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Fastlandsiå

Tuastad bedehus feiret 
100 år med stil  s.6-7

Møt vår nye kateket s.2

Her er den nye hoved-
inngangen til Nor-
heim kirkegård som 
snart er klar til vigs-
ling og bruk. Nå kan 
man gå fra Norheim 
kirke og bort til 
gravplassen, ved å 
bruke sykkel og gang-
stien under Norheims-
vegen.  Les mer s.12 
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Den nye kateketen - småbarnsmor Eli fra Bergen
Av Nils Einar Helland

Eli Kolstad heter den nye kate-
keten i Norheim menighet. Fast-
landsiå vil gjerne vite mer 
om henne, og treffer en blid, 
ung dame på plass på menig-
hetskontoret. At hun kommer 
fra samme sted som bladets 
utsendte: Nesttun i Bergen, gir 
ekstra kontakt fra første stund! 
Både hennes mormor og olde-
far var kirketjenere i vår felles 
barndomskirke, Birkeland, og 
undertegnede husker dem godt!  
Som vi sier så ofte: verden er 
ikke stor!

Men nå handler det om Eli. Hun 
er 29 år og gift med Einar (fra 
Senja).De har to små barn. Av 
utdannelse har Eli gått på Bildøy 
bibelskole og studert ved NLA 
(pedagogikk og kristendom). Hun 
har vært ansatt i Indremisjons-
samskipnaden (hhv. Øystese og 
Stord) og i Fusa kyrkjelyd. Arbei-
det hennes har vært rettet mot 
barn og unge: leirvirksomhet 
og ungd. prosjekter. Jobben i 
Norheim er første kateketjobben 
hennes, etter at hun fullførte 
utdannelsen - ved siden av å være 
småbarnsmor. 

Hva visste du om Norheim og 
Haugesund, Eli? Mannen min har 
jobbet en periode i Haugesund i 
transportbransjen, og trivdes godt 
her. Nå vil han studere, og det sto 
mellom Høgskolene i Tromsø og 
Haugesund for hans fagkrets. Vi 
ønsket ikke flytte vekk fra Vest-
landet. Derfor slo vi til da stil-
lingen i Norheim ble ledig. Jeg 
forsto snart at her var en flott 
menighet med et stort og aktivt 
arbeid blant barn og unge, inklu-
sive et spennende konfirmantar-
beid. I tillegg er jeg imponert 
over den gode kontakten som 
er opprettet mellom kirken og 
skolene/barnehagene. Her er mye 
pløyd mark, og jeg kan forhåpent-
ligvis fortsette der forgjengeren 
min slapp. Vi tenkte også på barna 
våre, at her fins gode tilbud for 
dem i nærmiljøet. Allerede kjen-
ner vi oss godt mottatt, og har 
fått leid oss hus i Moksheimåsen.. 
Det var fint å få starte rolig den 
1.august, og gradvis bli kjent med 
forholdene. Nå er jeg i gang med 

årets konfirmanter, og etter hvert 
kommer de andre oppgavene etter.

Er det ting du allerede nå kan se 
menigheten trenger, og som du vil 
sette i gang?
Aldersgruppen 0 - 4 år mangler 
tilbud. Jeg er glad i å synge 
og spille (har hatt undervisning i 
sang og piano), og tenker å prøve 
å få til en gruppe med babysang. 
Vil gjerne også invitere alle døpte 
barn til kirken en gang mellom 
dåpsdagen og den dagen de får 
4-års boken. Men ellers  vil jeg 
bruke tid til å bli bedre kjent med 
folk, og så får vi se hva behov 
som melder seg, sier den blide 
kateketen på klingende bergensk 
Eli er tydeligvis et ja-menneske! 
På strak arm sa hun ja til å skrive 
spalten ”Underveis” i bladet vårt 
(se s.4). Flott gjort!

Vi ønsker velkommen til Norheim 
- og lykke til i et viktig arbeid for 
menigheten!

Fam. Kolstad: Eli og Einar med barna Gunhild (2 år) og Oda (9 mnd)
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DEN TYSKE 
MILITÆRLEI-
REN PÅ KOLNES
Av Vidar Frette

Ein del av krigsåra låg det ein 
tysk militærleir på Kolnes.  Eit 
stort område var avsperra med 
piggtråd, og væpna vakter  var 
utplasserte.  Piggtrådsperringa 
starta ved sjøen og gjekk opp-
over like nord for løa på 
Øvrebø-garden (fyrste garden 
sør for Kolnes skule).  

Sperringa kryssa Skrevegen og 
heldt fram vestover eit stykke 
oppover i marka, gjekk deretter 
nordover til Sør-Eike og vidare 
austover til nord for bedehuset 
og derifrå ned til sjøen igjen.

Skulen, bedehuset og fleire 
andre hus innanfor dette områ-
det var rekvirerte av tyskarane.  
Dei innreidde bedehuset til 
sine formål og senka himlin-
gen.  I tillegg blei det sett 
opp brakker, mellom anna ved 
skulen.

Den som ville passera området, 
måtte legitimera seg med gren-
sebuarbevis, og blei følgd av 

væpna vakt til han eller ho var 
ute av området igjen.

Truleg har det vore offiserar 
som heldt til her.  Leiren gav 
ikkje inntrykk av å vera eit 
forsvarsverk, berre ein bunker 
fanst der.

Piggtrådsperringa og brakkene 
var der til etter krigen, då blei 
det rydda opp.  Det einaste 
minnet som er igjen no, er bun-
keren like ved Skrevegen ned-
anfor Kolnes skule.  Denne kan 
ha vore brukt til lagring av 
ammunisjon.

Det er Sverre Kolnes som 
fortel dette.  Han fortel vidare 
at og bygg utanfor det 
avstengde området blei rekvi-
rerte.  Heime på garden hos 
hans familie var det  til dømes 
rekvirert plass til ein hest, og 
oppassaren var ein polsk krigs-
fange.

Frå tid til anna var det 
skarpskyting (øvingsskyting) 
på Førresfjorden.  Dette blei 
annonsert i avisa, og då måtte 
heile bygda evakuera medan 
det sto på.

Bunkeren like         
nedanfor Kolnes skule.

DØPTE:
11.06  Gunvor Vigemyr Bore
 Maren Dahl-Nilsen
 Erling Smistad
 Malin Waage
18.06 Amalie Instanes Dahle    
 Tuastad bedehuskapell
 Mathias Espedal Udland kirke
25.06 Hans Kalleland Misjonshuset

 Ingrid Monsen Misjonshuset
 Veslemøy Kvamsø Olsen
 Røvær bedehuskapell 
 Einar Førre Øvretveit 
02.07 Mari Nilsen Hundsnes
 Aksdal kirke
09.07 Jonas Brekke Gundersen
16.07 Anders Hindal Vår Frelsers kirke
 Kaia Skogland Nedland
 Vår frelsers kirke
23.07 Vilde Auestad
 Maya Pitakthai Johannessen
 Oliver Ragnvaldjord Parfitt
30.07 Linea Aase Avaldsnes kirke
 Kamilla Byre Alme 
 Udland kirke
06.08 Aleksander Martinsen
 Malin Veim Milje
 Emma Amalie Sørbø
13.08 Tonje Midttun
 Elias Aase Øvrebø
 Andreas Oftedal Valen
20.08 Maria Hustvedt Vår frelsers kirke
27.08 Carina Langaker Avaldsnes kirke
03.09 Serine Aarvik
 Leah Bringedal Granlien
 Vilde Tønnesen Nilsen
 Sofie Steine
24.09 Marcus Sagstad Håland
 John-Henrik Pettersen Sjursen
 Marie Losnegård Løkken
 Olavskirken på Avaldsnes
DØDE:
03.06 Oskar Erling Sandvik
11.06 Herlaug Bauge
 Vår Frelsers kapell
20.06 Malene Aase
25.06 John Edvin Anfinsen
27.06 Ole Mandius Minde
23.07 Torleif Lilleskog
 Nedstrand kyrkje
25.07 Olav Frette
04.08 Ivar Færaas
05.08 Henrik Johannes Velde
 Inge Bøe
VIGDE:
05.08 Grete Alice Håvik og   
 Ommund Lindtjørn
02.09 Julianne Skauge og   
 Sveinung Sandvik
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Av Eli Kolstad

Det å skulle ta et valg om å endre adresse og flytte på 

seg, kan være kimen til mange våkenetter. I alle fall var 

det slik for meg i vår. Var det riktig av oss å flytte fra 

venner og familie? Hvordan ville den eldste jenten vår, 

som akkurat var fyllt 2 år, reagere på å være så langt 

fra mormor og morfar? Hvordan ville jentene takle at 

mamma begynte på arbeid og kom til å være mer vekke? 

Hva skulle Einar studere, og hvordan ville hans turnus på 

taxien være i forhold til min arbeidstid? Hvordan skulle 

jeg klare alle forventningene fra folk rundt meg, og kan-

skje aller mest mine egne forventninger til meg selv? 

Ville jeg kunne klare denne jobben? Mange spørsmål 

jeg måtte tenke igjennom, men som egentlig ikke lot seg 

besvare før vi kom ned hit. 

 En natt jeg lå og tenkte slik, kom jeg på ordene 

Moses fikk høre av Gud. ”Deretter sa Herren: Se, her 

tett ved meg er et sted, still deg der på klippen.” 

(2.Mos.33,21) Midt i min uro og i mine tanker skulle jeg 

få være tett inntil Gud. Han hadde omsorg for meg , og 

han ønsket at jeg skulle være nær han. Da ble det  det 

plutselig ikke så farlig lenger. Ikke det at all bekymring 

og usikkerhet forsvant. Men jeg fikk en påminnelse om 

at vi ikke er alene, og at vi kunne legge alt hos Han som 

har omsorg for oss i alle ting. Gud ville være med oss 

på flyttelasset. Han ville sørge for oss og være nær 

oss. Så ble det sånn denne gangen også som de 

sier i nord: De fleste bekymringer ble det nå ingen-

ting av! Vi flyttet nedover og har kommet fint igang 

både i arbeid, hjemme, studier og barnehage. Gun-

hild savner riktig nok mormor og morfar,  men hun 

synes det er kjekt å kunne sove hos de når vi er på 

besøk. Etter å ha fått ned siste lasset med ting og 

solgt huset i Fusa, synes vi at vi har ”landet” i Nor-

heim på en god måte. Nå er vi på plass, og gleder 

oss over det.

 ”Se, her tett ved meg er et sted, still deg der 

på klippen”. Det er en plass der for deg også. Det er 

så mye rundt oss som vil ha oppmerksomheten vår. 

Det er så mye som kan gjøre oss redd og urolig. Vi 

skal få gå til Gud med det. Han vil ta seg av oss. Han 

har omsorg for oss og vil gi oss det vi trenger når vi 

trenger det. Tett inntil han skal vi få finne hvile og 

få ny kraft både til liv og tjeneste. Disiplene fikk i 

Mark.6,31 en innvitasjon fra Jesus om å bli med han 

til et sted de kunne være for seg selv slik at de kunne 

hvile litt. Han så at disiplene var trøtte, at de trengte 

hvile, og at de trengte å være alene med Jesus. Det 

er fint og rett å være med i tjenesten i Guds rike, 

men han ønsker først og fremst at vi skal kjenne han 

som far og ikke bare som arbeidsgiver. Han vil ikke 

slippe oss og ikke forlate oss, hverken i våre liv eller 

i vår tjeneste. Han vil igjen ta seg av oss. 

”Som når et barn kommer hjem om kvelden, 

og møtes av en vennlig favn. 

Slik var det for meg å komme til Gud. 

Jeg kjente at der hørte jeg hjemme. 

Der var en plass i Guds store rom, 

en plass som ventet på meg. 

Og jeg kjente: her er jeg hjemme. 

Jeg vil være et barn i Guds hjem.”
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NY KIRKEGÅRD 
PÅ NORHEIM
Sakset fra Haugesunds Avis, intervju 
av kirkeverge Marta Lunde Medhaug 
ved Henry Hauge.

Første etappe på Noreheim kirke-
gård er nå gjort ferdig til en sum 
av åtte millioner kroner. Den har
plass til 750 graver, inkludert 
urnegraver. Totalt skal kirkegår-
den bli på 26 mål og vil ligge 
mellom Norheimsveien og den 
planlagte omkjøringsveien. Denne 
første etappen er beregnet til å 
dekke hele Karmøys fastlandsside 
sitt behov i 15 - 20 år. Det er ikke 
avgjort når den videre utbyggin-
gen vil komme, men når 2. og 3. 

etappe blir utbygd videre østover, 
vil kirkegården totalt få plass til 
2.500 graver.

Hovedinngangen ligger i vest med 
adkomst fra kirken via gang- og 
sykkelvei som krysser under Nor-
heimsvegen. Dermed vil det ikke 
lenger være behov for bårebil 
mellom kirke og gravsted. Det 
er anlagt parkeringsplass for 36 
biler ved sideinngangen, som og 
vil bli benyttet til andre tilstel-
ninger i kirken, da det allerede 
er for lite parkeringsplasser ved 
selve kirken.

Rundt hele kirkegården er det 
anlagt en jordvoll som skal 
skjerme mot innsyn, støy og vind. 
De er beplantet, og det plantes 

også busker og trær på selve grav-
plassen. Belysning vil bli montert 
og deler av kirkegården har en 
ramme av vakre natursteinsmurer. 
Det er også bygd en driftsbygning 
til bruk for kirkegårdsbetjeningen 
og til oppbevaring av redskaper.

Den nye kirkegården kan tas i 
bruk straks dersom det skulle 
oppstå behov for det. Men det 
planlegges å benytte den nåvæ-
rende gravplassen nede mot 
Karmsundet som ennå har litt 
ledig plass. Hvis det skulle oppstå 
behov gravplass på den nye kirke-
gården vil den bli vigslet når den 
tas i bruk. Ellers er det planlagt 
å ha en vigsling i samband med 
en gudstjeneste, men dato er ennå 
ikke fastsatt.

NORHEIM MENIGHET -  DIAKONIUTVALGET
Av Sølvi Dahle

Norheim menighetsråd har oppnevnt nytt diakoniutvalg. Diakoniutvalgets mandat er å utrede og iverksette  
aktuelle diakonale tiltak, og arbeide for at  den diakonale dimensjon styrkes i alle sammenhenger i 
menigheten.. 
Diakoni kan forklares som:
- kirkens medmenneskelige omsorg
- uttrykt gjennom inkluderende fellesskap
- barmhjertighet og solidaritet med den som lider
- vern om skaperverkete
- og kamp for rettferdighet og fred
Diakoniutvalget ser mange viktige utfordringer, og har valgt å starte med følgende:
- Kirkeskyss. De som har behov for, og ønsker skyss til gudstjenestene kan ringe og avtale dette. 
Diakoniutvalget disponerer en  egen mobiltelefon til formålet. Det er fint om man ringer dagen før til nr. 
- Sorgarbeid. I samarbeid med menighetens prester ønsker vi å invitere til sorggrupper for etterlatte.
- Besøkstjeneste og treffpunkt for eldre og andre som har behov for at sosiale aktiviteter tilrettelegges.

Diakoniutvalget ønsker å komme i kontakt både med de som kan tenke seg å benytte disse tilbudene og de 
som kan tenke seg å være med å hjelpe til. Det er også viktig med innspill fra menighetens medlemmer som 
har tanker om menighetens diakonale arbeid.

Diakoniutvalget inviterer også til en inspirasjonssamling for alle diakoniutvalgene i Karmøy prosti. Det er 
viktige å samtale om hvilke diakonale utfordringer vi  nå står overfor. Diakonirådgiver Asbjørn Finnbakk 
og prost i Karmøy; Helge Gaard blir med.

Diakoniutvalgets medlemmer: Ragnhild Oma, Ragnhild Netland, Bjørg Lodden, Lise Haukaas Sævereid 
og Sølvi Dahle
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I det hvite huset i bedehussvingen var langbord 
dekket med hvite duker og kandelaberlysestaker, 
som medlemmene selv hadde tatt med hjemmefra. 
Hjemmekomponerte blomsterdekorasjoner fra Lilly 
Thuastads hage i Røyksund ble en vakker kontrast 
til alt det hvite.

Festen ble sydd sammen av formann Børge 
Thingbø, som hadde med seg styret som festko-
mitè. Siden forsamlingen på Tuastad er liten (en 
kjerne på 10-15) havner stort sett de samme per-
sonene i alle komitèer - men det hindrer dem ikke 
i å stå på utrettelig og trofast år etter år for å 

holde hjulene i gang. Rundt nitti gjester benket 
seg denne fredagskvelden i det trivelige bedehuset, 
som i 1996 gjennomgikk en vellykket ansiktsløft-
ning.

Høvdinger på talerstolen
Sven Kjetland, som har vokst opp i bygda og brukt 
bedehuset siden han lærte å gå, hadde et artig 
resymè der han tok festlyden med tilbake til tider 
da basarloddene kostet ti øre stykket og kvinnene 
satt på ene siden av salen og mennene på den andre. 
Han kunne fortelle at åndelige høvdinger som Lars 
Oftedal, Ludvig Hope og Mathias Orheim har stått 
på talerstolen her. Talene husket Kjetland ikke mye 
av, men han glemmer aldri da Orheim tok fram 
noen glass, fylte dem med vann og spilte melodier 
ved å gni på kanten av glassene.

F.v. Margrethe Susort, Kristin Thingbø og Judith 
Thingbø.

Gjennom årene har det vært mange slags tilbud for 
store og små på Tuastad bedehus. De siste tiårene 
har barnekor og hobbyklubber for gutter og jenter 
vært viktige aktiviteter i tillegg til faste møter, 
bibelgrupper og gudstjenester. I 1962 ble bedehuset 

Hundre år i bedehussvingen
av Heidi E. Lindaas

KJEKT Å FÅ: Menighetsrådsformann Rolf Hauge (t.v.) ga 
Tuastad bedehus en gitar i hundreårsgave fra Norheim 
menighet. Med et smil tar Børge Thingbø imot.

Med en gitar som presang gratulerte Norheim menighet 
det hundre år gamle bedehuset i svingen på Tuastad. 
Jubileet ble markert fredag 8. september med storinn-
rykk av bygdefolk og innbudte gjester fra bygdelag, 
kirke, bedehus og misjonsorganisasjoner.
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ombygd og vigslet til bedehuskapell, og slik fikk 
Norheim menighet en avlegger sør på fastlandssi-
den for området Tuastad, Røyksund og Fosen. 

Flere benyttet anledningen til å ta ordet og mimre 
om tider som var, og om forhold som har endret 
seg opp gjennom tidene. Men hundreårsfesten viste 
også at det er fortsatt er mennene som liker seg 
best på talerstolen og tar på seg ledervervene, mens 
kvinnene og de unge jentene står for sangen og ser-
veringen. Her som ellers i bygdene lever den tradi-
sjonelle rollefordelingen videre.

Frie tøyler
Stemningen steg aldri helt til taket på jubileums-
festen. Til det var slips- og finkjolefaktoren for stor. 
Men hilsenene og godordene var mange, både fra 
bedehusnaboer og representanter for Misjonssam-
bandet og Misjonsselskapet. Målfrid Kolnes sa i 
sin hilsen til jubilanten at hun på Tuastad bedehus 
hadde en fantastisk ungdomstid i et ungdomsmiljø 
som sydet og kokte. I 1970-årene hadde en svær 
ungdomsflokk bedehuset som sitt fristed der de 
fikk gjøre stort sett som de ville. De kunne være 
opptil nitti på det meste. Hun berømmet Leif Thue-
stad fra de voksnes rekker som fungerte som en 
buffer for de unge og lot dem bruke huset på sin 
måte. Takhøyden var stor og ungdommene blom-
stret.

Børge Thingbø hadde invitert en av bygdas egne 
sønner som festtaler, Ole Dagfinn Østhus. Han er 
nå sokneprest i Hafslo i Sogn, men er født og opp-
vokst noen steinkast fra bedehuset. Han pekte på 
det genuint norske ved bedehuskulturen, med røtter 
fra Hans Nielsen Hauge og Carl Olof Rosenius. 
Spenningene kunne merkes også på Tuastad i tid-
ligere tider mellom den strengt pietistiske haugi-
anertradisjonen og den mildere roseniasmen der 
menneskene ble oppfordret til å komme til Kristus 
som de var, uten først å pynte på noe som helst. 

Østhus stoppet ved lignelsen i Bibelen om den 
barmhjertige samaritan - og overførte bildet til Tua-
stad bedehus der han ønsket for huset at det fort-
satt måtte være et herberge der den gode hyrde 
kan stelle med den enkelte og gi kraft til å gå ut 
og være barmhjertige samaritaner. Ikke bare lokalt, 
men også til andre verdensdeler. Det ligger dypt 
forankret i bedehustradisjonen å ville både indre-
misjon og ytremisjon.

Bygdehilsen
Rundhåndede gaver drysset over hundreåringen. 
Blant annet fra nærmeste nabo i skogen, Tuastad 
bygdelag, representert ved formann Åge Halleland. 
Halleland som selv har vært tekstforfatter i en 
årrekke for den populære Tuastadrevyen, kalte Tua-
stad bedehus for den største kulturplassen i bygda. 
Gaven fra bygdehuset på tre tusen kroner ønsket 
han skulle øremerkes til barne- og ungdomsarbei-
det på bedehuset. Sanitetsforeningen i bygda og 
Karmøy kommune ga også pengegaver til jubilan-
ten. 
Over ti tusen kroner var håndslaget fra bygdefolket 
som ble samlet inn i kollekt denne kvelden. Gave-
summen kom opp i til sammen tjue tusen kroner.

Bedehuset ”Saron” ble vigslet av sokneprest Ras-
mussen 1. juli 1906, og første formann var Enok 
Myge, som også ledet byggearbeidet. 

Bedehusstyret hundre år senere består av Børge 
Thingbø, Svein Åge Susort, Sven Kjetland, Johanne 
Danielsen, Gunnulf Våge og Lilly Thuestad.

Festen forløp uten den store dramatikken, selv om 
det tok fyr i en serviett midt i kaffislabberaset. 
Flammene ble raskt slukket, og dermed kunne 
bedehuset ufortrødent gå videre inn et nytt hun-
dreår som bygdas åndelige samlingspunkt.
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Gudstjenester i Norheim menighet 

TIPS OSS !
Fastlandsiå ønsker meldinger 
om arrangementer, og tips om 
”godt stoff”fra våre lesere. 
Neste nummer av Fastlandsiå 
(4-06) utkommer midt i desember. 
Frist for stoff er 25.nov. Ta kon-
takt med en av oss i redak-
sjonsutvalger om du har noe å 
bidra med.

08.10.2006 18 sø e pi Norheim  11:00 Høymesse med dåp Joh 8:31-36 
15.10.2006 19 sø e pi Norheim  11:00 Høymesse  Mark 10:17-27 
15.10.2006 19 sø e pi Tuastad  11:00 Familiegudstjeneste Mark 10:17-27 
22.10.2006 20 sø e pi Norheim  11:00 Høymesse med dåp Hebr 11:1-4,7-10 
22.10.2006 20 sø e pi Norheim  21:30 Late Night Service Hebr 11:1-4,7-10 
29.10.2006 BOB  Norheim  11:00 Familiegudstjeneste med dåp Luk 13:23-30 Kirkebok
05.11.2006 AH  Norheim  11:00 Høymesse  Hebr 12:1-3 
12.11.2006 23 sø e pi Norheim  11:00 Høymesse med dåp Matt 18:15-20 
12.11.2006 23 sø e pi Tuastad  11:00 Høymesse  Matt 18:15-20 
19.11.2006 24 sø e pi Norheim  11:00 Ung Messe  Mark 12:41-44 
26.11.2006 Siste sø  Norheim  11:00 Høymesse med dåp Matt 25:1-13 

Gratiskonsert 
med Inger 
Lise Rypdal og 
Torstein Sødal 
m/pianist.
 

Konserten er lørdag 28. oktober 
klokken 19:00 på Klippen i Veda-
vågen. 
Konserten er gratis og åpen for 
alle.
Den er i regi av Aksjon Håp, som 
er kristennorges store bøssebærer-
aksjon 10.desember.
20 norske kristne misjonsorgani-
sasjoner står bak Aksjon Håp. 
Pengene som blir samlet inn skal 
gå til bistandsprosjekt som organi-
sasjonene driver.

”Hverdagsliv”
En programserie om Fader vår

Bønnen som
… alle kan
… mange ber
… knytter Gud til vår hverdag

Åpne temasamlinger i Norheim 
kirke onsdager kl 1930
18.10. 01.11. 14.11. 17.01. 
31.01. 14.02.

Innledninger ved sokneprest 
Sigve Hasseløy Clementsen, 
samtale og bevertning

Vormedal sanitetsforening
har julemøte på grendahuset 
man.27.nov. kl.19. 
Godt program og servering.
Påmelding innen 20.nov.til tlf. 
52830704 / 52830685.

Utdeling av 4-årsbok

Søndag 29.oktober kl.11.00 er 
det familiegudstjeneste med 
utdeling av 4-årsbok i Norheim 
Kirke. Torsdag 26.oktober kl 
17.00 vil det bli en samling i 
kirken for 4 åringene. Der får 
vi sang av Barnegospel i Nor-
heim. Denne gangen er det de 
som fyller 4 år i andre halvdel 
av 2006 som får invitasjon.

Kirkeskyss.
De som har behov for, og 
ønsker skyss til gudstjenestene 
kan ringe og avtale dette. Diako-
niutvalget disponerer en  egen 
mobiltelefon til formålet. Det er 
fint om man ringer dagen før til 
nr. (Ringer om dette nummeret)



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

Ungdomsleder 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
Alf Nyvoll    anyvoll@online.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
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HVEM ER STØRST AV ALT?

BARN OG UNGE I NORHEIM ENIGHET!

-Finnes det et liv etter videregående skole?!
Av Rune Engedal
Nytt prosjekttiltak
8. september dro 18 mer eller mindre ungdommelige personligheter på 
tur til Nesjatun i Bømmelhamn. Dette var ”ungdomsskolefri sone” og 
menyen var rikholdig.
Vi delte oss inn i to lag, hvor det ene tok ansvar for koldtbord 
og pynting, mens det andre hadde hånd om programmet. Rammen 
for festmåltidet var ”konfirmasjon”, der alle måtte ivareta hver sin 
rolle. Det ble tårevåte taler, pinlige sanger og spontane utfall mellom 
slektningene ved bordet.

Hva tar vi med oss hjemmefra?
Senere på kvelden var det tid for 
den gode samtalen, der Jeanette 
Rossebø, Hanne Vikingstad og 
Siri Foss Knutsen, alle til daglig 
i Bergen, innledet til samtale ved 
å fortelle om sine erfaringer med 
livet etter videregående. Praten 
gikk engasjert i gruppene etterpå, 
med mange gode tanker og inn-
spill om hva man gledet og gruet 
seg til, hvilke verdier man tar 
med seg hjemmefra og hvordan 
man tar ansvar for sin egen hver-
dag et nytt sted.
Utover natta gikk det for seg med 
kortspill og leking med avansert 
taktikk. Etter en rolig frokost, 
spenn på boks (m/livet som inn-
sats, nesten) og de obligatoriske 
utvask-øvelsene, fant vi ferja og 
veien hjem. Og alle var enige om 
at det hadde vært en gild tur…

UNGDOM I KIRKEN
Av Siri Aarsland
ungdomskonsulent, Stavanger 
bispedømme
Ungdom har etter hvert  blitt mer 
synlig og fått mer innflytelse i Den 
norske kirke. Ved bispedømmeråds-
valgene i vår ble det valgt inn 
minst en representant under 30 år i 
alle bispedømmerådene. De fleste av 
disse ungdommene har vært med på 
ungdomsting og sittet i ungdomsrå-
det i sitt bispedømme. Flere har også 
deltatt Ungdommens Kirkemøte og  
fått erfare hvordan de kan påvirke 
kirken de er en del av. Det viser seg 
at ungdom er glad i kirken sin og 
ønsker å påvirke slik at kirken kan 
bli enda mer tilgjengelig for både 

unge og voksne. 
Her i Stavanger bispedømme skal 
vi for femte gang arrangere ung-
domsting. I år skal ungdomstinget 
være på Holmavatn leirsted, på 
Jæren, 10. - 12. november. Ung-
domstinget er en årlig samling der 
ungdom deler visjoner og tanker om 
ungdomsarbeid og blir inspirert til 
fortsatt innsats i sitt nærmiljø. 
Hver menighet inviteres til å sende to 
representanter i alderen 16 - 25 år.
Tema som ofte blir diskutert på  ung-
domstinget er gudstjenesten, konfir-
mantarbeid og ledertrening. Det er 
helt tydelig at ungdom er glad i 
gudstjenesten, de brenner for hvor-
dan vi kan inkludere konfirmantene 
i menighetene og  de synes det 

er viktig at ungdom får tilbud om 
ledertrening. Ungdomstinger velger 
også et ungdomsråd som blant annet 
følger opp sakene som ungdomstin-
get vedtar.

Ungdomstinget er altså et sted hvor 
ungdommene kan si hva de synes er 
viktig i kirken, hvilke utfordringer 
kirken har og hva de synes bør gjøres 
for å få en enda  bedre kirke.
Dette er spennende og mange ung-
dommer har lært mer om kirken, 
fått tro på at de kan være med å 
påvirke og fått inspirasjon til å fort-
sette arbeidet i sin menighet.

Kirken trenger ungdom og ungdom 
trenger kirken !
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Røros 2006.  
Av Åshild Milje

Fredag 28. juli reiste 23 håpefulle og forventnings-
fulle speidere fra Norheim. Målet var Røros i Sør-
Trøndelag og landsleir sammen med ca.6000 andre 
speidere. Transporten var minibuss og personbil. En 
lang reise lå foran oss. Etter overnatting på Valdres 
folkehøyskole og 7 timers kjøring på lørdagen kom 
leirområdet til synet. En ukes leirliv lå foran oss.

Lørdagen gikk for det meste til opp-
bygging av leiren, noe alle speiderne 
deltok aktivt i. De unge speiderne 
lærte forskjellige surringer og nye 
knuter, til slutt stod vi igjen med 
både selvlagt bord, portal og gjerde.
 
Søndagen begynte leirlivet, vi våknet 
til sol og varme etter en iskald 
natt. Dagen begynte først med en 
fantastisk leiråpning som ble etter-
fulgt av gudstjeneste. Under gudstje-
nesten ble vi kjent med en buktaler 
med navnet Chris og dukken hans 
Øystein. Disse to ble tatt imot med 
åpne armer av både liten og stor. 

Etter hvert stod jubelen i taket, til tross for at vi 
var under åpen himmel. Gjennom hele uken fikk vi 
stadig møte på disse to. Lørdags kveld var det store 
åpningsleirbålet, underholdningen var ingenting å si 
på.
På mandag fikk speiderne utdelt en hemmelig 
patrulje-oppgave, de skulle lage et sjakkbrett av det 
de fant i leiren. Dette syntes speiderne var veldig 
spennende og de samarbeidet bra.
Tirsdag var det den berømte haiken som stod for 
tur. Selvfølgelig slo uværet til akkurat denne dagen, 
men som ekte speidere var vi beredt. Speiderne fikk 
med seg jentene sine ledere og overnattet ute under 
presening. Heldigvis var natten tørr. Det var noen 
trøtte speiderne som kom hjem onsdags formiddag. 
Men når de fikk tilbud om å gå i kiosken for så å 
gå en tur i Europas nordligste ørken var de raske til 
bens igjen.
Torsdag var det aktivitetstorg, der fikk speiderne 
velge mellom mange forskjellige aktiviteter. Hadde 
de vært på 5 aktiviteter fikk de ett lite merke som 
minne fra leiren. Nå skinte solen som aldri før, selv 
om nattens temperatur hadde vist 2grader.
Fredag var det tid for FellesMartnan, en innsamling-
aksjon på ekte speidervis, speiderne lager aktiviteter 
som de tar betalt for. I år gikk pengene til YMCA 
sitt arbeid i Ukraina.
Fredags kveld var det tid for avslutningleirbålet. Det 
var trist for de fleste når leirsangen `jomet` over 
leirområdet en siste gang.  Norheim speiderne hadde 
revet og pakket leiren vår  denne dagen. Neste dag 
kunne vi se frem til en lang reise hjem til Karmøy. 
En ukes leirliv var over for denne gang og det var 
nok noen slitne, men fornøyde speidere som vendte 
snuten hjem.
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SIDEBLIKK PÅ 
NY GRAVPLASS
av Sissel Lavoll Martinsen

Så har kirkegården på Norheim 
endelig tatt form. Som et flott lite 
parkanlegg ligger den der. Med 
grusganger, nyplanta trær, halv-
sirkelforma natursteinsmurer og 
grønne vannposter. Skifer og bro-
stein, høye jordvoller og gress 
på rull i tilfelle en begravelse 
skulle bli nødvendig. Kirkevergen 
håper jo i det lengste å utsette en 
begravelse på den nye kirkegår-
den fordi massene må få sette seg 
først. Lenge har det sett ut som 
et katastrofeområde. Som om det 
har gått av en bombe. Nå er det 
meste dekket av nyplanta gress, 
og det innbyr  til en spasertur en 
tidlig kveld.

Sorgens arkitektur
Kirkegården er blitt opparbeidet 
av entreprenør,anleggsgartner og 
landskapsarkitekt. Rundt hele 
gravplassen er det lagt en svær 
jordvoll. Meningen er å skjerme 

mot innsyn, støy og forhåpent-
ligvis vind. De halvsirkelformede 
natursteinsmurene innbyr til å 
sette seg ned. Håper bare benkene 
kommer snart. Kanskje det trengs 
en egen arkitektur for sorgarbeid? 
Jeg tror man er kommet langt 
på vei med den tanken på Nor-
heim. Jordvollene legger seg som 
et lite høydedrag mellom verden 
og sorgen. Man kan sitte i fred 
med en solid mur rundt seg. Og 
nå er det mulig å gå fra kirka 
til gravplassen under Norheims-
veien. For når man sørger er det 
godt å få gå. Ofte må man gå en 
masse.

Bilreklame
Selv om jordvollene er høye 
makter de ikke å skjerme mot de 
gigantiske næringsbyggene som 
ligger like ved. Svære reklamer 
for et visst bilmerke lyser lange 
veier. Det er som om de brøyter 
seg frem og sier at livet må 
gå videre. Gjerne med det bilmer-
ket. Men tenk på hva de gjorde 
i gamle dager da vikingene ble 
begravet. Ja, da ble noen av dem 

lagt i en båt. For å hjelpe dem 
med transporten på den andre 
siden. Reklamen som lyser mot 
kirkegården kan jo ses på som en 
symbolsk videreføring av samme 
tanken, bare at nå lever vi i en 
moderne tid med - akkurat - biler!
Det er heldigvis plantet trær der, 
og med tiden vil de bli store og 
skygge for. 

Mange plasser
Det skal bli plass til mange av 
oss på kirkegården som bor på 
fastlandssiden av Karmøy. Hvis vi 
ikke følger trenden med å flytte 
inn til byen og bo i hypermoderne 
leiligheter. Når alt er bygd ut vil 
det bli plass til to og et halvt tusen 
graver. Det er mye det. Jeg håper 
ikke det blir sånn som når jeg 
skal finne graven til min bestefar 
i byen. Jeg går alltid feil, og må 
lete meg møysommelig frem. Jeg 
håper det blir lettere på Norheim 
å finne den graven som jeg en dag 
skal stelle. Og at blomstene får stå 
i fred.Jeg tror Norheim gravplass 
vil bli et godt sted å komme til når 
den tid kommer.


