glade hjem denne kvelden. Samtidig som dette fant sted var det en 
mann, som var organist i Eidanger, som fikk en sterk på minnelse om å reise til 
Vegårdshei og snakke med disse guttene. Han kjente dem ikke, men hadde hørt 
at det skulle være tre gutter der som var i ferd med å miste synet. Mannen som 
fikk denne påminnelsen var Trygve Kåsin, som selv var blind. Han traff guttene 
og oppmuntret dem til å ikke miste motet, men ta utdannelse. Så ble det blinde-
skole og studier  og alle fikk seg en utdannelse.  En ble møbelsnekker, en ble 
organist og Tor ble prest. Tor var reisesekretær i Blindeforbundet i 2-3 år før han 
ble hjelpeprest i Domkirken i Stavanger. Det var ikke uten videre opplagt at han 
som blind kunne ha en slik stilling, men etter at Svanholm var inne og snakket 
med folk i departementet, ble det klart at han fikk prøve. Med Astrid ved sin side 
gikk dette riktig bra og det ble hele sju gode år i Stavanger.
I 1962 søkte han kappelanstilling i Hedrum og fikk den. Han forteller at her ble 
han også svært godt mottatt. Ikke minst sokneprest Einar Amli var til uvurderlig 
hjelp og støtte i den første tiden og det ble åtte år i Hedrum før han fikk preste- 
stilling i Fjotland i Kvinesdal.
Mange av oss har gode minner fra tiden Tor Spilling var prest hos oss. Sammen 
med Astrid utførte han prestegjerningen med hjertevarme og glød. Han var med 
på det som skjedde ikke bare i kirken, men også på møter på bedehuset og an-
dre steder. Ingen av oss som hørte han, glemmer sangen  til Tor. Trygve Kåsin, 
som ble hans gode venn resten av livet etter møtet på Vegårdshei, spilte  og Tor 
sang. Når han sang «Ja, engang mine øyne skal se kongen i sin prakt», da ble 
det ekstra sterkt å tenke på at den dagen skal vi alle se vår Herre med øyne som 
ikke lenger er verken svaksynte eller blinde.

Besøket vårt går mot slutten og vi må si takk for oss. Det ble en forunderlig 
rik og fin opplevelse for oss å lytte til 
det Tor hadde å fortelle. Han uttrykker 
igjen takknemlighet for besøket og sier 
han gleder seg over å ha datter, sviger-
sønn og to barnebarn som betyr mye for 
han,  spesielt nå i denne tiden da Astrid 
ikke lenger er ved hans side. 

Vi drar beriket og oppmuntret  hjem til 
Kvelde med hilsner fra Tor  til kjente 
og kjære.
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TV-AKSJONEN NRK 2016
av Line Vettestad , Fylkesaksjonsleder Buskerud og Vestfold

TV-aksjonen 2016 går til Røde Kors. 
Sammen skal vi gi livsviktig hjelp til ofre for krig og konflikt.
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare 
i verden – sivile rammet av krig og konflikt. gjennom TV-aksjonen skal mer enn to 
millioner mennesker få livsviktig hjelp. Krig og vold skaper enorme lidelser. Men-
nesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mang-
ler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og 
har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet 
og fattigdom. 
Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land hvor sivilbefolkningen  
i mange år har lidd under krig og konflikt: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, 
Somalia, El Salvador, guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flykt-
ninger som har kommet til Norge. Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeor-
ganisasjonen som slipper til med humanitær bistand, og har gjennom lokale frivillige 
tilgang til dem som ellers ikke får hjelp. gjennom TV-aksjonen skal flere mennesker 
i krig og konfliktområder få livsviktige medisiner, helsehjelp, rent vann og mat. Be-
hovet er enormt, og hvert bidrag er med på å redde liv.

KVELDE SANITETSFORENING.
av Åsta Herland

Vi er tilsluttet Norske Kvinners Sanitetsforening sentralt og støtter deres arbeide for 
reumatismesaken, kreftsaken og «Min dag i dag», der de gir barn som trenger det,en 
drømmedag. På det lokale plan støtter vi diverse tiltak for barn og eldre.  
Vi har våre møter kl. 19 på Futejordet aktivitetssenter en gang i måneden, med litt un-
derholdning og utlodning.  I løpet av sommeren håper vi på å ha greid å arrangere en 
allsangkveld i Futeparken. Vi vil starte en gågruppe for «spaserende», altså ikke noe 
joggegruppe.  Den 15.8. møtes vi på Futejordet kl. 15 og går en tur i bygda. Så får vi 
se på interessen om det blir noen fortsettelse.  
Etter sommerferien i år startet vi 24. august  med en busstur innom Seterløkka og 
derfra til Eidsfoss hvor vi hadde en middag, og så hjem igjen. 
I september vil vi selge lodder på mange flotte gevinster, bl.a. nydelige strikka gensere, 
dukke med klær osv. 
Møtene våre for høsten blir følgende:
28.09. Da blir det trekning på loddlistene våre, og Marit Jorun vil lese fra Kolbjørn  
            Byes memoarer.
26.10. Brit Dyrdal kommer og informerer om demens.
30.11. Julemøte med sang, hygge og god mat.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen på møtene våre, selv om du ikke er medlem. 
Og håper dere vil støtte vårt arbeid ved å kjøpe lodd av oss.

Fra en utflukt til Stokke bygdetun i 2010

Fra Afghanistan, generalsekretær Åsne Havnelid Fra Syria, Sven Mollekleiv



FERIEKLUBBEN SOMMER´N 2016
av Lasse Rasmussen Moskvil, kateket. Foto: Lina Atkocaite

Fra tirsdag 23. juni til fredag 26. juni ble årets ferieklubb arrangert. Mange 
ønsket å være med og de fikk ei innholdsrik og variert uke. 
Hver dag startet med felles frokost fra kl. 09.00, så var det ulike aktiviteter 
hver dag. 

på tirsdag, etter frokost i Kjose, ble det en flott tur opp til Langvannsstua 
med sporlek og samling om Jesu dåp og en som skulle døpes på søndag. Asle 
prest lærte oss om dåpen i kirken. Tor Bjørvik fortalt om tømmer fra gamle 
dager og Lina, en av lederne, satte i gang leker og “Virus” trengte en doktor 
som kunne hjelpe. 

på onsdag var det gøy å padle kano 
på åsrumvannet og flere badet og 
koste seg på stranda. To ble også kon-
firmert av Thorir prest. 

VELKOMMEN TIL SØNDAGSSKOLE 
I KVELDE KIRKE 

av Vibeke Kvalevåg

Når dette bladet er kommet hjem i postkassene, har vi alt hatt vårt første 
søndagsskole-samling i Kvelde kirke. Barna vil bli invitert med inn på 
søndagsskolerommet (i sakrestiet) før prekenen. Her vil de få høre en bibel-
fortelling, og det vil bli aktiviteter knyttet opp mot bibelfortellingen. 
Håper mange småbarnsfamilier vil komme til gudstjenestene og benytte seg 
av det nye tilbudet. Velkommen skal dere være, SMÅ og store!  

Søndagene: 4.sept., 2.okt., 16.okt., 30.okt. og 11.des.
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på torsdag handlet det om bryllup og senere på dagen laget vi kjærlighetsdrikk 
på Nordre Holt gård. Alle ingrediensene ble funnet på gården og samlet inn.  

På fredag lærte vi om gravferd i 
Larvik kirke før en seilbåttur med 
Frithjof 2, via Stavern, endte med 
strandhugg på Malmøya. Sporleik og 
krabbefiske var gøy før vi avsluttet 
ved skutebrygga. 

Tusen takk for turen!!!
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FARRISBYGDA
av Hilde Lysebo og Kari Lysebo

Farrisbygda Idrettsforening
Foreningen ble stiftet allerede i 1932 og er fremdeles en aktiv forening med  256 
medlemmer. Foreningen har i de senere år hatt fokus på familieaktiveteter. Og vi er 
stolte av en forening med friluftsglade medlemmer fra de helt små til de opp mot 80 
år. Foreningen arrangerer familieturer på høsten, skicuper på vinteren og sesongen av-
sluttes med klubbmesterskap første søndagen i mars. I begynnelsen av desember har 
vi også julegrantenning med gang rundt juletreet, grøt, gløgg og pepperkaker. 
Er vi heldige kommer nissen på besøk. 

Året som gikk var et år med noe redusert aktivitet pga. snømangel. Det var ikke snø 
nok til å arrangere skicup for året 2015, men det ble klubbmesterskap i mars 2016.  
Foreningen har et aktivitetsanlegg på Heum. Her ligger skiløypene klare etter mange 
dugnadstimer med rydding. Aktivitetsanlegget har hoppbakke, gapahuk, grillplass, 
klubb-brakker og egen løypemaskin. Det er fine turmuligheter sommer som vinter. 
Ski- og turløypene strekker seg fra Bøkeskogen - forbi aktivitetsanlegget vårt - og til 
Sjærsjø. 

Nytt av året er det plassert ut 4 poster på 4 forskjellige fjelltopper i nærområdet. 
• Tømmeråsen 
• Jordstøyp
• Musekollen 
• råsås
Her er det mulighet for registrering og premiering for 
deltakelse med flest turer.

Vi ser med glede tilbake på de mange arrangement-
ene. Og ikke minst er vi stolte av lysløypa som stadig 
utvides og som lyser hver kveld. Vi håper det kommer 
mer snø slik at den blir flittig brukt hele vinteren av 
alle interesserte. 
Denne sesongen skal alt lys, også i den nye løypedelen, stå klart. Vi ønsker oss snø og 
håper så mange som mulig tar turen til Heum. På vinteren brøytes egen parkerings-
plass. Den er gratis for medlemmer. For ikke-medlemmer står det en kasse hvor man 
kan legge et brøytetilskudd.  F.I.F. ønsker alle velkommen året rundt. 

Lokalet Farrisheim
Lokalet ligger på Lysebo i Farrisbygda med fin utsikt over Farrisvannet. 
Forsamlingshuset ble bygget i 1919 og eies av bygdas grunneiere som er over 
18 år. Farrisheim har faste årlige aktiviteter. En utlodningsfest vår og en på høst. 
Den tradisjonsrike juletrefesten 4. juledag er også populær for små og store.

Forsamlingshuset leies ut til beboere i bygda og andre interesserte. Det passer til  
selskaper med opptil 60 gjester. Bildet viser lokalet dekket til konfirmasjon.  

Er du interressert i å leie, ta 
kontakt med ansvarlig for 
utleie:
Ruth Heum tlf: 33 11 21 76.

Foto: Magne Hohan Krossøy Heum.



TIL OMTANKE
Døpte i Hedrum
23.04.2016 Jaran Røed
29.05.2016 Aage Johan Løwe
29.05.2016 Evelyn  Clementz Oftedal
29.05.2016 Aleksander Cerin
29.05.2016 Sigurd Utne Færvik
29.05.2016 Arnold Skjelbred
29.05.2016 Nicolai Adolfsen Alfheim
19.06.2016 Borger Johan Bårdsen Løwe
19.06.2016 Amalie Sundal Ahlfors
10.07.2016 Hannah Johnson Hvaal
10.07.2016 Oliver Andrè Ustad
10.07.2016 Theo Andre Hansen Marker
10.07.2016 Mio Blomquist Gustavsen
24.07.2016 Jan Kristian Boncodin Karlsen

Døpte i Hvarnes
12.06.2016 Lovise Vibe Langerud

Døpte i Kvelde
01.05.2016 Eline Holt Sundet
15.05.2016 Ragnhild Brathagen Hellenes
23.05.2016 Mats Gjone
29.05.2016 Nicolai Alfheim
26.06.2016 Mathias Skaug Komma

Vielser i Hedrum
30.04.2016     Tone Krohn og Per Reinhart Johnsen
11.06.2016     Tine Bjørkås og Erik Johansen
02.07.2016     Reidun Irene Fossdal og Olav Fossdal

34

Gravferd i Hedrum 
04.05.2016 Jan Ove Allum   f. 15.04.1989
17.06.2016 Bjørg Rognli   f. 30.06.1935
24.06.2016 Ole Flermoen   f. 28.02.1929
30.06.2016 Enevald E. Skretting  f. 16.09.1936

Gravferd i Hvarnes 
04.06.2016 Anne Marie Havenstrøm f. 28.02.1932

Gravferd i Kvelde 
03.05.2016 Ingvald Lauritzen Komma f. 06.06.1924
18.05.2016 Tor Egil Vestby   f. 20.01.1949
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Foto: Tone Camilla Hauer.
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