
Fastlandsiå
Nr. 3 Årgang 10         Utgitt av Norheim menighet               Oktober 2010

Irene Qvale på 3-fjellstur i 
flott høstvær



Fastlandsiå nr. 3 - Årgang 10 - Utgitt av Norheim menighet - Oktober 20102

Jesaja kap. 49,13-16:
 Fryd deg, himmel, og juble, du jord, bryt ut i gledesrop, dere fjell!
 For Herren trøster sitt folk og viser barmhjertighet mot de hjelpeløse som 
hører ham til. Sion sier: ”Herren har forlatt meg, min Gud har glemt meg.”
 Kan en kvinne glemme sitt diende barn og ikke ha ømhet for sønnen hun 
fødte? Og selv om en mor kan glemme, så vil jeg aldri glemme deg.
 Jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer står alltid for mine øyne. 

Dette er trøsteord Jesaja fikk bringe til mennesker som følte seg skikkelig nedfor og deprimerte. Sion er 
en betegnelse på de som bodde i og rundt Jerusalem. De som gjennom hele sin historie hadde opplevd at 
Gud hjalp dem på mirakuløst vis. Og så blir de hjemsøkt av sjukdom og ulykker, ført bort i fangenskap. 
De trodde Gud skulle være en garanti mot alt slikt vondt. Gud skulle beskytte dem, han skulle velsigne 
dem, gi dem fred og gode avlinger. Og så gikk alt galt, derfor tenker de og sier: ”Herren har forlatt meg, 
min Gud har glemt meg.”

Ikke ukjente tanker for mange av oss heller. Hvor er Gud når vi virkelig trenger ham? Når vi føler oss forlatt 
av både Gud og mennesker. Når vi har det så vondt både inni og utenfor oss selv at vi føler oss oppslukt 
av et uendelig mørke. Har Gud forlatt oss?

Nei, sier Jesaja på Guds vegne. Og dette sier han like mye til oss som han sa det til Jerusalems innbyggere 
for gode 2500 år siden. Gud har ikke glemt deg, Gud kan ikke glemme deg.  Og så gir han oss et av de 
eksemplene der Gud blir sammenlignet med en kvinne, med en mor. Det er utenkelig at en mor skulle 
glemme sitt diende barn, både fordi hun har født det og fordi barnet er helt avhengig av henne. Men om det 
utenkelige skulle skje at mora glemte spedbarnet, så vil Gud aldri glemme deg som også føler deg hjelpeløs. 
Han viser deg den samme omsorg som mora viser barnet.

Ja, han har til og med tegnet deg i sine hender for at han alltid skal minnes deg. Det er de samme 
hendene som ble naglemerket da han av omsorg og kjærlighet for oss mennesker lot seg selv henge på 
et kors, for at vi kan finne tilgivelse og evig liv. Han ser tegningen av deg i sine hender side om side 
med naglemerkene. Han vet hva lidelse og håpløshet er. Han har omsorg for deg, og kan hjelpe deg i 
din vanskelige situasjon.

Barna skriker av og til som om de skulle vært ene og forlatt i denne verden. Men når de ser mor, er det ikke 
sjelden at smilet kommer fram mellom snørr og tårer. Om du føler deg forlatt, Gud er der. Derfor oppfordrer 
Jesaja til fryd og glede midt i all elendigheten. Gud er der for å trøste sitt folk, og vise barmhjertighet til 
dem som trenger det.  Det er ikke flaut å ta imot Guds utstrakte armer! Han har omsorg også for deg! 

Guds omsorg AvProst i Karmøy Helge S. Gaard
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Med jevne mellomrom 
møter jeg mennesker 
som på mange måter 
føler at de ikke strek-
ker til som kristne 
medmennesker. Noen 
er kronisk syke, og 
kan derfor ikke delta i 
menighetsarbeid, eller 
de er bundet til hjem-
met fordi de tar seg 
av små barn. En tredje 
gruppe har gjerne 
arbeid og barn og 

deltar i tillegg i menighetsarbeid, men har kanskje 
ikke overskudd til å gå inn i arbeidskrevende opp-
gaver i komiteer og utvalg. 
Mange kjenner på at deres arbeid som foreldre, datter/
sønn, og trofast, lyttende venn ikke blir verdsatt, eller 
sett på som bidrag i denne kirkelige sammenheng. Det 
kan nok være slik også innenfor vår Kirke. Ikke nød-
vendigvis fordi prester, diakoner eller andre ikke ser 
eller respekterer dette ”usynlige” arbeidet, men snarere 
fordi vår effektivitets og produksjonsrettete kultur har 
en slik sterk innflytelse på vårt eget selvbilde. Mange 
eldre, uføre og også hjemmeværende mødre føler at de 
blir målt (og måler gjerne seg selv) ut ifra en skala 
som starter med: Byrde og i beste fall ender med: 
Uviktig. Det er ikke lenge siden jeg selv, til en vennine, 
unnskyldte meg over at jeg ikke kunne være så aktivt 
involvert i frivilligarbeid. ”Jeg holder meg foreløpig til 
de små oppgavene i hjem og lokalmiljø” sa jeg, med 
det lille håpet at det skulle høres ut som om jeg en 
eller annen gang skulle være villig til å ta på meg store 
oppgaver. Jeg ble kontant og ettertrykkelig korrigert. 
”Det du gjør er store oppgaver.” Med et smil og et 
håndrykk ble jeg overlatt til Jesus i tabernaklet slik at 
Han kunne kaste lys over disse ordene. Nå ser jeg hvor 
takknemlig jeg er over å få tilhøre en Kirke som tydelig 
og klart forkynner Kirken som Kristi mystiske legeme. 
Kirken er ikke en organisasjon av venner og vel forlikte 
som møtes til oppbyggelige sammenkomster og orga-
niserer Gud ut i verden.

”Kirken er det folk som Gud samler i hele verden. Den 
eksisterer… fremfor alt i eukaristien(nattverden). Den 
lever av Kristi ord og legeme, og blir slik selv Kristi 
legeme.” (Kat. Kirkes katekisme 752)

Med andre ord: Jeg er del av Guds utvalgte folk. Jeg 
har en plass som ikke er likegyldig i den store sam-
menhengen. Jeg har en oppgave, og forhåpentligvis vet 

jeg noe om hva det er. De personer som kan være 
aktive og delta i menighetsarbeidet trenger gjerne ikke 
spørre seg selv om dette, men for den som er, eller 
blir passiv, usynlig og hjelpetrengende, kan det ofte 
oppleves som vanskelig å se sin funksjon på legemet.
Mor Teresa belyser dette på følgende måte: ”

I Minneapolis møtte jeg en kvinne i rullestol som led av 
cerebral parese med sammenhengende krampetreknin-
ger. Hun spurte meg hva mennesker som henne kunne 
gjøre for andre. Jeg sa til henne: Det er du som kan 
gjøre mest. Du kan gjøre mer enn noen av oss  fordi din 
lidelse er forenet med Kristi lidelse på Korset og det 
bringer styrke til oss alle.
Der er en enorm styrke som vokser i verden 
gjennom denne kontinuerlige kommunikasjonen, det å 
be sammen, lide sammen og å arbeide sammen.” (Mor 
Teresa: The joy in loving s.51. )

Å lide er altså ifølge Mor Teresa en uvurderlig oppgave 
betrodd oss og kanskje enda mer kraftfull enn både 
arbeid og bønn. Dette er ord av stor betydning, men 
som vi dessverre alt for sjelden hører. Ikke bare på 
grunn av våre kulturelle føringer, men også fordi dette 
er så vanskelig å kommunisere til en som lider. I 
enkelte tilfeller ville det kunne oppfattes som spott, 
simpelthen fordi det ligger i vår menneskelige natur å 
søke lindring, lykke og det gode. Lidelse er, og forblir 
vondt og uønsket, uansett hvordan man ser på det. Men 
vi må, eller kan, aldri glemme at vi har en Gud som 
valgte lidelse og svakhet for å forene menneske med 
seg, ikke bare i et evighetsperspektiv men også her 
og nå. Den syke og hjelpetrengende kan, innkapslet i 
Guds store nåde, være intimt forbundet med Kristus på 
korset. Derfor kan Paulus skrive at ”…det er snarere 
slik, at de lemmer som synes de er de svakeste, er de 
mest nødvendige.” (Kor 12.22) 

Jeg takker Gud for at jeg tilhører Kirken som gir meg 
et slikt budskap…særlig når jeg lider, er avhengig av 
hjelp fra andre, eller når jeg synes jeg ikke strekker til. 

Hva kan jeg gjøre for andre mennesker? Av Christina Vikshåland
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Det er ingen som teller 
antall ganger du 
kommer. Ei heller sitter 
vi fordypet i hvert vårt 
strikketøy. Ingen ull-
sokker, ingen tepper til 
husløse familier. Vi er 
kjerringene mot strøm-
men. Travle uteværende 
og hjemmeværende 
kvinner. Hverdagene 
fyller livene våres, men 
en gang i måneden 
prøver vi å møtes hos 

hverandre og tar et lite blikk ut mot den store 
verden. Vi er i misjonsforeningen Sarepta i 
Det Norske Misjonsselskap.

Vi møtes til suppe og rundstykker fra Hattings. 
Til levende lys, ryddige stuer, til god prat, latter 
og ettertanke. Vi leser høyt om prosjekter og 
utviklinger. Dører til verdenen åpnes og blir 
plutselig litt nærmere vårt eget liv. I misjonsfo-
reningen vår er det mange dører. Og vi vokser. 
Vi er nesten litt forbløffet over det. For vi hører 
stadig om misjonsforeninger som legges ned. 
Som dør ut, en etter en. Kvinnebastioner som 
har holdt stand i generasjoner. Døtrene som 
overtok etter mødrene. Nå dør de ut i sin opp-
rinnelige form. Og nye grupper oppstår, som 
vår forening, Sareptas krukke. Selv om den har 
sitt utspring i en forening som er over 100 år 
gammel, er det nye medlemmer som fyller den. 
Etter at den startet i 2007 har den nesten tredo-
blet sin størrelse. 

Vi kommer når vi har tid og anledning. Vi 
kommer slitne og trøtte, noen ganger litt  tomme 
og. Men påfyllet kommer raskt. I latter og prat, 
hadde aldri trodd at det å gå i misjonsforening 
skulle være så artig. At det skulle gi en opple-
velse av fellesskap og tilhørighet, et søsterskap 
som varmer. Når vi går hjem er det ofte med et 
litt større perspektiv, litt mer utsyn fra ens eget 
trange lille liv. En av medlemmene karakteriser   
det som å ”se lenger enn til sine egne tær!”. Vi 

Av Sissel Lavvoll MartinsenSareptas krukke

Vertinnen Bodil
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hører om mange prosjekter. Vi hører om andres 
arbeid og slit, vi hører om vekst og utvikling, 
men også om utholdenhetsprøver langt fra vår 
egen virkelighet. 
Det er egentlig imponerende hvor mye en 
misjonsorganisasjon kan investere av mennes-
kelig innsats  og midler som gir resultater. Ikke 
alltid så store og prangende, men av dyp og 
altomfattende betydning for de som får hjelp og 
bistand. Noen ganger føler vi at tida vi gir og 
pengene som trekkes fra kontoen har en helt 
konkret betydning. At det virkelig bygges vann-
poster, at noen kvinner nede i Laos ikke trenger 
å gå en hel time for å hente vann, men 5 minut-
ter til landsbyens nye vannkran. Det er egentlig 
fantastisk. Barn får vokse opp, skole og hel-
sestell kommer på plass, ord om det gode bud-
skap blir spredd. Guds omsorg og kjærlighet 
blir synliggjort på mange flere måter enn det 
rent bokstavmessige, og det er heller ikke lov å 

forkynne i Laos. Allike-
vel blir det vekst.

Så har vi prikken over 
I’en: sommeravslutnin-
gene nede på kaien til 
Bodil Frette, hun som 
er initiativtageren til 
Sarepta. Den begynner å 
bli tradisjon. Vi benker 
oss i den forsiktige 
førsommersolen, spiser 
rømmegrøt og spekemat. 

Synger og leser høyt rundt bålpannen mens vi 
fryser og ler og kjenner hvor uendelig heldige 
vi er. Som får lov å bidra, som får et lite blikk 
ut mot verden og ser at det nytter! Og vi håper 
og tror at Sareptas krukke ikke vil gå tom med 
det første. 

FAKTA:
Sareptas krukke startet: 2007
Antall medlemmer idag: 6 stk
Antall medlemmer idag: 16 fordelt på 2 grupper 
Bruker avtalegiro hvor vi gir et fast beløp
Møtes hos hverandre en gang i måneden,
enkel bevertning
Initiativtager: Bodil Frette

OBS! Det finnes også grupper for menn!

Stemningen er på topp!

Samling rundt grillpannen er både koselig og varmt.

Borghild Salhus Lillesund, Grete Munkejord, 
Ragnhild Oma og Berit Hauge.
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UTBYGGJINGA EIKE-KOLNES-SKRE
Som mange vil kjenna til, blir det planlagt 
eit utbyggjingsområde for bustader på Kolnes, 
nærare bestemt på Eike og over mot Hest.  Fast-
landsiå har snakka med sjefarkitekt i Karmøy 
kommune, Jarle Stunes om kva prosjektet inne-
ber.

- Kva for ei overskrift vil du setja på denne utbyg-
gjinga?
- Eg vil kalla dette bustadutbyggjing i stort omfang.
- Kor mange bustader er det tale om?
- Det er eit potensiale for 1500 nye bustader, medan 
det no er 500 bustader i Kolnes skulekrins frå skulen 
og nordover.
- Kor fort vil utbyggjinga gå?
- Kommunen har lite kontroll over utbyggjings-
tempo, og Karmøy kommune har heller ikkje nokon 
tradisjon for å styra dette for sterkt.  Så ein kan 
seia at det er marknaden som rår.  Men det ligg eit 
krav om at fyrst skal infrastruktur på plass.  Det 
dreiar seg om ny Eikeveg (markert som mørkeblå 
på kartet) og ny samleleiing for kloakk for heile 
Kolnes.  Denne vil gå langs strandlinja.  Kloakken 
skal pumpast opp til Spanne og over til reinseanlegg 
ved Karmsundet.  Dessutan må det lagast regule-
ringsplanar for kvart delområde før utbyggjing kan 
starta - her ligg det ei bremsing av utbyggjings-
tempo.
- Kva tid kjem den nye Eikevegen?
- Ny Eikeveg er ikkje finansiert.  Vegen er nemnd i 
opprinneleg plan for bompengepakken, men er ikkje 
med i fyrste del som går fram til 2015.  Likevel kan 
vegen koma tidlegare, dersom utbyggjar forskoterer.  
Det er ikkje usannsynleg at det skjer.
- Kva med vegen sør for skulen?
- Det er ikkje sagt noko om den i planen.  Eg går ut 
frå at ny Eikeveg vil ta unna det meste av trafikken.  
Men eg kan vera enig i at tilknytnad til T-sambandet 

og transport til Aksnesstranda kan bli ei utfordring.
- Kva med ny skule?
- Det er sett av areal til ny skule nord for noverande 
idrettsanlegg (rosa på kartet).  Det er plass nok til tre 
parallellklassar, som ein nok vil trenga.  
- Kva vil skje med den gamle skulen?
- I planen ligg det ikkje noko om dette.  Ein kan 
tenkja seg at to parallellklassar går på den nye og 
ein på den gamle - eller at 1.-3. klasse går på den 
gamle.  Men ordninga her blir ikkje avgjort no.  
Arealet med brun farge like ved skulen er sett av 
til sentrumsfunksjonar - butikk, frisør og liknande.  
Men kommunen kan ikkje sørga for etablering av 
slike funksjonar, det er berre lagt til rette for dette 
i arealplanen.
- Kan det bli aktuelt med sjukeheim på Kolnes?
- Helseetaten har hatt dette oppe, men ser ikkje for 
seg det.  Sjukeheimsplassar blir altså og i framtida 
sentralisert til Norheim.  Men mindre omsorgsbusta-
der kan vera aktuelle.
- Kva type bustader kjem det til å bli - einebustader, 
bustader i rekke, lågblokker?
- Planen seier kor mange bustader det skal vera per 
areal.  Når det blir laga reguleringsplanar for kvart 
delområde, blir det sytt for ei fordeling mellom ulike 
bustadtypar.
- Kva med strandsona?
- Ved feltet markert blått innanfor Eikeholmane 
kan det etablerast privat båthamn, dersom fylkes-
mannen godtar dette.  Elles kan det bli mogeleg med 
naustbyggjing ved fortetting innanfor strandområda 
i orange.
- Korleis er den vidare saksgangen?
- 3. november er høyringsfrist.  Innan den tid kan 
alle gi kommentarar til alle sider ved planen, ved å 
skriva til Karmøy kommune.  Ein må då få med at 
det gjeld kommunedelplanen for Eike, Kolnes, Skre.  
Det blir eit ope møte om planen på grendahuset 

Av Vidar Frette
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TEGNFORKLARING

Dato Sign.Saksbehandling iflg. Plan- og bygningsloven:

Arkivsak nr.
KARMØY TEKNISKE ETAT

Målestokk
Ekvidistanse 1m

PBL. §11-7 AREALFORMÅL

LINJESYMBOL

Kartblad:

1.gangs politisk behandling i kommunen* HTS-sak 156/10.
Utlegging til offentlig ettersyn i tidsrommet 22.09 - 03.11.10.
2.gangs politisk behandling i kommunen*

Kunngjøring av kommunestyrets vedtak

Revisjon:

*Behandling i Det faste utvalg for plansaker

KOMMUNEDELPLAN m/bestemmelser

50 200 m0

669

1:5000

Kommunestyrets vedtak (egengodkjenning)       KST-sak

PLANEN ER UTARBEIDET AV: Karmøy kommune
FORSLAGSSTILLER: Karmøy kommune

Koordinatsystem UTM-sone32v (EUREF89/WGS84)

BOLIGBEBYGGELSE

09.09.10 JST/HKA

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG

3. GRØNNSTRUKTUR

FREMTIDIG

6. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG,

Eike-Kolnes-Skre

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

5. LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL

NÅVÆRENDE

BOLIGBEBYGGELSE

BFB

SENTRUMSFORMÅL

UNDERVISNING/BARNEHAGE

IDRETTSANLEG

NAUST

KJØREVEG

GRØNNSTRUKTUR

LANDBRUKS-, NATUR-
OG FRILUFTSOMRÅDE

MED TILHØRENDE STRANDSONE

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG,
MED TILHØRENDE STRANDSONE

FORMÅLSGRENSE

FJERNVEG

KOMMUNEPLAN GRENSE

SAMLEVEG

HOVEDVEG

SMÅBÅTHAVN

Kartet er hentet fra 
www.karmoy.kommune.no/planer/arkiv/kommuneplan/K669-off1.pdf
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Søndag 24.oktober er det utdeling 
av bok til 4-åringene. 
Det blir gudstjeneste med utdeling 
kl.11 på Norheim og kl.17 på 
Kolnes grendahus. 
Nå er det de som er født i perioden 
juli-desember sin tur til å få bok. Torsdag 18 nov. kl. 19.30

Jo Kjetil Løsnesløkken fra Normisjon kommer.

KOMMER DU!!!

Misjonsmøte 
på Tuastad 
bedehus

Utdeling av 4-års bok
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DØPTE:
27.06 Lykke Kjørlien Dahle
04.07 Helene Fosse Alne
18.07 Collin Johannes Wells
01.08 Lindy Høvring
 Oda Kristine Mogen
 Christoffer Skaalen
15.08 Joakim Holden Simonsen
 Oliver Berstad Varne
22.08 Astrid Hustoft
 Daniel Kittang
 Magnus Bøe Sæther
29.08 Helena Stange Bøe
 Nathalie Haugland
 Elias Hamdan Pedersen
 Aleksander Hettervik Trapp
05.09 Imre Marenson Flatebø
12.09 Ida Bjelland
 Brede Lie Lothe
26.09 Vilde Eide Dommersnes

DØDE:
03.06 Erling Marino Gruner
08.06 Marie Halseid Fuglestein
29.06 Ester Simonsen
10.07 Rolf Erling Sæbø
23.07 Olga Kristine Vaaga
04.08 Cornelis Brouwer
11.08 Jacob Sandvik
17.08 Ester Borghild Myklebust
21.08 Gjertrud Amland
28.08 Åge Nordskog
02.09 Arvid Tønnessen
22.09 Andreas Eidsvåg

VIGDE:
12.06 Anne Serine Frøyland og 
 Geir Arne Kallevik
 Eline Gramstad og 
 Chriss Ronnie Grindhaug
13.08 Stine Brubakk og 
 Tommy Engebretsen
14.08 Britt Elin Sælevik og 
 Vegard Jansen
20.08 Line Birgitte Alfsvaag og 
 Stian Andersen
28.08 Torill Øvrebø og 
 Håkon Lønning

24.10.2010 11:00 Norheim kirke
24.10.2010 11:00 Tuastad bedehuskapell
31.10.2010 11:00 Norheim kirke
07.11.2010 11:00 Norheim kirke
07.11.2010 18:00 Norheim kirke
14.11.2010 17:00 Kolnes grendahus
14.11.2010 11:00 Norheim kirke
21.11.2010 11:00 Norheim kirke
21.11.2010 11:00 Tuastad bedehuskapell
28.11.2010 11:00 Norheim kirke

GUDSTJENESTER

Torsdagsmiddag i kirka

28.okt:   Pastabuffet
25.nov:   Komler m/ pølse 

Lyst til å gjøre det enkelt med middagen av og til 
+ treffe andre som vil det samme?
Høsten 2010 inviterer Norheim KFUK-KFUM 
 på middag i kirka en gang i måneden.

Servering fra 16.00- 17.30
Middagsbuffet der du selv forsyner deg.
Kaffe/te til dem som ønsker det etterpå.

60,- pr. voksen
30,- pr. barn 4-12 år
Barn under 4 år gratis

Layout: Trond  Krogsæter   
Trykk:  Karmøy trykkeri
Høstbilder: Anne Marte Tjelle
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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 Gunnulv Våge  91 19 79 43

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

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

Redaksjonsutvalget:
Sissel Lavoll Martinsen   45 61 13 31 - sismart@start.no
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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Norheim og Spanne Friluftslag

Lagets formål er : 
Norheim- og Spanneområdet 
har en unik natur og er et fan-
tastisk turområde. Friluftslaget 
ønsker å gjøre området mer 
kjent og vil ta initiativ til både 
organiserte turer, opprustning 
av stier, etablering av løype-
nett og utarbeidelse av kart. 
Vårt mål er at flest mulig tar i 
bruk vårt flotte nærområde.

Styret består av:
Leder: Per Tore Larsen 
Sekretær: Axel G. Kolflaath 
Kasserer: Oddny Selsaas 
Web-ansvarlig: Joakim Ramsen 
Styremedlem: Judit Vikingstad 
Styremedlem: Sigmund Sundal 

På lagets hjemmeside kan en 
finne informasjon om hva som 
skjer, og bilder fra det som 
har skjedd. Siden finner du på 
www.turilag.info 

En ny organisasjon har sett dagens lys på fastlandssiå. I februar i 
år ble Norheim og Spanne Friluftslag stiftet. De har bl.a. arrangert 
St.Hans feiring ved Karmsundet og i september ble det gjennomført 
3-fjellstur over Helgelandsfjellet, Tronefjellet og Spannavarden. Det 
var god respons på denne turen hvor 250 mennesker deltok i fantas-
tisk høstvær. Til nyttårsaften vil det arrangeres fakkeltog.

Bildene fra 3-fjellsturen er tatt av 
Trond Krogsæter.

Per Tore deler ut en
overaskelse til barna på 
Tronsfjellet.

Elin, Thomas og Ingeborg Krogsæter
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Travel torsdag i kirka

God middag

Konfirmantgruppen ”Se smak og kjenn”

Barnegospel

SolfridMalinLene


