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”Alltid freidig hvor du går,” (nr. 416 i salmeboka) - er dét et motto 
også i sultkatastrofenes og terrorens tid? Christian Richardt sier ikke 
at vi skal gå freidig på i egen kraft: Nei, vi skal se opp mot stjerne-
himmelen lik Abraham og huske på Guds løfter. (1. Mos. 15,5) Gjen-
nom Jesu frivillige offerdød har vi alle fått fri tilgang til Gud som en 
kjærlig Far. ”For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt 
ja.” (1. Kor. 1,20)  Det er nok å tro enkelt på Gud og be den bønnen 
Jesus har lært oss. Luther sier om Fadervår: ”Gud vil med disse ord 
oppmuntre oss til å tro at han er vår rette Far og vi hans rette barn, for 
at vi trøstig og med full tillit skal be til ham, slik som gode barn ber 
sin kjære far om noe.” Vi ber om at Guds navn må bli hellig hos oss, 
at Guds rike må komme hit til oss, at Guds gode og nådige vilje må 
skje også hos oss. Gud er vel nær oss og vil ha omsorg for oss, men 
dette ser vi lettere når vi ber. Og så må vi be om at Guds forløsende 
kjærlighetskrefter må virke gjennom oss, slik at vi kan være til nytte 
for vår neste.
La oss da kjempe for alt vi har kjært, for alle dem vi er glad i - med 
et Fadervår i pakt.

Med et fadervår i pakt... Av kantor Håvard Skaadel

Under kirkevalget 2011 kan du stemme på hvem 
som skal styre i Norheim menighetsråd (lokalt). 
Men også hvem som skal styre i Stavanger bispe-
dømmeråd (regionalt). Dette er altså to valg, der du 
kan påvirke.

Valgdag 12. September
Mandag den 12. September vil det være mulighet 
for avgi stemme mellom kl: 08.00 - 20.00 på føl-
gende steder:
” Norheimshallen 
” Kolnes skole (biblioteket) 
” Tuastad skole 
” Fosen grendahus 
Dette er de samme stedene som det vil bli avholdt 
kommunevalg. Så dersom du finner lokalet for kom-
munevalg, så er ikke kirkevalget langt unna.

2. Valgdag 11. September
Søndag den 11. September vil det også være mulig-
het for avgi stemme kl: 12.30 - 13.30 etter gudstje-
nesten.

Hvem kan avgi stemme?
For å kunne stemme må du:
* Fylle 15år i 2011 (årets konfirmanter) eller være eldre.
* Være medlem av Den norske kirke
* Tilhøre (bo i) Norheim sokn.

Dersom du avgir stemme den 11. september kan du 
ikke avgi stemme på valgdagen 12. september.
Dersom du har avgitt stemme ved forhåndsstem-
ming tidligere, så kan du avgi stemme på valgdagen 
12. september. Forhåndsstemmen vil da bli forkas-
tet.

Hvordan fungerer valget?
Valg av menighetsråd:
En stemmeseddel uten endringer gir 1 stemme til 
alle kandidater (dette er nytt fra forrige valg!).
Ved å sette kryss ved kandidatens navn, gir du denne 
kandidaten 2 stemmer.
Ved å stryke ut kandidatens navn fra listen, gir du 
denne kandidaten 0 stemmer.
Det er også mulig å gi stemme til noen andre enn de 
som er ført opp på listen. Dette gjøres ved å skrive 
opp navnet i avsatt felt nederst på stemmeseddelen.

Listen er prioritert, men dette får kun konsekvens 
dersom to kandidater får like mange stemmer. Det 
er derfor ikke mulig å flytte prioriteringsrekkefølgen 
for kandidatene på stemmeseddelen (dette er nytt fra 
forrige valg!).

Valg av bispedømmeråd/kirkemøtet:
En stemmeseddel uten endringer gir ingen stemme 
til noen kandidater og blir forkastet.
En stemmer ved å gi prioritet (rangering) til den/de 
kandidatene en ønsker å stemme på.
Det er mulig å rangere så mange kandidater en 
ønsker.

Vi har sunget denne sangen 
mange ganger, kanskje siden 
barndommen - og enda mer disse 
siste ukene, da nasjonen samlet 
seg i sorg og ettertanke. 
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Navn: Inger Synnøve Stange
Yrke: Lærer/adjunkt - Avaldsnes skole Alder: 47 
Bosted: Sakkestad, Haugesund
Relevant erfaring:  Har vært aktiv i ulikt barne- og ungdomsarbeid 
i regi av Norges KFUK-KFUM i 35 år på Torvastad, Flesberg, Stord, 
Nordfjordeid og Norheim. Har jobbet som menighetssekretær på Tor-
vastad og 10 år som kretssekretær for KFUK-KFUM i Nordfjord og 
Haugalandet. Har vært medlem i Stavanger bispedømmeråd 1 periode + 
har hatt ulike verv i utvalg i Norheim menighet siden 1997.
Satsingsområder: Jeg synes det er viktig å ha et rikt, raust og 
omfattende aktivitetsarbeid i regi av menigheten til alle aldersgrupper 
og livssituasjoner. Det er gjennom ulike grupper og aktiviteter vi kan 
bygge kristne fellesskap som hjelper oss å leve i tro på den treenige 
Gud og være en støtte for hverandre i hverdagen. Vi skal være en god 
folkekirke å høre til i.
Oppgaven for menighetsrådet må være å legge til rette for at vi kan 
støtte opp om alt godt arbeide som gjøres av frivillige og ansatte i 
Norheim menighet. Vi må og hjelpe til å koordinere arbeidet slik at 
dette er et inkluderende kristent fellesskap som ser og vet om hverandre 
og støtter hverandre slik at vi kan være rause og tydelige.

Kandidatene til Norheim menighetsråd

Navn: Bodil Elisabeth Frette
Yrke: Sykepleier Alder: 50  Bosted:Kolnes

Relevant erfaring: Jeg har vært med i barnearbeid tidligere. Er nå 
med i misjonsforening og sitter i menighetsrådet.
Satsingsområder: Jeg er positiv til at menigheten har tilbud til 
de forskjellige aldersgruppene. Det er stor aktivitet i kirken i løpet 
av ukene, men jeg håper at flere vil finne sin plass i gudstjenesten. 
At gudstjenesten kan være en positiv og inkluderende møteplass for 
folk i alle aldersgrupper. Jeg håper flere kan få oppleve et tettere 
eierforhold til kirken. At dette er ”min kirke” og der vil jeg engasjere 
meg! Engasjement skaper tilhørighet og en får mye tilbake selv når en 
våger å si ja til å være med!

Navn: Karl Martin Hansen
Yrke: Utdannet lærer  Jobber i båtfirma, selger 
Alder: 41  Bosted: Spanne

Relevant erfaring: Har en periode i menighetsrådet, og kan slikt sett 
være en av dem som kan holde tråden videre.

Satsingsområder: Det er viktig med en allsidig åpen og inklude-
rende kirke.
Barne og ungdomsarbeid er veldig viktig.

Konfirmantbildene er tatt av: Erik Hustveit
Layout:    Trond Krogsæter
Trykking: Karmøy trykkeri 
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Navn: Judit Vikingstad
Yrke: Psykiatisk hjelpepleier  Barnehagearbeider

Relevant erfaring: Har vært med i en mor barngruppe for lenge 
siden. Har vært med å drive speiderarbeid på Norheim i mange år.

Satsingsområder: Viktig å være romslige og tydelige i kirkens ver-
dier. Jeg er opptatt av arbeid blant barn og unge i menigheten.

Navn: Trond Krogsæter
Yrke: Adjunkt og bonde Alder: 42 Bosted: Røyksund
Relevant erfaring: Har sittet en periode på 4 år i Norheim menig-
hetsråd. Er redaktør i menighetsbladet Fastlandssiå.
Er leder i Gudstjenesteutvalget på Tuastad.
Har sittet 4 år i gudstjenesteutvalg på Tonstad i Sirdal.
Satsingsområder: Menighetens ansikt ut mot de som bor i menig-
heten. Hva er viktig for å nå flere gjennom det kirkelige arbeidet?  Det 
er viktig med et bredt tilbud til flere, at kvaliteten på tilbudene er gode, 
og at informasjonen kommer ut til dem som kan være interessert.
Savner et tilbud som er direkte rettet mot aldersgruppen 30-50 år. 
Synes det er viktig at det desentraliserte gudstjenestetilbudet som er i 
dag, med faste gudstjenester på Tuastad og Kolnes opprettholdes.

Navn: Hans Jørgen Dahl
Yrke: Dr. Ing Spesialrådgiver - Gassco  Professor II - NTNU
Alder: 57 Bosted: Norheimskogen
Relevant erfaring: Jeg har tidligere deltatt i menighetsrådet i en 
periode og jeg var formann i 3 år. Dette opplevde jeg som en god og 
meningsfull erfaring.
Satsingsområder: Jeg synes det er fint å kunne bidra i menighetens 
liv og tjeneste på en konkret og håndfast måte - noe deltagelse i 
menighetsrådet gir mulighet for. Det gleder meg hvis jeg kan bidra til 
gode diskusjoner som kan forene oss som menighet og styrke oss i 
arbeidet for en evangeliserende, omsorgsfull og imøtekommende kirke.

Navn: Mona Sørbø Monsen
Yrke: Sykepleier, Misjonær Alder: 36 Bosted: Vormedal
Relevant erfaring: Har du tidligere erfaring med menighetsarbeid:
Jeg har i 8 år vært misjonær i menighetsarbeid i Peru. Der var jeg bl.a 
med på oppbyggingen av en ny kirke, gudstjenester, trosopplæring og 
diakoni. Jeg har også i Norge vært og er aktiv som leder i kristent 
barnearbeid/søndagsskole.
Satsingsområder: Trosopplæring ser jeg på som det aller viktigste. 
Ordene ”døpe” og ”lære” henger nøye sammen i misjonsbefalingen. 
Det er viktig at både barn, ungdom og voksne blir kjent i Bibelen og 
lærer om hvem og hva de tror på.
Navn: Karl-Inge Stensland
Yrke: Utviklingssjef - Jakob Hatteland Computer Alder: 44 
Bosted: Vormedal
Relevant erfaring: Jeg har vært involvert i ungdomsarbeidet gjen-
nom Nytt Liv tensing gjennom en del år, og synes dette har vært kjekt 
og givende.
Satsingsområder: Norheim menighet har vært flinke til å nå ut til 
mange alders- og interessegrupper. Dette krever et aktivt og interessert 
menighetsråd som backer opp, og jeg ønsker å bidra til dette.
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Navn: Cristina Steluta Vikshåland
Yrke: Dr. i fysikk Phd forsker - Statoil Alder: 40 
Bosted: Norheimskogen
Relevant erfaring: Jeg har jobbet med mange arbeidsoppgaver 
innen kirkemusikk, omsorgsarbeid og pedagogikk, i tillegg til øko-
nomi eller har hatt ansvar for kirkens eiendom. Jeg har jobbet med alt 
fra gudstjenester og konserter, konfirmanter, kor, barnehage, ungdoms-
klubber, og innen økonomi, budsjetter og stell av kirker (noe i mitt 
hjemmlandet Romania og noe i Norge). I tillegg til det jobber (skriver) 
jeg fast innlegg i kirkens menighetsbladet Fastlandsiå og er en del av 
redaksjonen her på Karmøy. Har også jobbet som kirketjener.
Satsingsområder: Jeg ønsker fortsatt å jobbe med gudstjenester,  
konserter, konfirmanter, kor, barnehage og ungdomsklubber. Ønsker 
å delta i menighetsarbeid. Ønsker å skrive innlegg og tanker i menig-
hetsbladet Fastlandsiå og trives veldig med dette, spesielt etter at jeg 
har mottatt så mange positive tilbakemeldinger fra folk i distriktet. 
Jeg ønsker å jobbe som kirketjener.

Navn: Ragnhild Oma
Yrke: Omsorgsarbeider Alder: 61 Bosted: Norheim

Relevant erfaring: Jeg har tidligere vært med i søndagsskole og 
speiderarbeid, kor og diakonalt arbeid for psykisk utviklingshemmede 
og kirkeskyss for eldre. Fra 2001 til 2009 var jeg med i menighetsrå-
det. 
Satsingsområder: Jeg vil at Norheim menighet skal ha tilbud om 
kristent fellesskap til alle.
Jeg håper på godt samarbeid og engasjement i saker som gjelder 
diakoni og gudstjenesteformen.
Navn: Odd Inge Sandvik (Mangler bilde)
Yrke: Ingeniør - Statoil 
Alder: 52 Bosted: Kolnes

Relevant erfaring: Vært litt med i speiderarbeidet i Norheim.

Navn: John Geir Knutsen
Yrke: Rektor Alder: 51 Bosted: Norheim

Relevant erfaring: Erfaring fra søndagsskole, ungdomsklubb, kor, 
speider, KFUK/KFUM, konfirmantarbeid, div. styrer, menighetsråd, 
arbeidet som menighetssekretær…

Navn: Maria-Monika Metallinou Log
Yrke: Dr.ing kjemiteknikk Dekan - Høyskolen Stord/Haugesund 
Alder: 50 
Bosted: Vormedal
 
Satsingsområder: Jeg mener misjonsprosjektet er viktig, og de 
mindre fora, foreninger, bibelgrupper, osv. som hjelper oss med disip-
pelskap og fellesskap.
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I  september er det 10 år siden Kirkeringens 
damer i Norheim Menighet startet opp sin tur-
gruppe. De har vandret mange turer, både i nær-
miljøet og i distriktet. Nå vil de bli flere. Og de vil 
gjerne ha mennene med seg.

Fast rute
Astrid Dueland, som er en av de aktive, forteller 
om turer til både Bømlo, Visnes, Aksdal, Ryvarden, 
Steinsfjellet og Vardafjellet. Men oftest har de van-
dret sin faste rute mellom Norheim og Vormedal 
Grendahus, som de har tilgang til og kan ta en pause 
med matpakke. - Vi ønsker jo flere med på laget 
da, sier en entusiastisk Dueland, som forteller at den 
siste tiden har antallet minket. Mange begynner å 
komme i en anseelig alder, samt at nyrekruttering 
har manglet. - Det er ikke anstrengende å gå tur med 
oss, det er kjekt og sosialt, og det gjør godt på flere 

måter å komme seg ut, sier hun. Hun er glad for at 
det er et fast tidspunkt man møtes, da er det lettere 
å komme seg avgårde. 

Den gyldne spaserstokk
Hvis det går an å friste med litt belønning har De 
glade vandrerne et godt samarbeid med lokalbanken 
på Norheim. De sponser spaserstokk, og et hefte 
hvor du fører opp alle dine turer. Gjennomfører du 
20 turer i året får du et merke som du fester på stok-
ken. - Det er så koselig når banksjefen kommer med 
fløtekake og merker hver år, sier Dueland som inder-
lig håper at flere vil bli med utover høsten. Kanskje 
det vanker både bedre helse og en spaserstokk til 
neste år.

KIRKENS GLADE VANDRERE BLIR 10 ÅR
Av Sissel Lavoll Martinsen

Fra v. Gunnbjørg Avaldsnes, Ingebjørg Milje, Turid 
Sandvik, Ragnhild Netland, Anna Vikse, Marie Eli-
sabeth Nordbø, som alle var med på den første 
turen 19.09.2001.

På tur til Aksdal

Til Kvalen i ruskevær.

Til 
Ryvar-
den i 
2004
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EN LITEN PIKE og 
hennes bror leker på 
en sollys eng i 
sommer. Jublende 
strekker de seg etter 
sommerfugler og har 
det helt strålende. I 
leken glemmer de det 
meste omkring seg, og 
ivrig jager de enda 
en sommerfugl som 
de kanskje nesten kan 
nå. De vet ikke, eller 
har glemt, at engen 

avgrenses mot fjorden av 
- ingenting. Tråkker man utenfor gresset ytterst på 
kanten, følger et stupbratt fall langt ned i avgrunnen. 
Et fall ingen kan overleve. Og broren løper nå etter en 
sommerfugl som flakser ut over  fjorden. Da er det at 
en vakker engel svever ned og med et ømt smil legger 
sin hånd på guttens skulder og fører ham i sikkerhet, 
bort fra den visse død.

Da dagens 50-åringer her i landet var barn, hang dette 
eller liknende bilder ofte i barnekammeret over sengen. 
Bildet av skytsengelen som redder barnet fra å styrte 
utfor, eller som fører det frelst forbi det manglende 
brettet i hengebroen over avgrunnen. Barnets egen ver-
neengel. Før jeg sier mer om skytsenglene, må jeg 
tale om engler som sådan. De er i dag blitt svært 
populære. Engler oppfattes som vennlige, skjermende, 
beskyttende og lett diffuse åndskrefter, alltid vakre, 
gangbare i enhver ”new age” sammenheng, så vel som 
i klassisk kristendom.
Ufarlige og beskyttende formidler de et nokså uspesifi-
sert (i en del amerikanske filmer undertiden altfor spe-
sifisert) budskap om at det finnes mer mellom himmel 
og jord. Og vi husker at det for kort tid siden ble opp-
rettet en ”engleskole” her i landet. Kirken anerkjenner 
at engler finnes, ingen tvil om det, det er simpelthen 
troslære, basert på hva Bibelen har å si om englene. 
De er åndsskapninger uten legeme, men personer med 
både forstand og vilje. Skapte av Gud hører de Himme-
len til, deres herlighet og fullkommenhet er en avglans 
av Guds herlighet. Englene er Guds tjenere, og de 
tjener fullbyrdelsen av Guds plan. Dermed er englene 
ikke bare til for å fylle himmelen med lovprisning av 
Gud, men for å tjene Guds vilje med oss: Hans vilje 
til vår frelse, Hans kjærlighet og omsorg, Hans forsyn 
og styrelse, Hans vilje til å meddele seg til oss og fylle 
oss med håp.
De handler på Hans bud, og i forhold til menneskene 

er deres viktigste oppgave å formidle et budskap til 
mennesker i særlige situasjoner. Vi kan fra det Nye 
Testamente tenke på Bebudelsen, Oppstandelsen eller 
Peters befrielse. Det vesentlige ved englene er altså 
det de utfører på Guds bud; det er den plan de tjener, 
budskapet fra Ham står i sentrum - ikke budbringerne. 
Det er dette som Augustin peker på, når han kaller 
engel ”en funksjon.”
Og det er da også dette vi som kristne skal interessere 
oss for: Hans vilje, plan, kall og røst. Derimot skal 
vi ikke løsrive budbringeren fra budskapet og gjøre 
engelen til et poeng i seg selv. Det skjer ofte på 
dagens åndelige markedsplass, slik at vår tids vold-
somme interesse for engler slett ikke er uproblematisk. 
En overdreven interesse for englene er som hvis hyr-
dene på marken ved Betlehem ble så opptatt av englene 
som viste seg, så begeistrede over dem, at de verken 
hadde tid eller lyst til å gå til Barnet i krybben!
… og skytsengler
En skytsengel har alle englenes grunnleggende trekk, 
men er knyttet til den enkelte troende. Fra vugge til 
grav står menneskets liv under englenes beskyttelse og 
forbønn
Det var først og fremst i løpet av det 17. århundret at 
de fikk et større ”gjennombrudd” - ikke minst fordi de 
står oss nær i vår dødstime for å sikre oss ”en god 
død”, dvs. frelse og evig liv. Også i det 19. århundre ble 
skytsenglene svært populære. I en ny tid som vendte 
seg mot religionen, ble skytsengelen en viktig moralsk 
veileder, undertiden redusert til en from og beskyttende 
”husånd” i gode kristne hjem.

Enhver av oss har altså en åndsmakt som Gud har 
gitt oss som hjelp og støtte til det gode. Slik kan vi 
oppnå det evige livet sammen med Ham som Han fra 
begynnelsen har kalt oss til. Vi kunne si at skytsengelen 
er gitt oss som ”sjelens beskytter.” Hvis vi et øyeblikk 
tenker på de to barn i lek på sommerengen, er det 
altså ikke skytsengelens vesentlige oppgave å fungere 
som en slags beskyttelse mot å bli skadet på legemet - 
selv om troende foreldre til alle tider har nedbedt Guds 
omsorg over sine barn.
Gud elsker oss, er oss nær og kaller oss til livsfelles-
skap med seg. Englene er ett med deres tjeneste for 
Gud, i lydighet, hengivenhet og lovprisning. Skytsen-
glene er ikke symboler på Guds omsorg og frelsesvilje, 
men selvstendige og frie redskaper for dem. Mellom 
annet gjennom skytsenglene gir han oss å forstå at hans 
omsorg gjelder hver enkelt av oss, at han ønsker oss et 
liv under det dåpsritualet kaller ”hans nådes milde
vern.” Slik kan bevisstheten om skytsenglene gi oss et 
språk, en retning og et håp. 

Engler og skytsengler.

Av Christina Vikshåland
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11.09.2011 11:00 Norheim kirke
18.09.2011 17:00 Kolnes grendahus
18.09.2011 11:00 Norheim kirke
25.09.2011 11:00 Norheim kirke
02.10.2011 11:00 Norheim kirke
02.10.2011 17:00 Tuastad bedehuskapell
16.10.2011 11:00 Norheim kirke
23.10.2011 17:00 Kolnes grendahus
23.10.2011 11:00 Norheim kirke

GUDSTJENESTER Det vert NMS møte i Norheim Kirke si peisestove 
19. og 21. okt. kl.19.30. Tale ved Klaus Muff.
Onsdag song ved koret Sola Gratia. 
Fredag song ved ekteparet Siv Jorunn og 
Børt Erik Ullvang, og kveldsmat.
Det vert anledning til å gje ei misjonsgåva på møtene.

NYTT SØNDAGSSKOLETILBUD
Søndagsskolen utvider med en ny gruppe for 0 - 4 år. 
Den heter Søndagsskole Babysang og passer for foreldre 
og besteforeldre sammen med de små. 
Den begynner samtidig med gudstjenesten kl. 11 og man 
møter i peisestua. Der sitter man på gulvet og synger og 
leker med de minste. Det er fem småbarnsmødre som 
starter opp tilbudet. 
Hvis du trenger mer informasjon kan du kontakte 
Marianne Munkejord Pedersen på tlf. 91118295

KIRKENS GLADE VANDRERE 
Hver onsdag møtes de som vil på NORHEIM SKOLE 
kl. 10.30 og sammen går vi til VORMEDAL 
GRENDASHUS og spiser matpakke der.
Velkommen til hyggelig følge og sosialt samvær. 

VI OVER 60
Møtes 
15.09
13.10
17.11

NYTT LIV (14 år og eldre) 
har startet opp igjen med 
øvelse hver onsdag (foruten 
skolefrie uker) kl.19.00.

 BARNEGOSPEL(5-9år) 
har øvelse hver torsdag 
(foruten skolefrie uker) 
kl.17.00.

 KOR OG LEK (2-4år) 
har øvelse hver torsdag 
(foruten skolefrie uker) 
kl.17.00.

ELVIS KLUBBEN (5 klasse og eldre) 
har program på onsdager partallsuker kl.18.00.

Vil du bli SPEIDER 
2-3. klasse på onsdager, 4-5. klasse tirsdager 
og 6. klasse og eldre på tirsdager. 
Ta kontakt med Hilde Gudmundsen på e-post: 
hilde.gudmundsen@karmoykirken.no.
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DØPTE:
03.04  Kristian Hindal
17.04  Henry Steinsland
24.04 Remy Alexander Simonsen
01.05 Marius Kaalaas
 Marcus Lie
 Nikolai Torgrimsen   
 Gudmestad
 Nora Therese Vik
22.05 Emily Jane Naustvik-Eide
 Sean David Naustvik-Eide
          Avienda Klungland   
 Opheim
 Thea Berg Røkke
29.05 Angelica Knudsen
 Ola Lie Olson
        Andreas Sandbekken  
  Sjursen
05.06 Ada Taletta Eidhammer 
 Solvær
12.06 Malin Heimdal Andersen
 Amalie Kolstad
 Adrian Edward   
 Maximilian Ringdal
 Sindre Sletten Tollaksen
18.06 Maia Skilbrei
19.06 Robin Myklebust   

 Haugland
26.06 Mia Bjelland
 Håvard Nordal
 Lilja Lothe Ringen
 Marthe Bergin Tveit
03.07 Benjamin Olai Hansen 
 Kjøllmoen
10.07 Markus Frøiland Knutsen
     Isabella Westerheim   
 Nedreaas
 Joar Røyrvik Vikse
24.07 Hanna Larsen
 Milo Slåttebrekk Parente
07.08  Sofie Lindstrøm
21.08 Lucas Landås Andersson
 Sara Coppens Grødem
 Ludvig Netland Rotevatn
 William Vaaga
28.08 Emil Tysse Bjørnsen
 Liva Froestad Edvinson

VIGDE:
04.06 Kristine Munthe   
 Røisum og Torbjørn   
 Stuvik Bjelland
06.08 Lise Gudmundsen Lund 
 og Eivind Nygaard

DØDE:
23.03 Margrethe Kongshavn
26.03 Christina Ethel Jakobsen
30.03 Egon Rindarøy
03.04 Rune Bentsen
08.04 Ivar Bertin Framnes
13.04 Ågot Lodden
22.04 Berit Laxdal
04.05 Sylvi Helen Miljeteig
26.05 Rigmor Helen Apeland
28.05 Astrid Kolnes Skjoldal
06.06 Åse Johanne Grønås
10.06 Sigmund Holmelid
17.06 Magnhild Gunbjørg   
 Andresen
19.06 Kåre Stien
22.06 Helge Kolnes
07.07 Ivarna Sofie Sønstabø
18.07 Anders Sæbø
25.07 Sølvi Olaug Eide
31.07 Jorunn Westmork Aarseth
 Georg Marton Torgersen
13.08 Karsten Walter   
 Alstadsæther
16.08 Einar Vaage
28.08 Cecilie Alendal

Årets konfirmanter !

I glede og sorg
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www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
Amfi 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 Gunnulv Våge  91 19 79 43

Kantor Håvard Skaadel   52 81 20 36 - haavard.skaadel@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 Marta Birgitte Sevland 52 81 20 34 - marta.birgitte.sevland@karmoykirken.no

Diakoniarbeider Hilde Gudmundsen  52 81 20 37 - hilde.gudmundsen@karmoykirken.no

Redaksjonsutvalget:
Sissel Lavoll Martinsen   45 61 13 31 - sissel.martinsen@gmail.com
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.

Vil du ha din logo her?
Ta kontakt.

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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Flere konfirmanter !
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Enda flere konfirmanter !


