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Hydrosjef fra fastlandsia
Av Vidar Frette

Den nye Hydrosjefen heter Svein Richard 
Brandtzæg og har sterke røtter på fastlandsia.  Vi 
har spurt ham hvordan han ser på fastlandsia med 
det blikket en får av å bo lenge andre steder og i 
andre land.

- Er du ofte her i distriktet?  
- Morgenflyet til Oslo har vært fast transportmiddel 
i de siste 2 1/2 år, og jeg vil som leder av Hydro 
måtte tilbringe mesteparten av tiden i hovedstaden.  
Jeg har vært heldig som har hatt en ektefelle som har 
godtatt en omflakkende tilværelse de siste årene.  Vi 
har etterhvert skaffet oss et mer permanent husvære i 
Oslo.  Heldigvis hadde vi 12 år med stabile forhold 
hjemme på Norheim før det virkelig tok av med mye 
reiseaktivitet og utenlandsopphold.  Jeg kom tilbake 
til Haugalandet etter 10 år med studier og opphold i 
Årdal i Sogn der kona mi er fra.

- Hva liker du og familien å drive med i fritida? 
- Orienteringssporten har tatt mye av fritiden opp 
gjennom årene.   Nå er barna store og flyttet
ut, men vi kan se tilbake på utrolig mange fine utfluk-
ter og opplevelser på Haugalandet både i Karmøy og i 
nabokommunene.  Orientering er en flott familiesport 
og vi har mange venner i orienteringsmiljøet her på 
fastlandssida.

- Hvor mange steder/land har du bodd?
- Vi har flyttet mange ganger, men siden barna var 
små har vi beholdt huset vårt i Norheimskogen som 
base.  Første gang vi reiste ut var i 1987 da vi hadde 
to barn på 1 og 3 år.  Turen gikk til New Zealand 
der jeg hadde fått et post doc universistetsstipend 
for ett år på Universitetet i Auckland.  Jeg var da 
forlengst ferdig med forskningsarbeidet som førte til 
en doktograd i 1985, men vi syntes dette var en 
mulighet som vi ikke kunne la gå fra oss.  New 
Zealand er et flott land.  Sørøya har mange fellestrekk 
med Norge.  Vi reiste ut med to barn, to kofferter og 
en barnevogn.  Noe vi var litt forundret over var at 
barna våre ikke var syke en eneste dag etter første 
ukers tilpasning var over.  Vi hadde en fin tid i et land 
med mange hyggelige mennesker.  

Etter 12 gode år på fastlandssida gikk turen til Brus-
sel.  Jeg var da leder for Hydro Magnesium og 
familien fant seg godt til rette i den europeiske hoved-
staden.  Barna gikk på den Skandinaviske skolen i 
Waterloo der vi bodde tett inntil de dype skogene 
som omgir Brussel.  Sjømannskirka stod sterkt blant 
den norske kontingenten der og kona, Turid, var aktiv 
husmor og en viktig medspiller langt ut over vaf-
felproduksjon og kaffikoking.  

Igjen returnerte vi til Norheim, men etter bare to år 
gikk turen igjen til utlandet.  Denne gangen til Tysk-
land og Düsseldorf der jeg var leder for valseverkene i 
Hydro.  Düsseldorf er hovedstaden for tungindustrien 
i Nordrhein Westfalen, som har gjennomgått store 
omstillinger de siste 20 år.  Eldste sønnen var allerede 
godt igang med studiene ved NTNU i Trondheim 
på dette tidspunktet.  Datteren vår tok siste året på 
videregående i Brussel og yngste sønnen vår gikk på 
den internasjonale skolen i Düsseldorf der han gjen-
nomførte 3 års pensum på to år.  Siden datteren bodde 
på internat i Brussel, reiste vi mye over grensen til 
Belgia og besøkte henne der inntil hun også reiste til 
Trondheim.

- Hvordan arter Fastlandsiå seg sett på avstand?  
- Fastlandssida er en viktig del av Haugalandet.  Hau-
galandet står i tett kontakt med resten av verden, 
kanskje tettere enn mange andre deler av Norge.  Det 
er ikke bare Hydro som kjenner verden på pulsen og 
derfor er dette et spennende område.
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Ellers stortrives vi her på fastlandssida og har beholdt 
huset vårt selv om vi nå ikke kan komme hit så ofte 
som før.  Grunnen til at vi beholder det, er ikke minst 
fordi vi ser for oss at om noen år kommer vi tilbake 
for godt til familie, venner og godt naboskap.

- Går det an å si noe generelt om 
Fastlands(karmøy)buen?  
- Dersom det er noe vi kan trekke fram her er det 
nøysomhet, nøkternhet, med beina på jorda samtidig 
som blikket er rettet vestover, ut mot verden.  Det er 
mye god humor her borte og vi er ikke så selvhøytide-
lige.  Ellers er det litt morsomt med fastlandssida 
versus øya og Haugesund.  Vi vil vinne mye på å 
tenke regionalt, samarbeide med gode naboer om løs-
ningene og jobbe lokalt for sakene som er viktige for 
fastlandssida.

- Hvilke holdninger/verdier har du tatt med deg fra 
distriktet?  
- Verdier og holdninger har jeg vært bevisst på i hele 
mitt voksne liv.  Jeg tror vi blir tidlig utrustet med 
dette hjemmefra og fra våre omgivelser - og vi skal 
være bevisst på at vi overfører mange av holdningene 

og verdiene til neste generasjon.  I lys av dette skal vi 
også huske på at våre foreldre har fått sine verdier fra 
besteforeldregenerasjonen.  Holdninger og verdier har 
konsekvenser i generasjoner og de er grunnleggende 
for hvilke beslutninger og veivalg vi tar i livet.

- Hvordan står kjerka seg på Fastlandsiå?  
- Da jeg flyttet til fastlandet og begynte som 2. klas-
sing på Norheim skole var bedehuset på Norheim 
bindeleddet for menigheten.  Jeg har gode minner fra 
julebasarer og tilstelninger der, og jeg minnes godt at 
navnene som ble opplest som vinnere i julelotteriet er 
mange av de samme navnene som fortsatt er  blant 
de store familiene her.  Jeg var relativt aktiv med 
svømming, husdyr og motorsykler og litt skole i ung-
dommen og hadde ikke mye tid til å henge rundt 
pølsekiosken på Norheim.  Men en sjelden kveld da 
jeg var der kom en eldre nabo fra Spanne kjørende 
i en stor varebil og spurte om vi ville være med på 
Bedehuset på Tuastad.  Varebilen ble fylt opp og vi 
ble med.  Siden har Norheim kirke forlengst etablert 
seg som et viktig samlingssted og en viktig institusjon 
i lokalmiljøet.  Det er flott at dette ble et aktivitetshus 
for menneskene her og ikke bare et monument.

Gudstjenester i Norheim menighet 
22.03.2009 11:00 Norheim kirke
29.03.2009 11:00 Norheim kirke
05.04.2009 11:00 Norheim kirke
09.04.2009 19:00 Norheim kirke
10.04.2009 11:00 Norheim kirke
12.04.2009 11:00 Norheim kirke
19.04.2009 17:00 Kolnes grendahus
19.04.2009 11:00 Norheim kirke
19.04.2009 11:00 Tuastad bedehuskapell
26.04.2009 11:00 Norheim kirke
03.05.2009 11:00 Norheim kirke
09.05.2009 10:30 Norheim kirke
09.05.2009 12:30 Norheim kirke
10.05.2009 10:30 Norheim kirke
10.05.2009 12:30 Norheim kirke
17.05.2009 09:00 Mykje skole
17.05.2009 10:30 Tuastad bedehuskapell
21.05.2009 12:00 Tuastad bedehuskapell
24.05.2009 17:00 Kolnes grendahus
24.05.2009 11:00 Norheim kirke
31.05.2009 11:00 Norheim kirke
01.06.2009 11:00 Avaldsnes kirke
07.06.2009 11:00 Norheim kirke
14.06.2009 11:00 Norheim kirke
14.06.2009 11:00 Tuastad bedehuskapell
21.06.2009 11:00 Norheim kirke
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Underveis

Det er fullbrakt!
Det nærmer seg påske, og med det har jeg lyst til 
å fokusere på påskens budskap: ”At du er elsket av 
Gud!” - og at Guds kjærlighet handler om å vinne 
hovedgevinsten, uten en gang å ha kjøpt lodd! Det 
kan være vanskelig å forstå at en slik kjærlighet er 
helt gratis, grenseløs og at den også gjelder deg. 
Derfor er det viktig å minne hverandre om det nå i 
påsketiden. 

Og når vi grubler over Guds kjærlighet, er det en 
ting det er fint å huske på: Det er ingenting du 
kan gjøre, som får Gud til å elske deg mer. Det er 
ingenting du kan gjøre som får Gud til å elske deg 
mindre. Det er fullbrakt….

Jeg prøvde å strikke et skjerf da jeg var liten…..Jeg 
gikk til nabodama og fikk hjelp, men jeg var utålmo-
dig og ble aldri ferdig. Det var egentlig dumt, for jeg 
tenkte å gi det i gave til noen jeg var glad i, men 
syntes det var litt dumt å gi det bort å si ”Jeg fikk 
ikke gjort mer, resten får du gjøre selv”…..Men jeg 
tror i grunnen de fleste i familien min hadde syntes 
en halvferdig strikket gave fra meg var ok, for de 
kjente jo til mine (manglende) formingskunnskaper.  
Verre er det når en gave er ferdig, men mottakeren 
tror det er en del arbeid igjen. Troen på Jesus er 
en gave. Den er ikke halvferdig, slik som mange 
tror ;”Det går ikke. Jeg klarer ikke å leve som en 
kristen!” ”Jeg får ikke til å tro, det er så mye jeg ikke 
skjønner.” ”Jeg er ikke god nok, snill nok, leser ikke 
nok i Bibelen, ber ikke nok og så videre….” Mange 
tror at det må en egeninnsats til for at gaven skal 
gjelde. ”Det er fullbrakt”, sa Jesus da han hang på 
korset. Det er ikke mer som må gjøres. Jesus gjorde 
alt. Han døde for deg og vil gi deg livet i gave, 
uansett hva du klarer, skjønner, føler. Tro er en gave 
uten egeninnsats, vi kan få lov å ta i mot - 
det er fullbrakt…..

Tenk på alle kravene som stilles til oss i den ”van-
lige verden”; Hvis du er pen, blir du populær, hvis 
du er flink på skolen, blir foreldrene (og lærerne…) 
glade, hvis du er venn med de rette personene, får 
du høy status, hvis du dummer deg ut, blir du ledd 
av, hvis du ikke synger godt nok, blir du stemt ut, 
de beste spillerne i klassen får velge ut klasselag og 
de samme blir stående igjen til sist hver gang, det 
gis terningkast og vurderinger overalt….Reklamen 
og media ellers formidler hele tiden hvordan vi skal 

være og hvordan vi bør se ut for å være gode nok. 
Verden kan ofte virke så nådeløs og brutal  i sin 
”bedømming” av oss mennesker, og da jeg jobbet 
som lærer syntes jeg ofte det var så vondt å se på hva 
(dårlige) karakterer gjorde med elever. Akkurat som 
om jeg satt en ”pris” på dem, en merkelapp, fortalte 
dem hvor mye de var ”verdt”. Så mange ganger jeg 
hadde lyst til å si når jeg leverte tilbake prøver at 
”karakterer er ikke alt her i livet, du er så uendelig 
mye mer verdt enn et tall på et papir!” 

Med Gud er det heldigvis stikk motsatt. I Guds rike 
blir våre målestokker snudd på hodet. Gud er ikke 
avhengig av våre kvaliteter og et ytre glansbilde. 
”Men det som går for å være uforstandig i verden, 
utvalgte Gud seg for å gjøre det vise til skamme” 
(1.Kor 1,27)! 
Da Jesus døde på korset var det fullbrakt….

Så midt i mellom påskekyllinger, appelsiner i en 
solvarm hyttevegg, Freias påske-egg, kakao og Pås-
kenøtter på NRK, len deg tilbake og husk på disse 
ordene i påsken; ”For så høyt har Gud elsket deg, at 
han sendte sin sønn til verden, for at du ikke skulle 
gå fortapt, men ha evig liv”. Det er ikke noe du kan 
gjøre fra eller til for at han skal elske deg mer eller 
mindre - det er fullbrakt!

God påske!

Av: Marta Birgitte Sevland   
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Tekst: Harald Helland. Foto: Marta Birgitte Sevland.
Hva er det som får over 50 ungdommer til å stå i 
kø for å komme inn i Norheim kirke? Er det fullt 
i kirken? Er det dette bibelen kaller ”den store 
trengsel”? 

Nei, det er ikke menighetens årlige loppemarked de 
venter på. Det er heller ikke åpnet verken bankfilial, 
apotek eller nattklubb i kirken. Det er heller ikke guds-
tjeneste-køen søndag morgen (eller formiddag, som 
de voksne kaller det). Det er konfirmant-innskriving. 
Ungdommene skal melde seg til neste års konfirmant-
kull. Men hvorfor står de i kø, får ikke alle konfirmere 
seg? Jo, alle får. Men i år er det et nytt ord på alles 
tunger: ”Konf. Action”. Bare 40 får være med. Bibelen 
sier de siste skal bli de første, men her er det første 
mann til kirkemølla. I dag har kirkedøra blitt til him-
melporten for tenåringene. Noen av ungdommene har 
blitt syke, og har fått foreldrene til å stå i kø for seg 
- de skal være med! 

Utenfor kirken er det god stemning, noen varmer opp 
med skating. Skateboard er en av 25 spennende aktivi-
teter en kan velge på konf. Action. De ivrigste først 
i køen er Vegard Sørgaard, Brynjulf Flage, Fredrik 
Boltfjord og Jone Litland. De har stått i kø i kulda 
i over èn time. ”Det e kaldt, men konf. Action i Bø 
e verdt å frysa litt for!”, sier de på kav fastlands-
Karmøysk. Både Brynjulf, Fredrik og Jone har valgt 
fotball og volleyball som aktiviteter på sommerens leir. 
For Vegard er det skating og vannsport som gjelder. 
”Me har snakt med folk som seie at det e knallkjekt!”, 
skyter de inn. Og håper kanskje å få en ekstra stjerne 
i konfirmant-bibelen av nesten-presten Eli. Litt lenger 
bak i køen står Tina Tollaksen, Julie Olaussen og Elise 
Hettervik. Tina og Elise skal på konf. Action, og blant 
jentene er det dans som gjelder. I tillegg har de valgt 
kanopadling. ”Turen te Bø friste veldig! Det å driva 
med ting som e gøy - værr med venner og bli kjent 
med andre!”, sier de oppglødd. Julie derimot, skal 
være Nytt Liv-konfirmant og står i kø for å holde ven-
ninnene med selskap. Det er nemlig ikke bare konf. 
Action ungdommene kan velge. På listen står også Nytt Liv og Basic. Som Nytt Liv-konfirmant er du med i ten sing-koret 
på ukentlige øvelser, opptredener, forestilling og turer! Du får også mulighet til å være med på utenlandstur sommeren 
2010. 

I følge menighetskontorets internett er en kø en ”…rekke av biler, mennesker o.l. som venter på tur til å komme frem til et 
bestemt mål.” Hva målet er for årets konfirmanter kan vi bare gjette på (vi har nemlig glemt å spørre). Penger og tradisjon 
er ord som ofte dukker opp. Noen er kanskje også på jakt etter noe mer! Året blir en mulighet til å bli kjent med Jesus og 
til å ta et valg! Flere av fjorårets konfirmanter sa de ble forandret av året som konfirmant. Vi krysser fingrene (les: folder 
hendene) (les igjen: ber) og håper at køen av årets konfirmanter strekker seg helt inn i himmelen.  Og at det blir skoi med 

Først i køen: Guttene vil ha fotball, volleyball og skate-
board. Fra v. Vegard Sørgaard, Brynjulf Flage, Fredrik 
Boltfjord og Jone Litland.

Kølapp i kirken

Fra v. Tina Tollaksen, Julie Olaussen og Elise Hettervik.
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Gøy nr 1:Utsikten 

Helga 23. - 25 januar  reiste rundt 60 ungdommer 
til Utsikten leirsted. Dette er en blitt den årlige skitu-
ren for ungdommene i Nytt Liv tensing (og andre 
dersom det er plass).Det var stor stemning på turen 
oppover i en fullsatt buss og 2 personbiler. 
Fredag kveld koste vi oss med tomatsuppe, før det 
var klart for hæla i taket og stor stemning i Utsiktens 
peisestue. Nytt Liv styret hadde lagt opp til mye 
kjekk underholdning, men høyest var stemningen, 
temperaturen, engasjementet og kreativiteten under 
sangleken. 

Lørdagen var vi i trekket 
i Hordadalen hele dagen. 
Folk koste seg både i 
bakken og inne på var-
mestua. På kvelden var 
det selvsagt taco på 
menyen, før det igjen var 
klart for program i peise-
stuen. 
Søndagen startet med 
vask, ikke den helt kjekkeste aktiviteten når lørdags-
kvelden ble sosial og sen, men folk visste at en fin 
dag i trekket ventet og gjorde sitt beste. Været var 
bra, og det ble nok en flott dag i bakken. Fantastisk 
gøy å være med så kjekke ungdommer på tur!

Travle tider for ungdom i Norheim menighet!

Gøy nr 2: 8.klassefest 
Onsdag 18.februar 
var det trangt om 
plassen i kirkens 
ungdomslokale. 95 
8.klassinger hadde 
funnet vegen for å 
feire seg selv og få 
høre mer om hva 
Norheim kirke har å 
tilby for ungdommer. 
Vi arrangerte 8.klas-
sefest første gang 
våren 2008, og det 
var kjekt at det ble en 
like stor suksess i år. 

Vi bruker anledningen til å fortelle om opplegget 
vårt for konfirmasjon. Kvelden startet med serve-
ring av champagne(brus) i stetteglass, inngang til 
Nytt Liv med orkester og fortsatte med fullt pro-
gram med dans, sang, film, konkurranser og ble 
avsluttet med fine ord for kvelden av Eli Kolstad 
og sang av Maria Melkeråen. Vi gleder oss til å 
bli enda bedre kjent med denne herlige gjengen av 
8.klassinger til neste år.

Gøy nr 3:MILK - praksis 
I år har vi 30 ungdommer med oss på MILK-
kurs. (minilederkurs). Disse ungdommene har 5 
samlinger i løpet av året, der vi jobber med 
temaer som Gud og jeg, jeg og mine medmen-
nesker, lederen, organisasjon og ledelse og Guds-
tjeneste. Høydepunktet på årets MILK-tur blir en 
helg i juni da vi skal gå tur i Aurlandsdalen og 
rafte på Voss. Menigheten nyter godt av alle 
disse ungdommene som går på lederkurs. Alle 
skal ha litt praksis i løpet av året, det vil si at både 
søndagsskole, KRIK, Nytt Liv, speider, ELVIS og 
Underveis har fått mange nye, kreative ledere dette 

Av Marta Birgitte Sevland
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Og enda mer gøy: TT og TenOase    
Norheim kirke tilbyr denne sommeren 2 turer for ungdom fra 13 år og oppover. Du kan være med oss 
på tur til TT på Gjøvik eller til Ten Oase i Skien. Menighetens ungdomsturer pleier å være populære, og 
det er alltid et godt sammensveiset miljø på disse turene. Vil du være med oss på tur-så nøl ikke med 
å ta kontakt med oss.

23.juni - 28. juni 2009 samles ca 2000 ungdommer fra hele landet (og 
utlandet), inkludert ungdommer fra Norheim menighet til en 6-dagers 
festival for ungdom på Gjøvik. Her blir det
spektakulære sceneshow i Fjellhallen, drøssevis av idretts- og drop-
in-aktiviteter og seminarer , kristen forkynnelse, en utendørs kjem-
pekonsert med Marit Larsen og Samuel Ljungblahd og en kul 
vannaktivitetsdag i friluftsbad med blant annet Ta sjansen, femkamp, 
stuping !

7.juli til 12.juli samles i overkant av 1000 ungdommer fra hele landet, inkludert ungdommer fra Norheim 
menighet til en 6 dagers kristen konferanse  i Skien. Her blir det mange flotte
opplevelser, koselig buss tur, godt miljø, sosialt døgnet rundt, Jesus i fokus, bading, volleyball, lovsang, 
konserter, sterke møter, bra taler, gruppesamlinger og minner for livet:-)  . Arrangementet foregår i umid-
delbar nærhet til  Skien fritidspark der det er et nyåpnet badeland som en kan benytte i løpet av uka. I tillegg 
satser vi på en utflukt til Bø sommerland. 
Påmelding: Så snart som mulig og senest innen 1.mai til Marta Birgitte Sevland eller Sigbjørn Tjelle.
Mer informasjon: Se www.norheimkirke.no eller TenOase eller TT:09 sine egne sider på nettet.

Gøy: Nytt Liv konsert 
i Festiviteten 29.mars! 

Nytt Liv jobber 
også i år mot en 
stor happening i 
Festiviteten. 
Søndag 29.mars 
klokken 18.00 er 
det konsert med 
dansere, band, 
solistgrupper, Elv-
iskor og Nytt Liv 
tensing i Festivite-
ten. Årets tema er 
”Change - som me 

kan tro på”, og konserten har fokus på hva 
forandringer kan gjøre med oss på forskjel-
lige områder i livet. Fra sangen ”Chan-
ged”, som handler om hvordan det å møte 
Jesus kan bli en stor forandring for men-
nesker, til Michael Jacksons ”Man in the 
mirror” som er en påminnelse til oss alle 
om at ”Den forandring vi vil se i verden, 
må vi være selv”. Støtt opp om årets 
forestilling - 80 ungdommer med energi, 
sanglede og kreativitet vil gjerne gjøre en 
forandring for deg en søndag kveld.

Noe gøy å glede seg til:
Mer gøy: Sport og sprell og kjerkegospel 
Natt til 1.mai kan du også i år være med på ”Sport, sprell 
og kjerkegospel” i og utenfor Norheim kirke. Hvert år samles 
ca 500 ungdommer fra hele kretsens tensingkor til dette flotte 
arrangementet som kombinerer sportslige aktiviteter, som sek-
keløp, bruskasseklatring og volleyballturnering ute med en stor 
konsertopplevelse med de fleste av kretsens tensingkor inne. 
Vi fyrer opp grillen (og håper på godt vær…) ute klokken 
18.00,fortsetter med konsert i kirkeskipet klokka 21.00 og 
avslutter inne med en heidundrende konsertopplevelse med 
TvExperience i ungdomslokalet klokka 23.30.(NB:Ennå 
ikke helt i boks.) For de som ikke har hørt dem 
før, spiller 
de musikk 
som er lett 
å like. De 
er innom 
sjangre 
som funk, 
rock og 
”rhythm 
and blues”, 
og er 
meget bra 
på live-konserter. TV-Experience består av fra venstre Inge 
Andreas Jakobsen (vokal), Erlend Wold (piano), Thomas Enge-
bretsen (bass), Espen Tappel (gitar) og Simon Berg (trommer).
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

www.genferlloyd.com

Flaskeinnsamling
Vi i Norheim skolekorps skal ha flas-
keinnsamling tirsdag 14.april i Norheim 
skolekrets.
Er du ikke hjemme kan du sette pantbare 
tomflasker på trappa så henter vi de i 
løpet av ettermiddagen/kvelden.
 
Hilsen alle oss i Norheim skolekorps.

Påskesangkveld
Det blir felles sangkveld for Avaldsnes, 
Norheim og Torvastad menigheter 
2.påskedag kl.19.00 i Torvastad kirke. 
Mange kjente og kjære påskesanger står 
på programmet, samt et par nye. 
Medvirkende aktører på fiolin, fløyte, 
piano og orgel. Dessuten solist og for-
sangere - men aller mest fellessang! 
Ta turen til Torvastad denne kvelden, 
og opplev påskejubelen og fellesskapet i 
sangen - og kirkekaffen etterpå.

Fasteaksjonen 31 mars 2009
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har i 2009 
og 2010 fått tittelen ”Klimaaksjonen SOS 
fra sør”. Gjennom to fasteaksjoner blir det 
satt fokus på fattiges møte med klimaend-
ringene. Klimaendringene rammer de som 
har minst aller hardest. De kjemper mot 
tørke, flom og ekstreme værforhold. De 
trenger vår hjelp. 31.mars er konfirmantene våre med og samler 
inn penger til denne aksjonen. De deles inn i grupper og får 
ruter de skal gå. De ringer på dører og spør om man vil være 
med å gi penger til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Når du får 
besøk på din dør, så ta vel i mot dem! De gjør en kjempeinnsats 
for å hjelpe de som rammes hardest av klimaendringene. 

For å nå ut til flest mulige i menigheten, trenger vi sjåfører som 
kan kjøre konfirmantene til de rutene de skal gå. Kan du sette 
av noen timer tirsdag 31.mars fra kl 17.00 for å hjelpe oss med 
det, kan du ringe menighetskontoret 52812040. 

Jesus lærte oss hvordan vi skal ta vare på hverandre som gode 
medmennesker. La Jesu egne ord om nestekjærlighet gi inspira-
sjon og motivasjon til å arbeide for en mer rettferdig verden. 
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Skattejakt
Tuastad orienteringslag arrangerer skattejakt fra 
Vormedal grendahus lørdag 18 april.
Start mellom kl 13.00 og 14.00. 
Alle får en overraskelse og er med på trekning av 
en skattekiste og gavepremier. Startkontigent kr. 25,-
Tema: Blåfjell.

Har du en grav i 
Karmøy?
Kommunestyret har vedtatt 
ny festeavgift for gravsted.
Fra 1. januar er årsprisen 
50 kroner pr grav. Feste-
avgiften faktureres for 10 
år med 500 kr for enkelt, 
og 1000 kroner for dobbelt 
gravsted. Første grav i et nytt gravsted er ikke avgiftsbelagt 
i fredningstiden som er 20 år. Ledig grav til f.eks. ektefelle 
faktureres forskuddsvis pr 10 år.
Alle graver skal ha en fester.
Kirkevergen vil i tiden framover sette ut små merker på de 
gravene som ikke har registrert fester. Om ingen etterkom-
mere melder seg, vil gravstedet bli slettet.
Bed som ikke stelles kan fjernes og tilsåes med plenfrø, selv 
om graven har registrert fester.
Festetiden for et gravsted er inntil 80 år. Ønskes gravstedet 
bevart utover perioden, må festeren sende begrunnet søknad 
om utvidet festetid.
Vedtektene for Kirkegårdene i Karmøy ligger på 
www.karmoykirken.no  

Givertjenesten
Velkommen til å bidra i givertjenesten i Norheim menighet. 
Midlene blir brukt til å delfinansiere stilling til prostiprest 
Eldbjørg Andreassen(ca. 100.000.-), diakoniarbeider Hilde 
Gudmundsen(ca. 130.000.-), 2-åring Harald Helland(ca. 
40.000.-) samt  lederutviklingstiltak for ungdommer i menig-
heten. Pr. i dag mangler vi 90.000.- i økte inntekter før vi 
kan dekke de virkelige utiftene. Ønsker du å bli fast giver 
kan du be banken ordne med faste trekk. Det vil gi oss en 
mer forutsigbar økonomi, men enkeltgaver tas også i mot 
med takk!
Kontonummer til givertjenesten er: 3340.61.00575.
Husk at du kan få skattefradrag for inntil kroner 12.000.- 
pr. år gitt til lag og organisasjoner inkl. menigheter i Den 
norske kirke. 

Norheim sanitetsforenings møter våren 2009
Mandag 30. mars. Møte på sanitetshuset kl. 19.00.
Mandag 27. april .Mannekengoppvisning på Norheimkultur-
hus kl.19.30, Christina Modell A/S viser vårens moter.
Mandag 25. Mai. Møte på sanitetshuset kl. 19.00.
Norheim sanitetsforening ønsker alle en God Påske.

DØPTE:
26.10  Lina Bakken Framnes
 Henrik Langhelle
 Maja Sørenes
02.11 Elias Handeland Lund
 Susanna Nordbø
09.11 Mari Frøiland Knutsen
 Oliver Tørresdal Marø
 Mikal Junior Totland
23.11 Mari Syre Gundersen
 Kaja Heggem
 Theo Krogenes-Aarvik
 Fredrik Nordal
07.12 Tuva Alvilda Ådnanes
 Markus Olai Haugen
 Emilie Hustveit
 Jonas Knutsen
 Marita Midteide
21.12 Julianne Isabell Ellingsen Eie
28.12 Christoffer Lilleland Pedersen
 Camilla Skrunes Sundt
11.01 Maria Lindevik Håvik
 Kristian Hettervik
 Oliver Johannessen
 Odin Myge Kvale
 Malene Sund
25.01 Tobias Myrland Andreassen
 Oliver Kvilhaug Brurberg
 Emil Sagi Halvorsen
 Morten Sælevik Jansen
 Andrea Lillenes Lund
 Kristina Berge Risanger
 Solveig Saltvedt Sivertsen
 Benedicte Wolczek Sørensen
 Andreas Heggheim Thorbjørnsen
08.02 Natalie Ljusnes Edvadsen
 Lilly Gaard Eriksen
01.03 Rasmus Askeland
08.03 Elena Cardosso
 Benjamin Søvik Morland
 Mathilde Bergin Tveit
22.03 Julie Heggland
 Marius Johansen
 Arne-Mathias Berntsen Pedersen
 Sienna Vikse Warholm

DØDE:
02.12 Ottar Osmundsen
 Sigmund Østhus
05.12 Helene Hansen
10.12 Geir Martin Apeland
15.12 Lasse Erkki Juhani Inberg
04.02 Sigve Erfjord Svendsen
05.02 Lars Larsen
 Einar Pedersen
08.02 Ola Bjelland
09.02 Marta Johanna Vaaga
15.02 Morten Erik Helle

VIGDE:
28.02 Susanne Hoversholm og 
 Tor Martin Søndenå
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www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
Åkrehamn-Skudeneshavn

www.imi-begravelsesyra.no

Oasen storsenter - tlf. 52 83 16 82

Ansatte i Norheim menighet:
Sokneprest Sigve Clementsen   52 81 20 32 - sigve.clementsen@karmoykirken.no

Kateket Eli Kolstad    52 81 20 35 - eli.kolstad@karmoykirken.no

Prostiprest Eldbjørg Andreassen  52 81 20 33 - eldbjørg.andreassen@karmoykirken.no

Valborg H. Våge    52 83 12 95

Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge  52 83 66 58

Kantor Adam Ladysz   52 81 20 36 - adam@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland  91 14 95 38

Sekretær Hildegunn Mortveit   52 81 20 40 - hildegunn.mortveit@karmoykirken.no

Adm.leder/men.sekr. Sigbjørn Tjelle  52 81 20 31 - sigbjorn.tjelle@karmoykirken.no
Trosopplæringsmedarbeider 
Marta Birgitte Sevland   52 81 20 34 - marta.birgitte.sevland@karmoykirken.no

Diakoniarbeider Hilde Gudmundsen  52 81 20 34 - hilde.gudmundsen@karmoykirken.no

TT-Student Harald Helland    98 89 67 91 - harald.helland@karmoykirken.no 

Redaksjonsutvalget:
Sissel Lavoll Martinsen   45 61 13 31 - sismart@start.no
Trond Krogsæter    45 63 08 32 - tkrogsae@start.no
Vidar Frette    48 02 74 51 - vidar.frette@hsh.no

Postadresse:
Norheim menighet
Postboks 1230
5508 KARM-
SUND

Besøksadresse:
Norheimvegen
5542 KARM-
SUND

Telefon:
52 81 20 40

Faks:
52 83 12 94

Kontortid:
Tirsdag til fredag 
kl. 09.00-14.00.

Norheimtunet 63, 5542 Karmsund
tlf. 52831833

OASEN tippekiosk

Et alternativ for aktive mennesker

Støtt våre sponsorer.
De støtter oss.

E-post: norheim@karmoykirken.no  Konto Norheim menighet: 3330 07 70520
Hjemmeside: www.norheimkirke.no  Konto Givertjenesten: 3340 61 00575



Fastlandsiå nr. 1 - Årgang 9 - Utgitt av Norheim menighet - Mars 2009 11

Langt hjemmefra
Mitt første møte med fem blide damer fra 
Sør-Korea blir overstrømmende hyggelig. Vi 
treffer hverandre etter en gudstjeneste og i all 
håndhilsing  klarer jeg å søle en kopp med 
saft utover meg selv.  Før jeg får sukk for 
meg står alle klar med papirtørk og gjør meg 
fin igjen. Jeg skjønner at jeg nettopp har fått 
oppleve utsøkt koreansk service. Og alle fem 
er sykepleiere. 

For tiden bor de i en leilighet på Moksheim 
Brygge. Og venter på jobb hjulpet av Norsk Hel-
sepersonell. Språkkurs er gjennomført  og de har 
nettopp fått autorisasjonen på plass. Nå venter 
de på arbeidstillatelsen. Stormen rundt Norsk 
Helsepersonell har vært en belastning, men de 
er ikke rammet av det som skjedde med det 
ukrainske helsepersonellet. De har gode erfarin-
ger fra sine opplæringsplasser, og savner veldig 
det å ha pasientkontakt.

Høyt stressnivå
Det er i Norge vi ønsker å bo, menneskene virker 
veldig hyggelige, og vi håper det blir her i Hau-
gesund vi får oss jobb, sier Insug Kang, som 
har reist fra mann og en tre år gammel sønn 
hjemme i Korea. Hun har ikke sett familien sin 
på 1 år, men holder tett kontakt med de via data. 
- Hjemme i Korea er det høyt stressnivå og det er 
lite tid til familie. Det er ikke uvanlig med 10 – 
12 timers arbeidsdag i noen yrker, som er preget 
av mye konkurranse og hard jobbing, sier Insug 
smilende.Hun forteller at Korea er et godt land 
å leve i, det er i en sterk utvikling, men det er 
ikke alltid like lett å få tid til familieliv. Selv har 
hun jobbet flere år som sykepleier på et sykehus, 
hvor det var vanlig å være 6 – 7 sykepleiere på 
60 pasienter! Da utfører de alle sykepleieoppga-
vene, mens de pårørende eller pleieassistenter tar 
seg av stell av pasienten. Ofte måtte hun bli 
igjen etter endt vakt og fullføre det hun ikke 
hadde fått tid til. Bak smilet hennes fornemmer 
jeg en stille slitenhet. - Jeg ønsker meg et liv med 
mer kvalitetstid med familien, sier hun på tydelig 
norsk som ikke er vanskelig å forstå. Hun fortel-
ler at det var en venninne som kom til Norge 
for 5 år siden som anbefalte Norge for henne. 
I tillegg fant hun mye informasjon på nettet om 
Norge og mulige jobber. Språkkurs tok hun i 
Horten.

Fred og ro
Insug Kang vil helst ikke være i fokus, men 
stiller opp som representant for sine koreanske 
kolleger og fordi hun behersker norsk veldig bra. 
Når du treffer de i kirka er de alltid smilende og 
kontaktsøkende. De har engasjert seg i det de kan 
av kjøkkentjeneste og andre aktiviteter i kirka.  
Insug sier at de fant kirken veldig fort når de kom 
hit. Hun sier hun opplever en indre fred og ro 
når hun går til gudstjenestene selv om hun ikke 
forstår så mye ennå. De har fått gode venner i 
menigheten, noe som kommer godt med når man 
skal utvikle et helt nytt språk. Og kanskje en 
hjelp til å bygge nye nettverk. Drømmen og håpet 
er å bli gjenforent med familien i nær fremtid. 

  Tekst og foto  Sissel Lavoll Martinsen
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26.januar formelig blomstret det av flotte fargespra-
kende drakter i alle slags kulører på Nordhuset. Det 
var Hanbok, tradisjonelle drakter båret av sør- kor-
eanske kvinner. Sammen med Seniordansen invi-
terte de til feiring av koreansk nyttår. Godt samkjørt 
fremførte de «Viftedansen», en symbolmettet tradi-
sjonell koreansk dans hvor bruk av store vifter er 
sentralt. Dansen brukes ved spesielle anledninger og 
markeringer av høytider som nyttår og nasjonaldag. 
Vakre, sprø og klingende toner akkompagnerte en 
dans som illuderte blomster, sommerfugler og en 
stor bølge. Hver eneste av dem visste nøyaktig hvil-
ken posisjon hun skulle ta med viften sin, og på 
den måten dannet de en helhet som gav publikum 
skiftende symboler. Det var rett og slett vakkert og 
uvant. Smilet var der hele tiden, og begeistringen 
stor når fremføringen var over. Vi opplevde et varmt 
vindpust fra eksotiske Sør-Korea en kald januardag 
på nyåret. 

«Tradisjonell koreansk 
drakt Hanbok bæres av 
Sookyoung som også 
var med på viftedan-
sen».

KOREANSK NYTTÅR PÅ NORDHUSET
Tekst og foto: Sissel Lavvoll Martinsen

Utvalg av koreanske tradisjonelle drakter.

Et perfekt samarbeid som danner en blomst.

Layout: Trond  Krogsæter   
Trykk:  Karmøy trykkeri


