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Ta vel imot bøssebærerne

Tirsdag 19.mars går konfirmantene fra dør til dør i Lardal for å samle inn penger til
Kirkens Nødhjelps arbeid for å gi fattige i utviklingsland et bedre liv. Dersom du
ikke er hjemme, kan du også gi 200 kr ved å ringe 820 44088, eller du kan sende
penger til bankkonto 1594.22.87493
Les mer om fasteaksjonen inne i bladet
Du kan blant annet også lese om:
• Livsmestringskurs
• Møteannonser og kommende arrangement
• Lardal Kantori gjorde suksess i England og i NRK
• Korseminar med Per Oddvar Hildre i april

Lardal kantori i aksjon i den vesle landsbykirken i Bergh-Apton.

Årgang 56
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Andakt

AV
SOKNEPREST
BJØRN
KINSERDAL

Påske er duft av liv, vår og glede!
Påskeuka har flere dager som gir
oss mulighet til å kjenne at det er
godt å leve. Vi kan merke sol og
varme, være på tur eller sammen
med familie og venner, ha litt fri og
ferie, trekke pusten og ha litt mer
tid sammen. Det er godt!

Om du kommer til kirke i påskeuka, vil du merke at det dufter ekstra
liv og glede gjennom tekster og
salmer vi bruker. Den røde tråden
som er trukket gjennom det som
skjer, handler om at Jesus bevisst
og villig gikk inn i det som ventet
ham, og at han ser også glimt av
Guds godhet og hånd midt i alt.

Slik forteller kostbar duftende
nardussalve som ble smurt på føttene hans (Joh.12) på Palmesøndag,

TAKK!

om takknemlighet og omsorg fra
dem som var samlet rundt ham og at
de hadde opplevd ham som seierherre over døden. Tilsvarende vitner
vannet som renvasket disiplenes
føtter på Skjærtorsdag (Joh.13), om
hvordan han snart skulle ta bort det
som hefter ved vårt liv av skyld og
smuss. Og samtidig vil han gi dem
og oss del i både liv, fellesskap og
fremtid med ham. På Langfredag
taler korset om skylden og dommen
som han overtok og gjorde opp for
oss, og at han selv var uskyldig
(Luk.22-23). To av dem som var
nær ham, fikk gå FRI fra den dommen de skulle ha sonet, og løftet om
paradis og om nytt liv ble gitt til
ham som var ærlig om sitt liv og
som så noe av det Jesus står for.
”Husk på meg, Jesus, når du kommer i ditt rike!” Det er en bønn preget av frimodig tillit og av håp, og
vi hører at den blir oppfylt, den er
en bønn som det dufter bare godt og
glede av.
1. og 2. Påskedag (Joh.20) bevitner
først Maria Magdalena, og så Peter

og Johannes hvordan Jesu grav helt
uventet står åpen og tom om morgenen, og at mørket og døden der
har blitt overvunnet innenfra. I
møte med Mesteren selv blir det
tydelig og klart det som har vært så
ufattelig å forstå. At livet har
sprengt seg ny vei inn i vår hverdag
og verden. Fortvilelse, gråt og sorg
snus da med ett om til forundring
og glede, og til et jublende vitnesbyrd: ”Jeg har sett Herren, HAN
LEVER og har stått opp fra de
døde!” Og så lukter vi igjen duften
av blomster og lys, og vi kan finne
små livstegn på gleden og våren
som påsken bærer bud om. Vær
gjerne med å dele denne gleden,
friheten og det håpet som evangeliet fortsatt vil gi oss.

”Lov ham og pris ham, vår Frelser
og venn, han som gir synderen livet
igjen! Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her!”
(Norsk Salmebok 191).

Ha en god påske!
Hilsen Bjørn Kinserdal

sorgsfull pleie. Takk for pengegaven
Vi vil takke for gaven som ble gitt på kr 5350 til nytt orgel i Hem kirke.
Ingrid, Anton og Astrid
Takk for all vennlig deltakelse, ved Kjellrun Færøviks båre.
Lardal
Kantori
m/familier
blomster og minnegave til Bo- og
behandlingssenteret på Hvittingfoss, Hjertelig takk for blomster, varme ord Hjertelig takk for hilsener, blomster
ved vår kjære Kolbjørn Kallebergs og deltakelse ved vår kjære Jenny og vennlig deltagelse ved vår kjære
bortgang.
Berit m/ familie Hvåls bortgang. Takk for pengegaven Osvald Skoglund`s bortgang. Vi tak-

Hjertelig takk for gaver, blomster og som går til ansatte ved Rehabavdelingen på Lardal Sykehjem.
hilsener til min 75-årsdag.
Ingerid, Rose, Harald,
Hilsen Halldis M. Stensholt
Lillian og Eva med familier
Hjertelig takk for gaver, blomster og
Hjertelig takk for all vennlig deltahilsener til min 85-årsdag.
Hilsen Tollef Evju kelse ved vår alles kjære Otara
Riis’bortgang.
Hjertelig takk for gaver, blomster og
Vidar og Oddmund m/familier
hilsener på min 95-årsdag.
Hilsen Anna Nikoline Sogn Hjertelig takk for blomster og varme
ord og deltakelse ved vår kjære Liv
Hjertelig takk for oppmerksomheten
Marie Evjen’s bortgang. Takk til alle
på min 60-årsdag.
på sykehjemmet for god og omHilsen Henry Stensholt

ker også for pengegaven til kreftsaken.
Kirsten, Janne, Lone
og Jørn m/ familier

Takk for oppmerksomheten ved
min 85 årsdag! Hilsen Thor Holøs

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse, blomster og hilsener ved vår
kjære Synnøve Magnussons bortgang. En spesiell takk til personale
ved Lardal sykehjem for god
omsorg og pleie.
Familien

Kirkens Frivillighetspris 2012 til Vrål Fossli
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Det var stor spenning i salen under julemessa da frivillighetsprisen skulle deles ut. Mange klappsalver og
annerkjennede nikk kom da vinneren ble offentliggjort. Vrål Fossli har vedlikeholdt Bedehuset i mange
år. Foran vært arrangement starter han tidlig på morgenen med å fyre og rydde til, og uansett hvor sent det
slutter (Bibel og pizza slutter kl. 22), så er han på plass
for å rydde. Som en honnør for dette fikk Vrål et
diplom, blomster og en studiebibel. Velfortjent heder
til en stillferdig, men pliktoppfyllende broder.
En tydelig overrasket og rørt Vrål Fossli takker for
prisen.
Foto: Kjell Håkestad

Takk til alle som bidro under Julemessa

Julemesse i Huldrehallen erstattet kirkebasaren i år. Et spennende arrangement hvor mange bidro, og det gav en inntekt på nærmere
30 000 kr. Pengene ble fordelt på Misjon Uten Grensers arbeid blant fattige i Øst-Europa og vårt eget arbeid i Lardal.
Foto: Kjell Håkestad

MENIGHETENS ÅRSMØTE

Menighetene i Lardal har sine Årsmøter i forbindelse med gudstjenestene. I Styrvoll blir dette 14.
april, i Svarstad 21. april og i Hem 28. april. Det legges frem årsmelding og regnskap, og det blir informert om viktige saker. Det er mulig å stille spørsmål også. Før Årsmøte vil det også være en kirkekaffe.
Vel møtt!
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Fasteaksjon med fokus på forbilder

Martha Gezahegn (28) solgte kroppen sin til fremmede menn. Nå er hun
gift, mamma og lærer for andre tidligere sexarbeidere i Etiopia. Hun er
ett av forbildene som utfører norske menigheters internasjonale diakoniarbeid.

Martha Martha Gezahegn (28) er lærer i kunsthåndverk på Nytt liv-senteret for tidligere
sexarbeidere i Addis Ababa. Jentene lager vakre stofftrykk som selges i en liten butikk i
byen. I fremtiden kan denne kunnskapen bli et levebrød, men allerede nå er ekstrainntektene velkomne. Foto: Greg Rødland Buick/Kirkens Nødhjelp.

Vi har sett det før, i de nattemørke
gatene hjemme i Oslo og i byer over
hele verden: En kvinne som forhandler med en fremmed mann om prisen
på det mest sårbare hun eier. En jente
som gir bort en liten bit av seg selv i
bytte mot en bunke skitne sedler, natt
etter natt, til det ikke er mer igjen å
gi. Eller til hun møter en engel som
ikke vil ha noe fra henne, men som
tilbyr henne håp. Et nytt liv.

Gir håp
–En natt kom det noen mennesker
bort til meg på gaten, og en av dem
ga meg en liten papirlapp. Det var en
invitasjon til lunsj på et senter som
het Nytt liv. Det hadde aldri falt meg
inn at det kunne finnes noe nytt liv
for meg. De fortalte meg at Gud
fremdeles elsket meg, men jeg trodde
ikke det kunne finnes en slik kjærlighet, forteller Martha Gezahegn.

Martha fikk virkelig et nytt liv
gjennom senteret som drives av
Mekane Yesus, den evangeliske kirken i Etiopia. Kirkens diakonale
organisasjon er en av Kirkens Nødhjelps lokale partnere. Hvert år tas
60 nye jenter inn i et toårig program
som gir dem et underholdsbidrag,
yrkesopplæring, helsehjelp og terapi.

Takker norske menigheter
Buro Durje er aktiv i den lokale
menigheten i Kazanchis-bydelen i
Addis Ababa og som frivillig på Nytt
liv-senteret. Han ser på menighetene
i Norge og Etiopia som jevnbyrdige
partnere i arbeidet:

–Gjennom den diakonale tjenesten
utfordres vi til å synliggjøre Guds
kjærlighet der den virker mest fraværende. Det er en stor inspirasjon å
vite at menigheter i Norge er med
oss i dette arbeidet på sin måte.
Gjennom Kirkens Nødhjelp opplever vi en sterk forbindelse med våre
brødre og søstre i Norge. Jeg vil gjerne få takke alle som deltar i prosjektet vårt gjennom å arrangere Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon!

Sammen forandre
Gjennom årets fasteaksjon vil
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Kirkens Nødhjelp sette fokus på
mennesker som forandrer verden. Vi
vil fortelle historiene om noen av
dem som i våre prosjekter er med på
å gjennomføre norske menigheters
internasjonale diakonale arbeid i
praksis. Gjennom film, historier og
bilder vil vi se hvordan både nødhjelpsoperasjoner, langsiktige utviklingsprosjekter og det beslutningspåvirkende arbeidet er forankret i lokale behov og løsninger, og i den verdensvide kirkes diakonale oppdrag.
–Kirkens Nødhjelp har en naturlig
plass i den verdensvide kirke, og det
handler om mye mer enn bare identitet, sier generalsekretær AnneMarie Helland. Hun utdyper:

–Det er vårt nettverk av kirker og
trosbaserte organisasjoner i Norge
og verden over som gjør oss unike,
som gjør at vi sammen kan skape så
stor forandring. Over alt hvor det
lever mennesker, finnes det en kirke
– eller en moské, en synagoge eller
et tempel. Det gir oss innpass der få
andre har tilgang. Det gir oss mulighet til å utfordre religiøse ledere om
tradisjonelle praksiser som kvinnelig
omskjæring. Sammen med lokale
partnere kan vi skape virkelig og
varig forandring. Og sammen med

Martha Gezahegn (28) traff mannen Esubaleu i kirken, giftet seg og ble
mamma til lille Nathnael. Han får være med mamma på jobb på Nytt liv-senteret, og jentene liker å skjemme ham bort. Foto: Greg Rødland
Buick/Kirkens Nødhjelp.

nesten 40 000 konfirmanter og en
mengde frivillige i 2000 norske
menigheter gjør vi fasteaksjonen til
en av våre største nasjonale dugnader. Det gjør oss utrolig stolte og veldig ydmyke!

Fra fornedret til forbilde
Etter at Marthas to år i Nytt liv-programmet var omme, ble hun spurt
om å fortsette på senteret som lærer.
Hun møtte Esubaleu i kirken, giftet
seg og ble mor til Nathnael. For

henne ble familien et håndfast bevis
på den kjærligheten som er så vanskelig å forstå.

–Jobben min er å lære jentene opp i
et praktisk kunsthåndverk som kan
sikre dem et levebrød. Men den viktigste lærdommen jeg kan gi dem, er
at de er elsket av Gud. Jeg har delt
deres fornedrelse, og nå er jeg et forbilde som kan vise hvor sterk kjærlighetens makt er.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 17.–19. mars

Vi møter hverdagshelter i Kirkens Nødhjelps prosjekter over hele verden. Dette er mennesker som er født
på feil side av urettferdigheten. Men de vil forandre verden, og de vet hvordan. De er forbilder. Med årets
fasteaksjon vil Kirkens Nødhjelp fortelle historiene til noen av disse forbildene. Vårt arbeid bygger på deres
kunnskap og engasjement. De sikrer bærekraftige løsninger som er forankret i lokalsamfunnet. De får det
til! Støtten fra norske menigheter gir forbildene mulighet til å skape virkelig og varig forandring. For seg
selv, for andre og for hverandre.
Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Støtt aksjonen direkte ved å:
• benytte kontonummer 1594 22 87493
• sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
• Gi til bøssebærerne (konfirmantene) når de kommer på døra di tirsdag 19. mars fra kl. 17 og
utover.
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Det siste året har vi som godt kjent,
bygd videre på ideen om å arrangere livsmestringskurs. Grunnen til
at kirken satser så sterkt på dette, er
at vi vet at alle mennesker opplever
små eller store rystelser i livet. For
den enkelte kan et samlivsbrudd, et
dødsfall, en sykdom være like stor
sorg som det de store katastrofene
er for de mange. Gjennom å dele
erfaringer og lytte til mennesker
som har reist seg etter en rystelse,
kan vi både få hjelp i eget liv og få
hjelp til å oppmuntre andre. At
mange har behov for disse kursene,
ser vi både på antall frammøtte og
på de gode tilbakemeldingene vi
får.

Livsmestring

ble liggende med ca 50 brudd i holdt et usminket foredrag om de
mange vanskeligheter et liv fylt av
kroppen.
rus kan gi. Etter en god lunch var
Neste kursdag startet med TV- det Vidar Bøes tur til å holde et helt
kjendisen Birgit Skarstein. Jenta nytt foredrag med tittelen: ”En tåre
som ble lam etter en feilslått epidu- er viktigere enn 5 olympiske ringralbedøvelse. ”Hvorfor skulle jeg er”. Godt å høre på den stillferdige
være bitter” svarte Birgit på spørs- ildsjelens ord til ettertanke, utformål om dette. ”De som satte bedø- dring og oppmuntring. Til slutt
velsen ville meg jo bare godt” fort- denne dagen oppsummerte kantor
satte hun. Birgit spredte en opti- Håkestad og diakoniarbeider
misme og livsmot som var nydelig Berrefjord dette kurset.
å høre på. Før hun kom på
Gavelstad, hadde hun også en skoletime for 5.-7.klasse på Lardal
Barneskole. Der fikk hun masse
spørsmål, og hun svarte og fortalte
villig. Hun fremholdt også der at å
bli lam ikke betyr slutt på livsutfoldelse. ”Jeg har et friskt hode og to
friske armer”, sa hun, før hun
beseiret noen av guttene på skolen
i håndback.

Nå i 2013 har vi hatt 3 kursdager
på Gavelstad livsmestringssenter.
Første kvelden målbandt basehopperen Karina Hollekim de nærmere
100 frammøtte. Hun har en historie
om hvordan hun har ”reist seg” Tilbake på Gavelstad, så ble Birgit
etter en fallskjermulykke der hun etterfulgt av ekteparet Olsvik. De

Kursleder Ove Berrefjord i samtale med
Birgit Skarstein
Foto: Kjell Håkestad

Karina Hollekim foran arrangørene Ove Berrefjord, Mangs Netskar og Kjell Håkestad.
Foto: Inger Lene Omholt Steen

I begynnelsen av februar var det ny
kveldssamling på Gavelstad. Drøyt
60 mennesker hadde kommet for å
høre forfatter og prest Per Arne
Dahl. Med 22.juli 2011 som bakteppe gikk han inn på rystelser i
menneskers liv. En utrolig mengde
med erfaring satt sammen med
mye kunnskap, gjorde at han kunne
stå helt rolig å snakke i godt over
en time, uten at folk så mye som
gløttet på klokken. Oppfriskende
var det også med vakker sang av
Natanael Håkestad denne kvelden.

Trosopplæring

Konfirmanter i Lardal 2013

Hem kirke 26. mai kl. 11.00
Martine Knobel Haugstulen
Linn Hege Roso

Svarstad kirke 2. juni kl. 11.00
Ina Allum
Haakon Berg
Ronja Engen
Sandra Alina Gjermstad
Madelen Hanssen Haughem
Inger Johanne Hellerud
Håkon Nelson
Eirik Skaug
Knut Olav Solheim
Nancy Sørensen
Henrik Sogn Sørlie

Henrik Tallakstad
Ole Magnus Torp

Styrvoll kirke 9. juni kl. 11.00
Lena Gimle Baklie
Renate Strand Christensen
Vilde Eide
Ole Kristian Bredvei Eikenæs
Helle Allum Mortensen
Veronica Skare
Amund Bredvei Steinsholt
Astrid Styrvold

Komnes kirke, 9. juni kl. 11.00
Oscar Lie Skaug

Barn og lek = morsom livsmestring

Kirkens livsmestringssenter samarbeider med Lardal Barneskole
og Svarstad IL om å arrangere skileikdager under logoen Tahirlekene. I skrivende stund planlegger vi storstilte Tahirleker (olympiske leker der alle er vinnere) 4.
mars i Borgen fylkesanlegg.
Allerede en uke før kommer Tahir
(kjent fra sirkus Northug) og Vidar
Bøe på besøk i skolen. Om kvel-

Hvorfor Tahirlekene?

den 4.mars planlegges også foreldremøte der John Northug (pappan til Petter) også skal delta.

Disse arrangementene kommer vi
trolig tilbake til med bildestoff og
omtale i neste nummer av menighetsbladet. Vi håper også kunne
arrangere dette som sommerleker,
men da i samarbeid med flere skoler.

Nylig fikk Tahir og Østmarka IL nye midler fra Gjensidigestiftelsen.
Han vil at barna skal ut. Ut å leke. Nettopp fordi han selv mistet muligheten. Da han etter et besøk hos legen fikk beskjed om at han kom til å
miste synet på grunn av sin sykdom, ble alt kaos. Han var da 12, og fem
år senere var alt svart. Han var så deprimert at han slet med dødstanker.
Fotballen fra løkka var erstattet med en hvit stokk, og scoringene forsvant med kameratene.

«Jeg mista leken. Den vil jeg overføre til barna i dag», sier Tahir.
«Fysisk aktivitet er den beste medisin for barna og staten tjener veldig mye
på det. Derfor vil jeg brenne reservebenken og kaste TV og data. Mestring
og lek redda livet mitt, jeg kom ut av den svarte rundkjøringen». Tahir
avslutter sitt budskap med disse ordene. «Alle skal med».
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REUNION

Konfirmantene fra 2010 (3 års
markering) kalles inn til årets
konfirmantfest 5. mai på kvelden. Flere har søsken på årets
kull, og vi prøver å lage litt
ekstra stas ut av det.

Kanskje er det interesse for å
avtale en dag med litt trim og
god mat også?
Hilsen Presten

Kirkens nye
hjemmesider

Det er noen år siden den lokale
kirkes hjemmesider ble lagt ned,
og det er nå gledelig å kunne
opplyse at nye sider er blitt opprettet. Gå inn på
www.lardal.kirken.no
og se på de nye sidene.

Vi er også på facebook, og vi
kommer fortsatt til å legge ut
informasjon på Lardal Kommunes hjemmeside.
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Bli med på leir!

Trosopplæring

Barneleir er gøy og ungdomsleir er kult! Der treffer du
nye venner, gjør mange spennende aktiviteter, blir
kjent med Jesus og spiser god mat. Som gammel leirstedbestyrer kan undertegnede skrive under på at de
barna og ungdommene som først har vært på leir en
gang kommer ofte igjen. De nærmeste leirstedene for
oss i Lardal er Solåsen i Tjølling og Strand og
Knattholmen leirsteder utenfor Sandefjord. Under står
noen aktuelle leirtilbud fra hvert av disse stedene, og
du kan kontakte kirkekontoret v/Ove Berrefjord på
33155200 for å få mer opplysninger om leiren og
muligheter for økonomisk støtte.

04.jul 10.jul Leir for utviklingshemmede
09.aug 11.aug Watergames
4.-7. kl

STRAND
1. juni: Paintballturnering,
14.-16. juni: Ungdomsfestival, 14-19 år, Strand leirsted

KNATTHOLMEN
KNØTTENATT – 2013
- Tidspunkt 1. - 2 juni.
-Alderstrinn: Fra 5 til 9 år.
- Pris for deltager 520,- Pris for ledsagere 570,-

TRIALEIR - 2013 (Gutter og jenter ferdig med
5.kl/ferdig med 7.kl.) - Tidspunkt 28. juni - 2. juli.
Integrert leir for PUH og ungd 15 år+
- Pris medlem 1 400,- - Pris ikke medlem 1 800,Påskeleir
4.-7- kl
- Alderstrinn: Fra 11 til 13 år.
På leir med pappa
3-11 år
Sommerleir 1
2.-4. kl
TRIA JUNIOR - 2013 (Gutter og Jenter ferdig med
Minileir for barn
3-8 år
2.kl./ferdig med 4.klasse - Tidspunkt 24. - 27. juni
sammen med voksen
- Pris medlem 1200,- - Pris ikke medlem 1600,14.jun 16.jun Villmarksleir
5.-7.kl
- Alderstrinn: Fra 8 til 10 år.
25.jun 27.jun Sommerleir 2
2.-4 kl
SOLÅSEN
01.mar 03.mar
22.mar 24.mar
13.apr 14.apr
24.mai 26.mai
01.jun 02.jun

KANTORIET MED SPENNENDE OPPLEVELSER I ENGLAND

Lardal kantori har gjestet den engelske byen Great
Yarmouth for 10. gang på like mange år. Denne gang
med blant annet Lardals ordfører, Liv Grinde, og et team
fra NRK i spissen for et følge på vel 50 personer. Turen
var denne gang en dag lenger enn tidligere år for å gjøre
litt mer ut av det 10. besøket. Det hele ble en fin blanding av offisielle opptredener og privatliv, mye oppmerksomhet og et stort og veldig fornøyd publikum.

Noe av det mest interessante var et besøk i den lille
bygda Bergh-Apton. Etter flere forespørsler om å
komme dit, fikk vi det endelig til. Der stod 17 vertsfamilier klare til å ta oss med hjem til afternoon-tea i
deres respektive hjem. Det ble en utrolig spennende
opplevelse langt ute på den engelske landsbygda.

forøvrig komponisten John Farmer, som har skrevet
flere julesanger spesielt for kantoriet, som på en utmerket måte trakterte orgelet. En spesiell opplevelse ble
også ordfører Liv Grinde til del da hun av byens borgermester, Colleen Walker, ble invitert med på feiring av
dronning Elizabeths diamantjubileum som regent. Det
var visst en stor usedvanlig stor opplevelse, med reservert plass på første benk.

NRK-innslaget fra turen, som ble sendt i ”Norge
Rundt” på julaften, kan sees på NRK sine nettsider,
eller på kantoriets hjemmeside: www.lardalkantori.no
Om flere av Lardals innbyggere har lyst til å få delta i
kantoriets Englandsopplevelser, er det i grunnen bare
å hive seg rundt og dukke opp på en øvelse på torsdagskveldene. Selv om medlemstallet stadig øker, er
I Bergh-Apton bor det 420 mennesker. På konserten i det fremdeles plass
kirken om kvelden kom det vel 100. Kirken var utrolig til flere, særlig
flott å synge i med en fantastisk akustikk. På grunn av at menn. K. Håkestad
te-besøket tok et par timer, fikk vi ikke øvd særlig mye
i kirken før konserten. Vi rakk akkurat å teste ut oppstil- Kirken i Bergh-Apton
var omtrent fullsatt da
lingen av koret og hallejujakoret med orgelakkompag- Kantoriet kom inn i
nement. Tidligere har vi bare sunget det med piano, så vi prosesjon.
var spente på om det ville fungere med orgel. Det var
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DIAKONIARBEIDERENS SPALTE: populær sang. Hele himmelen med denne ettermiddagen kjøre 17 turer

Hele himmelen er
åpen over meg!

Jeg er av natur et berg- og dalbanemenneske. Ikke fordi jeg er modig.
Nei, tvert i mot, så går grensen for
meg ved Tømmerrenna i Kristiansand. Den fryder jeg meg i, men
mer fart og G-krefter enn den, er
ikke noe for meg. Men når det gjelder følelser, så er jeg et berg og dalbanemenneske. Det ene øyeblikket
kan jeg fryde meg og nesten være
litt slitsomt høyt oppe, mens i neste
øyeblikk er alt svart, vanskelig og
dystert. Jeg tror noen av oss er slik
av natur, men jeg tror også at livets
skole har lært meg at gleden og
tryggheten i livet kan endres så
utrolig fort.

Gjennom sykdom, utmattelse og
angst har jeg kjent på den nærmest
maktesløse håpløsheten; Hvordan
skal jeg komme videre? Hvorfor
skjer dette meg? Hvorfor kan ikke
jeg være lykkelig som de andre?
Men hva vet jeg om de andre?

Mange års virke som sjelesørger har
lært meg at langt de fleste mennesker kjenner at livets vanskeligheter
tårner seg opp i blant. Men heldigvis
så tror jeg de fleste opplever som
meg, at når man er nede så blir man
trukket opp igjen. Hele himmelen er
åpen over meg, er tittelen på en

den varmende solen, med nedbøren
som kan være tung, men som også
gir vekst. Ja, denne himmelen er
åpen over meg. Jeg slutter aldri å
forundre meg over at når livet er
som tyngst, så merker jeg også kjærligheten som sterkest. Noen ganger
er det som om hele himmelens veldige Gud i egen person, øser ut av
sin kjærlighet, gjennom tanker, ord
og handlinger, over livet mitt. Andre
ganger sender han mennesker som
gir meg en deilig varm følelse som
ikke en gang den varmende julisolen jeg kjente på Sifnos for noen
år siden, kan matche.

uten å stå i kø. Jeg elsker tømmerrenna, og på et barnslig og ærlig vis
kunne jeg le og juble over både den
og de mange andre ting som er så
vidunderlige i livet. Ja, det går både
opp og ned i livet, men som Petter
Dass sier det: Gud er Gud om……

Gud er ikke avhengig av følelser og
omstendigheter. Nei, han er der hele
tiden med sin åpne himmel, for å
kunne møte deg både i de glade og
de dystre dagene. Skulle du lese
dette som synes at livet er helt håpløst, så skal du være klar over at
hele himmelen med all dens varmende sol, uendelige muligheter og
Per Arne Dahl sa i en radioandakt vakre soloppganger er åpen over
forleden at alle mennesker trenger Deg også.
en himmel over livet sitt. Jeg tror
det er et viktig og riktig utsagn: Vi Jeg tror ikke det finnes livssituasjotrenger en himmelsk uendelig kjær- ner som er umulige for Gud å løse
lighet som ikke er avgrenset av mel- opp i. Alt er mulig for Gud. Uansett
kevei eller verdensrom. Vi trenger hvor mørkt det ser ut i ditt liv nå, så
en sol som kan varme oss når fros- er der håp og det vil bli bedre. Gi
ten får oss til å tvile på livet, og vi ikke opp! Se opp mot den uendelige
trenger ikke minst en varmende sol himmelen, som gir et perspektiv på
som kan smelte hat, misunnelse og de uendelige muligheter som kan
uvennskap mellom mennesker. komme i ditt liv. Be Vår Herre om
Men vi trenger også kanskje noen hjelp, søk trøst og støtte hos menregnværsdager fra himmelen som nesker du har tillit til, og du vil se at
kan gi oss vekst. For det er gjennom etter regn kommer sol. Fryd deg i
å mestre utfordringer at en kan de gode stundene i livet. Kast deg
vokse også.
gjerne ut i den barnslige fryden. Jeg
anbefaler Tømmerrenna. Jeg elsker
For å gå tilbake til berg-og dalbane- Tømmerrenna, og til sommeren
terminologien som jeg begynte håper jeg på minst 18 turer hvis hele
med, så opplevde jeg sist sommer at himmelen igjen er åpen over meg.
faktisk regnet kunne gi meg fryd og Og Himmelen med all Guds kjærglede. Det øste ned, ja bokstavelig lighet er åpen over Deg og meg !
talt var hele himmelen åpen over
Ove Henning Berrefjord
meg og mine barn denne sommerdagen i Kristiansand dyrepark. Vi
satt i tømmerstokkbåten i Tømmerrenna, ikledd regntøy, og det var
like vått enten du satt oppi eller
KIRKEN PÅ
under båten. Egentlig ufyselig, men
også frydefullt, fordi mens vi vanKirken i Lardal er nå på facebook,
og du finner oss ved å søke på Den
ligvis må stå 20 minutter i kø for å
Norske Kirke i Lardal.
få tatt en tur i renna, så fikk vi

10

KIRKEN I LARDAL STØTTER

Misjon uten grenser

Vi har et nært
samarbeid
med Misjon
Uten Grensers
Norgeskontor i
Porsgrunn.
Derifra
går
både penger
og klær fra
Lardal og ned
i Øst-europa. På julemessen i desember fikk vi inn 13500
kr til Misjon Uten Grenser. Et stort og viktig bidrag for
å skape en god jul blant Europas fattigste. Du kan støtte
Misjon Uten Grensers arbeid ved å benytte Gavekonto:
2601.07.14140

Her er en beretning om hva gavene, sammen med
kjærlighet og mest av alt Gud, kan utrette: Når din
egen mor forsøker å gi deg bort som nyfødt og hjemmet du vokser opp i fungerer som festlokale for alkoholiserte voksne, blir barndommen en vond tid. Men
heldigvis finnes det håp!

Anastasiya kom til verden som et uønsket barn. Som
nyfødt ble hun forlatt av sin mor. Hun ble lagt på dørterskelen til noen naboer i landsbyen deres i Ukraina,
men de visste hvem hun var og ga henne tilbake til
moren. Moren er fattig, og søker trøst i alkohol og
ulike menn. Det er ikke et godt hjem å vokse opp i for
Anastasiya (8) og søsteren Nina (14). Jentene kan
huske en tid hvor ting var bedre enn nå. Da bodde
moren sammen med Ninas far. Han sluttet å drikke på
grunn av helsa, og begynte å ta ansvar. Han fikset ting
i huset og gjorde sitt beste for familien, men moren lot
seg ikke imponere. Hun fortsatte å invitere festekompiser til hjemmet deres, og krevde at mannens lille

•
•
•
•
•
•

trygd skulle dekke alle hennes behov. Det endte tragisk. For tre år siden døde Ninas far etter et basketak
med en av morens fulle venner.

Nå bor moren sammen med en annen mann som også
drikker mye, og jentene vil helst ikke være så mye
hjemme. Da er det godt å komme til Misjon Uten
Grensers suppekjøkken. Her får jentene både mat,
klær og omsorg fra trygge voksne som bryr seg om
dem. De får leke og ha det gøy med venner, de kan
delta på sykurs og matlagingskurs, også er de med på
bibeltimer. Begge jentene har blitt kjent med Jesus,
og vet at han er glad i dem.

Nina forteller at hun er så glad for at hun får komme
til Misjon Uten Grensers suppekjøkken. «Sist vinter
var veldig kald. Jeg tror ikke vi hadde klart oss uten de
varme klærne vi fikk her og den gode maten vi får»,
sier hun, «Hadde det ikke vært for suppekjøkkenet,
ville jeg aldri ha visst hvem Jesus er. Nå kan jeg gå i
kirken, og jeg har til og med fortalt mamma om Gud.
Hun har faktisk sagt at hun vil bli kristen. Helt sant!
Vi tror at Gud kommer til å hjelpe henne bort fra alkoholen», forteller hun forventningsfullt.

Anastasiya bryter inn: «Jeg elsker å komme hit. Vi har
det så gøy her. Leker masse forskjellig og så er det
bursdagsselskap hver måned for alle som har hatt
bursdag. Maten her er kjempegod, særlig pannekaker.
Men det beste er å høre bibelhistorier. Nå vet jeg at
Gud er god og at han elsker barn og hjelper dem når
de trenger det. Jeg vet at han hører når jeg ber».

Misjon Uten Grensers suppekjøkken kan aldri gi barn
det samme som en trygg og kjærlig familie. Men det
er et godt sted å komme for barn fra familier som ikke
klarer å ta vare på dem. Her får de trøst og omsorg, de
får mat og klær og de får oppleve at Gud gir kjærlighet og håp for fremtiden.

VELKOMMEN TIL MISJONSKVELD
Torsdag 11. april kl. 1830 Svarstad Bedehus

Loddsalg og matsalg til inntekt for Misjon Uten Grenser
Vi tar i mot brukte, men fine klær til Misjon Uten Grenser (Kan leveres fra kl. 1730)
Sang av Lardal Kantori
Orientering om Misjon Uten Grenser
Ord for kvelden
Arr: Den Norske Kirkes diakoniutvalg

Parkering ved Svarstad kirke

I forbindelse med begravelser, bryllup og konserter
blir det noen ganger noe kaotisk på grunn av parkerte
biler. Tilkomsten til kommunehuset og Taxi blir vanskelig og enkelte ganger har kundeparkering og varelevering for Prix vært helt blokkert. Det hender at det
bare så vidt er mulig å komme fram med personbil til
kommunehuset, og da kan en tenke seg hva som
kunne skje hvis for eksempel en brannbil måtte fram.
Vi vil derfor igjen henstille til kirkas besøkende om å
bruke følgende plasser:

• Kirkas parkeringsplass til høyre for kirkegårdens
hovedinngang. (Innkjørsel fra Lågaveien)

• Parkeringsplassen bak kirken ved bårehus og redskapsbod. (Innkjørsel fra Holeveien)
• Parkeringsplassen mellom kirka og ungdomsskolen. (Innkjørsel fra Holeveien)

• Dersom det ikke er ledige plasser på noen av de
overnevnte, anbefaler vi parkering langs kanten av
sideveiene rundt. Utenom skoletiden kan en også
benytte ungdomsskolens skolegård.
Kirkevergen

Vil du ta i mot Jesus?
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Da Jesus Kristus gikk gjennom uendelig smerte
og lidelse for så å dø på korset, så gjorde han det
for oss. Da han stod opp igjen og etterlot en åpen
grav, så gjorde Han det for å gi oss et evig liv sammen med Han. Dette er Hans gave til oss.

Men for å få del i gaven, så må vi ta i mot Jesus i
vårt hjerte. Det fantastiske som skjer når en sier
JA til Jesus er at vi forvandles til et liv sammen
med Han. Mange mennesker hungrer etter en forandring i livet som holder både i med- og motgang. Jesus er den forandringen, og det har mange
opplevd. Det er ikke så lenge siden 15 konfirmanter i Bispedømmet vårt tok i mot Jesus på en konfirmantleir.

Dersom Du vil ta i mot Jesus, så ta gjerne kontakt
med oss på 92263088, så kan vi be sammen med
deg, enten på telefon eller ved å møtes. Men Jesus
kan du også ta i mot om du sitter alene i egen stue.
Bare si: ”Jesus, kom inn i hjertet mitt og ta bolig
der. Jeg vil følge Deg Jesus !”
Lykke til!
Det er det viktigste valget i livet ditt!

Kantoriet til England for 10. gang

1. helga i advent besøkte igjen
Lardal Kantori Great Yarmouth
i England, og denne gang var
det altså 10. gang. Turen var
utvidet noe, fordi Kantoriet
sang i to kirker denne gangen,
og totalt hadde flere konserter.

Det ble som vanlig en flott opplevelse hos et gjestfritt folk.
Ekstra moro var det å ha med
NRK denne gangen. Resultatet
kunne vi se på Norge Rundt på
selveste julaften. Hurra for kantoriet vårt! Les mer om
Englandsturen på side 8.

Det ble laget et porselenskrus i
forbindelse med Lardal kantoris
10. besøk i Great Yarmouth.
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Ønsker du forbønn?

Dersom du ønsker forbønn for
deg selv eller har noen du ønsker
å legge fram i bønn, så tar vi
gjerne i mot forbønnsønsker. Du
kan kontakte oss her på kontoret
gjennom å komme hit eller ved
telefon, eller du kan legge en
lapp i en konvolutt og putte den
i postkassa til kommunehuset.
Forrbønnsønsker kan være anonyme, men vi har selvsagt også
taushetsplikt.

Bibelen minner oss om at vi kan
legge fram det som tynger oss i
bekjennelse og bønn, og vi tror
at Herren både lytter til og hjelper en som søker Herrens hjelp.

Har du behov for
en lytter?

I livets ulike faser kan det oppleves godt når noen lytter. Det er
godt å få dele gleden vår med
andre, men det er og så uendelig
viktig å få lette på noe av fortvilelsens slør når livet er vondt.
Det kjennes ofte lett å dele
solskinnshistoriene, men det er
gjerne vanskeligere å åpne opp
når den vonde følelsen gnager
inni en.

Kirkens betjening har erfaring i
å lytte. Vi har opplagt ikke svar
på alle spørsmål, men å dele det
vanskelige med en annen og
gjerne også med Gud, kan være
en lette i seg selv. Enten det er
sorg, tvil, angst eller annet, så er
det viktig ta kontakt med en du
har tillit til. Dersom du skulle
ønske en samtale med en i kirken, så ta gjerne kontakt med
prest eller diakoniarbeider. Vi
har selvsagt taushetsplikt. Se
adresseliste og telefonnummer
på siste side i bladet.

Testamentarisk gave til Kirkens Nødhjelp
og utbedring av mur i Styrvoll

For noen år siden mottok vi en meget stor testamentarisk gave etter Bjørn
Røsholt. Bjørn var veldig opptatt av både medmenneskers ve og vel, og
at kirken og kirkegården skulle fremstå med verdighet.

Etter å ha jobbet med å finne en måte å bruke pengene på som både er i tråd
med Bjørn Røsholts ønsker, og til Guds ære og menneskenes gavn, så ble
Kirken, familien til Bjørn og bobestyreren enige om å overføre selve arven
til Kirkens Nødhjelp, mens renteavkastningen på godt over 100 000 kr går
til utvidelse av steinmuren rundt Styrvoll kirkegård, og evt. til forskjønnelse
av kirkegårdene i Styrvoll. Kirkelig Fellesråd vil få takke Bjørns familie og
bobestyrer Hellenes for et godt samarbeid.

Ny og bedre lyd i kirkene:

På slutten av 2012 gjorde vi en oppgradering av lydsystemene i alle tre
kirkene våre. Nye trådløse mikrofoner ble tatt i bruk, og i Svarstad ble
det også satt opp flere høytalere. Walter Olsen som hadde levert alt utstyret for noen år siden gjorde igjen en god jobb. Det er viktig at vårt gledesbudskap kan høres av alle, og det bør være i orden nå.

Vær varsom på kirkegården

Vi minner om at det fra tid til
annen kan være løse gravsteiner
på kirkegårdene. Dette inntreffer
særlig nå om våren etter teleløsning, men en bør til enhver tid
være forsiktig med for eksempel å
lene seg inntil gravsteiner. I avisene leser vi av og til om ulykker
på kirkegårder, og vi må alle være
med på å sikre oss mot slike tragiske hendelser.

Kirkegårdspersonellet
arbeider
kontinuerlig med å se etter at alt er
trygt og eventuelt varsle festere om
løse steiner. (Det er festers ansvar å
sikre gravminnet forsvarlig).

Dersom du som fester er i tvil om
steinen er godt nok sikret, så ta
gjerne kontakt med oss på
33155200.

Vi vil også få takke alle dere som
pynter så fint på gravminnene.
Dette gjør at kirkegårdene blir
vakre og gode steder å besøke.

Til sist minner vi om at kirkegårdene er fredfulle plasser hvor vi
ferdes med respekt. La ikke
hunder løpe løse der, og oppfordre
barna til å ikke løpe der.
Lardal Kirkelige Fellesråd

GULLKONFIRMANTER

Det planlegges et treff med gullkonfirmantene (fra 1962 og 1963) 25.
august. Vi starter i Svarstad kirke med gudstjeneste, blir fotografert
etterpå og drar så til Gavelstad der det blir middag og mer tid sammen.
Nærmere info kommer i brev etter påske.
Hilsen soknepresten

LYST TIL Å PRØVE DEG
SOM KORSANGER?

Her er årets mulighet: Korseminar med korlegenden PER ODDVAR HILDRE - en trollmann
med kor og en musikalsk eventyrer!

LARDAL KANTORI har gleden av å ønske velkommen til korseminar i Huldrehallen i Lardal,
bygdas nye storstue midt i Svarstad sentrum.
Dato: Fredag 26.- søndag 28. april 2013
Seminaravgift: Kr. 750,- pr. pers.
Kursavgiften dekker også noter.
Varm og kald mat, kaffe, te og brus fås kjøpt.

Nødvendige forkunnskaper: Ingen, utover gleden
ved å synge!

Faglig innhold:
Ulike stilarter som for eksempel gospel, spirituals,
korsanger fra spennende steder, folketoner, m.m.

Tidsskjema, (alt er ca.-tider): Fredag 18-21, Lørdag
10-18, Søndag 12-19 inkl. konsert.
Konsert: Søndag kl. 18.00 i Huldrehallen

Påmelding:
Foregår etter prinsippet:”Først til mølla….” (begrenset antall plasser) med bindende påmelding til Lardal
Kantori, kontonr.: 2291 17 24638
Navn, adresse, telefonnummer og hvilken stemme du
synger, sendes til Kjell Håkestad, Skallebergveien
269, 3280 Tjodalyng, eller E-post: kjell@hakestad.no
eller SMS eller tlf. 988 51 800
Påmelding gjelder når betaling er registrert.
Påmeldingsfrist: 15. april 2013
Velkommen til ei helg du vil huske lenge!

Godt Nytt om orgelet
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Arbeidet med å skaffe nytt orgel til Hem kirke går
videre, og det er flott å se at givergleden fremdeles er stor. Orgelkomiteen bestående av konsulent
Hallvard Brattvol, kantor Kjell Håkestad, Unni
Irene Roso Thorsås, Kirsten Finnerud Gjerden,
Ole Petter Ljøterud og Ove Henning Berrefjord
(sekretær) legger i disse dager ut anbudsdokumenter på Doffin med tanke på å kjøpe et ytt
orgel. Vi har brukt god tid på å leite etter et brukt
orgel, men det har ikke lykkes å finne noe som
passer inn både arkitekttonisk og musikalsk i
Hem. Et nytt orgel vil ikke koste så mye mer, og
vi tror at det kan stå ferdig i 2015.

Hjertelig takk til alle dere som har bidratt så
langt. Pr. 1. januar er det kommet inn rundt 550
000 kr i gaver, og når da i tillegg kommunen har
lagt inn midler i økonomiplanen så er vi langt på
vei. Fremdeles mangler det en del, men vi har
stort tro på å komme i havn i god tid før orgelet
står ferdig. Støtt prosjektet ved å bruke konto
1202.86.58786

VELKOMMEN TIL NYTT BIBELKURS
I LARDAL VÅREN 2013

Tid og sted: Vårens Bibelkurs startet opp torsdag
14. februar, men det er bare å bli med videre enten
på hele resterende kurs eller på enkeltsamlinger.

Pris: Kr. 120 per gang, og det inkluderer også
rundstykker, kaffe og kringle. Siste gangen koster
200 kr og da serveres det middag.
Kursplan: Kursdagene vil ha følgende innhold:
- bibelundervisning over en bibeltekst eller et tema
- måltid - kulturelt innslag - samtale i gruppe

Gjenstående datoer og tema:
14. mars kl. 11 på Bedehuset ”Jesus i Gamle
Testamentet” v/Ronny Lervik
18. april kl. 11 på Bedehuset "Troens arv og
oppdrag i 2. Tim. brev" v/Bjørn Kinserdal
23. mai kl. 11 på Gavelstad Å ta i mot fremmede
m/Kristi sinnelag v/K. Håkestad og O. Berrefjord
Informasjon/påmelding:
Event. spørsmål kan rettes til kirkekontoret på
telef.: 33 15 52 46. Påmelding kan gjøres dagen
før hver samling til samme telefonnr eller til
Servicekontoret 33 15 52 00.
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Andakter på Bofellesskap
og Sykehjem

Onsdag 6. mars kl. 15oo på
Bofellesskapet: Konfirmantene
deltar. Kirkekaffe
Torsdag 7. mars kl. 15oo på
Sykehjemmet: Konfirmantene deltar. Kirkekaffe
Torsdag 11. april kl. 11oo på
Sykehjemmet: Andakt og nattverd
Torsdag 2. mai kl. 11oo på
Sykehjemmet: Andakt
Onsdag 8. mai kl. 11oo på
Bofellesskapet: Andakt og kirkekaffe
Torsdag 6. juni kl. 11oo på
Sykehjemmet: Andakt og kirkekaffe. Diakoniutvalget er med.

Kontingent 2013

I dette nummeret ligger det ved
en giro til kontingent for menighetsbladet. Ettersom bladet
ikke kan abonneres på, men
går i alle postkasser, så er det
selvsagt en frivillig kontingent. Men vi håper mange vil
bidra, ettersom det koster en
god del både å trykke og distribuere bladet.

Vi har satt 200 kr på giroen,
men det kan gjerne forandres
på. Benytt vedlagte giro til
konto 2442.30.85807. Hvis du
bruker nettbank, så merk gjerne med kontingent 2013.
Håper du har glede av bladet.

Velkommen til:
Sang og Musikkdag i
Huldrehallen, Svarstad sentrum
lørdag 1. juni kl. 16
Medvirkende: Lardal Kantori,
Greåker Frikirkes Mannsmusikk,
Nikanor, Berit og Arne Øystein
Rambekk m.fl. Det blir sang,
musikk, appeller og vitnesbyrd.
Enkel servering
Arr: Evangelisk Misjon

Nytt om kirkene og kirkegården:

De 3 kirkene våre er stadig gjenstand for vedlikehold og fornyelser. Som
nevnt på side 11 i bladet, så er høytaleranleggene i alle 3 kirkene blitt
oppgradert. På side 11 kan du også lese om den testamentariske gaven
der rentene skal gå til forskjønnelse av kirkegård og kirkegårdsmur i
Styrvold.

I slutten av februar ble nytt oppvarmingssystem (ovner) for alle 3 kirkene
lagt ut på anbud. Vi håper å få tatt en avgjørelse på valg av ovner i løpet
av kort tid. Deretter må det godkjennes av Riksantikvaren for vi så kan
installere ovnene. Vi håper installasjonen kan skje i sommer, slik at det
skal være til minst mulig hinder for virksomheten.
Universell utforming med rullestolrampe i Styrvoll og Hem kirker er det
meningen at vi skal få på plass i løpet av høsten 2013/våren 2014. Vi har
lagt opp til å begynne planleggingen av dette nå i vår i samarbied med
Råd for funksjonshemmede og Riksantikvaren.
Den nye kirkegården i Svarstad skal etter planen stå ferdig til høsten, og
det tror vi skal bli et fint, verdig og fredfullt anlegg. I Svarstad kirke er
også en tekstilkunstner i gang med å tegne nye tekstiler til alter og lesepult. Det håper vi også ha klart i løpet av året.

Et interessant og viktig spørsmål vi har fått per e-post går på bruk av lys
lys ved gravene på kirkegården . En av våre gode ungdommer i Lardal er
opptatt av at det er vanskelig å tenne lys ved graven om vinteren. Hun
skriver at hun forstår at det ikke kan brøytes frem til hver grav, men at
det samtidig er viktig for mange å kunne tenne lys. Henvendelsen ender
opp i spørsmål om det er mulig å få til et felles sted på kirkegården for
lystenning (tilsvarende som lysgloben inne). Vi synes dette er et flott og
viktig spørsmål. Arbeidsutvalg og stab har drøftet det og vil se på muligheten av å få til en verdig løsning til neste vinter, i hvert fall på Svarstad
kirkegård i første omgang. Det er viktig at det er verdig med et slags minnesmerke og at det blir ryddet der med jevne mellomrom. Vi må også ha
biskopens godkjenning. Men foreløpig er dette i tidlig planlegging, så vi
tar gjerne i mot innspill på hvor det kan være og hvordan det kan se ut.

Som leserne ser så er det mye nytt på gang, og så må vi i 2014 prøve å få
kalket begge de to steinkirkene også, så de blir enda vakrere enn det de
er.

Svarstad Sjømannsmisjon innbyr til Årsmøte

Onsdag 2o. mars 2013 kl. 1530 på Bofellesskapet

• Årsmelding
• Regnskap • Valg
• Andakt
• Sang og musikk • Bevertning • Kollekt til Sjømannsk. arb.

Dette møtet skulle vært i januar, men ble utsatt blant annet på grunn
av sykdom og møtekollisjoner. Men nå håper vi at alle er friske, og
på godt oppmøte

Dagens ord:
Gud er god, og det er du også!

Ta dette ordet til Deg, for det er sant. Herren har skapt oss i
sitt bilde, og Han minner oss om vår uendelig store verdi.
Paulus sier at vi skal kappes om å hedre hverandre.
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Stoff til neste nummer

av menighetsbladet må
være kommet til redaksjonen

innen 1. juni 2013.
Hilsen
Redaksjonen

GRAVMONUMENTER
Stort utvalg
Tilføyelser og oppussing

815 33 300

Sliter du med
depresjon og ensomhet.

Vi er der 24 timer i døgnet
for samtale i full anonymitet.

Josef Borgersens
Begravelsesbyrå a/s

SANDEFJORD
STENHUGGERI
Tlf: 33463132
Haslebakken 2a, 3229 Sandefjord
Vår rep i Lardal: Jørn Lie,
mob: 91 62 75 37

Vi kommer
når lyset går

Etablert 1952

Leif Josef Borgersen
Skjerven - 3275 Svarstad

Telefonvakt hele døgnet

Tlf. 33 12 91 14
Mob. 90 50 68 13

HENNING
EL-INSTALLASJON A/S
33 12 87 10
90 03 19 40

Landbruksredskaper
Konfimasjon – Bryllup – Minnestund

3277 STEINSHOLT
TLF. 33 12 94 42

Maxi - Handicap - Taxi
Bestilling:

95 95 70 00

G. Øpstad
Tlf. priv. 33 12 80 02 - Fax 33 12 80 23

Svarstad
08 - 20 alle dager

3275 Svarstad, tlf. 33 15 59 59, fax 33 12 81 06

P.b. 229 - 3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 12 71 - Fax 33 05 28 94
holmestrand.handelstrykkeri@c2i.net

Bank
Forsikring
Eiendom
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GUDSTJENESTER

17. mars Maria budskapsdag
Svarstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Ofring til Superfredag
24. mars Palmesøn
Styrvoll kirke kl. 11.00
Høymesse med dåp.
Ofring til Barne- og ungdomsarbeid
28.mars Skjærtors
Svarstad kirke kl. 19.00
Høymesse
29. mars Langfre
Svarstad kirke kl. 11.00
Pasjonsgudstjeneste /
Jesu lidelseshistorie leses

31. mars Påskedag
Svarstad kirke kl. 09.00
Påskemorgengudstjeneste.
Ofring trosopplæring.
Hem kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste.
Ofring nytt orgel

1. april 2. påskedag
Styrvoll kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste med nattverd.
Ofring til Kirkens nødhjelp.

7. april 2. søn. i påsketiden
Svarstad kirke kl. 18.00
Lekmannsgudstjeneste eller sangarrangement. Ofring til Sjømannskirken
14. april 3. søn. i påsketiden
Styrvoll kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Ofring til
Menighetsarbeidet / Fellesrådet.
Menighetsmøte.

21. april 4. søn. i påsketiden
Svarstad kirke kl. 11.00
Høymesse. Ofring til menighets-arbeidet. Menighetsmøte

28. april 5. søn. i påsketiden
Hem kirke kl. 11.00
Høymesse. Ofring til Barnekoret.
Menighetsmøte

1. mai
Svarstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Ofring Norsk Folkehjelp

5. mai 6. søn. i påsketiden
Svarstad kirke kl. 18.00
Samtalegudstjeneste / fest. Kollekt til
Barne- og ungd.arbeid i Lardal.

12. mai Søn. f. pinse
Styrvoll kirke kl. 11.00
Høymesse. Ofring til Barnekoret
17. mai fre.
Svarstad kirke kl. 10.00
Gudstjeneste. Ofring til Barnekoret

19. mai Pinsedag

Svarstad kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste med nattverd.
Ofring til Menighetsarbeid / Fellesråd
20. mai 2. pinsedag
Styrvoll kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste.
Ofring til Superfredag

2. juni 2. søn. i treen.tiden
Svarstad kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ofring til konfirmantarbeidet

Sokneprest:
Bjørn Kinserdal
tlf. 91 15 49 97
e-post: bjorn.kinserdal@lardal.kommune.no

9. juni 3. søn. i treen.tiden
Styrvoll kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ofring til konfirmantarbeidet

Kirkeverge:
Ove Berrefjord, Lie, 3275 Svarstad
Tlf. 33 12 87 17 - 922 63 088
Menighetspedagog:
Mariann H. Eskedal
Tlf. 33 15 52 45 / 33 11 10 91

16. juni 4. søn. i treen.tiden
Svarstad kirke kl. 11.00
Høymesse.
Ofring til Menighetsarbeidet.

23. juni 5. søn. i treen.tiden
Hem kirke kl. 11.00
Høymesse. Ofring til Misjonsselskapet

30. juni Aposteldag / 6. søn. i
treen.tiden
Svarstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Ofring til menighetsarbeid for barna

HJEM
OG
KIRKE

Styrvold sogn:
Kirketjener:
Jørn Olav Lie, 3275 Svarstad
Tlf. 33 12 86 56, mob. 91 62 75 37
Menighetsrådets leder:
Anton Halvor Lofstad, 3277 Steinsholt
Tlf.: 92 21 65 58
Svarstad sogn:
Kirketjener:
Jørn Olav Lie, 3275 Svarstad
Tlf. 33 12 86 56, mob. 91 62 75 37
Menighetsrådets leder:
Tone Lindsverk, 3275 Svarstad
Tlf.: 91 17 81 59

Lardal Kirkelige Fellesråd:
Leder: Ole Rønning, 3275 Svarstad
Tlf.: 33 12 85 69 / mob. 91 33 25 40

HEM
Tobias Kjær Hansen
Ludvik Elgen

STYRVOLL
Jenny Kristine Hvål,
Anna Hannevold,

Kantor:
Kjell Håkestad,
tlf. 33 12 01 09/988 51 800

Hem sogn:
Kirketjener:
Terje Thingelstad, 3275 Svarstad
Tlf. 33 12 83 50
Menighetsrådets leder:
Unni Roso Thorsås, 3275 Svarstad
Tlf.: 33 12 90 53 / 92 09 51 82

DØPTE:
SVARSTAD
Maren Emilie Lodding Gjetrang
(døpt i Tønsberg domkirke)
Bjørg-Elvira Solvolden
Emeli Tho Høgsveen
Eilif August Tallakstad

HEM
Astrid Helene Sundet,

Lardal Prestegjeld
Kirkekontor:
Kommunehuset, 2. etasje
Tlf. 33 15 52 00
Kirkeverge, tlf. 33 15 52 46
Sokneprest, tlf. 33 15 52 47
Menighetspedagog:
tlf. 33 15 52 45
e-post: ove.berrefjord@lardal.kommune.no

26. mai Treenighetssøn
Hem kirke kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ofring til konfirmantarbeidet

DØDE:
SVARSTAD
Åse Otara Riis,
Tove Helgeland,
Synnøve Magnusson,
Osvald Skoglund,
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