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Hanne Vikingstad 
har bodd ett år i 
Sveits som utveks-
lingsstudent. Her 
forteller hun om 
en av de store 
opplevelsene hun 
fikk være med 
på...

 Hvilke fordommer har du 
når du hører ordet kloster? Nonner, 
munker, taushet, bønn, jomfru, 
osv...
 Dette er noen av tanken som 
kom inn i hodet mitt da religions-
læreren min kom inn i klassen og 
sa vi skulle bo en uke i et kloster. 
Nå må jeg kanskje forklare at jeg 
går på en lærerskole i Sveits og at 
det er tradisjon på denne skolen og 
ha en uke i kloster.
 Jeg og min venninne Steffa-
nie fikk tildelt et gammelt, lite klos-
ter på grensen til Italia øst i Sveits. 
Den lille landsbyen hvor klosteret 
ligger heter Müstair og er en fjell-

landsby på over 1000 m.o.h. Klos-
teret er katolsk og heter St. Johan. 
Det er Benediktinerordenen sitt. Vi 
reiste hit i februar så det var veldig 
kaldt, men velkomsten vi fikk i 
klosteret var desto varmere. 
 Klostermoren, ei dame i 
50 årene, forklarte at vi skulle 
bo i gjeste- avdelingen, og spise 
sammen med de andre gjestene. 
Her gjelder ikke reglene om taushet 
og bønn. Gjester kommer hit for å 
slappe av i en helt spesiell atmos-
fære og tenke gjennom ting i livet 
uten å bli forstyrret. De kan komme 
til bønn i kapellet, men får ikke lov 
til å sitte sammen med nonnene 
og de får heller ikke lov å gå inn 
i klosteravdelingen. Det er svært 
strenge regler om hvem som kan gå 
inn i klosteravdelingen. Bare med 
helt spesielle grunner blir det gjort 
unntak. 
 Benediktinerne hovedopp-
gave er og be og arbeide. De ber 
syv ganger om dagen første gang kl 
05.30 og 20.30 er det natt bønn. De 

spiste til og med bønner! 
 Benediktinerkloster er luk-
kede kloster, det vil si at de ikke for-
later klosteret uten spesielle grunner 
som legebesøk eller at foreldrene 
er svært syke. Jeg snakket med en 
nonne som ikke hadde vært hjemme 
på over 30 år. Det ble jeg veldig 
imponert over.
 Noe som overasket meg var 
at alle nonnene var så glade, smi-
lende og tilfreds. Jeg hadde sett 
for meg at de etter 20 år, 24 timer 
i døgnet med de samme damene 
rundt seg, med den samme dags-
planen og uten en spontane hand-
ling siden de kom inn i klosteret. 
Etter alt dette trodde jeg ikke det 
gikk an og være så smilende, glad 
og lykkelig. Det er helt tydelig at 
det er noe spesielt som får nonnene 
til og stråle slik.
 Mellom bønnen og målti-
dene jobbet vi litt for nonnene. De 
satte stor pris på hjelpen vår etter-
som alle nonnene er oppe i årene 
og ikke kunne jobbe så fort som vi 
kunne.
 Det var 12 nonner i kloste-
ret. To av dem var på to års utveks-
ling fra Indonesia. Disse er yngre 
enn de andre og hjelper til med 
arbeid som er for anstrengende for 
de gamle nonnene. Det var også en 
oblater. Oblater lever som nonner/ 
munker, men de kan ha familie og 
de får ikke lov til å bære nonne/ 
munkedrakten, og de kan forlate 
klosteret når de vil.
 Oblaten i Kloster St. Johan 
het søster Therese hun vil leve som 
ei nonne og har derfor ikke vært ute 
på fire år. Før hun kom inn i klos-
teret jobbet hun som lærer. Derfor 
hadde vi undervisning i korbønn 
hos henne. Søster Therese var ei 
veldig koselig dame i 50-60 årene 
hun var veldig interessert i hvor-
dan vi hadde det, hva vi tenkte om 
kloster og om troen på Gud. Det 
endte opp med at vi snakket gjen-
nom hele undervisningen. Det var 
veldig kjekt og få snakket ut med 
noen om alt hva vi opplevde i klos-
teret og i hverdagen utenom.
 Vi hadde bare fått en opp-
gave fra skolen. Det var at vi skulle 
leve som nonner en hel dag, så da 
vi våknet onsdag morgen viste vek-
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kerklokka 5.00!!!!
 Stillhet i klosteret! Det er 
ikke lov og snakke før vi synger: ” 
Herre åpne mine lepper så jeg kan 
prise deg.” Så sang vi korbønn med 
trøtte morgen stemmer før vi gikk 
til frokostbordet. Vi spiste i stillhet 
det satte jeg veldig stor pris på. Det 
var ingen som maste og irriterte de 
som var morgentrøtte. Alle satt i 
egne tanker, jeg tenkte over hva vi 
hadde bedt om i korbønnen. 
Vi ba hele dagen bare avbrutt av 
matpause og jobbing. Siden det var 
fastetid hadde jeg ikke regnet med 
og få så mye mat, men det så ut 
til at den protestantiske tanken om 
og faste uten  mangel på mat også 
hadde nådd dette lille katolske klos-
teret i utkant Sveits.
 Det meste av maten dyrket 
de selv. De har en liten kjøkken-
hage i bakgården

 Etter denne uken begynner 
jeg og forstå litt mer av klosterli-
vet. Jeg hadde mange fordommer. 
Det som jeg så på som et slags 
fengselsmur ser nonnene på som en 
beskyttelsesmur. De vil ikke ut i 
den grusomme verdenen. Selv om 
jeg selv ikke kunne tenke meg og 
leve som nonne, forstår jeg nå de 
som gjør det. Noe som var helt ube-
gripelig bare en uke før vi reiste til 
klosteret. 
 Avskjeden var veldig 
rørende. Vi var blitt veldig glade i 
disse 13 helt unike damene. Selv 
om vi ikke hadde snakket mye 
sammen var det som vi kjente dem. 
De syntes det var veldig trist når 
vi reiste. De sa de skulle be for 
oss, for utdanningen, for arbeids-
livet, for kjærligheten og for at vi 
aldri skulle glemme ut hvem Gud 
er. Det er fint og tenke på at disse 13 

nonnene tenker spesielt på meg. At 
de ber Rosekransen og sier: ”Gud 
ta vare på Hanne og Steffanie og 
vis dem hvor høyt du elsker dem.
 Jeg lærte veldig mye denne 
uken. Ikke bare de katolske bøn-
nene: ”Hellige Maria Mütter Gottes 
bit für uns...” og skikkene, ikke 
bare livet som nonne og klosterets 
regler. Jeg lærte også å kjenne meg 
selv bedre og sist, men ikke minst 
lærte jeg å kjenne Gud bedre. Jeg 
læret å høre på hva han har og si. 
Det var mye lettere og høre hva han 
har og si i klosteret, fordi det var så 
stille og vi hadde så mye tid til å 
lytte til han. Det var veldig godt og 
kunne komme vekk fra en stresset 
hverdag. 
 Dette var nyttige og lære-
rike dager som jeg ikke vil glemme 
og som har gitt meg et større per-
spektiv på livet.



Underveis
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Av sokneprest Sigve H. Clementsen - sigvec@c2i.net

Ingen 6’er på VG-lista
Av Sissel Lavoll Maritnsen - sissel_lavoll@c2i.net

 - Gudstjenesten er i krise, tallet går ned, 
og ofte er det folk fra 40 år og oppover som går. 
Den største menigheten sitter hjemme, sier Geir 
Øy, prest i Jørpeland kirke. Han mener at guds-
tjenesten mange steder kan vitaliseres, og at selve 
presterollen er moden for en aldri så liten overha-
ling.
 Dette har Geir Øy, sammen med sin stab i Jør-
peland kirke tatt konsekvensene av. I løpet av en 3 års 
periode har de arbeidet målbevisst for å få til en guds-
tjeneste som appellerer til flere. - Vi har vært veldig 
opptatt av at folk skal få et eierforhold til gudstje-
nesten, dersom det bare er prest, organist og kirketje-
ner som ”styrer” gudstjenesten, finnes det nok mange 
ressurser nede i kirkebenken som kunne tenkt seg å 
være med, sier en engasjert Øy. - Vår gudstjeneste 
handler om at jeg som prest har sluppet litt taket. Det 
er mange som deltar i gudstjenesten, det er utrolig 
kjekt, men også vanvittig krevende, sier Øy som har 
opplevd en økning på 30 - 40 % på gudstjenestedel-
tagelsen. Nå kommer det 200 hver søndag. På Jørpe-
land.
 
Å skape et eierforhold
 En brosjyre ble lagd, med spørsmål om hva 
folk kunne tenke seg å bidra med på gudstjenesten. 
Det ble mange svar. Alt ifra å komme med sjøl-
plukte blomster fra egen hage til å pynte alteret, til å 
sitte og passe på overheaden, være forsanger, tekstle-
ser, musiker, stelle istand kaffe, være med på drama, 
passe på lyden, være forbønnsdeltagere og mye mer. 
Til og med en konfirmant ville være med og lage kir-
kemiddag, i en egen kokkedrakt. - Det beste svaret 
jeg fikk må være Miriam på 7 år og skrev at hun og 
hadde lyst til å være med på gudstjenesten, sier Geir 
Øy med et bredt smil. Hun står nå og holder dåps-
kluten 3 ganger i året. To ganger i året kan folk få 
bytte tjeneste de har sagt seg villige til, eller gå ut av 
den. Resultatet idag er at det er 125 mennesker som 
er engasjert på en eller annen måte i og rundt guds-
tjenesten.

Sangen skal kommunisere
 - Vi har vært veldig bevisste på hvilke sanger 
vi bruker under gudstjenesten. Vi har prøvd å tilpasse 
sangene ulike mennesketyper, ulike aldre, og ulike 
fromhetstradisjoner, sier Geir. Han mener at et bredt 
sangvalg treffer fler, og at det er viktig å være dette 
veldig bevisst de søndagene det er stort fremmøte

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

Trærne bugner av frukt denne høsten. Det har vært 
en god sommer for frukt. Nå kan vi høste og nyte. Vi 
trenger en liten påminnelse om høstens velsignelser, 
vi som ikke lever så nær jorda. Butikkene er fulle av 
frukter året rundt, og blir lurt trill rundt til å tenke at 
frukten bare henger der og venter på at vi skal plukke 
den når vi har lyst. ”Instant epler”. ”Rett-i-koppen-
plommer”. Men den som er fruktbonde vet bedre. 
Det tar tid. Det er ingen selvfølge. Underveis er det 
mange farer for at avlingen skal bli ødelagt. Å vente 
på høsten er å leve i spenning. ”Frykt og bæven”, var 
Kierkegaards betegnelse på livet som kristen. Ingen 
ting ert en selvfølge. Alt er nåde. Også vårt daglige 
brød. Høsten er en god tid. For den minner oss om 
Guds godhet mot oss. At han gir oss alt godt for 
livet.

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

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

Norheim menighet runder 20 år ved årsskiftet. Nor-
heim menighet er din menighet. Kom, og bli minnet 
om Guds godhet, få næring til håpet, kjenn varmen 
fra fellesskapet i Guds hus.

Les videre på s. 8
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Av Sissel Lavoll Martinsen - 
sissel_lavoll@c2i.net

Jeg har fått være med på kvelds-
bønn i et kloster. På Moksheim.  
Mens båtene gled forbi i Karm-
sundet, fikk jeg lytte til søster 
Angelines rytme i bønneversene. 
Med den største selvfølge invi-
terte hun meg inn i sin verden, 
og tok meg med ned i kapellet i 
Sjøvegen på Moksheim.

- Jeg har en nydelig utsikt, og det 
er så festlig med alle disse båtene, 
forteller hun blidt mens hun ser-
verer hjemmebakt eplekake, kaffe 
og melk. Hun sitter i sin karakte-
ristiske grå og hvite nonnedrakt, 
hodet er dekket av et slør i samme 
stoff, sirlig festet med nåler i håret. 
Hun har røde kinn, et levende blikk 

og slitte hender. Tiden har stått 
stille i stua i klosteret. Enkelt inn-
redet, slik det ble gjort på 70 - 
tallet. Med store vinduer vendt 
mot Karmsundet. Jeg forstår at hun 
synes båtene er festlige, du kan 

nesten ta på dem når de passerer. 
Etter nøyaktig femti år i Norge 
21.september, kan du ennå høre 

rester av hennes nederlandske tone-
fall. Hun må ha et nederlandsk 
humør også , for maken til vital 
og sprudlende dame skal man lete 
lenge etter, i en alder av 74. Med 
latter i stemmen forteller hun hvor 
glad hun er for at de har en bønne-
bok med faste bønner for hver dag. 
- Jeg er veldig dårlig til å lære ting 
utenatt; heldigvis slapp jeg å lære 
salmevers utenatt, slik man måtte 
før i Norge!

St. Fransiskus søster
Allerede i 1924 kom de første St. 
Fransiskussøstrene til Haugesund. 
De grunnla det som senere skulle 
bli Fransiskus Hospitalet i Salhus-
veien. - I 1988 da jeg kom til Hau-
gesund, bodde det 6 søstre her. Nå 
bor jeg alene, sier Angeline som 
sogner til den katolske kirken St. 
Josef i byen. Moderhuset til klos-
teret på Moksheim ligger i Bergen. 
Det huser nå 25 søstre, hvorav  7 
søstre er over 90 år. - I et kloster 
skal det være fellesskap, man skal 
ikke være alene, sier hun bestemt 
og håper at hun vil få selskap av 
andre søstre etter hvert. Klosteret 
på Moksheim har i hvert fall god 
plass til å huse flere enn henne. 7 
soverom finnes i huset, alle med 
vask. Tanken om at klosteret på 
Moksheim vil dø ut med henne er 
ikke fremmed. Søster Angeline er 
ennå i farta. Hun har et langt 
arbeidsliv bak seg som lærer. 25 år 

på St. Paul skolen i Bergen. Mate-
matikk og geografi var kjekkest å 
undervise i. En periode arbeidet 
hun på Stord, før hun kom til 
Haugesund. Her har hun bl.a. hatt 
ansvar for kristendomsundervis-
ning av barn som skal gå til 

I kloster på 
Moksheim

Søster Angeline bor i

Etter nøyaktig femti år i 
Norge 21.september, kan 
du ennå høre rester av 
hennes nederlandske tone-
fall. Hun må ha et ned-
erlandsk humør også , for 
maken til vital og sprud-
lende dame skal man lete 
lenge etter, i en alder av 74.
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sin første nattverd - kommunion. 
Med sin varme og engasjement har 
hun vært en populær lærer, 70 år 
gammel fikk hun æresmedlemskap 
i SJUK - St. Josefs Unge Katolik-
ker. ”Er det ikke festlig”, sier hun 
og ler hjertelig.

Utadvendt kloster
Mens andre klostre kan være 
ganske innadvendte og lukket for 
nærmiljøet, har klosteret på Moks-
heim hatt en klar utadvendt profil. 
Søster Angeline har et godt for-
hold til naboene, og de til henne. 
- Vi passer ofte posten for hver-
andre, og hver søndag besøkte jeg 
en nabo som ble 106 år. Hun var 
pinsevenn, og ønsket at jeg leste 
fra bibelen hennes, spesielt der hun 
hadde streket under. Jeg leste i vei 
så godt jeg kunne, ler Angeline. Så 
spretter hun opp og vil vise meg 
noe rundt hjørnet i stua. En natt-
verdsgruppe i tungt tre. Kjøpt av 
ei nabojente som var konfirmant på 
Israelstur. - Er det ikke rørende, sier 
hun med beveget stemme. Hun har 
også drevet med hagearbeid, som 
hun nå lar ligge. Et sted går gren-
sen. - Jeg spanderer ikke ryggen 
min på hagen, sier hun med et 
bestemt blikk, og har fått velsig-

nelse fra sine foresatte til å la 
hagearbeid være hagearbeid.

Enklere etter hvert
- Jeg har bodd størstedelen av livet 
mitt i kloster, og ser at jeg har vært 
spart for mye stress og jag, sier 
Angeline ettertenksomt. Samtidig 
synes jeg livet er blitt enklere etter 
hvert som jeg er blitt eldre, sier hun 
og forteller om en rimelig travel 
arbeidssituasjon da hun var i full 
jobb. 
- Nå har jeg mer tid til refleksjon og 
jeg opplever mer og mer at Guds 
nærhet er virkelig, sier hun. Selv 
er hun med på å gjøre Guds tilste-
deværelse konkret for andre. Igjen 
spretter hun opp og henter frem 
et gedigent lappeteppe. - Dette 
skal ned til Mor Theresa sin orga-
nisasjon i Calcutta, forteller hun 
ivrig. Hvert år får hun flere for-
sendelser med strikka lapper fra 

mange kanter i Norge. Disse mon-
terer Angeline og sender teppene 
til Danmark som samordner hele 
prosjektet. Babysett strikkes også, 

som brukes til babyene som fødes 
på gaten i Calcutta. Det ble nifst 
konkret for meg da hun bretter ut to 
bleiebukser og to trøyer i et baby-
svøp. - Jeg ber alltid en bønn for de 
som skal ligge under teppene, som 
regel er det hele familier som får 
ly under disse, sier hun og fortel-
ler at hun har holdt på med dette i 
mange år. Angeline er den eneste 
som sender fra Norge, og sammen 
med andre er det blitt sendt over 
300.000 tepper, 350.000 trøyer og 
100.000 babypakker siden 1974. I 
Danmark er det stor interesse for 
dette prosjektet.

Et mønster
Det var i et menighetsblad i Ned-
erland at hun leste en annonse om 
at Norge trengte hjelp. Det ble 

veien til hennes nonneløfte i 1954 
i Bergen. - Man blir egentlig ført 
den veien, selv om man har følel-
sen av å gå den veien selv, ser 
man i ettertid et mønster som har 
pekt i en retning, sier Angeline 
stille. Allerede som skolebarn var 
hun uvanlig interessert i Norge og 

Igjen spretter hun opp og 
henter frem et gedigent 
lappeteppe. - Dette skal ned 
til Mor Theresa sin orga-
nisasjon i Calcutta, fortel-
ler hun ivrig. Hvert år får 
hun flere forsendelser med 
strikka lapper fra mange 
kanter i Norge.

- Jeg ber alltid en bønn for 
de som skal ligge under tep-
pene, som regel er det hele 
familier som får ly under 
disse, sier hun og forteller 
at hun har holdt på med 
dette i mange år.



Skandinavia, og geografi var ynd-
lingsfaget. - Et kall kan fremelskes, 
sier hun bestemt. - Selvfølgelig kan 
Gud klare det umulige, men uten 
mine gode foreldre, som hadde en 
finger med i spillet i oppdragelsen; 
uten bønn, uten kirkegang, blir man 
kanskje ikke oppmerksom på at 
man har et kall, forteller hun enga-
sjert. Da hun var nykommer og 
fersk nonne var det strenge regler 
for hjemreise, kun hvert 5. år. Dette 
ble oppmyket og til slutt fikk man 
lov å reise hjem en gang i året for 
å besøke sine foreldre. - Min søster 
gav min mor streng beskjed om å 
holde ut, forteller Angeline med en 
latter. Mor ble 96 år gammel.

Lånt kors
Den første Thomasmessen, en 
kveldsgudstjeneste fylt av masse 
sang og levende lys, måtte Nor-
heim kirke låne kors fra den katol-
ske kirken. - Jeg var der selv, og 
det var en veldig fin gudstjeneste, 
sier Angeline som kjente igjen flere 
elementer fra den katolske messen. 
Prosesjonene, det at man stoppet 
i midtgangen og hadde opplesing, 
masse lys og masse sang. - Det er 
fint å se at det den protestantiske 
kirken avskaffet på 15-1600-tallet, 
tar de mer og mer tilbake, sier hun, 
og forteller om Moster Kirke som 
er i ferd med å få tilbake maleri-
ene sine på veggene etter å ha vært 
skjult bak hvit kalk i århundreder. 
Selv ble hun ikke kjent med en 
eneste protestant før hun tok lære-
reksamen i Nederland. - De gikk 

alltid svartkledde til kirka, og vi 
syntes de var noen rare folk, sier 
hun med en trillende latter og for-
teller om en motsatt historie om 
en som bodde i nærheten av noen 
nonner som fikk spørsmålet; Kjære 
vene, er ikke det farlig da!?

11. september
Så blir Angeline alvorlig, og vi 
beveger oss inn på 11. september. 

Hun har gjort seg mange tanker 
om det. - Jeg tror Gud kunne gjøre 

mange under de få minuttene det 
stod på for alle de som omkom. 
Jeg tror det var mange som vendte 
seg til Gud da. Verre er det for 
alle de etterlatte sier hun ettertenk-
somt. Hun tror ikke på hatets 
vei. - På samme måte som vi opp-
levde fremmedfrykt for protestan-
tene jeg vokste opp med, på samme 
måte opplever vi den frykten over-
for muslimene i dag. Selvfølgelig 
finnes det ekstreme fundamenta-
listiske blant muslimene, men det 
finner du også i de kristne rekkene, 
sier hun engasjert. Hun tror at det 
finnes mange gode muslimer, på 
samme måte som du finner mange 
gode kristne. I menigheten hennes 
i St. Josef finner du 35 nasjona-
liteter, det gir nok en annen type 
fleksibilitet enn det å være i en en-
kulturell gruppe.

De dødes måned
I motsetning til oss protestanter 
som minnes de døde en bestemt 
dag i året, har katolikkene en hel 
måned de minnes de døde spesielt 
mye. I hele november leses det 
messe for de avdøde etter pårøren-
des ønske. På vei inn i kapellet 
henger liste på liste over alle de 
søstrene som har vandret i forveien. 
Samt et bilde av Mor Theresa. - Det 
er nok flere søstre i himmelen nå 
enn her i Norge, sier Angeline like-
til. Så går søster Angeline går inn i 
kapellet og tenner lys for skytshel-
gen Frans Xaver og Jomfru Maria. 
Det er tid for kveldsbønn.
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Olav Frette på Aksnes begynte som lærar i 1953, og har mange historier å fortelja 
frå eit langt lærarliv.  Då han blei spurd om å fortelja noko i Fastlandsiå, valde 
han denne:
Det var i den fyrste tida mi som lærar i Stavanger.  Eg hadde ein 6. klasse i fysikk, 
og måtte laga til ein prøve for å kunna setja karakterar.  Me hadde akkurat hatt om 
lys og lyd, og eg hugsar framleis at det var spørsmål nummer 5 som lydde slik: 
- Hvor fort går lyset? Ein av elevane svarte på denne måten: - For eksempel det 
lyner og tordner, hender det at lyset går med en gang.  Andre ganger går det ikke i 
det hele tatt. På dette svaret kunne eg ikkje anna enn å gi fullt hus, 5 poeng.

..........Lått & løye..........

- Jeg tror Gud kunne gjøre 
mange under de få minut-
tene det stod på for alle de 
som omkom. Jeg tror det 
var mange som vendte seg 
til Gud da. Verre er det for 
alle de etterlatte sier hun 
ettertenksomt. Hun tror 
ikke på hatets vei.
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå
Fortsatt fra s. 4
av folk som vanligvis ikke søker 
til gudstjenesten. - Her bruker vi 
alltid overhead, slik at de som ikke 
er vant med kirkekulturen, skal 
slippe å stå og gape, og vi har 
også Fadervår på skjermen, for-
teller han. På Jørpeland er mange 
vokst opp i en bedehuskultur, dette 
tas også hensyn til under gudstje-
nesten. Visst blir det litt murring, 
men det er viktig å ha fokus på 
at selv om du ikke liker sangen, 
så er det alltid en annen som 
gjør det. På konfirmantpresenta-
sjoner brukes alltid kjente sanger 
som folk flest kjenner seg igjen i. 
Når det er dåp får ikke kirkekoret 
synge, for de kommuniserer ikke 
med dåpsfolket.
 
Fokus på barn
 Øy forteller at de har sluttet 
å kalle noen gudstjenester for fami-
liegudstjeneste. Alle er nå storfa-
miliegudstjenester. - Ta ungene på 
alvor, la noe tale til hjertene deres 
også, sier han alvorlig. Barna er 
blitt mer og mer engasjert i selve 
gudstjenesten, selv om det har tatt 
tid. De er med på å være forsan-
gere, de bærer korset når de går i 
prosesjon, de er tekstlesere under 
dåpen og de er prestens medhjel-
per under dåpen. Idag deltar 27 
barn på en eller annen måte. Det 
er også noe som kalles for ”Barnas 
minutt”, hvor det er barna som 
har prestens fulle oppmerksomhet. 
Etter det går de ned til søndags-
skolen.
 
Spenningsfelt
 Geir Øy legger ikke skjul 
på at det har vært en tøff prosess. 
- Det har vært en konstant spen-
ning mellom de som vil ha alt etter 
alterboka, og de som vil ha alt nytt. 
Som prest har jeg en plikt å følge 
alterboka, men vi har gått inn i 

liturgien og tatt små grep der. Jeg 
vil påstå at jeg følger alterboka 
75 %, resten har jeg sluppet løs, 
sier han med et smil. De har hatt 
en spørreundersøkelse ute. Det er 
noen som savner mer høymesse, 
mens mange trives med en litt let-
tere form. Det er flest unge som 
ønsker litt mer løsriving fra alter-
boka og den vanlige liturgien, og 
det finnes også eldre som er for-
nøyd med den nye formen. Et 
eksempel på forandring i liturgien 
er kirkebønnen. - Ulempen med 
kirkebønnen er at vi ber om alt 
mulig. Det blir for stort og uover-
siktelig. Vi har en kortere bønn 
med færre elementer, og tar mer 
utgangspunkt i lokale ting. I hver-
dagslivet.
 
Kjøreplan
 Man kan undre seg over 
hvordan de ”får til” en slik gudstje-
neste med så mange aktører. Hem-
meligheten ligger litt i at det blir 
sendt ut en kjøreplan til de som 
skal delta noen dager før sønda-
gen. Ungene får teksten å øve på, 
og folk kommer en halv time før 
gudstjenesten begynner til å øve. 
De som er tekstlesere har fått opp-
læring av en skuespiller.
 Jørpeland kirke har ikke 
noe eget gudstjenesteutvalg, slik at 
det er staben som sitter og plan-
legger gudstjenestene. Det står på 
ønskelista at frivillige trekkes inn 
2 ganger i året til å planlegge en 
gudstjeneste, men så langt er de 
ikke kommet.
 Midt oppi alt dette er Øy 
opptatt av at gudstjenesten ikke må 
bli en forestilling som scorer 6 på 
VG lista hver gang.  - Det er et slit, 
og ennå hviler det for mye på meg 
som prest, sier Øy ærlig. Han vet 
aldri helt hvordan en gudstjeneste 
blir, og som oftest tar han søndag 
for søndag.

Gladsang på Tuastad
Alle er velkommen til litt anner-
ledes kvelder på bedehuset i høst; 
følgende datoer: 16.10, 6.11, 4.12. 
Samlingene begynner kl 19:30. 

Vi håper at bedehuset skal bli en 
møteplass med sang og fellesskap 
i sentrum.  Unge sangere og musi-
kere blir med.  Kveldene avsluttes 
med mat og prat. Bedehusstyret!

98 konfirmanter er i gang
Vi gleder oss over at tallet på kon-
firmanter stiger. 98 konfirmanter er 
i gang i Norheim menighet med 
kirkens konfirmasjonsprogram. 43 
av dem har valgt å være konfir-
manter i Nytt Liv, Ten Sing koret 
vårt. Dette året har vi også begynt 
med noe nytt, speiderkonfirman-
ter. 6 ungdommer har valgt denne 
modellen. De får et tilsvarende opp-
legg som Nytt Liv konfirmantene, 
men er ved siden aktivt knyttet 
opp mot det flotte speiderarbeidet 
i menigheten. Resten går på det vi 
kaller ”vanlig undervisning.” Nytt 
av året er også læreboken. Vi har 
gått bort fra vanlig ”lærebok”, i 
stedet har alle fått boken ”en over-
kommelig bibel.” Meningen med 
den er at de unge skal hver dag lese 
et lite stykke fra bibelen med en 
liten kommentar.
 Søndag 22. september ble 
de presentert for menigheten. En 
og en ble ropt frem og fikk utlevert 
sitt konfirmantlys. Det ble høyti-
delig da så mange stod fremme 
i koret med lysene sine som de 
hadde tent i dåpslyset.



DØPTE:
9.6. Kasper Stølsvik Merkesvik
 Thea Thuestad
 Håvard Østebø
 Sondre Ronæs
 Solrun Sandvik Harveland
30.6. Erlend Ahlsen Sørhus
14.7. Marthe Waage Kristiansen
 Lina Almås Fjellhaugen
4.8. June Solland
 Isabel Victoria Fugah Eiternes
 Julia Louise Pawlica
11.8. Sindre Ness (Skånland kirke-
 Evenskjer)
18.8. Kjetil Tonjer Løkken (Tuastad)
25.8. Eirik Backmann
 Emil Sundve
 Mats Sundve
 Haakon Netland
 Ole Kristian Kaldheim
 Hannah Storaas Alsaker
 Kristian Falck Nygård
 Sara Marie Larsen
8.9. Sander Mikal Bjørnung Hansen 
 (Vår Frelsers kirke-Haugesund)
DØDE:
5.6. Samuel Peter Solmunde
9.6. Solveig Halvorsen
26.6. Alf Kristiansen
2.7. Oddvin Olai Vik
12.7. Astrid Wegner Alfsvåg
13.7. Bernt Grindheim
17.7. Hersleb Th. Helgesen
25.7. Ingfrid Reinertsen Langehaug
31.7. Einar Arthur Johannes Våg
16.8. Erna Skår
17.8. Andrea Sandvik
21.8. Roald Skjold
22.8. Martha Elisabeth Færaas
VIGDE:
1.6. Grethe Helen Bauge og   
 Kenneth Gunnar Brinkeback  
 (Avaldsnes kirke)
20.6. Monica Stange og Håkon Stølås 
 (Sjømannskirken i New York)
22.6. Silje Ramstad og Leif Andreas 
 Skogøy
29.6. Anita Mackay Kristensen og 
 Morten Vikingstad (Avaldsnes 
 kirke)
20.7. Marianne Varvik og Øyvind 
 Hasseløy
20.7. Hilde Våga og Ronny Tollaksen
 (Ullensvang kirke)
27.7. Venche Valand-Lie og Torbjørn 
 Juritzen (Sjømannskirken i 
 København)
10.8. Hilde Louise Danielsen og  
 Bjørn Willy Pedersen (Vest
 bygda kapell-Agder)
24.8. Ingunn Toft og Per Jostein Bru 
 (Skåre Kirke)
14.9. Susann Wiik og Jan Brekke 
 (Bremnes kyrkje-Sortland)
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Utekveld for par
”To på samme kurs” inviterer til utekveld på Park Hotel 
fredag 1. november Kl. 19.00. Foredrag av familieterapeutene Kari 
Netland Simonsen og Asle Helgeland.
TEMA:

Det er ikke DET jeg sier! Om kommunikasjon i parforhold.
To retters middag med hyggelig samvær og muligheter for en svingom.
Pris pr. par 500,- Bindende påmelding innen 25.10 til:
Nilsen 52 83 16 84 eller Nyvoll 52 83 16 36

MIN EGEN KIRKEBOK
Søndag 27. oktober har vi utde-
ling av kirkeboken til våre 4 årin-
ger. Det vil si de av barna som er 
født etter 1. juli 1998. I forkant av 
denne gudstjenesten kommer vi til 
å ha en samling i kirken torsdag 
24. okt kl. 17.30. Brev om dette vil 
komme i posten.

UNGDOM UNDERVEIS
De siste 2 årene har det i vin-
terhalvåret  vært arrangert enten 
ALPHA-kurs for ungdom eller 
UNGDOM UNDERVEIS annen-
hver fredag kveld i peisestua i 
kirken. Fredag 8. november klok-
ken 20.30 starter vi opp igjen med 
UNDERVEIS. Dette er et tilbud til 
all ungdom fra 10. klasse og oppo-
ver som ønsker å lære mer om kris-
ten tro, diskutere spørsmål mellom 
himmel og jord, spise god mat, 
ha et sosialt fellesskap. Kurset går 
over 10 kvelder fram til påske 
og koster kroner 250.- Påmelding 
skjer på mob. 402 44 360  eller 
epost: sitjelle@online.no til Sig-
bjørn Tjelle innen 31. oktober.

AINOS
Så har AINOS, voksenkoret i 
kirken, startet opp igjen, nå med 
kantor Johannes Støle som diri-
gent. Vi har allerede fått noen nye 
medlemmer i høst, mer ønsker flere 
velkommen til øvelsene som nå er 
på tirsdager fra 20.00-22.00.

UNG MESSE
Søndag 17. november blir det arran-
gert ”Ung messe” i Norheim kirke. 
Det er en gudstjeneste laget av 
ungdommer i menigheten i samar-
beid med prest og organist. Nytt 
Liv deltar.

NYTT I PERSONALGRUPPA
Gunnulv Våge er ansatt som 
vaktmester/kirketjener i 25% stil-
ling. Hildegunn Milje er ansatt som 
sekretær og renholder i 50% stil-
ling.

MINNEGAVE
Norheim menighetsråd takker for 
minnegaven som ble gitt ved 
Andrea Sandviks båre. Det ble gitt 
kroner 8910.- til Norheim menig-
hets ungdomsarbeid.

JULEMESSE
Lørdag 30.november går den 
årlige julemessen av stabelen. Det 
er Norheim kirkering som er arran-
gør. Det blir salg, utlodning og 
kafé.  I år som i fjor deltar Nor-
heim barnegospel og kateket Geir 
Torgersen.



  Ledig annonseplass
  Ta kontakt med:
  Adm.leder Sigbjørn Tjelle

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
Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland 52 71 82 20
Renholder Liv Berit Jünger  52 83 00 66
Kontorfullmektig Hildegunn Milje  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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1 Liv Judith Rygg, Martha Birgitte Eik, Ingebjørg Skjold og Tone Olsen foran 
Kilimanjaro.
2 Høsttur med tidligere konfirmantforeldre på Sandhaug. Fv Selma og Geir Harry 
Andersen,  og Torhild Ferkingstad
3 og 4 Safari i Afrika, 38 stk dro på fjellvandring til Kilimanjaro, safari og besøk 
i slummen i Nairobi
5 24 stk av konfirmantene gikk denne sommeren 12 mil fra Finse til Haukeli, litt 
dramatikk denne gang da en av deltakerne ble syk og måtte fraktes ned i helikopter
6 Morgenstemning på Hardangervidda
7 Første gruppen som var på Olympusfjellet i sommer. Myticas eller Zevs trone, 2.917 
m.o.h., kan sees så vidt formet som en firkant i bakgrunnen mot venstre.
8 Ungdommene besøker klosteret The Holy Cross Monastary i Hellas. Ierunna er 
klosterets øverste åndelige veileder. Den andre gruppen ungdommer fra Norheim til 
Hellas denne sommeren fikk et sterkt møte med ham både under gudstjeneste og 
måltid. Han er forøvrig nummer to på rangstigen innen den gresk ortodokse verden. 
Han kunne nok mye mer om Olav den Hellige enn vi. Helgenen fra Norge har en stor 
stjerne i den gresk ortodokse kirke. Bildet viser også Søster Thavoria fra Sunnmøre. 
Hun brøt tvert over sine studier på kunstskolen i Berlin og fant fred i et kloster i 
Hellas.
9 Martha Birgitte Eik har nådd målet. 5.895m. Her sammen med 2 av 76 afrikanere 
som ledet gruppen til toppen. Verdt strevet? ”Nei”, sa Martha Birgitte i et par uker. 
Men hun sier at det kanskje er verdt det nå. Det sier nesten alle etter en så hard tur. 
Minnene etter en slik tur blir bare sterkere og sterkere ettersom tiden går.
10 Nokia connecting people. Søster Cathariana fra Sverige lever blant 40 nonner fra 
hele verden på The Holy Cross Monastary et par timers biltur fra Athen.
11 Olympusfjellet reiser seg 2.917 meter opp. På avstand ser det ikke så aller verst ut. 
Men det var nok noen som etter hvert kjente blodsmaken.
12 Sang fra våre ungdommer i klosteret. Nonnene får enda tårer i øynene når de 
minnes sangen fra Jeanett Helen Eiternes, Elsa Lampe, Jeanette Rossebø, Camilla 
Haug og Anna Melkeråen. Vi måtte love dem kopi av videoen.
13 Det ser tøft ut akkurat her, men i forhold til Sjoa i Norge, ble nok dette rene 
søndagsskolen. Men gøy var det.
14 Siste biten er temmelig tøff. Man bør ikke falle her. Foran Anna Melkeråen, K. A. 

Andersen, Siri Knutsen, Dag Eirik Sørensen og John Geir Knutsen (delvis skjult)
15 Det er lett å tenke at Kilimanjaro gjorde størst inntrykk. Kanskje det, men 
møte med slummen i Soweto slummen i Nairobi var sterkt. Her en av kirkene. 
800 000 mennesker bor i slum i hoved- staden i Kenya. Vi kan ikke forestille oss 

hvordan det er å leve i slike forhold. 50 personer skal dele en do, som igjen er et hull i 
bakken hvor kloakken renner rett ut i åpen grøft i veien.
16 Marta Birgitte Eik filmer og Geir Torgersen fotograferer på safari i Kenya.

På tur med kateket Geir Torgersen
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