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Se, Herren lever!
Salig morgenstund!
Mørkets makter bever.
Trygg er troens grunn.
Jubelropet runger:
Frelseren er her!
Pris ham, alle tunger,
Kristus Herre er! 

Miss Nord Karmøy 

Fra Vormedal til ...
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Utvalgte personer svarer 
på en variant av dette 
spørsmålet hver uke i 
Haugesunds Avis sitt lør-
dagsnummer. Jeg ville 
valgt å spise middag med 
Jesus. Tenk å få ham for 
meg sjøl ei stund, og få 
spørre om alt jeg lurer på. 
Da ville jeg vel fått svar 
på alt jeg ikke forstår, og 
all tvil forduftet?

I løpet av de siste timene før Jesus ble henrettet fikk 
to mektige menn møte ham personlig. 
Herodes var landsfyrste i Gallilea, og han hadde 
hørt historier om snekkeren fra Nasaret. Herodes var 
skeptisk, men også interessert. Så fikk han mulighe-
ten til å møte denne mannen det gikk så mange 
rykter om. Kanskje han kunne få Jesus til å gjøre et 
mirakel? Da kunne det sannelig tenkes at han ville 
revurdere sin oppfatning av Jesus. 

Pontius Pilatus var den romerske keiserens represen-
tant i Jerusalem, og det han hadde hørt om Jesus, 
gav ham lyst til å samtale med denne religiøse lære-
ren om livets store spørsmål. Så fikk han muligheten 
en morgen like før påskehøytiden.

Det er tankevekkende å se hvordan disse møtene 
utviklet seg. Herodes hadde klare forventninger til 
hva Jesus burde gjøre, og ble fornærmet og avvi-
sende til Jesus da han ikke oppfylte ønskene hans. 
Pilatus stilte dype filosofiske spørsmål til Jesus, men 
var ikke særlig interessert i hva Jesus svarte. I stedet 
for å lytte til Mesteren, var han mest opptatt av sine 
egne ideer. (Les mer om disse møtene i Luk 23,8-12 
og Joh 18,28-40).

Av dette kan vi trekke lærdom. For at et møte med 
Jesus skal kunne bli fruktbart og føre til framdrift i 
troslivet, er det avgjørende at en stiller med et åpent 
sinn og en lyttende holdning. La Jesus få føre ordet, 
og lytt aktivt til hva han sier!

Ja, det går altså an å møte Jesus. Om ikke akkurat 
til middag, så er det likevel snakk om en personlig 
relasjon. Påskehøytiden byr på mange muligheter til 
slike møter. Hvorfor ikke lytte til en gudstjeneste på 
radio? Eller kanskje ta en tur i kirka? Om du virkelig 
lytter vil du høre et stille, men kraftfullt budskap 
som skaper tro og frigjør mennesker.

Jesus sier: ”Se, jeg står for døren og banker. Om 
noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn 
til ham og holde måltid, jeg med ham og han med 
meg.” (Åp 3,20)

Av Rolf Hauge

Hvem ville du helst spise middag med?

Et slikt spørsmål har mange ungdommer i menigheten fått denne 
våren. Det er kanskje feil å si at det er et nytt konsept for ungdom, men 
det er likevel rett og si at det er en gammel tanke i et nytt skall. UT er 
en forkortelse for Ungdomstreff for ungdom. Det er et felles prosjekt 
mellom menighetene Norheim, Torvestad og Avaldsnes, og skal vare 
frem til sommeren.
”Vi så at Avaldsnes hadde klart å skape et ungdomsmiljø for menighe-
tens ungdommer, der de selv var med på å utforme sine egne møter.  
Vi ønsket derfor det samme for vår menighet og undersøkte med 
de tre menighetene om det var mulig å få til noe felles. Håpet er 
at vi etter prosjektperioden kan se om dette er noe ungdommene 
ønsker for Norheim også” sier daglig leder og ungdomsleder Ole 
Thomas Fidjeland. Kateketen på Torvestad, Eli Vea, viste seg å ha 
lignende tanker for ungdommene i sin menighet. Johanna Gismervik i 
Avaldsnes menighet var svært positiv til de tankene vi utvekslet. Etter 
noen samtaler ble derfor samarbeidet et faktum. Sammen utformet vi 
visjonen ”Jesus som UTrustning, UTfordring og UTtrykk” for UT. 

”Vil du være med UT?” Av Ole Thomas Fidjeland
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Arbeids- og turnéklar kantor

Kantor Adam Ladysz er nylig tilbake i arbeidet etter 
en 5 måneders permisjon som nybakt far til sønnen 
Leopold.  ”Det er fantastisk å være far” kommer det 
spontant fra kantoren. Han innrømmer likevel at det 
er godt å være tilbake i arbeid etter en lang periode 
med kun bleieskift og det som ellers følger med når 
storken har vært på besøk. 

Adams timeplan er tett i påsken. 
Han forteller at på gudstjenestene vil menigheten 
få formidlet påskebudskapet gjennom mye musikk. 
”Gudstjenestene på skjærtorsdag og langfredag vil 
være preget av en del trist musikk for å understreke 
Jesu lidelse på veien mot korset. På 1. Påskedag 
derimot, vil jeg bruke mye gladmusikk. For da 
er Jesus stått opp og vi har stor grunn til å fryde 

oss!” forklarer Adam. ”For å få en god markering av 
Jesu oppstandelse på 1. Påskedag vil jeg få hjelp av 
Ruben Milje som skal spille trompet til kirkemusik-
ken. Det blir veldig bra” sier en begeistret kantor. 
For utenom gudstjenestene vil han holde minikon-
serter på bo- og behandlingshjemmet i Skudenes den 
30. mars, på Norheim den 31. mars, på Åkra den 3. 
april og på Avaldsnes den 5. april. I tillegg har bo- 
og behandlingshjemmet på Torvestad også uttrykt 
interesse for en slik minikonsert, men i skrivende 
stund er det ikke avtalt noen dato. Det er likevel 
bestemt at alle disse konsertene vil være kl. 11.00.

 ”Jeg håper at jeg kan få god kontakt med menig-
heten og ønsker gjerne impulser på hva de ønsker 
seg av musikk i kirken. Jeg håper derfor at vi i 
fremtiden kan få til et fora der det er mulig for 
menigheten å komme med innspill. Kanskje vi kan 
starte med månedlige musikkvelder. Ikke konserter, 
men kvelder der jeg kan ha god kontakt med de som 
er med. Gjerne med felles sang, musikkinnslag med 
bilder og en kaffedrøs etterpå. Men vi får se hva folk 
ønsker og hva vi kan få til. 

Adam synes å være full av ambisjoner og visjoner 
for menigheten vår. Nå gjenstår det å gjøre visjoner 
til virkelighet.

Av Ole Thomas Fidjeland

Vi bestemte oss derfor for å prøve med forskjellige typer samlinger 
i løpet av våren og at vi skulle rullere på hvor disse skulle være og 
hvilke av menighetene som skulle være vertskap.
Første UT ble holdt i kirken på Norheim den 17. Januar, men det 
var Avaldsnes som var vertskapet samtidig som Torvestad stilte med 
Goodnews som sangkrefter. Det var over 100 ungdommer til stede, og 
vi opplevde ungdommene sin mottagelse av UT som svært positiv.
Andre UT ble holdt i ungdomshuset på Torvestad den 07. Februar. Da 
holdt den kristne rockegruppa Sarepta konsert, og ungdommen fikk 
være tilhørere til radikal kristen musikk i nymoderne innpakning.
Neste, og tredje UT vil igjen bli holdt i kirken på Norheim den 18 
april kl.19.00. Men denne gangen vil menigheten på Norheim selv 
være vertskap. Deretter vil siste UT for våren bli holdt på bedehuset 
Karmel på Avaldsnes 30.mai kl.19.00 og menigheten på Avaldsnes er 
selv vertskap.
Det vil bli spennende å se om dette er noe som ungdommene vil 
fortsette med over sommeren. For dersom opplegget skal fortsette 
trenger vi ungdommer som ønsker å være med å utforme og gjen-
nomføre ungdomstreffene. Dersom ungdommene engasjerer seg for 
UT kan vi kanskje også starte med egne ungdomsmøter kun for 
Norheim, kanskje… Men det er bare en tanke… Tidligere UT plakater.
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I begynnelsen skapte 
Gud himmelen og 
jorden. Og jorden var 
øde og tom, det var 
mørke over det store 
dyp, og Guds Ånd 
svevet over vannene. 
Da sa Gud: Bli lys 
! Og det ble lys. 
Før begynnelsen var 
INTET. 

Hvordan skal man 
tenke seg intet ? Tenk 

på en ørken, helt flat, uten trær, uten gress, 
uten stein som kan kaste skygge. Tenk deg 
at du våkner om natten og ikke vet hvilken 
vei sengen din vender. Du griper ut i mørket 
med hendene, men det er til den gale siden. 
Om du lytter, hører du ikke annet enn ditt 
eget åndedrag, og du teller åndedragene, helt 
til du ikke kan holde styr på dem lenger, 
du blir forvirret, du vet ikke om det er gått 
et øyeblikk eller en hel time eller en time. 
INTET er et mørke. 
Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte 
lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, mørket 
kalte han natt. Slik skapte Gud lyset og satte 
en grense for mørket. 
Natten er velsignet, for om natten hviler og 
drømmer vi. Natt er tiden for unnfangelse, 
natt er ni måneder i mors liv, mens barna blir 
til, sovende og voggende hos sin mor. Natt er 
spiretid for kornet i jorden. Det står tre gule 
tulipaner på kontoret mitt. De har åpnet sine 
kronbladet mot lyset. De er lys. Underlig å 
vite at denne lyskraft har sprengt seg frem 
gjennom dype lag av jord og mørke før den 
ble en del av dagen, den nye virkeligheten. 
Også påskeeggets lukkede rom bærer i seg 
den samme kime, den samme vilje til liv. En 
dag sprenges skallet.
Og stod opp fra de døde den tredje dag. 
Langfredag er en realitet  -  i verden og i det 
enkelte menneskes liv. Den synes ofte å være 
lengre enn lang, dødsriket har mange navn: 
egoisme, kulde, maktbegjær, hat ... Liver er 
ikke ment å være en kronisk sykdom til 
døden. Oppstandelse betyr jo nettop helbre-
delse, frigjøring, fødsel. Til nytt liv. Til mer 
liv, egentlig. 

Litteraturen har ofte kommet denne sannhe-
ten nærmere enn teologien har gjort. I Goet-
hes Faust heter første scene betegnende nok 
Natt. Innestengt i studerkammerets gravstøv 
drives den lærde doktor Faust til selvforakt 
og selvdestruksjon. Men idet han fører gift-
flasken til munnen, innhentes han av mid-
nattsklokkene som forkynner at Kristus er 
oppstanden. Og Faust overveldes av barn-
dommens lyse og varme bilder, bryter sin-
nets vinterlenker og bekjenner  seg til livet 
igjen. I neste scene spaserer han ut i påske-
morgensolen - som et medmenneske. 

Ingen har tolket begrepet oppstandelse 
dypere enn Dostoievski. Raskolnikovs lang-
fredag er formørket av mord, tukthus, tung-
sinn. Men en har våget å følge på denne via 
Dolorosa, frivillig, konsekvent. En for hvem 
kjærligheten er alt. Sonia er så visst ikke 
noe glansbilde, hennes pasjon rommer både 
lidenskap og lidelse. Ikke bare til det synlige 
Sibir drar hun med den hun elsker, hun går 
helt inn i hans indre isøde, der han tæres av 
den likegyldighet som er verre enn anger. Og 
underet skjer. Engelen Sonia velter steinen 
fra Graven, og Raskolnikov stiger ut av sitt 
skall: I disse syke og bleke ansikter lyste 
allerede en ny fremtids morgengry, en sann 
oppstandelse til nytt liv. Kjærligheten hadde 
kalt dem til live. 

Raskolnikov var gjenoppstått, dette visste 
han og følte han med hver fiber av sitt nye 
vesen. 

Dette er påskens evangelium for meg. Påske 
er en bekreftelse. Påsken bekrefter en annen 
virkelighet her og nå, forvandlingens mulig-
het, kjærlighetens revolusjon !
Påsken er forpliktelse. Ikke til blind tro på 
en overnaturlig engangfenomen. Påske for-
plikter til å gjenskape livet, på en ny måte. 
Oppstandelse betyr at jeg sprenger meg ut 
av min snevre selvopptatthet, min livsangst, 
min dødsangst, ut av den grav jeg graver for 
meg selv. 
Jeg tror på kjærlighetens oppstandelse og det 
nye liv !

God Påske !
Cristina Vikshåland

Mørket og lyset - og påskebudskapet Av Christina Vikshåland
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Konfirmantene i Norheim menighet 8. og 9. mai 2010

Aase André 
Aho Joakim Vik
Alfsvåg Thomas 
Andersen Guro Lindebrekke 
Andreassen Arnt-Ove 
Balm Simon 
Bertelsen Mari
Birkeland Hanna 
Bjørnevåg Birthe Noss 
Bjørnevik Sara Totland
Blikra Katarina 
Boltfjord Fredrik 
Bruntveit Eline Ekkjestøl 
Callaghan Solveig Maria 
Clausen Sandra Herholdt 
Dalen Ole Edvard Nordbø 
Dagfinnrud Beate 
Dagsland Jennifer 
Djupesland Andreas
Domert Susann 
Dommersnes Øyvind 
Eide Tora Margrethe 
Ferkingstad Hilde Bauge 
Fosen Caroline 
Frette Elisabeth 
Flage Brynjulf 
Frøyland Olaf Andre 
Gismervik Martin Bådsvik
Granaas Caroline Ellingsen 
Greiff Sean
Grønhaug Jørgen 
Haar Alexandra Horsfjord 
Hagen Christian Nordnes 
Hansen Bjørn- Vegard Skau-
vold 
Hauge Emilie Sæbø 
Hegglund Aina Marie 
Hettervik Elise 
Hisken Simon Stueland
Hovda Haakon 
Huke Camilla Johannesen
Håland Sofie Xian 
Jentoft Johan Helle 

Johansen Regine 
Johnsen Jonas Underhaug 
Karlsen Magnus Noss
Kallevik Thomas 
Kallevik Tonje Bua 
Karlsen Magnus Noss
Knutsen Stian 
Kolflaath Seline 
Kolnes Sverre Lotsberg
Krogdahl Christina
Kvale Martin Susort 
Kvinnesland Malene Utvik 
Kvinnesland Stian André 
Lanes Håvard Sørvik 
Langeland Sigrid Marie 
Skorpe 
Langås Ruben 
Larsen Ivan Aleksander Alve-
stad 
Larsen Lars Helge Helle 
Lindø Håkon 
Lippestad Stian 
Litland Jone Laxdal 
Lofthus Trine 
Lohiniva Arne Bjerkevik 
Løkken Pål Tonjer 
Mannes Hallvard 
Mannes Henrik Tjessheim 
Mardal Tomas 
Melkevik Morten Bjelland 
Methi Fredrik 
Methi Håkon 
Møller Espen Gaarde 
Møllerhaug Ida 
Naustvik Ingalill Urrang 
Nesheim Nicholas Eirik 
Nesheim Nora Amalie 
Netland Fredrik 
Nilsen Solveig Gjerdevik 
Nordgård Therese Hellevik 
Noreide Even 
Norheim Kristian Mateo 
Norheim Petter Grevstad

Olaussen Julie 
Olsen Morten
Olsen Oda Marie
Osland Erik 
Riisdal Ørjan
Rovik Emil Vikse 
Røvær Elisabeth 
Saltvedt Espen Jacobsen
Selsaas Elina Carey 
Selsvik Alexander 
Skarsgård Christoffer Rørvik 
Smistad Tonje 
Solbakken Andrea Edvinsen 
Solbakken Andreas Eide 
Solberg Daniel Strømme 
Stange Kristine Valen 
Steindal Jon Ove 
Steine Maren 
Stensland Siri 
Sternhoff Helene 
Strømø Runar Bastholm 
Sørensen Jostein Steinstø 
Sørensen Michal
Sørgård Vegard
Sørvik Silje Ramberg 
Søvold Jørgen Ertsland
Tellefsen Julie 
Tollaksen Tina 
Tveisme Ottar 
Tvihaug Carlos Harald 
Utseth Kristian Mørch
Vika Antonie Regin 
Vorraa Tiril Bjordal 
Våge Jonas 
Vågen Martin 
Wiik Marthe Midtbø 
Øie Håkon 
Økland Daniel 
Økland Jeanette 
Østebøvik Sondre 
Årvik Kristina 
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Hun er en reiselysten 24-åring fra 
Vormedal som for tiden studerer 
medisin på 5. året i Bergen. I løpet 
av sine studieår har hun rukket å 
reise halve jorden rundt samt besøkt 
og arbeidet på flere humanitære pro-
sjekter. Mye elendighet har hun sett, 
men også mange gode møter med 
mennesker med annen bakgrunn, 

kultur og tro. Da hun ble spurt om å skrive et innlegg 
i menighetsbladet, sa hun umiddelbart ja. Vi lar Siv 
Helene Eriksen fortelle om veien dit hun er i dag. 

Ekte Vormedalsbu
Jeg vokste opp et steinkast unna Vormedal skole og 
hadde en trygg og aktiv oppvekst. I løpet av barne- 
og ungdomsårene var jeg innom både svømmeklubb, 
fotball, korps, karate og musikkskole. Gjennom opp-
veksten tilbrakte jeg også mye fritid i Norheim 
menighet. Jeg har mange gode minner fra denne 
perioden, både fra barnekor, konfirmanttid og årene 
i Nytt Liv. Vi dro på turer både til fjells og utland, 
lagde revy og deltok på alfakurs for ungdom. Det 
var rom for både natur-, kultur- og trosopplevelser. 
Norheim menighet var et trygt og inspirerende sam-
lingspunkt for oss ungdommer, med flinke og res-
surssterke ledere som ofret mye tid og energi på 
oss. Disse er fortsatt forbilder for meg. Uten denne 
bakgrunnen hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. 

Fra ”Gå Ut Senteret” til Bangladesh 
Jeg bestemte meg tidlig for at det var lege jeg 
ville bli, og reiselysten som jeg alltid har vært, var 
den store drømmen på sikt å få jobbe i utlandet. 
Etter å ha fullført videregående på Vardafjell ville 
jeg ut i verden. Da gikk turen til Bangladesh. Dette 

var gjennom Normi-
sjon sitt studium i 
tverrkulturell kommu-
nikasjon på Gå Ut Sen-
teret i Hurdal. Dette 
ble et 5 måneders langt 
opphold som bød på 
spennende opplevelser, 
men også utfordringer 
i møte med en helt 
ny kultur. Her jobbet 
jeg på barnehjem og 
tuberkuloseklinikk. Jeg 
skrev også en oppgave 
om syreskading, og 
organisasjonen Acid 

Survivors Foundation (ASF) sitt arbeid for å hjelpe 
ofrene for denne grufulle praksisen. Møte med de 
syreskadde gjorde sterkt inntrykk. Jeg husker spesielt 
en 5 år gammel jente som hadde ligget ved siden 
av sin mor, da en uvenn av familien kastet syre 
over dem. Dette barnet fikk ødelagt spiserøret sitt 
og måtte mates med grøt daglig. Motivet for å kaste 
syre på mennesker er ofte menn som får avslag på 
ekteskapstilbud, og derfor vil hevne seg ved å øde-
legge kvinnens mulighet for andre ekteskap. Andre 
årsaker kan være familiefeider eller motiver knyttet 
til ære. ASF gir ikke bare medisinsk bistand, men 
hjelper også denne stigmatiserte gruppen med både 
arbeid/utdanning, samtalegrupper og gir dem et sted 
å bo. Etter oppholdet i Bangladesh ble motivasjonen 
for å ta fatt på legestudiet i Bergen forsterket, og 
høsten 2005 begynte studentlivet for fullt. 

Fra Vormedal til ... Av Siv Helene Eriksen og Sigbjørn Tjelle

Siv Helene i møte med syreskadde jenter.

Jentene på barnehjemmet danser etter tradisjonell 
musikk.Siv Helene kles opp i sari.
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Aktiv fritid i Bergen
Jeg fant meg fort til rette i Bergen, og opplevde 
et inkluderende og spennende studentmiljø. På fri-
tiden har jeg blant annet engasjert meg i KRIK 
(Kristen Idrettskontakt) og jobbet som  leksehjelp 
og norsklærer på asylmottak. Jeg har også vært med 
å organisere ”Forum for tro og verdier” på Bergen 
Rådhus, der målet er å bevisstgjøre unge voksne på 
verdispørsmål i samfunnet. 

Ut i verden
Reising og kulturopplevelser har alltid vært en stor 
og viktig del av livet mitt. Etter to år på medisinstu-
diet tok jeg et halvt år fri der jeg studerte spansk- 
og latinamerikastudier i Nicaragua. Jeg fikk også 
besøkt barnehjemmet Abrac i Brasil og en fødekli-
nikk for indianere i Ecuador. Noe som gjorde sterkt 
inntrykk på meg var møtet med slummen i Brasil. 
Jeg husker spesielt da vi kom til en familie der 
sønnen hadde vært borte i flere dager, og kunne 
ikke vise seg hjemme fordi han var i mafiaens søke-
lys. De andre familiemedlemmene ble truet på livet. 
Moren i familien var helt fortvilet, og visste ikke 

hva hun skulle gjøre. Dette er den harde virkelighe-
ten i Brasils mange favelaer, hvor kriminalitet og 
narkotika er en del av hverdagen. Det er heldigvis 
ikke bare elendighet på denne siden av verden. Sør-
Amerika trollbandt meg med sin åpne kultur, gjest-
frie mennesker og flotte naturomgivelser.
I forbindelse med studiet skriver jeg en oppgave om 
tuberkulose hos barn i Pakistan. Dette resulterte i 
et 5 ukers opphold i dette konfliktfylte landet som-
meren 2009. I denne perioden var verdens øyne var 
rettet mot Swat-dalen, og terrortruslene lå som en 
kappe av frykt over innbyggerne. Tross bekymring 
fra familie og venner, dro jeg ned for å fullføre 
arbeidet med prosjektet. I Pakistan fikk jeg oppleve 
en spent situasjon på nært hold, og ble kjent med 
mennesker som levde i frykt for nye bombeangrep. 
For meg ble det viktig å vise forståelse for deres 
situasjon og få et riktig innblikk i samfunnet, uav-
hengig av medienes fokus. Som helsearbeider var 
oppgaven min først og fremst å fokusere på landets 
utfordringer i møte med tuberkuloseproblematikken. 
Tuberkulose er en av de største dødsårsakene på 
verdensbasis, og Pakistan ligger som nummer 8 på 
listen over hardest rammede land. I løpet av opphol-
det møtte jeg på mange ressurssterke og flotte men-
nesker med et sterkt ønske om at freden en dag skal 
senke seg over landet.

Fullføring av studiet
Om halvannet år skal hun være ferdig med sine 
studier og håper etter turnus å kunne jobbe med 
infeksjonsmedisin. Kanskje vil du etter hvert treffe 
alltid like blide og positive Siv Helene på Hauge-
sund sjukehus som turnuslege/lege. 
Påsken kommer Siv Helene til å tilbringe i Australia. 
På oppfordring  røper hun at  ”Deg være ære” er 
en salme hun er veldig glad i, 2. verset finnes på 
forsiden.

Med KRIK-ungdommer til fjells.



Fastlandsiå nr. 1 - Årgang 10 - Utgitt av Norheim menighet - Mars 20108

Torget - stort og små  på Fastlandsiå
BASAR
på Tuastad bedehus fredag 30/4.

PÅSKESANGKVELD
Det blir også i år sangkveld i Torvastad kirke 2.påskedag, felles for 
Avaldsnes, Norheim og Torvastad. Her vil krefter fra Avaldsnes med-
virke, samt forsangere og musikere. 
Men i første rekke er dette en kveld for den jublende fellessangen, med 
mange kjente og noen litt nyere påskesanger. Velkommen til å bli med i 
det store ”felleskoret” for 3 menigheter  2.påskedag kl.19.00.

KOLNES BEDEHUS TRENGER STØTTESPILLERE
Kolnes bedehus har de siste årene hatt svak økonomi. I 
dag er det særlig barn og unge som møtes regelmessig 
på bedehuset til Barnegospel, Torsdagsspell og Fredags-
klubb. Dette er viktige tilbud som gir barna verdier 
som varer. Denne virksomheten gir dessverre ikke 
nok inntekter til å dekke stadig økende utgifter til forsik-
ring, strøm, vedlikehold m.m. Derfor vedtok årsmøtet i 
februar 2010 at det settes i verk en innsamling.
På denne bakgrunn oppfordres alle som ønsker å støtte 
bedehuset på Kolnes til å gi en pengegave. Både  små 
og store beløp er kjærkomne. Kanskje du kan tenke deg 
å bli  støttespiller med faste innbetalinger, for eksempel 
hver måned? Bruk kontonummer 3340 61 00257. 
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DØPTE:
13.12 Anna Emilie Nordvik
 Daniel Johansson Norem
 Heidi Stakkestad
20.12 Konstanse Josefsen
27.12 Tiri Gulhaugen Ervik
10.01 Emilie Fossdal Edvardsen
24.01 John Henrik Vikse Eriksen
 Mathilde Alsaker Klovning
 Julia Eiternes Vågen
21.02 Isak Vatland Djøseland
 Andrea Håkonsen
 Jacob Herland Halnes
 Sondre Bratthammer Heien
 Oda Kleivane Nilsen
 Celina Skarstein
 Thelma Ruud Velde
07.03 Joachim Espelid
 Mia Helene Lindstrøm
 Malin Amdal Midtgård
 Stian Støle Sørvåg
 Hanne Øvrebø Stople

DØDE:
08.12 Amalie Langeland
10.12 Bjørn Egil Rinden
14.12 Odd Storhaug
10.01 Asta Eline Johansen
14.01 Bernhard Barene
20.01 Anna Kvalnes Hansen
30.01 Anna Rossebø
20.02 Else Berit Dahle
02.03 Svend Martin Fosen

21.3. 11:00 Norheim kirke 
21.3. 11:00 Tuastad bedehus 
28.3. 11:00 Norheim kirke 
1.4. 19:00 Norheim kirke 
2.4. 11:00 Norheim kirke 
4.4. 11:00 Norheim kirke 
11.4. 11:00 Norheim kirke 
18.4. 17:00 Kolnes grendahus 
18.4. 11:00 Norheim kirke 
18.4. 11:00 Tuastad bedehus 
25.4. 11:00 Norheim kirke 
2.5. 11:00 Norheim kirke 
8.5. 10:30 Norheim kirke 
8.5. 12:30 Norheim kirke 
8.5. 14:30 Norheim kirke 
9.5. 10:30 Norheim kirke 
9.5. 12:30 Norheim kirke 
13.5. 12:00 Tuastad bedehus 
16.5. 11:00 Norheim kirke 
17.5. 08.45 Tuastad bedehus 
17.5. ? Kolnes grendahus 
17.5. 10.15 Mykje skole 
23.5. 11:00 Norheim kirke 
30.5. 11:00 Norheim kirke 
6.6. 17:00 Kolnes grendahus 
6.6. 11:00 Norheim kirke 
13.6. 11:00 Norheim kirke 

Påskegudstjenester i Norheim kirke

JØDISK PÅSKEMÅLTID

 Det blir arrangert jødisk påskemåltid (sedermåltid) på Kolnes bedehus laurdag 27. mars kl 16:00.  Samlinga 
krinsar om Israelsfolket si utferd frå Egypt: frå slaveri mot fridom.  Heile familien er velkomen.  Middag er 
ein del av påskemåltidet.  Heile samlinga varer eit par timar.  Påmelding seinast onsdag 24. mars til Susan 
og Vidar Frette, tlf 52 83 36 18, 958 24 963, 480 27 451; e-post: frettes@online.no.
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Palmesøndag kl 11  ”Hosianna! Velsignet være han som kommer i Herrens navn!

Skjærtorsdag kl 19 Agapemåltid med rikelig velsignelse. Fortsetter med nattverdgudstjeneste. ”Da reiser han 
seg fra måltidet, legger fra seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. Så heller han vann  i et fat og 
begynner å vaske disiplenes føtter …”

Langfredag kl 11 Pasjonsgudstjeneste ”Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?”

Påskedag kl 11 Høytidsgudstjeneste ”Han er oppstanden!”

         2  0  1  0



Fastlandsiå nr. 1 - Årgang 10 - Utgitt av Norheim menighet - Mars 201010

www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
Åkrehamn-Skudeneshavn

www.imibb.no  post@imibb.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/ungd.leder 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 37 - hilde.gudmundsen@karmoykirken.no

Redaksjonsutvalget:
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
Sigbjørn Tjelle    40 24 43 60 -sigbjorn.tjelle@haugnett.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. 09.00-14.00.

Støtt våre sponsorer.
De støtter oss.

Norheimtunet 63, 5542 Karmsund
tlf. 52831833

Et alternativ for aktive mennesker

Støtt våre sponsorer.
De støtter oss.

E-post: norheim@karmoykirken.no  Konto Norheim menighet: 3330 07 70520
Hjemmeside: www.norheimkirke.no  Konto Givertjenesten: 3340 61 00575

Tlf:52 70 19 70
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Lørdag 17.april er dagen hvor jenter i alder 15-25 
år fra distriktet skal få komme til Norheim kirke og 
ha en skikkelig festdag sammen med ca. 200 andre 
jenter!
Vi planlegger et stort arrangement som vi har valgt å 
kalle for ”Miss Nord-Karmøy, with a golden heart”. 
Avaldsnes menighet og Torvastad menighet er også 
med og samarbeider om dette.
Mange har blitt overrasket over tittelen, da den helt 
klart assosieres med skjønnhetskonkurranser som 
vi alle kjenner igjen fra 
media. Dette er derimot 
noe helt annet, selv om 
vi skal ha en misse- 
kåring mot slutten av 
kvelden. 

Arrangementet tar sikte 
på å møte behov for 
både ånd, sjel og 
kropp! Med oppstart 
kl 12 på dagen og 
avslutting ved midnatt 
samme dag. 
Prostiprest Eldbjørg 
Andreassen har ansvar 
for første sesjon, hvor 
hun med utgangspunkt 
i kvinneskikkelser i 
bibelen skal belyse 
stikkord som drømmer, 
visjoner, selvtillit, håp 
og ikke minst tro. Dette 
er relevante temaer for 
jenter i dag, og dette 
blir veldig spennende.

Andre sesjon begynner 
kl 14.30, hvor kropp 
skal være i fokus. Det 
vil da være velværesta-
sjoner i hele kirka, slik 
at jentene kan gå fra stand til stand og få hjelp 
til stell av hår, makeup, hud, negler, øyenbryn, fot-
pleie, treningsveiledning osv. Det er flere frisører 
som stiller, makeup-personell, hudpleiere, ansatte 
fra Haugesund aerobic- og treningssenter, neglede-
signer, spabehandlere osv. Alle disse stiller opp fri-
villig, men får lov å markedsføre seg selvsagt. Så 
dette er en vinn-vinn situasjon for begge parter. Vi 
er så takknemlig for alle som har sagt ja til å stille 
opp og som har gjort dette arrangementet mulig å 

gjennomføre. 
Under denne sesjonen vil Cafe Chillout være åpen, 
og det vil være mulig å slappe av litt innimellom 
også. Etter andre sesjon går jentene hjem. 

Kl 20.00 skal de komme tilbake til kirka. Da er 
det sjela som skal få oppmerksomhet. Jentene har 
da tatt på seg finstasen, har fått håret fiksa, neglene 
lakka og sminken sitter perfekt. Da venter det rød 
løper, blitzregn, 3- retters middag, disco i undereta-

sjen og underhold-
ning og betjening av 
gutter. På slutten av 
kvelden vil kårin-
gen foregå. Da er 
det de som har 
meldt seg på som 
har stemt på en 
jente som de synes 
fortjener tittelen, på 
bakgrunn av et per-
sonlig engasjement 
eller sin personlig-
het. Det er altså det 
innvendige som står 
i fokus og som gjør 
den aktuelle jenta til 
en verdig vinner!

Vi har fått mye 
god tilbakemelding 
på dette 
arrangementet og 
det er allerede over 
100 påmeldte jenter 
fra både Avaldsnes, 
Torvastad, Norheim 
og Haugesund. Vi 
har satt en grense 
på 200 jenter, så her 
må en skynde seg å 
melde seg på.

 Vi trenger også frivillige gutter til å ta bilder, 
lage og servere mat, betjene jentene og til under-
holdningsbidrag. All påmelding skjer til mobnr: 
95749505 eller på mail: 
malin.egeland@karmoykirken.no. Send kodeord 
”MISS”+navnet ditt. Hele dagen koster bare 100.-. 
Dette inkluderer alt og betales i døra når dere 
kommer. For mer info se facebook gruppen: Miss 
Nord-Karmøy.

Miss Nord-Karmøy Av Malin Egeland
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5.mars var det åpning av den nye klubben i Norheim 
kirke, Norchill!! Ungdommene har savnet flere kon-
tinuerlige tilbud i kirken.Det ligger også meg på 
hjertet, å ha eller danne et miljø her  hvor de unge 
kan komme for å være. Som de er, og bare kose 
seg! 

Endelig kan vi reklamere for dette og juble over en 
flott åpning, hvor over 50 ungdommer var innom i 
løpet av kvelden. Tema denne gang var ”Fear factor” 
De som ville være med ble delt inn i lag, så var det 
ulike ting de skulle gjennom. Både ekle ting som 
skulle spises, ting de skulle gjøre som krevde styrke, 
høy smerteterskel og ikke minst glimt i øyet. Det 
ble spist levende guppyer, råe egg, samt konkurranse 

om hvem som fikk flest marshmellows inni munnen, 
høyest hår, hvem som klarte å holde ut lengst med 
klesklyper på tunga og med ett 9 V batteri på tunga. 
Det var høy stemning , mye latter og ungdommene 
var utrolig  tøffe og utholdende.

Vi vil ha et tema hver gang, som knytter opp mot 
en aktivitet. Ellers er det rom for spilling av brett- 
og kortspill, biljard, airhockey, singstar, gitarhero og 
Cafè Chillout tilbyr god mat, kalde og varme drikker 
og selvsagt mye digg! Hovedhensikten er med hele 
klubben er det sosiale og at vi skal knytte vennskap, 

så vi legger stor vekt på et godt miljø hvor det er 
stor takhøyde.

Klubben åpner kl. 19.00 og varer til midnatt. Vi 
håper at det fra høsten av vil være Norchill annen 
hver fredag. Det er for 9.klasse og oppover og er en 

utmerket samleplass for ungdommene! Enten de vil 
spille, være aktive i cafedriften eller om de bare vil 
”henge” som de sier.

Kjerkepøblene har jo som kjent datatreff hver fredag 
fra kl 18-24. Vi har derfor inngått et samarbeid med 
dem om lokalene og kiosken. Så her kan derfor de 
data interesserte få være med på klubbvirksomheten 

og de som kommer på klubben kan også ha med seg 
dataen sin om de ønsker å det.

For oversikt over de aktuelle klubbdatoene sjekk ut: 
www.norheimkirke.no

Norchill Av Malin Egeland

Layout: Trond  Krogsæter   
Trykk:  Karmøy trykkeri
Forsidebilde er tatt på stranden i Nicaragua 
av Siv Helene Eriksen

Cafe Chillout er verdt et besøk. Blide jenter på Norchill.


