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Fastlandsiå

Skal du gå i 10 kl. neste år?
Da er dette kanskje noe for deg! Se s.7.

Oda Karin, Irene Øvrebø Fosse og Cathrine 
Vikse Johnsen i Madrid i arbeidsuka si.  Se s.8

Laila Moen Caliskan (25) 
fra Vormedal er hjemme på 
ferie fra Misjonærtjeneste 
i Mali.  Hun forteller om 
glede soloppganger og flott 
arbeidsmiljø med lite stress 
og mye latter.     Se  s.2.
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Jeg trodde aldri at jeg av alle per-
soner skulle dra ut som misjonær 
og lærer, sier Laila Moen Caliskan 
(25) fra Vormedal. Hun er nettopp 
kommet tilbake til Norge på som-
merferie fra Mali. I august har 
hun vært stasjonert ett år i byen 
Sevare. Mali beskriver hun som et 
spennende og interessant land. 

Det var etter å ha kommet i kontakt 
med den evangeliske lutherske  fri-
kirken i Levanger, mens hun gikk på 
lærerhøyskolen, at tanken begynte å 
modnes.- Jeg opplevde å få så mye 
av den menigheten og fra Gud, at 
jeg ønsket å gi noe tilbake. Det gjør 
hun ved å bruke 4 år av sine unge 
år i Mali. Der jobber hun ved en 
skole for norske misjonærbarn som 
lærer. Hun har fem elever fra første 
til tredje klasse. Arbeidsspråket er 
fransk, og hun jobber sammen med 
folk fra flere misjonsorganisasjoner 
og er del av et større internasjonalt 
team. Hun blir der så lenge elevtallet 
gir grunnlag for hennes jobb. Og til 
høsten blir skolen mest sannsynlig 
godkjent som norsk offentlig skole. 
Det er en god nyhet for misjons-
selskapene som til nå har stått for 
driften.

Stort hus
Hun bor i et stort hus etter malisk 
standard, bor alene og trives godt. 
Hun har hatt mye besøk, noe hun 
har satt pris på. Hun har hushjelp, 
vaktmann og en som stryker klærne 
hennes. - Du blir sett på som kjem-
pesær hvis du ikke har folk i arbeid. 
Dessuten hadde jeg brukt hele dagen 
på å skaffe meg mat hvis jeg ikke 
hadde hatt hjelp, og forteller om 
kjølebokser som inneholder brus og 
smør. Vareutvalget er så som så, og 

det tar lang tid å få tak i mat på 
markedet.        - Jeg savner vanlig 
brød og pålegg, det skal bli godt å 
smake det igjen, sier Laila leende. 

Mye latter
Laila beskriver en arbeidsdag som 
er veldig givende. Da hun har 
så få elever får hun ekstra god kon-
takt med de. Det drives tradisjonell 
norsk skole, og barna går hjem 
til foreldrene etter endt skoledag. 
- Da vi er så liten gruppe kan vi 
ha litt større spillerom og frihet 
til å forme skoledagen. Hun opp-
lever også et godt samarbeid med 
de andre lærerne, det blir mye latter 
på tvers av kulturene. Hun sier hun 
føler seg veldig priviligert. Som kan 
ta elevene sine med på utflukt og gå 
på elefantsafari.

Vanskelige valg
- Når du oppdager at en av dine afri-
kanske venninner ikke har spist hele 
dagen fordi hun ikke har penger, da 
gjør det noe med deg, forteller Laila 
ettertenksomt. Hun beskriver fattig-
dommen som vanskelig å forholde 
seg til, for behovene er uendelige og 
du vil aldri ha nok å gi. Hun forteller 
at hun ofte må ta vanskelige valg, 
for hun er jo hvit og blir sett på som 
rik. Hvem skal hun hjelpe og ikke 
hjelpe kommer stadig på banen. - 
Jeg spør ofte de afrikanske misjonæ-
rene om hva jeg bør gjøre, for de 
kjenner forholdene bedre enn meg. 

Venninnen ble hjemsendt med ris, 
litt grønnsaker og kjøtt.

Afrikansk drøm
Laila føler seg heldig som får være 
i Mali. - Det å bo og leve i Mali 
og våkne opp til sol hver dag er 
et privilegium. Hun sover på takter-
rassen under myggnetting og sovner 
mens hun ser på stjernehimmelen. 
Hun beskriver et liv som har lite 
stress, ufred og nesten ingen bekym-
ringer. - Vi slipper å bli eksponert 
for alle verdens nyheter hele tiden, 
den finner vi bare på nettet når vi 
selv oppsøker det, sier hun. Dermed 
blir det mindre bekymringer og. 
Men hun legger heller ikke skjul på 
at det innimellom kan være litt slit-
somt å være representant for kristen-
dommen døgnet rundt.

 At prestasjonsangsten dukker opp, 
og at det faktisk skal bli godt å få 
være litt hjemme i Norge og være 
litt anomym.
Laila har alltid trodd på Gud fra 
hun var lita jente. Hun beskriver 
masse glede og takknemlighet gjen-
nom troen. - Så er det godt å føle at 
”noe” har kontrollen og oversikten 
og har en plan med mitt liv, sier 
Laila.Når hun ser seg tilbake, ser 
hun en rød tråd fra barndommen på 
Vormedal, til lærerskolen i Levanger 
og misjonærkallet nede i Mali.

Priviligert og takknemlighet.

Laila med klassen sin.

Av Sissel Lavoll Martinsen
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Han overlevde Titanic
Av Vidar Frette

LÅTT OG LØYE!    Vi har fått følgende historie fra Ole Willy Rasmussen:

Skoleklassen hadde fått som lekse om Luther i Worms. 
Læreren ba Per om å reise seg å fortelle om Luther. Men så husket Per ingenting om leksa. Han sto bare 
der og sa ingenting. 
Læreren prøvde å få ham på gli, men fåfengt. 
Til slutt ble læreren utålmodig og sa at litt måtte han da huske, en eneste setning, om ikke annet. 
Gutten sto ei stund og vætte leppene, så kom det med bedrøvet stemme: 
”Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg. Amen.”

Dersom me står ved grensa mellom 
Karmøy og Tysvær, har me Bratt-
hammar-garden mot nord og Skre-
garden mot sør.  Det er eit rikt 
tilfang av lokalhistorie herifrå.  Me 
kan sjå for oss skikkelsar frå tidle-
gare generasjonar.  Dei hadde feste 
og utgangspunkt her - men gjen-
nom virke og erfaringar var dei 
knytte til store og viktige hendingar 
i samtida.

Det er Konrad Bårdsen som fortel.  
Han held fram:  Eg vil nemna tre 
personar frå Skre og Bratthammar 
som har vist godt igjen.

Den fyrste av desse er Bernt 
Johansen Bratthammar.  Eg hugsar 
han godt frå mine gutedagar.  På 
1950-talet var han landpostbod og 
seinare kyrkjetenar i Førre.  Han 

var ein god forteljar og uovertruf-
fen i den gode drøsen.  Han brukte 
sykkel og gav seg god tid på post-
ruta.  For oss ungar var det interes-
sant å stå nær vaksne når dei drøste.

Ein haust hadde landpostbod Bernt 
Bratthammar ei sterk oppleving.  
Det var mykje vatn i Bratthamm-
arbekken (Skreelva) og vegen var 
delvis riven vekk.  Men han ville 
over.  Posten skulle fram!  Heldig-
vis kom nokon til og fekk kasta tau 
til han og berga han.  Hendinga var 
så pass dramatisk at ho blei slått 
opp i Haugesunds Avis.

Men mykje større dramatikk opp-
levde han i yngre år, då han var 
med skipet Titanic.  Som 29-åring, 
i 1912, ønska han å skapa ei ny 
framtid for seg og familien sin i 
USA.  Han lot kona og barna vera 

igjen og ville i fyrst omgang leggja 
seg opp pengar i USA.  Så skulle 
familien koma etter seinare.

Men slik skulle det ikkje går.  For 
det var på Titanic Bernt Brattham-
mar fekk USA-billett.  Då skipet 
gjekk på eit isfjell, merka han støtet 
og var raskt på dekk, fortel sonen 
Johannes Bratthammar i eit inter-
vju frå 1998.  Ein matros forklarte 
Bernt Bratthammar at det var ingen 
fare, skipet kunne jo ikkje søkka.  
På veg ned igjen i lugaren møtte 
han frådande vassmassar og var 
raskt tilbake på dekk.  Han fekk 
sjå ein livbåt under firing, 20 meter 
under seg, og sklei langs tauverket 
ned i han.  Hender og bein blei 
oppskrapte og blodige.

Frå livbåten kunne dei høyra skrika 
til alle som var igjen ombord 
på Titanic, før skipet gjekk ned.  
Etterpå var det uhyggeleg stille.  
I månelyset såg dei majestetiske 
isfjella rundt livbåten ut som flotte 
seglskip.

Konrad Bårdsen held fram:  Me 
skal òg høyra om Heming Skre, 
som var historikar, bonde, diktar og 
motstandsmann.  Og me skal høyra 
om Fredrikke Nielsen, som debu-
terte som skodespelar 16 år gamal 
og hadde mykje å seia for Ibsen.  
Men det får bli i seinare nummer av 
Fastlandsiå.

Bernt J 
Brattham-
mer gikk 
til foto-
grafen rett 
før Titanic 
ulykken. 
29 åringen 
drømte om 
å bosette 
seg i USA 
med 
familien.

Oldebarnet Bernt Kristian(12) 
og  sønnen Johanne (69)
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DØPTE:
25.03 Åsa Askeland Dalane  
 Oliver Gudmundsen 
 Marcel Felecian Vår Frelsers kirke
 Sienna Myklebust Wathne 
 Olavskirken på Avaldsnes
01.04 Sara Svensdal Klingsheim Førre kirke
 Ferdinand Bruås Tuffentsammer  
 Olavskirken på Avaldsnes
15.04 Nicholas Bjørgen Berning   
 Tuastad bedehuskapell
 Sandra Høie  
22.04 Irene Naustvik Waage  
 Olavskirken på Avaldsnes
29.04 Hedda Kristin Austreim Udland kirke
 Elin Misje Nesheim  
 Tom Magne Carolina Vik  
20.05 Tormod Vigemyr Bore  
 Sigurd Vigemyr Bore 
 Vebjørn Storstein  
 Markus Emberland Vikane 
 Anne Skjølingstad Grønås og   
 Malene Marie Osnes og   
 Natasha Pettersen-Johansen og  
 Vanessa Pettersen-Johansen   
 Olavskirken på Avaldsnes
26.05 Lucas Clarke Westmork  
 Zacharias Clarke Westmork  

DØDE:
15.03 Marie Konstanse Mæland  
01.04 Ingebjørg Endresen  
04.04 Petra Leknes
10.04 Henny Johanne Kleppe  
26.04 Sonja Rita Odland  
05.05 Sigrund Irene Stensen  

VIGDE:
31.03 Gerd Marie Gramstad og Magnar Hantho
 Gunn Margareth Skorpe og Svein Ove Langeland 

14.04 Susanne Kristiansen og Kjetil Larsen 
26.05 Cathrine Westmork og Gary Lee Clark

Underveis

Jeg har arbeidet noen år i syden, skikkelig i syden, 11 
km innenfor sandstrand på sandstrand mot det Indiske 
hav, på østkysten av Madagaskar. Der var jeg lærer på 
en bibel- og presteskole, jeg underviste om bibelen til 
lokale ungdommer. Ungdommene var grepet av troen 
på Jesus og skulle lære mer før de ble prester og 
menighetsarbeidere i kirken. 

Men jeg lærte også mye av dem om hva troen betyr 
i dagliglivet. De hadde lite penger og solgte ei høne 
til oss når de absolutt trengte penger, det var relativt 
dyre hønerJ. De ba sin bønn for dagens mat mye mer 
inderlig enn oss som hadde penger å kjøpe mat for. De 
ville gjerne hatt litt mer kjøtt og grønnsaker, men de 
ble mette når de ba og spiste det de hadde tilgjengelig, 
sa de. Når de ble sjuke gikk de på kirkens sjukehus, 
og der sto med store bokstaver, ”vi pleier deg, men 
Jesus helbreder deg.” 

Troen og livet. For oss blir troen ofte å forsøke å forstå 
Gud og livet. Jeg lærte av dem at troen var mye mer 
å legge seg selv og alt sitt i Guds hender. Den største 
aha-opplevelsen for meg var da jeg skulle kjøre 70 km 
til nærmeste større by. Bilen var full av studenter som 
hadde ærend der og skulle sitte på. Jeg satte meg i 
sjåførsetet, startet bilen, festet sikkerhetsbeltet og ba 
alle de andre ta på sikkerhetsbeltet.  Etter at alt var 
klart, ga jeg gass og begynte å kjøre. Da hørte jeg fra 
baksetet: ”La oss alle be.” Så ba Rakoto en flott bønn 
om Guds velsignelse og at han måtte bevare oss på 
turen. Det var antakelig en av de sikreste bilene han 
hadde vært i, men det hørte med å legge seg selv og 
oss alle i Guds hender.

Tenk om vi kunne ta det med oss fra en ung søster-
kirke, troen på Jesus som går med også der vi kjøper 
mat, medisiner og sikkerhetsutstyr. Det er få av oss 
som mister troen, den lever sitt liv mellom overbevis-

ning og tvil. Det vanligste er nok at troen slutter å 
forme våre liv, da blir troen noe teoretisk som vi 
ikke lever i.

Jeg og studentene hadde det fint sammen, jeg lærte 
dem teori og de lærte meg om troen i livet. De 
besto eksamen, men jeg strever hver dag med å la 
troen bli så konkret i mitt liv som Paulus sier i Fil. 
4,6: ”Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som 
ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn 
og påkallelse med takk.”

Troen og 
livet
Av Helge Gaard
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www.hillesland.no

Skudeneshavn-Åkrehamn-
Kopervik-Oasen storsenter

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

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

Kirketjener/vaktmester Valborg H. Våge 52 81 20 38

Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge 52 83 66 58

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

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland 52 71 82 20

Renholder Liv Berit Jünger  52 83 00 66

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

Ungdomsprest Rune Engedal  52 81 20 34 - rune.engedal@karmoykirken.no

Redaksjonsutvalget:
Nils Einar Helland   nehelland@chello.no
Sissel Lavoll Martinsen   sismart@start.no
Trond Krogsæter    tkrogsae@start.no
Vidar Frette    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. 10.00-12.00.

Norheimtunet 63, 5542 Karmsund
tlf. 52831833

OASEN tippekiosk
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Av Rune Engedal

-Aurlandsdalen må være Norges vakreste og 
villeste sted!
De 17 svette 10. klassingene og lederne fra 
Norheim menighet var enige om at det hadde 
vært en flott og litt tøff pilegrimsvandring. 
En litt annerledes lørdag. Høy vannføring 
gav gjengen noen utfordrende elvepasserin-
ger, mens høy temperatur i solsteiken med-

førte ”isbading” i elva. Såre føtter og møre 
lår til tross: innsatsen og viljen var på topp.

I nydelig ettermiddagssol kunne vi nyte grillmat 
på stranden i Aurland. Da skumringen kom sent 
på kvelden, avrundet vi en suveren dag med en 
stemningsfull trosvandring langs fjorden.

-Detta e det kjekkaste eg har vært med på! 
Knallkult!
Søndag var det klart for rafting i Strandaelvi. 
Pulsen steg betraktelig da våtdraktene og hjel-
mene kom på plass. Svømmetest gjennom 
stryk, ville kast nedover elva og masse vann 
innvendig og utvendig sjumannsflåtene, krevde 
godt og koordinert samarbeid. Norheimsung-
dommene viste at de var løsningsorienterte og 
omsorgsfulle. Særlig da den ene flåten veltet… 

Ungdommene har nå avsluttet MILK - minile-
derkurs for 10. klassinger - med kurskvelder, 
Ung Messe-forberedelser og ikke minst ei ufor-
glemmelig helg i Aurland og på Voss.

DRØMMEHELG MED PILEGRIMSVANDRING OG RAFTING

Til høsten kjører vi i gang med en ny runde:

VI TILBYR et 30-timers kurs med tema 
som samarbeid, kristen tro, styre- og 
lederarbeid, menigheten, organisasjonsi-
deologi og egenutvikling. 

4 KURSKVELDER  
start tirs. 23. okt. (KL.19.00-22.00)
UNG MESSE: våren -08, 
WEEK END: juni -08
PRAKSIS: styrearbeid el. hjelpeleder

PÅMELDING INNEN 26. sept.: 
rune.engedal@karmoykirken.no 
eller 91834019
KURSET ER GRATIS. EGENANDEL PÅ 
WEEK END MÅ PÅREGNES.
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www.genferlloyd.com

Av Sissel Lavoll Martinsen

- Jeg har hørt om mange som har dratt til syden 
i arbeidsuka si og tenkte at det kunne vært gøy å 
prøve, sier Oda Karin Kjetland. Hun fikk napp på 
nettsida til Den Norske Ambassaden i Madrid. De 
var positive til forespørselen og ønsket Oda Karin, 
Irene Øvrebø Fosse og Cathrine Vikse Johnsen vel-
kommen i slutten av mai. Sammen med mor til 
Oda Karin var de i trygge hender på fritida, og fikk 
mange og varierte oppgaver på ambassaden.

- Vi makulerte, skrev rapporter, lagde avisutklipp 
til ambassadøren slik at han skulle være oppdatert, 
forteller Irene ivrig, som syntes at ambassadøren 
var en koselig mann. Det øvrige personalet får også 
ros, de følte seg godt ivaretatt av dem. Jentene fikk 
eget gjestekontor, med datamaskin og det de trengte. 
Jentene bekrefter at de fikk god innsikt i en ambas-
sades oppgaver, og hvor viktig den kan være for 
nordmenn som trenger hjelp i utlandet. De fikk også 
overvære et bryllup.

Høydepunktet ble allikevel noe helt annet enn det 
ambassaden kunne by på: konserten med Beyonce 

fikk det til å glitre i øynene til Irene og Oda Karin. 
Og dyreparken i Madrid hadde også vært kjekk.

BESTEVENNINNER PÅ ARBEIDSUKE I MADRID



Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Gudstjenester i Norheim menighet 
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TIPS OSS !
Fastlandsiå ønsker meldinger om 
arrangementer, og tips om ”godt 
stoff”fra våre lesere. Neste 
nummer av Fastlandsiå (1-07) 
utkommer midt i mars. Frist for 
stoff er 23.feb. Ta kontakt med en 
av oss i redaksjonsutvalger om 
du har noe å bidra med.

Kirkeskyss.
De som har behov for, og 
ønsker skyss til gudstjenestene 
kan ringe  nr. 94422355.

Et alternativ for aktive mennesker

KOLNESUTSTILLINGEN 
25 ÅR.

Kolnes Sanitetsforening har 
gleden av for 25de året på rad å 
arrangere hobby- og kunstutstil-
lingen.  Vi har stor pågang av 
deltakere og mange forskjellige 
kunstarter som det tar for mye 
plass å komme inn på her, så vi 
foreslår -  Kom å se.

Så ønsker vi alle hjertelig vel-
kommen til hyggelige dager på 
Kolnes Grendahus 29.  og 30.  
September.

Lørdag åpent  10.00  - 17.00.  
Søndag åpent 12.00-18.00.

Tuastad Vormedal skolekorps 
tar opp nye aspiranter rett etter 
skolestart til høsten. Dette gjel-
der for elever som da går i 4. og 
5. klasse ved Tuastad skole og 
Vormedal skole. Nærmere infor-
masjon vil bli sendt ut. Det blir 
oppstartsseminar for korpset og 
nye aspiranter den 7.-9. septem-
ber.
Kontaktperson: styreleder Hege 
Mokleiv tlf. 908 86”vi over 60”

Det er et ganske uformelt for-
middagstreff som arrangeres av 
diakoniutvalget v/ Lise Haukaas 
Sævereide og Bjørg Lodden. 
Datoer for høsten blir 2. oktober 
og 6.november. 
På programmet står allsang, 
andakt, god mat og utlodning. 

Lørdagskafè i Norheim kirke 
8. september, 27.oktober og 
17.november. 
1. desember besøker vi lørdags-
kafeen i Vår Frelsers menighet i 
Haugesund. 
Lørdagskafeen er i utgangspunk-
tet et tilbud som er  tilrettelagt 
for unge/voksne mennesker som 
har en utviklingshemming. 
Alle som vil komme innom 
til deilige vafler, koselig sosialt 
samvær, sang og andakt er hjer-
telig velkommen. 
Åpningstid: kl. 13.00-15.00.

Norheim sanitetsforening
har første møte etter sommerfe-
rien 27.aug. kl.19.00 på forenin-
gens hus under brua.
24.sept. er det mannekengopp-
visning på Nord-huset kl.19.30. 
Samme sted høstbasar 29.okt. 
Fast møtedag er siste mandag i 
måneden.

Fotballskole på Kolnes
”Kolnes IL arrangerer Tine     
fotballskole fra 2 til 6 juli. 
Påmelding med navn, årsklasse 
og telefon til 
geir.magne@kolnesil.no eller 
send sms til 93358288      
(merket TINE). 
For mer info, se www.kolnesil.no

08.07.2007 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp    shc
15.07.2007 Tuastad 11:00 Høymesse                shc
22.07.2007 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp    shc
29.07.2007 Norheim kirke 11:00 Høymesse                shc
05.08.2007 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp     ea
12.08.2007 Tuastad 11:00 Høymesse                 ea
26.08.2007 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp     ea
02.09.2007 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp     ea
09.09.2007 Norheim kirke 11:00 Familiegudstjeneste     shc
16.09.2007 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp     shc
16.09.2007 Tuastad 11:00 Høymesse      ea
23.09.2007 Norheim kirke 11:00 Høymesse      ea
30.09.2007 Norheim kirke 11:00 Familiegudstj. med dåp   shc
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HVEM ER STØRST AV ALT?

BARN OG UNGE I NORHEIM ENIGHET!

Konfirmasjonstiden i Norheim menighet
Av Eli Kolstad
Konfirmasjonstiden er en viktig fase i livet. Derfor ønsker vi å ha et 
godt tilbud til våre konfirmanter. Dette året kan konfirmantene velge 
mellom fire ulike tilbud. 
Konfirmant-BASIC: Konfirmantene som velger dette tilbudet har 
samlinger med bl.a filmkveld, pilgrimsvandring, trosvandringer. I til-
legg til dette skal de også være med på konfirmantfestival med natt-
cup på Bømlo. 
Konfirmant-NYTT LIV: Konfirmantene som velger dette alternativet 
følger tensingkoret Nytt Liv sin øvingsplan og opplegg. Det blir 
samlinger for konfirmantene, øvelser, weekend og tensingprosjekt. 
Konfirmant-IDRETT: Konfirmantene som velger dette, har samlin-
gene i gymsal eller friluft.  Det blir i tillegg deltakelse i KRIK (KRis-
ten IdrettsKontakt) sin fotballcup, weekend, og konfirmantfestival på 
Bømlo.  
Konfirmant-MULTIMEDIA: Disse konfirmantene skal jobbe spesielt 
med data, video o.l. De vil arbeide med presentasjoner til gudstjenes-
ter og andre arrangement. De skal også være med på konfirmantfesti-
valen på Bømlo, ha filmkveld og ha andre samlinger.

Vi gleder oss til en spennende konfirmasjonstid sammen med konfir-
mantene her i Norheim menighet!

SPORT&SPRELL 
&KJERKEGOSPEL
-Konserten tok helt av! Alle 
korene gav alt - og du verden så 
mange trommis-talenter det fins 
på Haugalandet! Kanonkjekke 
kveld!

Kommentarene haglet etter 
applausen hadde lagt seg i Nor-
heim kirke sent på kvelden den 
27. april. Rundt fem hundre ung-
dommer fra hele Haugalandet 
hadde også denne våren gledet 
seg til en mangslungen kveld 
utenfor og inne i kirka.
Rekordmange volleyballag ofret 
både dyre dongeribukser og vel-
stelte hender i kampen om 
matchballen. Køen av uredde 
bruskasseklatrere var som vanlig 
lang, mens det gikk unna på ham-
burgere og andre sunne ting. Inne 
i ungdomslokalet var det blant 
annet dansematter og biljard for 
de som fikk nok av kveldssola.
Nytt Livs dansere slo an tonen til 
det som skulle bli en fantastisk 
konsert. Korene gav det de hadde 
- og det var ikke lite. Positivt var 
det også at alle jublet og heiet 
hverandre fram, så de medvir-
kende følte at de ble satt stor pris 
på. 
Appellen og premieutdelingen 
var som vanlig også viktige inn-
slag. En flott og allsidig helaften - 
det er bare ett år til neste gang.
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Reddet 2500 
jødiske barn
Tekst og foto: Sigbjørn Tjelle

På sin tur til Warszawa i 
mai fikk ansatte i Norheim 
kirke gleden av å møte den 
kjente polske aktivisten fra 
2. verdenskrig, Irena Send-
ler(97 år). 

I sitt arbeid, og med livet som 
innsats, reddet hun over 2500 
jødiske barn fra den jødiske 
gettoen. Selv ble hun arrestert 
av Gestapo i 1943, torturert 
og dømt til døden. På vei 
til henrettelsen ble hun reddet 
ved at tyske vakter ble 
bestukket. Hun stod oppført 
som henrettet på de offisielle 
dødslistene, men fortsatte sitt 
arbeid for jødiske barn. Hun 
har mottatt mange utmerkel-
ser og så sent som i mars 
2007 ble hun hedret av det 
polske senatet. Irena Sendler 
er uoffisielt foreslått som kan-
didat til Nobels fredspris. 

På ønskelista.
Av Sissel Lavoll Martinsen

Sist uke traff jeg igjen gamlelæ-
reren min. Han som alltid brukte 
etternavnet mitt når han snakket til 
meg, og gav meg sirlige tilbake-
meldinger på prøvene mine. Jeg 
har møtt ham mange ganger gjen-
nom de siste årene. Han er sprek 
og går masse. Jeg treffer ham over-
alt. Smilet hans er blitt varmere og 
mykere med årene. Lenge har jeg 
gått og hatt lyst til å spørre ham om 
jeg kan få lov å ta et intervju med 
ham. Forbauselsen hadde nok vært 
stor hos ham. Men jeg hadde hatt 
argumentene klare. Han har et svært 
langt liv bak seg. Han har opplevd 
mye. Han tror på Gud. Han har 
sett mye av verden og den rasende 
utviklingen samfunnet har gjen-
nomgått i hans tid. Fremfor alt er 
han et hverdagsmenneske som går 
stille gjennom livet. Et liv jeg så 
gjerne skulle ha fått formidlet. 
Men når jeg møtte ham igjen fortel-
ler han meg med et usikkert smil 
at han har begynt å få problemer 
med å huske. Ennå kan jeg kjenne 
hvordan hjertet sank i brystet mitt. 
Jeg var for sen. Han har nok å tenke 
på nå. Han skal få være i fred. Men 
der og da visste jeg at jeg mistet en 
skinnende perle av en historie som 
kunne vært fin å få formidle. 

Det hender jeg står og graver i 
beddet jeg har foran huset mitt. 
Veien går rett forbi. Fordi jeg liker 
det veldig godt blir det til at jeg står 
der ofte. På den måten kommer jeg 
ofte i snakk med folk jeg ellers ikke 
hadde fått snakke med. Deriblant ei 
skjønn dame. Som har fått mange 
barn. Som har valgt å være hjemme 
med de. Men som kanskje føler at 
hun må forsvare sitt valg, fordi vi 
andre alltid halser avgårde på jobb. 
Henne skulle jeg og ha våget å 
be om et intervju. Men jeg hadde 
nok ikke fått det. Dels fordi vi 

nordmenn generelt ennå er alt for 
beskjedne på egne vegne, og dels 
fordi jeg aldri hadde klart å få 
henne til å se det jeg ser. Et varmt 
og tilstedeværende menneske som 
har valgt å gå litt mot strømmen av 
det som er ”vanlig”. Og som jeg 
er sikker på har mange spennende 
tanker som hadde vært flott å få 
frem. Kanskje jeg tør å spørre en 
dag.

Jeg har en drøm. En drøm om å få 
møte hverdagsmennesker som har 
noe de gjerne vil fortelle. Og som 
jeg får lov til å formidle. Hvorfor 
er det så viktig for meg? Jo, fordi 
vi er på samme reisen alle sammen. 
Vi er på reise i livet, på forskjellige 
måter selvfølgelig, men vi bærer 
alle med oss vår egen historie på 
godt og vondt. Jeg tror at ved å 
fortelle litt fra våre historier kan vi 
være til inspirasjon, ettertanke, for-
bauselse og sikkert glede for hver-
andre. Ikke minst lettelse! Kanskje 
vi kan oppleve at det ikke bare 
er jeg som har det slik, andre opp-
lever det samme. Andre tror det 
samme! Andre tenker det samme! 
Eller, Gud forby, noen tenker helt 
anderledes enn meg, eller mener 
noe helt annet, men det var jo inter-
essant og tankevekkende? 

Det er bare ett problem. Jeg er 
egentlig sjenert. Redd for å spørre. 
Redd for å være påtrengende. Redd 
for ikke å holde mål. Men har som 
sagt kjempelyst til å skrive om nett-
opp deg, hva du synes er viktig i 
livet ditt, hva du har opplevd, hva 
du håper og ikke minst - hva du tror 
eller ikke tror. 
Våger du? Skal vi våge sammen? 
Du finner meg på sismart@start.no. 
Hvis du kjenner noe i magen nå 
så tror jeg at nettopp du kan være 
med på å sette litt mer farge på 
Fastlandssiå, og gjøre den litt mer 
levende og nær. 
Vi snakkes til høsten. 
God sommer!

EN VERDEN AV BØNNER

”Eg går ut denne dagen
i krafta fra himmelen,
i skinet frå sola,
i det kvite i snøen,
i glansen frå elden,
i farten frå lyset,
i det mjuke frå vinden,
i det trygge frå berget. 
Eg går ut denne dagen
i Guds hand.”
Bøn frå Irland
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Skattejakt  påVormedal 
grendahus 28.april 
Ivrige barn melder seg på. I 
alt deltok 231 barn + mange 
voksne. Det er rekord.

Fam. Bakkevig før start: 
Håkon og Øystein hadde 
med seg mor Vibecke og 
far Arne.

Veronica Stelander og Renathe 
Kvilhaugsvik, begge 12 år, med 
Tjafs, tok turen på 1⁄2 time

Damene i Sanitetsforeningen 
sørget for mye godt i kafeen.

Mange var ute og koste seg i finværet.

Leah og Emma Jespersen gikk sammen 
med mamma Susan og pappa Mogens.


