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INTERVJU med  
vår nye trosopplærer, 
Karolina Leversby 
 
     I mitt niårige menighetsbladliv 
skal jeg i dag for første gang 
samtale med en jeg aldri har møtt 
før. At mitt 35. intervju skulle bli 
med en fremmed, gjør meg litt 
spent… og så viser det seg at hun 
er like spent som jeg er når vi 
hilser på hverandre for første gang.       
     Karolina Leversby møter meg 
med et stort og varmt smil i et ansikt som 
omgis av slike krøller som jeg alltid ønsket 
meg da jeg var småjente; altså veldig lenge siden! Hun er vår nye 
trosopplærer, ansatt i 75 % stilling fra 1.september. Dette er en stilling 
opprettet av menighetene i Sigdal/ Eggedal og Krødsherad i felleskap. 
Hun er spent på å høre om hva vi har foretatt oss i året som har gått 
omkring trosopplæringen. 
     – Men først må vi høre litt om deg selv, Karolina. 

     – Ja, gjerne. Du hører kanskje at jeg er svensk, og det stemmer. Jeg 
er fra ORUST, ei øy på vestkysten av Sverige. Jeg er 33 år, bor i 
Skotselv med mannen min og to gutter, 5 og 3 år. 
     – Hvordan kom du på å reise til Norge? 

     – Etter endt utdanning i Sverige som fagarbeider for barn og 
ungdom, fant jeg ut at det kanskje kunne være litt lettere å få jobb i 
Norge. Først fikk jeg med meg kursing i impulstrening og sosiale 

ferdigheter. Ganske ung kom jeg til Geilo, der jeg først hadde arbeid 
på en kafé, og etter hvert ble det jobb å få både i barnehage og i 
leirskole. Jeg møtte mannen min og flyttet til Skotselv. Her i Norge 
har jeg studert sosialpedagogikk. På Modum Bad har jeg nå arbeidet i 
6 år som miljøarbeider på Senter for familie og samliv. Hovedfokuset 
 

Kalolina Leversby 


