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Av Ole Willy Rasmussen

 I disse dager inngås der 
en samarbeidsavtale mellom Det 
norske Misjonsselskap og Nor-

heim menighet om et misjons-
prosjekt i Kamerun. 
 I likhet med flere andre 
norske menigheter skal Norheim 
menighet samle inn penger til en 

ny kirke i Ngaoundere misjonssta-
sjon i Nord-Kamerun. Den nåvæ-
rende kirken er neste år 70 år 
gammel, og da den ble bygget i 
1934 var det ikke mange kristne i 

MISJONSPROSJEKT FOR NORHEIM MENIGHET

NY KIRKE I 
NGAOUNDERE I 
KAMERUN

Grunnarbeidet i Ngaoundere pr. februar 2003



www.olavthonshopping.no

Lett tilgjengelig like ved hovedveien midt mellom Haugesund og Karmøy. 1000 gratis
parkeringsplasser med lett adkomst. 72 butikker + 28 andre tilbud på senteret, totalt
100 butikker, helsetilbud og kontorer samlet på et sted.

VELG RIKTIG SENTERVELG RIKTIG SENTER
-med Olav Thon inn i fremtiden

ÅPENT HVERDAGER 
KL. 10.00 - 20.00 
LØRDAG TIL 18.00

B A R N E B I L E R G AV E K O RT K A RT
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Ngaoundere, bare 7 døpte. Den har 
plass til omtrent 350 mennesker. 
Fra en beskjeden start har menig-
heten hatt en kraftig vekst, slik 
at den gamle kirken i dag er blitt 
altfor liten. Gudstjenesten søndag 
formiddag må holdes flere ganger, 
selv da er det flere som må ta til 
takke med ståplass, også utenfor. 
Så det er i høy grad behov for ny, 
større kirke.

DEN NYE KIRKA 
 Ny kirke er allerede under 
oppførelse. Det første spadetak ble 
tatt 25.november 2001. Den skal 
inneholde en stor sal med sitte-
plasser til 1500 mennesker og de 
nødvendige møtelokaler og kon-
torer til bruk av en aktiv menig-
het. Kirken er beregnet til å koste 

3,5 mill n.kr. En tilsvarende kirke 
i Norge ville kanskje ha kostet det 
tidobbelte. 

PENGEINNSAMLING
 Det norske Misjonsselskap 
har som mål å samle inn 1 mill.kr. 
til dette prosjektet, og Norheim 
menighet er blant de menigheter 
som har forpliktet seg til å samle 
inn penger. 
 
DUGNAD
 Vi fikk vår kirke i 1978. 
Den ble bygget på dugnad av dyk-
tige hender og glade hjerter og med 
store bevilgninger fra kommunen. 
Den nye kirken på Ngaoundere 
stasjon blir også bygget på stor 
dugnadsinnsats, men uten bevilg-
ninger fra myndigheter i Kamerun. 

Derfor er den avhengig av økono-
misk støtte av andre. Målet er at 
kirken i Ngaoundere skal stå ferdig 
i år 2005. 

LOKAL TILHØRIGHET
 Norheim menighet har også 
en lokal tilhørighet til dette pro-
sjektet. En av drivkreftene bak 
den nye kirken er misjonær Erik 
Sandvik fra Spanne. Sandvik har 
siden 1967 arbeid i College Protes-
tant, kirka sin videregående skole 
i Ngaoundere. Først som lærer, og 
senere som rektor. For sin store 
innsats fikk han nylig Kongens for-
tjenestemedalje under en tilstel-
ning i Ngaoundere, i den byen 
hvor han har nedlagt et langvarig 
og godt arbeid som det står respekt 
av.



Underveis
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HILSEN FRA GAMLEPRESTEN Per Myrstad

Kjære Norheim menighet!
 
På hylla her i mitt arbeidsrom står et bilde av Norheim kirke slik den 
så ut ved vigslingen for 25 år siden. Det var da kommet beplantning, 
plen og ganger så alle spor fra byggetida var borte. Med sitt ”mellom-
rom-tårn” ser den ut for alle som ei kirke og ikke som en silo eller en 
fabrikkbygning. Jo, vi har lært at de nye kirkene som kan forveksles 
slik også kan være, prektige hus for menigheten. Men på Norheim fikk 
vi altså et bygg som ingen er i tvil om hva er: Ei tradisjonell kirke, ei 
kirke for alle!
 
Som deres prest i den tida da kirka ble bygd og innviet har jeg fått lov 
til å sende denne hilsen i anledning av at det nå altså er jubileum, og 
gratulere! Da jeg kom som prest til Torvastad i 1972 var kirkesaken i 
god gjenge og i gode hender. Den ble drevet fram av Norheim menig-
het og mange var med i arbeidslaget der Tjærand Milje var primus 
motor og arbeidsformann. Men det var ei ”kirke” før kirka: Den kirka 
er overalt der hvor Ordet forkynnes klart og rent og sakramentene 
brukes rett. Stedet der denne ”kirka” på Norheim samlet seg var jo 
gymnastikksalen på skolen, og en minnes med takknemlighet og glede 
de mange gode stunder en fikk være sammen der med menigheten på 
Norheim.
 
I gamle dager måtte konfirmantene dokumentere et visst nivå i kristen-
domskunnskap for å ”slippe frem” til konfirmasjon. Ole hadde prøvet 
i herdig flere år, men ikke klart kravene. Presten tok ham for seg i 
enerom og etter en spørrerunde måtte han med beklagelse konstantere 
at heller ikke denne gang kunne Ole slippes fram. Da var det at Ole i 
fortvilelse klappet hendene i hop og utbrøt: ”Herre Jesus! Hjelp meg!” 
Da sa presten: ”Nå fant jeg noe hos deg Ole som jeg ikke har funnet 
hos noen av de andre konfirmantene: Du skal bli konfirmert likevel!” 

- Måtte Norheim menighet fortsatt ha som mål at stadig flere kan lære 
å kjenne navnet Jesus, så de vet hvem de skal gå til og kan rope på: I 
fortvilelsen i livets stormer og prøvelser, og i glede og takknemlighet 
når sola skinner!

Måtte Guds sol skinne over deres jubileum!

VET DU AT ....
- den første kirkeringen ble star-
tet i begynnelsen av 1963
- første avsetning til arbeids-
kirke på Norheim ble foretatt 
av Torvastad kommunestyre i 
1963
- vedtaket om å bygge 
arbeidskirke på Norheim ble 
gjort i Karmøy kommunestyre 
10.desember 1974
- det første spadestikket ble tatt 
av formannen i menighetsrådet, 
Tjærand Milje, 3. mars 1976
- biskop Olav Hagesæther la ned 
grunnsteinen 6. oktober 1976
- kirken ble vigslet 30.april 1978 
av biskop Sigurd Lunde
- sivilingeniør og arkitekt Bjarne 
S. L. Gjerde har tegnet kirken
- byggekomiteens arbeidsutvalg 
har bestått av Lars Eide, Tjær-
and Milje og Karla Log
- Haaland & Thuestad A/S, 
Kopervik, har vært hovedentre-
prenør
- kirkeområdet er 9000 m2
- kirkebyggets totale grunnflate 
er 1000 m2
- kirkesalen har 270 sitteplasser
- tilstøtende menighetssal har 
155 sitteplasser
- møterommet har 55 sitteplas-
ser
- ungdomsrommet (peisestua) 
har 120 sitteplasser
- orgelet ble bygget høsten 1978 
og fikk 22 stemmer
- der medgikk 22500 skiferhel-
ler til taket, som er 1,5 mål!
- transport/legging av skifer, 
utvendig beising, sliping og lak-
kering av trekonstruksjoner og 
diverse andre arbeider ble utført 
på dugnad og representerer en 
besparelse på ca. kr. 600.000,-
- menigheten samlet inn kr. 
300.000,- til kirka
- menigheten sto også ansvarlig 
for kr 60.000,- til orgelet
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Av Vidar Frette - vidar.frette@hsh.no

Den nye kyrkja på Norheim 
skulle ikkje bare vera ei kyrkje. 
Det skulle og vera plass til kor, 
til barne- og ungdomsarbeid og 
mange slags grupper.

Dette var noko av det dei som 
sto sentralt i arbeidet med å reisa 
kyrkja, såg for seg for 25 år sidan - 
og endå tidlegare.

KARLA LOG OG TJÆRAND 
MILJE
Me spør Karla Log og Tjærand 
Milje om å fortelja frå denne tida. 
Dei var begge med i arbeidsutva-
let for byggjekomiteen, og er ikkje 
vanskelege å få i gang.  

Når dei fortel, merkar ein den 
same entusiasmen som må ha 
vore til stades for 25 år sidan; 
og for 27 år sidan, då det fyrste 
spadestikket blei tatt (av Tjær-
and Milje); og for 29 år sidan, då 

Karmøy kommunestyre vedtok å 
byggja Norheim kyrkje; og for 
40 år sidan, då den fyrste kyr-
kjeringen blei starta og Torva-
stad kommune tildelte dei fyrste 
midlane til det som skulle bli 
arbeidskyrkje på Norheim.

ARBEIDSKYRKJE
For det var ei arbeidskyrkje det 
skulle vera, med plass for mange 
slags aktivitetar.  Dette var ganske 
nytt på den tida, men folk frå Nor-
heim reiste til Stavanger, såg på 
arbeidskyrkjer der og tok idear med 
seg.

- Det er ei arbeidskyrkje, men 
ser samstundes ut som ei tradi-
sjonell kyrkje.  

Trailaren som kom med kyrkjeben-
kane, kjørte rett forbi.  Sjåføren 
hadde sett kyrkja, men tenkte at ei 
nybygd kyrkje ikkje i så stor grad 
kunne sjå ut som ei kyrkje.

DUGNADSINNSATS
Karla Log og Tjærand Milje kjem 
stadig tilbake til den store dugnads-
innsatsen som blei gjort.  Helleta-
ket blei lagd på dugnad.  Men fyrst 

DET SKULLE 
IKKJE BARE 
VERA KYRKJE
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måtte ein oppspora hus med helletak som skulle 
rivast, be om å få overta hellene og ta dei ned.  Det 
fyrste prosjektet var eit sjøhus på Storesund.  Sidan 
skulle hellene transporterast til Norheim, hoggast til 
om nødvendig, langast opp på kyrkjetaket og leg-
gjast etter alle kunstens reglar.

- Eg hugsar dei opprivne buksene.  Me reiv opp 
buksene på spikrane medan me heldt på der oppe på 
taket.

22 500 heller blei lagde på kyrkjetaket, som er på 
1.5 mål!

All innvendig murstein blei pussa for hand med 
stålbørste, vaska og spraya for å halda på fargen.  
Og alt av trebehandling blei gjort på dugnad, både 
tak, dragarar og golv.  Til og med dei yngste var 
med og pussa på golvet, før neste lakkstrøk.

- Det var ei fantastisk tid.  Det var ei god ånd og 
stemning. Og me var heilt utkjørte innimellom.

ARKITEKTEN
- Du må få med at arkitekten, Bjarne S. L. Gjerde, 
var heilt eineståande.  Han var heile tida på lag med 
oss, villig til å gjera endringar undervegs, og ivrig 
til å følga opp arbeidet undervegs - slik at alt skulle 
bli rett.

- Det er mange detaljar å leggja merke til i kyr-
kjebygget.  Har du for eksempel tenkt på den bua 
veggen mot nordaust?  Sola står der når klokka er 
12.

LARS EIDE
- Og så må du få med at Lars Eide gjorde ein uvur-



derleg innsats.  Han var med i arbeidutvalet, og som byggoppmålar kom 
hans innsikt svært godt med.  Då det var på tale med redusert kjellar, for 
å spara pengar sjølvsagt, rekna han raskt ut full kjellar var billigare, totalt 
sett.

VIGSLINGA
Og til vigslinga 30. april var alt ferdig, sjølv om det var intenst. Inklusive 
kantate, laga og framført av eigne krefter.  

Og kneleskammel, som biskop Lunde etterlyste dag før og som ingen 
hadde tenkt på. Søndagen sto han i kyrkja, ferdig snekra og lakka.
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå
Program 
for 
jubileumsuken  
21.-27.april  2003

Mandag 21.april
19.30: ”Hele menigheten 
synger”. 
Mye fellessang. 
Medvirkende: Ainos, Jostein 
Marø, gitar og Johannes Støle, 
orgel/piano. 
NB! Sangønsker mottas innen 
palmesøndag.

Tirsdag 22.april
16.00:  Pensjonisttreff 
Norheim pensjonistforening 
markerer kirkens 25-års jubi-
leum. Taler: Prost Gunnar 
Salomonsen, Jubileumsprolog 
ved Karla Log. 
Kammermusikk ved musikk-
skolens strykekvartett.
Bevertning og utlodning.

Onsdag 23.april
10.30:  Påskegudstjeneste for 
barnehagene.
Etterpå blir det stor geburs-
dagsfest i menighetssalen

16.00: ”Skole-kirke, kunst 
og musikk”
Utstilling av arbeider ved 
elever i barneskolene. Karmøy 
kulturskoles elever holder små 
intimkonserter under utstillin-
gen. Kafé. Åpent til kl. 18.00. 

20.00:”Himmelsk laps-
kaus”
Konsert der nåværende og tid-
ligere ansatte organister byr 
på et spennende og velsma-
kende program.
Medvirkende: Håkon Areklett 
og koret ”Scala”.  Nils Einar 
Helland og Finn Møllerhaug. 
Amund Dahlen og Tore 
Martinsen. Steinar Alvsaker. 
Johannes Støle og Jostein 
Marø. 

Konsertkaffe og rundstykker 
etterpå.

Torsdag 24.april
16.00: ”Skole-kirke, kunst 
og musikk”
Samme opplegg som onsdag.

19.00: Samtalegudstjeneste 
for konfirmanter. Sang av 
Nytt Liv.

20.15: Minikonsert ved Nytt 
Liv og gruppen ”Praise”.
 
21.00: ”Norheim menighet 
på ville veier?!?!”
Presentasjon av menighetens 
ungdomsarbeid. Kåseri v/Geir 
Torgersen. Filmklipp fra kirke-
bygg, ungdomsturer, KPDN, 
revy……. 
Bevertning.

Fredag 25.april
18.00:  Jubileumsgospel
Arrangementet starter med 
grilling, turnering og aktivi-

teter utendørs og går deretter 
over i …
Gospelnight med Good 
News, Testimonia, Keystone 
Singers og Nytt Liv klokken 
21.00.

Lørdag 26.april
11.30: Familiedag i kirken
Aktiviteter, utstilling og mat-
salg ved speiderne på ute-
områdene ved kirken. Samme 
klokkeslett ønskes alle barn 
velkommen til å delta på kor-
øvelse i kirken med Ivar Skip-
pervold frem til kl. 13.00. 
14.00: blir det en annerle-
des konsert ved Ivar Skip-
pervold, barnegospelkorene 
på Kolnes og Norheim og de 
som har deltatt på dagens 
øvelse..

Søndag 27.april
11.00: Festgudstjeneste
 Prost Gunnar Salomonsen, 
sogneprest Sigve Clementsen, 
Ainos og blåsere. Speiderpa-
rade.

19.00: Jubileumsfest
Festtaler: Tonje Hauketo 
Stang. 
Skjemt og alvor ved ”Han inn-
ante”. 

Film fra kirkens byggeperi-
ode.  Servering: Smørbrød og 
kaker. Forhåndssalg av billet-
ter på menighetskontoret og i 
informasjonen på Oasen. Bil-
lettpris kr.150,-



DØPTE:
15.12. Tuva Josefsen Aksdal
 Kristian Årvik
 Viljar Ekkjestøl Bruntveit   
 (Sauda kyrkje)
29.12. Gjertrud Stange Rasmussen
 Robin Instanes Dahle
 Hedda Sofie Thuestad
 (Vår Frelsers kirke)
 Malin Serine Thuestad
 (Vår Frelsers kirke)
5.1. Tormod Emil Lunde
 (Kirkenes kirke)
12.1. Tuva Plassen
 Hanne Marie Sandvik
 Helene Eik-Nes
 Sunniva Djupesland
26.1. Ronja Johnstad-Knutzen
 Ann Mari Lindgren
 Ina Frøhne
 Fredrik Syre
 Maria Bauge
 Espen Mikkelsen
 Oda Sofie Jensen Vågen
 Jonas Gaballa
 (Vår Frelsers kirke)
2.2. Kristoffer Hamre
 (Åkra kirke)
 Hauk Hamre-Hagen
 (Stødle kyrkje - Etne)
 Vilde Waller Skarsgård
 (Olavskirken - Avaldsnes)
9.2. Christian Naustvik Økland
 (Eikeland kapell)
16.2. Stian Vatland Djøseland
 David Angel Leknes Haftorsen
 Marthe Storhaug Storesund
9.3. Vebjørn Olsen
 Liv Grete Flatebø Skiftestad
 (Sandeid kyrkje)
16.3. Joakim Froestad Bakkevik
 (Vår Frelsers kirke)
23.3. Emil Kristiansen Karlsen
 Andreas Olsen Eikenes
 (Olavkirken - Avaldsnes)

DØDE:
3.12. Idar Gunvald Wold
7.12. Margot Helgeland
13.12. Harry Helgesen
14.12. Johan M. Marø
20.12. Mary Bjerkeli Hansen
 (Vår Frelsers kapell)
31.12. Erling Underhaug
 (Vår Frelsers kapell)
7.1. Sven Østhus
 (Olavskirken - Avaldsnes)
12.1. Arnfinn Aase
14.1. Kristian Emil Myge
16.1. Jenny Marie Samuelsen
 Magne Ådnesen
3.2. Johanne Nes

Fotsetter s. 11
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Jakobsmesse
Søndag 25.mai kl. 11.00 vil det bli en annerledes guds-
tjeneste i Norheim kirke. Da fremfører nemlig koret Ainos 
m/band Jakobsmesse, en messe skrevet av Erik Hillestad 
og Karoline Krüger. Jakobsmessen ble skrevet høsten 2000. 
Dens tema er reisen - tenkt både som den eksistensielle livs-
reisen vi alle gjør, og som et uttrykk for at vi lever i en tid 
med folkevandring på mange nivåer. Messen er inspirert av 
både moderne melodiøse og tradisjonelle kirkemusikalske 
tonespråk. Møt opp og delta på feiringen!

Deltakere:
Ainos, dirigert av Johannes Støle 
Jostein Marø - gitar, Trond Tellefsen - tangenter, Rudolf 
Fredly - bass, Harald Levang - perkusjon.

HELE MENIGHETEN SYNGER 
Mandag 21.april kl.19.30 (2.påskedag)
Ønsk deg en sang!

FELLESKAP: Ainos og instrumentalister blir med, men 
det er fellessangen som står i fokus, og vi skal synge mye 
sammen!

SANGØNSKE: innholdet denne kvelden kan DU være med 
å bestemme!  Har du et sangønske med lovsangspreg, gjerne 
knyttet til påsken? Skriv det bakpå løpeseddelen du finner i 
kirken og på Tuastad bedehus, og legg den i stemmeurnen 
bak i kirken 
(ved salmehyllen).

FRIST FOR INNLEVERING: Palmesøndag.

PERSONLIGE ORD: hvis du har lyst å si noen ord knyttet 
til den sangen du ønsker deg, noter det på samme lappen. Da 
må du også skrive navnet ditt!

GLEDE: først og fremst handler det om glede - påskeglede, 
oppstandelsesglede, jubileumsglede!

VELKOMMEN TIL EN FELLESKAPSKVELD 
MED GODE OG GLADE SANGER!



Oasen storsenter
Telefon 52 83 23 60

Dine Farger

www.hillesland.no

Skudeneshavn-Åkrehamn-Kopervik-Oasen

www.imi-begravelsesyra.no OASEN tippekiosk

Oasen storsenter - tlf. 52 83 16 82

Ansatte i Norheim menighet:
Sokneprest Sigve Clementsen  52 71 58 69 - sigvec@c2i.net
Kateket Geir Torgersen   99 61 99 00 - geir.torgersen2@chello.no

Kirketjener/vaktmester Valborg H. Våge 52 83 12 95
Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge 52 83 66 58
Kantor Johannes Støle   40 45 45 52
Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland 52 71 82 20
Renholder Liv Berit Jünger  52 83 00 66
Kontorfullmektig Hildegunn Mortveit 52 83 04 74
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

Postadresse:
Norheim menighet
Postboks 1230
5508 KARMSUND

Besøksadresse:
Norheimvegen
5542 KARMSUND

Telefon:
52 83 13 00

Kirkeverge:
Marta Lunde Medhaug   52 85 71 27
e-post:      Kirkevergen@karmoykirken.no 
Hjemmeside internett:    www.karmoykirken.no
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Av kirkeverge Marta L. Medhaug

Etter gravferdsloven med forskrift 
og kirkegårdsvedtektene, er regel-
verk og bestemmelser som gjelder 
på kirkegården helt klare: Grav-
stein er pårørendes eiendom - av 
den grunn vil og graveier være 
erstatningspliktig 

ved eventuelle ulyk-
ker. Ved oppsett av 
gravstein skal denne 

være boltet med to 
bolter i sokkelen. Når 
arbeidet er utført etter 
gjeldende bestem-
melser i regelverket, 
skal det ikke være 
mulig å vippe eller 
velte gravsteinen. Vi 
har likevel flere grav-
steiner som er satt 
opp etter tidligere 
regelverk og bestem-
melser. Disse kan 
være farlige og bør kontrolleres av 
pårørende. Ved mistanke om stein 
som ikke er satt opp i forhold til 
gjeldende forskrift, kan kirkever-
gekontoret kontaktes. Våre kirke-
gårdsansatte kan da bistå med å 
undersøke behovet for istandset-
ting. Nødvendig bolting, oppretting 

og påføring/oppfrisking av navn 
utføres av våre lokale steinfirma. 
Arbeidet bestilles og betales av 
gravens eier. Enklere arbeidsopp-
gaver med gravsteinen kan utføres 
av våre kirkegårdsansatte til en 
fastsatt timepris. Ta da kontakt 
med kirkevergekontoret på 

tlf. 52 85 71 27 eller kirkegårdsar-
beider John Terje Hagland på tlf. 
52 83 82 90 eller mobil 91 14 95 
38. Et hjertesukk fra våre kirke-
gårdsansatte gjelder syltetøyglass 
og lignende som blir satt bak grav-
steinen til senere bruk. Det som 
skjer når plenen blir klippet, er at 

ved bruk av plentraktor ser en ikke 
syltetøyglass eller andre ting som 
står bak gravsteinen. Syltetøyglas-
set blir knust. I neste arbeidsope-
rasjon kommer kantklippingen, og 
da er de umulig å oppdage glasskå-
rene. Resultatet blir at glassskårene 
fyker rundt og blir en fare både for 

våre ansatte og 
andre som ferdes 
på kirkegårdene. 
Vi håper alle som 
leser dette og er 
”syltetøyglass-
bruker”, fjerner 
sine glass og 
heller investerer i 
en plastvase som 
kan stikkes ned 
i jorden. Vi vil 
samtidig nevne 
at våre kirke-
gårdsansatte har 
tillatelse til å 
fjerne alle løse 

gjenstander som er lagret bak 
gravsteinene. Når vi først nevner 
arbeidet på kirkegårdene, vil kir-
kevergen takke alle som selv tar 
seg av kantklippingen rundt egne 
graver. Dette høyner inntrykket av 
kirkegårdene våre samtidig som 
det letter arbeidet for våre ansatte.

DØDE (fortsatt fra s.9):
7.2. Marit Johanne Saltveit
 (Vår Frelsers kapell)
25.2. Harald Vik
 (Vår Frelsers kapell)
26.2. Ruth Thorsen
 (Vår Frelsers kapell)
11.3. Niels Marnius Hansson
 (Vår Frelsers kapell)
14.3. Kristine Torgersen
17.3. Trygve Hauge
20.3. Karoline Eike Forthun
24.3. Frans Manfred Fransson
 (Førre kirke)

VIGDE:
20.12. Monica Ellingsen og Jan Olav 
 Garnaas
 (Vår Frelsers kirke)
18.1. Anna Marina Lønning og 
 Torgeir Tyse
22.2. Kjersti Losnegårrd og Lars Ove 
 Løkken 
 (Olavskirken - Avaldsnes)

På grunn av flere henvendelser etter siste tids medieopp-
slag om gravsteiner, ønsker kirkevergen å informer om 
eier- og ansvarsforhold når det gjelder gravminner på 
kirkegården.

Kirkevergen 
informerer om 
kirkegårdene




