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Av Sissel Lavoll Martinsen - 
sissel_lavoll@c2i.net

Hvis du går til gudstjeneste vil du 
bli møtt av et smilende menneske 
med et rart skilt på seg. Der skal 
det stå ”kirkevert”. Når du setter 
deg ned vil du få høre barnesan-
ger, kanskje det er lenge siden sist. 
Et esel vil dukke opp med en seks 
meter lang hale, den kan barna 
holde i på vei ned til søndagsskole 
i underetasjen. Og hvis det er skik-
kelig lenge siden du var innenfor 
Norheim kirke sine dører, vil du 

kanskje bli overrasket å høre nye 
sanger, nye elementer i kirkebøn-
nen og at dåpen tas aller først i 
gudstjenesten.

Det er gudstjenesteutvalget som 
har vært på ferde. I godt over ett år 
nå har de arbeidet med å gi guds-
tjenesten et litt annet innhold. Pre-
sten, organisten og fire engasjerte 
damer står bak. Hensikten er ikke å 
ødelegge eller gå vekk fra det som 
fungerer bra i gudstjenesten, men å 
gi en større gjenkjennelsesverdi og 
aktualitet. Håpet er at gudstjenes-

ten kan bli mer engasjerende gjen-
nom sanger som er lettere å synge, 
bønner som er mer personlige og 
knytta til aktuelle hendelser i vår 
tid. Salmeboken kan du etter hvert 
se langt etter, nå må du løfte ditt 
hode og se opp på en skjerm. Og 
forvirringen vil bli stor når du opp-
dager at du skal sitte under tekstle-
sing og stå når du synger.

- Visjonen er jo at folk lettere skal 
kunne kjenne seg igjen og knytte 
deler av gudstjenesten opp mot sin 
egen hverdag, sier Grethe Vigemyr, 
leder av gudstjenesteutvalget. Hun 
og resten av utvalget ønsker at folk 
skal få et større ”eierforhold” til 
gudstjenesten, og de har allerede 
gått ut og engasjert frivillige til å 
være både kirkeverter, styre teksten 
på skjermen og hjelpe til under kir-
kekaffien. 

Synlige barn
Ett nytt element blir at barna skal 
integreres i starten av gudstjenes-
ten. De skal få sitte på kirkeben-
kene og svinge med beina og være 
synlige i gudstjenesten. Det vil bli 
en egen avdeling for barna med en 
barnesang eller to før de går ned 
med søndagsskoleeselet og ledere. 
Hvis det er dåp, vil den bli foretatt 
i starten av gudstjenesten og ikke 
til slutt som tidligere. Dåpsforeldre 
kan fritt gå frem og tilbake, hvis 
det er behov for det. 

Velkommen til
gudstjeneste
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www.olavthonshopping.no

Lett tilgjengelig like ved hovedveien midt mellom Haugesund og Karmøy. 1000 gratis
parkeringsplasser med lett adkomst. 72 butikker + 28 andre tilbud på senteret, totalt
100 butikker, helsetilbud og kontorer samlet på et sted.

ÅPENT HVERDAGER 
KL. 10.00 - 20.00 
LØRDAG TIL 18.00

B A R N E B I L E R T U R I S T I N F O R M A S J O N E L E K T R O N I S K G AV E K O RT

VI GJØR SHOPPING
TIL EN FORNØYELSE

Mer sang
Det skal bli mye mer sang i guds-
tjenesten, og målet er å få en 
større bredde i sangutvalget. Nyere 
sanger vil bli prøvd ut, med fokus 
på lovsang. Tekstlesingen skal også 
”moderniseres” litt med flere opp-
lesere, og at tekstlesingen vil foregå 
mer samlet. Ordlyden i bønnene vil 
også bli forandret, slik at de mer 
kan speile hverdagen vi lever i og 
gi gjenkjennelse. ”Egentlig vil vi 
en liten revolusjon, fordi vi ønsker 
at folk skal kjenne seg mer hjemme 
i gudstjenesten”, sier en engasjert 
Solveig Tjelle. Hun har vært med 
og utarbeidet kirkevertenes funk-
sjon, og i dag er det 8 som har 
meldt seg og går nå i turnus. ”De 
skal stå i kirkedøra og ønske vel-
kommen, ha oversikt over gudstje-

nesten, være tilgjengelige og hilse 
på nye som kommer innom. Kan-
skje være behjelpelige med en kaf-
fedråpe og to også. 

Eierforhold
”Visjonen vår er å få flere enga-
sjert og være med på gudstjenes-
ten. Dette krever frivillige, og vi 
har mange oppgaver til alle som er 
interessert. Det går på alt fra å være 
med som forsanger, til å stå i døra 
og hilse velkommen, til å lage klar 
kirkekaffien”, sier Vigemyr. Hun 
forteller at de trenger også forslag 
til nye måter å lage bønnene på, 
søndagsskolen trenger flere ledere 
og for de som liker data trengs det 
folk til å styre tekstene på skjer-
men. 

ØNSKER DU 
Å BLI MED?
- liker du å synge, koke 
kaffe, snakke med barn, 
trykke Enter på dataen, 
være vert eller vertinne, 
eller gruble over nye 
bønner, så er du hjertelig 
velkommen til å bli enga-
sjert og få et eierforhold 
til din kirke
- du binder deg bare for 
så lenge som du selv vil
- jo flere som blir med, jo 
mindre blir det på hver
- du kan oppleve latter, 
omtanke og kanskje nye 
vennskap



Underveis
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Av Sigve H. Clementsen - sigvec@c2i.net

Orientering fra krirkevergen

Hva betyr de gule pinnene?
Mange besøkende ved kirkegårdene har lurt på grun-
nen til at det er satt ut et gult tremerke ved enkelte 
graver. Disse merkene er satt ut for å minne ansatte 
om hvilke graver som stelles av kirkegårdsbetjenin-
gen. Dette er spesielt viktig for vikarene våre.
Som kjent har en gravfester anledning å bestille grav-
stell. Gravstellet koster på 600 kroner pr. år og inklu-
derer:
- stell som består av planting av blomster til 17. mai
- vanning og luking utover sommeren 
- planting av lyng og blomsterløk på høsten 
- krans og granbar til advent
Ved spørsmål, ring kirkevergens kontor: 52 85 71 27.

Glass kan skade!
Vi minner igjen om at det ikke er tillatt å sette 
glassvaser (f.eks syltetøyglass) på gravene. Om 
disse knuses er de til stor fare for både arbeidere 
og gjester på kirke-
gården. Til 
avskårne blomster 
anbefales vaser av 
plast. Disse tas 
hjem når blomstene 
er visnet. Det er 
ikke tillatt å lagre 
vaser eller andre 
ting bak gravstei-
nen.

Jul i ”gamle dager” var ikke bare idyll. I sjøfarts-
byen Haugesund var det også blandet inn en viss por-
sjon vemod og savn. Jeg husker replikkvekslingen 
mellom nabokoner i butikken på hjørnet: ”Komme 
’an him te jul, din da? Nei, eg tror de ska ligga i 
Singapore i julå. Å din da? Nei, ikkje i år heller. 
De e’ vel komt te Port Said, tenke eg.” Sånn var 
det vel nesten i annet hvert hus. Og så var det 
å begynne juleforberedelsene ekstra tidlig. Pakker 
skulle sendes over de 7 hav og helst rekke fram til 
julaften. Omhyggelig pakket inn i brunt papir med 
hyssing rundt. Adressen i seg selv en duft av kam-
fertre eller et glimt av kokospalmer eller kameler. 
Remse på remse med frimerker. Men ikke alle nådde 
fram. Da var det godt å ha sjømannskirkens ”reser-
vepakker” å ty til. Like omhyggelig pakket og adres-
sert og sendt til Sjømannsmisjonen i god tid før jul. 
”Til en sjømann med rødt slips”. Til en førstereisgutt 
fra Risøynå”. ”Til yngstemann på kjerka”.

Og når julaften kom, så kunne vi ikke dy oss, vi her 
hjemme. Vi måtte en tur innom ”Julefest på kjerka” 
med Erik Bye og Det norske Sjømannskor og ”Hør 
skipsklokkens klang”. Det ga oss en opplevelse av å 
feire jul sammen, tross alt. Vi her hjemme, og de der 
ute på de 7 hav. 

Nostalgi? Ikke bare det. Tidene har forandret seg, 
men ennå er det sånn at julen er en påminnelse om 
hvor viktig fellesskap og varme er mellom oss. Ennå 
trengs det omtanke og langtidsplanlegging for at 
gode ønsker skal rekke fram i tide. Ennå trenger vi 
et blikk som får øye på han eller hun ”uten pakker”, 
en førstereisgutt i ukjent farvann. Kanskje det er din 
nærmeste nabo som i år trenger en ekstra oppmunt-
ring. En som er blitt litt mer alene siden i fjor. Eller 
en som har fått dårlige nyheter og trenger lys og 
varme i mørketia. La julen bli en varmere høytid, 
der vi fremfor alt gir hverandre oppmerksomhet og 
omtanke.
God jul!
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ENKELT OG MUNTERT
Den er langt fra prangende, og de 
fargerike og fristende illustrasjo-
nene mangler helt. I et lite hefte i 
A5-format, med en trendy forside, 
deler kirkeringsdamene ut sine opp-
skrifter. De er samlet fra venninner, 
tanter og mødre. Inspirert av fru 
Henriett Schønberg Erken. Blant 
annet.

En festlig og enkel liten kokebok, 
full av munterhet og glimt i øyet. 
Det merker man på tittelen også: 
”Kokebokå vår!”. Man merker at 
kirkeringsdamene fra Moksheim og 
Norheim har hatt det artig i jobben 
med å sy sammen boka. Mellom 
oppskriftene er det strødd ut vis-
domsord, morsomme småfortellin-
ger, og formaninger fra fru Erken. 
Det er også blitt plass til en galgen-
humoristisk beskrivelse av hvordan 
bake kake med småunger rundt seg 
for 30 år siden. Like gjenkjennelig 
og aktuell i dag. 
 
Her er det meste for enhver smak, 
fra Hagnys og Marits potetsalat, 

kjøttpai og Tillas rødbe-
ter, til Nordlandskaker, 
julebrød fra Strandve-
gen og Moksheimsonga-
nes drøm! Det finnes og 
nyttige oppskrifter for de 
som ikke skal ha sukker, 
det er bare å gi seg i kast 
med sukkerfri bløtekake, 
sjokoladekake, og endog 
iskrem! For de som sver-
ger til de ordentlig søte 
sakene, finnes det en 
oppskrift på kandiserte 
frukter, eller flesk som 
mange kaller det. Deilig, 
søtt og seigt! En sikker 
vinner blant hjemmela-
gede godterier. Og hvis 
den ekte trønderske fyr-
stekaken skulle bli for 
tung, kan du lage sylte-
tøy for treg mage!
 
Damene fra kirkeringen 

har også tenkt helhetlig og tatt med 
et lite utvalg av bordbønner på siste 
siden. ”For helse, glede, daglig 
brød vi takker deg, o Gud”. Enklere 
og mer presis kan det neppe sies.
 
KANDISERTE FRUKTER eller 
FLESK a la Ester
 
30 plater gelatin løses opp i 1 1/2 dl 
vann
1 kg sukker løses opp i knapt 3 1/2 
dl vann
 
Slå gelatinen i sukkerlaken. Kokes 
i 10 minutt.
Ha i saft av 2 - 3 sitroner + litt ana-
nasessens.
 
Konditorfarger: rød - grønn - gul
 
Helles i former. Bør stå kaldt over 
natten (helst i kjøleskap)
før de skjæres opp i stykker og tril-
les i sukker.

Kokaboka kan kjøpes på menig-
hetsekontoret for kr. 75,-

Vi har spurt 5 på Fastlandsiå 
om deres tanker omkring 
julen
1. Hva setter du mest pris på med 
julen?
2. Er det noe ved julefortellingen 
(-evangeliet) som du setter spesielt 
høyt eller som berører  deg ekstra?
3. Har du en favoritt blant julesan-
gene?

Tordis Norheim, pensjonist, Nor-
heim.
1. Det må bli samværet med fami-
lien, å ha god tid sammen til 
hygge.
2. For meg betyr det mest at Gud 
ble menneske, at Jesus er blitt vår 
bror.
3. Jeg er så glad hver julekveld.

Synnøve Fosen, butikkansatt Kiwi 
Vormedal, bor på Fosen.
1. Fridagene etter hektiske førjuls-
dager. Og samværet med familien.
2. Hjemme har vi krybbe med 
Jesus-barnet. Det er sentrum i julen 
for oss.
3. Blant mange fine velger jeg ”Et 
barn er født i Betlehem”

Bjarne Nyvoll, 10.-klassing, bor på 
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JUL MED GLEDE
Av Vidar Frette - vidar.frette@hsh.no

Korleis er jula i Kamerun?  Kva 
kan me læra frå afrikanarane om 
juleevangeliet? Med desse spørs-
måla i bakhovudet tok me ein prat 
med Erik Sandvik, som har budd 
ein mannsalder - minst - i Kame-
run.
- Jula her blir historisk framstilt.  
Nå rett før du ringte har me hatt 
planlegging av julekonserten vår.  
Der blir heile juleevangeliet fram-
ført som teater.  Og så er det songar 

i tilknytnad, frå eit felleskor på 500.  
Heile den vidaregåande skulen tek 
del.  Me reknar med at 3000 kjem 
på konserten 13. desember.
- Det som er fabelaktig er at alle er 
aktive.  Og eg vil seia at evangeliet 
kjem fram på ein god og original 
måte.
- Jula i Kamerun er ein familiefest.  
Mattradisjonar er ein viktig del.
- Når det gjeld det nye kyrkjebyg-
get her i Ngaoundere, så går veg-
gene nå oppover.  Om nokre dagar 
startar me med legging av golv på 
galleriet. Me håper at dette golvet 
er ferdig til jul.  Då kan me starta 

Spanne.
1. Den koselige stemningen og all den 
gode maten. Også kjekt å gi og få 
gaver.
2. At gjeterne og de vise menn finner 
Jesusbarnet og bøyer seg for ham. Det 
viser at barnet i krybben betyr veldig 
mye.
3. Liker godt engelske julesanger, for 
eksempel ”Joy to the world”

Lilian Fosen, butikkansatt Meny 
Oasen, bor på Fosen.
1. Fra Filippinene har jeg med meg 
midnattsmessen julenatt som selve 
julens høydepunkt. Som katolikk er 
fortsatt julefeiringen i kirken det vik-
tigste for meg.
2. Englenes budskap: Frykt ikke! Vi 
kommer med en stor glede. Denne er 
for alle folk på jorden.
3. Det hev ei rose sprunge

Erling Møller-Nilsen, pensjonert 
lærer, Vormedal.
1. Julefreden som senker seg 1.jule-
dags ettermiddag etter travle førjulsti-
der (har vært både pastor, organist og 
lærer). Da nyter jeg julematen, jule-
musikken og godt lesestoff.
2. Ordene: ”og det skjedde” bringer 
noe nytt - en glede midt i verden. Det 
tapte Paradis er gjenvunnet. Veien er 
åpnet. Her finner jeg perspektiv for 
livet mitt i verden.
3. Som metodist har jeg et spesielt 
forhold til Wesleys ”Hark! The herold 
angels sing” (Høyr kor englar syng frå 
sky). Har sunget den hver jul like fra 
barndommen.

Erik Sandvik mottar kongens fortjenestemedalje
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med samlingar der.
- På galleriet, altså?
- Nei, under det.  Då har me eit 
slags tak.
Her hadde intervjuaren gløymt å 
tenkja på Afrikas brennande sol. 
Erik Sandvik fortel vidare om sam-
ling på universitetet i Ngaoundere 
ganske nylig, med 600 frammøtte 
og fullt hus.  Og stor fest, arran-
gert på den vidaregåande skulen, 
var det då ny generalsekretær for 
Kyrkja blei innsett.

Ny telefon
Denne gongen til Paul Bernard 

Titti.  Han er på reise i Noreg, og 
me spør han om  kva me i Noreg 
kan læra av dei kristne i Kamerun.
- Eg har lagt merke til at det er få 
unge i kyrkja i Noreg. Korfor er 
det slik? Dei må oppleva at gudste-
nesta ikkje passar for dei.  Kanskje 
dei skulle ha vore meir involverte?
- Slik er det i Kamerun.  Dei unge 
tar del under gudstenesta, dei syng 
og les frå Bibelen.  Dei er aktive i 
kyrkja - og er ikkje redde for kva 
folk meiner: Har dei noko i hjarta, 
så deler dei det, dei fortel om livet 
med Jesus.
- Mange spør: Korleis kan afrika-

narane vera så fulle av glede, sjølv 
om dei er fattige?
- For me er alltid 
glade.  Me syng 
og dansar.  Me 
er glade når me 
har noko å gi 
til andre, når me 
kan hjelpa 
andre.
- Gleda er det 
bare Jesus som 
kan skapa.  Og 
samstundes er 
dette noko folk i 
Noreg kan læra av oss afrikanarar.

NOEN ORDTAK FRA 
KAMERUN OG AFRIKA 
ELLERS

Gresset vokser ikke til på 
stien til en venns hus.

Familiefølelse sitter ikkje i 
hjertet, men i beina.

Aper du etter din nestes 
trinn i dansen, vil du 
snuble og falle.

Hjertets tanker kjenner 
ikke legemets tretthet - 
hånden når som regel 
ikke fram.

Sannheten er vevet i ett 
stykke.

Ditt øre er eldre enn din 
bestefar.

Hentet fra boka: ”Mitt 
Afrika” av Aksel Aarhaug, 
Luther Forlag, Oslo 
1985. Trykt med tillatelse 
fra forlaget.  Se også 
www.lutherforlag.no

Erik Sandvik mottar kongens fortjenestemedalje
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Jul i Norheim menighet
Det er som vanlig tre gudstjenester i Norheim menighet på julaften. 
Kl. 15 er det familiegudstjeneste samtidig både i Tuastad bedehuskapell 
og i Norheim kirke. På Tuastad spiller Tuastad og Vormedal skolekorps 
før og etter gudstjenesten. I kirken deltar Norheim skolekorps og Nor-
heim barnegospel. Kl 16.15 er det ny gudstjeneste i kirken. Der deltar 
Kolnes barnegospel og Kolnes skolekorps.

1. juledag er det høytidsgudstjeneste i kirken kl 12. (merk tiden!) Her 
deltar Berit Johanne Folkedal på trompet og menighetskoret ”Ainos”.

2. juledag er det som vanlig gudstjeneste i Tuastad bedehuskapell

Søndag etter jul (28.12.) tar vi imot den nye vikarpresten i Norheim. 
Vikarprest Eldbjørg Andreassen skal gjøre vikartjenester i Norheim fra 
nyttår av. Selv om dette formelt sett bare er enkelttjenester som er koblet 
sammen, gir det menigheten bedre kontinuitet i forhold til prestetjenes-
ten. Vi gleder oss til å ta imot Eldbjørg Andreassen i Norheim menig-
het!

Vi minner også om gudstjenesten 1. nyttårsdag kl 12. Begynn det nye 
året i kirken!

Gudstjenester i Norheim menighet januar til mars 2004
04.01.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse  sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen
11.01.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp vikarprest Eldbjørg Andreassen
11.01.2004 Tuastad 11:00 Høymesse  vikar
18.01.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse  vikarprest Eldbjørg Andreassen
25.01.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen 
01.02.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse  sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen 
08.02.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen 
08.02.2004 Tuastad 11:00 Høymesse  vikarprest Eldbjørg Andreassen
15.02.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp vikarprest Eldbjørg Andreassen
22.02.2004 Norheim kirke 11:00 Jakobsmesse  sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen 
29.02.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse  sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen 
07.03.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp vikarprest Eldbjørg Andreassen
07.03.2004 Tuastad 11:00 Høymesse  sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen 
14.03.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse  vikarprest Eldbjørg Andreassen
21.03.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse med dåp sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen
28.03.2004 Norheim kirke 11:00 Høymesse  sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen

Leder og nestleder i 
Norheim menighetsråd
Hans Jørgen Dahl og Marie Eli-
sabeth Nordbø er gjenvalgt som 
henholdsvis leder og nestleder i 
Norheim menighetsråd for år 
2004.

Menighetens årsfest
Menighetens årsfest blir søndag 
22.februar.

Konsert med Ad Libi-
tum og Anita Skorgan
Søndag 15.februar blir det konsert 
med Ad Libitum, et blandakor fra 
Sveio og Anita Skorgan. Konserten 
har fått navnet: ”Lina Sandell i ord 
og toner”.

Forsangeranlegg
Norheim menighetsråd har vedtatt 
å gå til innkjøp av et forsangeran-
legg, bl.a. til bruk i gudstjenesten. 
Norheim pensjonistforening har 
allerede bevilget kroner 10 000.- til 
formålet. I tillegg til selve forsan-
geranlegget vil det bli innkjøpt ny 
hodebøylemikrofon for at menig-
heten skal få bedre lydkvalitet på 
det som sies og det som synges i 
kirkerommet.

Jul på Tuastad bedehus
3 Søn. i advent 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole
Julaften 15.00 Familiegudstjeneste. Sang av Lena Susort
2. juledag 11.00 Gudstjeneste. Sang av Liv, Heidi og Hanna 
3.Juledag 16.00 Julefest. Andakt v/ Kari Gausel. Sang v/ Tuastad 
   Barnegospel og Believe. Juleopptrinn. Mat.

Velkommen til Julens arrangementer på Tuastad Bedehus



DØPTE:
19.10. Jonas Ringset Fuglehaug
 Nina Fjeldheim Hope  
 Julie Eide Dommersnes 
 Irene Sandvik Qvale  
09.11. Stian Solnørdal Sørhaug 
 Elina Kristiansen
23.11. Vegard Ihle   
 Vanessa Sakkestad Bringedal
 Helene Johansen
30.11. Eline Nilsen Hundsnes 
 Vår Frelsers kirke
07.12. Maiken Myrbakk
 Vetle Hegerland Jakobsen

DØDE:
6.10.  Olaug Kathrine Kleven
 Vår Frelsers kapell
6.10.  Ivar Hjalmar Norheim
6.10. Ivar Heming Skre Sternhoff 
 Vår Frelsers Kapell
9.10. Inger Johanne Nesbjørg
12.10. Birger Andreas Mortensen
 Vår Frelsers kapell
15.10.  Borghild Østhus
24.10.  Peder Johan Dyngen
 Vår Frelsers kapell
2.11.  Odd Helmik Heskja
29.11.  Elin Irene Espeland
 Avaldsnes kirke
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Menighetens 
julefest
Norheim kirke søndag 
4.jan. kl. 16.30-18.30

PROGRAM:
Korsang av Norheim 
barnegospel og AINOS. 
Andakt ved barnearbei-
der i NMS, Irene Berg-
tun. Enkel bevertning. 
Poser til barna. Gang 
rundt juletreet. Tid for 
prat og sosialt samvær.

Alle er velkommen! 
Entré: 20.-

Menighetens julekonsert
Søndag 21.desember blir det Menighetens julekonsert. Det blir det med 
de tradisjonelle aktører Ainos, Nytt Liv, Kolneskoret…

Grøt etter 
gudstjenesten
Søndag 21.desember blir det Høy-
messe med dåp. Grøt etter gudstje-
nesten.

Julekonsert med Sangria 
Lørdag 20.desember kl. 20.00 blir 
det Julekonsert med Sangria.

Julekonsert
Tirsdag 16.desember: Julekonsert 
ved musikklinja på Skeisvang vide-
regående skole. Kantaten ”Es ist 
ein Kind geboren” vil være hoved-
verket, men de vil også fremføre 
verker av Knut Nystedt i tillegg til 
julesanger.

Lysmesse
Lysmessa blir søndag 14.12. klok-
ken 18.00

Misjonsgrøt
Lørdag 13.desember kl. 12 blir det 
salg av grøt, sang og musikk, opp-
lesning, utlodning av kransekaker, 
lefser, julebrød m.m.
Inntekten går til menighetens 
misjonsprosjekt.

TEMASAMLINGER
Vi fortsetter med temasamlinger 
en onsdag i måneden fremover 
mot mai.
Vi samles først i menighetssalen 
til foredrag ved sokneprest eller 
kateket. Deretter servering i pei-
sestuen. Vi avslutter samlingen i 
grupper. Dette er ikke så ulikt 
alphamodellen, men vi har ingen 
påmelding. Det vil si det er åpent 
for alle, mens alphakurset har 
forhåndspåmelding.
Sett av onsdag 14. januar. Tema: 
”Er det konflikt mellom kristen-
dom og vitenskap.”
Februarsamlingen blir enten 
onsdag 25. febr eller torsdag 26. 
febr. Se annonse Haugesund avis.

FLASKEINNSAMLING
Fredag 2. januar kommer ung-
dommer fra Norheim menighet og 
banker på dørene. De samler inne 
flasker til inntekt for ungdomsar-
beidet i Norheim. De blir voldsom 
glad hvis noen har flasker å avse. 
Så slipper du å dra på masse flas-
ker og stå i kø foran flaskeautoma-
ten etter jul. 
Aksjonen var fra kl. 16.00 til 
20.00. 



www.hillesland.no

Skudeneshavn-Åkrehamn-Kopervik-Oasen

www.imi-begravelsesyra.no OASEN tippekiosk

Oasen storsenter - tlf. 52 83 16 82

Ansatte i Norheim menighet:
Sokneprest Sigve Clementsen  52 71 58 69 - sigvec@c2i.net
Kateket Geir Torgersen   996 19 900 - geir.torgersen2@chello.no

Kirketjener/vaktmester Valborg H. Våge 52 83 12 95
Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge 52 83 66 58
Kantor Johannes Støle   456 00 925
Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland 52 71 82 20
Renholder Liv Berit Jünger  52 83 00 66
Kontorfullmektig Hildegunn Mortveit 52 83 04 74
Adm.leder/men.sekr. Sigbjørn Tjelle 52 83 13 86 - 40 24 43 60 - sitjelle@online.no

Redaksjonsutvalget:
Redaktør John Geir Knutsen  jgknut@online.no
Sissel Lavoll Martinsen   sissel_lavoll@c2i.net
Trond Krogsæter    trondkrogsaeter@sensewave.com
Alf Nyvoll    anyvoll@online.no
Vidar Frette    vidar.frette@hsh.no
Siv Helene Eriksen   sivhelene@chello.no
Nils Einar Helland   nehelland@chello.no

Postadresse:
Norheim menighet
Postboks 1230
5508 KARMSUND

Besøksadresse:
Norheimvegen
5542 KARMSUND

Telefon: 52 83 13 00   Faks: 52 83 12 94
E-post: norheim@karmoykirken.no
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I menighetene våre er aktivitetsnivået og møte-
frekvensen høy. Mye av arbeidet går som det 
suser. Ansatte og frivillige med- arbeidere står på 
og utfører mye godt arbeid. Vi er utholdende og 

flinke! Noe mange av oss kanskje ikke er så gode på, 
er å finne ro, livsrytme og erfare bønnens pulsslag. 
Av og til er det viktig å trekke seg vekk fra hverda-

gens mange impulser, krav og gjøremål - for å være 
stille sammen med Jesus - i fellesskap med hver-
andre. Dette er det Avaldsnes KFUK-KFUM og 
Avaldsnes menighet nå ønsker å invitere frivillige 
og ansatte medarbeidere fra menighetene på Avalds-
nes, Torvastad og Norheim til. Og da skal vi gjøre 
det skikkelig: 
- VI INVITERER TIL RETREAT I UKE 37-sep.04
- RETREATEN BLIR I ET MIDDELALDERKLOS-
TER I ASISSI I ITALIA.
- VI SER FOR OSS EN GRUPPE PÅ CA. 20 STK. 
- DAGENE SKAL INNEHOLDE BØNN/
TIDEBØNNER, GOD ITALIENSK MAT, FJELL-
TURER, GOD TID TIL RO, ÅNDELIG MEDITA-
SJON OG REFLEKSJON.
- DET KOMMER TIL Å KOSTE RUNDT KR. 
5000,- PER PERS. INKL. REISE OG OPPHOLD.
Påmeldingsfrist er satt til 15. januar 2004. Ring til 
Anne Netland (52820916/98480492) eller Eldbjørg 
Andreassen (52842456/ 95246234) snarest.

Kom deg avgårde...
Av Sissel Lavoll Martinsen - sissel_lavoll@c2i.net

”Du må komme deg av gårde, du trenger det!”, sier 
mannen min som har satt huset på ende. Noen få uker 
før jul finner min mann ut at han vil ta helvask av huset. 
Det han ikke kommer på er at det ikke er ryddet skik-
kelig på 10 år. Jeg har bare tidd stille. Og prøvd å åle 
meg over og under bokstabler, bord og stoler hulter til 
bulter, total omkalfatring på barneromma, og det verste 
av alt, 1000 permer og papirer og datadingsbomser som 
har oversvømt stua. Når min mann får slike ideer er det 
klokest å være stille. Og prøve å overleve. I mellomtida 
vil jeg ta en tur i kirka, for der er det i hvert fall ryddig! 
Og forhåpentligvis er det også pusterom. Jeg er glad når 
han puffer meg ut døra.

Jeg kommer selvfølgelig for seint. Den første sangen 
er over, og dåpen er i full gang. Lyden av vannet som 
sildrer ned i døpefonten. Levende vann. Presten Sigve 
kledd i lilla og hvitt. Adventsfargene er så gode å se 
på. De levende lysene som blafrer inn mot murveggen. 
Nytente dåpslys overrekkes nybakte dåpsforeldre. Stolt-
het og glede lyser i øynene. Jeg senker skuldrene og lar 
blikket mitt vandre videre. Og ser glassmaleriene. For 
noen farger! De nesten bølger ut fra kirkevinduene. Så 
mange flotte farger. Sterke og varme og livsglade. Og 
så mange motiver! Jublende engler i alle varianter, den 
mørkeste og dypeste natt, og stjerner overalt, det er bare 
fantasien som stopper utformingen og utstrålingen av 
gulfargen. Så mange smilende fjes! Alt ifra Mariaskik-
kelsen til barmfagre engler og på ett av bildene er det 
konstatert at det er Gud som skapte Julestjerna. 

Jeg teller 114 glassmalerier, satt sammen i grupper på 
12 og 12. Sammen blir de et fyrverkeri av farger, jeg 
sitter i kirkebenken og suger de i meg. Mye energi og 
tanker er lagt ned i disse barnebildene. Jeg vet ikke hvil-
ket klassetrinn de tilhører men de lærer meg mye. For 
hva er det de har gjort, disse småtassene? Jo, de har 
brukt sine evner og sin utfoldelse helt naturlig, lagt på 
lag med lag med maling, tegnet stort og tegnet lite.

”Kom avsides med meg 
… og hvil litt” Mark 6,31
RETREAT I ASISSI - 
SEPTEMBER 2004



Tekst: ALF-EINAR KVALAVÅG

Lørdag 27. desember klokka 19 
blir det tidenes Gospelnight i 
kirka. Nytt Liv-sangere fra - 70, 
-80 og - 90-tallet byr opp dagens 
korister til festkonsert.
-- Det kommer til å bli knallkjekt 
og en opplevelse alle bør få med 
seg. Det eneste jeg er litt bekym-
ret for er at ikke ”alle” gamle kor-
venner får med seg dette. Derfor 
vil jeg oppfordre slekt og venner, 
som fortsatt bor på Fastlandsiå, til 
å tipse om at det er Gospelnight og 
korfest i romjula, sier Elisabeth L. 
Samuelsen.
Navn som; Grethe Svensen, Kris-
tine Pettersen Akselsen, Britt Syn-
nøve Johansen, Steffen Horn, Carl 
Øyvind Apeland, Tore og Arnfinn 

Knutsen. Suksess som soloartister 
eller i grupper som Vamp og 
Heaven. Pluss mange andre sang-
fugler. Alle har de til felles at det 
hele stort sett startet i kjelleren i 
kirka for rundt 15-20 år siden.
-- Vi har prøvd å få tak i alle ”kjen-
disene” våre og de aller fleste har 
lyst til å komme. Flere av dem har 
faktisk skikkelig lyst til å opptre. 
Men når en tenker på at det er 
nesten 1.000 ungdommer som har 
vært med i løpet av disse 25 årene, 
ja da er det mange å invitere, 
sier Samuelsen. Slett ikke alle slo 
gjennom som superstjerner etter 
mer eller mindre suksessfulle dager 
som sanger i Nytt Liv. Men interes-
sen for å møtes igjen, ja den er stor 
både blant 40-åringer og dagens 
ungdommer.

-- Vi starter opp med en konsert i 
kirka. Den er åpen for alle. Så blir 
det fest i Norheimshallen for de 
som har vært med i koret, sammen 
med følge/ektefeller. Der blir det 
en mer løssluppen tone og serve-
ring. Vi håper at dette skal bli et 
minne for livet, sier Elisabeth Sam-
uelsen.

Vekker gode minner
For de av oss som har fått hente-
sveis, tre barn og Volvo stasjons-
vogn vekker ordet Nytt Liv gode 
minner. Den entusiasmen som rådet 
seint på 70-tallet og i begynnelsen 
på - 80-tallet var enorm. Og det 
gleder oss å høre at noe av denne 
entusiasmen finnes i Nytt Liv fort-
satt.
-- Det er ganske litt gambling å 
legge opp til bare en fellesøving 
foran konserten, men vi er sikre 
på at de unge i dagens kor drar 
oss veteranene med umiddelbart, 
forteller ivrige medlemmer av 
arrangementskomiteen.
Koret skal for øvrig ledes av en 
ikke ukjent kulturhusleder, Anders 
Netland.
Billetter til konserten kjøpes på 
Oasen i tippekiosken ved Meny, 
eller på Eve&me. Ved å gå inn 
på Internet kan folk utenfra regis-
trere seg for å være sikret en 
plass. Adressen der er home.no.net/
kor25/ eller karmoykirken.no.

Her blir det (Nytt) liv

Linda Netland i 
fri dressur

Fest i ungdoms-
lokalet


