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1.-3.mars var ungdommene i kirka 
på tur til Utsikten. En av ungdom-
mene, Siv Helene Eriksen, forteller 
her hvordan hun opplevde turen.

 Vi møtte 
opp ved kjerka halv 
fem fredag. En halv-
time senere var alle 
trygt plassert i enten 
buss eller bil, og 
58 forventningsfulle 
ungdommer rullet 
ut fra 
parkeringsplassen 
på vei opp mot Hau-
kelifjell. Stemnin-
gen i bussen var 
på topp og Tore og 
Ole underholdt med 
gitarspill. Marta 
Birgitte klarte heller 
ikke å holde seg 
vekke fra mikrofonen og kom i ny og 
ne med sprudlende og morsomme inn-
spill.
 Etter to og halv times kjøring 
var vi endelig fremme på Utsikten og 
fikk tildelt rommene. Jentene sov i 
hovedhuset, mens guttene holdt til i 
annekset. Det smakte godt med tomat-

suppe i matsalen da 
vi omsider hadde fått 
pakket ut, og etter at 
Sigbjørn hadde gitt 
nødvendig informa-
sjon var det fritt frem 
for å gjøre det vi 
ville. Som vi på 
denne og forrige tur 
fikk erfare er Utsik-
ten et ettertraktet til-
holdssted for mus. 
Det varte ikke lenge 
før de første hylene 
lød gjennom korri-
dorene. Da var et par 
av musene kommet 
på besøk på et jente-
rom.
 Senere på 
kvelden var det en 
koselig felles sam-
ling med underhold-
ning, konkurranser 
og en liten andakt av 
Jeanette og Elsa. 
 Klokken åtte 

neste morgen våknet vi, eller rettere 
sagt ble vi vekket, opp til sol og blå 
himmel. Det så ut som vi hadde en flott 
dag i vente, og alle var glade og forvent-
ningsfulle under frokosten. Ca klok-

ken ti, da alle hadde 
pakket og kledd seg, 
dro vi opp til  Røldal 
skisenter. En iskald 
vind la en demper 
på det ellers så strå-
lende været, men det 
hemmet ikke ski-
lystne ungdommer i 
å boltre seg i bakken. 
Allikevel var det en 
god del som avla 
Marta og Synnøve et 
og annet besøk i den 
lune kafeteriaen, for 
å varme seg eller ta 
en matbit, i løpet av 
dagen . Klokken var 

passert fire da alle var tilbake i bussen. 
Da vi kom tilbake til Utsikten var det 
herlig å kunne nyte en varm dusj, før vi 
satte i gang med å lage dagens middag. 
Som i fjor var det Taco på menyen, 
noe som jeg tror falt i smak hos de 
fleste. For å gjøre en liten vri, ble det 
dekket på et eget romantisk bord til 
turens turtelduer, med levende lys og 

ekstra oppvartning. Maten smakte for-
treffelig etter en lang og anstrengende 
dag i trekket. 
 Halv elleve var det igjen tid for 
kveldssamling. Bente, Jeanette, Elsa 
og Marta hadde også i kveld spennende 

underholdning og konkurranser på lur. 
Kreativiteten vår ble satt på prøve da 
seks forskjellige grupper skulle lage 
enten skuespill, dikt, dans, eller sang 
på 25 min. Det ble kåring av dagens 
tabbe, og Eirik og Ole  avsluttet kvel-
den med stemningsfull sang og gitar-
spill. 
 Det var tungt å stå opp søndag 
morgen da Marta vekket oss for andre 
gang. Men opp måtte vi og halv ni 
var alle, bortsett fra et par sjusovere, 
på plass rundt frokostbordet. Der ble 
arbeidsoppgavene fordelt, og umiddel-
bart etter pakkingen, satte vi i gang 
med rydding og vasking. Ikke før klok-
ken var rundet elleve satt alle på plass 
i bussen, og vi kunne forlate Utsikten 
etter nok et trivelig opphold.
 Vi ble møtt av tett snøvær da vi 
ankom Hordadalen. Føret var bra, men 
sikten dårlig. Flere og flere samlet seg 
nede i varmestuen. Det dårlige været 
tatt i betraktning, ble vi enige om 
å møtes klokken tre, men på grunn 

Ungdomstur 
til Utsikten
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Av kretssekretær i sjømannnsmi-
sjonen Dagfinn Misje

 
Det har nærmest blitt tradisjon at 
vi i sjømannsmisjonen arrangerer 
tur til Gran Canaria, der vi har 
en av våre mange kirker. Turdel-
tagerne er i all hovedsak pen-
sjonister. En kveld vi skulle ha 
middag på hotellet, var det laget til 
for grillmat ved svømmebassen-
get. Langbord med kjøtt, poteter, 
grønnsaker og et flott dessertbord 
med bl.a. masse god frukt. En 
av damene stod og forsynte seg 
med frukt. ”Ja, her blir vi befruk-
tet”, sa hun med glimt i øyet. En 
karmøybu som stod ved siden av 
henne utbrøt spontant: ”Jammen 
e du optimistiske........!” Resulta-
tet sier seg selv når en nærmer 
seg åtti år - men maten smakte 

Lått & løye
av misforståelser kom vi oss ikke av 
gårde før fire. På bussen underholdt 
Marta og Eirik med eget radioprogram. 
De hadde blant annet musikkinnslag, 
kjærlighetsråd og dagens flauser på 
programmet. Da vi nesten var kommet 
frem til Åkerfjorden, oppstod det pro-
blemer. Tre trailere blokkerte veien, 
og bussen måtte vente en god stund 
før den fikk passere. I mellomtiden 
utviklet det seg en snøballkrig mellom 
vår buss og en reisegruppe fra Bryne 
Turistforening. 
 Ca klokken halv ni, to timer 
senere enn antatt, ankom vi omsider 
Norheim kirke. Nok en gang hadde vi 
fått være med på en opplevelsesrik tur 
fullspekket med hyttekos, skiglede og 
sosialt samvær. Jeg, og sikkert mange 
andre med meg, ser virkelig frem til 
neste tur med denne sprudlende gjen-
gen.
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Det evige øyeblikket

Tutti

De korsfester Ham idag
Idag revner tempelduken

og tordenen stadfester
pakten under uværsskyer

Hans mor og disippelen
lytter idag til Hans ord

De døde forlater gravene
Judas leter etter et tau

Menneske husk at hos Gud
er tid et fraværende husk
og hør Kristi nødrop idag
Eli! Eli! lama sabaktani?

Fortvil ikke for Hans død
er fødsel som Hans fødsel
var ouverturen til Adams
frigjørelse fra dødsriket

Idag holder Han brød opp
foran dine lepper Thomas
Idag løfter Jesus kalken
og dør i nattverdens gåte

Vår gjest fra de evige
boliger Jesus nasareeren
Nærhet og kjælighet idag
igår og imorgen Johannes

Han gir deg til sin mor
for Jesus vil vite henne

trygg i din hånd Johannes
som vi i Hans den blødende

Idag Thomas viser Han deg
såret i sin side husk alle

at dere flyktet fra Lammet
Agnus Dei som møter dere nå

Amen
Arnold Eidslott (fra samlingen Lyset over 

den dømte, Gyldendal 1993)  
Trykt med tillatelse.

Se også http://www.gyldendal.no/litteratur

Fra en senere Peter
Atter nektet Peter, og straks gol 
hanen (Johannes 18-27)

Aldri uten deg alene
Alltid alene med deg min arv

Alene i dette består
den ensomhet som avler brødre

Alltid er mitt åndedrett
viet en annen min sanne arv

Alene du mitt navn Jesus
ble et navn for de navnløse

Arnold Eidslott (fra samlingen Lyset 
over den dømte, Gyldendal 1993) 
Trykt med tillatelse.
Se også http://www.gyldendal.no/
litteratur.)

Bildet til høyre er laget av 
Bernhard Østebø. Se s. 11-12

Et testamente
Jeg gav alt til alt
Havets dønninger er mitt blod
og alt i denne gamle rytme vitner
om at jeg gav alt til alt da nøden
åpenbarte sitt ansikt og jeg så at det var
et menneske av kjøtt og blod som meg fariseeren

Arnold Eidslott (fra samlingen Lyset over den dømte, Gyldendal 1993) 
Trykt med tillatelse.
Se også http://www.gyldendal.no/litteratur.)
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 Jeg fulgte godt med i sam-
funnsfagtimene på ungdomsskolen. 
Om det var fordi jeg var veldig inter-
essert i geografi og historie, eller om 
det bare var jakten på gode karakterer 
som drev meg skal være usagt, men 
jeg husker da vi hadde om Brasil. 
Jeg husker Amazonas, karneval i Rio, 
Copacabana og regnskogen. Jeg er 
også blant dem som aldri glemmer 
Kjetil Rekdals straffeskudd i siste spil-
leminutt i kampen Brasil - Norge i fot-

ball VM i Frankrike 1998.
 Høsten 2001 var jeg i Brasil. 
I to måneder jobbet jeg ved et bar-
nehjem i Mogi das Cruzes, en by 
på 300 000 innbyggere en times kjø-
retur utenfor sentrum av Sao Paulo. I 
dette reisebrevet vil jeg prøve å for-
telle litt om alle inntrykkene jeg satt 
igjen med etter dette oppholdet. Plut-
selig var ikke Brasil lenger bare asso-
siasjoner til karneval, samba, strender, 
fotball og kaffeproduksjon…

 I slutten av august satte vi, 
undertegnede og min venninne Åse 
Røyrøy oss på flyet til Sao Paulo. 
Fulle av forventninger gikk egentlig 
den lange flyreisen overraskende fort. 
Plutselig var vi der, i bilen på veg mot 
barnehjemmet hvor vi skulle være de 
neste ukene. Vi hadde prøvd å lære oss 
en del gloser av en brasilianer vi satt 
ved siden av på flyet ned, og allerede 
i bilen lærte vi et nytt ord. ”Favela”, 
sa sjåføren vår, og forklarte oss videre 
at dette ordet kunne vi like godt lære 
med en gang. Det er det brasilianske 
ordet for slumområde. Det sies at det 
er dette ordet du husker best etter et 
besøk i Brasil. Selv de mest rendyr-
kede solturister på Copacabana kan 

ikke unngå å se de voksende slumom-
rådene som gror oppover fjellsidene. 
 Vårt første møte med en favela 
fikk vi et par timers tid etter vi 
landet på brasiliansk jord. Sjåføren 
vår, Christiane som etter hvert skulle 
bli vår gode venninne, tok oss med på 
besøk til en familie i slummen som 
Jakob Langåker hjelper en del. Huset, 
et falleferdig skur, ville i Norge ikke 
en gang vært brukt til å ha dyr i.  
Størrelsen var vel 20-30 kvadratme-
ter. Madrassene i ”senga” var mur-
stein. Dette var hjemmet til en mor 
med elleve barn. Før vi hadde stoppet 
bilen kom barna løpende mot oss og 
slengte seg rundt halsen på oss. Chris-
tiane hadde forklart oss at vi burde 
være litt forsiktige med klemming på 
grunn av lus, men vi hadde ingen 
sjanse. Hvordan skulle vi si nei til de 
nydelige øynene?
 Wiggo Abrahamsen skriver i 
boka si ”En ny framtid” om sitt 
første møte med Brasils gatebarn dette 
diktet;

Marta Birgitte Eik

Reisebrev fra 
Brasil

Før vi hadde stoppet bilen 
kom barna løpende mot 
oss og slengte seg rundt 
halsen på oss. Christiane 
hadde forklart oss at vi 
burde være litt forsiktige 
med klemming på grunn 
av lus, men vi hadde 
ingen sjanse. Hvordan 
skulle vi si nei til de nyde-
lige øynene?

Marta Birgitte på 
besøk i slummen. 
Barna hadde en 
madrass på deling.
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To brune øyne som 
knuser og kler av meg.
Jeg føler meg avslørt, 

usikker og redd.
To brune øyne som uten 

ord
sier tusen ganger mer
enn alle ord i verden

noen gang kan få sagt.

 Velkomsten var enorm, 
ungene dro og slet i oss for å vise 
huset, og det var utrolig stas å bli 
filmet og fotografert. Smilene og lat-
teren glemmer vi aldri. Så dette er 
slummen, tenkte jeg og så rundt meg. 
Barna eide så å si ingenting, men 
gleden hadde ingen tatt fra dem. Jeg 
var litt flau, der jeg gikk rundt med to 

fotoapparat og et videokamera. Hvor 
urettferdig kan verden bli? De brune 
øyne sa så mye…
 Det er store forskjeller i leve-
standard i Brasil; større enn i noe 
annet land i verden. Cirka en firedel av 
befolkningen, eller 40 millioner men-
nesker, lever under fattigdomsgren-
sen. I følge FN er fattigdomsgrensen 
en inntekt på 200 kroner i måneden. 
Så finner vi verdens største favela i 
Rio. Den har 250 000 innbyggere. 
Over 40 % av Rios befolkning lever 
i favela. Dette med de store forskjel-

lene i levestandard var også noe vi 
tidlig fikk se. At vi var på besøk i kon-
trastenes land, fikk vi erfare på veg 
fra slumområdet mot barnehjemmet. 
Vi kjørte gjennom det ene villastrøket 
etter det andre, og noen steder lå slum 
og villaområder side om side. Av og 
til på hver sin side av vegen. Det var 
nesten skummelt å se.
 Fra slummen reiste vi rett til 
barnehjemmet Abrac. Her bor 22 barn 
mellom 6 mnd og 19 år. De er her 
av ulike grunner, og mange av dem har 
tragiske skjebner. En del er rett og slett 
forlatt på gata av mamma og pappa. 
Noen vet ikke om de har foreldre. 
Velkomsten var 
slett ikke dårli-
gere her. Barna 
flokket seg rundt 
oss, og det var 
ingen hindring at 
vi ikke skjønte 
h v e r a n d r e s 
språk. 
 
Hverdagen på 
barnehjemmet 
ble vi ganske 
raskt kjent med. 
Det var opp i 
halv seks tida, 
for klokka sju 
begynte den 
første puljen 
med barn på 
skolen. Neste 
gjeng begynte 
klokka ett, og de 
eldste gikk på skolen klokka seks. 
Det at barna gikk på skolen i tre puljer 
førte jo også til at det var middag på 
bordet fra tolv om formiddagen til 

fire om ettermiddagen. Noen spiste før 
de gikk på skolen, andre etter de kom 
hjem. Innimellom spilte de fotball 
og øvde på Capoeira. Vi var med barna 
på skolen, vi lekte med dem, hjalp til å 
lage mat, ryddet litt, redde opp senger, 
hadde Hangman og leste Askepott (på 
portugisisk!) til dem.
 Standarden på barnehjemmet 
er enkel, en stue, et jente- og et gutte-
rom. Guttene deler et rom på rundt 20 
m2 (14 stk.), og jentene deler et rom 
på rundt 10 m2 (8 stk.). Klærne hadde 
de i små oppbevaringsbokser. To og 
to delte gjerne en seng. Her var det 
altså liten mulighet for privatliv. Men 
om standarden var lav, var vennlig-

heten humøret og varmen fra barna 
desto høyere. Ungene var alltid blide, 
og hjelpsomheten var på topp. Noen 
av dagene da vi var på barnehjemmet 

tok bestyre-
rinnen seg en 
liten ferie. Det 
betydde at jeg 
og Åse var alene 
med ansvaret for 
22 barn som 
omtrent ikke 
snakket engelsk. 
Det visste gut-
tene å utnytte, 
så det ble veldig 
sene kvelder… 
Et par søndager 
var vi med barna 
i kirken, og det 
var jo en spen-
nende opple-
velse. Verken 
jeg eller Åse 
prater portugi-
sisk, og i Brasil 
varer gjerne 

Gudstjenesten 4 timer!
 Ukene i Brasil gikk utrolig 
fort, og plutselig var kvelden for 
avskjed kommet. Tårene trillet og tril-

Et par søndager var vi 
med barna i kirken, og det 
var jo en spennende opp-
levelse. Verken jeg eller 
Åse prater portugisisk, og 
i Brasil varer gjerne guds-
tjenesten 4 timer!

Men om standarden var 
lav, var vennligheten 
humøret og varmen fra 
barna desto høyere.

Barnehjemmet Abrac i Mogi das Cruzes. 
Her bor 22 barn mellom 6 mnd. og 19 år.

Vi spilte fotball sammen med 
ungene. Brasilianerne er gode 
fotballspillere!
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let da vi skulle ta farvel med barna, 
og jeg glemmer aldri Daniellas (10) 
rørende avskjedsord; ”Jeg ville gjerne 
gitt dere en rose. Men en rose har 
torner som kan skade dere, og det vil 
jeg ikke. Men jeg har et hjerte med 
mye kjærlighet. Jeg gir dere heller det. 
Vår kjærlighet til dere vil bringe dere 
tilbake hit…”
 Med fanget fullt av 
avskjedstegninger og små bamser 
forlot vi barnehjemmet. Kofferten var 

stappet med minner, og hodet og hjer-
tet var fullt av opplevelser og inntrykk. 
På flyet fòr bildene av barna gjennom 
hodet igjen og igjen, mens Whitney 
Houston sang ”I will always love you” 
over høytaleranlegget. Tårene trillet da 
hun kom til det siste verset ”… I hope, 
life treat you kind. And I hope you 
have all you dream off. And I’m wish-
ing you joy and happiness. But above 
all this, I’m wishing you love….” Var 
det noe vi virkelig ønsket for disse 
barna som ikke hadde fått så mye 
annet her i livet, så var det at de skulle 
oppleve mye kjærlighet!
 Før jeg reiste til Brasil sa en 
venninne av meg som har jobbet på 
barnehjem i Aserbadjan at jeg nok 
ville få det fint i Brasil. ”Men en ting 
skal du være klar over”, sa hun. ”Du 
kommer aldri til å glemme barna du 
møter. Øynene og ansiktene deres vil 

være i hodet og hjerte ditt hver dag 
etter du kommer tilbake til Norge.”
 Hun fikk helt rett. 
 Så landet vi på norsk jord 
igjen. Tilbake til valget, krangel om 
bensinavgifter og siste nytt om Haakon 
og Mette-Marit. Vi var tilbake i det 
som av FN er kåret til verdens beste 
land å bo i. Men om dagene og om net-
tene er jeg veldig ofte tilbake i Brasil. 
På barnehjemmet Abrac. Hos Taina, 
Daniella, Diego og alle de andre barna 
på barnehjemmet. Til hjerter med stor 
kjærlighet. Til trillende barnelatter. Til 
slummen. Og inni hodet hører jeg en 
stemme som sier ”Vår kjærlighet til 
dere vil bringe dere tilbake hit”…

Fakta:
Barnehjemmet Abrac ligger 1 
times kjøretur utenfor Sao Paulo 
sentrum. Her bor 22 barn mellom 
6 måneder og 19 år som er kommet 
her av ulike årsaker. De fleste har 
en fortid som gatebarn, mange er 
forlatt av mor og far på gata og 
en del vet ikke en gang om de har 
noen foreldre. 

Barnehjemmet får ingen stats-
støtte, men daglig leder Marli 
Ribeiro ringer rundt til privatper-
soner og bedrifter i Brasil og ber 
dem om støtte. Hun er egentlig 
advokat, men sa opp jobben sin 
for å ofre seg for noen av Brasils 
mange gatebarn. Barnehjemmet 
baserer seg også på at personer 
kommer for kortere eller lengre 
perioder for å hjelpe til med den 
daglige driften, og slike ting som 
klesvask, kjøring og matlaging. 

For tida er Kjell Mangor Sevland 
fra Søre Långåker på Abrac. 
Dersom noen har spørsmål angå-
ende arbeidet, eller ønsker å støtte 
arbeidet på et eller annet vis, 
er det bare å ta kontakt med 
Kjell Mangor på mailadresse 
kjellmangor@hotmail.com eller 
Marta Birgitte Eik på mailadresse 
mbeik@online.no. Marta Birgitte 
kan også komme i lag, foreninger 
og på skoler og fortelle om gate-
barna i Brasil. Ta kontakt på tele-
fon 900 11 241.

Taina (6 år) og Wellington 
koser seg på stranda.

På besøk i slummen. Vi har 
delt ut leker fra Norge.
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Konsert med 
Nytt Liv og 
Gospelensembelet
Søndag 21. april inviterer Nytt Liv 
til konsert i Norheim kirke. Det er 
4. året på rad at koret sammen med 
andre aktører står for programmet. 
I år har Nytt Liv fått med seg Gos-
pelensembelet fra musikklinja på 
Skeisvang videregående skole. Det 
skal være en dyktig og inspirerende 
gjeng sangere og musikere som har 
jobbet tett sammen det siste året.

Konsert 17. mai med Voice of Joy
Fredag 17. mai arrangeres det i Norheim kirke konsert med Voice of Joy. 
Koret består av sangere fra hele Haugalandet og de har deltatt på mange 
arrangementer og konserter de siste årene. I fjor påske var de i England 
og i januar gikk turen til Amerika der de blant annet deltok de på en stor 
konsert til støtte for Patrick Henderson, en av de mest populære instruk-
tørene på Karmøy Gospelfestival. Koret er nå i gang med en platespil-
ling. Så vær velkommen 17. mai om kvelden til en flott konsert!!

Låvegospel 2002
Lørdag 18. mai gjentar Nytt 
Liv suksessen fra i fjor og arran-
gerer låvegospel på Tuastad Gard. 
Av programmet kan nevnes kor-
sang av lokale tensingkor, grilling, 
ballspill(konkurranser), klatring i 
siloveggen osv.

Dugnad
Dugnad i og utenfor kirken onsdag 
24.04.02 fra klokken 17.00-19.00. 
Ta med hageutstyr hvis du har, 
og bli med på en kort og trivelig 
arbeidsøkt.

Ledig sekretær-
stilling
Sekretærstillingen i Norheim 
menighet blir ledig og en søker 
etter ny medarbeider fra juni 
2002. Se fullstendig annonse i 
Haugesunds Avis lørdag 16.mars 
eller ta kontakt med Sigbjørn 
Tjelle.

Menigheten trenger deg...
Arbeidet med å få på plass de ulike utvalgene i menigheten er i gang. 
Utvalgene er underlagt menighetsrådet og skal jobbe med saker som 
hører inn under det enkelte utvalg. Vi er derfor interessert i å komme i 
kontakt med mennesker som ønsker å bidra til at Norheim menighet kan 
fortsette å være en levende menighet. Av utvalg en ønsker å få igang-
satt, er blant annet undervisnings- og evangeliseringsutvalg, misjonsut-
valg, matkomité, ressursutvalg, gudstjenesteutvalg og huskomité. Hvis 
du har noe du ønsker å bidra med, ta kontakt med menighetskontoret 
eller menighetsrådsleder Grete Munkejord.

Vårkonsert 
søndag 28.april 16.00 Norheim kirke
Barnegospel opptrer med sanger de har øvd inn dette året. I år er det bl.a. 
mange solister + dansegruppe. Ainos er invitert gjestekor og deltar med 
noen sanger. Konserten avsluttes med saft/kaffe og kaker.

VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTENE I PÅSKEN:
24.03. Palmes øndag  Norheim kirke  11:00 Forenklet høymesse  Joh 12:12-24
24.03. Palmes øndag  Tuastad  11:00 Høymesse   Joh 12:12-24
28.03. Skjærtorsdag  Norheim kirke  20:00 Høymesse   Joh 13:1-15
29.03. Langfredag  Norheim kirke  11:00 Høymesse   Mark 14:26-15,37
31.03. 1.Påskedag  Norheim kirke  11:00 Høymesse   Joh 20:1-10
01.04. 2 påskedag  Tuastad  11:00 Høymesse   Joh 20:11-18



DØPTE:
16.12. Nicolay Høyvik
 Ruben Nordbjørn Risløv

30.12 Håvard Aarsand Vik

06.01 Johan Wichmann

20.01 Mikal Vikse Rovik
 Birgitte Lunde
 Celina Johansen
 Ingrid Juras Milje

27.01 Sigurd Solland Staveland

10.02 Magnus Bjelland Wigene
 Sondre Kvinnesland
 Robert Stenland Gjermundsen
 Marie Stange
 Kathrine Larsen
 Elise Auestad
 Jannicke Hammer Storås
 Marte Steinsvik Kolstø

24.02 Emma Sørhus Lie
 Fride Næsheim Nimmo (Skåre 
 kirke)

03.03 Andreas Skottheim
 André Ottesen
 Petter Lothe Nes
 Kristian Myhre Bjerkenes
 Sarah Svendsen Børgesen
 Christine Djupevåg Brandt
 Celina Lotsberg Staupe
 Marie Moksheim
 Hilde Lindtner

DØDE:
28.11 Inga Johanna Jacobsen

16.12 Annie Kristine Sjo

21.12 Elenor Annette Hansen
 Erling Epland

30.12 Magne Anfin Hegglund

23.01 Anne Marie Sørensen

16.02 Olga Saltvedt

24.02 Terje Selle

VIGDE:
15.12 Tove Austreim og Bernt Hilmar 
 Jacobsen (Skåre kirke)

16.02 Astrid Marie Brynjulfsen og 
 Helge Torkelsen (Vår Frelsers 
 kirke)

23.02 Rannveig Fylkesnes og Ronny 
 Kvalavåg (Avaldsnes kirke)
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Reiseledere: 
Gunnar Salomonsen og Geir Torgersen 
Til høsten har vi lagt opp et spennende 
opplegg i sydligere breddegrader. Vi vil 
følge i fotsporene til Johannes og Paulus i 
deler av Tyrkia og Patmos. Opplegget blir 
og en reise i antikkens verden. I gammel 
tid var disse områdene sentrum for gresk 
kultur. Vi tror vi kan tilby en meningsfull 
reise. 
Sø. 6.10.: kl. 7 reiser vi fra Stavanger 
til Tyrkia.(overnatting i Stavanger er ikke 
inkludert) Ankomst Kusadasi utpå etter-
middagen. Middag. 
Ma. 7.10.: KUSADASI: Fridag. Vi nyter 
solen, sjøen og sommeren. Frokost og 
middag. 
Ti. 8.10.:KUSADASI - PATMOS - 
KUSADASI. Etter frokost kjører vi ned 
til vår ventende båt med avreise kl. 08.00 
som tar oss ut til PATMOS, en ca. 4 timer 
tur. Vel fremme tar bussen oss til JOHAN-
NES GROTTEN og KLOSTERET. Besø-
kene tar ca. 2 1⁄2 time og vi returnerer til 
ventende båt og setter kursen tilbake til 
Tyrkia. Frokost og middag.. 
On. 9.10.: KUSADASI - BERGAMA. 
Etter frokost forlater vi vårt hotell. Vi gjør 
en kort stopp i EFESUS hvor vi besøker 
teateret. Deretter fortsetter vi til PERGA-
MON. I årene 197 - 159 f.kr. under kong 
EUMRNES var byen et av de viktigste 
kultursentra i den greske verden. Utsik-
ten fra AKROPOLIS er fantastisk. Byen 
hadde et stort og rikholdig bibliotek, alt 
skrevet på pergament, derav navnet PER-
GAMON. Her skal vi se restene etter den 
engang blomstrende byen og menigheten 
som holdt til her. Overnatting i BER-
GAMA som byen i dag heter. Frokost og 
middag. 
To. 10.10: BERGAMA - TROY - BURSA 
Turen fortsetter til TROAS som ble grunn-
lagt av Antigonos, Alexander den Stores 
hærfører på 300 tallet f.kr. Byen var også 

kongeby for Selvkvidene og ble tatt 
av romerne i år 133 f.kr. Byen er i 
dag den nåværende ESKI STAMBUL. 
Paulus besøkte byen på sin andre mis-
jonsreise og fikk her kallet om å kommer 
over til MAKEDONIA med evangeliet 
(Apgj.16.8-11). Vi gjør også et kort besøk 
i TROJA en av de eldste byer som kan 
strekke sin historie tilbake 2500 år f.kr. 
Turen fortsetter østover til BURSA - sil-
kebyen i TYRKIA. Byen var Ottomaner-
nes første hovedstad på 1300 tallet e.kr. 
Vi forsøker et kort besøk i silkebasarene 
før vi tar inn på vårt hotel ANATOLIA for 
overnatting. Frokost og Middag. 
Fr. 11.10.:BURSA - NIKEA - ISTAN-
BUL. Eter frokost setter vi kursen mot 
NIKEA hvor det berømte kirkemøte ble 
holdt i 325 e.kr. hvor Arianismen ble for-
dømt og den nikenske trosbekjennelsen 
ble vedtatt. Byen var også hovedstad for 
det greske keiserriket i tiden 1206-61. I 
dag er faktisk byen et ubetydelig sted. Vi 
fortsetter til ISTANBUL hvor vi kommer 
frem tidlig på ettermiddagen og vi kjører 
rett til vårt hotel KEBAN. Resten av dagen 
fri. Frokost og middag.
Lø.12.10.:ISTANBUL. Sightseeing i 
byen. Vi besøker St. SOPHIA KIRKEN, 
DEN BLÅ MOSKE, HIPPODROMEN, 
UNDERGRUNNS SISTERNEN, TOP-
KAPI PALASSET og DEN STORE 
BASAR. Frokost og middag. 
Sø. 13.10.:ISTANBUL. Fridag i ISTAN-
BUL. Reiselederne gir gode råd. Frokost 
og middag.
Ma. 14.10.:ISTANBUL - NORGE. 
Avreise Istanbul kl. 15.00 Ankomst Sta-
vanger kl. 20.45. Prisen på opplegget 
ligger rundt kr. 11.595 (ved 30 stk). Den 
kan variere litt med antallet. Dersom du er 
interessert i å være med ring Torbjørg på 
prestekontoret i Vår Frelsers og meld deg 
på. Telefon 52 70 34 70. Nærmere opplys-
ninger til Geir Torgersen 99 61 99 00.

I APOSTLENES FOTSPOR
PATMOS - TYRKIA 6 - 14. oktober 2002



Oasen storsenter
Telefon 52 83 23 60

Dine Farger

www.hillesland.no

Skudeneshavn-Åkrehamn-Kopervik-Oasen

www.imi-begravelsesyra.no

Ta kontakt med
Sigbjørn Tjelle

dersom du ønsker 
annonse i bladet... OASEN tippekiosk

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

Redaksjonsutvalget:
Redaktør John Geir Knutsen  johng@c2i.net
Sissel Lavoll Maritnsen   sissel_lavoll@c2i.net
Trond Krogsæter    trondkrogsaeter@sensewave.com
Alf Nyvoll    anyvoll@online.no
Vidar Frette    vidar.frette@hsh.no

Adresser - telefonnr. - e-post:
Norheim menighet
Norheimsvegen
Postboks 1230
5508 KARMSUND

Telefon: 52 83 13 00
Faks: 52 83 12 94 

Kontortid:
Tirsdag til fredag kl. 10.00-12.00

Kirkeverge:
Marta Lunde Medhaug   52 85 71 27
e-post:      Kirkevergen@karmoykirken.no 
Hjemmeside internett:    www.karmoykirken.no
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Av Vidar Frette - vidar.frette@hsh.no

Den som vil snakka med kunstnaren 
Bernhard Østebø, må dra til Hilles-
land sin glasfabrikk på Vormedal.  Her 
deler han atelier med ein anna kunstar, 
ved enden av tronge korridorar og 
trapper.  Bygget viser seg å vera eit 
handverk- og industrisentrum, med alt 
frå blikkenslagar til produksjon av 
danske smørbrød. Bernhard Østebø 
har bare godt å seia om denne 
samlokaliseringa, folk hjelper 
kvarandre. 
- Kor mykje er handverk i 
det du gjer, og kor mykje er 
kunst? 
- Det er alltid hundre prosent 
begge deler.  Ein må ha 
godt handverk i botn, så godt at det 
kunstnarlege uttrykket blir bore fram. 
Anten det gjeld teikning, skulptur eller 
ein installasjon, så startar eg med ein 
idé.  Men så må eg straks over på 
kva for material og teknikkar eg skal 
bruka. Det kan visa seg at eg treng 
å få utført sveising eller steinhog-
ging.  Eller eg kan arbeida med så 

forskjellige teknikkar som motorsag, 
datamaskin eller vanleg kolstift.  Det 
sentrale er uttrykket, og eg vel då ut 
dei teknikkane som uttrykket krev. 
- Korleis er arbeidsdagen for ein kunst-
nar? 
- Han er kvardagsleg, ordinær og inn-
ordna familielivet.  I atelieret arbeider 
eg typisk 9-4. Men korleis arbeidsda-
gen ser ut, det avheng mykje av kva 
for fase eit prosjekt er i.  Nokre dagar 

kan eg arbeida bare med telefon og 
PC, med budsjett og bestillingar.  Eg 
arbeider altså prosjektretta, ofte med 
prosjekt som involverer fleire fagper-
sonar.  Då består jobben av mykje 
meir enn bare å laga kunsten. 
- Det uunngåelege spørsmålet: Går det 
an å leva av å vera kunstnar? 
- Det går an, men eg gjer det kanskje 

ikkje.  Ein må ta val kunstnarleg, og 
eg har kanskje gått frå det salbare mot 
det mindre salbare.  Eg driv kveldss-
kule to gonger i veka og ser på dette 
som ein del av jobben.  Dette er den 
sikraste inntektskjelda. Den eine av 
dei to gruppene har halde på i 2 1/2 
år nå. Me starta med frihandsteikning 
og har gått grundig inn på det.  Nå 
er me komne til meir frie ting. Under-
visningssituasjonen er interessant for 

meg, der må eg setja ord på ting 
som eg har forstått meir intuitivt 
tidlegare. For å komma tilbake til 
det med inntekter: Utsmykking av 
bygg kan gi ein del.  Men reint 
sal er bare ein liten del av det eg 
tener. 
- Kva gjer ein dersom ein lurer på 

om ein skal gjera bildande kunst til 
livsveg og leveveg? 
- Det fyrste er å ta kontakt med ein 
kunstnar. Det kan gjerne vera meg.  
Kunstskulen i Rogaland, som ligg i 
Stavanger, er eit fint tilbod.  På ein 
måte er det ganske uforpliktande, du 
kan ta eit eller to år og ha tid til å 
finna ut om det er noko for deg. Så 

Avgrensingar er 
frigjerande...

Kunsten skal gi noko 
umiddelbart og direkte som ein 
kan ta - men skal samstundes ha 
eit fôrdjupningspotensiale for dei 
som kjenner historiene.
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kan ein gå vidare og etterkvart flytta 
til meir krevjande institusjonar. Det er 
viktig at ein ikkje bare held på for seg 
sjølv.  Vis ting, få feedback, oppsøk 
eit miljø. 
- Kor stort og korleis er miljøet for bil-
dande kunst på Haugalandet? 
- Dersom ein bruker trongast mulig 
definisjon, så er det kring 15 profe-
sjonelle kunstnarar. Mange andre er 
under utdanning andre stader. Ein del 
av dei kjem kanskje tilbake hit sei-
nare. Kunstnarmiljøet her er varmt og 
godt. Mange andre stander er det ikkje 
slik, miljøa har meir preg 
av konkurranse. 
- Kor kjem kunsten frå?  
Kjem han primært innan-
frå, frå deg sjølv?  Eller 
fyrst og fremst utanfrå, frå 
moglegheiter i materiala? 
- Eg kan ikkje ta det lengre enn at 
det er begge deler.  Eit stadig samspel 
mellom den du er og impulsar utanfrå.  
Materiala og teknikkane 
er også sentralt.  All kunst 
er avgrensa (avgrensa) av 
sin teknikk.  Dessutan vil 
det oftast vera avgrensin-
gar i den samanhangen 
kunstverket skal plasserast 
i, anten det er ei utstilling, 
eit utsmykkingsoppdrag 
eller ein installasjon. Det 
å bli påført avgrensingar 
(avgrensingar) er frigje-
rande.  Eg starta arbeidet 
mitt som kunstnar med 
vekt på at kunsten kom frå 
meg.  Eg trengde ikkje då 
ta omsyn til så mykje anna 
enn meg sjølv og mine 

eigne idear.  I det fyrste 
utsmykkingsprosjektet 
eg hadde, Brakahaug 
skule, møtte eg mange 
avgrensingar som var 
ukjende for meg.  Då 
kunne eg ikkje bare 
gjera det same som 
eg hadde gjort mange 
gonger. Eg måtte leia 
i meg sjølv etter noko 
nytt.  Ytre krav fører 
altså til at ein kjem 
vidare som kunstnar. 
Ein kan lokka fine ting 
fram frå ein oppdrags-
situasjon. Eg konkur-
rerer med meg sjølv.  
Eg prøver å gjera bra 
det som var dårleg sist.  
Og så er eg opptatt av 
å motseia meg sjølv. 
- Dei kristne bilda og 
motiva - slik som 
barnet i krybba, stjerna 
og vismennene i ørkenen, fiskefang-
sten, den lamme firt ned gjennom 
holet i taket, den tomme grava - er dei 
blitt meir ukjende for folk flest? 
- Ja, dei står ikkje så sterkt.  Det same 

gjeld heile det 
kristne tanke-
godset.  Dette 
må prega 
måten ein 
vender seg til 
folk på frå 

kyrkja, f.eks. visuelt.  Eg arbeider nå 
med utsmykkinga av den nye Udland 
kyrkje.  Det eg prøver å få til der er 
dette: Bernhard Østebø drar fram ein 

mannshøg modell av altarpartiet og 
forklarer korleis det er bygd opp kring 
motsetningar.  Desse kan ein forstå 
allmeinmenneskeleg: Lys/mørke, ope/
stengt, fortviling/håp.  Samstundes 
kling sentrale bibelske omgrep med, 
for den som er kjend med dei bibelske 
forteljingane.
- Det er interessant at folk har sett for-
skjellige bibelske element i komposi-
sjonen.  Nokre har sett ein båt.  Andre 
har lagt merke til at Kristus-skikkinga 
har eit likpreg.  Den tomme grava 
er der.  Og lyset som kjem oppifrå. 
Eg har forsøkt å gjera komposisjonen 
roleg og avklart, og kanskje mangety-

dig.  Det er ikkje noko 
veldig drama mellom 
elementa i komposi-
sjonen.   Eg ønskjer 
at utsmykkinga skal 
kunna vera eit objekt 
for meditasjon. Bern-
hard Østebø fortel til 
slutt at han skal ha 
utstilling på Tysværtu-
net 6. april.  Der skal 
det mellom anna handla 
om motsetnaden eller 
dialogen mellom det 
tydeleg og klart uttalte 
og det mangetydige.

Det å bli påført 
avgrensingar er 

frigjerande

Bernhard har stått for utsmykkin-
gen av Brakahaug skole

Barn som leker i noe av kunsten 
Bernhard har laget til Førre skole

Kunstneren Bernhard Østebø 
bor nå på Snik


