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Ungdom
i

farta
Av Sissel Lavoll Martinsen
(sissel_lavoll@c2i.net)

Visste du at selv om Norge ikke 
er medlem av EU så kan du få 
EU-støtte til å reise utenlands? 

Visste du at Norge sender årlig ut 
mange ungdommer som volontø-
rer til mange land i Europa uten 
at det koster ungdommene ett øre 
utenom lommepenger? Grete Alice 
Haavik og Marianne Munkejord, 
begge 19 år fra Vormedal, har gjort 
det. 

Grete har satt kursen mot Valencia i 
Spania, og Marianne tok andre ret-
ningen mot Belfast i Nord-Irland. 
Med sommerfugler i magen og 
hårfrisyren under kontroll delte 
de noen tanker noen dager før 
avreise. 

Vokse
” Jeg tror jeg kommer til å vokse 
på dette og få erfaringer som jeg 
aldri hadde fått hadde jeg reist til 
Bergen og studert”, sier Grete. Hun 
skal jobbe som frivillig med ”funk-
sjonshemma barn og unge i Valen-
cia. ”Det blir jo ikke som en vanlig 
jobb, for jeg får jo ikke lønn, men 
reise og opphold blir betalt av EU”, 
sier hun og legger til at for å bli 
med i et slikt program må man ha 
en utsenderorganisasjon. 

Den første
Norheim Menighet har sagt seg 
villig til å være utsender for Grete, 
og hun blir den første fra Norheim 
Menighet. Når hun kommer tilbake 
skal hun fortelle fra oppholdet sitt 
og kanskje gi inspirasjon til andre 
og våge det samme. ” Jeg kjenner 
ingen der nede, men gleder meg til 
å flytte hjemmefra”, sier hun og ler. 
Hun regner med at det kan bli tøft i 
perioder, hun kan ikke noe spansk, 
så undervisning skal komme godt 
med. 

Helt gratis
”Grunnen til at jeg valgte dette 
prosjektet i Valencia, er at jeg vil 
jobbe med mennesker, og her fikk 
jeg en unik mulighet. Jeg tror alle 
ungdommer bor komme seg ut i 
verden, oppleve heft andre ting, en 
helt annen kultur og attpå til er 
det helt gratis”, sier Grete enga-
sjert som blir i Spania i 6 måneder. 

Krigsområde
Marianne reiser som ettåring i 
KFUK/KFUM og skal være med å 
starte opp en kafé i 
sentrum av Belfast. ”Den skal ikke 
ha noen fredsmeglende funksjon, 
men håpet er at den skal kunne fun-
gere som en møteplass for ungdom 
fra både katolske og protestantiske 
miljø”, sier Marianne og forklarer 
at KFUK/KFUM satser mye på 

Irland nå. Hun synes det ikke er 
skummelt å bo i et land preget av 
store konflikter, og mener at hun 
ikke vil føle det som å bo i et krigs-
område. ”Jeg tror det vil bli en 
opplevelse, dessuten vil jeg få lære 
språket bedre”, sier hun og ler.

Ensomhet
Men hun er også realistisk. 
”Ensomheten vil komme, men jeg 
tror det er bra å kjenne på den 
og. Den kan gi deg en viktig erfa-
ring videre”, sier hun ettertenk-
somt. Både hun og Grete har vært 
på forberedende kurs i Oslo hvor de 
har lært om hjemlengselens rytme 
i utenlandsoppholdet. ”Hjemleng-
selen har som regel to topper, først 
kommer en topp når ah det nye og 
spennende har mistet sin spenning. 
Så får du et nytt anfall av hjem-
lengsel når oppholdet har vart en 
stund” forklarer hun omstendelig. 
På kurs i Oslo traff de andre som 
har vært i andre land, og fikk høre 
erfaringene fra dem. 

Matkultur
Marianne, som har bestemt seg for 
å bli kokk gleder seg til å lære mer 
om den irske matkulturen, selv om 
hun neppe tror hun kommer til å 
prøve seg på den irske frokosten. 
”Den frokosten er altfor mektig”, 
sier hun og grøsser...

Grete Alice Haavik (19) og Marianne Munkejord (19) har reist ut som volontører



Lått
&

 løye...

Det var kommet ny prest i menighe-
ten. En dag tenkte han at han ville ta 
seg en tur rundt for å se på menighe-
ten. På sin vandring traff han (selv-
følgelig) klokkeren. - God dag, sier 
presten, er du også ute og går tur? 
- Ja-ja, eg e’ ute og dele ut menig-
hetsbladet, sier klokkeren litt flau og 
nokså stotrende. Presten syntes klok-
keren virket noe rar og luktet like 
rart. Han spurte så: - Har klokkeren 
drukket noe sterkt så tidlig på dagen? 
Nei… Jo… Men presten må ikkje ta 

det så ille opp. Det blir barra sånn for-
står du… - Hvordan? Spurte presten. 
Joooo, du skjønne’ at når eg komme’ 
inn på kjøkkenet te folk, så står det et 
glass og venta på meg, og då skjønne 
presten at det blir barra sånn. Presten 
ble veldig overrasket og spurte: - Bor 
det bare drikkfeldige folk her i bygda? 
-Nei, det må ikkje presten tru, her e’ 
møkje folk så ikkje drikke o’, (klok-
keren e’ nå tydelig enda mer beruset 
etter siste husbesøk), men dei sende’ 
me bladet i postkassen te…

UNG I EUROPA
Av Vidar Frette (vidar.frette.hsh.no)
Stadig fleire ungdommar reiser som 
volontørar til utlandet med EU-
støtte. Dei fleste er faktisk jenter, 
fortel Jon Arve Veding ved Skule- 
og Kulturkontoret i Karmøy kom-
mune. Han er lokal kontakt for 
dette programmet og gir gjerne 
informasjon og hjelper til med søk-

nadsprosedyren (tlf 52 85 73 74). 
Programmet er styrt av SUAK,
Statens ungdoms- og adopsjonskon-
tor.
 Volontørar kan komma til 
Norge frå andre land på same vilkår, 
men det er færre som kjem den vegen. 
Det er for få organisasjonar her i 
landet som er klare til å ta imot, og det 
er eit ønskje at det blir fleire.

 Ingen kan reisa ut som volon-
tør heilt på eiga hand. Det må vera både 
ein sendarorganisasjon eller -institu-
sjon og ein mottakar-organisasjon der 
volontørarbeidet blir utført. Sendaror-
ganisasjonen skal sikra kvaliteten på 
opphaldet, om nødvendig ved besøk 
i forkant, og sørga for oppfølging. 
Sendarorganisasjonen får for øvrig litt 
støtte til administrasjon.

Denne gang fortalt av Tjærand Milje 



Overskriften på denne spalten er både 
en adresse og en programerklæring. Den 
sier noe om at disse ordene er til deg som 
er ”underveis” i livet. At du er underveis 
trenger ikke å bety at du ikke vet hvor 
du vil hen i livet. Det sier bare at det å 
leve er å være i bevegelse. Av og til er det 
viktig å stoppe opp og tenke litt over hvor 
vi kommer fra og hvor vi går hen. ”Røt-
tene våre”, sier vi gjerne. Da tenker jeg 
kanskje på at jeg kommer fra Bakarøynå 
eller Fosen eller Kolnes eller Spanne. 
”Røttene våre” er de minnene som gjør 
at vi kjenner oss igjen og sier: ”Dette er 
meg!” I Bibelen sier Paulus noen gode 
ord som minner oss om våre røtter. Han 
sier: ”Gud er ikke langt borte fra en 
eneste en av oss. For det er i ham vi lever, 
beveger oss og er til, …” (Apgj 17,27f) 
Gud vil at vi skal kjenne oss igjen i dette, 
så vi kan si: ”det er i ham jeg lever, beve-
ger meg og er til.” Underveis, satt i beve-
gelse av Gud. Det er deg, det! Når du 
synes at livet ditt blir smått eller alt går i 
stå for deg, da skal du si til deg selv: ”Jeg 
er underveis, satt i bevegelse av Gud!”

Men overskriften er også en programer-
klæring for hva vi vil med denne spalten 
og dette bladet. Vi ønsker å være niste på 
veien, med ord til oppmuntring og trøst. 
Gud som har satt oss alle i bevegelse har 
også gitt oss kilder å øse av mens vi er 
underveis. I kirken får vi hjelpe til å øse 
av livets kilde. Vi har et ”tilbud” som 
ingen kan måle seg med: 
”Hør, alle som tørster, kom hit og få 
vann! Kom, dere som ikke har penger! 
Kjøp korn, så dere kan spise, ja, kom og 
kjøp uten penger, uten betaling vin og 
melk. … Hør, ja bare hør på meg, så skal 
dere få spise det som godt er. Vend øret 
hit og kom til meg. Hør, så skal dere få 
leve. sier Herren.”
(Jes 55,1-5)

Underveis

Av sokneprest Sigve Clementsen
(sigvec@c2i.net)

ANNONSE
Hos oss trenger du ikke å kjøre i 
ring.Kom inn og sett deg ned.
Pust ut! Pust inn!
Norheim kirke

Av Vidar Frette (vidar.frette@hsh.no)

Entusiast for Visnes-museet, buss-sjå-
før, spelemann, lokalhistorikar. Alt dette 
og mykje meir er Konrad Bårdsen på 
Skre, best kjend som Connie. Han har 
vore lektor og kommunepolitikar. Som 
naturvitar har han vore med på å grava 
fram stoff om urangruvene i Vats. Han 
har vore med på lokal kabaret. Dagen 
etter dette intervjuet skulle han kjøra 
folk til Seljord, til Dyrskuplassen.
 Med entusiasme og stor energi 
har Connie arbeidd for andre, lagt til rette 
stoff og hjelpt andre fram. Nett på bak-
grunn av det, var me interesserte i å få vita 
meir om kva for leietrådar han har i sitt 
eige liv. Kva er viktig for han? Kor hentar 
han inspirasjon?  Ved slike spørsmål kjem 
Connie gjerne inn på diktaren, skriben-
ten, redaktøren, motstandsmannen Hem-
ming Skre. - Eg såg det som ei oppgåve 
å samla stoff om han, for mange av dei 
som kunne informera var i ferd med å for-
svinna. Samstundes hadde eg ei aning om 
at det var noko verdfullt å finna hos Hem-
ming Skre.
 - Mitt stemingsgrunnlag er slik 
at eg leitar etter det som kan gi undringa 
næring. - Når eg les diktinga til Hemming 
Skre, kjenner eg ei åndeleg løfting. Ho 
kan oppsummerast i dette: Respekt for 
livet.
 - For å forstå Henning Skre føl-
test det nødvendig å gå mot det norrøne, 
som han, mot islandsk og læra seg det 
språket. Og når eg likevel ikkje heilt for-
står han, tar eg tilflukt i Olav H Hauge, t.d. 
når han skriv: `Opna augo mine, Herre, så 
eg betre kan sjå, underet - og ikkje berre 
avglansen
utanpå’.
 Samtalen finn stad i Connie sitt 
arbeidsrom. Her er det stille, og hylleme-
trar med bøker dannar ein urørleg bak-
grunn for setningane som sakte sig utover. 
Ein kan få inntrykk av at orda blir henta 
fram frå eit enormt lager djupt nede ein 
stad, at samtalen lett kunne ha vara heile 
natta.
 - Så har du vore med i kommu-
nepolitikk? - Eg har slumpa til å bli vald 
til eit ombud, til ein tillitsmann for folket. 
- Fri og bevare meg at eg er kvitt det! -Ja, 
kva meiner du eigentleg med det? - Eg 

skuldar ikkje meg sjølv å ha svar på det. 
Eg har rett til å ikkje ha noko meining om 
korfor eg kjenner det som ei
befriing å vera kvitt kommunepolitikken.
 - Og busskjøringa, korleis kjem 
ho inn? -Eg blei spurd om å vera med som 
tursjåfør. Og eg trivest med å møta folk, 
dela kunnskap om historie og geografi, og 
sy saman alle hensyn som ligg i reiseli-
vet. - Busskjøringa har og med yrkesstolt-
het å gjera. I oppveksten var bussen og 
alt som høyrde til rundt den, eit miljø eg 
fann med til rette i. Då bussrutene kom, 
fram mot 1920, og byturar blei så mykje 
lettare, vekte dette liv i bygdene. - Med 
busskjøringa er ringen slutta for meg.
 - I Jakob Sande-kabareten heiter 
det: `Takk for det fine veret høgt oppe 
i himmelen.’ I dette ligg det ikkje bare 
humor. Men og ei kjensle av at `det er 
noko attåt’.
 - Men eg stiller ikkje det kravet 
til meg sjølv at eg skal svara på dei store 
spørsmåla. Eg har aldri vore så forfenge-
leg at eg trur eg med mitt vit kan finna ut 
av om det er ein Gud, t.d. Eg vil ikkje vera 
ein som i min vellukkahet forklarer andre 
svara på dei store spørsmåla.
 - Men ein kan ikkje bestemma 
kva tankar som kjem. Nokre gonger blei 
ein innhenta av noko - slik at ein bare 
stansar opp - slik som i det sitatet frå Olav 
H. Hauge som eg nemnde. Då, i ein aug-
neblink, har ein fått noko på plass.
 - Men så blir ein dunka vidare av 
livet, og startar igjen å undrast korleis i all 
verda det heile blir styrt.
 - Eg er ikkje så opptatt av å leva 
ut desse store spørsmåla i eit mønster. Eg 
er opptatt av å få famla meg avgårde. Når 
eg går tur, blir det ofte slik at eg går der 
ingen andre går. Det er bare slik.
 -Men at andre steller med desse 
spørsmåla er fint. Det er naturleg for dei 
som driv med dette, som så og seia vier 
seg til det.
 - Går det an å tenkja seg at 
sjølv om den einskilde har vanskar med 
å få orden på dei store spørsmåla, så kan 
eit fellesskap, slik som i ein menighet, 
nå lengre? Kva tenkjer du om kyrkja, 
Connie?
 - Eg vil ha kyrkja og menigheten 
- for eg treng ho. Men eg vil ikkje vera av 
dei som står som garantist og gir svar.

Konrad Bårdsen
- Eg leitar etter det som 
kan gi undringa næring...



- Jeg har sett at folk har blitt engasjert 
for og i menigheten, selv om de ikke var 
det i begynnelsen. Når man blir med i 
et menighetsråd får man et helt spesielt 
innblikk i menighetens indre liv og alt 
det som skjer, og det er ikke lite!

Grete Munkejord er en av de som har sittet 
4 år i menighetsrådet i Norheim Kirke. Til 
høsten stiller hun til gjenvalg. Slike men-
nesker får meg til å undres. Hva er det 
som gjør at hun vil fortsette? Og er det så 
”farlig” å bli med i et slikt råd som mange 
av oss tror? Dessuten er man vel nødt til 
å være ganske aktiv kirkegjenger for å bli 
med i et menighetsråd?

”Det tror jeg slett ikke”, svarer Grete med 
ettertrykk. ”Jeg tror flere som ikke er så 
aktive hadde opplevd å blitt mer enga-
sjerte ved å bli med i menighetsrådet. Du 
får en helt annen innsikt i hva som skjer i 
menigheten, og det er jo mye spennende 
på gang nå både for oss voksne og ung-
dommer. Og det å få være med å påvirke, 
legge føringer og se at ting bærer resulta-
ter gjør jo at man blir revet med”, mener 
Grete.

Hun og resten av menighetsrådet har fått 

-man blir engasjert...

GRETE MUNKEJORD
51 år, psykiatrisk sykepleier. Grete Mun-
kejord jobber til daglig i Psykiatritje-
nesten i Haugesund Kommune. Hun har 
allerede vært 4 år i menighetsrådet og 
stiller nå til gjenvalg. Grete bor i Bjølle-
haugvegen på Vormedal. 
-Hva får deg til å stille nye 4 år? 
-Nå er jeg i en livssituasjon hvor jeg har 
anledning til det. Barna er blitt store og 
jeg har mer tid. Dessuten er det interes-
sant å være med i menighetsrådet. 

ANDREAS URRANG SIMONSEN
54 år, jobber som klinisk sosionom ved 
Psykriatisk avd. ved sykehuset
Bor på Norheim
-En periode er i korteste laget, og det er 
interessant å være med. Dessuten er det 
få som stiller, så derfor stiller jeg.
-Ingen spesielle saker, men synes det er 
viktig å skape en menighet som fungerer 
både formelt og åndelig.
-Glade tilfredse mennesker.
-Unnfallenhet.

Hvem kan stemme?
For å kunne stemme ved valget, må du 
være medlem av Den norske kirke, ha 
fylt 18 år før utgangen av 2001 og ha 
stemmerett ved offentlige valg.  Du må 
avgi stemme i det soknet der du er regis-
trert i folkeregisteret.
 I Norheim menighet finner 
valget sted i Norheim kirke søndag 
14.oktober 12:15-13:30 (etter guds-
tjenesten), onsdag 17. oktober 
kl.17:00-19:00 og søndag 21. oktober 
kl.12:15-13:30 (etter gudstjenesten). Det 
er mulig å forhåndsstemme.  Dette 
kan skje ved Norheim menighetskontor 
9.oktober - 12. oktober, hver av dagene 
kl.10:00-12:00.
 I valglokalet legges valglisten 
fram.  Du kan kumulere, stryke og til-
føye navn på valglisten.
 Ytterligere informasjon kan du 
få ved Norheim menighetskontor, tlf.
52 83 13 00. Du kanogså kikke på 
www.kirken.no/valg.

-Har du noen hjertesaker du brenner for? 
-Å jobbe for en større åpenhet i menig-
heten. Å få tersklene ned i kirka slik at 
folk tør å komme. Jeg må jo og si at barne 
og ungdomsarbeidet står mitt hjerte nært. 
Det er et levende arbeid, og her er det 
viktig at det gis plass til forskjellige grup-
per. 
-Hva gleder deg mest? 
-Å se at folk trives rundt meg. Ellers 
gjør livsutfoldelse meg glad, som å danse 
swing for eksempel. 
-Hva gjør deg sint? 
-Urettferdigheter. Å se at folk blir utsatt 
for urettferdighet.

Kandidater

sett at arbeidet har båret frukter. Stor 
oppslutning om både Alfa-kurs, kvelder 
Underveis og ekteskapskurs viser at det 
nytter. Grete ønsker sammen med nytt 
menighetsråd å få videreføre disse pro-
sjektene, og har hele tiden fokus på hvor-
dan møte mennesker i dag i kirkas regi. 

Hun avkrefter at det er mye arbeid og tid-
krevende. Det er samling en gang i måne-
den, samt at du kan sitte i et utvalg etter 
eget ønske. ”Det å sitte i et menighetsråd 
gjør at du lærer mye om ting du ikke har 
kunnskap om, men da er det andre som 
har det du mangler. Men heldigvis har alle 
sine områder slik at vi spiller på hveran-
dre”, sier Grete lattermildt. Og latter er 
det mye av i menighetsrådet og, til tross 
for at det innimellom er en del avgjørel-

ser som ikke alltid er like lette. ”Det er jo 
ikke alltid enighet i rådet, og heller ikke 
i menigheten, så en må tåle å få litt mot-
vind”, sier Grete og gjør seg snart klar til 
en ny runde i menighetsrådet.



MARIE ELISABETH NORDBØ
65 år på AFP og bor på Moksheim
-Hadde mest lyst til å si nei. Men venter 
til valget er over og ser resultatet.
-Få folk til å oppdage verdien i gudstje-
nesten.
-Å ha ei god helse.
-Urettferdighet.

ANDERS KVINNESLAND
52 år som jobber som ingeniør for Statoil 
på Kårstø. Arbeidet går ut på inspeksjon 
og vedlikehald av røyrledningane som 
ligg på botnen av Nordsjøen.
-Eg sat i det forrige Menighetsrådet, og 
tykkjer at det er greit å vera med. Det er 
ein grei jobb, og eg håper på å få vere 
med på å gjere noko vidare også.
-Ingen spesielle saker, men arbeidet for 
barn og unge tykkjer eg er viktig. Vil 
gjerne vere med på å bidra her, men 
jobben gjer det vanskeleg for meg å gå 
inn som fast leiar.
-Det var eit vanskeleg spørsmål. Ein stor 
barneflokk som koser seg, gleder seg, 
f-eks i eit kor. Eg vert i godt humør av 
godt ver, og det er kjekt å vere saman 
med gode vener.
-Eg er sjeldan direkte sint. Eg vert irritert 
når nokon i ein diskusjon ikkje klarer å 
skilje mellom sak og person. Urettferdig-
het og hensynsløshet gjer meg sint

HANS JØRGEN DAHL
47 år, dr. ingeniør og jobber som dr. inge-
niør i Statoil på Bygnes. Han bor oppe i 
Norheimskogen. 

HILDEGUNN MILJE
44 år, ekspeditør 
Hildegunn Milje jobber som ekspeditør 
på Statoil på Spannevegen. Bor i Moks-
heimsåsen i nybygd hus og trives med 
det. 
- Jeg ser på det som en utfordring, både 
for meg selv og andre. Dessuten håper 
jeg at jeg kan lære litt, og at andre kan 
lære av meg. 
- Barnearbeidet i menigheten! Spesielt 
arbeidet i KFUK/KFUM, som er min 
organisasjon der jeg hører hjemme. 
Omtrent mesteparten av barne- og ung-
domsarbeidet drives av denne organisa-
sjonen, så det blir selvfølgelig hjertebarna 
mine. 
- Andre mennesker, det å være sammen 

INGEBORG VÅGE
33 år, har jobbet som kjøkkenassistent på 
Åkra bu- og behandlingssenter, har ikke 
jobb akkurat nå. Bor på Tuastad og er 
yngstemann på lista.
-Jeg har ingen spesielle grunner, jeg blei 
forespurt.
-Jeg har ikke tenkt så mye på dette, det 
kom litt brått på.
-Livet og alt.  Å ha en å gå til med bønner 
og sånt.  Det å være frisk og rask.  Turer 
i skog og mark.
-Urettferdighet i verden, men vi kan jo 
ikke så lett løse verdensproblemene.
Jeg blir ikke så fort sint, har litt lang 
lunte.

Kandidater
Vi stilte kandidatene til menighetsrådet fire spørsmål: -Hvorfor sa du ja til å stille i menighetsrådet? 
-Har du noen hjertesaker du brenner for? -Hva gleder deg mest? -Hva gjør deg mest sint?

med venner. Å reise på speiderleir gjør 
meg ihvertfall glad! 
- Urettferdighet!

- Jeg har aldri vært med i et menighetsråd 
på grunn av livssituasjonen. Nå føler jeg 
tiden er moden til å ta et tak og bidra med 
noe. Jeg synes og at det er spennende, for 
det er jo viktige ting som skjer i et menig-
hetsråd. 
- Ungdomsarbeidet ligger nok nærmest 
hjertet mitt. Ellers synes jeg at det er 
viktig å bidra til at det blir et godt arbeids-
team i menighetsrådet, og bidra til tole-
ranse, vidsyn og romslighet. Det å kunne 
se en sak fra flere sider og ikke ri kjepp-
hester. 
- Jeg blir ihvertfall varm om hjerterøttene 
når et ungdomslokale er fylt opp med 
latter, glede og liv. Det finnes mye fin 
ungdom som gjør mye positivt. 
- Jeg blir ikke så sint sier kona, heller irri-
tert. Det som irriterer mest er rot. Rot i 
organisasjoner, rot i klesskapet eller rot 
på bordet.



RAGNHILD S. NETLAND
67 år, pensjonist og bor på Norheim
-Forespørselen kom svært overraskende. 
Men siden jeg er pensjonist har jeg bedre 
tid til frivillig arbeid
-Å inkludere svake grupper som eldre og 
funksjonshemmede i menigheten.
-Familien og menigheten, og spesielt 
alt frivillig ungdomsarbeid som drives i 
menigheten.
-Urettferdighet.

SIRPA T. EITERNES
46 år, hjemmeværende 
Sirpa T. Eiternes er hjemmeværende på 
Tuastad. 
-Jeg stilte opp fordi jeg følte at noen 
måtte stille. 
-Jeg vil ta det som det kommer, jeg har 
egentlig ingen store saker jeg brenner 
for. 
-At andre rundt meg er glad, det trenger 
ikke å være så store ting, bare en god 
prat kan være nok. Ellers blir jeg i godt 
humør når det begynner å blomstre om 
våren, egentlig er det mye som kan gjøre 
en glad. 
-Det kan være mye, egentlig blir jeg mer 
fortvila enn sint. Men det er en ting som 
gjør meg sint, og det er urettferdighet.

SIV BÅND KNUTSEN
45 år, kontormedarbeider og jobber som 
kontormedarbeider på Bohus Raglamyr. 
Hun bor på Eikelia på Kolnes og trives 
veldig godt der. 
- Nå begynner jeg å få anledning og bedre 
tid. Dessuten er jeg interessert i hva som 
skjer i menigheten, og nå kan jeg komme 
det nærmere inn på livet og få mer inn-
blikk. 
- Jeg er opptatt av ungdomsarbeidet. Det 
har skjedd mye bra der, og det kan skje 
mye bra videre og. 
- Å gå ut i naturen gir påfyll. Har nettopp 
fått ny hund som drar meg ut i skog og 
mark. 
- Urettferdig behandling av folk. Spesielt 
når noe så ufattelig som det som skjedde 
i USA hendte.

RAGNHILD OMA
51 år, jobber som bioingeniør ved Fyl-
kessjukehuset i Haugesund.  Hun bor på 
Norheim.
-Jeg er aktiv i menigheten, har lyst til å 
engasjere meg.  Jeg bryr meg om Nor-
heim menighet, den betyr mye for meg.
-Det å se at ting fungerer for de fleste 
i menigheten, for folk flest, for familie-
medlemmer, er viktig for meg.  Det er 
sentralt å finne noe som engasjerer.  Det 
er viktig å bre evangeliet videre.  Men jeg 
har ingen bestemte saker.
-Et ryddig hus gjør meg glad!  At jeg får 
gjort det jeg har lyst il å gjøre, det å gå 
i naturen, jobbe og bruke kroppen, fine 
opplevelser, enten det er en bok, en film, 
eller sosialt samvær.
-Reagerer på at mennesker har det vondt 
i nærmiljøet, da blir jeg sint og lei meg. 
Når folk ikke tar hensyn til hverandre og 
når andre somler bort tida mi.  Fordom-
mer gjør meg sint!

SVEN KJETLAND
64 år gammel pensjonist som bu på 
Myklabust.
-Eg vart veldig skuffa då eit fleirtal i 
Menighetsrådet ville leggja ned sundags-
gudstenestene på Tuastad. Sidan Svein 
Åge sa nei til attval, svara eg difor ja.
-Ikkje nokon spesielle hjartesaker, men 
eg ser det som viktig at Norheim skal 
vera ein aktiv menighet som tek vare på 
tradisjon og rett lære. Vi må ikkje godta 
alt som Giske og hans likesinna finn på.
-At eg har ei god kone.
-Dei mange ”dumme” EU-direktiva som 
Noreg godtek. At stat , kommuner og 
bygder driv og sentraliserer så mykje. Lat 
oss ta vare på nærmiljøet.

TARAN JARNÆS
49 år, fysioterapeut, hun jobber som 
fysioterapeut i Rehabiliteringstjenesten i 
Karmøy. Hun bor i Moksheimsåsen, det 
nye boligfeltet på Moksheim. 
-Da jeg bodde på Kvitsøy var jeg med i 
menighetsrådet, og det trivdes jeg godt 
med. Dessuten er det en fin mulighet til 
å lære mer om menigheten og bli kjent 
med folk. 
-Jeg har ikke de helt store sakene, det vil 
jeg være åpen for underveis. Jeg har ikke 
vært så lenge med i Norheim menighet, 
det er ikke så lenge siden jeg kom fra 
Kvitsøy, og har såvidt begynt å bli kjent 
i menigheten. 
-Enkle ting som at familien min har det 
greit og godt og at jeg trives med livet og 
jobben. Det er de nære ting som gleder 
meg mest, og det å gå en tur kan gi nok 
glede. 
-Jeg har egentlig måttet lære meg å bli 
sint. Når jeg eller noen blir urettferdig 
behandlet, og spesielt unger, det gjør meg 
sint.

Bruk stemmeretten 
14., 17. eller 21.oktober



”KIRKESKIPET” – 
en familiemesse
11. november blir det en annerledes guds-
tjeneste i Norheim kirke. ”Kirkeskipet” 
er en familiegudstjeneste som integrerer 
misjonsperspektivet i gudstjenesten på en 
fin måte. Mange kommer til å delta under 
messen; Norheim barnegospel, voksenko-
ret AINOS, kantoren og andre musikere. I 
løpet av gudstjenesten vil vi bli kjent med 
det som skjer i gudstjenesten på en ny og 
spennende måte. Du vil også møte pre-
sten og en styrmann på kirkeskipet som 
vil hjelpe oss trygt gjennom seilasen.

”UNG MESSE” –
en messe for alle med del-
tagelse av mange ungdom-
mer i menigheten
Den 18. november blir det også en litt 
spesiell gudstjeneste i enigheten. Da er det 
såkalt ”Ung messe”. Det betyr at det som 
skjer i gudstjenesten er planlagt i et sam-
arbeid mellom ungdommer i menigheten 
og soknepresten vår. Nytt Liv kommer til 
å delta med sang og musikk og det blir 
trolig også andre innslag underveis i guds-
tjenesten.

TEMASAMLINGER 
OM BØNN
Onsdag 7.november og onsdag 5.desem-
ber blir det temasamlinger om bønn i 
kirken. Samlingene er åpne for alle og 
vil være bygd opp over samme lest som 
alpha-kursene. Det vil si foredrag, grup-
pesamtale, litt sang og selvfølgelig også 
en matbit.

GOSPELFESTIVAL I ÅKRA
Alle sangglade og ungdommelige er vel-
kommen til å delta på denne festivalen 
som går av stabelen i Åkrahallen 
26.-28.oktober. Nytt Liv har de siste årene 
sendt en stor delegasjon av gårde til arran-
gementet som arrangeres i år for 11.gang. 
Med som instruktører blir Patrick Hen-
derson, Jojo Hill og Jostein Myklebust. 
Påmelding innen 10.oktober.
Storkonserten går av stabelen søndag 
28.oktober kl. 17.30.

”TENSING-GALLA 
OG PYSJ-CUP”
Fredag 16.november arrangeres det ten-
sing-galla og pysj-cup i Håvikhallen. 
Arrangementet er åpent for alle. Nytt Liv 
deltar med sang, fotballag og heiagjeng. 
Arrangementet startet 19.00 og er slutt kl. 
02.00!!

”TV-AKSJONEN 
2001- LIVSKRAFT”
Søndag 21.oktober går TV-aksjonen 2001 
av stabelen. Det er Kirkens Nødhjelp som 
har fått tildelt årets TV-aksjon i sitt arbeid 
mot AIDS-epidemien. På fastlandet er det 
Norheim menighet som organiserer inn-
samlingsaksjonen. Til dette trenger vi bøs-
sebærere. Ta kontakt med menighetskon-
toret på 52 83 13 00 dersom du kan bruke 
1-2 timer søndag 21. oktober om ettermid-
dagen til å være med å hjelpe i kampen 
mot AIDS i verden.

TUR- OG TRIMGRUPPE
Turgruppen hadde sin første spasertur onsdag 24.september. 7 damer tok turen fra Nor-
heim til Grendahuset på Vormedal. Disse vil gjerne ha flere med seg på turen, menn er 
også velkomne. Avgang bommen ved Norheim skole onsdager klokken 10.30. Mat 
og drikke tas med og inntas på grendahuset. Åndelig føde får en gratis med på veien.

En trimgruppe er også kommet i gang for de som ønsker å bevege seg litt. Trimmen 
foregår i gymsalen på Vormedal skole torsdager fra 21.00-22.00. Det satses på å ha 
det gøy sammen med ballspill og annen fysisk aktivitet tilpasset alder og fysikk. For 
spørsmål; kontakt Astri Dueland (52 83 02 81).

”UNGDOM UNDERVEIS”
Fredag 9.november starter det et nytt 
opplegg for ungdom i Norheim menig-
het. I fjor ble det arrangert Alpha-kurs 
for ungdom her i menigheten. Mellom 30 
og 35 ungdommer deltok på dette kurset. 
Tilbakemelingene var veldig gode og vi 
vil derfor lage et oppfølgingsprogram for 
denne aldersgruppen. Arbeidstittelen er 
denne gangen ”Underveis”. Temaer som 
vil bli tatt opp i vinter er bl.a. sex og 
kristendom, abort, Gudsbilde, WWJD, 
temaer i Bibelen, aktiv dødshjelp, kirken 
og menigheten, helbredelse – i dag?
Kurset er åpent for ungdom i 10. klasse 
og oppover. Som i fjor blir det innledning, 
aktiviteter, sang, gruppesamtaler og selv-
følgelig også sosialt samvær og mat…..
Kurset går over 10 fredagskvelder frem 
til påske(oddetallsuker) og koster kroner 
250.-. Dette dekker alle utgifter inkl. mat. 
Giro tilsendes etter påmelding.
Påmelding skjer i forbindelse med ung-
domsarrangementer i kirken eller som 
SMS til 402 44 360.(Sigbjørn)

Torget - stort og smått på fastlandssiå

”KASTER MAN BORT TID 
VED Å DELTA PÅ 
EKTESKAPSKURS?”
I hverdagen er vår oppmerksomhet rettet 
mot vårt arbeid, våre barn, organisering 
av våre barns fritid, husarbeid, mv. Det 
blir svært lite tid igjen til pleie av sam-
livet oss ektefeller i mellom. Den plan-
lagte tiden sammen med kjæresten, blir 
ofte en salderingspost. Ved å delta på 
ekteskapskurset kan dere gi hverandre 
en opplevelse av luksus, bestående av en 
hel helg med tilstrekkelig tid til hveran-
dre, samtale med hverandre og sammen 
med andre ektepar om felles erfaringer/
opplevelser med livet sammen innenfor 
ekteskapet. En vil sannsynligvis oppleve 
at kurset/samtalene gir ”drivstoff” for et 
dypere samliv med ektefellen. En helg 
på ekteskapskurs er en investering i livs-
kvalitet.
To tidligere kursdeltakere
Elisabeth Årekol og Trond Johannessen

TO PÅ SAMME KURS
Norheim menighet arrangerer et nytt 
”ekteskapskurs”  16-18 nov. på Ryfylke 
turisthotell i Suldal. Medhjelperpar er 
Anne Berit og Alf Nyvoll, Grete Munke-
jord og Olav Nilsen. 
Prisen er 3180.- per par. Som dekker 
hotellopphold, bevertning og kurs hele 
helgen.
Påmelding til menighetskontret 
52831300,
eller Solveig Melhus Tjelle 52831386



DØPTE
15.07. Kjell Einar Nilsen
 Audun Høyland Hausken
 Emilie Bruvold Knutsen  
 (Tromsdalen krk.)
22.07. Rolf Kristian Egholm Larsen
 (Avaldsnes krk.)
29.07. Anette Mannes   
 (Tuastad bedehuskap.)
 Jeanette Pedersen Kamsvåg
 (Tuastad bedehuskap.)
05.08. Øyvind Sundfør   
 (Avaldsnes krk.)
 Oda Hetland Sande
 Paal Hetland Sande
 Martine Øygarden Kvale
 Ole Jørgen Osmundsen
 Kåre Cuong Quang Diec
 Asbjørn Phu Diec
19.08. Sølve Høvring Svendsen
 Hanne Kristine Karlsen
 Ine Kolbeinsen Frøyland
 Eli Børve
26.08. Veslemøy Bru   
 (Tuastad bedehuskap.)
02.09. Are-Emil Ferkingstad
 Silje Moksheim
16.09. Victoria Isabelle Clarke   
 Westmork
 Signe Marie Christensen
 Lena Haukås Nordskog  
 (Aksdal krk.)

DØDE
01.07. Gjermund Varvik
21.07. Ingolf Gerhard Fosen
03.08. Martin Fosen
12.08. Solveig Margrethe O. 
 Moksheim
 Helena Rossevik
27.08. Oddvar Bugge Jensen
 Kåre Vesterøy
01.08. Otto Odland
06.09. Magne Johan Kleppe
08.09. Knut G. Ertsland
 Peder Emil Vikingstad

VIGDE
21.07. Anne Ahlsen og Trond   
 Sørhus (Avaldsnes)
04.08. Tove Johannesen og Atle 
 Stelander  
11.08. Grethe Iren Sandvik og Jon 
 Helgeland Qvale
25.08. Mette Lütcherath og Jan 
 Kåre Helgeland
 (Avaldsnes)
01.09. Anne- Berit Sundal og Hans 
 Kristian Torske  (Skåre)

Julemessen
Kirkeringen i Norheim menig-
het skal ha sin årlige julemesse 
lørdag 24.11.01. Vi er svært glade 
for gaver til julemessen, både til 
salg og utlodning. Minner spesi-
elt om ”ting og tang” til brukt-
disken. Alt unntatt klær, sko og 
møbler mottas med takk.
Kontakt  julemessekomiteen eller 
Vesla Tjelle på prestekontoret.

Gunnbjørg Avaldsnes, tlf. 52 83 05 04
Lise Gudmundsen, tlf. 52 83 00 86
Reidun Hetland, tlf. 52 83 04 08
Esther Jensen, tlf. 52 83 10 55
Målfrid Toft, tlf. 52 83 23 51

30/7 - 12/8 2002

     Livets tur?
Livet blir i alle fall garantert aldri det samme.
En uke safari i Kenya og en uke fjellvandring i 
Tanzania; opp på Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro, 
5860 m.o.h. 
Informasjon og påmelding i peisestua i Norheim 
kirke mandag 22. oktober kl 20:00
Geir Torgersen

Søndag 21. oktober kl. 11.00 har vi utde-
ling av ”Min Kirkebok” for alle barn født 
mellom 1. juli og 31. desember 1997.  

De aller fleste vil få brev tilsendt i posten, 
men skulle det ikke skje, så er alle fireårin-
ger spesielt velkommen til kirken denne 
dagen. Torsdagen før, kl. 17.00, vil vi ha 
en samling i kirken med de som skal få 
min kirkebok. Da vil vi øve litt på san-
gene vi skal bruke i gudstjenesten og vise 
hvordan vi kommer til å dele ut boken. 
Barnegospel vil også delta på samlingen. 
Etterpå blir det saft og boller i peisestuen.

MIN 
KIRKE-
BOK 

Tuastad bedehus
Lovsangskvelder 
Ons. 17/10, 21/11 og 12/12
Alle starter kl.20.00.
Søndagsskole på gudstjenestene.

Faste aktiviteter:

Barnegospel 
Hver torsdag 
17.00 - 18.00

Jenteforening
Annenhver mandag
17.00 – 18.30

Maxi tua
Annenhver mandag 
19.00 – 21.00

VED til salgs
Våre ungdommer var i skogen sist vinter 
og hogget ved. De selger den for kr. 50 
pr. sekk, 60 liter. Veden kommer kun fra 
bjørk. Veden blir tilkjørt og båret på plass 
der du vil ha den. 
Ta kontakt med:
menighetskontoret 52 83 13 00



Oasen storsenter
Telefon 52 83 23 60

Dine Farger

www.hillesland.no

Skudeneshavn-Åkrehamn-Kopervik-Oasen

www.imi-begravelsesyra.no

OASEN PARK CAFÉ
5542 KARMSUND

OASEN tippekiosk

ZIKK ZAKK

Oasen storsenter - tlf. 52 83 16 82

Ansatte i Norheim menighet:
Sokneprest Sigve Clementsen  52 71 58 69
Kateket Geir Torgersen   99 61 99 00 - geir.torgersen2@chello.no

Kirketjener/vaktmester Valborg H. Våge 52 83 12 95
Kirketjener/vaktmester Audun Hausken 52 83 26 12
Kantor Steinar Alvsaker   52 72 84 71
Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland 52 71 82 20
Renholder Liv Berit Jünger  52 83 00 66
Kontorfullmektig Anne Marie Tjelle 52 83 06 24
Adm.leder/men.sekr. Sigbjørn Tjelle 52 83 13 86 - 40 24 43 60 - sitjelle@online.no
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Norheim menighet
Norheimvegen
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Kontortid:
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Marta Lunde Medhaug   52 85 71 27
e-post:      Kirkevergen@karmoykirken.no 
Hjemmeside internett:    www.karmoykirken.no



FAKTA:
- Bygget er 808 kvm 
stort 
- Ca. 8000 dugnadstimer 
er nedlagt 
- Ca. 250 personer har 
deltatt 
- Består av 3 grupperom, 
storsal og peisestue 
- Har 20.000 takpanner 
Bygget kostet 8.8 millio-
ner 
- Husbanklånet er på 4,4 
millioner 
- Kommunen har gitt 
gratis tomt + 1 million

-Dette håper jeg blir et hus for 
alle, hvor barn, unge og voksne 
har flotte muligheter til å sveise 
sammen bygda, sa ordfører Kjell 
Arvid Svendsen da Vormedal Gren-
dahus hadde åpningsfest 15. sep-
tember.
 Rundt 300 personer var til 
stede under festen, som hadde et godt 
oppfylt program. Barnekor, swing-
klubb, politihundoppvisning og sang 
av Sanitetsforeningen var noen av inn-
slagene som underholdt. 
 Siden prosjektet med å bygge 
grendahus tok til i 1995, er det mange 
som har investert tid og krefter i dette 
bygget. Ordfører Svendsen takket for 
kjempeinnsatsen fra alle de som har 
deltatt på dugnadene, men understre-
ket at han håpet at huset ville være til 
glede for hele Vormedal i fremtida. 
 Karmøy Kommune har vært 
en aktiv støttespiller. Tildeling av 
gratis tomt, en million kroner og flagg-
stang har kommunen bidratt med til 
grendahuset. I tillegg har en rekke fir-
maer og personer bidratt med lave 
priser og mye egeninnsats. Byggele-
der Per Bru ble sammen med kona 
Jofrid Bru hedret for en innsats man 
bare må beundre. Sammen har de to 
stått på under hele byggeperioden, 
både seint og tidlig.

6.Klasse: ” Daniel Svendsen, Tine 
Louise Trøen og Eva Gudmundsen, 
alle 6.klassinger var med på åpnings-
festen. Daniel synes grendahuset er 
kjempeflott, og han har også vært med 
pappa på dugnad.  ”Vi har aldri 
hatt plass til å møtes før, men nå 
kommer jeg sikkert til å være med på 
ting her på huset”, sier Daniel. 
 Tine Louise og Eva har også 
vært innom i byggeperioden og er 
enige om at de har fått et flott grenda-
hus.

AKTIVITETER 
Det er allerede startet opp en del akti-
viteter i grendahuset. 
 Om onsdagene er det tur-
gruppe fra Norheim Kirke med pause 
på grendahuset. Om kvelden har 
”Onsdagsklubben” aktiviteter for barn 
mellom 1. og 7. klasse. Alt drives i 
regi av Norheim Menighet. 
 Teater for barn og unge skal 
startes opp om mandagene, og det skal 
holdes kurs i nisser og engler, sving-
kurs, gammeldans samt at fiskeklub-
ben skal starte.

Et hus for alle!
Av Sissel Lavoll Martinsen
(sissel_lavoll@c2i.net)

3.Klasse: ”Det kjekkeste med gren-
dahuset er å stå på rullebrett og 
sykle utforbi på den store plassen, 
sier Helge Martinsen og Johannes 
Kjetland”. 



Skrevet av Siv Helene Eriksen -
En av ungdommene som var på tur 
i Jotunheimen 15.-19.august.

Vi hadde kjørt en stund på en smal fjell-
vei da vi endelig ankom Leirvassbu, 
hytta vi skulle gå fra. Kyrkja raget opp 
som en mektig spiss klippe foran oss 
og overskygget alle andre fjelltopper 
jeg noen gang har sett før i mitt liv. 
Jeg var litt i tvil om jeg kunne klare 
å karre meg opp på toppen av noe så 
spisst, men endte opp med å overraske 
meg selv.
 Det var kaldt i luften så høyt 
oppe i fjellet, så vi pakket oss godt 
inn i varme klær, før vi la i vei opp 
bakkene. Men sola tittet snart fram på 
himmelen og varmet godt. På veien 
opp ventet vi på hverandre og gikk 
stort sett i samlet flokk.
 Det var en fantastisk fin følese 
å kjenne den klare fjelluften mot ansik-
tet, og skue ut over den mektige natu-
ren rundt deg.
 Landskapet forandret seg jo 
høyere vi kom opp. Det gikk fra mose-
grønt til store, grå kampesteiner og i 
rundt 2000 meters høyde dukket det 
opp større og større partier med snø. 
Etter vel to timers gange i nesten bare 
oppoverbakker var vi omsider fremme 

TUR TIL KYRKJA 

-spektakulær fjelltopp i Jotunheimen, 2032 m.o.h.

ved foten av den bratte toppen. Der 
tok vi en velfortjent pause for å samle 
ny energi før vi tok fatt på siste, kre-
vende del av oppstigningen. Oppover 
mot toppen gikk det ingen idyllisk 
fjellsti og vi måtte ta i bruk klatrekun-
nskapene våre for å holde følge med 
Geir som ledet an. I begynnelsen var 
det ikke noe problem å holde beina 
stødige, men ettersom vi kom høyere 
opp og nærmet oss toppen begynte 
høydeskrekken å melde seg. Tanken 

på at et feil skritt kunne sende deg flere 
hundre meter rett ned holdt konsentra-
sjonen oppe, og selv om jeg enkelte 
plasser vurderte å snu, kom jeg og alle 
de andre velberget til toppen. Og det 
var bra gjort synes jeg tatt i betrakt-
ning at 2 av 10 som starter på turen må 
snu før de kommer så langt.
 Men det som møtte oss på 
toppen, eller spissen burde jeg kanskje 
heller si, var verdt alt strev. Det var 
helt unikt å stå der oppe, på en liten 
hylle, 300 meter over bakken sammen 
med resten av gjengen å se ut over 
fjellene som omkranset oss på alle 
sider. Jeg følte jeg var på en reklame-
plakat for Norges turistforening. Tenk 
deg å sitte over 2000 m.o.h på en spiss 
fjelltopp å spise sjokolade og nyte en 
fantastisk utsikt. Idyllisk, ikke sant?
 Turen nedover tinden var ikke 
like ille som oppover, og vi fikk gå 
i vårt eget tempo ned til bussen. Det 
varte ikke lenge før vi var nede og 
kunne beskue Kyrkja fra Leirvassbu. 
Jeg tror nok samtlige da var veldig 
stolte over seg selv i det øyeblikket og 
glade for at de hadde valgt å være med 
på denne uforglemmelige turen.
Dette var i alle fall en opplevelse jeg 
selv sent vil glemme!

På toppen 
av Norge...


