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WWJD?
- What Would Jesus Do? 
   Hva ville Jesus ha gjort?
Nå, her, i denne situasjonen - sammen med akkurat 
denne personen eller disse menneskene?

Dette lille spørsmålet har blitt stilt mange ganger og 
er en hel bevegelse - ofte synliggjort gjennom et lite 
armbånd med de fire bokstavene på.
Og mange har opplevd at spørsmålet har fått dem 
til å stoppe opp, tenke seg om og oppdage både nye 
innfallsvinkler og forsonende momenter i konflikter 
de har strevd med.

Et firma som hadde fått store personalkonflikter      
”i fanget”, gjorde et sjeldent grep: De ansatte en 
mann som mesteparten av tida gikk rundt i alle 
avdelinger og stilte dette spørsmålet. ”Hva ville 
Jesus ha gjort nå? Hvordan ville han ha sett på dette, 
hva ville han ha sagt til oss, hvilke utfordringer ville 
han gitt oss?” Og ikke minst: ”Hva er hans syn på 
den/dem dere er sintest på?”
Historien er ikke oppdiktet, firmaet hadde ingen kir-
kelig eller kristen formålsparagraf - og likevel løste 
konfliktene seg på måter ingen spesialkonsulenter 
hadde klart før dem.

Jeg tror ikke dette er metoden for alle, men jeg tror 
den har en sprengkraft som vi gjør klokt i å ta inn 
over oss og la oss utfordre av.
WWJD?
Det kan låse seg for noen hver. I ekteskap og venn-
skap, i nabolag, jobbfellesskap - og mellom men-
nesker og grupper i menigheten vår…
Ofte er det utløst av bagateller og misforståelser, 
men med kimen i seg til å bli en vond og dyp 
konflikt hvis vi ikke ”tar tak”.       
WWJD?
Noen viktige svar finner vi i Jesu egne ord - bl.a. i 
Bergprekenen. ”Elsk deres fiender, og velsign dem 
som forbanner dere…. Om dere elsker dem som 
elsker dere, er det noe å lønne dere for?”  ”Alt dere 
vil at andre skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot 
dem!”  ”Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men 
bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til?”
Gode påminnelser! Men ofte mer egnet til å bli 
motløs og ”utvisket” enn kjærlig og konstruktiv!

Hva gjorde Jesus selv?
- Han så dem som trengte ham, inkluderte både ytre 
og indre behov og tok dem på alvor! 

    
Han dømte ikke, han hjalp ikke etter rang og verdi 
og vurderte ingen som håpløse eller  
uforbederlige. Han applauderte aldri retthaveri,  
arroganse eller selvgodhet.
Han reiste opp dem som kjente seg trykt ned. Og 
han utfordret! Til nytt liv og tjeneste. 
NB! Framfor alt levde han blant dem som trengte 
ham for å vise Guds kjærlighet.  
Det var den de møtte, alle som fikk livet forandret - i 
blikket hans, i hendene og ordene.  
Budskapet over alt annet: Du er elsket! Ubetinget 
og grenseløst!

WWJD?
Hvis han var her nå - i denne situasjonen eller kon-
flikten, når jeg er så inderlig lei, sliten, irritert og 
frustrert over at den/de andre ikke ser de åpenbare 
løsningene… eller ikke kan oppføre seg - WWJD?

Hvis jeg klarte å stoppe helt opp for det spørsmålet 
og la svarene påvirke meg, hvis jeg et øyeblikk 
kunne se den/de andre med Jesu blikk og kjærlighet 
- hva ville jeg oppdage?
- Mine egne dårlige bidrag i saken? 
- Nye løsninger og muligheter?
- At den/de andre er like høyt elsket som jeg?
HVA VILLE JEG GJØRE?   

”Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. 
Kle dere derfor i inderlig medfølelse, godhet og 
ydmykhet….og over alt dette, kle dere i kjærlighet, 
som er det bånd som binder sammen og fullender.”  
(Kol. 3, 12 og 14)

I Jesu navn - og favn. 

Av Eldbjørg Andreassen  
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Malin - ung og energisk trosformidler

Du har kanskje sett henne som instruktør i full akti-
vitet med høy musikk på Haugesund Aerobic- og 
treningssenter eller som sykepleier på Haugesund 
sjukehus. Malin Egeland (26) er den som vikarierer 
i stillingen som trosopplæringsmedarbeider i Nor-
heim menighet.  Etter ryktene å dømme har hun 
allerede glidd godt inn blant både gutter og jenter 
i menigheten. Disse har ikke unngått å legge merke 
til Malin som ei positiv, energisk, humørspredende 
jente med ”bein i nasen”. 

Kom ut av skapet
Malin har alltid hatt en barnetro, men mens hun gikk 
på Norges Toppidrettsgymnas i Lillehammer kom 
hun ut av skapet  - fant ut at dette med kristendom-
men ville hun satse på - ikke bare holde for seg selv. 
Hun kom med i et KRIK- miljø og har siden den 
gang vært aktiv i ulike kristne sammenhenger. ”Men 
jeg har ikke bare kontakt med kristne, jeg setter også 
stor pris på kontakten med andre miljøer og venner 
som ikke kaller seg for kristne”, forteller Malin.

Fra sykepleier til trosformidler
Det er gynekologisk avdeling som har vært hennes 
plass på sykehuset etter at hun var ferdig utdannet. 
Malin forteller at hun trives godt som sykepleier, 
men at hun nå får muligheten til å jobbe med det 
hun tidligere bedrev på fritiden. ”Som ansatt i en 
menighet får jeg bruke andre sider av meg selv i 
større grad enn på sykehuset og da spesielt det som 
har med formidling av tro å gjøre. Det er fantastisk å 
være med og formidle det jeg tror på til dagens ung-
dommer. Det er ikke så lenge siden jeg var der selv 
og jeg tror at jeg fortsatt har litt innsikt i hvordan 
de har det, hva de er opptatt av og hva de strever 
med. Det er så mange idealer som blir formidlet til 
ungdommene i dag. Krav til utseende, kropp, klær 
og aktiviteter kommer i tillegg til presset om gode 
karakterer og utdanning.”

Kompis og autoritet
Malin ser utfordringer både for seg selv og for ung-
dommene hun skal arbeide blant. ”Jeg ønsker å være 
både kompis og autoritet - og det kan være en 

vanskelig balansegang. Det viktigste er kanskje å 
ha integritet - at jeg får være meg selv - og at 
ungdommene vet hvor de har meg”, sier hun litt 
ettertenksomt. Hun ønsker å se det spesielle i hver 
enkelt,formidle  at Gud har noe å gi til alle og 
at  ungdommene kan komme som de er . ”Alle 
har et behov for å bli elsket og bli sett” sier hun 
og hun ønsker å bidra til et inkluderende felleskap 
blant ungdommene i menigheten. Møtestedene for 
dette vil kunne være ulike ledertreningsopplegg som 
MILK-kurs og LIV-kurs, Late night service - guds-
tjenester for og med ungdom, tur for elever i videre-
gående skole, weekender osv.

Dritgøy
Hennes første kontakt med ungdomsmiljøet i Nor-
heim menighet var som danseinstruktør i Nytt Livs 
første oppsetning ”Haugesund-Skudenes om Vea” 
i Festiviteten i 2003. Hun bidro også som dansein-
struktør på årets Nytt Liv-forestilling, ”Change”, i 
Festiviteten.  Malin ønsker at alle som ønsker det 
skal kunne få være med i dansegrupper uavhengig 
av kvalifikasjoner, men krever samtidig at de må 
stille opp på danseøvelsene som blir arrangert. Det 
har tydeligvis gitt mersmak til å jobbe videre med 
ungdom og et av høydepunktene så langt er Nytt Liv 
weekenden som ble arrangert til Nedstrand i midten 
av oktober. ”Det var dritgøy”, sier hun og bekrefter 
med dette at hun fortsatt er på nett med ungdommen.
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- Jeg sørger ikke lenger, men det er et tap som jeg 
bærer med meg resten av livet. Det er 28 år siden 
hun måtte se sin sønn sykne hen og dø fra henne 
og familien rett før jul. - Antall år betyr ingenting, 
og jeg kjenner ennå protesten jobbe i meg, forteller 
Marie Elisabeth Steensnæs Nordbø stille. Hun og 
mannen Per Arnulv Nordbø bodde på prestegården i 
Tysvær da livet fikk en annen retning. I dag bor de i 
Sjøvegen på Moksheim.

Ungt liv til låns
Han var så frisk, sønnen Per Arne på 14 år. Han 
seilte jolle i frisk vind, det var to i han. Det som 
man først trodde var influensasymptomer viste seg å 
være noe helt annet, akutt lymfatisk leukemi. Livet 
fikk en brå vending, det ble fylt av turer inn til 
Rikshospitalet, kurer, prøver, medisiner, feber, opp-
turer, nedturer, håp og fortvilelse. Det ble 197 dager 
som skulle bli helt anderledes enn noe tidsrom 
av hennes og mannens liv. Og tiden stoppet helt 
opp, den kvelden. Per Arne sovnet stille inn. -Det 
ble en anderledes jul. Hun fikk en fersk grav å 
gå til hvor hun bredte over granbar. Som en dyne.  

Etterpå var det å feire jul så godt man kunne med 
mann og 4 barn.
- Jeg hadde et enormt behov for å snakke. Jeg var 
fylt til randen av savn, sorg og minner. Jeg var 
helt proppa, forteller hun rolig. Hun snakket og 
snakket helt til den dagen hun skjønte at hun 
ikke kunne snakke mer. Hun måtte bare finne en 
annen måte å få det ut på. Ikke fant hun noe lit-
teratur over emnet som hun håpet ville hjelpe i 
sorgen. Hun begynte å skrive. 

Terapi
- Skrivingen ble en fantastisk terapi, sier hun entu-
siastisk, og forteller at det bare var ment som egen-
terapi. Hun hadde ingen tanker om at det skulle 
publiseres en dag. Ikke før hun ble oppmuntret til å 
dele det hun hadde skrevet med andre. - Jeg tenkte 
at hvis dette kan hjelpe noen i deres sorg, så er det 
verdt det, sier hun. Boka ble til på Credo Forlag 
i 1988, og alt overskudd av salget gikk tilbake til 
forlaget. - Jeg fikk masse  tilbakemeldinger fra folk 
som har hatt hjelp av boka, og det har betydd mye 
for meg. Da var det verdt å våge spranget, sier Marie 

Blir aldri ferdig Av Sissel Lavoll Martinsen
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Elisabeth som ikke legger skjul på at det var en tøff 
prosess. Samtidig er hun krystallklar på at andre har 
det verre enn det hun hadde. Hennes sønn fikk en 
”naturlig” død, hennes medfølelse er sterk for de 
som mister sine barn i ulykker og andre brå dødsfall. 
- Når du har mistet et barn selv oppdager du hvor 
utrolig mange andre som og har opplevd det, sier 
hun stille.

Protest
Jeg har aldri forsonet meg med at jeg skulle miste 
Per Arne, sier hun rett frem. Marie Elisabeth kjenner 
ennå en voldsom protest i seg. Hun føler det ennå 
urettferdig. Hun hadde og har en sterk tro på Gud, 
men når det gikk som det gikk sa hun til Gud at 
Han ikke kunne vente flere bønner fra henne. Heller 
ikke sang. Hun var stum under gudstjenestene lenge, 
lenge.

Da sønnen var syk ba hun til Gud kontinuerlig. - 
Jeg maste på Gud dag og natt, dag og natt. Det 
øyeblikket han døde ble hun taus. Og hun kjente at 
det var godt å få gitt beskjed til Gud om hva hun 
mente. Det fikk bare stå til. Men hun tror det var 
Guds fortjeneste at hun ble bevart gjennom den tida. 
- Han holdt meg nok oppe gjennom den voldsomme 
sorgen og tida etterpå, det ble som et barn-foreldre 
forhold.

Organistutdannelse
Hun og mannen var samkjørte i sorgen, men det ble 
skrivingen og musikken som hjalp henne gjennom 
sorgarbeidet. Hun hadde begynt organistutdannelsen 
da sønnen ble syk. Da orket hun naturligvis ikke 
konsentrere seg om det. Da han døde ville hun 
bare avslutte hele utdannelsen. -Men resten av fami-
lien bare sparket meg avgårde, sier hun og ler. Det 
ble redningen. Det siste året av utdannelsen nesten 
bodde hun i kirka og spilte. - Musikken hjalp meg 
helt klart gjennom sorgen, forteller hun, og ennå 
har hun veldig glede av å spille. Hun er en stadig 

Allehelgensdag og minnedag
Av Sigve Hasseløy Clementsen

Vi har nettopp hatt allehelgensdag i kirken. Noen 
stusser kanskje over navnet. Vi forbinder helgener 
med den katolske kirke. Men helgener er men-
nesker som har levd sine liv som lys og salt i 
verden. De har gått foran oss og deres liv vitner om 
Gud og gjør det lettere for oss å tro på Gud. Det er 
trosforbildene som er dagens tema i kirkeåret.

Samtidig har denne dagen blitt en viktig minnedag. 
Allehelgensdag er dagen da mange går til gravene. 
I mørketiden er det viktig å lyse opp rundt oss og 
lystenning på gravene er blitt en viktig tradisjon 
også i Norge. Lyshavet på Slottsbakken ved kong 
Olavs død i 1991 viste et stort behov for å uttrykke 
sorg ved lystenning. Mange tenner gravlys på høy-
tidsdagene og dødsdagen, men Allehelgensdag er 
det flere lys på gravene enn noen annen dag. I 
Norheim menighet har vi i tillegg til allehelgens-
gudstjeneste en minnegudstjeneste denne kvelden. 
De som har mistet noen av sine det siste året blir 
invitert spesielt, men gudstjenesten er for alle som 
vil minnes sine kjære.

etterspurt organist. 
Et halvt år etter dødsfallet flyttet de til Rossabø 
menighet, en sangglad menighet, og der opplevde 
hun å bli hjulpet tilbake til sangen. Hun begynte 
også i koret Cantate Domino. Der følte hun at hun 
kom inn i en spesiell varme.

Berikelse
Oppi sorgen finnes det et paradoks at man kan opp-
leve det som en slags berikelse allikevel. En type 
berikelse som man ikke får uten først å ha nærkon-
takt med sorgen. En merkelig berikelse fordi du 
opplever nærmest et hellig øyeblikk idet et men-
neske dør.  - Du leverer ifra deg et barn, som 
ikke skal få vokse opp og bli det han skal bli. 
Det er en voldsom opplevelse, som også kan være 
en berikelse, men hadde jeg kunnet velge ville jeg 
vært den foruten, sier hun stille. Det at sønnen 
var en aktiv kristen og ivrig i skolelaget betydde 
mye. Mor og sønn hadde mange samtaler, hvor hun 
nærmest følte at ”sonen segla forbi henne i mot og 
mogning”. 

Nå er Allehelgensdag nettopp passert. Den dagen 
ble feiret med tent lys foran bildet hans, og hun 
tenker på det som en festdag. Hun ser ham for seg 
synge i det store hvite koret av alle som har gått 
først. 
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Olav Nilsen, 
58 år, Vormedal

Bodil Frette, 
48 år, Kolnes

Anne Jorunn Amdal, 
46 år, Norheim

Grete Vigemyr, 
38 år, Kolnes

Disse ble valgt inn i Norheim menighetsråd for de neste to årene

Rolf Hauge, 
47 år Kolnes.

Karl Martin Hansen, 
39 år, Spanne

Edmund Lampe, 
50 år, Vormedal

Inger Synnøve Stange, 
45 år Haugesund

Rådet har nå konstituert seg og Rolf Hauge er valgt til leder, Inger Synnøve Stange er nestleder. Edmund 
Lampe er valgt til representant i Karmøy kirkelig fellesråd.
Varamedlemmer er Torgrim Log, Paul Inge Bjørhovde, Christina Vikshåland, Audny Frøyland og Karla 
Log. I tilegg møter sognepresten med stemmerett og administrerende leder som sekretær.

Vi ønsker menighetsrådet lykke til med det spennende arbeidet i menigheten vår.
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Minneord til Tjærand
Av Karla Log

Nå er siste striden over,
freden senket over jord,
og som svar på livets 
lover
ordet sorg blitt mer enn 
ord.

Tomheten kan ingen 
måle.
Savnet eier ingen ord.
Det er hva vi her må tåle 
ved å leve på vår jord.

Midt i vårens fargeglød
veves sorgens tråder inn.
En er borte. Borte. Død.

Sakte vil den trenge inn, 
tapets smerte i vårt sinn.

Borte er ektemann,
far,
svigerfar,
bestefar,
oldefar,
slektning,
venn.

Tjærand er borte -
men hva er igjen ?

Minnet om en
som har trodd fram en 
kirke,
levde sin tro
i sin hverdag, sitt virke,
kunnskapsrik,
aktiv,
med sans for replikk.
Venner i talløse skarer
han fikk.

Varme og omsorg
for dem som sto nær -
også for dem
som langt fjernere er.

Ungenes ”kompis”
i latter og lek.
Eide en raushet
som aldri han svek.

Eide en styrke
i hele sin ferd,
eide respekt
uten kamprop og sverd.

Kirken i bygda
vil stå som et fyr,
lyse hva minnet 
om Tjærand betyr.

Kirken han fulgte
fra tegning til tak,
bygget i tro 
og med slitt buksebak.

Fortidens høvdinger
bygde av tvang.
Tjærand, han bygget
i tro og med sang.

Her kan vi samles
i lovsang og bønn,
takke vår Gud 
og Hans enbårne Sønn, 
lytte til ordet
om frelse og fred,
 motta Guds nåde
som fritt flommer ned.

Tjærand fikk sjøl
eie freden i sinn
like til Gud
hentet sliteren inn,
inn til en evighets 
fylde av fred. 
Oppleve kraften
som Gud sendte ned.

Men nå er han borte.

Han har flyttet hjem.

Vi lyser fred over minnet.

Tjærand Milje fra Spanne var en av ildsjelene bak byggingen av kirken på Norheim. Han satt mange år som 
medlem i Torvestad menighetsråd og byggekomiteen som planla og gjennomførte byggingen av Norheim 
kirke. Han var også kirkeverge i mange år og satt flere år i Norheim menighetsråd. 
Tjærand døde 25. mai i år.



Fastlandsiå nr. 3 - Årgang 9 - Utgitt av Norheim menighet - November 20098

Torget - stort og små  på Fastlandsiå

www.genferlloyd.com

50 ÅRS 
JUBILEUMSFEST
Søndag 6.des. for Norheim 
KFUK-KFUM-speidere. 
1.Norheim KFUM speidere 
ble startet i 1959.  Gunnar 
Alvsvåg var første lederen 
i speidergruppa. Speider-
gruppa har i dag ca. 90  
medlemmer. Vi ønsker alle 
”gamle” ledere velkommen 
til jubileumsfest søndag 
6.desember kl.15.30. Det 
blir varmrett,  kaffe og 
kaker og vi har derfor 
behov for å vite hvor 
mange som kommer. Jubi-
leumsfesten avsluttes med 
lysmesse kl.18.00. 
Påmelding til Hilde 
tlf.48215979 eller Hilde-
gunn tlf. 95836928.  
Velkommen!

MØTER PÅ TUASTAD BEDEHUS!

ALLE er hjertelig velkomne til åpne bibel-
grupper på Tuastad bedehus kl.19.30 i 
november (5,12 og 19), og i desember (3 og 
10). 

26/11 kl.19.30 er det Normisjonen som 
arrangerer misjonsmøte.

KIRKERINGENS ÅRLIGE JULEMESSE lørdag 28.nov. kl.10.00 .
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DØPTE:
28.06 Erlend Munthe
 Fredrik Munthe
 Talette Sevland
05.07 Mathias Svendsen Kallevik
 Stephan Davidov Mortensen
19.07 Isabel Aursland
 Tone Misje Nesheim
 Kristian Sørensen
02.08 Erle Koløy Grimstad
 Emil Knutsen
09.08 Kevin Johan Vaaga
23.08 Celina Jansen Skår
 Kristian Enerstvedt Vaka
30.08 Hannah Christensen
 Thea Christensen
 Anna Svendsbø Horneland
13.09 Serenne Søndeland Bakkevold
 Robin Andreas Stava Blomseth
 Jonathan Moen
 Odin Sandvik Qvale
 Martin Bakke Ystaas
27.09 Sindre Amundsen
 Markus Froestad Bakkevik
 Krister Froestad Bakkevik
 Sebastian Berland
 Daniel Osmundsen Dahl
 Eli Aarekol Kolding
 Linnea Velde
11.10 Markus Knutsen
 Daniel Lie
 Helle Mobæk Naustvik
 Linnea Eliassen Skjold
 Emma Sveen-Sahl
18.10 Elida Herrebrøden
 Johannes Andresen Lervik
 Benjamin Kleppe Nilsen
01.11 Ørjan Lønning Bertelsen
 Eskil Folven
 Cornelius Lindtner
 Marie Norem Sæbø
 Vegard Solnørdal Sørhaug
 Daniella Esperanza Vega-Maage
 Milla Hauge Werenfels

DØDE:
01.10 Dagny Taletta Svendsen
02.10 Carmen Hiorth
03.10 Norma Vik
05.10 Bergite Laurentse Aasland
08.10 Ingeleiv Bauer-Nilsen
13.10 Liv Marta Bergh
15.10 Målfrid Birkeland

VIGDE:
18.07 Jeanette Ustad Rasmussen og 
Bjørn Vilhelm Andersen

08.11.2009 11:00 Norheim kirke
15.11.2009 17:00 Kolnes grendahus
15.11.2009 11:00 Norheim kirke
22.11.2009 11:00 Norheim kirke
22.11.2009 11:00 Tuastad bedehuskapell
29.11.2009 11:00 Norheim kirke
06.12.2009 18:00 Norheim kirke
13.12.2009 17:00 Kolnes grendahus
13.12.2009 11:00 Norheim kirke

Helgen 28.-29. november arrangeres             
                                

LysVåken i Norheim menighet!
Natt til 1. søndag i advent inviteres 11-åringer i Norheim til 
å være med på ”Lys Våken - adventsnatt i kirken”. Med en 
spennende adventsnatt i kirken vil vi feire at kirken går inn 
i ett nytt år, og at adventstiden er i gang. 11-åringene samles 
sammen med voksne til fest og overnatting i kirken vår. 
 
Vi skal ha et variert program med leker, aktiviteter, forbere-
delse av gudstjeneste, måltider, sosialt samvær, og selvsagt 
en flott nyttårsfest. Vi overnatter i kirken og på søndag 
spiser vi frokost sammen før vi deltar på Gudstjenesten.

11-åringene vil få invitasjon i posten med nærmere informa-
sjon.

Gudstjenester i Norheim menighet 
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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

Kirketjener/vaktmester 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. Ole Thomas Fidjeland 52 81 20 31 - ole.thomas.fidjeland@karmoykirken.no

Trosopplæringsmedarbeider,vikar Malin Egeland 52 81 20 34 - malin.egeland@karmoykirken.no

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

Redaksjonsutvalget:
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Du skal ikke ha vært lenge inne på menighets-
kontoret før du legger merke til latteren hans. 
Nytilsatt adm.leder og ungdomsleder Ole Thomas 
Fidjeland(23) fra Vea er kjent for sitt gode humør 
og sin særegne latter. Og med fritidsinteresser litt på 
siden av den man forbinder med en bedehusmann 
fra Vea er han et spennende tilskudd i staben i 
Norheim menighet.

Shotokan og paintball
For å ta det siste først; hvor mange kjenner til Sho-
tokan - en av stilartene i kampsporten karate? Ole 
Thomas har drevet med dette i lengre tid, men inn-
rømmer at det er ikke det som har tatt mesteparten 
av tiden i en periode med høgskolestudier, giftermål 
med Judith Marie og planer om husbygging. Når 
han i tillegg har drevet med paintball lurer vi litt 
på hva som har drevet han til en stilling i Norheim 
menighet.
Han forteller at han har sin utdanning i adminis-
trasjon og ledelse fra Høgskolen Stord-Haugesund 
med fordypning i finans- og økonomistyring. Sam-
tidig har han vært over gjennomsnittet engasjert i 
ungdomsarbeidet i hjembygda. Ungdomsforening, 
ledertreningsprogram og sang- og musikkarbeid har 

stått på timeplanen til den engasjerte og utadvendte 
unge mannen. Som administrativ leder og ungdoms-
leder vil han kunne dra god nytte av både utdan-
nelsen og de erfaringer han har gjort i det  frivillige 
arbeidet blant ungdom. Hvor mye Shotokan og 
paintball det blir i det nyvalgte menighetsrådet er 
han imidlertid noe usikker på…

Herlig ungdomsgjeng
Ole Thomas forteller at han visste lite om Norheim 
menighet fra før - han kommer jo tross alt fra sør-
Karmøy - men han er overrasket over det omfattende 
arbeidet som drives i menigheten. Det har vært mye 
å sette seg inn, både administrativt og i forhold 
til mange nye ansikter og navn. ”Jeg har møtt en 
trivelig stab som har tatt godt imot meg og jeg 
gleder meg til å treffe resten av menigheten. Det har 
vært mye kjekt i møte med ungdommene, men det 
som har toppet opplevelsene så langt er Nytt Liv - 
weekend til Nedstrand. Det var veldig kjekt å være 
sammen med ungdommene og de andre lederne over 
litt tid. Det er en herlige ungdomsgjeng! Jeg vet det 
har vært drevet mye bra ungdomsarbeid før jeg kom 
og det er spennende å gå inn i dette. Jeg må finne 
min stil og bidra med de forutsetningene jeg har.”

Tomme hender
Ole Thomas er ydmyk for det arbeidet som ligger 
foran ham, men han håper å kunne få være med å 
bygge varme fellesskap i menigheten.  Fellesskap 
mellom kristne, men på en slik måte at det oppleves 
som åpent og tilgjengelig også for de som ikke 
bekjenner seg til en kristen tro. ”Jeg ønsker at men-
neskers liv skal bli påvirket av Jesus. Sammen med 
menighetsråd, stab og frivillige håper jeg at vi kan 
lage en helhetlig og målrettet plan for arbeidet i 
menigheten, en prosess som allerede er startet i tros-
opplæringsreformen.” sier Ole Thomas. 
”Jeg drømmer også om at vi kan bidra til et miljø 
for ungdommer som de selv har bidratt til å skape og 
får et eierforhold til, der de føler seg fri til å være 
den de er.”

Som karateutøver vet han at karate betyr ”tomme 
hender”. Kanskje det kan signalisere at menigheten 
kan være et sted for både de som har behov for 
åndelig påfyll og for de som lengter etter å bidra i 
menighetslivet.
Vi for vår del håper i alle fall at han ikke får bruk for 
sine ferdigheter i den sporten i ungdomsarbeidet…

OLE THOMAS - ny administrator Av Sigbjørn Tjelle
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Etter 11 år som administrativ leder og ungdoms-
leder i Norheim Menighet sykler Sigbjørn Tjelle 
bokstavelig talt videre inn til byen og ny jobb på 
sykehuset. Som utdannet intensivsykepleier jobber 
han nå på hjerteovervåkingen, og trives godt med 
det. Vi har bedt ham om et lite tilbakeblikk over de 
11 årene som ligger bak. 

Omfattende stilling
Jeg savner de latterfylte og gode lunsjene vi hadde 
sammen i staben i kirka, sier Sigbjørn. Som opp-
levde at alle hadde det samme målet og dro i samme 
retning. Han fikk først stillingen som et 1-årig enga-
sjement, som ble til 11 år, så det forteller mye om 
trivselen. Han hadde personalansvar for alle i staben 
utenom prestene, tett samarbeid og jobbing opp mot 
menighetsrådet som kasserer, sekretær og saksbe-
handler, og i tillegg halv stilling knyttet opp til ung-
domsarbeidet i menigheten. - Mest fornøyd er jeg 
med at vi klarte å øke staben med ny trosopplærings-
medarbeider, ny prostiprest, og sist diakonmedarbei-
der, forteller Sigbjørn engasjert på sin stillferdige 
måte. Han nevner også at man har jobbet mye med 
misjonsprosjekter, utvikling av gudstjenestene og 
diakonitjenestene, og ikke minst trosopplæringen.  
Men mest snakker han om ungdommene. 

Glede og galskap
Han forteller om ungdommenes spontanitet, glede 
og galskap med varme i blikket, og kan se tilbake på 
utallige turer med 50 – 70 ungdommer på slep.
Vi var både innenlands og utenlands, var aldri sliten, 
det var bare kanonkjekt, forteller han med et over-
bevisende smil. Flottest var det å se ungdommer 
utfolde seg i dans, sang og musikk som de aldri 
hadde gjort før, forteller Sigbjørn som har dirigert 
Nytt Liv koret i 9 år. Der har han stått og hoppet og 
danset, til stor inspirasjon for koret. Han innrømmer 
at han har masse energi og liker å «gi jernet». Det 

har han gjort under flere turer med ungdommer, og 
med helsa som innsats. Brekt nakke under telemark-
kjøring i Røldal, raftingtur på Voss  med tinnitus 
som resultat . Og et kne som ikke ville samarbeide 
hvor han ble hentet med et sjøfly på Hardanger-
vidda. Det har vært alt annet enn kjedelig rundt 
Sigbjørn. Og han håper at han har klart å formidle 
troen underveis , samt at hver og en er verdifull.

Gode øyeblikk
Sigbjørn liker ikke å snakke om det gode liv, han 
prøver heller å ha fokus på de gode øyeblikkene. 
Selv om det ikke alltid er så lett å få til, driver 
han stadig og trener på det. - Et godt måltid, når 
kona har laget en god middag, en god samtale med 
en venn, se at ungene har det bra, en liten prat 
med naboen, gode naturopplevelse og ikke minst å 
bestige fjelltopper. Sigbjørn har mange øyeblikk, og 
mener at det å ha fornemmelsen av å være til stede 
i øyeblikket og dvele ved det en ser og observerer 
gir ham mye glede. Ikke minst gir erkjennelsen og 
tryggheten i det å være en kristen et godt fundament 
i livet.  - Jeg er tilfreds og takknemlig over å ha fått 
jobbe i kirka så lenge som jeg gjorde, men nå er det 
godt å få gjøre noe annet, sier Sigbjørn, som fikk 
nytt sykkelutstyr av stab og kor. Han sykler friskt i 
vei, til nye utfordringer og nye muligheter. 

SIGBJØRN SYKLER VIDERE AvSissel Lavoll Martinsen
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