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INFORMASJON

Inne i bladet kan du blant annet lese :
•  Julekonserter/Synge julen inn
•  Julens Gudstjenester
•  Trosopplæring
•  Julefeiring for barnehjemsbarn i Øst-Europa
•  Livsmestringskurs
•  Biskopens juleandakt

Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år,

og våre sinn skal være vendt
mot lyset som på jord er tent.

I mørket ved vår side står han som steg inn i våre kår.
Hvert adventslys skal minne om at Jesus, lysets Herre, kom.
Han kommer stadig til oss inn og lar oss se Guds milde sinn.
Vårt ønske ved den tente krans er at vårt liv må være hans.

Når verden og dens tid forgår, gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss finne vei til lys og evig liv hos deg.

T: Svein Ellingsen, fritt etter Edvard Evers
M: Johann Cruger 
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Takk for gaver og hilsener på min
60-årsdag.                         Kjell Lie 

Hjertelig takk for gaver og opp-
merksomhet ved min 75-årsdag.

Hilsen Karen Marie Ellefsen

Hjertelig takk til dere alle for gaver,
blomster og hilsninger på min 85-
årsdag.

Hilsen Dagrun Langerud

Hjertelig takk for all vennlig delta-
kelse og oppmerksomhet ved vår far
Rolf Helleruds bortgang.

Oskar, Lin og Kjetil m/familier

Hjertelig takk for hilsener, blomster
og deltakelse ved vår kjære Marit
Rasmussens bortgang. Vi ønsker og-
så å takke for pengegaven til dement-
avdelingen på Lardal sykehjem.

Niels Anton, Ole Bjørn 
og Stein m/ familier.

I anledning høstfesten i år vil vi
gjerne få takke Styrvoll sanitetsfor-
ening for pengegaven til vårt
videre arbeide. Vi takker bedrifter i
Lardal som har støttet oss med
gevinster til utlodning og en spe-
siell takk til Dnb Bank for både
gevinster og gaver til alle våre 45
medlemmer. Sist men ikke minst en
stor takk til alle som har støttet oss
ved å kjøpe lodd og til alle som kom
på høstfesten. 
Hilsen klubbrådgiverne og styret i

Firkløver 4H

Hjertelig takk for blomsterhilsninger
i anledning Håkon Thorsås bort-
gang. En stor takk til Hjemmesyke-
pleien, og en stor takk for gaven ved
båren på kr 10 500 til til kreftsaken.
Gud velsigne dere alle.

Solveig Thorsås m/familie

Hjertelig takk for gaven ved Irene
Lofstads båre.

Svarstad menighetsråd

«Hjertelig takk for alle blomster, hil-
sener og vennlig deltakelse ved vår
kjære mamma Irene Lofstads bort-
gang.                         Eli Margrethe 

og Kirsten Bente m/ familier.»

Hjertelig  takk for gaven ved Karen
Sogns båre.

Styret i Lardal Kanori

Hjertelig takk for gaver, blomster og
hilsener på min 80-årsdag.

Hilsen Bjørg Bakke

Jeg vil takke for oppmerksomheten
til min 85 år dag. 

Hilsen Tora Tveiten

Hjertelig takk for all vennlig deltak-
else, blomster og gave til kreftsaken
ved vår kjære Paul Annfinn Bergs
bortgang. Stor takk til hjemmesyke-
pleien og sykehjemmet for god
omsorg og pleie.

Hilsen Inga, Marianne,
Sidsel og Gro Kjersti m/familier

Jul – lysets høytid!
«Mens frost og vintermørke rår,»
synger vi i en salme. Nå er det
mørketid på vår del av kloden. Års-
tidene skifter, på grunn av jord-
aksens helling. Og natt følger dag.
Det skyldes jordrotasjonen. I boka
GILEAD av Marilynne Robinson
filosoferer en gammel prest over
døgnets vekslinger: «Lyset er det
samme, det er vi som vender oss».
Sola er jo den samme, men vi er
vendt mot den eller fra den.

Guds lys er det samme. Det er vi
som vender oss til det eller fra det.
Guds kjærlighet er den samme.
Vender vi oss til eller fra den?

Jul er lysets høytid. Den kristne jul
er å feire at Guds kjærlighet kom til
oss. Universets Herre kom, som et
lite menneskebarn, sårbart, av-
hengig – vil vi ta det imot? Eller
vender vi oss bort?

Juleevangeliet er fortellingen om
dem som tok imot: Det var først og
fremst Maria og Josef, så var det
gjetere og vise menn. Her er repre-
sentanter for høy og lav, fattig og
rik.

Guds lys er i vår verden. Han som
lå i krybben, er i sin kirke. Han
viste hvem han var ved sin opp-
standelse. Julebudskapet og påske-
budskapet utgjør et hele. De ut-
fordrer oss til å tro på ham som
kaster lys over vår tilværelse. Vi
utfordres til å se alle ting i lyset fra
hans oppstandelse. Det endrer vår
oppfatning av tilværelsen; det gir
lys og håp inn i vår verden.

Derfor var det avgjørende viktig at
han kom. Det feirer vi i julen.

Gledelig jul!
Biskop Laila Riksaasen Dahl
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Andakt
AV BISKOP
LAILA RIKSAASEN DAHL

TAKK!
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Advent og Jul på Prestehagen
Onsdag 11. des kl. 10: Diakoniutvalgets adventshygge med andakt,
sang, utlodning og bevertning. Juleutlodningen trekkes.

Fredag 20. des kl.15: Vi pynter juletreet. Are Sandnes og Ove
Berrefjord kåserer. Allsang akkompagnert av Kjell Håkestad. Servering
av riskrem og kaffe.  

Mandag 24. des kl 13: 
Julaften: Andakt v/Berrefjord og julemusikkv/Lardal Musikkorps.  
Velkommen!                                                       Hilsen Inger og Ove 

KIRKEN PÅ

og egen hjemmeside. 

Du finner begge deler ved å søke
på Den Norske Kirke i Lardal

Andakter 
på Bofellesskapet 2014

(onsdager)
5. februar kl. 10oo
2. april kl. 15oo 
4. juni kl. 10oo
Diakoniutvalget er med.

Andakter på Lardal
sykehjem våren 2014

(torsdager)
9. januar kl. 11oo
6. februar kl. 11oo
3. april kl. 15oo 
Konfirmanter medvirker 
8. mai kl. 11oo 
5. juni kl. 11oo

Slå ring om kirka: Gi en julegave til kirka!
Denne årlige gaveaksjonen (vedlagte giro)  har blitt et vesentlig innslag
i vår drift, og muligheten for å kunne opprettholde et godt tilbud innen-
for kirken.. Vi er svært takknemlig for alt vi får inn, både fordi midlene
er helt nødvendige for å kunne opprettholde driftsnivået, men også fordi
det varmer å oppleve en slik positiv holdning til kirka. Vi håper at dette
ikke oppfattes som utidig masing, men at de fleste ser at vi er avhengi-
ge av betydelige gaver for å kunne opprettholde nivået på tjenestene. Vi
ønsker en høy kvalitet på det som skjer i kirkene våre, enten det nå er
gudstjenesten søndag kl. 11, bryllup, begravelse eller konserter. Særlig
tror vi det er viktig å møte mennesker der de er i livet, om de er i bryl-
lupets gledesrus eller i sorg etter et dødsfall. Derfor er vi svært opptatt
av at den enkelte skal føle seg hjemme i kirka. Men kirka er mer enn det
som foregår i  de kirkelige handlingene. Vi har et bredt åndelig og kul-
turelt tilbud i form av konserter, korvirksomhet, barnearbeid,  hygge-
treff, pensjonistfester, konfirmantundervisning, bibelundervisning for
voksne,  m.m. De siste årene har vi også blitt en betydelig leverandør av
fagkurs innenfor livsmestring.

For de som ikke har anledning til å komme ut, særlig eldre,  følger vi
opp med hjemmebesøk, og en del kjenner også godt ved å kunne
komme til kirka for å få trøst og sjelesorg gjennom samtaler.  Vi tror at
kirka er viktig for mange menneskers liv, og vi ber om at mange må få
møte Jesus gjennom virksomheten. Stå sammen med oss gjennom bønn
og gaver!

Lardal sykehjem i ønsker å  takke
Lardal hagelag for fin beplantning
ved inngangen.

Lardal sykehjem ønsker å takke
pensjonistforeningen for god hjelp
til hagearbeid.

Vi ønsker å takke for gaven til
minne om Jenny Hvål.

Lardal sykehjem

Vi ønsker å takke for gaven til
minne om Marit Rasmussen

Lardal sykehjem

Vi ønsker å takke for gaven til
minne om Gullik Eikenæs

Lardal sykehjem

Vi ønsker å takke for gaven til
minne om Synnøve Magnussen

Lardal sykehjem

Vi ønsker å takke for gaven til
minne om Åse Riis

Lardal sykehjem

Vi ønsker å takke for gaven til
minne om Anne Marie Andersen

Lardal sykehjem

Vi ønsker å takke for gaven til
minne om Hedvig Flaatten

Lardal sykehjem

Vi ønsker å takke for gaven til
minne om Rolf Hellerud

Lardal sykehjem
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Velkommen til 
JULESANG I KIRKENE 

SVARSTAD KIRKE
Lysmesse søndag 8. desember kl. 1800

• Konfirmanter medvirker
• Lardal Musikkorps
• Lardal Barnekor
• Lardal Kantori

• Andakt v/sokneprest Sandnes
• Offer til Kantoriet 

STYRVOLD KIRKE 
Søndag 15. desember kl. 16oo

Vi synger julen inn
• Gruppe fra Lardal Musikkorps

• Lardal Kantori
• Andakt v/sokneprest Are Sandnes

• Fellessanger
• Offer til menighetsarbeidet

HEM KIRKE
Torsdag 19. desember kl. 18oo

Vi synger julen inn
• Opplesing v/Jon Inge Dieset

• Solosang v/Filip Natanael Håkestad
• Ord og tanker før jul ved sokneprest Are Sandnes

• Offer til menighetsarbeidet.

Velkommen til kirkene!



5

Siste søndagen i oktober var det høsttakkefest i
Svarstad kirke. I våpenhus og foran alteret stod det
friske eksemplarer av høstens grøde. Det er en god og
gammel tradisjon at vi hver høst takker Gud for de
gaver som jorda gir oss. På selve alteret var det også
en nydelig rosebukett, og vi i Svarstad menighetsråd
er svært takknemlige for at Bygdekvinnelaget pynter
alteret til hver Gudstjeneste i Svarstad kirke. 

I denne Gudstjenesten ble vi også minnet om alle de
kristne på jorden som blir forfulgt fordi de bekjenner
troen på Jesus, og offergaven var da også til Åpne
Dører som gjør et stort og viktig arbeid for de for-
fulgte. I tillegg til takknemligheten over høstens grøde
og Norge som et godt land, fikk vi også i denne
Gudstjenesten uttrykke takknemlighet over Guds rike
nåde. Prekenen handlet om Den gode far (Gud) og den
hjemkomne sønn (menneskene) fra Lukasevangeliet.
Uansett hva som har skjedd i livet vårt og hva dumt vi
måtte ha gjort, så står Gud alltid klar til å ta i mot oss
med åpne armer. Men vi må søke han !

Høsttakkefest i kirken

Rundt ”høstens grøde” sitter f.v.: Karen Evju fra Bygde-
kvinnelaget, sokneprest Are Sandnes, kirketjener Kai
Berntsen og kantor Kjell Håkestad

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. Det er det julen handler
om, og det er også den viktigste julegaven du kan få
og ta i mot. Gaven er gitt deg, men du må åpne. Du
kan ta i mot Jesus hjemme i stua di ved å be en bønn
der du ber Jesus om å komme inn i hjertet ditt. Du
kan også komme til kirkens arrangement eller ta
kontakt med kirken, så kan vi be sammen med deg.

For deg som ikke allerede har tatt i mot Jesus, så
anbefaler vi det på det sterkeste !

Menighetsbladet og 
kommunens infoblad ”Huldra” 

slås sammen
Fra og med 2014, kommer Lardal Menighetsblad
og Huldra til å slås sammen til ett blad. Det vil tro-
lig bli et fullfargeblad i A5-format på rundt 30
sider, der Menighetsbladet har den ene halvdelen.
Dette er en god måte for begge parter å nå enda
flere lesere på, samtidig som vi kan høyne kvalite-
ten på bladet. Mange kommuner og kirker rundt
om kring har gjort dette før oss, og vi er glade for
at Lardal kommune inviterte oss inn i dette nå.
Første nummer av det nye bladet kommer i mars
2014, og vi tar sikte på 3 utgivelser i året.

Advent og jul på Lardal sykehjem:
Torsdag 12. des kl. 1100:
Andakt, førjulsprogram med servering av gløgg,
pepperkaker og blomster.
Tirsdag 24. des kl 1130:
Julaften: Andakt v/Berrefjord og julemusikk v
Julaften kl. 1130: Andakt og musikalske innslag 

Svarstad Sjømannsmisjon
Innbyr til Årsmøte

Onsdag 22. januar 2014 kl. 1530 på
Bofellesskapet

• Årsmelding • Regnskap
• Valg • Andakt 
• Sang og musikk • Bevertning
• Kollekt til Sjømannskirkens arbeid.



Lardal Barnekor starter opp
øvelsene etter juleferien 9. januar
kl. 17oo i Svarstad kirke. Øvelser
hver torsdag. Gamle og nye sangere
er hjertelig velkomne!

For mer info: Ring Kjell Håkestad
på 988 51800

Barnkoret sang på Allehelgens-
søndagen
3. november var det Gudstjeneste i
Hem på Allehelgenssøndagen. Da
hadde vi gleden av å få se og høre
barnekoret. Nydelig sang og blide
ansikter varmet på en av høstens
skikkelige uværsdager. 
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Fredagskos med juleverksted
Fredag 6. desember kl. 14-1700 i Ungdomsskolens
gymsal og kjøkken.

Alle i barneskolealder er invitert. Vi spiser sammen,
lager julepynt og leker i gymsalen. Samlingen avsluttes i
kirka med en fortelling fra Bibelen. Konfirmanter er med
som ledere.

Påmelding innen 5. desember til 92263088 eller
33155200 eller mariann.eskedal@
lardal.kommune.no

Velkommen!  Det er viktig at du kommer!

Hilsen Kirken v/Mariann Eskedal, 
Kai Berntsen, Are Sandnes og konfirmantene

TROSOPPLÆRING
BLI MED I BARNEKORET

Fra juleverkstedet for et par år siden. Vi har alltid med
noen ungdomsledere. Her er det Even og Sindre som hjel-
per barna. I år er noen konfirmanter med som ledere.

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 orgel-
bygger i løpet av våren 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
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Konfirmantene er snart halvveis i året

Høstens konfirmanter har kommet
godt i gang med undervisning,
medvirkning på gudstjenester, hyg-
getreff på Bofellesskapet og andre
arrangement som de er satt opp på. 

Etter nyttår fortsetter vi med
undervisning, og det blir foreldre-
møte, innsamling til Kirkens nød-
hjelp,  misjonsbasar m.m. 1. mai-
helga reiser konfirmantene og
ledere på en spennende tur til Riga.

Deretter blir det prøving av kapper
/ fotografering, samtale- og konfir-
masjonsgudstjenester. Det er en
flott gruppe konfirmanter vi har,
også i år!
Are, Mariann, Kjell, Ronny og Kai 

Flotte 4-åringer i kirka

10.november hadde vi den årlige utdelingen av 4-års-
boka i Svarstad kirke. Mange barn, både 4-åringer og
andre, gjorde sammen med konfirmantene som med-

virket, sitt til at det kirken fremsto slik vi ønsker det,
som et levende Guds hus.

Agnes Schebesta får Min Kirkebok i gardintrappa.

F.v. foran: Thor Løvvold Rønningen, Andrine Nakjem, Sara
Othile Sjulstad og Ida Emilie Kveim-Liseter. Bak f.v.: Even
Løvvold Rønningen, Edvard Evjen Lindem og Agnes Marie



Det nærmer seg jul, og for de fleste barn  her i Norge
er forventningene til de mange flotte pakkene store.
Men julegaver, julemat og julepynt er ingen selvsagte
ting for de mange fattige rundt omkring i verden. 

Derfor har Misjon Uten grenser hvert år en julepakke-
aksjon. Ved å gi 200 kr finansierer du en slik eske som
vil gi en familie i Øst-Europa god mat og noen gaver
til barna. Misjon Uten Grenser har i år satt som mål å
få sendt av gårde 30 000 juleesker. Du kan støtte ved
å sende sms PAKKE til 2300. 

Fattige mennesker i Øst-Europa sulter i julen. Vi
kan gjøre noe med det.
Kalenderen har bare så vidt bikka midten av oktober,
men hos Misjon Uten Grenser har juleforberedelsene
vært i gang lenge. For når man skal dele ut 30 000
julepakker må man være ute i god tid.

Hver eneste førjulstid banker Misjon Uten Grenser på
døra til tusenvis av fattige mennesker i Øst-Europa.
Litt mat til jul, en god samtale og en omsorgsfull klem
betyr svært mye for dem som mangler det meste.
Gleden og begeistringen de viser sier mer enn tusen
ord.

Sergiu (7), Irina (3) og Olga (1) kommer fra en svært
fattig familie i Moldova. Da Misjon Uten Grenser
besøkte dem i desember i fjor, var det ingenting som
minnet om førjulstid og forventning i hjemmet deres.
Der handlet det om å ta en dag av gangen. At det var
desember gjorde ikke hverdagen noe lettere. Moren så
ikke for seg at det skulle bli noe annet enn kokte bøn-
ner i julehøytiden.

Når julen nærmer seg kan det virke som vi åpner hjer-
tene våre litt mer enn ellers i året. Det er kanskje ikke
så rart for julen handler om kjærlighet. Først og fremst
om Guds kjærlighet til oss mennesker, men også om
kjærlighet mellom mennesker.

Selv om noen mener at det fint går an å feire jul uten
å ofre Jesus en tanke, så tror jeg at den ekstra godhe-
ten og omsorgen vi viser hverandre rundt juletider
kommer fra Ham. Jesus lærte oss å være medmennes-
ker. Han lærte oss å vise nestekjærlighet. Og han gjør
det fortsatt når vi åpner hjertene våre.

For Sergiu, Irina og Olga betydde besøket fra Misjon
Uten Grenser at de kunne spise seg gode og mette i
julen. Samtidig opplevde de å bli sett. At noen besøk-
te dem og viste omsorg varmet hjertene deres og ga
dem håp. I en dyster og mørk tilværelse fikk den fat-
tige familien oppleve hva julen faktisk betyr. 

Har du lyst til å glede fattige mennesker i Øst-Europa
med en pakke mat og hyggelig besøk i førjulstiden?

Send sms PAKKE til 2300 og du gir 200 kroner.
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KIRKEN I LARDAL STØTTER
Misjon uten grenser

DIAKONI

815 33 300

Sliter du med depresjon og ensomhet. 
Vi er der 24 timer i døgnet 
for samtale i full anonymitet.

Leonica (6), Veceslav (3) og Agnesia (1) kommer fra en
fattig familie i Moldova. I fjor fikk de smake sjokolade til
jul. Gjett om de smilte!

Prestehagentreff våren 2014
Kirken og Lardal kommune innbyr til treff på
følgende mandager fra kl. 10-12:
13. og 27. jan., 10. og 24. feb., 10. og 24. mars, 7.
og 28. april, 12. og 26. mai, 2. juni.

Treffet er for alle pensjonister. Vi har kaffe og
kaker/vafler, opplesning, sang, quis og bingo. For
å bli hentet: Ring Ove Berrefjord på 92263088



Livsmestringskurs på Gavelstad
Livsmestringskursene fortsetter: 14. januar og 4. mars
er det livsmestringskvelder på Gavelstad. Sistnevnte
kveld er foreldre i 5.-7. klasse spesielt invitert fordi
det er en del av Tahirlekene. Programmet er i skriv-
ende stund ikke klart, men det blir annonsert i ØP og
på nettsidene våre.

Tahirlekene
Første uka i mars arranger Kirkens Livsmestrings-
senter i samarbeid med Svarstad IL og Barneskolen
TAHIRLEKENE 2014. Da har forhåpentligvis Norge
sikret en god medaljehøst i Sochis olympiske leker, og
nå er det barnas tur til å ha sine leker i Borgen ski-
anlegg.

Tirsdag, onsdag og torsdag den uken er det full akti-
vitet på dagtid med tilbud til skolene i Lardal og
omegn. På kveldstid legger vi opp til en livsmes-
tringskveld på Gavelstad tirsdag 4. mars og i Larvik
(sannsynligvis i samarbeid med Thor Heyerdahl
videregående skole) torsdag 6. mars.

Verdt å merke seg er det også at fontfiguren i disse
lekene, den blinde pakistanske Tahir, skal nok en
gang strekke seg etter nye personlige mestringsmål
gjennom å gå Vasaloppet i februar.

Hvorfor Tahir-lekene?
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».

Tahirs budskap er:  «Alle skal med».
I disse dager begynner Tahir selv oppkjøringen mot
Vasaloppet 2014. Der er det meningen at han skal gå

«Åpent Spor» mandag 24.februar. Vidar Bøe m/flere
fra Østmarka IL og et team fra Svarstad Idrettslag skal
sørge for at Tahir stiller godt forberedt og at han under
selve konkurransen har gode ledsagere, gode ski og et
godt støtteapparat ellers. Det vil være en STOR pre-
stasjon av Tahir med sitt handikap å gjennomføre det
90 km lange løpet i februar, men både han og støtte-
apparatet rundt har stor tro på at det skal bli en flott
opplevelse og «seier».
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LIVSMESTRING

Tahir skal i februar gå sitt første Vasalopp, og på Beitostølen
fikk han møte tidligere Vasaloppvinner Jørgen Aukland.

Arne Lindsverk er lagleder for Team Tahir. Her er Arne og
Tahir sammen med treneren til Petter Northug,  Eirik Myhr
Nossum. Team Northug er en av sponsorene til Team Tahir.

Harald Sjulstad er en av Tahirs trenere, og veileder Tahir
på en av sesongens første skiturer på Beitostølen.



Nå om dagen er postkassene
fullstappet av reklameblader
med jule-tilbud, og avisene
er fulle av fargerike gavean-
nonser. Det er noe veldig
fint med dette å gi hverandre
gaver i julen. Det er en måte
å vise at vi er glad i andre på,
og det blir sikkert mange

fine leker, barneklær og pc-spill under trærne i år også.
Men kanskje skulle vi stoppe opp litt ved det største av
alt vi kan gi barna våre; kjærligheten fra Gud. Å lære
barna om Julens virkelige gave i stallen i Betlehem, og
la dem bli kjent med  Jesu kjærlighet, er det beste vi kan
gi barna både i julen og ellers i året. For deg som tror på
Jesus, er dette kanskje helt opplagt, men likevel har det
muligens lett for å forsvinne litt i alt det andre rundt
julen. For deg som selv ikke helt klarer å tro på Jesus, så
kan det likevel være fint å få videreformidle noe trygt og
godt til barna.

Denne høsten har vi hørt mye om at kristendommen
skal få større plass i skolen igjen, gjennom å forandre
religionsfaget RLE til KRLE. Det gleder meg stort og
jeg vet at mange, både blant kirkegjengere og blant de
som ikke er så ofte i kirken, er enige med meg i dette.
For mange nordmenn betyr det mye å holde fast på
vår kristne kulturarv, kristne skikker og høytider. Det
synes jeg er flott! Men enda større blir det, hvis vi kan
se at K-en i KRLE ikke bare står for Kristendoms-
faget, men at K-en faktisk kan stå for Kjærlighet.
Jesus Kristus er Kjærlighet. Da blir det enda viktigere
å gi dette til barna. Jeg har respekt for at ikke alle i
Norge har en personlig tro på Kristus. Min påstand er
at Jesus lever, men jeg må godta at andre mener noe
annet. Men jeg undrer meg over de som protesterer
mot mer kristendom i skolen, og som ikke vil la barna
sine få høre om Jesus. De tar da et valg på vegne av
sine barn som kan frata barna store verdier. Hvis de tar
feil, ja hvis Jesus virkelig lever, så fratar de barna noe
uendelig godt. Det er også vanskelig for meg å forstå
at noen kan mene at barn skulle kunne ta skade av
kristendommen. Ser vi ikke nettopp at kristendom er
kjærlighet gjennom de mange sykehus, skoler, institu-
sjoner og  utviklingsprosjekt som kristne organisasjo-
ner og menigheter driver både i Norge og verden
ellers. Ja, selv om vi kristne skulle ta feil i vår tru på
den levende Jesus, så gir kristendommen likevel kjær-

lighet, håp og trygghet til millioner av mennesker.
Men nå er jeg gjennom mine livserfaringer også trygg
på at Jesus lever i dag, og at Han ønsker å være med
Deg og din familie. 

Det er godt å lese de mange leserinnleggene i avisene
som tar opp hvor viktig det er å kunne bære korset og
holde fast på kristendommen. Men det er også viktig å
peke på at dersom vi er bevisste på vår egen religion, så
er det verdinøytralitet og ikke islam som er den store
trusselen. Jeg har mange gode muslimske venner, og
opplever det som berikende. Vi har respekt for hveran-
dres tro. Kristendommens kjærlighet og nåde er jo net-
topp å ha respekt for hverandre, samtidig som vi viser at
Jesus har en grensesprengende kjærlighet. La meg der-
for få avslutte spalten min i dette nummeret ved å igjen
oppfordre alle til å la barna få «smake» på han som er
størst av alt, Jesus! Bruk bordbønn, kveldsbønn og bibe-
lens gode fortellinger. Ta barna med til kirken, søndags-
skole og andre steder der tryggheten formidles. Tal gjer-
ne kristendommens sak i det offentlige rom og lær dem
om Jesu nestekjærlighet. Det tror jeg vil gjøre Norge til
et enda tryggere og bedre land å bo i. Her er det fint å
sitere sosialmedi-sineren og legen Per Fuggeli: «Vi har
gull nok, velferdsordninger nok, blå resept nok – men
nestekjærlighet er den største kapital et land kan ha. Jeg
vet ikke hvor stor denne kapitalen er i Norge nå fordi
den ikke føres opp i bruttonasjonalproduktet. Men vi vet
at Jesus gjør nestekjærligheten større.» (Nokpunktet,
Universitetsforlaget 2010)

Eller som forfatter Edvard Hoem sa det til Bergens
Tidende: « Nåde i bøtter og spann, det er det vi treng.
Jesu kjærleik omfattar oss alle, same korleis vi steller
oss, det har eg erfart i mitt eige liv.»

En gledelig jul med Jesu rike kjærlighet ønsker jeg
deg!                                                 Ove Berrefjord
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Lardal Kantori sin jule-CD
Selges hos Svarstad Blomster
og Kirkekontoret for kr 150,-

Lardal Kantoris egen julekonsert
Svarstad kirke 5. januar kl. 17
Velkommen til en god avslutning på jula 

og start på det nye året!

DIAKONIARBEIDERENS SPALTE:
Gi barna den beste julegaven!

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

Maxi - Handicap - Taxi

Bestilling: 95 95 70 00
G. Øpstad 

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

Svarstad
07 - 21  alle dager

Bank
Forsikring
Eiendom

Landbruksredskaper

3277 STEINSHOLT
TLF. 33 12 94 42

GRAVMONUMENTER
Stort utvalg

Tilføyelser og oppussing

SANDEFJORD 
STENHUGGERI

Tlf: 33463132
Haslebakken 2a, 3229 Sandefjord

Vår rep i Lardal: Jørn Lie, 
mob: 91 62 75 37

Josef Borgersens
Begravelsesbyrå a/s

Etablert 1952

Leif Josef Borgersen

Skjerven - 3275 Svarstad

Telefonvakt hele døgnet

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

Vi kommer 
når lyset går

HENNING 
EL-INSTALLASJON A/S

33 12 87 10
90 03 19 40

Konfimasjon – Bryllup – Minnestund

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

Stoff til neste nummer 
av menighetsbladet må 
være kommet til redaksjonen
innen 1. februar 2014.

Hilsen 
Redaksjonen

Kirkens ansatte ønsker alle sine lesere

En Velsignet Julehøytid
og Et Godt 2014!

Vi vil også få takke våre annonsører og givere 
for støtten i 2013.
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Desember 2013
8. des.  Svarstad kirke kl. 18.00
”Vi synger julen inn”. 
Ofring til Kantoriet

15. des. Styrvoll kirke kl. 16.00
”Vi synger julen inn” 
Ofring til menighetsarbeidet.
Pepperkaker og gløgg.

19. des Hem kirke kl. 18.00
”Vi synger julen inn” 
Ofring menighetsarbeidet. 
Pepperkaker og gløgg.

24. des. Julaften 
Styrvoll kirke kl. 14.30
Gudstjeneste. Ofring til
Sjømannskirken.
Svarstad kirke kl. 16.00
Gudstjeneste. Ofring Redd barna

25. des. Juledag 
Hem kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. 
Ofring til Sjømannskirken.

26. des. 2. Juledag 
Styrvoll kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. 
Ofring til menighetsarbeidet.

Januar-februar 2014
1. jan. Nyttårsdag 
Svarstad kirke kl. 16.00
Minnegudstjeneste. 
Vi minnes de som døde i 2013.

5. jan. Hem kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Ofring til Sjømannskirken

12. jan. Svarstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Ofring til Sjømannskirken.

19. jan. Styrvoll kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Ofring til menighetsarbeidet.

26. jan.  Svarstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Ofring til menighetsarbeidet.

2. febr. Hem kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Ofring til
Bibelselskapet. Bibler til Cuba

DØPTE:
SVARSTAD
Caja Hansen Solstad
Mats Tveiten
Gjendine Marie Eikeland Skjerven
Karen Sofie Andersen Marthinsen

STYRVOLL:
Maren Elise Bøe Wear
Syver Vatnås Bråten 
(Døpt i Vatnås kirke)

DØDE:
SVARSTAD:
Svanhild Hagen, f. 1920
Irene Lofstad, f. 1925
Håkon Thorsås, f. 1925
Karen Sogn, f. 1931
Paul Annfinn Berg, f. 1936
Aslaug Johanne Ruteig, f. 1921
Bjørg Amundsen, f. 1924

STYRVOLL:
Hedvig Flaatten, f. 1922
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9. febr.  Svarstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Ofring til
Bibelselskapet. Bibler til Cuba

16. febr. Styrvoll kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Ofring til
Bibelselskapet. Bibler til Cuba

23. febr. Svarstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Ofring til menighetsarbeidet.

2. mars Hem kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Ofring til menighetsarbeidet

9. mars Svarstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste. 
Ofring til Lardal Barnekor.

16. mars Styrvoll kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Ofirng til Lardal Kantori

23. mars Svarstad kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. 
Ofring til trosopplæring
30. mars Hem kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Ofring til nytt orgel


