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Fastlandsiå

Sportsklubben Nord - 
breddeklubben som gir 
positive opplevelser i 
trygge omgivelser.

Side 6-7.

Vormedalsbuer til Sørishavet.
Side 2-3.

Lise Haukås  Sævereide og Ketil Sævereide 
er med på å drive et skattkammer i Hauge-
sund - NMS Gjenbruksbutikk.       side 4-5.
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MED HURTIGRUTEN TIL ANTARKTIS
Av Nils Einar Helland

Det er ikke mange som får oppleve å 
besøke Antarktis. Vormedalsbuene Rolf 
Birkeland og Alf Ellefsen fikk sist høst en 
uforglemmelig tur på den andre siden av 
jordkloden. Vi har bedt Rolf Birkeland 
dele noen av sine opplevelser fra turen 
med Fastlandsiås lesere:

Reisen med hurtigruteskipet ”Nord-Norge” 
startet i Argentina og gikk mot Sørishavet.  
Flyturen ned var ganske slitsom med flere 
forsinkelser. Det var derfor godt å samle 
krefter noen dager i Buenos Aires på et før-
steklasses hotell, før vi gikk om bord i skipet 
den 18.okt. Reisegruppen vår besto av 155 
passasjerer fra 17 nasjoner, derav 19 norske.  
Oppholdet på sjøen varte i over 2 uker, så 
her var det anledning å bli godt kjent. Flott 
båt og førsteklasses mannskap med topp stell 
på alle måter. Jeg rundet år om bord, og fikk 
overraskende ekstra-oppvartning! 
Men det var de mektige naturopplevelsene 
som naturlig nok sto i fokus for alle. Før 
båten skulle besøke de enkelte stoppene 
underveis, var det foredrag og film om bord 
med god orientering. Også om viktige for-
holdsregler for dem som meldte seg på for 
ilandstigning. Kun kikkert og kamera var lov 
å ha med i land. 

Gode klær og spesielle støvler som ble desin-
fisert var nødvendig. Alt for å skåne naturen 
mest mulig. Med lettbåter ble vi satt i land 

gruppevis, både på Falklandsøyene og Sør-
Georgia. På disse øyene utspant det seg et 
mektig fugle- og dyreliv. Vi så store kolonier 
av albatross, seler og pingviner. Til og med 
reinsdyrflokker, som opprinnelig stammet fra 
Norge! Pluss mange mer eller mindre ukjente 
fugle- og plantearter. 

Særlig interessant var det å besøke de kjente 
hvalfangerstasjonene Strømsnes og Grytvi-
ken. Her var det en gang stor virksomhet, 
mye takket være hvalfanger-pioneren Carl 
Anton Larsen. Det var trist å se at mye av 
dette nå lå i ruiner: Fabrikkbygninger, boli-
ger og båter på land - alt ruster ned.  

Men i Grytviken var både den hvitmalte 
kirken, kirkegården og et museum i god 
stand, etter omfattende restaurering og nyåp-
ning (1999). Mye takket være innsamlede 
midler fra Norge.  Rundt Grytviken lå høye, 



3

snødekte fjell. Minnet litt om Alpene, faktisk. 
Jo lenger sør vi kom, jo flere isfjell dukket 
opp i horisonten. Båten gikk så nær dem som 
det var forsvarlig, og det var mektig å stå på 
dekk og fotografere disse kolossene! Været 
var oftest bra, men i disse havområdene skif-
ter været hurtig. 
Planen var i gå i land på Cuverville Island 
i Antarktis, men snødriv og pakkis gjorde 
dette umulig.  I stedet fikk vi oppleve Arc-
towski forskningsstasjon, som drives i samar-
beid mellom Norge, Polen og FN. Her var 
det til og med drivhus med tomater i!
Etter noen flere stopp, satte skipet kursen 
nordover mot vulkanske Deception Island. 
Her ligger 45 hvalfangere begravet, flest 
norske. Jordsmonnet var varmt, og det var 
gravd ut et basseng i bakken som ble fylt opp 
med vann.  Snart holdt det deilig badetempe-
ratur. 

Etter 18 begivenhetsrike døgn i sjøen, forlot 
vi den 4.nov. M/S ”Nord-Norge” helt sør i 
Argentina, i byen Ushuaia. Herfra fløy vi 
tilbake til Buenos Aires. Også nå fikk vi et 

par dagers opphold i verdensbyen, med bl.a. 
interessant omvisning og flott tango-show en 
av kveldene
Med hodet fullt av inntrykk og kofferten 
full av bilder og souvenirer, vendte vi nesen 
hjemover igjen mot Norge.

Nå når du har fått turen litt på avstand, hva 
var det som gjorde sterkest inntrykk på deg,? 
Det er alltid mektig å se de store bygningene 
i byer som Buenos Aires. For eksempel å stå 
inne i den kjempemessige katedralen i byen. 
All den prakt og kunst; hva mennesket kan 
få til! Også naturopplevelsene på havet var 
storslåtte. Men for meg var det mest gripende 
å stå inni og utenfor den vakre, lille kirken i 
Grytviken, og kjenne på stillheten som rådet 
der.  Jeg måtte tenke på de menneskene som 
hadde slitt og kjempet der nede. Og at mange 
av dem aldri kom hjem igjen, men ble grav-
lagt i fremmed jord. Der kjente jeg meg vir-
kelig liten! Omkranset av høye fjell og med 
havet like utenfor, gjorde denne plassen og 
bygningen,  tross liten og beskjeden, et sterkt 
og uforglemmelig inntrykk!
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Av Eldbjørg Andreassen

FALL TIL RO
og kjenn at jeg er Herre.
Fall til ro, ja, sett deg bare ned.
Fall til ro og kjenn at jeg er din 
Gud!
Jeg vil gi deg av min fred.

UNDERVEIS - på studietur i Sør-
Afrika i januar - dukket dette 
verset opp mens jeg satt helt alene 
i en liten landsbykirke. ”Åpen-
baringen” ga meg en ekstra god 
dag og la seg som en beskyttende 
vinge over resten av turen.

Fall til ro
-du som strever og bærer på tunge 
ting; sorg, angst, ensomhet eller 
hva som er sant om ditt liv akku-
rat nå. Guds fred kan gjøre dager 
og netter lettere å være i.  Ikke 
som en evig, avslappet ro, kan-
skje mer som en trygghet, en 
innebygd livbåt midt i bølgene: 
Det finnes en hånd som ikke slip-
per, du er ikke alene!
Fall til ro
-du som strever med troen din. 
Som ser på alle de tørrskodde 
og ”superkristelige” og tenker at 
dette her kan jeg ikke leve opp 
til. 
Ønsker du å tro? Lengter du etter 
en visshet om at Gud skal syns 

du er bra nok? Det har han gjort 
fra du var et foster! (Salme 139, 
v.13-18). Han syns så mye om deg 
at han lot sin egen sønn ta på seg 
straffen for ALLE dine  feiltrinn. 
Små og store. Mine også. Derfor 
kan vi se Gud i øynene og be: 
”Jeg tror - hjelp min vantro!”
Fall til ro 
-du som strever med å gjøre 
en”god nok”  innsats i menighe-
ten vår. Som kanskje tror at ditt 
bidrag ikke betyr så mye. Eller 
du sier ja til så mange ting at du 
nå er sliten og lei. For å si det på 
nynorsk et lite øyeblikk: I menig-
hetsfellesskapet må det få være 
en balanse mellom å GJERA og 
å VERA! En sang slutter slik: 
”Du er ikkje uunnverleg som min 
tenar, men som barnet mitt er du 
umisteleg!”.

Les verset ovenfor flere ganger. 
Sett deg ned, lukk øynene, pust 
dypt. Guds fred er her, nå, i ditt 
liv og din hverdag. Den kan få 
tankespinn til å stilne, skuldre til 
å senke seg, mot og håp til å stige. 
I dag. 
”Og Guds fred, som overgår all 
forstand, skal bevare deres tanker 
og hjerter i Kristus Jesus.” (Fil. 
4,7) 

Jeg sitter ved det ovale bord i NMS 
Gjenbruks butikk i Øvregaten 153 
i Haugesund. Rundt meg summer 
det av liv, og ikke minst av ting og 
tang. På knappe 36 kvadratmeter 
har ildsjeler klart å bygge opp et 
ryddig og oversiktelig butikklokale. 
Fylt av bortgjemte skatter som er 
blitt tatt frem i dagen. Gitt gratis 
til butikken av privatpersoner. Iste-
denfor å kaste, begynner folk etter 
hvert å gi tingene til NMS Gjen-
bruk. Kanskje i håp om at det 
skal komme noen andre til nytte og 
glede. Og det gjør det stadig vekk.

- Uten disse menneskene som sender 
oss disse tingene kunne ikke butikken 
eksistert, sier daglig leder Ketil 
Sævereide. Sammen med sin kone, 
Lise Haukås Sævereide driver de 
gjenbruksbutikken sammen med 
mange frivillige. Siden åpningen i 
september 2000 har de hatt en inntekt 
på nær en million. Kun bygd på salg 
av brukte ting. Og all inntekt går til 
NMS sitt engasjement innen helse, 
jordbruk og evangelisering i 13 land. 
Det var etter en tur til Danmark at 
Lise begynte å brenne for gjenbruk. 
Hun så hvor langt de var kommet i 
Danmark, og fikk et ønske om å starte 
opp med dette i Haugesund. Sammen 
med Ketil, Inger Johanne og Jens 
Stangeland fikk de startet opp Norges 
tredje gjenbruksbutikk i NMS.

Lise og Ketil med noe av vareutvalget.

Frivillige
Vi hadde ikke klart dette uten alle de fri-
villige som stiller opp på daglig basis, 
forklarer Lise. Butikken er åpen hver 
dag unntatt lørdagene. Hun koordinerer  
bemanningen på vel 40 frivillige, hvorav 
14 kommer fra Norheim menighet. Hun 
har opplevd det lett å engasjere folk i 
dette arbeidet, da man går i turnus og tar 

 Bortgjemt skattkammer i Øvregata             Av Sissel Lavoll Martinsen
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- NMS Gjenbruk drives av frivillige, og all inntekt går til det 
 Norske Misjonsselskaps arbeid i 13 land, inklusiv Norge.
- NMS Gjenbruk har 16 butikker i Norge.
- Haugesund var den tredje byen som startet opp.
 Åpnet i år 2000. Har ca. 40 frivillige, hvorav 14 sogner til 
 Norheim menighet.
- Hadde en omsetning på 150.000 i fjor. 
- Samlet inntekt siden oppstart: 800.000. Innimellom har butikken vært 
 stengt nesten et år pga. brann.
- Ligger 350 m fra Flotmyr og Haraldsgaten, rett ved Ludolf Eides 
 Plass i Øvregt. 153.
- Åpen hver dag unntatt lørdag 11 - 15
- Servering av kaffe og vafler
- Stor glede hvis du vil gi noen ting, bare ring 52 83 06 06

sin del etter når det passer. Det blir ikke 
mer enn en til to ganger i måneden. Hun 
er overbevist om at det sosiale også drar 
folk med. Opplevelsen av å ha nytte og 
mening i hverdagen er essensiell, spesi-
elt etter at man er trådt inn i pensjo-
nistenes rekker. Noen har også opplevd 
det som nesten livreddende etter å ha 
mistet ektefellen. Da er det godt å ha en 
tilhørighet og en plass å komme til..

Solveig, Aud Hild og Ingebjørg rundt det 
ovale bord.

Gammel landhandel
Og det er akkurat sosialt det er. Mens jeg 
sitter og snakker med ildsjelene Lise og 
Ketil kommer det stadig inn folk. Det er 
nesten som å være barn igjen og sitte og 
dingle på en pinnestol på frisørsjappa til 
bestefar. Høre på praten mellom alle som 
kommer og går.

Titei, se hva jeg fant! sier Tjærand Milje

Hilsener og latter utveksles. Noen kjen-
ner hverandre, men alle blir invitert til å 
sette seg ned ved det ovale bordet og ta 
en kopp kaffe. Solveig Leifsen som er en 
av dagens frivillige har stekt lapper og 
serverer med et smil. 
En dame kommer innom og spør om 
de har et fingerbøl fra Benidorm. Hun 
samler på dem og har over tusen 
hjemme. Muntre replikker veksles før 
hun betaler og går. Det kommer inn ei 
ung jente som stille og rolig prøver klær 
i klesrommet. Hun finner en stilig svart 
jakke,hun betaler hun også, men litt mer 
sjenert enn den eldre garde. Jeg sitter og 
bare nyter atmosfæren. Her er det tid. 
Tid til litt lun humor, utveksling av nytt 
og nye oppdagelser av bortgjemte skat-
ter.

Kinderegg
-NMS er jo et veldedig foretak og vi har 
tre mål med dette, sier Lise ivrig. For det 
første ønsker vi å motvirke bruk-og kast-
trenden. Vi opplever at folk ikke synes 
det er så greit å kaste sine gamle ting når 
de kjøper nytt. Da kan de bruke oss.
For det andre går all inntekt uavkortet 
til NMS. De betaler kun en symbolsk 

leieinntekt da det er NMS som selv eier 
huset. Ingen får lønn for det arbeidet 
de gjør. De tradisjonelle misjonsfore-

ningene er på vei 
ned, rekrutteringen 
daler. Vi må tenke 
nytt og nye 
inntektskilder. 
Dette konseptet har 
vi tro på, sier Ketil 
med ettertrykk. Her 
ligger fremtiden. 
Som forteller om 
ungdommer som 
begynner å fatte 
interesse for butik-
ken. Det er stu-
denten som skal 
fylle opp hybelen 
sin for første gang, 
det er det nye-
tablerte paret som 
trenger kopper og 
kar, og det er ung-
jenta som er på jakt 
etter deler til mor-
mors service. 
For det tredje har 
dette en viktig 
sosial faktor. Folk 
kommer hit og 
hjelper til frivillig, 
og opplever at det 
er bruk for de. Med 
Lise’s bakgrunn 
som diakon vet hun 
at det er mye 
ensomhet rundt 
omkring. Å komme 
på butikken og 
gjøre en innsats 
kan være en god 
motvekt.

IKKE KAST LYSSTUMPENE

NMS gjenbruksbutikk selger 
også håndlagde kvalitetslys fra 
Knausen Lysstøperi. De blir ute-
lukkende laget av lysstumper 
som samles inn fra privatperso-
ner, lag og menigheter. All stø-
ping foretas av frivillige uten 
lønn, og all inntekt går til NMS. 
Ikke hiv lysstumpene dine, de 
kan bli til fine kvalitetslys. NMS 
butikken tar gjerne imot.

 Bortgjemt skattkammer i Øvregata             Av Sissel Lavoll Martinsen
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Sportsklubben Nord er drevet av ildsjeler. 37 fot-
ballag, 18 håndballag, allidrett og idrettskole for 
de yngste barna, samt mange voksne i styrer og 
utvalg aktiviserer hver uke ca 1000 mennesker 
i ulike aktiviteter. Hovedaktiviteten i klubben er 
fotball og håndball.

Sportsklubben Nord ser viktigheten i å kunne gi flest 
mulig et tilbud. Vi skal være en breddeklubb hvor 
alle skal kunne delta ut fra sine egne forutsetnin-
ger.  Vi er opptatt av at våre barn og unge kan få 
positive opplevelser i trygge omgivelser, sier Siv 
Rendedal som i de 2 siste årene har vært daglig leder 
i klubben.

Utfordringer
- Hva er de største utfordringene 
for klubben framover, Siv? - Vi må 
konkurrere med alle tilbudene som 
finnes for barn og unge, og da må 
vi være så attraktive at barn og 
unge velger å starte med idrett i 
sportsklubben Nord, sier hun. Vi 
må også gjøre tilbudene til ung-
dommene så gode at de blir lenger 
i klubben. Det er en del frafall 
fra 14 år og oppover. Klubben 
har også en stor utfordring i å 
rekruttere nok ildsjeler til styrer og 

utvalg. Å opprettholde en stabil økonomi blir også 
viktig framover.

Økonomi
- Klubbens økonomi er stabil og god, men med 
store investeringer i ny bane er vi helt avhengig 
av god støtte fra næringslivet. Vi må stadig søke 
nye samarbeidspartnere for å opprettholde dagens 
resultat. Vi er også av de som vil bli stygt rammet 

dersom/når spilleautomatene 
forsvinner. Disse har vært en 
god inntektskilde for klub-
ben, sier Siv Rendedal.

Visjon
- Har klubben en visjon eller 
et mål den jobber mot? - Vår strategi er å satse på 
bredde, gi tilbud til flest mulig barn og unge. Klub-
ben er opptatt av de utfordringene samfunnet har 

med å engasjere barn og unge i positive aktiviteter 
med trygge rammer.  Et tilbud som kan motvirke 
tendensen til å henge på kjøpesentre og i sentrum.  
Vi tror dette er blant de viktigste investeringene 
samfunnet kan gjøre.

- Vi vil være en klubb med et attraktivt og godt 
aktivitetstilbud til barn og unge, skape et trygt og 
spennende miljø som trekker unge til klubben, og 
lage et utviklende og sosialt miljø for ledere

ILDSJELER  BAK IDRETTEN
Av John Geir Knutsen - jgknut@online.no

Siv Rendedal, 
daglig leder i 
Nord
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2010
- Vi har nettopp startet et prosjekt innen klubbutvik-
ling som vi kaller ”VISJON 2010”. Det er inndelt i 3 
områder som vi setter fokus på fremover:
o Organisasjonsutvikling
o Sportslig utvikling
o Anlegg/økonomi

Et godt resultat av dette arbeidet håper vi å kunne 
se i år 2010!

Rekruttering
- Hvordan er rekrutteringen til klubben? - Det er et 
utrolig stort apparat som må på plass skal vi kunne 
drive en klubb på vår størrelse. Hvert lag har 2-3 
foreldre som stiller opp, noe som betyr at mange 
familier i vårt nedslagsfelt på en eller annen måte 
er knyttet til Nord. Rekrutteringen er god blant de 
yngste aktive, men har noe frafall fra 13-14 års 
alderen. Samme gjelder for trenere/lagledere - det 
blir ”vanskeligere” til eldre aldersklassene blir. Det 
vanskeligste er å rekruttere folk til styrer og komi-
teer. Her har vi alltid plass til nye folk! 

Framtidsplaner
- Idrettsanlegget på Nord har vært sprengt.  Som 
følge av dette har vi bygget en ny kunstgressbane, 
en investering på ca 5 millioner kroner, vesentlig 
dyrere enn planlagt!  Selv med den nye banen er 
idrettsanlegget fortsatt på det nærmeste sprengt og 
vi er nødt til å se fremover og hele tiden prioritere 
videreutvikling av området / anlegget. Det blir snak-
ket og ”drømt” om kunstgress på grusbanen og 
større håndballhall.

- Vi arbeider ellers med planlegging av ballbinge i 
samarbeid med skolen

- Sportslig har vi mange spennende utfordringer da 

Fastlands Karmøy kanskje er den sonen som på sikt 
vil få størst befolkningsøkning, med bl.a. T-forbin-
delse og ny infrastruktur.  Dette stiller oss overfor 
nye utfordringer og muligheter, sier Siv.

Fakta om sportsklubben Nord

- Stiftet 1932
- 1017 medlemmer (2005)
- 233 håndballspillere                            
  (176 jenter, 57 gutter)
- 57 ledere i håndballavdelingen
- 524 fotballspillere                             
  (137 jenter, 387 gutter)
- 76 ledere i fotballavdelingen
- 85 barn og voksne er med på 
 idrettskolen/ allaktivitet    
  (39 barn under 5 år)
- 134 støttemedlemmer
- Ny webside på www.sknord.no
- Moderklubb til Haugaland   
  Håndballklubb
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Påskens gudstjenester i
 Norheim menighet 
Norheim kirke:
Skjærtorsdag 13. april kl. 19.00
Langfredag 14. april kl. 11.00
1. påskedag 16. april kl. 11.00 AINOS deltar.

I Tuastad bedehuskapell:
2. påskedag kl. 11.00

Til lag og foreninger:
TORGET  -  FOR ALLE !
Vi tar imot notiser om små og 
store arrangementer og hendel-
ser på hele fastlandsiden.
La TORGET bli en oppslag-
stavle for de mange aktiviteter 
som skjer i vårt område! Bladet 
utkommer i mars, juni, septem-
ber og desember. 
Send inn notiser og evt. bilder 
i god tid via e-post til: 
tkrogsae@start.no

Familiedag i og ved 
kirka 2.april
11.00    Gudstjeneste v/Sigve 
Clementsen
Barn fra ELVIS er med i plan-
legging og gjennomføring.
Norheim barnegospel synger.
Kirkekaffe.
12.30    Vårkonsert med ELVIS 
og Norheim barnegospel.
Siste konsert og samling for 
disse to korene denne våren. 
 
Speiderne ordner leker og aktivi-
teter ute for barn og familie.
 
13.30    Salg av grillmat / 
middag ( pølser / hamburger 
m.tilbehør, salat, drikke, is)
 
Konserten blir i menighetssalen 
mens resten av programmet på 
dagen blir ute.
Blir det dårlig vær flytter vi 
aktiviteter og matservering inn i 
kirka.
  
Arr. Norheim KFUK-KFUM

Åpent møte om staten 
og den norske kirke.
31.januar 2006 la Gjønnesutvalget 
fram sin utredning ”Staten og Den 
norske kirke” For å gi menighetsråd, 
ansatte og andre interesserte innsyn i 
- og oversikt over denne utredningen 
inviterer Stavanger bispedømmeråd til
informasjonsmøte om den framlagte 
utredningen den 29.mars kl.18.00 - 
21.00 i Norheim kirke.

På møtet innleder medlem og sekre-
tær i Gjønnes-utvalget / sokneprest 
Jens-Petter Johnsen.
Det blir anledning til spørsmål og 
samtale. Det serveres frukt som
forfriskning. Ingen påmelding. Ingen 
deltageravgift.

LOPPEMARKED
Har du tenkt å rydde huset i 
vår?
Vi trenger lopper til loppemar-
kedet vårt!

Lørdag 22. april blir det lop-
pemarked med salg av lopper, 
kafé, tombola og bilvask.
Kl. 11.00-14.00

Lopper kan leveres i Norheim 
kirke den 20. og 21. april kl. 
18-20.

Har du problemer med trans-
port, ta kontakt på 
tlf. 40405091
Inntektene går til ungdomsar-
beid i Norheim menighet.

Fasteaksjonen 2006 
Hvert år arrangerer vi, i menigheten, 
en fasteaksjon i Kirkens Nødhjelps 
regi. Det gjør vi også i år og temaet 
for årets fasteaksjon er Ungdom ut 
av krig og krise.  Her har vi som 
lokalsamfunn mulighet til å være med 
å hjelpe unge mennesker som i alt for 
ung alder allerede er blitt krigsvetera-
ner, og opplevd ting  som vi i vår 
del av verden knapt kan forestille oss. 
Vi kan være med på å hjelpe dem til 
frihet, og et bedre liv.

Fasteaksjonen 
går av stabelen 
tirsdag 4. april. 
Vi sender ut 
konfirmantene 
våre som bøsse-
bærere fra klok-
ken 1630.  

Vi oppfordrer dere, som har tid og 
lyst til å være med å bidra, til  å stille 
som sjåfører slik at vi får spredd bøs-
sene ut over hele Fastlandsiden.
Og ellers ber vi dere ta godt i mot 
konfirmantene som kommer og spør 
om du vil støtte årets fasteaksjon. 

PÅSKEKONSERT

i Norheim kirke 2.påskedag 
kl.20.00
Sang av kantor Adam Ladysz. 
Orgelmusikk ved kantor i Torva-
stad Sergey Shein.



www.hillesland.no

Skudeneshavn-Åkrehamn-
Kopervik-Oasen storsenter

www.imi-begravelsesyra.no

Oasen storsenter - tlf. 52 83 16 82

Ansatte i Norheim menighet:
Sokneprest Sigve Clementsen  52 81 20 32 - sigve.clementsen@karmoykirken.no

Kateket Geir Torgersen   52 81 20 35 - geir.torgersen@karmoykirken.no

Vikarprest Eldbjørg Andreassen  52 81 20 33 - eldbjørg.andreassen@karmoykirken.no

Kirketjener/vaktmester Valborg H. Våge 52 81 20 38

Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge 52 83 66 58

Kantor Adam Ladysz   52 81 20 36 adam@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland 52 71 82 20

Renholder Liv Berit Jünger  52 83 00 66

Kontorfullmektig Hildegunn Mortveit 52 81 20 40 - hildegunn.mortveit@karmoykirken.no

Adm.leder/men.sekr. Sigbjørn Tjelle 52 81 20 31 - sigbjorn.tjelle@karmoykirken.no

Kateketvikar Arnt Johan Vistnes  52 81 20 35 - arnt.johan.vistnes@karmoykirken.no

Ungdomsleder Rune Engedal  52 81 20 34 - rune.engedal@karmoykirken.no

Redaksjonsutvalget:
Nils Einar Helland   nehelland@chello.no
Sissel Lavoll Martinsen   sismart@start.no
Trond Krogsæter    tkrogsae@start.no
Alf Nyvoll    anyvoll@online.no
Vidar Frette    vidar.frette@hsh.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. 10.00-12.00.

Norheimtunet 63, 5542 Karmsund
tlf. 52831833
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HVEM ER STØRST AV ALT?

BARN OG UNGE I NORHEIM ENIGHET!

1. april blir det revy i Festiviteten med Nytt Liv: 
-MAMMA, det e’ ei løva i garasjen!

Hva er løgn? Hva er sannhet? Hva er troverdig? Hvem ser meg? Hva har 
påsken med meg å gjøre? Og: ER det ei løve i garasjen?!

Ca 80 ungdommer 
serverer krevende 
spørsmål, fantasi-
fulle aprilspøker, 
spenstige dansenum-
mer og et allsidig 
musikalsk program. 
Her er det bl.a. 
Coldplay, Jim Stärk, 
gospel, U2, Blues 
Brothers og Queen 
i skjønn forening. 
Vi møter mange rare 
typer, aktuelle debat-
ter i dyreriket, forel-
skelsens kompliserte 
verden, dramatiske 
avhør, romerske sol-
dater og 10. klassin-
gen som famler med 
store valg.

Det er tredje året 
Nytt Liv inviterer til 
revy. Også denne 

gang er den laget av ungdommene selv. Koret har kommet med forslag og innspill, mens et forfatterteam 
har skrevet og satt sammen forestillingen. 
Det siste halve året har kor og orkester øvet på låtene, mens danserne og dramagruppa har terpet på trinn og 
replikker. Nå befinner gjengen seg midt i den mest intense oppkjøringen. Tiden går fort og en og annen nerve 
har kanskje meldt seg, men det er ingen grunn til panikk: Denne fantastiske gjengen gleder seg til å vise fram 
resultatet i Festiviteten den 1. april kl. 18.00 og 21.00. (Merk tiden!) 
Billetter får du kjøpt av korets medlemmer eller på Festiviteten.
Sigbjørn Tjelle har som vanlig kommandoen, og med seg har han et entusiastisk og kompetent team av 
instruktører og ledere. 
Publikum vil helt sikkert få en flott opplevelse med massevis av lys, lyd, innsats og trøkk. 
OG IKKE MINST: Som ved alle store musikalske begivenheter blir det warm up med lovende artister. 
Vi har gleden av å melde at det blir en forrykende oppvarming med ELVIS, Norheims eget kor for barn 
i 5.-7. klasse.
Her er det med andre ord mye å glede seg til. 
Skaff deg billett umiddelbart!

SPORT & SPRELL & 
KJERKEGOSPEL

Fredag 19. mai fra kl. 18 og 
utover kvelden blir det mye 
liv og røre utenfor og inne i 
Norheim kirke. De siste årene 
har flere hundre ungdommer fra 
hele Haugalandet blitt med i 
diverse sprell, som bruskasse-
klatring, volleyball og konkur-
ranser. 
Andre viktige ingredienser er 
kiosk og grilling, idolfinale på 
storskjerm - og ikke minst den 
fantastiske konserten med kret-
sens Ten Sing-kor, som avrunder 
denne suverene kvelden på en 
glimrende måte.
Her er det bare å legge seg i 
(høyde-)hardtrening, avlyse alle 
andre avtaler den 19. mai og 
kaste seg ut i SPORT & 
SPRELL & KJERKEGOSPEL!
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DØPTE:
25.12  Thèa Levinsen Arioli
 Brage Svendsen 
08.01 Kristoffer Sveen Hjertholm
 Siren Eie Skar
15.01 Emma Theodora 
 Thommassen Sørensen
 Tysvær kyrkje
22.01 Vebjørn Andersen Gaard
05.02 Helene Olstad
 Liv Bakke Ystaas
26.02 Alexander Nilssen Hagen
05.03 Martin Ellingsen Alvseike
 Karita Bru
12.03 Liv Bertelsen
 Eli Bertelsen
 May Linn Grinde
 Adrian Grinde
 Adrian Jørgensen Hansen
 Eivind Lien
 Emma Munoz
 Oscar Bjelland Wigene
 
DØDE:
02.12 Johannes Ragnar Bauge
 Vår Frelsers kapell
 Jon Bendik Wegner Hausken
 Sara Marie Kristensen
06.12 Egil Alexander Haugsnes
 Vår Frelsers kapell
19.01 Torbjørn Eliassen
26.01 Hans Halsten Halstensen
 Vår Frelsers kapell
30.01 Sigurd Ottar Lindø
04.02 Elise Hansen
06.02 Reidar Gjerdevik
07.03 Elida Birgitte Levinsen

STOR FILM- OG FOTO- KONKURRANSE

ER DU MELLOM 15 OG 18?
HER ER DIN STORE SJANSE! 

Tema: 
TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET 

STØRST AV ALT…

FILM:
MAX VARIGHET 3-4 MINUTTER.

DU BESTEMMER SELV HVILKEN SJANGER
FILMEN SKAL HA.

HUMOR/ALVOR, TALE OG/ELLER MUSIKK, REKLAME/
REPORTASJE/POETISK/OSV.

PREMIE: BÆRBAR DVD-SPILLER

FOTO:
DU BESTEMMER HVILKEN INNFALLS- 

OG KAMERAVINKEL SOM SKAL BRUKES.
MAX. 10 BILDER PR DELTAKER.

PREMIE: mp-3-SPILLER OG CD’ER

DU LEVERER DITT BIDRAG PÅ CD/DVD ELLER 
E-POST TIL rune.engedal@karmoykirken.no

INNEN 19 . APRIL

Onsdag 22. februar var det 10. 
klassefest i kjelleren i Norheim 
kirke. Det ble første gang arran-
gert i høst, med stor suksess. 
Denne gang var det, om mulig, et 
enda større dessertbord med enda 
mer sjokoladepudding og iskrem 
med et hav av tilbehør. Nytt Liv 
sang selvsagt, og en gruppe dan-
sere ga oss en forsmak på en av 
dansene i Nytt Livs kommende 
revy. Rune introduserte sitt nye 
quiz-konsept ”Vil du bli misjo-
nær?”, hvilket vi ville, vel vitende 
om hvilke premier som ventet. Alt 
i alt var det et vellykket arran-
gement vi neppe har opplevd for 
siste gang.

Den store klassefesten
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ENDELIG BIBLIOTEKSFILIAL PÅ FASTLANDSIÅ
Av Nils Einar Helland

No blir det bibliotek på Fastlandsiå.  Karmøy 
folkebibliotek får filial i kjellaren på Norheim 
skule.  Opninga skjer i april eller i månadskiftet 
april/mai.  

Bibliotekaren, Kjellaug Bjerkli Haarberg, har alt 
arbeidd i det stille i eit år for å byggja opp filia-
len.  Fastlandsiå har stilt henne nokre spørsmål.

- Kor omfattande blir biblioteket?

- Det skal etter kvart bli 25 000 bind.  Dette er 
vanleg filialstandard.  Men me skal ikkje berre ha 
vanlege bøker; lydbøker, internett mm kjem i tillegg.

- Kven er det som låner på eit bibliotek?

- Dei fleste kjem, både unge og eldre.  Det er lettare 
å seia kven som ikkje låner, det er menn mellom 
40 og 60.

- Kva skal til for å få dei unge til å lesa?

- Dei unge les, men kanskje mest i blad og på 
nternett.  Bøker er det dei les minst av.  Me må 
formidla at det kjem mange gode bøker, me må 
vera entusiastiske.

- Kva les du sjølv no?

- Eg les ”TRE”, ein thriller av B. Dekker.

- Har boka ei framtid?

- Eg meiner det.  Ho dekkar andre behov enn dei nye 
media.  Dei kan ein ikkje så lett ta med seg under 

armen når ein går ut døra eller bruka på bussen.    Ei 
anna sak er kanskje endå viktigare:  Ettter kvart vil 
folk ønskja og ha behov for å danna sine eigne indre 
bilete, slik ein må når ein les bøker.  I dei nye media 
er bileta ferdige og overtydelege.

- Eg gler meg til å 
få mange frå Fastlandsiå 
innom på biblioteket.  
Folk her har snakka lenge 
om ein slik filial, og no 
er han her, avsluttar Kjel-
laug Bjerkli Haarberg.

Filialen kjem til å 
vera open 
10-15 mandag, 
onsdag og fredag, 
og 14-19 tirsdag og 
torsdag.


