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Stedet mitt er ei spalte 
der vi ønsker å presentere et 
sted i nærmiljøet vårt. Stedet 
kan ha en spesiell betydning, 
eller bare være ei lokal perle. 
Dersom du kan tenke deg å 
bidra til denne spalta, ber vi 
deg ta kontakt med redaksjo-
nen.

Har du noen gang følt at du har 
stått ovenfor et fjell? Ikke et fjell 
som vi har ute i naturen, men et 
indre fjell som du har skapt i ditt 
eget hode. Jeg er godt kjent med 
den ”fjellfølelsen”. Når hverda-
gen tar et lite strupetak av alle 
disse bør og må og skulle. Når 
familiekalenderen er dobbel og 
trippelbooket av foreldremøter, 
barnehagemøter, klubbkveld og 
helst en trimkveld.

Jeg har endelig funnet et sted 
hvor dette ”fjellet” beseires, hvor 
jeg puster friere og dypere, og 
hvor morgendagens bekymrin-
ger på en måte blir litt bort-
blåst. 

Hvis du rusler innover til Moks-
heimsvatnet finner du stien rett 
ved en rasteplass. Den er per-
fekt plassert. Med lett stigende 
puls kan jeg sette meg ned og 
konstatere at første del av turen 
fra Bjøllehaugen ikke har tatt 
all energien min. På en smal 
og kronglete sti går jeg oppover 
Trodlaskaret. Allerede nå kjen-
ner jeg at jeg har lagt noen bry-
somme tanker bak meg i løypa. 
Det er litt Ronja Røverdatter 
stemning der inne. Mørke, høye 
og sleipe fjellvegger. Jeg venter 
bare på Ronjas elleville hyl. 
Jeg får en liten pause når stien 
krysser en del av Spannhelge-
landsveien nedover mot Vorme-
dalsvatnet. Det er en naturperle 
og en hvile for øynene. Borte 
er overbebygde boligfelt, det er 
bare grønne marker, tett skog og 
et glitrende vann når sola er der. 

Så dukker en ny sti opp på høyre 
side. Da er det ingen bønn. En 
bratt skråning inne i en skyg-
gefull lerkeskog innleder siste 

etappe. Der inne er det så 
uendelig stille. Tungt og seigt 
jobber jeg meg oppover den 
bratte hellingen, bøyer meg mot-
villig under regntunge greiner 
og tenker på alle de menneskene 
som gikk her i gamle dager i all 
slags ærend til Avaldsnes kirke. 

Endelig på toppen - og ute på 
kanten. Utsikten slår imot meg. 
Hvis det blåser og regner slår 
det også pusten ut av meg.  Der 
- ute på kanten beseirer jeg mitt 
indre ”fjell”.  Der, hvor jeg kan 
se ut på havet, lar jeg vinden 
blåse alle mine bør, skulle og 
må vekk. Husene nede på Moks-
heimsåsen er så bitte små, og 
en liten stund føler meg mer-
kelig fri og sterk.  Der - på 
den eldgamle stien som har gått 
fra Avaldsnes, over Karmsundet, 
gjennom Vormedal og over til 
Aksnes og langt videre, der har 
jeg stedet mitt...

Stedet
mitt

Tekst og bilde av: 
Sissel Lavoll Martinsen
sissel_lavoll@c2i.net



3

Lått & løye
Aage Halleland bor på Bjøllehaugen på Vormedal og 
arbeider ved ENØK-senteret i Karmøy. Her en fortel-
ling fra virkeligheten
Min eldste sønn var 5-6 år og vi var flyttet inn i nytt hus på 
Bjydlehaugen (som er det riktige navnet på området). Som 
rundt nybygg flest lå stein og jord i store hauger rundt huset, 
så det var nok å henge fingrene i. 
En dag jeg jobbet med å trille ut mold, kom han bort og 
skulle være med på jobben. Det ble varmt og vi måtte ta en 
pause med saft og en prat. Han sitter og tenker en stund, så 
kommer spørsmålet:
- Du pappa, kor komme moldå ifra?
Jeg tenkte at det var et underfundig spørsmål, men som 
den allvitende far han antakelig trodde jeg var, svarte jeg at 
”moldå” hadde vært der alltid.
Han tenkte litt over svaret og sa: Å nei du, enten komme den 
fra Gud eller så komme den fra Teknisk etat!



Underveis
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Rekreasjon
-Jeg har vært på en ukes rekreasjon. Helt udramatisk, 
men utrolig godt. Hadde noen dager til gode. Noen 
forbinder rekreasjon med å komme til krefter igjen 
etter å ha vært syk eller blitt operert. Reise bort. På 
rekreasjonsopphold. Hvile. Komme til dekket bord. 
Få styrke til å vende tilbake til hverdagen igjen.
- Eller kanskje du tenker på en velfortjent ferie etter 
et hardt arbeidsår. Reise bort. Rekreasjon. Hvile. 
Komme til dekket bord. Få styrke til å vende tilbake 
til hverdagen igjen.
- Rekreasjon. I et rom med stor takhøyde. Mulighet til 
å puste ut. Hvile. Komme til dekket bord. Få styrke til 
å vende tilbake til hverdagen igjen.

Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar 
meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der 
jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg 
på de rette stier for sitt navns skyld. Selv om jeg går i 
dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For 
du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. 
Du dekker bord for meg like for øynene på mine fien-
der. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter 
over. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle 
mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange 
tider.(Sal 23)

-Det er sommer og ferietid. Reis gjerne bort for en 
tid. Men ta ikke ferie fra den rekreasjonen som Gud 
gir deg i sitt gode budskap. Hver søndag kl.11 dekker 
Gud bord for deg. Han lar deg få hvile og gir deg 
styrke til å vende tilbake til hverdagen igjen.
-Som prest i Norheim menighet er det dette jeg har 
i tankene når jeg forbereder søndagens gudstjeneste. 
At du skal få oppleve rekreasjon i bokstavlig forstand. 
For rekreasjon betyr å skape på nytt, og Paulus sier 
det slik: ”Derfor, hvis noen er i Kristus, er han en ny 
skapning.” (2.kor 5,17)

-Velkommen til rekreasjon i Norheim menighet i 
sommer!

Jubileumsår
2003 blir et jubileumsår for Norheim menighet. 

1.januar feirer menigheten 20 år som eget sokn, 
og dette blir nok behørig markert i gudstjenesten 
denne dagen.

30.april er det 25 år siden kirkebygget ble innviet 
til bruk. Det blir ulike arrangement rundt denne 
datoen. Det er nedsatt en jubileumskomité som 
skal koordinere disse arrangementene, og denne 
komiteen er nok glade for innspill fra leserne. Ta 
kontakt med daglig leder, Sigbjørn Tjelle.

Tensingkoret Nytt Liv feirer også 25-årsjubileum 
neste høst.

Norheim menighet 
vokser mest...
Norheim menighet er i sterk vekst befolknings-
messig, med stor økning i antall barn og unge. 
Menigheten vil i tida framover være den raskest 
voksende menigheten i Karmøy. Statistikk fra 
Bispedømmekontoret viser at menigheten nå 
ligger på 13.plass i størrelse i Stavanger Bispe-
dømme når det gjelder antall medlemmer. Når 
det gjelder medlemmer mellom 0-13 år ligger 
vi på 11.plass. Bare Skåre, Åkra og Rossabø er 
større enn oss i Nordfylket.

Menigheten har derfor behov for flere ansatte, og 
håper at en ny prest kan bli ansatt så fort som 
mulig. Vi står høyt oppe på prioriteringslistene 
til Bispedømmet for å få en ekstra prest, og 
mange håpet at en av de prestestillingene som 
ble tildelt i forbindelse med salderingen av stats-
budsjettet, skulle tilfalle Norheim, men vi fikk 
ikke noe i denne omgang.

Menigheten ønsker også å utvide menighetsse-
kretærstillingen til 100% igjen (nå er 50% av 
stillingen overført funksjonen som daglig leder), 
og man ønsker å få ansatt en soknediakon.

Av sokneprest Sigve H. Clementsen - sigvec@c2i.net
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Etter en hektisk sommer med pla-
teprosjekt-samarbeid med Geirr 
Lystrup, legger det kjente koret 
SKRUK 13-15 september veien til 
den nordlige delen av Rogaland og 
deler av Hordaland. Norheim kirke 
og Kirkemusikkfestivalen i Sveio 
er spesielt prioritert denne helgen. 
SKRUK gleder seg til å presentere 
ny plate og en konsert som vil 
fortelle publikum hvorfor SKRUK 
fremdeles reiser rundt og holder 
konserter!

SKRUK inviterer til en konsert der 
tradisjonsrike salmer og sanger vil 
fremstå i en atmosfære som spen-
ner mellom en opplevelse av medi-
tasjon og forventning til jublende 
glede. Repertoaret er hentet fra 
SKRUK sine snart tretti år på turne 
i inn og utland, og de som har 
savnet å høre SKRUK uten tone-
følge får mulighet til det denne 
helgen i september.

Denne turneen reiser altså SKRUK 
uten tonefølge fra sine mange musi-
kalske kjenninger. Publikum får 
høre musikk av kjente komponis-
ter som Scarlatti og Mendelssohn-

Bartholdy, folketoner og salmer 
arrangert for SKRUK av mellom 
andre Henning Sommerro, Seya-
voush Kerimi, Per Inge Almås og 
Trond Kverno. I fjor sommer tur-
nerte koret kirker i Østfold og i 
Sverige med dette programmet, og 
kritikkene i avisene og responsen 
fra publikum var overstrømmende 
positive. Dette førte til at konsert-
programmet ”SKRUK ÅLEINE” 
ble spilt inn på CD som ble sendt 
ut på markedet 6.mai 2002. Platen 
har fått strålende omtaler i aviser 
over hele landet.

I 2001 og våren 2002 har altså koret 
turnert alene, med musikken som 
presenters på platen ”SKRUK på 
nytt”. De som kommer til SKRUK 
sine konserter 13-15 september får 
likevel være med på mer enn en vel-
regissert konsert. Konsertprogram-
met inneholder et budskap som i 
stemningsfulle omgivelser tar oss 
med på en vandring i salmer og 
sanger som svært mange har et 
nært og intimt forhold til. I svarte 
kapper med glitrende paljetter som 
kan minne om en stjernehimmel, 
tar sangerne hele kirkerommet i 

bruk, og det blir mer enn en tradi-
sjonell kor konsert.

SKRUK er svært bevisste på sine 
sunnmørske røtter, men hele Norge 
og flere land som, Sverige, Aser-
baidjan, Sør-Amerika og USA har 
blitt korets konsertarenaer. Det er 
ikke uten forventning de snart 50 
sangerne nå skal møte publikum på 
Sør-Vestlandet. Det har vært van-
skelig å fylle kirkene til korkon-
serter de siste åra, men SKRUK 
har vært heldig og hatt et trofast 
publikum, og nå ser koret fram til 
å møte sitt trofaste publikum i den 
vestlige delen av Norge og håper 
de ikke har mistet interessen for 
SKRUK-klangen

Koret som i snart 30 år har stått 
under ledelse av dirigent Per 
Oddvar Hildre, ønsker å ta publi-
kum med på ei musikalsk reise 
gjennom de mange og ulike land-
skap SKRUK har vandra i opp 
gjennom åra. På konsertene får 
folk derfor høre klassiske verk, 
salmer og folketoner, bedehuss-
mykker, jazz og gospel - formidlet 
slik bare SKRUK kan det.

SKRUK
ÅLEINE
på turne med ny 

CD

Besøker Norheim 
i september
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Tekst og bilder:
Sissel Lavoll Martinsen -
sissel_lavoll@c2i.net

I februar fikk vi ny kantor. Han 
er 25 år, bor på Brakahaug, og 
kom inn som et friskt pust i Nor-
heim Menighet. Med mye spen-
nende i bagasjen. Men hva er en 
kantor? 

Utdanning i USA
- En kantor har ett års tilleggsutdan-
nelse til den 3-årige kirkemusikk-
utdannelsen, forklarer Johannes 
Støle, som tok sitt påbygningsår i 
Hollywood i Los Angeles. - Jeg har 
alltid vært interessert i pop og rock, 
derfor var det naturlig for meg å 
dra til USA”, sier Johannes ivrig. 
Og det ble ikke bare ett år, men tre 
år, hvor han arbeidet mye som fre-
elancemusiker. Han var bl.a. enga-
sjert i Sjømannskirka i San Pedro, 
i tillegg til spillejobber i 7.dags 
Adventister i et ungdomsband.

- Men det aller kjekkeste var å bli 
kjent med artisten Rick Monroe, 
og turnere på konsertene hans, for-
teller Johannes. Det samarbeidet 
førte med seg mange konserter bl.a. 

på militærbaser rundt omkring. En 
gang var de i Kosovo og spilte der. 
I Moskva deltok de på en TV-over-
ført festival, samtidig som de tok 
seg tid å besøke en del barnehjem. 
- Den største opplevelsen der var 
når vi kom til et barnehjem for 
blinde og døve unger. Den utrolige 

gleden de viste når de hørte musik-
ken vår gjorde sterkt inntrykk, sier 
han stille. - Jeg må nok si at jeg 
savner tida i USA pga. alle men-
neskene jeg traff der. De var fulle 
av selvtillitt og hadde alltid noe 
på gang. Selv om det noen ganger 
kunne være masete, gav det et 

Johannes Støle

Ungdommelig 
kantor

Den største opplevelsen 
der var når vi kom til 
et barnehjem for blinde 
og døve unger. Den utro-
lige gleden de viste når 
de hørte musikken vår 
gjorde sterkt inntrykk...
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veldig dynamisk og inspirerende 
miljø. Men jeg savnet jo Hauge-
sund da, sier han med et smil. 

Musikken dominerer 
Musikken betyr mye for Johannes 

Støle. Han har ikke tid til vanlige 
hobbyer sånn som oss andre, det er 
musikken som tar mesteparten av 
tida. - Jeg har alltid holdt på med 
musikk. Jeg spilte piano i flere år 
før jeg begynte med klassisk piano 
på musikklinja på Skeisvang, men 
byttet over til orgel fordi det var 
mye kulere, forteller han. I Stavan-
ger hadde han Steinar Alsaker som 
lærer på høyskolen. - Kirkemu-
sikken er mektig. Den kan under-
streke og forsterke budskapet i en 
gudstjeneste, og for meg er det en 
måte å uttrykke gudstroen på, sier 
han ettertenksomt. Den aller stør-

ste musikkopplevelsen hadde han i 
stavanger, da de fremførte 2Passio-
nen av Bach. - Jeg ble helt utslått 
etterpå, det var en utrolig mektig 
opplevelse, sier han.

I tillegg til kirkemusikken driver 
han mye med pop/rock. Han kom-
ponerer selv, er engasjert i et band 
som heter Orange Crush med med-
lemmer fra Sverige, og de har laget 

en EP sammen. - Men du kan 
skrive at jeg har begynt å trene, sier 
han med en god latter.

Ungdomsvennlig
Johannes Støle er ikke redd for å 
gå nye veier, samtidig som han er 
veldig bevisst å ta vare på de sal-
meskattene vi har i dag. Mest er 
han opptatt av ungdom. - Den stør-
ste utfordringen jeg ser nå er å få 
ungdommen mer interessert i guds-
tjenesten, selv om jeg ser at det er 
et stort potensial i barne- og ung-

domsarbeidet som drives i kirka i 
dag”. Samarbeidet med prest Sigve 
var han selvfølgelig spent på., men 
etter å ha hørt om en begravelse 
hvor Sigve spilte Metallica på en 
CD-spiller, - skjønte jeg at her er det 
muligheter for mye, ler han. Selv 

om det er faste og klare rammer 
rundt gudstjenesten ser Johannes et 
spillerom for litt nye tanker og nye 
måter å gjøre det på, samtidig som 
det opprinnelige bevares. 

Papegøyen fra Amerika
Nye veier gikk han allerede ved 
utdelinga av 4-årsboka. Under 
ofringa spilte han kjente og kjære 
barnesanger med bl.a. Torbjørn 
Egners viser. Kanskje var det 
mange overraskede ører i kirka den 
dagen? Og kanskje de som ikke 

går i kirka til vanlig fikk lyst til å 
komme tilbake en annen søndag?
Hvis du vil høre hva slags musikk 
Johannes driver med i bandet sitt 
Orange Crush, kan du gå inn på 
orangecrushmusic.com

Hvis du vil høre hva 
slags musikk Johannes 
driver med i bandet sitt 
Orange Crush, kan du 
gå inn på 
orangecrushmusic.com

- Kirkemusikken er 
mektig. Den kan 
understreke og 
forsterke budskapet i 
en gudstjeneste, og for 
meg er det en måte 
å uttrykke gudstroen 
på, sier han ettertenk-
somt.
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Sommerlovsang på Tuastad bedehus
Av Trond Krogsæter - trondkrogsaeter@sensewave.com

Hver onsdagskveld kl.20.00 vil det også i år bli lovsang og bønn. Vi vil 
følge opp suksessen fra i fjor, og det første møtet blir 26 juni, sier Ola 
Sandvik, som er en av koordinatorene for møtene i sommer. Det vil bli 
mye sang og bønn. Så vil vi få besøk av forskjellige folk som vil for-
telle vitnesbyrd, og kanskje synge. Sangen skulle ellers ligge i de beste 
hender da lovsangsgruppa ”Praise” vil være med oss å ha ansvar for å 
lede lovsangen.

Bildet viser ”Praise” som består av Åshild Susort, Elisabeth Melke-
råen, Jeanette Rossebø, Sandra Hettervik og Sonja Thingbø(piano).

AINOS
Fra høsten overtar vår nye kantor, Johannes Støle, ansvaret for AINOS. 
Etter mange år med 2 voksenkor i menigheten ønsker vi nå å satse på ett 
kor. Johannes har utdannelse i blant annet sang og vil ha mye å tilføret 
koret. Musikalsk ønsker en fortsatt å ha et variert repetoir, alt fra salmer 
og kirkemusikk til gospel, negro spirituals, viser og mer profan musikk. 
Til høsten starter koret opp mandag 2.september og alle gamle og nye 
medlemmer ønskes velkommen til nye utfordringer, sangglede og sosi-
alt samvær.

ITALIA 2003
80 ungdommer har meldt seg på 
prosjektet Italia 2003. Denne 
gangen satser vi på en tur ut fra 
miljøet i tensing koret Nytt Liv. 
Tidligere har vi satset på ungdom-
mer fra 10. klasse, denne gangen 
koret. De har etter påske vært i 
skogen og hogget ved. Hogstfeltet 
denne gang er bak Tuastad gård. 
1250 sekker er hogd opp og skal 
selges til jul. Vi kommer også til 
å ha egne samlinger for disse der 
vi tar opp tema som er knyttet opp 
mot reisen.

SKOLE - KIRKE
De aller fleste andre og tredjeklas-
singer har vært på besøk hos oss i 
kirken i mai og juni. Andre klasse 
har kirkevandring hvor de blir kjent 
med alt som er inni kirken. Tredje 
klasse har tema pinse og dåp. Klas-
sene hadde med egen dukke med 
dåpskjole. De hadde valgt gudmor, 
luefadder og foreldre til barnet. Det 
var ofte litt vanskelig å få pappa til 
barnet. Elevene får da se hvordan 
dåp foregår.

7. klassene ved Norheim skole var 
med på opplegget vi arrangerte i 
Avaldsnes kirken.

22. mai var 140 første klassinger i 
kirken og fikk Barnas Bibel. Dette 
er avslutningen på et opplegg hvor 
kateket besøker klassen hver tredje 
uke gjennom skoleåret.

Gudstjenester:
23.06.02 Tuastad/Norheim
30.06.02 Norheim
07.07.02 Norheim
14.07.02 Norheim
21.07.02 Tuastad/Norheim

28.07.02 Norheim
04.08.02 Norheim
11.08.02 Norheim
18.08.02 Tuastad/Norheim
25.08.02 Norheim Misjonssøndag
01.09.02 Norheim

08.09.02 Friluftsgudstjeneste ved 
vanntankene på Spanne i forbin-
delse med Fastlandsmarsjen.
15.09.02 Tuastad/Norheim
22.09.02 Norheim Konf. present.
29.09.02 Norheim



DØPTE:
10.3. Johnny Nordbjørn  
 (Vår Frelsers krk.)
17.3. Viktoria Lewinsen
 Martine Gaard Eriksen
24.3. Hannah Elize Fielding  
 Falch (Skåre krk.)
14.4. Daniel Holden Nerli
 Mikal Lindøe
 Eirun Sundal Gjerdevik
 Sigrid Bang
28.4. Kristian Skarstein
 Anna Slogvik Severinsen
 Frida Strømmen
 Julie Louise Leesam
 Hanna Grønås
9.5. Karina Herland Kaasa  
 (Skåre krk.)
19.5. Herman Austrheim
 Louise Baustad  
 (Nedstrand krk.)
 Vilde Marie Bendiksen  
 Westerneng  
 (Avaldsnes krk.)

DØDE:
6.3. Gudmund Vestre
17.3. Erling Johan Myge
20.3. Kjell Severin Vaaga
22.3. Peder Bjørge
27.3. Torleif Martin Simonsen
31.3. Gunvor Johanne Skigel 
 strand
1.5. Aslaug Mathilde Sternhoff
3.5. Bendik Mathias Eike
19.5. Knut Haavik
20.5. Erling Andreas Mortensen
31.5. Erna Margareta Storesund

VIGDE:
30.3. Anne Katrine Enge og 
 Tom Åge Sakkestad
22.5. Ruth Lausund og Sverre 
 Torgersen
25.5. Charlotte Idland og Kjell 
 Erik Solheim
 (Geiranger krk.)
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Bildet viser Meteorafjellene i Hellas

OLYMPEN 2002
22. juni drar en gruppe på 28 av våre 18 åringer til Hellas. Første mål 
er Hellas høyeste fjell, Olympen som stiger nesten 3000 meter. En del 
vil nok kjenne det i beina, men utsikten og spenningen er verdt slitet. 
De kommer nok heller aldri til å glemme badet i Egerhavet etter endt 
tu, skitne og fæle. Dernest står rafting i Kalambaka for tur. Her skal de 
også gå i fotsporene til James Bond der han klatrer i fjellene i Meteora. 
Fjellformasjonene her er helt unike.

Delfi må vi innom og klosterbesøk i fjellene et par timer før Aten står 
på programmet. Vi skal innom stedet hvor evanglisten Lukas er begravd. 
Fastlandsdelen avsluttes i Aten hvor vi besøker de mest kjente stedene. 
Vi går i Paulus fotspor til Aeropagos. I Aten møter så 40 ungdommer 
fra Norheim gruppen. Vi slår oss sammen og drar til øya Naxos. Bading, 
leie av scooter, soling og sterk solfaktor. Vi tror de får det kjempeflott. 
Første gruppe reiser så hjem, mens andre gruppe fortsetter turen til 
Olympusfjellet motsatt vei av de andre. 

I forkant har gruppen hatt mange samlinger på kirken hvor de har gått 
gjennom Markus evangeliet, Apostlenes gjerninger, gresk filosofis møte 
med kristendommen, de mest kjente filosofene, Paulus, urkristendom-
men, gresk kultur og ortodoks kristendomsforståelse. Et sånt opplegg er 
ikke billig, men ved tålmodig jobbing frem mot målet har mange sikret 
seg god økonomi. Flere har jobbet seg til gratis tur.

17. mai-konserten med Voice of Joy ble en suksess. 600 mennesker 
var til stede i Norheim kirke under den nesten 2 timer lange konserten 
som musikalsk varierte fra rolige salmer til typisk amerikanskinspirert 
gospel med trøkk. Dirigent Petter Losnegaard har definitivt klart å bygge 
opp et flott og engasjert kor her på Haugalandet.

Voice of Joy
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Han har aldri vært noen hage-
mann, og i hvert fall ikke syn-
derlig hageinteressert. Allikevel 
har han ”alet” opp over tusen 
rododendronplanter i hagen sin. 
Hver vår venter han spent på 
blomstringen. Spesielt på de 
som aldri har blomstret før. 
Denne våren har vært ekstra 
fin i hagen til Dagfinn Misje på 
Moksheim.
 
Da blomstret nesten ti rododen-
dronbusker, busker som Dagfinn 
selv har plantet fra frø. ”Det er 
det som er så spennende, du vet 
aldri hvilken farge det blir, og 
heller ikke om det er en plante 
som egner seg”, forteller Dag-

finn. Mange har blitt luket vekk 
på veien, men allikevel har han 
nå over tusen planter. Noen års-
gamle, noen mellom to og fire år, 
i stram geledd står de på sengene 
sine, eller sirlig i store potter. 
”Det er et tålmodighetsarbeid, de 

blomstrer ikke før de er fire år, 
men jeg har en åtte år gammel 
rododendron på en meter som 
ennå ikke har blomstret”, sier 
Dagfinn og ler.
 
Rekreasjon

Dagfinn har prøvd mye, Alt fra 
å så fra egne frø som tas inn 
om høsten, å bestille frø fra Eng-
land og å kjøpe stiklinger. Til og 
med veksthormon har han brukt 
på stiklinger, men det får han ikke 
kjøpt lenger. Nå holder han seg 
til frøene. Og blander sagflis og 
kvister og løv i jorda. Våronna er 
den mest travleste perioden, den 
legger grunnlaget for resten av 
året. ”Å stelle med rododendro-
nene er min rekreasjon. I jobben 
må jeg forholde meg til mange 
mennesker, reise mye rundt og 
være sosial. I hagen min trenger 
jeg ikke å snakke med noen, 
verken med plantene eller med 
meg selv”, humrer Dagfinn. I tju-
efem år har han vært ansatt i Den 
Norske Sjømannsmisjon, NSM. I 
jobben som kretssekretær ”betje-
ner” han hundre foreninger, i fjor 
var han med på sekstitre basarer 
og sytti møter og fester. Han reiser 

RODODENDRONMANNEN
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fra Boknafjorden i sør, til Bømlo, 
Halsnøy, inn til Fjæra og Sauda. 
En og en halv millioner kroner ble 
resultatet i fjor. Penger som går 
til sjømannskirker 
ute i verden. Etter 
femten års farts-
tid på forskjellige 
sjømannskirker 
vet Dagfinn hva 
han holder på 
med
 
Internasjonal
Egentlig ligner 
han på en texaner. 
Han mangler bare 
hatten, for musta-
sjen er på plass, og 
sørstatsdialekten 
er overbevisende. 
Hadde han vært 
flinkere å skru på 
bil så hadde han fremdeles hatt 
sin Pontiac i garasjen. Importert 

fra Los Angeles via England til 
Norge. ”Det var mer spennende 
og givende å drive med rododen-
dron,” sier Dagfinn. I det hele tatt 
må jeg revurdere alle mine fore-
stillinger om hvordan er krets-
sekretær bør være. Lusekofte, 
flanellskorte og et passe fromt 
smil hadde jeg ventet meg, og 
ikke denne ”friske” og internasjo-
nale utgaven som sitter foran meg 
nå. Med masse humor og glimt 
i øyet har han foretatt utallige 
skipsbesøk i Göteborg, Lisboa i 
Portugal, Houston i Los Angeles 

og i Stanford Le 
Hope i England. Han har vært 
i tretti stater i USA, og kjenner 
det kontinentet bedre enn Norge. 
”Den oppsøkende virksomheten 
vi drev med handlet mest om 
kjennskap, vennskap 
og tillit. Og selve sjø-
mannskirkene var et 
hjem borte fra hjem-
met. Vi så ofte at folk 
som ikke var vanlige 
kirkegjengere hjemme, 
gikk til kirka når de var 
ute. Mange måtte reise 
ut for å finne hjem”, 
forteller Dagfinn tanke-
fullt.

 
Våronn
Han sammenligner det med vår-
onnsarbeid. Man legger forhol-
dene til rette for god vekst, så tar 
Gud seg av resten. ”Det er likt for 
både mennesker og rododendro-

ner”, sier Dagfinn 
som selv opplever 
det å tro på en 
levende Gud som 
et fast holdepunkt i 
livet. ”Det gir livet 
er egen form for 
trygghet og per-
spektiv”, forteller 
Dagfinn og ser ut av 
vinduet. Når det har 
sluttet å regne vil 
han ut til rododen-
dronene sine igjen. 
Hagen er skillet 
mellom arbeidet og 
fritida. Spesielt når 
man vet at han har 

kontoret sitt nede i kjelleren og 
telefonen ringer hele dagen, og 
kveldene er fulle av møtevirksom-
het. Da kan man kanskje forstå 
hvorfor det har blitt over tusen 
rododendronplanter.


