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Med våren kommer blomstene i hagen til Dagfinn Misje!
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DØPTE:
02.03 Cecilie Førre-Apeland 
 Eikeland kapell
09.03 Mira Tulsi Alvestad Larsen
 Amelia Lothe Østrem
 Berit Kråkenes Tverborgvik
 Torvald Kråkenes Tverborgvik
23.03  Andrè Salvesen
 Theodor Berstad Varne
30.03 Theo Stueland Bjørkavåg
06.04 Adrian Nordeide Skjølingstad
 Torvastad kirke
13.04 Vårin Birk Ask 
 Angelica Griffith Bøe Avaldsnes
 Milena Marie Huse Vår Frelsers kirke

20.04 Eirik Holst
27.04 Adrian Hjartnes Engebretsen
11.05 Daniel Aase Panza Udland kirke
25.05 Vemund Fosse Alne Avaldsnes 

 Henrik Soldal Brekke Avaldsnes
 Silje Vikene Gjelsvik
 Amelia Moe
 Isak Wegner Lønning Nøkling

DØDE:
20.02 Kåre Bernt Andreas Olsen
06.04 Marta Elisabeth Tjoland
16.04 Øyvind Andreas Eike
17.04 Håkon Sandvik
20.04 Marta Lilla Moen
24.05 Gerd Brouwer

VIGDE:
19.04 Kari Pedersen og Asbjørn Midteide

Underveis
Av Eli Kolstad

Nå man går på internatskoler, 
gjør man gjerne ting man kanskje 
ellers ikke gjør. Da jeg gikk på 
Bildøy Bibelskole og våren kom, 
var vi en gjeng som ”sov” under 
åpen himmel. En natt lå vi på 
et berg helt nede ved sjøen. Det 
var relativt lyst da vi kom ned, 
men etter hvert ble det gradvis 
mørkere. Det var blikk stille, og jeg satt i soveposen min 
og kikket på 
himmelen. Selv om det ikke var blitt helt mørkt kunne jeg se 
noen stjerner, og jo mer jeg så, jo flere stjerner kom det. Jeg 
begynte å kikke på det som var rundt meg. Jeg så fjell, sjø, 
hørte fisk som hoppet, dyr som krøp rundt soveposen min 
(heldigvis kom det ingen ned i soveposen!). Jo mer jeg så, jo 
mer la jeg merke til. Plutselig følte jeg meg så utrolig liten. 
Jeg er jo bare et lite vesen i hele det store universet. Kan 
Gud se lille meg? Betyr jeg noe for Gud? David lurte på det 
samme. ”Når jeg ser din himmel, dine fingrers verk, månen 
og stjernene som du har satt der- hva er da et menneske 
at du kommer ham i hu, en menneskesønn, at du ser til 
ham!”  (Salme 8,4-5) 

Tenk deg at Gud holder hele universet mellom tommelen 
og lillefingeren. I det universet er det en galakse som kalles 
Melkeveien. Der er det mange planeter, og en av dem er 
jorden. På den lille jorden er det et lite land som kalles 
Norge. I det bittelille landet Norge, er det en by som heter 
Haugesund. Uten for den bitte-bittelille byen, finner du 
Karmøy. Og der en plass sitter bitte-bitte-bittelille du og 
leser dette. Du er lite som et støv. Men Gud ser deg, og han 
elsker deg. Derfor er du et gullstøv! Du er verdifull. Du er 
skapt av Gud. Du er det fineste han har skapt. ”Herren din 
Gud er midt iblant deg, en helt som frelser. Han fryder seg 
over deg med glede, han tier i sin kjærlighet, han jubler over 
deg med fryderop.” (Sef.3,17) 
Du er hans øyenstein. Han vil beskytte seg og bevare deg. 
Hos han skal vi få søke ly og omsorg. 
Salme 91,4: ”Med sine vingefjær dekker han deg, og under 
hans vinger finner du ly. Hans trofasthet er skjold og vern” 
Gud omgir deg på alle sider. Han er glad i deg og har 
omsorg for deg. Du er så verdifull at han gav alt han hadde, 
sin sønn Jesus, for å være sammen med deg. Du trenger ikke 
lure på ser deg eller bryr seg om deg, for Bibelen forteller at 
han gjør det. Gud har skapt deg. Han har en plan med at han 
skapte akkurat deg. Han elsker deg slik du er. Du er viktig! 
Du betyr noe! Selv om Bibelen forteller at det er sånn, kan 
det likevel være vanskelig å tro det inni mellom. 
Du skal få med deg en hilsen i dag:

Du vet väl om att du är värdefull, att du är 
viktig här och nu, att du är älskad för din 
egen skull, för ingen annan är som du.

Det finns så många som vill tala om att 
du bör vara si och så, men Gud Fader 
accepterar dej ändå, och det kan du lita 
på.

Du passar inn i själva skapelsen. Det finns 
en uppgift just för dig. Men du är fri at 
göra vad du vill med den. Säga ja, eller nej.
 
Du vet väl om att du är värdefull, att du är 
viktig här och nu, att du är älskad för din 
egen skull, för ingen annan är som du.
  (Ingemar Olsson)
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Ein trivselsmotor for Kolnes
Av Vidar Frette. Foto: Morten Salvesen.

Kva er visjonen for Kolnes idrettslag?  Fast-
landsiå spurde Morten Salvesen, som er dagleg 
leiar i 25% stilling.
- Mottoet vårt er ”Idrettsglede for alle”.  Me ønskjer 
å vera ein trivselsmotor for bygda.  Dette prøver me 
å få til gjennom fotball, all-idrett og handball, som 
er hovudaktivitetane våre, og gjennom andre tiltak.

- Lukkast idrettslaget med å vera trivselsmotor, og 
korleis går det med å driva laget reint praktisk?  
Korleis står det seg i bygda?

- Det går ein del opp og ned, men me er i ein god 
trend no.  Til dømes har me mangla styremedlem-
mar, men nye kjem med.  Det er ei kjempeutfordring 
å driva i ei så lita bygd.  Ei side ved det er at det kan 
vera vanskeleg å stilla lag i alle årsklassar.  Nokre av 
dei litt eldre melder overgang til andre lag.  Kanskje 
me ikkje klarer å vera aller fremst sportsleg, men me 
satsar på å vera best på det sosiale.

- Me har 400 medlemmar, det er meir enn 20 % av 
alle som bur på Kolnes.

- Engasjerer idrettslaget seg på anna vis?

- Ja, me prøver å vera offensive saman med 

grendautval og gren-
dahusutval.  Nye tur-
stigar i heia er eitt 
av tiltaka.  Kolnes-
marsjen følgde ein av 
desse stigane i år, 
mot Aksnesvatnet og 
tilbake.  Denne mar-
sjen er blitt arrangert 
41 gonger, og 112 
var med denne våren.  
Det er det høgaste 
talet deltakarar i 
dette årtusenet.

- Eg kan og nemna 
at Kolnes idrettslag 
er 30 år i år.            
Dette vil bli markert 
med revy og andre 
arrangement.  Me 
manglar klubbhus.  
Det håper me å få på 
plass i samband med 
den store utbyggjinga 
som kjem på Eikje-
feltet.

Og det neste store 
prosjektet er         
Fotballskulen i 
sommar, avsluttar 
Morten Salvesen.

Peptalk: Morten Salvesen og gutter 8 år.

Kolnestrimmen: Svein Josdal 
med baby i meis.

Allidrett: Simon Telle balanserer.

Bandy: Markus Gåsland.



Fastlandsiå nr. 2 - Årgang 8 - Utgitt av Norheim menighet - Juni 2008 5

Norheim kirke er et bedehus.
Bønnerommet i kirken er alltid åpent når kirken er åpen. Det ligger ved foten av trappen til underetasjen. 
Her kan du finne rom for stillhet og bønn.
Hvis du har noen bønneemner du vil dele med andre, har 
vi en bønnekasse like innenfor døren til kirkerommet og 
en annen utenfor bønnerommet. De vil bli tømt regelmes-
sig, og bønnelapper vil bli lest og behandlet fortrolig av 
menighetens prester.
I kirkerommet er lysgloben også et bønnested. Her kan du 
tenne et lys for det eller dem som ligger deg på hjertet
… mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. (Jes 56,7)

Gladmelding 1

1. august tiltrer Hilde Gud-
mundsen i stilling som 
diakoniarbeider i Norheim 
menighet. Hilde er 49år, 
utdannet lærer og har i de 
senere årene hatt sin arbeids-
plass på Hauge skole. Menig-
heten har i mange år hatt 
stor glede av hennes frivillige 
arbeid blant barn og unge. 
Hun går nå inn i en 3-årig 

50% prosjektstilling og skal ha fokus på diakonale 
oppgaver i menigheten, spesielt med tanke på men-
nesker med ulike livsutfordringer. Hilde vil bli pre-
sentert nærmere i neste nummer av Fastlandsiå.

Gladmelding 3

Søndag 21.september feires 
det for  første gang gudstje-
neste på Kolnes grendahus. 
Etter en lang prosess legges 
det nå til rette for at Kol-
nes-buen, i første omgang 
et par ganger i semesteret, 
får kort vei til gudstjeneste. 
Prostiprest Eldbjørg Andre-
assen har banket på dørene 

til hver enkelt husstand på Kolnes for å informere 
om tilbudet som vil komme og invitere til sam-
arbeid og deltagelse. 4.juni ble det avholdt møte 
der planer ble lagt videre for høsten. Følg med i 
haugesunds avis og www.norheim.kirke.no

Gladmelding 2

Du har det siste året kanskje 
sett han bak et piano, som 
dirigent foran Nytt Liv Ten-
Sing, foran datamaskinen 
i arbeid med multi-media, 
blant speiderne, ELVIS-
koret, på KRIK-Norheim, 
på orgel- krakken eller i 

samtale med andre ungdommer i og rundt kirken. 
Det er jo egentlig ikke en gladmelding av Harald 
avslutter sin tjeneste som ettåring i Norheim menig-
het, men vi vil gjerne uttrykke at vi er svært glade 
for at han har gitt et år av sitt liv til tjeneste i menig-
heten vår. Både ungdommer og voksne har satt stor 
pris på hans ungdommelige engasjement og iver i sitt 
arbeid. Harald har ennå ikke helt bestemt hva han 
skal gjøre til høsten, så det er jo ”von i hangande 
snøre…..”. Uansett; Harald ønskes lykke til der han 
kommer til å være i høst og vi takker for alt det han 
har bidratt med det siste året i Norheim menighet. 

Sport og sprell og kjerkegospel

Kvelden 
30.april og 
natt til 1.mai 
gikk årets 
”Sport & 
sprell & 
kjerkegospel”  
av stabelen. 
300-400 ung-

dommer var samlet i og rundt kirken til ulike akti-
viteter som volleyball-turnering, bruskasseklatring, 
grilling, sekkeløp osv. Ny Fastlandsmester i brus-
kasseklatring ble Camilla Robberstad. Hun satte ny 
rekord på 25 kasser i høyden og overtok dermed 
tronen etter Synnøve Tjelle som fra før hadde 23 
kasser som rekord. Etter uteaktivitetene ble det 
konsert med Ten Sing korene og  Åpen Scene for 
spontane innslag. Arrangementet ble avsluttet med 
Kine Nesheim i intim-konsert samt ”Beat for Beat” 
med stort engasjement.
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 Når jeg ble ferdig med grineperioden og ferdig med 
sorgen var det noe som løsnet og fallt på plass. Hver 
eneste morgen når jeg våkner kjenner jeg på en 
vanvittig glede. Hva vil denne dagen gi meg? Dette 
forteller Anne Jorunn Amdal som kan se tilbake på 9 
år med ME. En sykdom som man ikke har noe klart 
årsaksbilde til, og heller ingen behandling, utenom å 
ta tiden til hjelp. Hun er ennå preget av sykdommen 
men har lært å mestre utfordringene det innebærer.

Drømmejobb
Anne Jorunn befant seg på den grønne gren i livet da hun 
ble rammet. En travel og engasjert 
kurs- og konferansevertinnejobb på hotell Maritim. Hun 
gledet seg til jobben hver dag og hadde en fantastisk sjef. 
I tillegg hadde hun et høyt aktivitetsnivå på andre felt 
og var med i alle lag og foreninger som hun klarte. -Jeg 
var perfeksjonist og ble irritert på meg selv når jeg ikke 
klarte å nå mine mål, sier hun rolig. 
Det begynte med sår i munnvikene og sår på tommelen 
som ikke ville gro. Under sildajazzen i 99 fikk hun 
et migreneanfall som hun ikke hadde opplevd maken 
til. Oppkast og full isolasjon i 3 dager. Etterpå var det 
rett på jobb og i tillegg begynte hun på kveldsskole. 
Gradvis mistet hun mer og mer av konsentrasjonen. 
Gjennombruddet kom som lyn fra klar himmel.

Glemte alt
Hun husker hun får informasjon fra noen på jobben, men 
klarte ikke å få med seg det som ble sagt. Da hun skal 
gå ned trappen må hun snu for den er blitt forvandlet til 
en rutsjebane. Hun velger heisen og har sterk lyst til å 
krype inn i den, men er redd for hva folk vil tro. Nede 
på kontoret sitt klarer hun ikke å gi service til en kunde 
da hun helt har glemt hvordan hun bruker PC’en. - Jeg 
husker at jeg bare fortsatte å smile til kunden, at jeg ba 
sjefen min om hjelp og at når hun ser meg får jeg beskjed 
om å komme meg hjem. Jeg hadde krampefølelse i hele 
ansiktet, forteller Anne Jorunn stille.
Fra da av og de to neste årene dreier livet seg om å 
komme seg tilbake på jobb. Hun får konstatert virus på 
balansenerven og får forbud mot å kjøre 
bil. - I den perioden var jeg nok ikke 
dyktig i jobben min, jeg klarte dårlig å 
samle tankene og ble fort sliten, sier hun. 
Hun forteller at hun brukte lunsjpausene 
til å gå ned i artistgarberoben og hvile. 
Da satte hun på vekkerklokken. Legen 
prøvde å fortelle henne at det beste hun 
kunne gjøre var å være hjemme og ta 
det med ro, men det ville hun ikke, 
hun hadde jo fått drømmejobben! Tilslutt 
måtte hun avslutte sine verv i lag og 
organisasjoner. Men hun var fremdeles 
ikke redd.

Nedtur
Det gikk tre år før diagnose ble stilt. 
Hun hadde ME, myalgisk encefalopati, 
på folkemunne utmattelsessyndrom. Hun 
visste ikke da at det skulle ta seks år til 
før hun kunne gå tilbake på arbeid. Men 
ikke på hotellet. Det skulle bli hjemme, 
og det nye yrket skulle bli profesjonell 
bunadmontering. Og hun ville bare være i stand til å 
jobbe 20 prosent.
-Når jeg skjønte at jeg hadde en sykdom som ikke lot seg 
behandle og ville ta lang tid, da gikk jeg inn i en kraftig 
depresjon. Jeg var sint på alt og alle, og syntes det var 
så vanskelig å få mine nærmeste rundt meg til å forstå! I 
løpet av de tre årene ble alt snudd på hodet. Hun bodde i 
et hus i tre etasjer på Visnes. Hun krøp opp trappene og 
humpet ned. Hun hadde ikke krefter til å gå. Hun gjemte 
knivene for plutselig kunne hun glemme hvordan hun 
skulle bruke de. Hun gråt masse, var sint masse. Hun var 
mest sengeliggende, men prøvde å holde seg oppreist til 
datteren på ti år hadde gått på skolen. Hun kunne ikke 

  Tekst og foto  Sissel Lavoll MartinsenNår livet tar en annen retning.

I mange år gikk livet i revers, nå går det på lavt gir.
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re opp sin egen seng, langt mindre sørge for innkjøp. 
Venner og familie måtte trå til og hjelpe. Og hun visste 
ikke hvordan hun skulle be om hjelp. Det var vanskelig 
å  snakke i telefonen, talen var ofte utydelig, eller hun 
brukte feil ord. Bare det å holde øynene oppe var et slit, 
for øyenlokkene var så tunge. Sykdommen innvaderte 
hele kroppen. - En stund var jeg redd for å miste forstan-
den, da begynte jeg å løse kryssord i Donald, ler Anne 
Jorunn. Hun kunne ikke se på TV, ikke lese, ingen form 
for håndarbeid. - Tilslutt prøvde jeg lydbok. Jeg begynte 
på Alkymisten, og måtte begynne på den om og om 
igjen fordi jeg glemte hva som ble sagt, sier hun. Tilslutt 
måtte hun spørre seg selv om hvordan hun ville ha det i 
livet sitt. - Jeg begynte  å spørre meg selv hva som gjør 
meg glad? Jeg klarte å se at det å stå opp og lage frokost 
til tolvåringen, det å ha en hage eller håndarbeidsbok i 
nærheten,eller  det å karre meg ut i hagen og klare å 
sitte der en stund var ting som gjorde meg glad, forteller 
hun rolig.
Sakte gikk hun igang med en formida-
bel snupoerasjon i livet.

Sorgen og forsoningen
-De første årene gikk med til å sørge 
over alle de viktige årene av livet mitt 
som hadde gått tapt. Ikke mindre var 
sorgen over årene til min datters liv 
som jeg  ikke hadde kunnet delta i på 
lik linje med andre foreldre, forteller 
hun. Hun strevde mye med tankene 
om hvordan hun skulle få tatt igjen 
det tapte. Gradvis innså hun at det var 
ingenting å ta igjen, men å begynne 
nå og gjøre det beste utav det. Det ble 
frigjørende. 
Hun har hele tiden hatt en åpen og god 
dialog med datteren. Hun var bevisst 
på å gi rom og aksept for datterens 
tap og frustrasjon, men da sa datteren 
at det var helt flott å ha en mamma som alltid var 
hjemme! Hun husker heldigvis ikke så mye fra den 
tøffeste perioden. Det var og datteren som spurte når tid 
hun skulle begynne å akseptere at hun var syk.
 - Jeg måtte skape livet mitt om igjen. Jeg måtte sette 
ned forventningene til meg selv og hva jeg kunne 
klare. Jeg hadde lange perioder hvor jeg lå til sengs i 
månedsvis. Idag er jeg i stand til  å gå opptil to turer 
om dagen, men sluntrer jeg unna hvilen straffer det seg. 
Hun har konstant 
vondt i kroppen 
ennå, men hånd-
arbeid og hagen 
avleder smertene. 

Fra januar gikk hun på jobb. Hun jobber et par timer, 
hviler, lager middag, hviler igjen, og kanskje er det 
litt krefter til å sitte litt til. Hun reparerer og monterer 
bunader og har laget seg et eget syrom i huset sitt.

Tid
-Nå er jeg priviligert, jeg har det nydelig, og jeg har lært 
å sortere det viktige fra det uviktige. Hun forteller om 
et engasjement som har snudd seg mer i retning av 
mellommenneskelig karakter, og hun legger ikke skjul 
på at hun finner mye glede og mening i å være i Nor-
heim menighet. Anne Jorunn er vokst opp i et kristent 
miljø på Torvastad. I ungdomstida ble bibelen lagt i 
nattbordskuffen og Jesus ble lagt i garderobeskapet. Hun 
forteller om et ordløst savn, et hull i brystet som hun 
ikke klarte å fylle. I perioden før hun ble syk, begynte 
hun å søke tilbake. - Jeg oppsøkte sånne ufarlig ting 
som kveldsgudstjeneste, kirkekonserter og sangkvelder. 

Oppdaget flere kristne rundt meg enn 
jeg trodde, og følte mer og mer at 
jeg kunne være meg selv allikevel. 
Tilslutt måtte jeg si at jeg er visst 
kristen allikevel, sier hun og ler. Hun 
deltok på alphakurs som ble oppkla-
rende, hun opplevde at mye falt på 
plass. Da hun ble med i menighets-
rådet på Avaldsnes kom hun ut av 
skapet og Jesus ble tatt ut av gardero-
beskapet. - Jeg føler jeg er kommet 
hjem igjen og jeg er på en plass der 
jeg hører hjemme, sier hun med et 
smil.

Livsnyter
Idag kaller hun seg en livsnyter. Veien 
har vært lang og smertefull, men hun 
opplever at hun har funnet det gode 
liv. I sitt hus på Norheim har hun alt 
på ett plan, hun har en hage som er 

nok til å bli skitten under neglene. Hun bor sammen med 
katt, hund og datteren. - Det er viktig at jeg steller meg, 
bruker farger, omgir meg med ting som gjør meg rolig 
og glad, sier hun etter en pause. Vi har snakket lenge og 
hun begynner å bli sliten. Før jeg går må jeg inn og 
se på alle rosene hennes. Hun har et lidenskapelig 
forhold til dem. De er på gardiner, tapeter, små 
krukker og i vaser. - De gjør noe med meg, jeg 
føler at vi hører sammen, sier hun nesten frydefullt. 

Hun kaller seg selv et 
vanlig hverdagsmen-
neske hvis liv tok en 
helt annen retning enn 
det hun hadde tenkt.

”Det går bra så lenge jeg ikke plan-
legger mer enn en dag om gangen.”
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

www.genferlloyd.com

VORMEDAL GRENDAHUS MELDER
Mandag 23. juni - St. Hans feiring på 
grendahuset. 
Vi selger grillmat, kaker/kaffe. Leker for 
barna og stort bål kl 20.00

Lørdag 13. september - ”Markens 
grøde” - høstmarked med frukt/
grønnsaker
Kafé, og salgsboder som selger honning, 
saft, syltetøy.

Søndag 28. september - søndagsmiddag 
fra kl 13.30 - 16.00.

KIRKEVERGENS HJØRNE
Vår- og sommerstell på kirkegårdene. 
Klippe-, plante- og lukesesongen har star-
tet på kirkegårdene våre. Vi er i full gang 
med plenklippingen og får mange meldin-
ger om velstelte kirkegårder. Vi får også 
klager, bl.a. på manglende kanteklipping. 
Graset gror fort, og vi mangler både tid 
og ansatte til å klippe så ofte det trengs. 
Mange pårørende er ofte på kirkegårdene og steller svært fint 
med gravene sine. For å høyne helhetsinntrykket av kirkegår-
den, vil vi oppfordre pårørende til å klippe kantene rundt ”sine” 
graver. Dette vil også lette arbeidet for våre ansatte. Takk til 
de mange som tar ”ekstra tak” når kirkegården besøkes. Kan vi 
samtidig nevne at plastvasene skal settes tilbake i stativene etter 
bruk. Om dette ikke blir gjort, blåser vasene ut på plenen for 
så å bli knust av klippemaskinene. Glassvaser og syltetøyglass 
skal heller ikke lagres bak gravsteinen, dette resulterer i store 
mengder glasskår når kanteklipperen brukes. Husk også å sette 
vannkannene tilbake etter bruk. Til slutt en liten påminnelse - 
har DU fjernet kransen du pyntet graven med til jul? 
Så ønsker vi hverandre en fin sommer med velstelte kirkegår-
der.  Takk for hjelpen!  Hilsen oss på kirkevergekontoret.

NORHEIM SANITETSFORENING
inviterer til mannekengoppvisning 29. 
september kl 19.30 på Norheim kultur-
hus. Christina Modell A/S viser høstens 
moter 

27. oktober kl 19.00: Stor høstbasar på 
Norheim kulturhus.
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Gudstjenester i Norheim menighet 
22.06. Tuastad bedehuskapell 11:00 Høymesse
29.06 Norheim kirke  11:00 Høymesse 
 07.07 Avaldsnes kirke 11:00 Høymesse
13.07 Norheim kirke  19:00 Høymesse
20.07 Torvastad kirke 11:00 Høymesse
27.07 Norheim kirke  11:00 Høymesse  
03.08 Norheim kirke  11:00 Høymesse
10.08 Norheim kirke  11:00 Høymesse  
17.08 Tuastad bedehuskapell11:00 Høymesse
24.08 Norheim kirke  11:00 Høymesse  
31.08 Norheim kirke  11:00 Høymesse
07.09 Norheim kirke  11:00 Høymesse
14.09 Norheim kirke  11:00 Høymesse  
21.09 Kolnes grendahus 17:00 Fam. gudstj.
21.09 Norheim kirke  11:00 Høymesse
21.09 Tuastad bedehuskapell 11:00 Høymesse
28.09 Norheim kirke  11:00 Fam.gudstj.

Ta tid til stillhet!
Gruppen for stillhetsarbeid i Norheim, Torvastad 
og Avaldsnes informerer om - og inviterer til -
Stille kveld” eller retreat-kveld i Olavs-
kirken på Avaldsnes torsdag 18.septem-
ber 2008.      Kl. 17.30 - 22.00.

I programmet inngår: 
·Innledning/informasjon om kvelden.
·Ettermiddagsbønn v/ Eldbjørg Andreassen og 
Anders Kvalevåg.
·Trosvandring i stillhet i områdene rundt kirken,
·Stille enkelt kjærlighetsmåltid i kirken,
·Kveldsmesse v/ Eldbjørg Andreassen og Anders 
Kvalevåg.
·Kirkekaffe og delerunde .(I delerunden er du fri 
til å forbli i taushet!)

Deltakerne oppfordres til å kle seg etter været og 
ta med sitteunderlag. Gode sko!
Pris: kr. 50,-

Påmelding til Avaldsnes Menighetskontor 
tlf.:52812060. Mer info www.norheimkirke.no 

Videre inviterer vi til:
Olavsvandring 29.07.08 fra Olavskilden på Torva-
stad til Avaldsnes kirke. 
Avsluttes med kveldsmesse i kirken kl. 21.00..

Åpen kirke på Torvastad kl. 16.00 - 18.00 siste 
lørdag hver måned. Kom innom for en stille stund. 

Kom når du vil, sitt så lenge - eller kort - du vil. Tenn 
et lys, hør musikk, lytt til tekster, eller bare vær i 
stillheten og hvil deg. 
Neste gang er 28. juni -08.

Varm hilsen fra gruppen for stillhets/retreatarbeid i     
Norheim.
Eldbjørg Andreassen og Astri Dueland

”Mange veier fører til Rom”
Denne gangen 
går turen fra 
Norheim til 
Roma. 47 ung-
dommer og 
ledere reiser 
25.juni på en 
11-dagerstur til 
Italia. Tema for 
turen er ”Via 
dell’amore” 

-Kjærlighetens vei- på italiensk. Besøk av severdig-
heter som Peterskirken, Vatikanmuseet, Collosseum, 
Forum Romanum, Trevifontenen, Spansketrappen, 
Pantheon og Piazza Navone er noe av programmet. 
En tur til Assisi blir det også tid til. Ellers blir det 
mye sosialt, bading, shopping(for noen…), gruppe-
samlinger og fellessamlinger der temaene i tillegg til 
”Kjærlighet” vil være ”Tro” og ”Håp”.

Bildet er fra Romaturen i 2003.

FFoto: Solveig Melhus Tjelle
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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

Redaksjonsutvalget:
Nils Einar Helland   97 51 50 01 - nehelland@gmail.com
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. 10.00-12.00.

Norheimtunet 63, 5542 Karmsund
tlf. 52831833

OASEN tippekiosk

Et alternativ for aktive mennesker
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Konfirmanter i Norheim kirke 2008 Foto: Eirik Hustvedt
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Layout: Trond  Krogsæter   
Trykk:  Karmøy trykkeri

Helgen 30.05 - 01.06 reiste 
9 ungdommer fra Norheim 
kirke til Aurlandsdalen og 
Voss, som en avslutning på 
MILK-kurset de har gått på i 
år. 

MILK er et ledertreningskurs for 
10.klassinger. Med på turen var 
også Harald Helland , Sigbjørn 
Tjelle , Kjell Mangor Sevland  
og Marta Birgitte Sevland som 
voksenledere fra Norheim kirke. 

Fredag kveld inntok vi den 
vakre bygda Aurland, der vi 
overnattet på det lokale bedehu-
set. Her hadde vi fine kveldsam-
linger hver kveld, og vi grillet på 
lørdagskvelden. 
Lørdagen var satt av til å gå 
tur i nydelige Aurlandsdalen. 
Selv om gnagsåra etter hvert ble 
mange, skoene forsvant i elva 
og målet føltes uendelig langt 
fremme - så er vi nå i ettertid 
svært enige om at det var en 
fantastisk tur med spektakulære 
fosser, kryssing av store elver og 
med flott utsikt fra fine fjell! For 
en natur vi har!

Søndagen raftet vi i Stranda-
elva;) Noen var litt skeptiske da 
de så den høye elva, men ble 
med - og angret selvsagt ikke 
etterpå! Stemningen var høy, og 
ble ikke mindre av å se alle de 
morsomme bildene i etterkant!

Alle var enige om at en bedre 
avslutning på et MILK-år kunne 
vi ikke fått! Nydelig vær - og 
fantastisk kjekke ungdommer! 
Påmeldingen til neste års kurs er 
allerede i gang - så kom igjen!!!

Ungdommene tok utfordringen. Av Marta Birgitte Sevland

Rafting.
Linn Heidi Eide og 
Harald Helland
Erlend Johansen og 
Kathrine Østebø,     
Katharina Sønsteby og 
Elise Østebøvik i 
skrekkblandet fryd.

Martine 
Mevatne, 
Judith Susort 
og Marta 
Birgitte Sev-
land krysser 
en foss...... - 
ingen vei 
utenom.

Judith Susort, Martine Mevatne, Katharina Sønstebø, Cathrine 
Holmedal, Linn Heidi Eide, Kjersti Stuvik og Erlend G Johansen.


