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Adresse
Lardal kirkekontor
Svarstadtunet 15
3275 Svarstad

Prestens spalte

Kirkens kontorer, kommunehuset
Servicetorg
33 15 52 00
Sokneprest
33 15 52 47
Kirkeverge/
diakoniarbeider
33 15 52 46
Kantor
33 15 52 46
Menighetspedagog
33 15 52 45
Ungdomsarbeider
33 15 52 45
Kirketjenere
33 15 52 45
ANSATTE
Sokneprest
Are Sandnes

95 79 86 92
33 06 29 85
are.sandnes@lardal.kommune.no
Kirkeverge
Ove Henning Berrefjord 92 26 30 88
33 12 87 17
ove.berrefjord@lardal.kommune.no
Kantor
Kjell Håkestad

98 85 18 00
33 12 01 09
kjell.hakestad@lardal.kommune.no
Diakoniarbeider
Ove Henning Berrefjord 92 26 30 88
33 12 87 17
ove.berrefjord@lardal.kommune.no
Ungdomsarbeider
Ronny Hødal Lervik

33 12 87 74

Fagarbeider kirke og kirkegård
Jørn Olav Lie
91 62 75 37
Kirketjenere
Jørn Olav Lie
Ronny Hødal Lervik

91 62 75 37
33 12 87 74

RÅDSLEDERE
Lardal kirkelige Fellesråd
Ole Rønning
91 33 25 40
Hem menighetsråd
Unni Irene Roso Thorsås 92 09 51 82
Svarstad menighetsråd
Randi Tone Lindsverk 91 17 81 59
Styrvoll menighetsråd
Anton Halvor Lofstad
92 21 65 58
Forsidebildet:
2 kirke var valgkirke i 1814
Svarstad
Foto: Kjell Harangen

AKTUELL DEBATT
Et menneskes samvittighet må respekteres. Det gjelder leger som ikke
vil henvise til abort. Det gjelder den
som ikke vil gjøre militærtjeneste og
prester som ikke vil vie folk for annen
gang. Alle tre eksemplene vekker
stor debatt. Jeg kommenterer det første: For meg er det
opplagt at løsningen på uønsket graviditet bør løses på
andre måter enn at påbegynte mennesker elimineres. Dels
bør den moralske standard økes. Ved prevensjon og sterilisering kunne antallet reduseres. Menn og kvinner som
ligger sammen vet hva de utsetter seg for. Ville det da være
urimelig at samfunnet sier: Ta konsekvensene! La uønska
menneskeindivider få leve. De som ikke har økonomi til å
bære fram et barn, kan samfunnet støtte økonomisk og
ved holdningsskapende arbeid. Å adoptere bort et barn, er
fullt mulig. Så innvendes det at dette er brutalt å forlange
på grunn av belastningen og følelsene. Barn er ikke privat
eiendom, slik jeg ser det. Følelser kan ikke gå foran rett til
liv. Hva slags samfunn er det som setter individets følelser høyere enn liv? Da er det påbegynt en glideskala som
ingen vet hvor ender! Stakkars den som blir gammel og
forsvarsløs!
Når det gjelder militærnekt: Nyrenberg prosessen holdt
høyt prinsippet om at samvittigheten skulle følges selv om
befalet ga ordrer om gasskammer og nedslakting. Mennesker ble dømt for å følge ordre og lovene i et ondt samfunn
framfor en etisk høyverdig samvittighet.
I vår tid er mulighetene så mange. Vi ser det i debatten
om surrogati. Vi ser det i fordeling av ressurser. Jeg fikk
nettopp et hefte som var kritisk til politiske vedtak som gjør
barn farløse. Det å si NEI i vår tider er så mye vanskeligere
enn å si JA ofte. I demokratiet kan det føre til at du ikke blir
gjenvalgt om du sier Nei!! Om samvittighet brukes i så høy
grad at samfunnets lover ikke kan utføres, er det på tide å
se på lovene enda en gang! Når samvittighet står mot samvittighet, blir det utfordrende. Å kvalitetssikre samvittighet er
et stort behov og en vanskelig sak. For da handler det om
de grunnleggende verdier: Livet selv! Og respekten for livet
trenger virkelig å løftes skyhøyt over det som på kort sikt
kan synes som det behageligste.
Are prest
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Kirkevergens spalte
NYTT MENIGHETSBLAD
Du holder nå i hånden et annerledes menighetsblad enn tidligere , både i utseende og størrelse.
Men det viktigste nye er at etter over 50 år som
eget blad, har vi nå gått i kompaniskap med
kommunens informasjonsblad. Dette samarbeidet
er en del av et svært rikholdig og godt samarbeid
vi har med Lardal Kommune. Vi tror dette vil gi
gevinst både i form av et bedre blad, som kanskje
blir lest av enda flere, men også i form av økonomisk og ressursmessig gevinst.
Innholdsmessig blir det ikke så mye annerledes. Faste spalter som andakt, trosopplæring,
takke-annonser og kunngjøringer vil fortsette som
før, men nå få vi også gjort mer bruk av farger i
bladet.
Noe av hovedinnholdet i dette bladet er den store
dør til dør-aksjonen som konfirmantene har 1.
april. Det er en landsomfattende aksjon hvor mer
enn 40 000 konfirmanter i Norge samler inn penger gjennom Kirkens Nødhjelp til de aller fattigste
i verden.
I en tid hvor det er mye fokus på budsjettkutt
både i Lardal og Norge ellers, så er det lett at
fattigdommen ute i verden kan bli litt glemt. Det
er absolutt ikke bra at vi må kutte i sykehjemsplasser m.m. her hjemme, men tross alt så er
det et hav av forskjell mellom vår situasjon og det
daglige livet i et utviklingsland. Bare i løpet av en
klokketime dør ca 1500 barn på grunn av mangel
på mat eller rent vann i den fattigste delen av vår
verden. Jesus sier mye i bibelen om vårt forvalteransvar, og nestekjærlighetsbudet er en sterk
oppfordring til oss om å dele. Ja, i Matteus 25,
34-46, er Han veldig klar på at det vi gjør for å
hjelpe ett av våre medmennesker, det gjør faktisk
godt for Herren selv. Derfor er det viktig både
for oss som enkeltmennesker og som kirke, at
nestekjærligheten, forvalteransvaret og misjonsbefalingen er i sentrum av våre liv. Det beste vi
kan gi andre er å gi av vår rikdom til mat, helse,
utdanning osv. Likeså har vi gjennom misjonsbefalingen fått vårt viktigste oppdrag, nemlig å
forkynne frelse og evig liv. Når så disse to oppdragene smeltes sammen, så blir det det største vi
kan formidle til andre, nemlig at Jesus brysr seg
om hele mennesket, både livskvalitetene her på
jord og at vi skal få plass i evigheten. Det er unike

Lardal menighetsblad nr 1 – 2014

løfter å ta med seg inn i
fastetiden og inn i påsken
hvor Guds grensesprengende kjærlighet til oss når
sitt høydepunkt. Tenk at
han døde for Deg og meg!
Tenk at han stod opp for
at Du og jeg skal få oppleve oppstandelsen i det
evige livet! Tenk at dette gjelder for Deg og meg
i dag også! Da kan vi gå inn i påsketiden med
håp og optimisme selv om hverdagen kan være
vanskelig.
Matteus 25, 34-46
34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side:
“Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og
ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra
verdens grunnvoll ble lagt. 35 For jeg var sulten,
og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga
meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot
meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg
var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og
dere besøkte meg.” 37 Da skal de rettferdige
svare: “Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat,
eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg
fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde
deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom
til deg?” 40 Og kongen skal svare dem: “Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse
mine minste søsken, har dere gjort mot meg.”
41 Så skal han si til dem på venstre side: “Gå bort
fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild
som er gjort i stand for djevelen og englene hans.
42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat;
jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg
var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var
naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og
i fengsel, og dere så ikke til meg.” 44 Da skal de
svare: “Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller
fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å
komme deg til hjelp?” 45 Da skal han svare dem:
“Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot
én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot
meg.” 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men
de rettferdige til evig liv.»
Med ønske om en velsignet påskehøytid!
Ove Henning Berrefjord
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Trosopplæring
BLI MED I BARNEKORET!

Lardal Barnekor har øvelse hver torsdag
kl 17.15-18.00. Gamle og nye sangere er
hjertelig velkomne! For mer info: Ring Kjell
Håkestad på 988 51800

KONFIRMANTER I LARDAL VÅREN 2014
Hem kirke 18. mai kl. 11.00
Malin Edland
Preben Olsen
Julie Olsen
Marthe Kristine Lauritzen
Svarstad kirke 25. mai kl. 11.00
Karoline Hustuft Aadne
Gustav Lisether
Sander Sjulstad
Karen Marie Bang Evju
Kjersti Marie Bårnes
Leif Olav Søllesvik Nesmoen
Thomas Lindhjem Aasrud
Ole Reidar Tallakstad
Joakim Nyberg Haug
Karl-Martin Wisth
Styrvoll kirke 1. juni kl. 11.00
Benedikte Marie Kvem Gundersen
Sigve T. Røsholt
Camilla Evensen
Kim Andre Blegeberg Sørsdahl
Bjørn Gullik Eikenæs
Sofie Amalie Bergan
Marcus Steinsholt Hansen
Marlin Hartwich Langerud

UNGDOMSGUDSTJENESTE
Svarstad kirke søndag 6. april kl. 18.00
Konfirmantene og konfirmantlederne lager en
annerledes Gudstjeneste. Vi håper mange ungdommer og andre vil komme til kirken denne
kvelden. Du vil ikke angre på det.
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 1.-8. april:

TA VEL I MOT BØSSEBÆRERNE
Tirsdag 1. april 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 44 088, eller
du kan sende penger
til bankkonto
1594.22.87493

Hva er fasteaksjonen
Dette er en årlig aksjon i fastetiden, hvor landets konfirmanter går fra dør til dør. Ca 40 000
konfirmanter i hele Norge er med denne uka.
Hoveddagene for innsamlingen er 6.–8.april,
men på grunn av skolens arbeidsuke, har vi
aksjonen en uke tidligere hos oss.
Litt om hva pengene går til
Borgerkrigen i Syria er vår tids største katastrofe.
Vi jobber i Syria og andre katastrofeområder
for at flest mulig mennesker skal få en sjanse til
å overleve. Fasteaksjonen bidrar til dette og til
at folk reiser seg og får nye muligheter.
Vi trenger at du gir tid, penger og bruker din
stemme mot urettferdighet! Du kommer ikke
til å angre! Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har
som mål å samle inn penger til de som trenger
det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært
arrangert siden 1967. Pengene som samles inn
går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Mange mennesker i verden kjenner nøden
på kroppen. Men heldigvis er vi mange som
står sammen for å skape forandring både i våre
prosjekter ute og her hjemme i Norge.
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I perioden 1.–8. april 2014 kommer igjen over
40 000 bøssebærere fra alle landets menigheter til å gå dør til dør for å samle inn penger
til Kirkens Nødhjelps arbeid. Dette formidable
engasjementet over hele landet gjør aksjonen til
Norges nest største dør-til-dør-aksjon.
Hva kan vi gjøre for din gave:
For 100 kroner kan du sikre 50 nødhjelpsrasjoner
til katastroferammede. Det er like mye som en
Norvegiaost.
For 200 kroner kan du gi ett menneske sikker
tilgang til rent vann. Det er like mye som en
t-skjorte.
For 1000 kroner kan du sørge for at én landsby
får en vannpumpe, som er omtrent én bilvask
og full bensintank.
Vi håper du tar vel i mot våre kjekke og innsatsfylte konfirmanter, men dersom du ikke er hjemme, så kan du støtte aksjonen direkte ved å:
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• benytte kontonummer 1594 22 87493
• sende GAVE på sms til 2468 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)
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Kunngjøringer
MISJONSKVELD
Torsdag 24. april kl. 18.30
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

Andakter på Lardal sykehjem våren 2014
(torsdager)
3. april
kl. 11.00 		
8. mai		
kl. 11.00
5. juni		
kl. 11.00
Andakter på Bofellesskapet våren 2014
(onsdager)
5. februar
kl. 10.00
2. april		
kl. 10.00
4. juni		
kl. 10.00
Diakoniutvalget serverer kirkekaffe
VELKOMMEN TIL NYTT BIBELKURS
I LARDAL VÅREN 2014
Vårens Bibelkurs starter opp torsdag 8. mai
kl. 11.00–14.00 på Bedehuset.

Det blir 4 kurs-samlinger, fordelt på fire torsdager, fram til og med 12. juni (siste gang med
festpreget sommerlunch).
Denne gangenogså vil kurset ha de 3 første samlingene på Svarstad Bedehus, mens
avslutningssamlingen blir med sommerlunch på
Gavelstad 5. juni. Pris for kurset er kr 600 som
betales ved fremmøte. Hvis du ønsker å delta
bare på enkelte samvær, koster det kr 150 per.
gang og 250 kr den siste gangen.
Kursdagene vil ha følgende innhold:
- bibelundervisning over en bibeltekst eller et
tema
- måltid
- sang og musikk
- samtale
Vi samles på følgende torsdager:
8. mai, 22. mai, 5. juni og 12. juni.
Undervisningen blir i hovedsak ved de ansatte
i kirken her i Lardal, men en av gangene henter
vi taler utenfra. Detaljert program kommer etter
hvert på våre hjemmesider og på oppslagstavler.
Event. spørsmål kan rettes til kirkekontoret på
telefon: 33 15 52 46. Påmelding kan gjøres til
samme telefon, eller til Servicekontoret 33 15
52 00, eller du kan fylle ut slippen nedenfor
og legge den i postkassa til Lardal kommune.
Hvis du har behov for skyss for å kunne delta,
vennligst gi beskjed, så skal vi prøve å være
behjelpelig med det.
Vel møtt til høstens Bibelkurs!

%_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Jeg/vi melder meg/oss på til høstens bibelkurs

£ Jeg trenger skyss

Navn:..............................................................................................................................................
Tlf.:.........................................................
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Prestehagentreff
Dette er et formiddagstreff for pensjonister i
Lardal i regi av kirken og Lardal Kommune.
Vi møtes på Prestehagen bofellesskap annenhver mandag kl. 10.00–12.00 til sosialt samvær.
Treffene starter med kaffe og vafler eller liknende, og deretter har vi allsang, opplesning, quiz
og bingo. Noen ganger har vi underholdning
utenfra eller besøk av skoleklasser. Siste gang
før sommeren koser vi oss med middag.

Kontaktpersoner er:
Inger Gregersen 99 44 79 39
Ove Berrefjord 92 26 30 88
Treffet er åpent for alle pensjonister. Hvis du har
behov for å bli hentet, så kan du ringe Ove på
92 26 30 88 senest dagen i forveien.
Velkommen!

Treffene som gjenstår i vår er på følgende
mandager: 24. mars, 7. og 28. april, 12. og
26. mai og 2. juni.

Hjem og kirke
Døpte i Svarstad
Mathilde Tollefsen Janshaug
Ørjan Wåg Øygard
Mikael Dalehamn
Thea Alexandra Sandbekk.
Døpte i Styrvoll
Emma Synnøve Christine Seppanen-Enge
Døde Svarstad
Knut Helmer Jakobsen
Kristian Lofstad
Aslaug Kristine Bårnes
Birger Andersen
Torbjørn Olav Berger
Thora Skaug
Døde Styrvoll
Jakob A. Odberg
Bjørg Kongelf
Døde Hem
Tom Solberg
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Side 8: Sett inn symbolet u

Gudstjenester
Søndag 16. mars
Søndag 23. mars
Søndag 30. mars
Søndag 6 . april
Palmesøndag 13. april
Skjærtorsdag 17. april
Langfredag 18. april
1. påskedag 20. april
2. påskedag 21. april
Søndag 27. april
Torsdag 1. mai
Søndag 4. mai
Søndag 11. mai
Onsdag 14. mai
Lørdag 17. mai
Søndag 18. mai
Søndag 25. mai
Søndag 1. juni
1. Pinsedag 8. juni
2. Pinsedag 9. juni
Søndag 15. juni
Søndag 22. juni

Styrvoll kirke
Svarstad kirke
Hem kirke
Svarstad kirke
Styrvoll kirke
Svarstad kirke
Svarstad kirke
Hem kirke
Styrvoll kirke
Svarstad kirke
Svarstad kirke
Hem kirke
Styrvoll kirke
Svarstad kirke
Svarstad kirke
Hem kirke
Svarstad kirke
Styrvoll kirke
Svarstad kirke
Styrvoll kirke
Hem kirke
Svarstad kirke

kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 18.00
kl. 11.00
kl. 19.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 18.00
kl. 10.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00
kl. 11.00

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Side 9:
Sett inn den
Ungdomsgudstjeneste grenser):
Gudstjeneste
Kirken i Lardal st
Gudstjeneste
Grenser
Gudstjeneste
Høytidsgudstjeneste Gjennom mange år har vi s
Høytidsgudstjeneste barnehjem i Chimisau i Mo
og bidrag fra kirken og men
Gudstjeneste
bidragene, så har vi den år
ny basar 24.april på Bedeh
Gudstjeneste
tillegg til mange flotte gevin
Gudstjeneste
både penger og klær. Vi ta
Uten Grenser direkte ved å
Gudstjeneste
Konfirmantenes samtalegudstjeneste
Barna i familien Cuz
Festgudstjeneste
med å finne fram kje
Konfirmasjonsgudstjeneste
Når vinteren er på sitt aller
De har ikke varme nok klæ
Konfirmasjonsgudstjeneste
Konfirmasjonsgudstjeneste
Ber om mildvær
Høytidsgudstjeneste - Hver eneste kveld ber ba
når det blir mildere smelter
Høytidsgudstjeneste forteller mor når vi besøker
vinduet og ser ut.
Gudstjeneste
De fem søsknene sitter ofte
Gudstjeneste
lengselsfullt ut på den myk

snømenn og ikke minst å a

Har ikke råd til klær
- Klærne vi har går i arv fra
råd til å kjøpe nye, forteller
trygd på 450 kroner i måne
noen husdyr. I fjor måtte de
redde for ikke å ha mat til d

Takk!

Strålte da de fikk nye ytterk
Vinteren er en vanskelig år
vinterjakker, luer, votter og
snøen på en-to-tre.

Vi vil takke for gav for gaven som ble gitt ved Bjørg Amundsens båre.
Lardal Bygdekvinnelags vevstue

Hjertelig takk for hilsener, blomster og deltakelse ved vår kjære Bjørg Amundsens bortgang.
Vi takker også for pengegaven til Vevstua.
Takk for all omtanke og vakre blomster ved vår kjære Birger Andersens bortgang.
Arne og Wenche m/familie
Takk for gaver, blomster og penger på min 70 års dag!
Hilsen Håvald Lie
Takk for gaver, blomster og telefoner til min 70-årsdag.
Hilsen Anna Sandbekk
8
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Kirken i Lardal støtter
Misjon Uten Grenser
Gjennom mange år har vi sendt månedlige bidrag til vårt misjonsprosjekt, som er et
barnehjem i Chimisau i Moldova. Det er Misjon
Uten Grenser som driver det barnehjemmet,
og bidrag fra kirken og mennesker i Lardal er
viktige for driften. I tillegg til de månedlige bidragene, så har vi den årlige misjonsbasaren med
klesinnsamling.
Vi ønsker velkommen til ny basar 24. april på
Bedehuset i Svarstad. Der kommer kantoriet,
og det blir vaffelsalg i tillegg til mange flotte
gevinster ved utlodningen. Men det viktigste er
muligheten vi har til å gi både penger og klær.
Vi tar i mot brukte, men fine klær. Det er også
mulig å støtte Misjon Uten Grenser direkte ved
å benytte gavekonto 2601.07.14140
Barna i familien Cuznetov jublet
over nye vinterklær. De var raske
med å finne fram kjelken.
Når vinteren er på sitt aller kaldeste må de fem
barna i familien Cuznetov bare være inne. De
har ikke varme nok klær til å gå ut, og foreldrene er redde for at de skal bli syke.

Ber om mildvær
- Hver eneste kveld ber barna mine om at været
skal bli litt mildere slik at de kan gå ut. Men når
det blir mildere smelter jo snøen, og det blir
sølete. Da er det ikke like stas å være ute,
forteller mor når vi besøker familien en kald
vinterdag. Ute laver snøen ned og barna sitter i
vinduet og ser ut.
De fem søsknene sitter ofte der og presser
ansiktet mot den kalde vindusruten. De ser
lengselsfullt ut på den myke, deilige snøen og
drømmer om å lage snøengler, snølykter, snømenn og ikke minst å ake.
Har ikke råd til klær
- Klærne vi har går i arv fra den ene til den andre, men til slutt blir de utslitt og da har vi ikke
råd til å kjøpe nye, forteller mor. Begge foreldrene er uten arbeid, og eneste inntekt de har
er trygd på 450 kroner i måneden. De forsøker
derfor å dyrke jorda rundt huset og har også
noen husdyr. I fjor måtte de derimot selge åtte
geiter fordi sommeren var så tørr. De var redde
for ikke å ha mat til dem vinteren gjennom.
Strålte da de fikk nye ytterklær
Vinteren er en vanskelig årstid for familien, men da Misjon Uten Grenser
tok fram nye vinterjakker, luer, votter
og sko strålte alle sammen. Barna
kledde på seg i en fart og var ute i
snøen på en-to-tre.
- Jeg hadde aldri trodd at jeg noen
gang kunne gi alle barna mine varme
og gode vinterklær samtidig, og
disse er til og med helt nye. Jeg har
ikke ord som kan uttrykke gleden jeg
føler, strålte en lykkelig mor.
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Nytt orgel i Hem kirke
Det mangler nå ikke så mye på at det er fullfinansiert, og vi satser på å inngå en kontrakt med
orgelbygger i løpet av 2014. Da vil et nytt orgel kunne stå klart i 2015-16. Men det mangler altså
noe fremdeles, ca 100 – 200 000 kr.
Derfor tar vi gjerne i mot pengegaver til orgelfondkontoen: 1202.86.58786

Har du tatt i mot Jesus ?
Jesus Kristus gav seg selv og sitt liv for å hjelpe oss og for at vi skal få evig liv. Du kan ta i mot
Jesus hvor som helst og når som helst ved å be han komme inn i hjertet ditt. Det stilles ingen krav
og Han hører alltid. Hvis du ønsker å snakke med en fra kirken om dette, så må du gjerne ringe
oss, sende mail, eller stoppe igjen etter en Gudstjeneste.

Ønsker du forbønn eller sjelesorg?
Når livet er vanskelig eller sykdommen rammer, så kan det være godt å snakke med noen. Kirkens
betjening er vant til dette, og vi opplever ofte at mennesker føler at det er godt med en samtale.

KIRKEN PÅ

og egen hjemmeside.

Du finner begge deler ved å søke på Den Norske Kirke i Lardal.
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Tlf: 958 11 580
Lågaveien 38 - 3275 Svarstad
kjetil.hellerud@svarstad.no

Josef  Borgersens  
Begravelsesbyrå  a/s  
Etablert 1952
Leif Josef Borgersen

Berganmoen Verksted AS

Lågendalsveien 2637, 3277 Steinsholt

Tlf. 33 12 94 48

Døgnvakt
Tel. 33 12 91 14
Svarstad

GRAVMONUMENTER
Stort utvalg
Tilføyelser og oppussing

SANDEFJORD
STENHUGGERI

Haslebakken 2a
3229 Sandefjord
Tlf 33 46 31 32

Svarstad

Vår repr i Lardal: Jørn Lie
Tlf mobil: 916 27 537

Svarstad Blomster
LÅGAVEIEN

29, 3275 SVARSTAD

TLF:

33 12 82 72

Din lokale faghandel med lang erfaring
innen alt av binderi til både sorg og glede.

For en personlig,
høytidelig og
verdig avskjed.

Velkommen til SPAR Svarstad
www.spar.no - Følg oss også på Facebook
Lardal menighetsblad nr 1 – 2014

Døgnvakt tlf: 33 20 14 44 • www.SogT.no
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