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Jeg har vært en av dem som ventet på skriften på 
veggen. Hvem har vel ikke det? Jeg ville gjerne 
at Gud skulle snakke direkte til meg. Jeg leste i 
Bibelen om Moses som var på fjellet og snakket 
direkte med Gud. Når Moses kom ned fra fjellet 
hadde han med seg de ti bud som Gud ville sette 
som lov for Israel. Tenk hvor privilegert Moses var! 
Tenk for en stas det ville være å få være den ene som 
går frem for Gud for å ta i mot Hans åpenbaringer. 
Stas? Ja, i hvertfall for den utvalgte. Ville det egent-
lig vært særlig stort for noen andre?
Men åpenbaringer er viktige. I bibelen kan vi lese 
at ”Uten åpenbaring kommer folket på villspor…” 
(Ordsp 29,18). 
Dersom vi ikke har fått sett hvor vi skal eller hvor vi 
kan gå, så går vi oss vil. Eller som en kjent foreleser 

sa det: ”If you don’t know where to go, any way will 
lead you there.” Altså dersom du ikke vet hvor du 
skal gå, vill alle veier føre deg der. Underforstått; du 
er dømt til ikke å komme noen vei.
Det snakkes mye om åpenbaringer i dag. Men det er 
et annet ord som blir brukt: ”Visjon”. En ”visjon” er 
da et bilde av fremtiden. Men en kan også tenke på 
”visjon” som hva en arbeider for å oppnå. Slik går 
også misjon og visjon hånd i hånd. Fordi visjonen 
representerer det vi ønsker å oppnå. Det er derfor et 
tankekors at i dag snakker kanskje næringslivet like 
mye, om ikke mer, om åpenbaringer og misjon enn 
hva vi kristne gjør. Bare i ny språkdrakt.
Menighetsrådet stilte seg nylig spørsmålet: ”Hvor 
vil vi egentlig som menighet? Hva vil vi egentlig 
oppnå? Hva er våre kjerneverdier?” Vi trenger hjelp 
til å tegne et bilde. Et bilde av menigheten vår om 5 
år fra nå av. Hvordan vil vi den skal se ut? Vi trenger 
en åpenbaring. Men i stedet for å sende ut en person 
som skal opp til Guds fjell, vil vi ha med så mange 
som mulig. Dette er noe som det vil bli snakket mye 
om i flere sammenhenger ut over høsten.
Vi ønsker ikke at menigheten vår skal være som 
en bokser som slår i løse luften. (1Kor 9,26) Vi 
vil kjempe mot et mål. Paulus snakket om en sei-
erskrans som ikke visner. Johannes fikk en åpenba-
ring. Han så et sted uten tårer. (Åp 21,4). Jesus 
fortalte om sin Fars hus som har mange rom (Joh 
14,2).
Åpenbaringer er viktige. La oss åpne oss for Gud 
og male et bilde sammen med hverandre og sammen 
med Ham. Når vi vet hvordan det vil se ut så kan vi 
løpe i riktig retning.

En åpenbaring av fremtiden Av Ole Thomas Fidjeland

Eirik Hustvedt Foto 2010 



Fastlandsiå nr. 2 - Årgang 10 - Utgitt av Norheim menighet - Juni 2010 3

To vi har tro på

Når en kommer inn på menighetskontoret er det et 
kontor som er plassert midt i rommet, og rett over 
møterommet / kjøkkenet. Dette er kontoret til 
trosopplærings medarbeideren i Norheim menighet. 
Denne tittelen bærer Marta Birgitte Sevland, som 
har vært med å forme trosopplæringsprosjektet i 

Norheim menig-
het. Store deler 
av 2009 og noe 
av 2010 har hun 
derimot ikke vert 
i arbeid på grunn 
av foreldre-per-
misjon.
Kontoret har 
derfor vært 
betjent av Malin 
Egeland som fikk 
vikariat for 
Marta sommeren  
2009, og skulle 
ha vikariatet til 
sommeren 2010. 
Vi kjenner henne 

som Miss Norheim, siden hun arrangerte en stor 
jente-dag i Norheim kirke som ble kalt Miss Nord-
Karmøy. Dette fikk vi en smakebit av i Haugesunds 
Avis og Vårt Land tidligere i vår. 
I vår kom derimot Marta tilbake i arbeidet og det 
var mange som da var spente på hva som ville skje 
videre. Nå har vi derimot gleden av kunne meddele 
at både Marta og Malin vil være i funksjon som 
trosopplærings medarbeidere også etter at vikariatet 
til Malin skulle gått ut i sommer. De vil begge dele 
stillingen som trosopplæringsmedarbeider 50/50 ut 
2010 og enda litt lengre.
I tillegg til å dele stillingen skal de også dele det 
midterste rommet på menighetskontoret. Sammen 
skal de sørge for 
masse og god 
trosopplæring i 
Norheim menig-
het, i tillegg til 
at vi kan for-
vente at de vil 
fortsette å spre 
glede på 
menighetskon-
toret gjennom 
engasjement, 
musikk og latter 
fra det midterste 
rommet på kon-
toret.

Av Ole Thomas Fidjeland

Eirik Hustvedt   Foto 2010 

Malin
Marta 
Birgitte
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Snart er det sommer og da 
kan vi kanskje få litt mer 
tid til bønn eller betrakt-
ning, eller til å lese noe 
som kan gi oss åndelig 
næring - eller til bare 
ganske enkelt være stille 
for Gud og lytte etter hans 
røst. I vårt jag for å få unna 
de mange daglige gjøre-
mål, merker de fleste av 
oss at det blir lite tid til 
Gud. Vi finner tid til å 
gi kroppen næring, men 

finner vi også tid til å ta til oss føde for sjelen? Vi 
går alle omkring og er mer eller mindre såret av våre 
synder; de skader ikke bare vårt forhold til Gud, men 
også vårt forhold til våre medmennesker og til oss selv. 
De kan hindre oss i å leve og glede oss over det liv, som 
Gud har gitt oss, fullt ut. Sommeren gir oss en gylden 
anledning til å tenke igjennom vår sjels tilstand og rette 
opp det som er galt ved å søke syndenes forlatelse. 
Også her gjelder det å ta bort det som står i veien for 
vårt forhold til Gud, slik at Gud kan innta den plass 
han burde i vårt liv. For 30 år siden tok nonnen Ruth 
Burrows et oppgjør med seg selv og sin indre tørke 
med boken ”Guidlines for Mystical prayer.” 
Hennes seneste bok på norsk, ”Bønnens innerste 
vesen”, er på mange måter en fortsettelse av det foregå-
ende temaet. Men hun snakker her om bønn, ikke så 
mye om mystikk, og henvender seg i langt større grad 
til alle og enhver.
”Nesten alltid når vi snakker om bønn, tenker vi på noe 
vi gjør, og ut fra det oppstår det all verdens spørsmål, 

problemer, forvirring, skuffelser og illusjoner. For meg 
er det av største viktighet å korrigere denne oppfatnin-
gen. Vår kristne visdom forsikrer oss at bønn vesentlig 
er hva Gud gjør, hvordan Gud henvender seg til oss, 
ser på oss.
Slik begynner Ruth Burrows denne boken, og med 
bønn i fokus og utgangspunkt leder hun oss på den 
kronglete stien det er å fjerne våre illusjoner om bønn 
og slippe taket i disse og så å si legge ut på dypet i 
fullstendig tillit til Gud. Ruth Burrows gir oss ingen 
illusjoner om at det skal være lett eller behagelig å 
forenes med Gud. I et kapittel om Terese av Jesus-
barnet (Lille Térèse av Lisieux) er det Guds ømhet 
gjennom det vesle barnet som belyses, og forklares 
at Gud faktisk bor i oss som gjør alt det som kan 
syntes ordinært, blir helt ekstraordinært. Alt vi gjør, er 
sammen med Ham!
 Nå er det sommerstid. Kanskje denne som-
meren, kanskje akkurat nå, er tiden for å ta til oss og 
gjøre alvor av å ta konsekvensene av vår kristne tro og 
lytte litt ekstra til Ruth Burrows ord: ”…det dypeste 
uttrykk vi kan gi for vår tro, er å sette av en ukrenkelig 
tid hver dag, kort eller lang, da vi bevisst bekrefter 
Guds, Jesu absolutte kjærlighet til meg her og nå, og 
at vi står der i blind tillitsfull tro og mottar den. Dette 
vil bety å lære den dyrebare lekse at i virkeligheten har 
vi ingen egne indre ressurser. Det vil bety å lære å leve 
lykkelig uten noen forsikringer inne fra oss selv. Vi 
kaster hele vår vekt på uendelig kjærlighet. Dette er
å forherlige Gud, for det forherliger Guds sanne natur 
som er kjærlighet”. 

Ha en god sommer !

La Gud elske dere Av Christina Vikshåland
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Avslutningstur for MILK 

Både deltakerne og lederen for MILK, minile-
derkurs i Norheim kirke, har gledet seg lenge 
til denne turen som var 28-30.mai. Det gikk 
gjeteord om dette fra de tidligere deltakerne. 
Vi reiste fredag ettermiddag og ankom Aurland 
bedehus kl 21.30. Da laget vi oss god mat, 
hadde undervisning og kos. 
Kl 07.00 på lørdag ringte vekkerklokkene, da 
var det opp og hopp- dagstur ned Aurlandsdalen 
stod for tur. Vi var alle forberedt på at dette 
kom til å bli en litt krevende tur. Vi skulle gå 
i kupert terreng ned fjella i ca 7 timer. Som 
sanne pilegrimer, med pilegrimspass på brystet, 
startet vi turen kl 10.00. Vi skulle ha fokus på 
å oppmuntre hverandre på denne turen, støtte 
hverandre og ha det gøy. Det viktigste var ikke 
å komme ned først, men å komme ned hel-
skinna, sammen som en gruppe. Noen la seg 
fremme med en gang og drog av gårde. Vi hadde 
stopp etter hver time, og 2 spisepauser under-
veis. Naturen var fantastisk og ungdommene var 
eksemplariske. Selv om det var tungt til tider og 
noen gnagsår kom til syne, var det god stemning 

helt til vi kom ned til Vassbygdi, vår endesta-
sjon. Her kunne vi ta en etterlengta dusj, før vi 
kjørte tilbake til bedehus for grilling og kvelds-
kos. Når vi la oss ba vi om fint vær til dagen 
etterpå, da skulle vi rafte i Strandaelva på Voss.
Vi våknet til samme klokkeslettet på søndagen, 
av at sola steikte og himmelen var helt blå-
bønnesvar!!  På Voss fikk vi utdelt utstyr og 
en kjapp innføring i sikkerhet i elva. Mange 
kjente nok på en skrekkblanda fryd. Dette var 
skummelt, men allikevel veldig kjekt og en stor 
utfordring. Vi ble delt inn i de ulike båtene og 
begynte på turen ned elva. Denne helga var det 
lite vannstand, så vi var så heldige å få oppleve 
3 stryk, som egentlig ikke er beregnet på nybe-
gynnere. Ungdommene var knall tøffe og taklet 
utfordringene på en glimrende måte. Mange datt 
ut av båtene sine under det 3 stryket, men de 
fikk heldigvis ikke skrekken av den grunn. Vel 
nede i elva, så var alle strålende fornøyd. Nå var 
det mye adrenalin og mestringsfølelse! 
Det var en verdig avslutning på det flotte året vi 
har hatt sammen! 

Av Malin Egeland

Fra høsten vil vi arrangere MILK igjen for 
årets 10.klassinger, og alle som vil kan melde 
seg på. Her har vi spennende og utfordrende 
undervisning som; Jeg og Gud, Jeg og de 
andre, Organisasjon og ledelse og Jeg og 
menigheten, samt praksis i de ulike aktivitetene 
som Norheim kirke tilbyr. 

Meld deg på til Malin Egeland 
eller til Marta B. Sevland.
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Vi har hilset til hverandre i mange år. Jeg har sett 
det røde håret hennes flagre i vinden hver gang 
hun passerte. Så endelig, en dag på Kiwi tar jeg 
mot til meg. Og spør. Kan jeg få et intervju med 
deg? Egentlig spurte jeg om jeg kunne få snakke 
med henne. Divaen i gata vår. Hun som har et 
hår som aldri må temmes, en stemme som nesten 
alle kjenner og et engasjement som hadde tatt 
knekken på meg etter 2 uker. Jeg kjenner hjertet 
hoppe litt av ren glede når hun smilende inviterer 
meg hjem.
Jeg skal snakke med Irene Halseid som bor på 
Vormedal. I min gate. 

Hun gjør ting jeg bare kan drømme om. Hun hiver 
seg ut i det ene prosjektet etter det andre. Ihvertfall 
virker det sånn. Hun startet ”Lys på Bloksen” aksjo-
nen etter det fatale havariet til Sleipner, hun har 
vært med på oppbygging av sykehus i Rotifunk i 
Sierra Leone hvor hun måtte holde tale for samtlige 
prominente gjester. Hun har tatt utdannelse som lat-
terinstruktør, hun er kjent som en profilert skuespiller 
i mange sammenhenger. Hun skriver, spiller, produ-
serer og har regien. Mange var sterkt berørt av Skåre 

Kirkes forestilling hvor hun fikk frie kunstneriske 
hender til å utfolde seg. 
- Eg spurte om de virkelig våget å gi meg frie hender, 
sier Irene lattermildt alvorlig, som opplevde en suk-
sess som hun gjerne skulle ha gjentatt.

Engler
Jeg vil snakke med henne om så mye. Om livet, om 
det å være mor, om sorg og glede, men hun vil bare 
snakke om englene sine. Hun har vært engasjert i 
Bymisjonen i ett år nå, og hun er nærmest ustoppelig. 
Hun strømmer over av pur engasjement, glede og 
et intenst alvor når hun forteller om engleverkstedet 
hun er arbeidsleder for. Der lages det engler av reste-
glass.  Et jobbtilbud til rusbrukere som har hatt stor 
suksess og salget tok helt av ifjor til jul. - Jeg er så 
glad for å få jobbe med kreativiteten til folk. Det er 
så givende å se når de blomstrer når de er trygge 
og opplever seg sett og hørt, forteller hun. Verdighet, 
selvrespekt og det å ha noe å gå til er nøkkeltema. 
Det kan bli noe vakkert ut av det som er knust. Irene 
kjenner hun er på rett plass. Når tilbud om rolle i 
Sound of Music dukket opp til høsten måtte hun bare 
få avklart det viktigste av alt. At engleproduksjonen 
blir sikret selv om hun må ta permisjon fra Bymisjo-
nen noen måneder. 

Raushet
Irene vokste opp ett kvartal fra Blå Kors, noe som 
gjorde at hun under oppveksten kom i kontakt med  
mange spennende mennesker. Mens andre barn tok 
hjem hjemløse katter og skadde fugler, dro hun med 
seg hjem slitne mennesker. Mor hennes hadde alltid 
en matbit og noe varm drikke å gi. På den måten 
lærte Irene mye om raushet og likeverd. - Jeg satt 
i trappa og hørte alle historiene som bodde i de, 
sier Irene litt stille, og kan ikke få sagt nok hvor 
viktig det er å se forbi det ytre og lete etter men-
neskers indre. Irene’s mor  var en ”fighter”. Født med 
hjertefeil, og levde på overtid i mange år. Legene 
var overbevist om at det var hennes gode humør som 
holdt henne i live. Irene har arvet mye fra henne, ikke 
minst raushet og ydmykhet overfor de som sliter og 
masse humør.

Å ha drømmer
Irene ønsker å utvikle en kulturkafe i Bymisjonen. 
Hun drømmer om å lage teater med de som kjenner 
livet på kroppen, jobbe frem kreativiteten deres. 
Legge til rette for at de kan synge, danse, male og 
trene på å være i fokus. Hun drømmer om mye 
annet også, hun vil så gjerne skrive. Det er det å 

Latter og raushet Av Sissel Lavoll Martinsen

Irene og Lady går ofte tur
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ha tid og råd. Men hun har gått på skrivekurs i et 
kloster i Italia ledet av Nina Zoë Jørstad, det forløste 
noe i henne. Etterpå fant hun en nydelig skrivestue 
på Visnes. Ennå lever drømmen om å få laget en 
historisk teaterforestilling på Visnes som kunne blitt 
en årlig forestilling. 

Latter og pust
Hun koker te og setter frem deilige jordbær. Inn-
imellom setningene har hun rom for barna sine, 
Jenny og Georg, finner mat og gir omsorg mellom 
tankesprangene. Hun har så mye hun kunne fortelle 
om, men vi stopper opp litt ved latteren og pustens 
og stemmens betydning i livet. Gjennom sitt enga-
sjement som latterinstruktør har hun ”guidet” mange 
frem til nye ubrukte sider i seg selv. - Jeg har hatt 
politikere, rullestolsbrukere, mennesker rammet av 
MS og kreft, og bankansatte som kunder, sier Irene 
og forteller at hun bruker seg selv som instrument. - 
Jeg begynner med et tomt rom hvor alle står i enden 

av rommet og lurer nervøst på hva de skal gjøre, 
og ender som regel med at alle ligger på gulvet og 
hyler av latter. Hun forteller at folk opplever bedre 
søvn, bedre appetitt og økt konsentrasjon. Hun har 
aldri markedsført seg som latterinstruktør, men folk 
finner henne. 

Barbeint
Irene ser på meg med et ørlite skeptisk blikk når 
jeg spør henne om tro. - Folk får tro det de vil, jeg 
har stor respekt for det folk velger, sier hun rolig. 
Selv omgås hun både humanetikere, muslimer og 
folk fra Kirken Bymisjon. - Jeg kunne tenkt meg å 
gå barbeint inn i kirka og bare komme som jeg er, 
sier hun bestemt og spør hvem Jesus omgikk. - Det 
som er ugress kan blomstre. Det å stoppe opp, ta 
seg tid, spørre hvem er du? Dette får jeg gjøre hver 
dag hos englene mine! Jeg er heldig, sier hun mens 
hun føyser katten ned av bordet og finner kveldsmat 
til Georg.

Kaninoppdrett på Vormedal

I snart 2 år har Othelie Ness Karlsen og Hanne Martinsen viet 
mye av sin tid til små firbente som er flinke til å hoppe. Othelie 
har 7 kaniner og Hanne har 3. Sammen har de dannet Vormedals 
Kaninoppdrett.
Opprinnelig var også Malin Knutsen med i oppstarten og bidro til 

kanininteressen hos Othelie og Hanne, 
ikke minst til oppdagelsen av kanin-
hopping. Det er en svært seriøs  form 
for hobby, hvor det må være utdan-
nede dommere til å foreta riktig døm-
ming. 
Har Othelie og Hanne begynt å reise 
rundt i regionen for å delta på 
kaninhoppekonkurranser.
Hanne forteller at det er en fin hobby, 
den er rimelig og gir masse glede og 
frisk luft. Hun mener kaninene blir 
glade av å hoppe og å være i aktivitet. 
Othelie og Hanne er tilsluttet Hau-
galand Kaninhoppeklubb med 18 
medlemmer og det er plass til 
mange flere. Vil du vite mer  og 
få litt tips se deres hjemmeside: 
Vormedalskaninoppdrett.weebly.com  
eller hannemart96@gmail.com

Foto: Hanne Martinsen



Fastlandsiå nr. 2 - Årgang 10 - Utgitt av Norheim menighet - Juni 20108

Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Lovsangsmøter på Tuastad bedehus hver onsdag kl.20.00 
fra 16. juni til 18. aug. Se annonse i Haugesunds avis.

Vi vil gi Han ære og tilbe Han. Vi vil opphøye Hans navn.

UTBYGGJINGA PÅ KOLNES
 
Mange har høyrd at det kjem ei 
større utbyggjing på Eike-Kolnes-
Døle.  Fastlandsiå har spurd sjefs-
arkitekt i Karmøy kommune, Jarle 
Stunes, korleis det går med plan-
leggjinga.  Han fortel at eit plan-
forslag skal vera ferdig i august, 
og det blir då sendt til Hovudut-
valet for Tekniske saker i kommu-
nen.  I september blir det mogeleg 
å gi innspel til forslaget.  Ori-
enteringsmøte for alle interesserte 
vil bli arrangert.  Revidert plan 
går så tilbake til Hovudutvalet for 
Tekniske saker, før endeleg hand-
saming i kommunestyret, truleg 
våren 2011.  Dersom det er mange 
endringar, kan det bli aktuelt med 
ny høyringsrunde.  Fastlandsiå 
kjem tilbake med ein større presen-
tasjon av planane i neste nummer.

Sommermøter 
på Tuastad 
bedehus



Fastlandsiå nr. 2 - Årgang 10 - Utgitt av Norheim menighet - Juni 2010 9

DØPTE:
21.03 Isabella Solberg Eide
 Ida Kristine Sjursen Espenes
 Victoria Tønnesen
04.04 Odin Solhaug Skartland
11.04 Rasmus Bohman
 Carmen-Nikoline Berg Bringedal
 Maren Nordaker Driftland
 Elise Jordal Eikeskog
 Hanna Kvalvåg-Torkelsen
 Adrian Chaipiboon Sømo
25.04 Adrian Bjoland
 Jonas Mikkelsen Rasmussen
02.05 Sanne Ringstrand Eilerås
 Even Hansen Thomson
13.05 Kristian Halvorsen Eide
16.05 Kristianne Steiro Løkke
23.05 Leander Eik
 Simon Meling
 Liva Våga-Innbjo

DØDE:
18.03 Nelly Marie Osa
04.04 Margit Iingerda Ytreland
05.04 Elise Kristine Svendsen
12.04 Roald Jenssen
23.04 Inger Johanne Steensnæs
08.05 Annbjørg Åserød
10.05 Anne Lise Grønbech Hope
13.05 Jon Matias Våga
21.05 Gudmund Haraldseid
26.05 Øyvind Søderlund

6.6. 17:00 Kolnes grendahus
6.6. 11:00 Norheim kirke
13.6. 11:00 Tuastad bedehuskapell
13.6. 11:00 Tuastad bedehuskapell
20.6. 11:00 Norheim kirke
27.6. 11:00 Avaldsnes kirke
4.7. 11:00 Norheim kirke
11.7. 19:00 Tuastad bedehuskapell
18.7. 11:00 Norheim kirke
25.7. 11:00 Avaldsnes kirke
1.8. 11:00 Norheim kirke
8.8. 11:00 Tuastad bedehuskapell
15.8. 11:00 Norheim kirke
22.8. 11:00 Norheim kirke
29.8. 11:00 Norheim kirke

Tuastad soulchildren 
GUDSTJENESTER

Lørdag 17 april var det fullt liv på Tuastad bedehus. 
Det var den første øvelsesdagen til det nystartede Tua-
stad soulchildrenkor. 21 barn fra 4 til 13 år gamle 
sang og bevegde seg etter ledelsen til Eli Kolstad. De 
skal synge på gudstjenesten dagen etter og følger ivrig 
med. Pauser med pølser og pannekaker er det heller 
ingen som sier nei til.
Oppstarten av dette koret en del av den nye satsingen 
på gudstjenestene på Tuastad. 

Koret skal ha øvelser to helger til høsten. Den første 
helgen skal det være en familiesamling på søndagen 
som de skal synge på. Denne helga skal Lina Fisk 
fra Normisjon være med på. Den andre helga skal vi 
opptre på gudstjenesten og Eli Kolstad er med.
Bildene er fra opptredenen på gudstjenesten på Tua-
stad bedehus.

Av Trond Krogsæter
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www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
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 Valborg H. Våge  52 83 12 95

Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge  52 83 66 58

Kantor Adam Ladysz   52 81 20 36 - adam@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland  91 14 95 38

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

Eirik Hustvedt   Foto 2010 
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Natt til Kristi Him-
melfartsdag overnatta 
vandrerne på Valhest. 
Gruppa er så heldig å 
ha et foreldrepar som 
er skikkelige frilufts-
folk, klatrekyndige og 
superpositive! De fore-
slo det nye klatrefeltet 
på Valhest som haike-
mål, og slik ble det. 
Turen inn fra Stakkestad 
tok omtrent to timer. For 
en del av speiderne var 
det første tur med full 

oppakning og første overnatting ute. De raskeste begynte å klatre allerede 
før de siste var framme og sikringstauene  hengt opp.
Vi hadde med utstyr slik at to stk. kunne klatre samtidig. De som venta på 
tur kunne nyte den flotte utsikten samtidig som de heia på hverandre. Siste 
klatretur ble ikke avslutta før langt på kveld. Vi satte opp tre gapahuker rett 
ved veggen, og nokså snart etter en nydelig solnedgang krøyp alle sammen 
i soveposene. Temperaturen holdt seg så vidt på plussida hele natta og de 
fleste sov både godt og lenge.
Kristi Himmelfartsdag tok vi frokosten med oss opp til toppen av Valhest. 
Etter morgenandakten bar det ned til leiren igjen. Alle pakka sekkene sine 
klare før vi flytta oss noen hundremeter til neste klatrevegg. Den ene etter 
den andre opplevde hvor herlig det er å klare mer enn en trodde, enten det 
gjaldt å overvinne høydeskrekk eller nå toppen på ei vanskelig rute.
En fantastisk haik! Stor takk til Kari og Anders som gav oss muligheten 
for en så flott opplevelse!

Leirtid
Første helga i juni drar hele 33 oppdagere og stifinnere på Blikshavnleiren. 
Dette er en årlig leir for de yngste speiderne i Haugaland krets. Med 
ledere, foreldre, lederbarn og fem av de eldste speiderne blir vi omtrent 
50 deltakere fra Norheim. Det er rekord for oss fra Norheim. Fem av 
medlemmene i patruljen for barn og ungdom med spesielle behov skal også 
være med på speiderleir for første gang.
3.-10.juli går Norges KFUK-KFUM-speideres landsleir av stabelen på 
Lista. Leirmottoet er Grønn Action. 15 speidere og ledere fra Norheim 
er påmeldt. Dette blir årets speiderhøydepunkt i et år der vi allerede har 
opplevd mye. Vandrerne har bl.a. brukt store deler av våren til å lage sine 
egne kniver og slirer. Det har vært tidkrevende med veldig kjekt.

Ventelister
Siste året har det vært lange ventelister for å få begynne i speideren. 
Dersom vi hadde vært flere ledere kunne enda flere barn fått være med på 
møtene våre. Alle enhetene er vanligvis ute mesteparten av året. Dersom 
noen av våre lesere kjenner aktuelle ledere eller kunne tenke seg å bidra 
selv, så er det bare å ta kontakt med menighetskontoret eller med en av 
lederne. 

Speidere på klatretur Av Hilde Gudmundsen
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