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Ingen andre høgtider er det knytt så mange tradisjo-
nar til som jula.  Det finst tradisjonar som er relativt 
nye, og det finst svært gamle tradisjonar.  Nokre 
juletradisjonar er tydeleg kristne, andre er meir i 
retning av det me vil kalla overtru.  Her skal me 
stansa ved nokre ganske gamle tradisjonar.  Dei 
fortel mellom anna noko om kor vanskeleg livet har 
vore her i landet når ein går nokre generasjonar 
tilbake.  Ein var redd for at voksteren ikkje skulle slå 
til, for skade på avling, dyr og folk.

Juleraunen
Juletreet er ein relativt ny tradisjon i Noreg.  
Det kom ikkje i vanleg bruk før mot slutten av 
1800-talet.  Men det finst eldre tradisjonar, julerau-
nen er ein av dei.  Landstad skriv om dette frå 
Telemark, omkring 1850:

Det var en gammel Skik hos Thelebøndene at Hus-
bonden om Julaften skulde hente et Rognetræ fra 
Skoven med Rod og Top og plante det i et af Røg-
stuens Hjørner.  Man lagde derhos Mærke til naar 
Træet begynte at knoppes, og troede deraf at kunne 

slutte sig til hvorledes Vaaren og Sommeren skulde 
blive.  Jo før Juletreet sprat, desto tidligere skulde 
Vaaren komme, jo frodigere det stod, desto frugtba-
rere skulde Aaret blive.

Julehalm
Det var eit sikkert teikn på at jula var komen 
til gards når husbonden sjølv bar inn frisk halm 
og strøydde på golva.  Dette var julehalmen, som 
gjorde det varmare i golvkalde rom.  Det er fortald 
at dei yngre hadde leikar og knekte nøtter i julehal-
men.  Nokre stader sov alle i halmen julenatta, og 
slik blei alle standsforskjellar som galt elles i året 
utjamna.  Julehalmen blei og sett i samband med 
Jesu krybbe - og ein skulle ikkje vera for god til å 
dela hans kår denne eine natta.  

Etter kvart gjorde nye hygieniske krav og brannfaren 
at julehalmen gjekk or bruk.

”Ordet ble menneske,” og ble grepet både av utførelsen, og av den nye 
oversettelsen: mørket har ikke overvunnet det. Det er i én sum det vi 
trenger for å kunne møte de mørke dagene med håp og framtidstro.

Vi har alle vært berørt av tragedien som rammet landet vårt 22. juli. 
I Stavanger bispedømme mistet vi tre ungdommer, og for mange 
familier vil denne julehøytiden bli preget av savn og sorg. En av de 
overlevende AUFerne sa til meg at han hadde sett ondskapen i øynene 
på Utøya. Men han føyde til med overbevisning at hat og ondskap ikke 
skulle knekke kampen for rettferdighet, fred og forsoning. 

Når ungdommene selv så sterkt peker på kjærlighetens eget språk, kan 
vi bekrefte det ut fra Bibelens samlede fremstilling om det største vi 
har å dele: Kjærligheten. En kjærlighet som fikk ansikt i Jesus Kristus. 
En kjærlighet som lyser så sterkt at en av verdenslitteraturens vakreste 
perler, Johannesevangeliets første kapittel, blir vårt vern mot vold og 
ondskap. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre gave i mørketiden enn 
trøsten og håpet i disse ordene: 

Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Velsignet julehøytid!

Biskopens julehilsen 

Lyset skinner i mørket 
og mørket har ikke overvunnet 
det. (Joh 1,5)

Ordene fra Johannesevangeliets 
første kapittel ble sunget for 
første gang fra Bibel 2011 i 
Skåre kirke i Haugesund under 
den store lanseringen av bibelo-
versettelsen i oktober. Jeg satt og 
lyttet til Arne Hadlands verk. 

NOKRE GAMLE JULETRADISJONAR Av Vidar Frette

Erling J. Pettersen
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Da de så stjernen...

Å leve er å være underveis, både i bokstavelig og 
overført betydning. Ved Gardermoen er det plassert 
en vakker stjerne som er blitt et kjent landemerke. 
Stjernen som lyser opp på vinterhimmelen, skinner 
både for de som er på vei ut og for de som er på 
veien hjem. 
I julens fortelling har stjernen over Betlehem en 
viktig plass, og vi synger om denne stjernen i flere 
av våre kjære julesanger. 
Den store stjernen som var spesielt synlig julenatt 
for mer enn 2000 år siden, ble en lede-stjerne som 
viste veien til stallen der Frelseren var født. 
Den førte de kloke fra øst til Jesus. ”Da de så 
stjernen, ble de fylt av jublende glede.” Matt. 2:10 
Det er mye som drar i oss. Der er sterke krefter 
som forsøker å lokke oss i ulike retninger. Rundt 
juletider kan det være vel verdt å tenke gjennom hva 
vi trekkes mot og hvilke stjerner vi vil følge. 
I julefortellingen var det ikke stjernen i seg selv som 
var det viktige, men hvem stjernen ledet til. Jesus 
kom til jorden som verdens lys. Han ville gi men-
nesker frelse, håp og nytt liv. Jesus som verdens lys 
er et vakkert og meningsfylt bilde inn i julefeiringen. 
Julen er en lysfest. Vi tenner også lys ved livets 
ytterpunkter. Når små barn bæres til dåp, tenner vi 
dåpslys. Når døden rammer, trøstes og varmes vi 
med levende lys. Når en av våre kjære har blitt fulgt 
til graven, tenner vi lys på kirkegården. Disse lysene 
minner oss om han som kom som et lys til verden 

og som omslutter oss alle våre dager. Han gir oss 
håp også i mørket. 
Vi er stadig underveis gjennom livet, noen ganger 
på vei ut, andre ganger på vei hjem. De tre vise fra 
fremmed land ble fylt med jublende glede da de så 
stjernen, for da visste de at de hadde funnet frem. 
Nå er det vi som er på vei. Jesus som er verdens 
lys, er til å stole på under vandringen. Det er trygt å 
følge han. Han leder oss så vi kommer frem, til den 
store gleden. La oss vende tilbake til avslutningen av 
Lukas evangelium. Jesus førte sine disipler ut mot 
Betania, blir det sagt. ”Og han løftet hendene og 
velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes 
han fra dem og ble tatt opp til himmelen.” (24, 50f) 
Jesus tar avskjed idet han velsigner dem. Han går 
med en velsignelse, og han fortsetter å velsigne. 
Hans hender forblir strukket ut over verden. Kristi 
velsignende hender er som et tak som beskytter oss. 
Men samtidig er de en åpnende gest, som åpner 
verden slik at himmelen kan komme inn i den, bli 
nærvær i verden. 
Med disse velsignende hender uttrykkes Jesu varige 
forhold til disiplene, til verden. I sin bortgang 
kommer han for å løfte oss opp over oss selv og å 
åpne verden for Gud. Derfor kunne disiplene glede 
seg da de vendte hjem fra Betania. I troen vet vi at 
Jesus holder sine hender over oss og velsigner oss. 
Dette er den varige grunn til kristen glede. 
God jul! 

Av Christina Vikshåland

Skyta jula inn
Etter gamal tradisjon ringer kyrkjeklokkene jula inn 
klokka fem.  Men det var ikkje alle stader ein kunne 
høyra kyrkjeklokkene.  Då skaut ein jula inn.  I til-
legg til å markera starten på jula, skulle skotet halda 
vonde makter vekke.

Juleband
I jula skulle det herska fred, og ein la omtanke i at 
og alle dyr skulle ha det godt.  Ein gjorde mykje 
for å hindra at fuglar og dyr kom i snarer og feller i 
juletida.  Og så hadde ein juleband (julenek).  Erik 
Pontoppidan skildrar det slik frå Vestlandet i 1753:

Jule-Aften gaaer den Norske Bondes Hosspitalitæt 
saavidt, at han end ogsaa byder Fuglene til Giest, 
settende et utærsket Korn-Neeg uden for Lade-
Døren paa en Stang, hvorved Spurrer og andre smaa 
Fugle holde sig ret lystige.

Ein meinte at fuglane, når dei på denne måten fekk 
vintermat, ikkje skulle gjera skade på sommaråke-
ren.  Kom det mange fuglar i julebandet, varsla det 
eit godt år.
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Brev til Douglas Av Sissel Lavoll Martinsen

Så synd at du ikke klarte å overvinne flyskrekken 
din og komme deg på et fly fra Stockholm til 
Nobels Fredsprisutdelingen. Så synd at du ikke 
fikk være der når de tre sterke,flotte og verdige 
kvinnene skred opp midtgangen sammen med de 
kongelige. Tenk at det var Liberia som fikk to av 
fredsprisene. Ditt land og mitt barndomsland.  

Sammen gikk vi på internasjonal skole i Buchanan. 
Du var en irriterende liten guttunge som alltid løp 
rundt oss. Når ungdomsskolen begynte måtte jeg 
flytte hjem til Vormedal. Når krigen kom måtte 
du flykte til Sverige. 34 år senere skulle jeg og 
venninna mi Mona motta invitasjon til Nobels 
Fredsprisutdelingen.”Å, du skulle vært der og kjent 
på stemningen. Gått forbi stramme politifolk, gått 
opp den røde løperen til Oslo Rådhus, vist frem 
den flotte invitasjonen med Nobel sin logo preget 
inn i papiret, i gull. Du skulle kommet inn i råd-
hussalen og mistet pusten av blomsterdekorasjoner 
som eksploderte i sterke farger. Med miniappelsiner 
tredd på meterlange lenker. Du hadde fortapt deg i 
alle detaljene med ditt arkitektblikk. Og du skulle 
sett alle de fargerike afrikanske draktene. Mennenes 
mørke dresser ble en fin bakgrunn. Du skulle vært 
der og hørt det livet som var blant 

publikum. Aldri har en Nobels Fredsprisutdeling 
vært akkompagnert av så mye høylydt genuin jubel. 
Og der stod jeg og min barndomsvenninne Mona 
utkledd i afrikanske kjoler vi og. Og jublet sammen 
med vinnerne.

Du skulle sett disse bemerkelsesverdige kvinnene på 
talerstolen. Presidenten og fredsforkjemperen. Du 

Vi venter på Presidenten.

Undertegnede møter noen av fredsaksjonistene.
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skulle hørt om håpet som hadde bært de gjennom 
alle prøvelser. Om lidelsen og det levende marerittet 
de vasset igjennom når borgerkrigen raste. Om alle 
kvinnene som fikk nok og begynte på en systematisk 
protest. Marjserte i hvite T-skjorter. Gikk milevis til 
fots, uten mat, og uten vann. Stod ansikt til ansikt 
med gærne krigsherrer. Ingen av dem våget å røre 
disse hvitkledde kvinnene. Tilslutt fikk de mennene 
til å sette seg ned og underskrive første fredsavtale. 
Og du skulle sett presidenten, Ellen Johnson Sirleaf, 
hun er jo Afrikas første kvinnelige president. Afrikas 
første jernlady. Hun var mye mindre enn jeg trodde. 
Rolig, mild men skarp som en kniv. Hun har fått 
slettet deler av Liberias store utenlandsgjeld, men 
hun har også stoppet en hel bilkortesje for å snakke 
med en liten gutt som stod langs veien for å hylle 
presidenten sin. Du så kanskje ikke det på TV, men 
hun satte seg på huk og fikk vite at han ikke hadde 
sko og ikke kunne gå på skolen. Dette skulle bli 
ordnet sa presidenten. 

Og du skulle sett fredsforkjemperen Leymah R. 
Gbowee komme på den liberianske festen etterpå. 
Med noen politifolk på slep ble hun tatt imot som 
en dronning i et overfylt skolelokale. Da de ville 
ha henne opp på scenen for å tale, insisterte hun 
på å stå på golvet og tale. Hun behersker kom-
munikasjonskunsten til fingerspissene. Det er ikke 
lett å bringe en sal full av afrikanere til taushet 
og oppmerksomhet, men det klarte hun. Og hun 
insisterer på at prisen er ikke til henne, men til 
alle de kvinnene som var med på prosessen over 
mange år! Etterpå bryter hun ut i en herlig befriende 
dans, med en lettere stressa selvutnevnt sikkerhets-
vakt som prøver å holde folk unna henne. Det var 
nærmest komisk. Vet du hva, jeg og Mona måtte 
hive oss i dansen vi og. Det ble nok første og siste 
gang vi fikk danse med en fredsprisvinner til langt 

ut på natta, på en liten skole utforbi Oslo i en kald 
vinternatt. Det var magisk!

Så du skjønner, du må snart rive deg løs fra ditt 
bedagelige og bekymringsløse liv i Stockholm. Pre-
sidenten utfordret innstendig på at vi måtte komme 
og sjekke ut fremgangen Liberia har hatt i sine seks 
skjøre år med fred. Hun sa at plattformen er lagt, 
nå begynner byggeprosessen. Liberia trenger deg og 
meg nå. Istedenfor å tegne på det nye Karolinska 
Sjukhuset, kan du tegne små rimelige bungalower 
som er lett å bygge. Så kan du tegne et helsesenter 
med gode funksjoner, eller nei, du kan tegne en 
sykepleierskole! For utdannelse er alfa og omega 
nå. Under en liten minikonferanse med norksliberia-
nerne før Nobelkonserten, forteller presidenten nøk-
ternt om at det er en lang vei å gå men håpet er tent. 
Jeg og venninna mi står bakerst i rommet og føler 
oss ganske norksliberianske også. Og tårene renner 
når hun forteller om sitt bilde på håp. At nå finnes 
det førsteklassinger i Liberia som aldri har sett et 
gevær, og heller ikke har lært seg å løpe for livet. 
En kvart million mennesker ble drept, Douglas. Hvor 
mange av dine venner og din familie døde har du 
aldri fortalt. Men jeg velger å tro på fredsprisvin-
nerne når de sier at det må kvinner til i alle sam-
funnslag, og de må bli med i beslutningsprosessene, 
skal det blir fred og et sant demokrati. Under konser-
ten etterpå sitter vi og kjenner på en sterk og dyp 
glede, og ikke minst stolthet over at vårt barndoms-
land har fått komme i fokus og fått en slik anerkjen-
nelse. Disse to dagene ble så mye større en ord 
kan favne. Kanskje Leymah favnet det i sin intro til 
takketalen sin. Til millioner av mennesker sa hun at 
dette er Herrens dag. Og ikke hennes. Liberia skal 
få blomstre. 

Vi hyller fredsprisvinnerne.

Fantastiske 
dekorasjoner 
i Oslo 
Rådhus
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Nytt Liv i farta
Fredag 21. oktober satte 50 ungdommer fra Nor-
heim menighet kursen mot Bergen! Det var klart 
for den årlige øvelsesweekenden. Stemningen var 
høy allerede fra avreise, og ble bare bedre og 
bedre utover helga! Da vi ankom Montana fredag 
kveld, var det duket for en liten øvelse før vi koste 
oss med en nydelig meksikansk suppe. Utover 
kvelden var det mye spill, latter og bretting av 
papirfly, før det var god natt sang på rommene. 

Fredag 28. oktober ble Norheim kirke inntatt av 65 livlige 5.klas-
singer! Vi hadde invitert alle 5.klassinger på Hallo Venn fest i kirka! 
Her var det duket for karneval, nye venner, leker, konkurranser, 
korsang, hobbyaktiviteter, undervisning om Bibelen, dramagruppe, 
og taco. Tema for kvelden var Vennskap, og i den forbindelse øvde 
vi inn ”Alt du vil at andre skal gjøre” og ”Du er suveren” for 
å fremføre på Gudstjenesten søndag. En gruppe jobbet også med 
teksten ”Den gamle skomakeren” som skulle knyttes til søndagens 
prekentekst. For noen flotte talenter både på sang og dramasiden! På 
søndagens Gudstjeneste bidro 5.klassingene med tekstlesing, bøn-
nelesing, drama og korsang - og til slutt fikk alle sin egen Bibel. 
Fantastisk å bli kjent med alle disse kjekke 5.klassingene!

5. klasse 
karneval

Lørdag morgen var mange ”trøtte i trynet” etter litt 
for mye rangling, men alle var likevel klare for øvelse 
klokka 10.00. Kor og band hadde to effektive timer 
med øving, sangene satt som et skudd og alle var klar 
for fritid i Bergen sentrum. Mange av ungdommene 
var effektive, og fikk med seg både Akvariet, Vann-
kanten og shopping. Ikke rart lommeboka var ganske 
tom da bussen skulle tilbake til Montana om kvelden. 
Tilbake på Montana var det klar for ny øvelse, før det 
var taco, andakt, konkurranser og den legendariske 
Mø-leken. Gitarspill, Alias og Kortskalle foregikk til 
laaaangt på natt.
Søndag rakk vi også å øve, før turen bar hjemover 
igjen. Vi var enige om at det var en flott tur, der alle 
fikk seg nye vennskap, gode latterkuler og lærte mye 
nytt , om seg selv, andre og om Gud….

Sverre Kolnes, Vegard Kvinnesland og Tora Margrethe Eide.
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Av Marta Birgitte Sevland

MILK

Menigheten har også i år gleden 
av å ha en solid gjeng med 
entusiastiske ungdommer med på 
MILK kurs. MILK er et lederkurs 
for ungdommer, som består av 4 
undervisningsettermiddager, prak-
sis, planlegging av  Ung Messe 
og avsluttende tur til Voss med 
klatring og rafting. Menigheten får 
veldig mye tilbake fra disse ung-
dommene, for gjennom praksisen 
sin deltar de aktivt som ledere i 
Elvis, Nytt Liv, Lys Våken og andre større og mindre arrangement i regi av menigheten. Det er en fryd å få 
være sammen med denne kreative, flotte, entusiastiske, sjarmerende og gode buketten av flotte ungdommer!

-Den norske kirke i Karmøy får servicetorg -
Nytt felles telefonnummer (5281 0001) og nytt 
servicetorg for alle menighetene i den norske 
kirke i Karmøy. Det er noen av stikkordene i 
forbindelse med omorganiseringen som vil iverk-
settes fra nyttår av. 

Fra nyttår får den norske 
kirke (dnk) i Karmøy 
servicetorg. Alle henven-
delser som gjelder menig-
hetenes eller kirkevergens 
arbeid skal gå til samme 
kontor. Her vil det sitt tre 
serviceinnstilte sekretærer 
som kan svare på spørs-
mål om det gjelder dåp og 
konfirmasjon, vielse eller 
gravferd. Servicetorget er 
også sentralbord for alle 
ansatte. Allerede i dag 
er det mulig å melde 
seg på til konfirmasjon. 
Dette vil bli utviklet til 
også å gjelde andre kirke-
lige handlinger og arran-

gement. Alle er imidlertid fortsatt velkommen til å 
ringe!
Hvorfor er det nødvendig å flytte sekretærene bort 
fra menighetskontorene? Den viktigste årsaken er 
en reduksjon i bevilgningen fra kommunen. Karmøy 
kirkelig fellesråd har det siste året arbeidet med 

omorganisering. Fellesrådet sa tidlig av man skulle 
prioritere utadrettet arbeid blant barn og unge. Et 
utvalg ble satt ned for å se på organisasjonen og 
det ble tidlig klart at sammen lignet med andre fel-
lesråd bruker Karmøy relativt mye personalressurser 
på administrasjon. En desentralisert struktur hvor de 
aller fleste oppgaver knyttet til menighetenes arbeid 
er utført fra det lokale menighetskontor. Dette gir 
nærhet til publikum, men er altså kostbart å drive. 
Servicetorget vil være åpent i mellom 0900 - 1500 
mandag til fredag, noe som er en forbedring i for-
hold til dagens åpningstider på menighetskontorene.  
De andre menighetsansatte vil fortsatt ha menighets-
kontoret som sin arbeidsplass, men kontorene vil 
ikke ha noen fast åpningstid. Det er derfor viktig å 
avtale på forhånd når man har et ærende. Det vil 
som i dag være mulig å ringe direkte til den enkelte 
ansatte. 
Hva med dagens telefonnummer til menighetskonto-
ret? I en overgangsfase vil det bli blir videreført 
direkte til servicetorget som vil ta imot henvendel-
sen. Etter hvert tror vi at det nye nummeret, 5281 
0001, vil bli innarbeidet.
-Vi vet at det kommer til å bli en utfordrende over-
gang fra seks menighetskontor til ett felles service-
torg, men vi har stor tro på at det skal lykkes, 
sier kirkeverge Marta Lunde Medhaug. -Vårt mål 
er å bruke ressursene slik at mest mulig av det vi 
disponerer går til utadrettet arbeid, samtidig som 
publikum skal få god oppfølging på sin henvendel-
ser. Det er vi trygge på vil skje, avslutter hun.

Bedre ressursutnyttelse - like god eller bedre service

Kirkeverge Marta 
Lunde Medhaug

Marthe Lie, Rikke Røthing Halleland, Karoline Hamre og Georg Gudmundsen
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JUL PÅ TUASTAD.

JULAFTEN KL 15.00:
Gudstjeneste for hele familien. v/ Eldbjørg 
Andreassen.
Sang: ”THINGSUS”
Korpset deltar.

3.juledag: JULEFEST KL 18.00:
Andakt v/ Hanna Susort
Sang og julespill v/barn.
Bevertning.

VELKOMMEN TIL TUASTAD BEDEHUS!

KRIK 20+ PÅ BØ UNGDOMSSKOLE.

Hver torsdag klokken 20-21 er det KRIK 20+ 
på Bø ungdomsskole, og her kommer det folk 
fra hele Karmøy og Haugesund. Aktivitetene 
varierer mellom volleyball, landhockey, fotball 
og basketball, og i pausen har vi en kort 
andakt. Alle er hjertelig velkommen til litt 
uformell trim hver torsdag!

Credo 
er et kor for gutter og jenter i alderen 18 og oppover. 
Her synger vi mye forskjellige stilarter, både gospel, 
spirituals, lovsanger og klassisk. Koret øver annenhver 
mandag klokken 20-22 på Karmel bedehus på Avaldsnes.  
Ta kontakt med Arnfinn Tobiassen (4152 8810) hvis du 
vil vite mer, eller bare møt opp på en av øvelsene på 
Karmel.
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6 i Nytt Liv! Av Marta Birgitte Sevland

Ida Halleland
Hvor lenge har du gått i Nytt 
Liv? 5 år
Hvorfor går du i Nytt Liv? Fordi 
det er godt fellesskap, sosialt, jeg 
dirigerer: 
Hva er det kjekkeste du har 
gjort sammen med Nytt Liv? 
Italia sommeren 2008 - uten 
tvil!!!!!!!!!!!!

Camilla Huke
Hvor lenge har du gått i Nytt 
Liv? 3 år
Hvorfor går du i Nytt Liv? Jeg 
var Nytt Liv konfirmant. Jeg likte 
meg så godt at jeg ikke vil slutte. 
Hva er det kjekkeste du har gjort 
sammen med Nytt Liv? I wish 
forestillingene og alle turene til 
Utsikten etc.
Hva er den kjekkeste sangen vi 
har sunget i koret? 
Dancing Generation. 

Kaja Apeland
Hvor lenge har du gått i NL? 
1⁄2 år
Hvorfor går du i Nytt Liv? Det 
hørtes gøy ut og jeg liker å 
synge. 
Hva er det kjekkeste du har gjort 
sammen med Nytt Liv? Alt er 
gøy, øvelsene også. Men turen til 
Bergen var ganske kjekk!
Hva er den kjekkeste sangen vi 
synger i koret? Deilig er jorden.

Ine Aasbø Kulleseid
Hvor lenge har du gått i NL? 
1⁄2 år
Hvorfor går du i Nytt Liv? Jeg 
synes det er gøy å synge, kjekt 
treffe nye folk og være med 
venner.
Hva er det kjekkeste du har gjort 
sammen med Nytt Liv? Konser-
tene vi har hatt. Men jeg skulle 
gjerne vært med på turen til 
Bergen men da var jeg opptatt 
med Haugesund teater. 
Hva er den kjekkeste sangen vi 
synger i koret? Shackles.

Anna Callaghan
Hvor lenge har du gått i NL?  
1⁄2 år
Hvorfor går du i Nytt Liv? Jeg 
liker å synge og det er kjekt å 
treffe nye folk.
Hva er det kjekkeste du har gjort 
sammen med Nytt Liv? 
Alt er kjekt!
Hva er den kjekkeste sangen vi 
synger i Nytt Liv? 
Deilig er jorden.

Elisabeth Frette
Hvor lenge har du gått i NL? 
3 år
Hvorfor går du i Nytt Liv? Det er 
masse kjekke folk og det er kjekt 
å synge.
Hva er det kjekkeste du har gjort 
sammen med Nytt Liv? Konserten 
”I wish”, våren 2011 og turene. 
Hva er den kjekkeste sangen vi 
synger? Velsignelsen.
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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

Kantor Håvard Skaadel   52 81 20 36 - haavard.skaadel@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland  91 14 95 38

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

Servicetorg -
Nytt felles 
telefonnummer 
(5281 0001)

Vil du ha din logo her?
Ta kontakt.

Et alternativ for aktive mennesker

Gamle og nye pasienter ønskes 

hjertelig velkommen!

Ta kontakt på tlf. 52 00 35 70.
www.thhh.no

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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Norheim menighet i første rekke!
Vi har fått en ny gudstjeneste i 
Norheim menighet. Som én av 
de første i landet, har vi fått god-
kjent ny lokal grunnordning som 
ble tatt i bruk 1. søndag i advent. 
Ny Bibel, ny gudstjeneste og nytt 
kirkeår! Her er det mye å glede 
seg over.

Biskopen skriver til menigheten: 
”Desse grunnordningane er den 
første frukten av ein heilt ny 
måte å arbeide med liturgi på 
lokalt. Eg opplever det såleis 
som ei historisk hending at kyr-
kjelyden dykkar førstkommande 
søndag kan ta i bruk den nye 
lokale gudstenesteordninga. … 
Eg vil gjerne takka for det gode 

og grundige arbeidet som de har 
gjort. Gjennom dette arbeidet er 
det gjort mogleg at den nye 
hovudgudstenesta i Den norske 
kyrkja blir tatt i bruk nokre 
stadar i bispedømmet, allereie 
ved startskotet for gudstenestere-
forma 1. søndag i advent 2011. 
Med helsing Erling J Pettersen, 
biskop”

Norheim menighet skal i løpet 
av 2012 finjustere gudstjenesten. 
Vi går inn i et spennende guds-
tjenesteår med forventning og 
glede. Mye er kjent fra før. Det 
som kanskje blir mest uvant, er 
Fadervår i ny oversettelse. 

I Julen
18.12.2011 11:00 Norheim kirke 
20.12.2011 18:00 Norheim kirke 
21.12.2011 18:00 Norheim kirke 
24.12.2011 15:00 Norheim kirke 
24.12.2011 16:30 Norheim kirke 
24.12.2011 15:00 Tuastad bedehuskapell 
25.12.2011 12:00 Norheim kirke 

Etter Nyttår
08.01.2012 11:00 Norheim kirke
15.01.2012 11:00 Norheim kirke
22.01.2012 17:00 Kolnes grendahus
22.01.2012 11:00 Norheim kirke
29.01.2012 11:00 Norheim kirke
05.02.2012 11:00 Norheim kirke
05.02.2012 17:00 Tuastad bedehuskapell
12.02.2012 11:00 Norheim kirke
19.02.2012 17:00 Kolnes grendahus
19.02.2012 11:00 Norheim kirke
04.03.2012 11:00 Norheim kirke
04.03.2012 17:00 Tuastad bedehuskapell
11.03.2012 11:00 Norheim kirke
18.03.2012 17:00 Kolnes grendahus
18.03.2012 11:00 Norheim kirke
25.03.2012 11:00 Norheim kirke

GUDSTJENESTER
DØPTE:
09.10 Elias Ragnvaldjord
16.10 Daisy Charlene Crichton
 Madeleine Alva Erika Våge
23.10 Tanya Huynh Ferkingstad
30.10 Eirik Brakstad Hauge
 Pernille Margrethe 
 Sørensen
13.11 Selie Lønning Bertelsen
 Jonathan Bø Blindheim
 Even Dragøy Fosen
 Daniel Henry Huse
 Kristoffer Knutsen
 Maja Sveen-Sahl
20.11 Martin Langaker
 Aron Langaker
27.11 Mikkel Vikene Gjelsvik
 Leander Vestvik Lokna
 Mathew Pettersen Lothe

DØDE:
16.10 Cornelia Færaas Rossebø
22.10 Dagmar Larsen
09.11 Gerd Kirsten Saltvedt
13.11 Astrid Åsland Kuløy
27.11.Olga Walderhaug
29.11 Signy Skree

I glede og sorg

Her kan du øve deg på Fadervår.

Vår Far i himmelen. 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 
La viljen din skje på jorden slik 
som i himmelen. 
Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, 
men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt, og makten og 
æren i evighet. 
Amen. 

Av Sigve Clementsen

Layout:    Trond Krogsæter
Trykking: Karmøy trykkeri 
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De fleste som har 
ringt til Norheim 
menighet er blitt 
møtt av en blid og 
hyggelig stemme. 
Hildegunn Mortveit 
er serviceinnstilt 
som få og det er 
ikke rart at kirkever-
gen ville ha henne 
med på laget når 
sekretær-funksjonene 
i menighetene legges 
til service-kontoret i 
Kopervik.  Kirkever-
gen sier hun ser på 

Hildegunn som en stor ressurs på servicetorget som 
vil være i sving fra 2. januar.  

I 9 1/2 år har hun vært ansatt i Norheim menighet i 
ulike stillingsandeler. I tillegg til ordinære sekretær-
funksjoner har hun også tatt stor del i menighetens 
fellesoppgaver samt  gjort mye arbeid på frivillig 
basis. 

Hvem som nå skal ta over den delen av arbeidet 
er ennå ikke helt klarlagt, men det er åpenbart at 
Norheim nå mister en stor ressurs.

Etter nyttår vil de som ringer Norheim menighet 
automatisk bli satt over til servicetorget - så publi-
kum  får fortsatt mulighet til å bli betjent av 
ei som kjenner menigheten godt. Dessuten er det 
også mulig å ringe internnummeret til ansatte i 
menigheten(se s.10 i Fastlandsiå), men det er ikke 
sikkert at vedkommende er å treffe. Mye av menig-
hetsarbeidet foregår også utenom kirken og kontor-
bygget.

Hildegunn forteller at det tristeste med endringen vil 
for henne være å miste den daglige kontakten med 
frivillige og stab i Norheim, både gjennom telefon 
og besøk på kontoret.  Samtidig er hun glad for å få 
beholde jobben - noe ikke alle har fått. Evnen til å 
ta nye utfordringer har hun også, så hun er positivt 
innstilt til å være med å bygge opp service-torget for 
den norske kirke i Karmøy. 

Vi ønsker henne lykke til i ny jobb!

Hildegunn forsvinner - men ikke helt.
Av Sigbjørn Tjelle


