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Fra Mamma Maggie sitt arbeid for innbyggerne 
på Søppefjellet utenfor Kairo som er menighetens 
misjonsprosjekt.

Full hall med badminton i Norheim

Konfirmasjonstid. 
Hvem skal konfirmeres i Norheim, og når?
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Jeg ønsker å snakke 
om kjærlighet og med-
følelse i påsken, men 
min viktigste leksjon 
om meningen med livet 
og påsken fikk jeg da 
jeg besøkte det stedet 
der de verste grusom-
hetene mot mennes-
keheten hadde funnet 
sted. 

Jeg har reist til Maidanek, som var en av Hitlers 
beryktede dødsfabrikker. Jeg har lest om det og 
kjente til Maidanek av omtale. Men å reise dit på 
alvor var noe helt annet. Portene til dette enorme 
stedet var brutt opp, men minnene om dens dystre 
fortid, der mer enn 300 000 mennesker døde, var 
fortsatt beklagelig synlige. Jeg la merke til piggtrå-
den, vakttårnene og rekkene med brakker der folk 
tilbrakte sine siste dager og timer. 

Det sto også flere jernbanevogner der. Jeg tittet 
inn i dem. Synet var forferdelig. Enkelte inneholdt 
kvinnehår, glass, smykker, gifteringer og pynteting 
som folk bar på seg av sentimentale grunner. Den 
siste jernbanevognen jeg tittet inn i, var fylt med 
barneklær, babysko og leker. Jeg klatret ned og 
grøsset. Kunne livet være så grusomt ? Stanken 
fra gasskamrene og den umiskjennelige lukten av 
død som hang i luften, ga svaret. Men hvorfor ? 
Hvordan var det mulig ? Jeg klarte ikke å fatte det. 
Jeg gikk omkring på leirområdet i undring. Så kom 
jeg til brakkene. På veggene hadde folk risset inn 
navnet sitt, initialer og tegninger. Hvilke redskaper 
hadde de brukt ? Steiner ? Neglene ? Jeg så nøyere 
etter og oppdaget at det var ett bilde som gikk 
igjen. Sommerfugler. Overalt så jeg sommerfugler. 
Enkelte var grovt risset opp. Andre var ganske 
detaljerte. Jeg kunne ikke forestille meg sommer-
fugler på et så forferdelig sted som Maidanek, 
Buchenwalt eller Dachau. Men brakkene var fulle 
av dem. I hver eneste brakke jeg kom inn i. 

”Hvorfor sommerfugler ?” spurte jeg meg selv. De 
hadde ganske sikkert en spesiell betydning. Der 
og da ønsket jeg bare å forstå hvordan mennesker 
kunne oppføre seg så morderisk mot andre men-

nesker, spesielt uskyldige barn. Så ble jeg avbrutt 
i tankerekken. Jeg hørte den klare, rolige stemmen 
til en ung kvinne som svarte meg. Hun het Golda. 
Hun var født i Tyskland og var 12 år gammel 
da Gestapo kom til farens firma og tok hele fami-
lien med seg. Rett etter krigsutbruddet ble hun og 
resten av familien deportert til Maidanek. En dag 
beordret vaktene dem inn på en rekke de hadde sett 
så mange stille seg opp i, og aldri vende tilbake fra. 
Hun og familien var blant de som ble skjøvet inn i 
gasskammeret. Denne skjønne kvinnen Golda var 
den siste de forsøkte å klemme inn før de lukket 
dørene og skrudde på gassen. Ved et mirakel, ved 
guddommelig inngripen, fikk de ikke lukket igjen 
døren med henne innenfor. Det var for fullt. Hun 
ble deretter oversett på en eller annen merkelig 
måte, og det reddet livet hennes. Da sa hun til 
seg selv: ”Jeg må leve for å kunne fortelle verden 
om dette. Jeg må overleve for å fortelle om de 
grusomhetene disse menneskene utførte.”  

Da leiren ble frigitt, ble Golda  paralysert av sinnet 
og bitterheten som grep henne. Hun kunne ikke 
bruke resten av sitt verdifulle liv på å spy ut hat. 
”Hvis jeg brukte mitt liv, som var blitt spart, på å 
så hat omkring meg, ville jeg ikke være noe anner-
ledes enn Hitler. Den eneste måten vi kan finne 
fred på, er å la fortiden ligge,” sa hun. På sin egen 
måte svarte hun på alle spørsmålene som hadde 
dukket opp i hodet mitt da jeg var i Maidanek. Hun 
forklarte det selv ved å si: ”Hvis jeg kan forvandle 
ett menneskes liv fra hat og hevn til kjærlighet 
og medfølelse, fortjente jeg å overleve.” Hvordan 
kunne du da forstå Golda, som hadde opplevd så 
mye grusomt, og i stedet hadde valgt å tilgi og vise 
kjærlighet ?

Det er selve meningen med livet og påsken. Jeg 
forstå, og forlater Maidanek, forandret for alltid. 
Det føltes som jeg hadde begynt å leve på nytt. 
Jeg ønsker å studere medisin og hjelpe andre men-
nesker. Men jeg besluttet meg for at meningen med 
livet mitt skulle være å sørge for at fremtidige 
generasjoner ikke skulle skape en ny Hitler. 

Du kan holde ut alt når du har kjærlighet til Gud. 
Mitt ønske er at du forsøker å gi mennesker og 
Gud mer kjærlighet. Den eneste som lever evig, er 
kjærligheten. Tenk på dette i påsken. 

God Vår og Påske ! 

Sommerfugler og påsken

Av Christina Vikshåland
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Årshjul på kirkegården
 
- gode råd fra John Terje Hagland, gartneren hos 
kirkevergen.

I travle perioder fra tidlig om våren, og utover som-
meren og høsten, kan vi komme litt på etterskudd 
med kantklipping rundt gravene. Derfor hadde det 
vært fint om dere hadde hatt med hagesaks når dere 
besøker gravstedet, og stusset litt rundt eget grav-
minne selv.

Ellers venter vi at dere ikke bruker plassen bak grav-
minnet til ”lagerplass” for glass, vaser, streng og 
lignende. Når vi treffer på ting bak gravsteinen, må 
vi stoppe klipperen, og vi mister ”flyten” i jobben. 
Videre oppstår det fare når vi kantklipper; knuste 
gjenstander og streng blir slynget opp og kan skade 
den som kantklipper. 

Hva vi skal plante i krukker 
og bed foran gravminnene 
våre, må bestemmes av de 
erfaringer vi har, og etter 
hvert får. Det kan variere 
på en og samme kirkegård 
hvilke planter som trives 
best. Faktorene som spiller 
inn er vindforhold, sol og 
skygge, godt drenert eller 
vass-sjuk jord osv.

Det kan være lurt å kaste et blikk på nabogravene 
og følge med utover sesongen, for å se hvem som er 
mest heldig med plantevalget, og notere seg dette til 
neste sesong. Plantevalget er selvsagt også avhengig 
av hvilket sommervær vi får.

Planter som er sterke mot frost og kulde er jo mini-
påskeliljer og andre løkplanter, lyngplanter og stau-
der. Av sommerplanter er stemor sterkest mot frost. 
For at stemoren skal holde seg fin hele sesongen, 
krever den plukking av blomster og stilker, og litt 

forsiktig gjødsling rundt midtsommer.

Planter som er svake for frost og som må vente 
til godt ut i mai før en planter, er tagetis (fløy-
elsblomst), knollbegonia og georginer. Begonia og 
margaritt-sorter kan tåle mye regn.

Hvis en planter små prydtrær, må en huske at de ofte 
vil vokse seg for store, og at en da må flytte dem. 
Etter vedtektene kan vi kun plante i bedet foran stei-
nen, og plantene skal ikke bli høyere enn gravmin-
net, eller gå ut over bedkanten. Vi bør også kunne 
lese navnet til avdøde. (www.karmoykirken.no).

Løk-planter kan vi sette i perioden september - 
november. En regel er at vi setter løken dobbelt så 
dypt som størrelsen på løken.

Hvis en er plaget med at markmus spiser opp løkene 
i løpet av vinteren, er det et godt tips å bruke einer 
(brake) i stedet for granbar til pyntegrønt. Mus og 
rotter skyr einer. Ellers 
tåler løken veldig godt 
frost. Løk har en natur-
lig ”frostvæske” i seg, 
som er bedre enn den vi 
bruker på bilen!

Og så kommer våren 
igjen, og mange busker 
og trær som så døde 
og visne ut i vinter, 
viser seg med svul-
mende knopper og fulle 
av livskraft. 

Også i det lille bedet vi har foran gravminnet til våre 
kjære, livner det til, og hvis vi satte løker sist høst, 
ja, så har vi forhåpentlig et flott flor i vente. Pass på 
å fjerne mosekrans og granbar før løkspirene blir for 
store. De blir lett skadet hvis de har vokst seg inn 
i vinterpynten.
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Etter mange år borte fra hjemtraktene - både over 
og under vann, samt i utlendighet -  har Karl Martin 
Hansen(41) fra Spanne etterhvert vendt kursen hjem 
igjen. 
Fastlandsiå har utfordret ham på fortelle litt om 
veien han har tatt fra han bodde hjemme og til han 
nå er tilbake. Hvorfor er jeg den jeg er idag? Slike 
spørsmål er ikke enkle å svare raskt på - og gjerne 
noe ikke alle vil vite noe om?

Et par slalomski staket veien
Det er utrolig hva ett kjøp av noen slalomski, og en 
tur til Utsikten(leirsted på Seljestad, red.anm.) kan 
gjøre i forhold til å stake ut en kurs. En weekend 
sammen med kjerkegjengen, gjorde at det var en 
plass jeg begynte å ferdes. Som lærerutdannet, så ser 
jeg sammenhengen mellom arv og miljø. Vi blir jo 
preget av de omgivelsene vi vanker i - og en fortid i 
ungdomsmiljøet på Norheim har satt spor.
Miljøet gav mye tillit, og kreativiteten fikk romslige 
utfoldesesmuligheter.Vi fikk mye ansvar, og vi tok 
mye ansvar. I etterkant ser jeg også at det var ting 
vi gjorde som jeg ikke hadde latt ungdommen gjøre 
idag .

Fra maskin til mennesker…ja takk - begge deler
Sjøen har vært viktig for meg, og med et greit inn-
slag av maskinister i familien, så er teknikk noe som 
alltid har vært interessant. Men kirkemiljøet førte 
bla til at jeg havnet på lærerskolen, istedenfor på 
ingeniørstudiet. Det sosiale og det mellommennes-
kelige jeg ble utfordret på der, gjorde at jeg valgte en 
utdannelse som hadde med mennesker å gjøre.

Mellom høye himmel og dype hav
Jeg innså raskt at jeg aldri ville bli den ansatte som 
får 40-årsmedaljen for lang og tro tjeneste på en 
arbeidsplass - men jeg har fulgt noen hovedlinjer. 
Fra Ubåttjeneste i militæret, treffe kona på skøyta 
jeg hadde, til motormann og lærer på skoleskipet 
Gann, til kommende engasjement med båt på heltid 
i Smart Marine.
Jeg har også vært heldig, og hatt mange arbeids-
plasser med en høyere himmel over det jeg driver 
med, innenfor skole og organisasjonsliv, fra KFUM 
Speider - via motorsykkel-lærer på Solborg folke-
høgskole, til dagens arbeid som programsekretær i 
KFUK-KFUM.

Med Ten Sing Norway i Tjekkia
Et stort og viktig veivalg var året jeg fikk på Ten 
Sing Norway i Tjekkia. En haug med kreative, res-
surssterke og dyktige ungdommer med en solid por-
sjon selvtillit får til mye - og vekker instinkter som 
sier alt er mulig. Der fant jeg mitt ståsted i en øku-
menisk folkekirke, i en organisasjon som stod for en 
livsbejaende kristendom, og midt i ett internasjonalt 
engasjement som har hengt ved videre. Europa og 
verden ble lite etter dette året.

Av Sigbjørn TjelleStø kurs med digresjoner
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Misjonær på Madagaskar - for en rettferdig 
verden
En hendelse jeg husker, er at som misjonær på 
Madagaskar, ett av verdens fattigste land, satt jeg og 
leste norske nettaviser inn mot valget i 2005. ” Vi 
kan ikke hjelpe andre før alt er 100% hos oss selv”, 
fikk fram en veldig flau smak i munnen min. I mitt 
møte med ungdommer har det vært viktig å forsøke 
og formidle at vi er født på en gullgrein, og vi vet 
å verdsette det - og gjøre bevisste valg i forhold til 
det.
En annen (blitt viderefortalt til meg) var historien 
om den fattige og flinke medisinstudenten som 
hadde avlagt eksamen, og som muntlig fikk tilba-
kemelding om at det var bra, for senere å motta 
strykkarakter. Litt undersøkelser viste at hans eksa-
mensresultat var kjøpt av en annen…..
 Vi kan og må jobbe for en mer rettferdig verden.

Dårlig på small-talk, men…
I dagens arbeid og møter med mennesker, ser jeg 
at kona har hilst og snakket med hele forsamlingen 
før jeg har kommet igang. At jeg er dårlig på small 
talk betyr ikke at jeg ikke bryr meg om verden rundt 
meg.  Jeg mener at de sosiale rammene er viktige 
for at vi skal ha det godt i menighetsarbeidet og i 
den lokale kirken.
Da er vi tilbake til begynnelsen. Jeg reiste som 19 
åring ifra en kirke der jeg opplevde gode sosiale 
rammer, og en kirke som var aktiv. Det var det jeg 
ønsket å komme tilbake til også.
Derfor er det godt å lese visjonen til Norheim 
Menighet, som jeg håper jeg kan få bidra til blir 
levende:

En raus og tydelig kirke 
hvor mennesker får høre til 
et inkluderende kristent fellesskap.

Årets konfirmanter
Lørdag 07.05.11 kl. 10.30
Carl Harald Bredahl Eriksson
Edi Kristine Eik-Nes
Emilie Stølheim Eike
Espen Falck Nygård
Georg Huber Gudmundsen
Gunn Maren Lindgren
Jonas Østrem
Karine Vestbø Tollefsen
Kristian Gunnarshaug
Lars Tore Simonsen 
Malin Sandhåland
Marianne Selle
Merita Fjetland
Sebastian Samsonsen
Sigmund Waage Wee
Solveig Aasbø Hansen
Tim Hårek Andreassen
Tomas Askeland Hansen
Vanessa Thorstensen
Vebjørn Aasen
Øyvind Matre
Øyvind Sundve
Julie Hillesland

Lørdag 07.05.11 kl 12.30
Alexandra Metallinou Log
Arild Mevatne
Bjørn Arthur Mikkelsen Hjartnes
Daniel Djønne Lund
Eirik Breivik Skaldebø 
Eirik Eidhammer
Emilie Stueland
Even Vester Edvardsen
Filip Nikitas Metallinos Log
Fredrik Tungland 
Hanne Martinsen
Haakon Mikal Solsvik Storesund
Håkon Synnes Ytreland
Ingrid Marie Jaastad
Isak Lindeland Andreassen
Joakim Østensen
Karoline Tungland 
Kjersti Tjelle
Lene Strømmen
Malin Ljøstad
Marthe Lie
Matz Sagebakken Slotnes
Morten Hetland
Morten Knutsen
Pål Ørpetvedt Vestre
Runar Klippenberg Storstein
Silje Helene Dahle
Solfrid Thingbø
Tom Rossebø

Lørdag 07.05.11 kl.14.30
Ann Helen Børseth
Camilla Samuelsen
Dag Skogland Mokleiv
Elise Thaule
Heidi Solheim
Herman Bauge
Håkon Østebøvik
Jeanette Bredsten Kvalevåg
Jørgen Schmidt Eielsen
Karoline Gabrielsen Hamre
Kristian Emil Sandvik 
Valentinsen
Linn Lande Viksund
Mats Kvalvågnes
Silje Røgenes
Sindre Bakke Eliassen
Ådne Falkeid
Thomas Emil Vik
Tor Eirik Nordtveit Jensen
Kristine Stray
Oddmund Bratseth Leite
Celina Lea
Rebecca Økland
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Karmøy badmintonklubb fra Stord 
til Norheim og ut i Norge
Karmøy Badminton ble egentlig ”unnfanget” på 
lærerhøgskolen på Stord. Einar Hansen hadde 
utrolig nok aldri hørt om noe annet enn hage-
badminton før han kom i kontakt med en 
meddstudent, Elisabeth Kjærland, som var en 
dyktig badmintonspiller. Einar og kameraten 
Geri Haarr fikk grunnleggende opplæring. Etter 
noen få økter var de i gang med faste treninger i 
gymsalen på Stord lærerhøgskole. 
Det ble også organisert en doubleturnering hvor 
Einar og Elisabeth kom til finalen - men tapte. 
Med bronsepokal i lomma dro Einar Hansen 
hjem til Karmøy og ”frelste” alle han traff. 
Karmøy Badminton Klubb ble offisielt startet 
29.09.1996. Det ble avholdt stiftelses/styremøte i 
Kopervik. 
Medlemsliste (14 medlemmer) og referat ble 
sendt til NIF for å bli godkjent som klubb. 
Treningslokalitetene har ikke alltid vært som i 
dag. I starten trente de på Avaldsnes barneskole 
og var 5-6 faste. Gymsalen på Avaldsnes skole 
var aldri ideell for badminton, så treningen ble 
snart flyttet til Hauge skole på Torvastad. Her 
var det bedre plass, men uten merking og skikke-
lige nett, ble det litt halvveis. Da treningen tok 
til i Norheimshallen var det som en byttet ut en 
Lada med Mercedes. Her var det fire oppmerkede 
baner og proffe nett. Vi var i gang.. 
(Fra nettsiden kabk.net)

Fra starten i 1996 og til i dag har det skjedd 
mye med klubben. Vi har fått snakket med Anne 
Lisbet Flåten som i dag er både leder i styret og 
trener.

Hvor lenge har du vært med, og hvordan har 
klubben forandret seg gjennom denne tiden?
Jeg tror jeg startet opp i 2001 og overtok som 
leder en gang i 2002. Utvikling tar tid og den 
største     forskjellen er nok antall medlemmer, 
fokuset på barn og unge og på konkurranse.

Hva med din egen bakgrunn. Har du spilt bad-
minton før du startet opp i Karmøy? Hvor? Hvor 
lenge og på hvilket nivå?
Jeg begynte å spille badminton hjemme på Rub-
bestadneset. Da jeg flyttet til Odda for å gå på 
idrettslinja på gymnaset var det heldigvis en hau-
gesunder som startet badmintonklubb der. Jeg 
sluttet da jeg ble seniorspiller, og hadde pause i 
18år.  Jeg har ingen nasjonale plasseringer, men 
klarte å kvalifisere meg til Ungdommens Bad-
mintonmesterskap to ganger.

Det er mest barn som er og trener. Er det en 
klubb som er bare for barna, eller er det rom for 
voksne også å være med? 
Det er ikke en klubb for bare barn. I år har vi 
fått til et mosjonsparti om mandagskveldene fra 
21.00- 22.00. Det er en flott mosjonsidrett, så vi 
håper på gode treningstider til neste sesong.

Det kan være over 40 barn fra 6 til 16 år på 
treningene og gjerne noen voksne også. Hvordan 
er det mulig å gi et tilbud tilpasset en så stor 
alders og nivåspredning i løpet av en trening i 
en hall?
Det er nok en fordel å være lærer.
Det er jo ikke ideelt med så mange på en gang, 
jeg har jo ikke anledning til å gi hver enkelt 
det de fortjener.  Det som gjør det mulig er nok 
spillerne selv. De er en flott gjeng som gjør det 
som forventes av dem. De eldste og mest erfarne 
spillerne bruker jeg i deler av treningene til å slå 
og vise yngre og eller nye spillere. De yngste 
spillerne må ha foreldre med seg. Foreldrene må 
selv være aktive og de får ulike oppgaver som de 
skal jobbe med.

Med så mange på treningene, er det plass til 
flere? 
Egentlig så har vi ikke plass til flere, men vi har 
aldri sagt nei til noen. Det er ikke lett å si nei og 
det er alltid noen som slutter.

Av Trond Krogsæter
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Må du ha mye dyrt utstyr og være flink til å spille 
for å begynne på treningene?
Utstyr kan lånes av oss og en må ikke være flink 
for å begynne. Det en må være flink til er å følge 
regler og være selvstendig.

Noen av barna er med på turneringer. Må de 
reise langt for å få noen å spille mot?
Vi må ikke reise langt, men de som vil kan reise 
langt. Det er klubb/er i Haugesund, på Stord, i 
Bergen og Stavanger.

Karmøy arrangerte en rankingturnering for 13 
og 17 åringer fra hele landet nå i mars. Hvordan 
gikk det både organisatorisk og sportslig?
Det gikk kjempeflott både organisatorisk og 
resultatmessig.  Det var mange som jobbet både 
dag og natt for at gjestene våre og våre egne 
spillere skulle ha en god opplevelse. Vi har fått 
mange gode tilbakemeldinger. Det ble en 1.plass i 
mixed U15 og to 3. plasser (HDU15 og HSU15). 

De som er med på nasjonale turneringer, hvordan 
klarer de å hevde seg mot spillere fra klubber fra 
større miljøer med trenere som får betalt for å 
jobbe med dem?
Det er ikke lett å hevde seg i toppen, men vi har 
noen som klarer å ta noen medaljer og andre som 
er like bak. To av spillerne er med i Norge sin 
talentgruppe for U15. 

Du er også aktiv på forbundsnivå. Hva går arbei-
det som du er engasjert i her ut på? 
Jeg er leder i Utviklingskomiteen i Norges Bad-
minton Forbund. Det viktigste arbeidet er å 
arbeide for å øke medlemstallet. I utviklings-
komiteen har vi bl.a. ansvar for jentesatsing, 
skoleprosjekter, anlegg, kommunikasjon og bred-
detiltak. NBF startet i fjor et større Utviklings-
prosjekt som skal avsluttes i 2014. Jeg er med i 
denne prosjektgruppa. Dette er spennende arbeid. 
Utvikling tar tid!

Har du noen ønsker/drømmer for framtiden?  
Hvordan ønsker du at aktiviteten i Karmøy bad-
mintonklubb skal være om 10 år?
Badminton er en idrett som er svært krevende 
både teknisk og taktisk. Det er også nødvendig 
med god kondisjon, styrke, spenst og bevegelig-
het. I tillegg til dette trenger vi god plass. Vi 
trenger god banekapasitet og god takhøyde. En 
stor hall med mange baner og mulighet for mange 
treningstider i uka er selvfølgelig en ønskedrøm.
Jeg håper at Karmøy BK i årene framover vil 
bestå som en breddeklubb med plass til både 
mosjonister og konkurransespillere i alle aldre. 
Jeg håper også at det vil være flere trenere som 
kan jobbe sammen i et trenerteam. 
Vi har vært tålmodige og jobbet sakte men sikkert 
med å bygge klubben, og det må vi fortsette med. 
Alle ledd i en organisasjon er viktige og det er 
viktig å erkjenne at ting tar tid. Frivillighetsarbeid 
er ulønnet arbeid og det er det viktig at alle 
forstår.

Denne gjengen representerte Karmøy på Ungdommens Badminton mesterskap i Kristiansand 1-3 april.
Det er fra v. Lovise Krogsæter, Astrid Gunnarshaug, Silje Bjordal, Emily Linn Wallace, Marte Melkevik, 
Karoline Kaldheim, Sturla Flåten Jørgensen, Michael Nedrebø, Lene Bjordal, Solvår Flåten Jørgensen, 
Magnus Bjordal, Arild Mevatne, Håkon Synnes Ytreland og Helene Halseid Pedersen.
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21.04.2011 19:00 Norheim kirke
24.04.2011 11:00 Norheim kirke
01.05.2011 11:00 Norheim kirke
07.05.2011 10:30 Norheim kirke
07.05.2011 12:30 Norheim kirke
07.05.2011 14:30 Norheim kirke
08.05.2011 10:30 Norheim kirke
08.05.2011 12:30 Norheim kirke
15.05.2011 11:00 Norheim kirke
17.05.2011 09:00 Tuastad bedehuskapell
22.05.2011 17:00 Kolnes grendahus
22.05.2011 11:00 Norheim kirke
29.05.2011 11:00 Norheim kirke
02.06.2011 12:00 Tuastad bedehuskapell
05.06.2011 11:00 Norheim kirke
12.06.2011 11:00 Norheim kirke
19.06.2011 11:00 Norheim kirke
26.06.2011 11:00 Norheim kirke

GUDSTJENESTER

Sport & sprell og kirkegospel fredag 20 mai
kl.19.00 for undom fra 8.klasse og oppover.

Stilling ledig som oppsøkende journalist  i Fastlandsiå.

Du må kunne arbeide selvstendig. 
Ha evne til å komme i kontakte med personer,  foreninger 
og arrangementer som er interessante å lese om. 
Ha evne til å skrive, ta bilder, og sende dette på e-post 
til redaktøren.
Alder er ingen begrensning.
Lønn: Kontanter har vi ennå ikke sett, men gleden over 
å formidle, og muligheten til å bringe videre saker en er 
opptatt av er stor.
Søknadsfist: Jo før jo heller.
Søknad sendes til tkrogsae@start.no 

Layout:    Trond Krogsæter
Trykking: Karmøy trykkeri 
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Spørsmål til spillere på badmintontrening.
1. Navn.
2. Alder.
3. Hvor bor du?
4. Hvor lenge har du spilt.
5. Hvorfor spiller du badminton?
6. Hva er det kjekkeste du har vært med på på 
    trening/turnering?

1. Camilla Moksheim.
2. 11.5 år.
3. Vormedal.
4. 1.5 år.
5. Fordi jeg synes det er gøy.
6. På turneringen i Skåredalen   
     i mars. Det var kjekt å spille  
     kamper mot andre.

1. Sunniva Indrøy Risanger.
2. 13 år.
3. Norheim.
4. 4 år.
5. Det er gøy å trene, og kjekt 
på turneringer.
6. Å vinne VM (Vestlands-
mesterskapet) på Fitjar i 
singel.

1. Anders Haugland.
2. 10.5 år.
3. Norheim.
4. 2 år.
5. Jeg synes det er gøy, kjekt å  
    være med venner.
6. Det er kjekt med klubb- 
    mesterskapet, å spille 
    kamper mot de andre, og 
    servekonkurransen.

1. Håkon Sinnes Ytreland.
2. 15 år.
3. Vormedal.
4. 2 år.
5. Kjekt å spille. Møter 
mange kjekke folk.
6. Badmintonleiren i 
    Kristiansand. Mange 
    folk, god trening. Får 
    holdt formen ved  
    like om sommeren. 

Kjekt å være med på UBM (Ungdommens badmin-
ton mesterskap) i år.

1. Karoline Kaldheim.
2. 16 år.
3. Lysskar i Haugesund.
4. 4 år.
5. Kjekt. Det er en bra 
    måte å holde seg i 
    aktivitet på. Lett å 
    bestemme selv hvor 
   mye en vil trene.

6. Årets høydepunkt er leiren i Kr. Sand. 
Bra opplegg, kjekke folk og mye god trening i 7-8 
timer hver dag i ei uke.
 
1. Martin Aardal.
2. 7 år.
3. 0,5 år.
4. Rossabø.
5. Liker ikke fotball, det er 
   kjekkere med badminton.
6. Bare to som spiller 
    sammen, i fotball må 
    alle krangle om en ball.
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www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
Amfi Åkrehamn-Skudeneshavn

www.imibb.no  post@imibb.no

Oasen storsenter - tlf. 52 83 16 82

Ansatte i Norheim menighet:
Sokneprest Sigve Clementsen   52 81 20 32 - sigve.clementsen@karmoykirken.no

Kateket Eli Kolstad    52 81 20 35 - eli.kolstad@karmoykirken.no

Prostiprest Eldbjørg Andreassen  52 81 20 33 - eldbjørg.andreassen@karmoykirken.no

Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge  91 19 79 43

Kantor Håvard Skaadel   52 81 20 36 - haavard.skaadel@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland  91 14 95 38

Sekretær Hildegunn Mortveit   52 81 20 40 - hildegunn.mortveit@karmoykirken.no

Adm.leder/ungd.leder Ole Thomas Fidjeland 52 81 20 31 - ole.thomas.fidjeland@karmoykirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Marta Birgitte Sevland 52 81 20 34 - marta.birgitte.sevland@karmoykirken.no

Diakoniarbeider Hilde Gudmundsen  52 81 20 37 - hilde.gudmundsen@karmoykirken.no

Kateketvikar Leila Rikstad

Redaksjonsutvalget:
Sissel Lavoll Martinsen   45 61 13 31 - sissel.martinsen@gmail.com
Trond Krogsæter    45 63 08 32 - tkrogsae@start.no
Vidar Frette    48 02 74 51 - vidar.frette@hsh.no
Sigbjørn Tjelle    40 24 43 60 -sigbjorn.tjelle@haugnett.no

Postadresse:
Norheim menighet
Postboks 1230
5508 KARM-
SUND

Besøksadresse:
Norheimvegen
5542 KARM-
SUND

Telefon:
52 81 20 40
Faks:
52 83 12 94

Kontortid:
Tirsdag til fredag 
kl. 09.00-14.00.

Vil du ha din logo her?
Ta kontakt.

Et alternativ for aktive mennesker

Støtt våre sponsorer.
De støtter oss.

E-post: norheim@karmoykirken.no  Konto Norheim menighet: 3330 07 70520
Hjemmeside: www.norheimkirke.no  Konto Givertjenesten: 3340 61 00575

Tlf:52 70 19 70
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DØPTE:
16.01 Live Arianne Sæverud 
 Gjerstad
 Mari Gjil
 Lilly Munkejord Pedersen
23.01 Endre Helvik
30.01 Jarle Krogenes Aarvik jr.
 Benjamin Rasmussen 
 Andersen
 Linea Serin Bentsen
 Sanna Haaland
 Ruth Meland Kostur
 Eliah Kvinnesland
13.02 Marie Langhelle
 Marielle Apeland
 Andreas Lindevik Håvik
 Henriette Helgeland
 Ada Madsen Karakis
 Emilie Nygård Madsen
 Anders Østevik
 Judith Østhus
 Sofia Lothe Østrem
 Victoria Færaas Saltvedt
27.02 Nathalie Hustveit
 Amalie Nilsen Kvammen
 Lilly Kristin Susort 
 Maurangsnes
 Matilde Øvrebø
 Alice Pettersen Stangeland
 Henrik Grønning Strømfors
 Livia Spångberg Veim
 Thea Vikse
13.03 Ulrikke Hovda Thorvaldsen
 Alva Hovda Thorvaldsen
20.03 Martin Andresen Lervik
27.03 Amalie Wiig Steinsvik

DØDE:
12.12 Signe Beate Erland 
20.12 Kåre Johannes Hillestad 
25.12 Ingeborg Johanne Røyset 
08.01 Ellen Malene Myge 
18.01 Lina Åse 
23.01 John Michal Osteig 
30.01 Gudrun Signora Sakseid 
01.02 Beate Anette Hansen 
07.02 Eldbjørg Pedersen 
08.02 Aslaug Danielsen 
14.02 Anna Birgitte Fredriksen 
15.02 Salve Høyvik 
03.03 Agnes Kristofa Strømfors 
04.03 Rigmor Robberstad 
14.03 Per Bertelsen 

Flere konfirmanter !

Søndag 08.05.11 kl 10.30
Amund Saltveit 
Annette Dybdahl
Haakon Sidney Buckland
Helene Blix Rasmussen
Jan Sigmund Sveen Våge
Janne Fagervold
John Ivar Saltveit Våga
Karina Pensgaard
Karsten Hervik Hansen
Malin Knutsen
Marius Aase Øvrebø
Markus Tonning
Mona Kristin Dalaker Sjursen
Ola Tveit Dybdahl
Othelie Ness Karlsen
Per Olav Flister
Sindre Steinsvik Kolstø
Vebjørn Saltveit 

Søndag 08.05.11 kl 12.30
Amalie Bøe Apeland 
Amalie Breivik
Amalie Nøkling
Bjørn Even Vågen
Bo Niklas Bauge Brinkeback
Christina Hals Waage
Espen Økland
Fredrik Sommersel Hopland
Frida Helen Bredal Grannes
Harald Olaisen Bjørge
Helene Vestre Alcott
Lauritz Marcus Apeland 
Mads Clementsen Thuestad
Maria Robberstad Strand
Marie Kjetland
Marius Hellesund
Mone Nes Gunnarshaug 
Morten Lewinsen
Nisachon Thumrin
Rikke Røthing Halleland
Sander Lothe Nes 
Simen Bua Kallevik
Sondre Bjønsaas Nielsen
Torbjørn Hetland
Øyvind Bertelsen Lofthus

INNSAMLING TIL NORHEIM MENIGHET

Kan du gje ein fast pengesum til Norheim menighet kvar 
månad?  Eller, dersom du alt gjev, er det aktuelt for deg å auka 
beløpet?  Pengane skal dekka delar av stillingane som diakon og 
prest (som mellom anna er knytta til gudstenestene på Kolnes) 
og går dessutan til barne- og ungdomsarbeid i form av leiartre-
ning og liknande.  Desse stillingane har så langt vore dekka frå 
andre midlar, men desse fell vekk frå neste årsskifte.

Den faste gjevartenesta i Norheim menighet må derfor aukast til 
420 000 kr per år.  No samlar me inn omkring 100 000 kr per 
år til menighetsarbeidet.

Hugs at ved fast, registrert gjevarteneste får ein skattefrådrag; 
opp til 12 000 kr per person med inntekt kan trekkjast frå i 
skattbar inntekt.  Dette kan enkelt ordnast i nettbanken.  Der må 
du oppgje Norheim menighet sitt kontonummer, som er 3340 61 
00575.  Vidare må du skriva inn personnummeret ditt (11 siffer), 
som då automatisk blir sendt til skatteetaten slik at beløpa blir 
registrerte der.  Dersom du ønskjer å oppretta gjevartenesta på 
annan måte, kan du ta kontakt med menighetskontoret.
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Søppelfjellet i Kairo

Søppelfjellet i Kairo er ikkje eit fjell av søppel, men 
eit høgdedrag der fattige kristne egyptarar bur.  Dei 
livnærer seg ved å dra til sentrum og samla søppel 
der.  Det er jobben deira; dei får ikkje betalt for det, 
men har likevel faste strøk der dei samlar.  Dei tar 
søppelet med seg heim, på overfulle pickup-ar, esel 
eller liknande.  I ein del av husa er det eigne søp-
pelrom i fyrste etasje, andre stader må ein klara seg 
utan; innbyggjarane på Søppelfjellet sorterer søp-
pelet og sel det.  

Matavfallet blei tidlegare brukt til grisefor.  Men 
i samband med svineinfluensaen såg myndighetene 
sitt snitt til å tvangsslakta alle grisane.  Dei koptiske 
kristne i Egypt hadde 130 000 grisar.  Tvangs-
nedslaktinga har både ført til tapte inntekter og 
dårlegare hygieniske tilhøve etter som matavfallet 
hopar seg opp:  Dei som går barbeinte og skjer seg 
opp, får lett infeksjonar.
Nokre av barna blir haldne heime for å vera med på 

arbeidet med søppelet, andre går på skule.  Sjølv dei 
av dei kopiske kristne som har fått seg god utdan-
ning og derfor har mulighet for å slå seg ned i andre 
strøk av byen, vender gjerne tilbake og blir buande 
på Søppelfjellet:  Det er kjend og trygt, det blir som 
ein getto.
Dei koptiske kristne lever under vanskelege tilhøve, 
med undertrykking, vald og diskriminering.  Dei har 
vanskar med å få seg arbeid.
Mellom dei fattige på Søppelfjellet og andre stader 
arbeider Mamma Maggie og hennar mange medar-
beidarar.  Dei driv eit omfattande hjelpearbeid, med 
matutdeling, medisinsk hjelp, barnehagar og leirar.  
For ungdom finst det yrkesskular.  Mamma Maggie 
og hjelparane hennar bruker og mykje tid på besøk 
heime hos fattige familiar, for å gi von (håp) og ver-
dighet.  Organisasjonen gjev og opplæring i kristen 
tru.  Det er nærare 1500 medarbeidarar.

Arbeidet for dei fattigaste av dei fattige har vore 
drive i 25 år.  Mamma Maggie kom frå ein velstå-
ande koptisk familie og kunne fått eit behageleg liv 
for sin eigen del.  I staden valde ho hjelpe- og støt-
tearbeid.  Organisasjonen har vakse, og hjelper no 
150 000 menneske.

Misjonsinnsamlinga i Norheim menighet skal fram-
over gå til Mamma Mag-
gies hjelpeorganisasjon.  
Det blir kollektar på 
gudstenester og på spesi-
elle samlingar.  Nærare 
informasjon i kyrkja.  
Innsamlinga blir kanali-
sert gjennom organisa-
sjonen Norsk misjon i 
øst.

Av Vidar Frette

Mamma Maggie (i kvite klede) saman med nokre barn.

Frå ein barnehage


