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Disse ble valgt inn i menighetsrådet for de neste 4 årene.

Karl-Inge Stensland, John Geir Knutsen, Bodil Elisabeth Frette, Mona Sørbø Monsen, Karl Martin Hansen,
Inger Synnøve Stange, Hans Jørgen Dahl og Odd Inge Sandvik.

”Instant epler”. ”Rett-i-koppen-plommer”. Men den som er frukt-
bonde vet bedre. Det tar tid. Det er ingen selvfølge. Underveis er det 
mange farer for at avlingen skal bli ødelagt. Å vente på høsten er å 
leve i spenning. ”Frykt og bæven”, var Kierkegaards betegnelse på 
livet som kristen. Ingen ting er en selvfølge. Alt er nåde. Også vårt 
daglige brød. Høsten er en god tid. For den minner oss om Guds 
godhet mot oss. At han gir oss alt godt for livet.

Høsten er en lovende tid. Den som har hage vet at høsten er tiden for 
å se framover. Rydde og legge planer. En tid for å plante. En tid for 
å legge løk i jorden. Om sommeren lever vi mest i øyeblikket. Høsten 
er tid for å se framover. Skape forventning. Gi næring til håpet. 
”Eg glede meg alt te neste år.” synger Vamp. Det kan bli høstens 
refreng. Når du har rydda litt og fått oversikt. Tar du imot en liten 
oppfordring? Rydd opp i livets hage. Få oversikt over hva du holder 
på med. Legg planer. Finn ut hva du vil, og gå for det!

Høsten gir muligheter. Så frø som kan spire når tiden er inne. Finn 
fram en god bok. Finn fram ”den gode Boken”. Så noen gode såkorn 
i ditt indre landskap. La det spire fram noe nytt når tiden er inne. Finn 
veien til vennene dine. Ha tid sammen i høstkvelden. Gi varme til 
hverandre når temperaturen synker omkring oss. 

Norheim menighet er din menighet. Kom, og bli minnet om Guds 
godhet, få næring til håpet, kjenn varmen fra fellesskapet i Guds hus.

Høsten Av Sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen

Høsten
- er en god årstid. En lovende 
årstid. En årstid med muligheter.

Trærne bugner av frukt. Nå kan 
vi høste og nyte. Vi trenger en 
liten påminnelse om høstens vel-
signelser, vi som ikke lever så 
nær jorda. Butikkene er fulle av 
frukter året rundt, og vi blir lurt 
trill rundt til å tenke at frukten 
bare henger der og venter på at 
vi skal plukke den når vi har lyst. 

Odd Inge Sandvik 
mangler bilde
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Teateret på Kolnes

Kolnes barne- og ungdomsteater har øving på 
Kolnes grendahus. Litt over tjue barne og unge er 
med, og det blir øvd intenst, for i haust skal tea-
tergruppa ha to forestillingar. Den fyrste kan ein 
sjå torsdag 20. oktober, som del i ein større konsert/
forestilling i samband med TV-innsamlingsaksjo-
nen. Innsamlingsaksjonen har i år fokus på fattige 
barn, og alle i teatergruppa synest det passar svært 
godt å vera med. Dessutan blir det juleforestilling 
17. desember.

Den fyrste forestillingen inneheld sang, dans, dikt-
opplesing og ikkje minst sketsjar. Fastlandsiå har 
fått sett alt saman, men her skal ikkje mykje røpast 
- og i alle fall ikkje sketsjane. Det meste av innhal-
det i forestillingen er sjølvlaga, diktet har ein av 
deltakarane skrive og sketsjane har andre deltakarar 
i gruppa funne på eller funne fram til.

Teatergruppa blei starta hausten 2010, og dei fleste 
som er med no, har vore med frå starten. I fjor haust 
hadde gruppa forestillingen `Den magiske julebjel-
len’, som instruktørane har laga. Dette stykket skal 
og setjast opp på Tuastad ungdomshus. Det er Sonja 
Håland og Lisbeth Eike som er instruktørar, driv-
krefter og ordnar det meste for teatergruppa. Men 
dei fortel at dei har gode medhjelparar i dei siste 
fasane fram mot ein forestilling, med helgeøvingar 
og med kostymer. Fastlandsiå har spurd dei to entu-
siastane kvifor dei driv dette arbeidet.

- Det er ikkje minst gleda ved å sjå meistring hos 
barn som er belønninga vår. Det skjer stor vekst; 
mange turde i starten omtrent ikkje seia namnet sitt - 
og no kan dei utfalda seg på ein scene. Dessutan får 
me vera barn sjølve gjennom dette arbeidet.

Dei to entusiastane fortel at dei er godt samkøyrde, 
forstår kvarandre og tenkjer likt. Og dei fortel at 
grendahuset er blitt som ein heim nummer to. 

Fastlandsiå har og spurd nokre av deltakarane i 
gruppa om korleis det er å driva med teater.

Sandra spelar bakar, og skal bli sint i sketsjen (men 
meir fortel me ikkje). Me spurde korleis ein skal 
gjera for å bli sint når ein spelar teater.
- Eg berre gjer det, eg blir sint.

Dorthea har skrive dikt. Og korleis gjer ein det?
- Det gjeld å finna rimeord, så berre skriv eg det.

Fastlandsiå spurde Julie kva ho gjer i ein sketsjane.
- Eg må spørra høgt om kva klokka er.

Inge er ein av tre gutar. Me spurde korleis det var å 
vera så få gutar i gruppa.
- Det gjer ingenting å vera få. Teater er kjempegøy.

Lena og Daisy seier dette:
- Det er gøy, det er ikkje strevsamt, det går kjempe-
bra.

Amalie meiner:
- Det er gøy, det er morsomt, kanskje litt strevsamt 
av og til.

Markus er lensmann. Og korleis gjer ein det eigent-
leg når ein skal vera lensmann?
- Eg prøver å vera streng. Ein lensmann er alltid 
streng. Det skal vera som i gamle dagar. Då var ein 
streng.

Av Vidar Frette
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Jeg kommer inn i menighetskontoret en tirsdags 
morgen. Det første som slår meg er lukten av nytrak-
tet kaffe og en munter melodi fra trekkspillbrus. 
Jeg har avtalt et intervju med menighetens kantor, 
så jeg beveger meg mot hjørnekontoret med skiltet 
”Kantor - Håvard Skaadel”. Jeg bøyer hodet inn på 
kontoret for å spørre om Håvard var klar til å la seg 
intervjuet. Håvard smiler til meg mens han spiller 
ferdig den strofen han allerede var begynt på. Mens 
Håvard fortsatt holder smilet, spør han hvor vi skal 
ha intervjuet. Jeg foreslår på kjøkkenet, og før jeg 
får avsluttet setningen har Håvard allerede forflyttet 
seg til kjøkkenet, tatt frem to kopper som han fyller 
opp med kaffe.

Håvard er opprinnelig fra Skien (uttales ”skjeen”, 
dette er viktig), med mor fra Karmøy og far fra 
Gudbrandsdalen. Jeg spør Håvard om hva han gjør 
når han ikke er kantor. ”Da er jeg først og fremst 
ektemann og far til datteren min i Drammen. Mye 
av fritiden går til matlaging.” Håvard strekker på 
smilebåndet før han fortsetter. ”Det er min måte å 

kjøpe avlat for ikke å gjøre rent hjemme. Ellers liker 
jeg også å lese, gå tur i fjellet og å være med venner 
og foreningsliv.”
Jeg forteller Håvard at jeg er nysgjerrig på hvordan 
Håvard som vokste opp i Skien har endt opp på 
Norheim. Spørsmålet mitt gjør Håvard ivrig, og han 
starter å legge ut om reisen sin gjennom inn- og 
utland.
”Jeg følte nærmest at jeg måtte unnskylde meg på 
landsbygda da jeg hadde bestemt meg for å studere 
til doktorgrad i kirkemusikk, fremfor å kurere kyr.” 
uttrykker Håvard med et bredt flir om munnen. ”Å 
være doktor, var vel noe som bygda anså som langt 
mer praktisk anvendelig og nyttig. Men slik ble det 
likevel.”

Herfra valgte Håvard å ta grunnutdanning som orga-
nist og lektor i Oslo. Senere ble han engasjert som 
foreleser i klassisk musikkhistorie på universitetet i 
Oslo. Alt dette gjorde han mens han arbeidet som 
organist i Skien. ”For meg var det viktig og ikke 
bare å ha en teoretisk tilnærming til faget. Jeg måtte 
også praktisere det.”  Jeg løftet hodet, og så opp 
på kantoren: ”Men hvordan klarte du å skjøtte en 
organistjobb i Skien sammen med studier og under-
visning i Oslo?”. ”Nettopp!” uttrykker Håvard. ”Det 
ble mye pendling. Og derfor valgte jeg å fortsette 
studiene i utlandet. Jeg fortsatte et halvt år i Nice 
etterfulgt av ett år i Paris i Frankriket. I tillegg til 
å studere var jeg søndagsorganist og drev et tysk kir-
kekor i den tyske kirken i Paris.” Jeg ristet forvirret 
på hodet og fortsatte med det opplagte spørsmålet: 
”Så du bodde i Frankrike, men jobbet i den tyske 
kirken? Førte ikke dette til enkelte utfordringer med 
tanke på språk?” Håvard gjør en liten kunstpause før 
han fortsetter: ”Jeg ble nødt til å lære meg begge 
deler. Undervisningen min foregikk på fransk, mens 
sangene jeg skulle lære bort var på tysk.” Forundrin-
gen min ble desto større, da jeg også fikk vite at 
det Håvard studerte mens han var i Frankrike, blant 
annet var afrikansk litteratur. Og med ett forstod jeg 
hvordan det kunne ha seg at kontoret til Håvard var 
fullt av notehefter på det som så ut for meg som alle 
verdens språk.

Etter hvert meldte behovet seg for en fast jobb. Så 
Håvard reiste tilbake til Norge og fikk stilling som 
organist på Nordmøre. Det ble derimot et sidespor. 
For Universitetet i Oslo ville tilby 3 år med full 

Reisen som ligger bak - et intervju med kantor Håvard Skaadel

Av Ole Thomas Fidjeland



Fastlandsiå nr. 3 - Årgang 11 - Utgitt av Norheim menighet - November 2011 5

jobb til forskning. Han valgte å forske på ”Henry 
Dumont”, en fransk komponist fra 1600-tallet. På 
spørsmålet mitt om hva som gjorde akkurat Henry 
Dumont så spennende for Håvard, kom svaret raskt: 
”1600- tallet var på mange måter som i dag. Det 
handlet om å nyte live, være skeptisk, men tro 
på menneskelig fornuft. Midt i denne tiden, hadde 
Dumont en interessant filosofi:
- Musikken har herredømme over alle sjelens liden-
skaper.
Det handlet om hvordan vi kan lage kristen musikk 
som er så enkel, forkynnende og vakker at folk får 
lyst til å vende om. Det handlet om å skape et 
ønske om å vende seg til kirken gjennom tiltalende 
musikk. Og dagens lovsang har mye til felles med 
denne arven.”

Etter å ha fullført doktorgraden etter 3 år, hadde 
Håvard et behov for å vende tilbake til det han kalte 
”det vanlige liv”. Han var innom stillinger som både 
organist, lærer og kantor på forskjellige steder. Han 
var nå gift og var familiefar. Men både mor og 
svigermor protesterte på for store avstander.   Dette 
løste seg ved et kompromiss, når det ble ledig stil-
ling i Skudenes på Karmøy. Svigermor fra Uskeda-
len fikk kort vei, og mor godtok avstanden siden 
hun opprinnelig var fra Karmøy selv. Etter halvannet 
år i stillingen brøt en leddgikt ut for Håvard. Og kli-
maforholdene i gamle kirker ble vanskelig. Håvard 
fikk derfor tilbud om å overflyttes til Norheim, når 

kantorstillingen her ble ledig i vinteren 2011. Dette 
takket han ja til. ”Mitt første møte med Norheim 
var da jeg spilte på en begravelse i 2010. Jeg 
ble bedt ned til lunsj med staben av vaktmester 
Gunnulv Våge. Dette synes jeg var veldig hyggelig. 
Nå har jeg vært her siden i vinter, og jeg synes at 
Norheim er en morsom menighet.” ”Hva mener du 
med morsom?” spør jeg. ”Både stab og frivillige er 
aktive hele tiden. Det er masse ungdommer som er 
engasjert. Det er mye sosialt liv og ting skal være 
gøy, ikke bare rolig og koselig. Jeg opplever menig-
heten som slitesterk. En har kanskje ikke alltid den 
fulle oversikten selv. Men en jobber i et fellesskap. 
Dette trives jeg veldig godt med.”

Håvard sier at han også gjerne skulle være mer aktiv 
i det sosiale livet på Norheim, og gjerne deltatt i for-
eninger. Men avstanden til der han bor i Skudenes 
gjør dette vanskelig. Dette håper han det kan gjøres 
noe med i fremtiden.
”Mitt håp for fremtiden er at jeg skal bli så fri fra 
leddsmertene her i Norheim at jeg kan bli like aktiv 
på fritiden som jeg var før. Det ser allerede ut til å 
bedre seg veldig. Men viktigst av alt er det som vi 
finner i Bibelen: Et levende håp! For arbeidet mitt i 
kirken lever jeg etter filosofien til Dumot:

- Musikken har herredømme over alle sjelens liden-
skaper.
Dette er min misjon i menigheten.”
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Gjør som Arne Scheie... Av Sigbjørn Tjelle

Forsøker du å ringe Petter Misje på mobilen uten å 
treffe ham får du Arne Scheie på tråden og blir kan-
skje litt satt ut med det samme. Det er jobben i NRK 
sport som har skaffet Petter denne mobilsvar-mel-
dingen og sier litt om Petters kreativitet og humor.  
12 år etter han forlot hjemmet sitt på Moksheim til 
fordel for Østlandet er han nå tilbake til et forblåst 
og regntungt Vestland, denne gang på Leirvik på 
Stord. 

Mange jern i ilden
I skrivende stund er Petter er travelt opptatt mann. 
Kone og 2 små barn(2 1/2 år og 6 uker. 60% 
stilling i NRK Sport med hjemmekontor og delvis 
pendling til Oslo. For øvrig selvstendig nærings-
drivende innen musikk og video og i ferd med å 
etablere seg på et nytt sted. Det sier seg selv at han 
har nok å henge fingrene i. De som kjenner ham vet 
at han trives med dette.

Oppvokst på Moksheim
De fleste av barne- og ungdomsårene tilbragte Petter 
som nærmeste nabo til Vormedalsvegen på Moks-
heim. Miljøet i Norheim kirke ble et naturlig sted 
å tilbringe mye av tiden da det var et godt sted å 
være for en som ville utvikle sine sang- og musikk-
talenter samt ha det veldig kjekt sosialt. Det var 
imidlertid under Einar Hellands engasjerende piano-
undervisning og senere på kulturskolen at interessen 
for sang og musikk virkelig fikk begynne å blom-
stre. At mor i huset også var villig til å lære bort 
grepene C, G og D på gitar gjorde Petter etter hvert 
til en multimusiker. 

Korsanger, orkesterleder og dirigent
I Nytt Liv fikk Petter mange arenaer å utfolde seg 

på.  Både trommer, gitar og piano ble instrumenter 
han likte å traktere. Senere ble han både bandleder 
og dirigent for en kort periode. I følge Petter bodde 
han og musikervennene hans mer eller mindre i 
kirken i helgene. Fredagskveldene var det kor og 
klubb, lørdagene gikk med til bandøvelse og om 
kvelden hendte det at de samarbeidet med Nord om 
opplegg i Nordhallen for deretter å gå ned i kirken 
for å fortsette kvelden. Det gjorde det ekstra kjekt at 
kirken kunne være et sted hvor de fleste kunne trives 
og at det ikke var ”ukult” å være der. 

Stort talent - talentet for ikke å øve
Med alt dette i bagasjen var det ikke unaturlig å søke 
seg videre på noe som hadde med musikk å gjøre. 
Etter videregående gikk derfor veien over fjellet til 
Viken folkehøgskole der ny inspirasjon ble hentet 
og nye kontakter ble knyttet. ”Dette året var helt 
topp, her får du venner for livet”,  forteller Petter. 
Året etter ble det Bibelskolen i Staffeldsgate i Oslo 
der han etter hvert havnet i menighetens storband 
- Jazzå. Selv beskriver Petter sitt  kanskje største 
talent som talentet til ikke å øve. Det gjorde at 
han ikke kunne se for seg et yrke som profesjonell 
musiker. Derfor ble veien videre litt mer i kulissene, 
bak scenen - eller kamera -  på ulike områder.

NRK neste
Via en studiekamerat fra Bibelskolen ble han i 2007 
hyret inn i NRK som redaksjonsassistent - redass. 
Her fikk han klar beskjed om å holde av august 
2008- OL i Beijing. Selv om han ikke fikk ta turen 
til OL, var han med på å styre hele sendingen fra 
studio i Oslo og fikk jobbe tett med profilerte NRK-
reportere.
Nå jobber han som produksjonssekretær i NRK der 
han har ulike oppgaver opp mot arkiv, finne stoff 
tilgjengelig for journalister, redigere, lage kunst-
neriske videoer og fungere som fotograf på ulike 
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arrangementer. Han har også mye å gjøre med NRK Nett-TV 
og var en av tre som hadde ansvaret for NRK Nett-TV´s sen-
ding fra OL  i Vancouver.

Petter forteller at han føler seg svært privilegert som får jobbe 
med det han har en genuin interesse for og der han får utfolde 
seg innenfor både film og musikk. Hjemme på Leirvik fyller 
han resten av arbeidstiden sin som komponist , orkestrator og 
musikkarrangør. Han har blant annet vært orkestrator for filmen 
”Kommandør Treholt & Ninjatroppen”.

Sterk opplevelse
22. juli var Petter 15 minutter unna regjeringbygget da det 
smalt. En helt surrealistisk og uvirkelig situasjon. Fra å være 
noe de trodde var en stor eksplosjon, demonstrasjon og opp-
tøyer  til det som skulle vise seg å være norgeshistoriens største 
terroraksjon. 
Et par døgn senere, noen timer før og etter midnatt tok han 
med seg kamera til Domkirken og festet på tapen noe av stem-
ningen som var å finne i byen. Blomsterhavet, lysene, sorgen, 
omsorgen, gråten, fellesskapet, fortvilelsen. Det resulterte i en 
video som han tonesatte ved hjelp av den amerikanske vokal-
gruppen Take 6 sin låt ”Quiet Place”.  Du kan finne videoen på: 
http://vimeo.com/26867191

”There is a quiet place
Far from the rapid pace
Where God can soothe my troubled 
mind

Sheltered by tree and flow´r
There in my quiet hour
With Him my cares are left behind

Whether a garden small
Or on a mountain tall

New strength and courage there I find
Then from this quiet place
I go prepared to face
A new day with love for all mankind”

76 people dead. 
A nation in sorrow...

VGS-TUR til NESJATUN 9.-10. september 2011

Vi hadde den årlige turen til Bømlo som er eksklusivt for de som går 
på videregående skole. Det var en kjempekoselig tur som bestod av 
mye prat, mye latter, spill og lek til laaaaangt på natt og veldig mye 
god mat. Da vi ankom fredag gikk vi i gang med å lage koldtbord. 
Heldigvis ble det koldtbordrester til frokost også. Dette er en flott tur 
der vi får god tid til å bli bedre kjent.  

Layout:    Trond Krogsæter
Trykking: Karmøy trykkeri 



Fastlandsiå nr.3  - Årgang 11 - Utgitt av Norheim menighet - November 20118

Før ferien gikk Leila Rikstad (trosopplæringsmedarbei-
der vikar) i gang med å pusse opp ungdomslokalet 
sammen med ungdommene. Det var en effektiv gjeng 
som i løpet av noen uker sørget for at de rosa veggene 
ble hvite. I løpet av høsten har vi fått to skinnsofaer 
av et generøst par på Spanne. I løpet av vinteren satser 
ungdommene på å ha et loppemarked for å finansiere 
resten av oppussingen. Det er noen kreative, engasjerte 
og driftige ungdommer vi har! I uka da oppussingen 
stod på hadde vår egen ungdom Silje Helene Dahle 
utplassering i menigheten og var da blant mange andre 
oppgaver også med på oppussingen. 

OPPUSSING
Av Marta Birgitte Sevland
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Nytt av året - 8.klassinger får begynne i Nytt Liv!

Er du glad i å synge? Liker du dans, drama eller teknikk? Har du lyst å være en del av et flott miljø med ca 
40 fantastiske sangere, unge og entusiastiske dirigenter og et utrolig bra band under kyndig ledelse av Karl 
Inge Stensland? Møt opp i kirka hver onsdag mellom 19.00 og 21.30! Vi gleder oss til å se deg! 

Før ferien hadde vi grillkos utenfor kirka og en kjempekjekk tur til Tora Stenslands hytte i Sveio.
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MISS NORD-KARMØY 2011  -WITH A GOLDEN HEART!!!!!!

17.september 2011 var det igjen duket for missekå-
ring i Norheim kirke. Ikke en missekåring slik vi 
kjenner med fokus på et vakkert ytre, men en kåring 
med det indre, hjertevarme, godhet og det å sette 
andre foran seg selv i fokus.

Norheim og Avaldsnes menighet i samarbeid med 
sanitetsforeningene i distriktet inviterte alle jenter i 
alderen 14 - 24 år til en festdag i Norheim kirke. 
Jentene ble oppvartet av 25 frivillige gutter hele 
kvelden. De stilte for anledningen i hvit skjorte, 
svart bukse og den aller største sjarmen! Allerede 
klokka 12.00 møtte jentene for registrering og 
undervisning. Fra Jesusjenter kom Ann Rosita Vass-
botn og underviste om jenter, selvbilde og hvilke 
tanker Gud har for oss. Det var en sterk og personlig 
undervisning der Ann Rosita delte mye fra sitt eget 
liv, og om hvilke komplekser og tanker hun selv slet 
med i ungdommen. 

Undervegs fikk jentene servert fruktspyd og vann. 
Fra undervisningen gikk turen ned i kjelleren 
til comfortzone. Her var det representanter fra 
Haugesund hudpleiesalong, Wattana thaimassasje, 
Haugaland videregående skole ved frisørlinja, blom-
sterdekoratør Marit Kristin Bruaseth som pleide jen-
tene og inspirerte dem på den aller beste måten. 
Salatbaren var populær, og rundt neglelakkbordet 
gikk praten og latteren livlig Dette er en dag der 
jentene skal virkelig oppvartes og få fortalt hvor 
flotte og verdifulle de er.

Etter at jentene hadde slappet skikkelig av i comfort-
zone fikk de gå hjem og pynte seg, før de kom 
tilbake til kirken klokka 20.00. Da ble de møtt med 
rød løper, paraplyer, blitzregn og applaus. Inne i 
menighetssalen stod 3 retters middag for tur. Utover 
kvelden var det mye flott underholdning fra scenen, 
med både humor og alvor. Årets Miss Nord-Karmøy 
ble Hanne Marte Jensen. Hun var blitt nominert av 
flere personer, så det var en verdig vinner. Klokka 
01.00 forlot over 100 jenter kirka, med en rød rose 
og goodiebag i hånden, et stort smil rundt munnen 
og mange gode og uforglemmelige minner i hjertet! 
Målet var forhåpentligvis nådd - budskapet om hvor 
uendelig verdifulle disse jentene er formidlet på 
ulike måter gjennom en fargerik dag i Norheim 
kirke! 

06.11.2011 11:00 Norheim kirke
06.11.2011 18:00 Norheim kirke
13.11.2011 17:00 Kolnes grendahus
13.11.2011 11:00 Norheim kirke
20.11.2011 11:00 Norheim kirke
20.11.2011 17:00 Tuastad bedehuskapell
27.11.2011 11:00 Norheim kirke
04.12.2011 18:00 Norheim kirke
11.12.2011 17:00 Kolnes grendahus
11.12.2011 11:00 Norheim kirke

GUDSTJENESTER
DØPTE:
11.09 Filip Wegner Lønning  
 Nøkling
 Emil Andreassen Våga
18.09 Maria Camilla Viste 
 Bratland
 Felix Johnsen
 Maria Sandvik Qvale
 Andreas Yrkje
02.10 Levi Stueland Bjørkavåg
 Vemund Vigemyr Bore
 Even Øyen Selsaas

DØDE:
24.09 Berit Torun Tjoflot

I glede og sorg

Av Marta Birgitte Sevland
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Oktober er den internasjonale Rosa Sløyfe måne-
den. Det arrangeres Rosa Sløyfe aksjoner over hele 
verden og også på Vormedal Grendahus.  Det dreier 
seg om brystkreft, det dreier seg om kunn-
skapsformidling, solidaritet og innsamling til bryst-
kreftforskning. For tredje år på rad arrangeres det 
en samling på grendahuset.  Initiativet kommer 
fra lokale hudpleiekonsulenter på fastlandssia, hvor 
Haugaland forening for brystkreftopererte blir invi-
tert som hovedaktør. Vi er ikke mange som finner 
veien til arrangementet, men vi blir varmt tatt imot 
av blide hudpleiekonsulenter og geleidet inn til et 
grupperom.  Et  bord dekket med Rosa Sløyfe pro-
dukter, store plakater og informasjonsmateriell nær-
mest stråler mot oss idet vi kommer inn i rommet. 
Det skal være lekkert å støtte brystkreftforskning. 

- Brystkreft rammer mange, fordi det er ikke 
bare den ene kvinnen som rammes, men hele hennes 
familie, venner,  og arbeidsplass rammes, forteller 
Olaug Mortensen som er leder for Haugaland foren-
ing for brystkreftopererte.  Det er rundt 1 av 12 
kvinner som får brystkreft i løpet av livet, og heller 
ikke menn slipper unna.  Det er mellom 17 - 20 
menn som også får denne diagnosen årlig, noe som 
kan være en stor belastning. Heldigvis er overlevel-
sesprosenten økende, pga tidlig oppdagelse og bedre 
behandling. Brystkreftforskning har gitt resultater. 
Olaug forteller at hun fikk brystkreft i slutten av 30 
årene, hun hadde to små gutter. Rolig og nøkternt 
forteller hun sin sterke historie. Om hele brystet 
som måtte fjernes, om guttene som ville ha en ”hel” 
mamma tilbake, om behandling og påkjenninger. 5 
år med hormonbehandling i etterkant av sykdom-
men satte henne i en kunstig overgangsalder. Om 
når hun fikk rekonstruert nytt bryst fra magefettet, 
om at først da ble hun ferdig med kreften. Men 
hun forteller også om humor, om kampånd, om gal-
genhumor i fellesskapet hun fant i Foreningen for 
brystkreftopererte. At det ikke er noe sutrete felles-
skap, men heller en plass du finner nye krefter og 
støtte i felles situasjon. 
I år skal de innsamlede midlene øremerkes til å 
forkorte ventetiden det tar å få et nytt bryst. Det kan 
ta opp til 5 år i Norge. 10 prosent av midlene som 
samles inn skal gis til et brystkreftprosjekt i Peru. 
Der er brystkreftdødeligheten nesten dobbelt så høy 
som i Norge. Kvinner i Peru trenger også tidlig 
oppdagelse, bedre behandling og økt overlevelse.  I 
mellomtiden får vi gjøre en innsats å pynte våre 
jakker med rosa sløyfer, kjøpe termoskopper, iss-
kraper, nøkkelringer med lipgloss, silkeskjerf, og 
reflekser. Og gripe livet så godt vi kan.  

Alvor på Vormedal Av Sissel Lavoll Martinsen

Olaug Mortensen er leder for Haugaland forening 
for brystkreftopererte og holdt et engasjert innlegg 
om sin egen brystkreft.”


