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Forestillingen ”Sirkusprinsessen og løvenes konge” med Vormedal     
barneteater har blitt framført på Vormedal Grendahus.  s.12.

Fredrikke Nielsen fra Skre 
hadde tett samarbeid med 
Henril Ibsen. Les mer s.2

Flott konfirmantrevy i Festiviteten 8.mars.  S.7.



2

FRA SKRE TIL TEATERET
Av Vidar Frette

I 1837 blei 
det fødd ei 
jente på 
garden 
Brattham-
mar, på 
grensa 
mellom 
Karmøy og 
Tysvær 
(nær Skre).  
Ho fekk 
namnet Fre-
drikke.  

På denne tida var det berre eitt hus og ei løe i 
Bratthammar.  Her budde Fredrikke lukkelege barn-
domsår.  Ho var aldri i tvil om at Johannes og Bretta 
Johannessen var hennar rette foreldrar og dei fem 
andre borna hennar søsken.  Ingen fortalde henne at 
hennar biologiske foreldrar budde heilt andre stader 
og at ho var eit såkalla uekte barn.  Ikkje før ho var 
14 år gamal fekk ho vita korleis det hang i hop.

Då Fredrikke var 8 år, kom ei kvinne frå Bergen til 
garden, saman med ein mann frå Haugesund.  Etter 
kvart kom det fram at dei skulle ta med seg Fre-
drikke.  I sine barne- og ungdomsminne, som ho 
skreiv ned nesten 60 år seinare, fortel ho korleis ho 
då flykta ut i marka saman med søskena sine.  Då 
dei trøytte og svoltne til slutt kom tilbake, ”fekk den 
framande mannen tak i meg, løfta meg opp på armen 
sin og skunda seg ut av stova.  Kvinna fylgde rett 
etter…….. Hjelp meg, skreik eg, og prøvde å riva 
meg laus.”

Ferda gjekk til Marken i Bergen, som då var eit 
slumstrok.  Der skulle ho bu saman med kvinna som 
hadde henta henne med makt.  Fredrikke måtte slita 
tungt med pass av småborn og ærend.  Etter eit par 
år flytta ho igjen, og trudde då ho budde hos moster 
si og hennar mann.  Men då ho var 14 år, fortalde ei 
nabojente henne at ho budde hos si biologiske mor 
og at far hennar var ein dansk apotekar som hadde 
reist til Amerika.

Teateret skulle bli redninga for Fredrikke.  Før fylte 
15 år hadde ho statistroller, og 16 år gamal debuterte 
ho som skodespelar.  Ganske snart hadde ho hatt 
mange suksessar på scenen, og mange la merke til 
henne.  Etter kvart blei ho økonomiske uavhengig 
nok til å flytta frå mora og stefaren, der ho hadde hatt 
det vanskeleg.

På teateret arbeidde ho mellom andre med Henrik 
Ibsen som instruktør.  Dei må ha påverka og stimu-
lert kvarandre.  Viktig blei òg Fredrikke si rolle 
i Ibsen-stykket Gildet paa Solhoug.  Det var den 
fyrste gjennomførte suksessen Henrik Ibsen hadde 
med eiga dikting i Bergen, og han var svært takk-
nemleg for måten Fredrikke spela rolla si på.

Fredrikke Nielsen, som var namnet ho hadde etter å 
ha gifta seg med skodespelar Harald Nielsen, spela 
i fleire Ibsen-stykke (og andre stykke) heilt fram til 
1880.  Ho arbeidde som skodespelar i Trondheim, 
Bergen, Stockholm og Kristiania.  Ekteparet fekk 10 
barn.

I 1879-1880 kom Fredrikke og Harald med i ei vek-
king i metodistkyrkja.  Fredrikke valde å forlata 
scenen og blei i staden kristen forkynnar.  Resten av 
livet, i 32 år, hadde ho lange og strabasiøse reiser 
i Norge, Sverige, Danmark og USA som forkynnar.  
Mange kom for å høyra på henne.  I denne siste 
delen av livet sitt kasta ho aldri stein på teateret, men 
ho var der ikkje meir.

Forskarane meiner å ha funne mange nedslag av 
Fredrikke Nielsen sin personlegdom og hennar livs-
historie i Henrik Ibsen sine seinare drama, slike som 
Gengangere, Vildanden, Fruen fra havet og Når vi 
døde vågner.  Fredrikke Nielsen må ha gjort eit varig 
inntrykk på Henrik Ibsen, eit inntrykk som har sete i 
lenge etter deira direkte samarbeid på 1850-talet.

Respekten har gått begge vegar.  I gravferda til 
Henrik Ibsen heldt Fredrikke Nielsen ein takketale 
der ho mellom anna sa:  ”I dyb Ærbødighed og 
med inderlig Taknemmelighed til den store ver-
densberømte Skald, nedlegger en fordums Frem-
stillerinde af ….. (her kjem nokre av Ibsenrollene 
Fredrikke hadde spela) …disse Markblomster paa 
Henrik Ibsens Baare…”  

Fredrikke 
Nielsen 
på 1870 
-tallet

Fredrikke 
Nielsen 
på et 
bilde fra 
1870- 
tallet
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DØPTE:
16.12 Sivert Hamre
 Even Andreassen Iversen
 Sonia Maria Levinsen
 Eva Marie Staupe Lotsberg
 Tuva Strand Skaug
25.12 Isak Risanger
 Åsmund Sundal-Gjerdevik
13.01 Herman Kolstø
27.01 Eline Røsseland Hop
24.01 Even Berntsen
 Ronja Thorbjørnsen Bøe
 Amalie Eilerås
 Niklas Alexander Fugah Eiternes
 Johannes Lien
 Leonardo Endresen Ronzani
 Elina Bøe Vaage

DØDE:
30.11 Paul Ingart Reinertsen 
01.12 Jan Magne Nes 
19.12 Nils Johannes Salvesen 
30.12 Lovise Kristine Løkken 
03.01 Kim Robert Rykkje 
04.01 Bernhard Johan Hetland 
05.01 Karl Karlsen 
11.01 Øistein Solstrand 
14.01 Arne Stener Kvinnsland 
18.01 Ingebjørg Sævland 
21.01 Thorleif Kalleberg 
22.01 Nancy Elfrida Hovda 

Påskeminner 
- sol, snø, ski, fjell og vidder?
Nei, ikke i min barndom. 
Da handlet det ”til nød” om en 
sjelden dagstur med lånt bil; inkl. 
en mor som ikke kunne fordra å 
lage store nistepakker...

Det første påskebildet som dukker opp, er av ei glad 
jente (med skolefri!) som for første gang får springe 
ute i ”tjukkesko” istedenfor tunge støvletter - befriende 
og lett! Grusveien er blitt snøfri, og på enkelte steder 
gjør teleløsningen den gyngete og løs. Det er en av 
nedgangene til Djevelen, så vi hopper fort forbi!
Selvsagt er det vår i lufta, fint vær, og snart skal alt 
dokkeutstyret dras ut i solkroken for første gang...

Det andre bildet, eller bildene, er fra min barn/ungdoms 
store påskeaktivitet: LEIR! Altfor mange på ett rom, nye 
vennskap og følelsen av å være utenfor, ikke kjekk og 
morsom nok -  ungdomstida er til tider oppskrytt!
Men framfor alt får jeg kontakt med den sterke opp-
levelsen av påskebudskap og - enda mer - påskesanger! 
som treffer meg, som går dypt og fyller meg med intens 
(sang)glede. ”Deg være ære” og ”Å, salige stund uten 
like” er fortsatt mine to førstevalg, etter skolelagsleiren 
på Tynset.  

Siden den gang har det blitt mange påskeopplevelser 
- med og uten sol/snø/ ski. Jeg har også bidratt til 
å gi 3 barn sine påskebilder. Og i ettertankens stund: 
Hvor mange av dem gjenspeiler det påsken handler om; 
budskapet om Jesu lidelse, død og oppstandelse? 
Sikkert ikke mange nok, men hvis det er noe jeg kan 
takke for idag, er det at både de og jeg har fått beholde 
påskegleden - at troen først og fremst er knyttet til den!
 
Vi kan hvert år delta i den spennende vandringen - fra 
jubelen på palme- søndag, via påskemåltid, lidelse og 
død, til den befriende avslutningen ingen andre religio-
ner deler med oss: OPPSTANDELSEN! Jesu seier over 
alt det vonde - til og med døden. Avslutningen som 
viser seg å være begynnelsen.  For sørgende, oppgitte 
disipler og for kvinnene som kommer til graven. For alle 
som gjennom 2000 år har møtt en levende, tilgivende 
Gud som holder fest i Himmelen hver gang et menneske 
bestemmer seg for å tro på Ham.
For dem som kjenner på vårens yre letthet og dem som 
fornemmer hva Helvetet er. For alle som fryder seg over 
fellesskapet og dem som kjenner seg utenfor. For alle 

Påsketanker
Av Eldbjørg Andreassen

som får det til og dem som mislykkes.

Påskebudskapet gir håp, tilbyr forsoning 
og nytt liv - sammen med en som fortsatt 
lever og vet nøyaktig hvordan det er å 
være menneske på jorden.
I alle slags dager. Syng!
Og god påske!
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Trosopplæringsreformen ”Størst av alt” er en 
av de største og viktigste reformene i nyere 
tid. Den har skapt en ny etusiasme i menighe-
tene og har vært med på å vitalisere barne- 
og ungdomsarbeidet i hele landet. Dette sier 
Paul Erik Wirgenes, prest, forfatter og pro-
sjektleder for reformen. - Det er egentlig gal-
skap, vi har brukt 388 millioner fordelt på 
350 menigheter, det er ansatt 300 nye medar-
beidere og 4 millioner går til forskning, sier 
han med begeistring. Han mener reformen er 
helt nødvendig. 
-Kirka må finne nye måter å skape tilhørighet 
og tilknytning på. Det er en økende forvent-
ning hos foreldre at barn får en forståelse av 
det å tilhøre en kirke. Og det er et tomrom i 
skolen etter at kristendomsfaget forsvant.

Folkekirke
Reformen skal videre-
utvikle kirken som fol-
kekirke og legge til 
rette for at den kristne 
kulturarven blir videre-
ført til nye generasjo-
ner. Den har nå gått 
over en 5 års periode 
og har vært et systema-
tisk tilbud til alle døpte 
barn og unge fra 0 til 
18 år. Målet er å gi 
barna en mulighet til 
å lære å kjenne den 
kristne troen som de er 
døpt til. Tro kan gi håp 
og hjelp til å mestre 

livet, sier Wirgenes, som også håper at reformen 
skal gi grobunn for respekt og toleranse i møte 
med de som har en annen tro eller livssyn. 

Gode opplevelser
Wirgenes beskriver gode møter med foreldre 
som er overrasket over hvordan kirken har møtt 
de på en god og tillitvekkende måte. Han fortel-
ler om foreldre som sier at de trodde de aldri 
skulle bli med i noe kirkelige greier. Han beskri-
ver prester og kateketer som har uttrykt stor 
glede over at nå får arbeid med barn endelig 
status, og at de føler de blir verdsatt og sett 
for den jobben de gjør. - Det vi kan og må 

jobbe mye med er hvordan vi kommuniserer 
med barn og ungdommer. Vi trenger en fornying 
av undervisningen og etablere en kritisk gjen-
nomgang av hvordan vi formidler stoffet, sier 
Wirgenes.  

Barneteologi
Søndagsskolen er i vekst og utvikling. Kirkene 
gir større rom til barn og unge. Wirgenes går 
enda lenger og snur opp ned på det hele. - Hva 
om de voksne går ned i kjellerene, mens barna 
får være oppe i kirkerommet? Han er genuint 
opptatt av barns forståelse av troen. -Når barnet 
blir læremester, hva skjer da? Hvis barnas tro får 
være en læremestermodell, hva kan det lære oss 
og hvordan vil det prege kirken? sier Wirgenes 
ivrig. Han forteller om Petter på 6 år som har 
så vanskelig får å forstå at nattverdsbrødet, som 
er en tørr, flat kjeks, skal forestille et brød, og 
aller minst Jesus legeme. Barna får bake natt-
verdsbrødet selv. Lukten av nybakt brød fyller 
kirkerommet, og barna løper først til nattverden. 
Det resulterte i at voksne som aldri gikk til natt-
verd begynte å gå selv. 

Å formidle
- Det foretas en systematisk evaluering av pro-
sjektene nå og det skapes en faglig bevissthet 
rundt måten vi formidler troen på. Det å kom-
munisere til det brede lag av befolkningen er 
vår store utfordring, og det tar lang tid, sier 
Wirgenes. Han mener at kirken må finne nye 
måter å gjøre seg attraktiv på og skape identitet 
og tilhørighet til kirken. Reformens slagord er 
”Tro, håp og kjærlighet. Størst av alt er kjærlig-
het”. Enklere kan det ikke sies.

STØRST AV ALT   
av Sissel Lavoll Martinsen

FAKTA OM REFORMEN

80.000 foreldre hvert år døper barna sine i Den 
Norske Kirke
Det resulterer i ca. 200.000 faddere hvert år
60 % av fireåringer tar imot 4-års boka
85-90% av alle døpte blir konfirmert
Reformen har snart vart i 5 år
Det har berørt 350 menigheter
Det er blitt brukt 388 millioner
Det er blitt ansatt 300 nye medarbeidere
Det er satt av 4 millioner til forskning

Paul Erik Wirgenes, 
prest, forfatter og pro-
sjektleder for reformen.
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Lørdag 10.mai kl 10.30 
Aho Karoline Vik 
Alendal Cecilie
Amlie Tonje Vatne
Dahle Marianne Dybdahl
Domert Catharina
Dyrskog Ann Kristin
Eidhammer Ida
Ersland Eivind Eidem
Falkeid Sivert
Hagen John Magne
Hansen Cathrine Reiers-
gård
Johansen Talania
Karlsen Elisabeth Noss
Lagesen Amanda Tysvær
Lampe David
Lindø Camilla
Martinsen Helge
Nordal Martin
Strømme Kristine
Sundfør Karoline
Valen Lars Magne
Wiik Morten Midtbø

Søndag 11.mai kl 10.30
Aarskaug Stian 
Amundsen Kristin 
Bjørgen Edvard Pires 
Dagsland Ruben
Dalen Morten Nordbø
Eileraas Magnus 
Flister Pål Reinert 
Reinertsen
Hammer Veronika Lie
Heiberg Mats 
Leesam Victoria Joy
Leirvåg Sigmund
Lillesund Harald 
Lystad Torbjørn
Rasmussen Magne 
Rognaldsen Renate
Røvær Christina
Sjursen Camilla Dalaker
Stensland Anne Karin
Tellnes Anna 
Tonning Jone

KONFIRMANTER 2008

Vi har utfordret Jan B.Flage på Vormedal. Han har gitt oss følgende historie:

Fire svenske professorer lagde en studie om frosker. Den ene tok frosken i sin høyre hånd, og sa ”hopp”. 
Frosken hoppet over til venstre hånda. Med en saks klippen han det ene beinet foran på frosken. Han sa hopp, 
og frosken hoppet tilbake. Så klippet han det andre benet foran av. Fremdeles hoppet frosken. Så røyk den ene 
bakfoten. Frosken hoppet igjen, men litt skjevt denne gang. Til slutt klippet de det siste benet av frosken, og 
ropte ”hopp”. Frosken lå stille i hånda. 
I studierapporten sto følgende; När man klippar alla benorna av en frosk, mistar den hørselen!

Lørdag 10.mai kl 12.30 
Aase Emil Tjoflot
Annaniassen Karl André Ringstand
Balm Maaike 
Brekke Benedicte
Dahle Magnus
Gulliksen Josefine
Hauge Eirik
Kummermo Lisa Mari Spidsø
Kvamme Lene Marie Blikra
Kvinnsland Herman Høgenes 
Kvæstad Guro
Larsen Tina Prestegård
Lie Merethe 
Midtgård Kenneth
Mæland Maritha Konstanse
Nesheim Annette Rønnevik 
Nordvik Martin Eide
Odland Katrine
Olsen Maren Skiftestad
Ramsdal Susanne Sandslett
Roald Håkon
Robberstad Camilla  
Sjursen Martin Johan
Steine Anna
Strand Geir Åge
Svensen Ida Kvaløy
Torvestad Ida
Tørresdal Lena

Søndag 11.mai kl 12.30 
Aamodt Mariell
Aarsand Frida Lill 
Aasbøe Egil 
Antonsen Joakim
Bentsen Sandra
Bentsen Mona 
Brandt Kine Bruvoll
Carnegie David Hansen 
Eide Anette
Grønfoss Bodil 
Gudmundsen Eline
Halleland Ida Røthing
Heggland Emil Spro
Jakobsen Monica 
Munthe Cathrine Stange
Myrbakk Trygve
Storesund Joakim 
Johanssen 
Strømmen Øyvind 
Tveit Øyvind Svendsbøe
Vangsnes Stig Tarjei 

LÅTT & LØYE…
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Nytt liv på 8. mars
Av Sissel Lavoll Martinsen. Foto: Torleif Kvinnesland og Line H. Eike.

Ten Sing koret Nytt Liv med konfirmanter fra 
Norheim Menighet har gjort det igjen! Etter 
mange måneders hardt arbeid kunne de 80 ung-
dommene ta imot velfortjent applaus i Festivite-
ten på selveste kvinnedagen. En forestilling full 
av bevegelse, ren energi og sangglede uten like. 
De som må lide av tette øreganger fikk dem 
garantert blåst bort denne kvelden. Med god 
hjelp av et kor som gav alt og dyktige musikere 
og solister.

Det nærmest boblet over av kreative og talentfulle 
ungdommer. Det var humor, det var filosofering og 
massevis av livsglede og livsutfoldelse. Man måtte 
bare bli bergtatt.
 

Ida K. Svensen, som spilte 
hovedfiguren Liv, var 
autentisk i sin tolkning av 
en frustrert 15-åring. Hun 
var sint og frustrert, men 
også søkende og letende i 
denne vanskelige voksen-
verden. Som en rød tråd 
bandt hun sammen alle 
de forskjellige fragmen-
tene av frustrerte mann-
folk, Maria Magdalena i 
talk show, kvinnen ved 
brønnen og mange andre 
aktører. 

Tekstkonsulentene, som har satt sammen alle de kre-
ative innspillene fra ungdommene, har klart å lage 
en helhet av alle fragmentene. Også deler av staben 
i menigheten overrasket med nærmest akrobatiske 
fremførelser i et forrykende dramastykke. 

Man kan trygt si at frustrerte mannfolk gjorde en 
lattervekkende innsats. Også kateket Eli Kolstad må 
nevnes, hennes sang var så vakker at tårer måtte 
tørkes.

Nytt Liv og 
konfirmantene 
kan være stolte 
og glade. Og 
vi som satt i 
salen fikk ny 
tro og håp om 
at ungdommer 
har masse flotte 
ressurser, talent 
og vilje. Og at 
kjærligheten er 
størst av alt, 
uansett hvor 
vanskelig det 
kan fortone seg 
for en frustrert 
15 åring.



7

  -Jeg er utrolig stolt over ungdommene! Ung-
dommer er ikke fæle og uhøflige, de er flinke og 
de er talentfulle, forteller en tydelig berørt Marta 
Birgitte Sevland (33) som nylig har begynt i Nor-
heim Kirke som ny trosopplæringsmedarbeider 
for aldersgruppen 15 - 18 år. I bagasjen har hun 
med seg lang erfaring som lærer på Vormedal 
Skole. - Jeg må jo si at jeg føler meg heldig 
som kjenner ungdommene fra før, det gjør kom-
munikasjonen og kontakten lettere, sier Marta 
Birgitte som opplever at å arbeide tett opp mot 
denne aldersgruppen gir mye glede og energi.

Gått gradene
Marta Birgitte har hatt en nær tilknytning til kirka 
i alle år. Hun begynte i søndags- skolen, avanserte 
til barnegospel, og når hun ble for stor til det over-
tok hun dirrigeringen selv. Nytt Liv har hun vært 
innom, formann i ungdomsklubben har hun prøvd 
på, arrangert lørdagskvelder, bibelgrupper, vært med 
på skiturer og en masse andre turer med ungdom-
mer. - Det er nok en kombinasjon av en lyst til å gi 
noe tilbake til menigheten og en erkjennelse av hvor 
viktig denne tiden har vært for meg, sier hun med 
et alvorlig blikk. Hun mener det er kjempeviktig at 
ungdommer har et sunt, positivt og givende miljø, 
hvor de finner en arena hvor de kan bruke sine res-
surser og talenter. 

Verdifulle
Marta Birgitte er klar på at hun har trivdes veldig 
godt som lærer, men at det innimellom har vært tøft 
å måtte gi karakterer. Hun opplevde at det ble et 
veldig snevert område, og at hun ofte så mye mer 
ved eleven som ikke kunne karaktersettes, men som 
likefullt var positivt og flott. I den nye jobben håper 
hun at hun får anledning til å verdsette ungdommene 

på en bredere måte, og komme tettere innpå de på en 
annen måte enn man kan i skolen. - Håpet er jo at 
ungdommene skal oppleve kirka som en åpen plass, 
at de føler seg velkomne og blir sett og verdsatt for 
den de er, sier Marta Birgitte ivrig.Hun legger  ikke 
skjul på at utfordringene kan være store, spesielt 
overfor de ungdommene som egentlig ikke vil være 
der, men føler at de må fordi de skal konfirmeres. 

Tøft å være ung
Hun tror det er en tøff oppgave å være ungdom idag, 
til tross for at vi har en velstand uten sidestykke. - 
Ungdommer idag har et stort forventningspress på 
seg, de skal være vellykkede, slanke, pene, mestre 
livet på alle måter. I virkeligheten føler mange at 
de ikke mestrer livet, de føler seg ofte verdiløse, og 
strekker ikke til. Her har vi en kjempeviktig oppgave 
i å formidle det motsatte, at de er verdifulle i seg 
selv, og at det ikke er knyttet opp mot prestasjoner, 
sier Marta Birgitte med ettertrykk. 

Den gode samtalen
Hun brenner for de gode samtalene. Hvor ungdom-
mene spør om ting som har med tro, verdier og 
moral. Hun mener de tenker mye på dette, og at det 
er viktig med gode voksne rollemodeller som har tid 
til å lytte og være tilstede. Hun opplever at hvis 
hun tar ungdommene på alvor og lytter til dem, blir 
hun møtt med respekt. - Jeg har alltid likt å være 
ilag med ungdommer, jeg trenger ikke justere meg, 
jeg er bare ærlig og svarer åpent om troen, sier hun 
og nesten bobler over av begeistring. Hun forteller i 
fare for å bli klisjeaktig at troen betyr alt for henne, 
og at denne tryggheten hun opplever ønsker hun å 
formidle videre. Det skal hun gjøre. Sammen med 
Nytt Liv, som miljøskaper, som tilrettelegger for 
ungdomsgudstjenester, i dramagrupper og i de gode 
samtalene.

TETT PÅ UNGDOMMENE       
Av Sissel Lavoll Martinsen
Foto: Trond Krogsæter
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

www.genferlloyd.com

PALMESØNDAG
er en festdag ved innledningen til 
den stille uke. I år får vi også 
anledning til å feire at menighe-
ten skal få ta i mot en ny med-
arbeider. Marta Birgitte Sevland 
skal innsettes som ny Trosopplæ-
ringsmedarbeider. Vi gleder oss!

SPORT & SPRELL & KJERKEGOSPEL - natt til 1.mai.
Tradisjonen tro blir det nytt ungdomsarrangement i og ved Norheim 
kirke i vår. Denne gangen faller datoen på 30.april og natt til 1.mai. 
Det blir mange aktiviteter både i og utenfor kirken. 
Volleyballturnering er en selvfølgelighet!  Også i år forsøker vi å få 
i stand bruskasseklatring - klarer noen å slå rekorden?
Det blir konsert med alle de lokale Ten Sing korene og kanskje 
kommer det noen i tillegg?
Det blir også grilling og kiosk!
Arrangementet begynner kl. 18.00 og er åpent for alle.

LOPPEMARKED 
Lørdag 12.april blir det          
loppemarked i Norheim kirke til 
inntekt for ungdomsarbeidet i 
menigheten. Har du lopper du 
vil bli kvitt kan de leveres i 
kirken torsdag 10.april og fredag 
11.april.  
Ved behov for transport kan du 
ta kontakt med Marta Birgitte 
Sevland på telefon 52812034 
eller mobil 900 11 241.

VI OVER 60
Tirsdag 1.april kl. 11.00 blir 
det ”Vi over 60” i kirkens pei-
sestue.

LØRDAGSKAFÉ
Lørdag 19.april blir det 
lørdagskafé i kirken fra 
13.00-15.00. Det er et tiltak 
primært  for mennesker med 
utviklingshemming, men alle 
er velkomne.
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Kristi himmelfartsdag 
er det friluftsgudstjeneste på 
jernaldergården på Tuastad. 
Vandring med kjentmann i kul-
turlandskapet før gudstjenesten.

16.03.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
20.03.2008 Norheim kirke 19:00 Høymesse
21.03.2008 Norheim kirke 11:00 Langfredag
23.03.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
24.03.2008 Tuastad 11:00 Høymesse
30.03.2008 Norheim kirke 11:00 Fam. gudstj.m. dåp
06.04.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
06.04.2008 Tuastad 11:00 Høymesse
13.04.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
20.04.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
27.04.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
01.05.2008 Tuastad 12:00 Familiegudstjeneste
04.05.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
10.05.2008 Norheim kirke 10:30 Konfirmasjon
10.05.2008 Norheim kirke 12:30 Konfirmasjonse
11.05.2008 Norheim kirke 10:30 Konfirmasjons
11.05.2008 Norheim kirke 12:30 Konfirmasjons
17.05.2008 Tuastad 10:00 Familiegudstjeneste
17.05.2008 Vormedal 08:45 Familiegudstjeneste
18.05.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
25.05.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
25.05.2008 Tuastad 11:00 Høymesse
01.06.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
08.06.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
15.06.2008 Norheim kirke 11:00 Høymesse
22.06.2008 Tuastad 11:00 Høymesse

NORHEIM 
SANITETSFORENING
Mandag 31. mars:  
Møte på sanitetshuset kl 19.00. 
Vi får besøk av Elin Frønsdal 
fra Frelsesarmeen.

Mandag 28. april: 
Mannekengoppvisning på Nor-
heim kulturhus kl 19.30                  
Christina modell A/S viser 
vårens nyheter.

Mandag 26. mai:   
Møte på sanitetshuset kl 19.00.

Vi leier ut sanitetshuset til enkle 
sammenkomster som fødsels-
dager, jubileer, konfirmasjoner, 
dåp etc.
Max. 50 personer.
Henv. tlf. 52 83 04 40 Sigrid 
Johansen

SKJÆRTORSDAG
samles vi til felleskap rundt et 
dekket bord. Vi begynner med et 
stillferdig agapemåltid i menig-
hetssalen, og fortsetter med å 
samles til gudstjeneste ved natt-
verdbordet i kirken. 
Alt er ferdig!

SANGKVELD
30.mars kl. 19.30 arrangeres 
sangkveld i Norheim kirke.

Tuastad Vormedal skolekorps 
arrangerer musikk-kafe på Vor-
medal grendahus 
søndag 13. april kl. 16.00. 
Alle er hjertelig velkommen.

NYTT FRA TUASTAD VORMEDAL 
SKOLEKORPS:
Vi har fått ny dirigent ettersom Simon 
Gilje valgte å gi seg etter 12 år.  Norheim 
skolekorps nye dirigent er Dario A Pas-
sera, han har også dirigert oss tidligere fra 
1991-1995.
Dario har en bred musikalsk bakgrunn. 
Han er utdannet i Italia og ved Rogaland 
musikkonservatorium innen slagverk, 
arrangering./komponering og dirigering.
Han har jobbet som musikklærer i mange 
av kulturskolene i kommunene rundt om 
på Haugalandet.
Han har også dirigert flere skolekorps på 
Haugalandet. 

Tirsdag 25. mars kl. 17:00 - ca.20:00 har 
vi flaskeinnsamling i Norheim skolekrets. 
Håper bygda støtter opp om oss denne 
gang også, og gir oss pantbare flasker- og 
bokser. Skulle noen mot formodning ikke 
være hjemme, sett bare flaskene i en pose 
på trappa og våre kjekke musikanter pluk-
ker de opp.

Vi har også fått oss egen ny hjemmeside 
adr. er: www.norheimskolekorps.no 

TUASTAD 
SANITETSFORENING
Lørdag 15. mars:
Siste forestilling av revyen ”Sånn 
ser me det!”
Billettbestilling på tlf. 91685891.

Mandag 7.april:
Fellesmøte med Vormedal og 
Kolnes på Bygdahuset 19.30.
Kari Skjold om diabetes.

Mandag 5.mai:
Sanitetsmøte 19.30 på Tuastad 
bygdahus.

Søndag 1.juni:
90 års jubileum på Tuastad 
bygdahus. Håvard Førland leder 
festen.

SØNDAGSMIDDAG PÅ 
TUASTAD BYGDAHUS.
30/3 og 27/4 kl.13.00-15.00.
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www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
Åkrehamn-Skudeneshavn

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 Eli Kolstad   52 81 20 35 - eli.kolstad@karmoykirken.no

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

Valborg H. Våge    52 83 12 95

Kirketjener/vaktmester Gunnulv Våge 52 83 66 58

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

Kirkegårdsarbeider John Terje Hagland 52 71 82 20

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

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

Trosopplæringsmedarbeider 
Marta Birgitte Sevland   52 81 20 34 - marta.birgitte.sevland@karmoykirken.no

Ettåring Harald Helland    52 81 20 33 - harald.helland@karmoykirken.no

Redaksjonsutvalget:
Nils Einar Helland   97 51 50 01 - nehelland@gmail.com
Sissel Lavoll Martinsen   45 61 13 31 - sismart@start.no
Trond Krogsæter    45 63 08 32 - tkrogsae@start.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

OASEN tippekiosk

Et alternativ for aktive mennesker
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Hvordan har du hatt det i Norheim? 
Jeg har hatt en spennende tid i en spennende jobb. 
Som en av de 3 første menighetene i landet fikk 
Norheim våren 2004 midler fra stortinget til et pro-
sjekt med trosopplæring i aldersfasen 15 til 18 år. 
Prosjektet er en del av en reform som så å si hele det 
politiske miljø gav sin tilslutning til og som deretter 
fikk konsekvenser i Norheim menighet. Fra en noe 
famlende start med et noe uklart bilde av veien å 
gå og å finne min plass har det vært en positiv 
bevegelse i arbeidet med mange spennende tiltak. 
Jeg har hatt det veldig flott i menigheten med gode 
arbeidsvilkår. Kirken har mange gode lokaler og 
etter hvert en bra utstyrspark. En flott stab og mange 
frivillige som gjør en veldig bra innsats gjør det 
mulig å drive et godt ungdomsarbeid i menigheten. 
Jeg har hatt opplevelsen at det er et team som drar 
godt sammen. Mye latter og gøy er et kjennemerke 
både i staben og blant ungdommene. Det har jeg satt 
stor pris på.

Hvilke erfaringer vil du dra med deg videre i ditt 
arbeid i Rossabø? 
Jeg har sett at opplevelser og trosformidling henger 
nøye sammen. Vi har satset mye på turer og weeken-
der og ser at her skapes det gode relasjoner som 
igjen åpner for trosformidling. Det å åpne for bruk 
av mange sanser i trosformidling er ikke en ny ide, 
men her har jeg erfart det i praksis. I tillegg har vi 
hatt perspektivet på å nå bredt ut.  Det å nå bredden 
og samtidig gå i dybden har vært et fokus og jeg 
mener at det ene ikke trenger å utelukke det andre. 
Jeg har troen på en raus og tydelig kirke der vi har 
trygghet for det kirken står for samtidig som vi er 

rause i møte med ungdommen, deres væremåte og 
uttrykksformer.

Har du noen spesielle ”høydare” du vil trekke 
frem? 
Prosjektet ”Størst av alt” på Spaniaturen med 70 
ungdommer i 2005 var en stor opplevelse. Der fikk 
jeg jobbe med et opplegg jeg mener fungerte veldig 
godt. Samtidig ble jeg godt kjent med mange av 
de ungdommene jeg skulle forholde meg til i fort-
settelsen. Det å se unge og kanskje usikre ungdom-
mer utvikle seg til flotte, selvstendige og ansvarlige 
ledere over en 3 års periode er en stor opplevelse i 
seg selv. Det samme har jeg erfart i prosessen med 
å sette opp forestillinger med Nytt Liv, og gjennom 
lederutviklingskursene for ungdom, MILK og LIV.

Hva vil du si til Marta Birgitte som nå overtar 
stafettpinnen? 
Prosjektfasen nærmer seg nå slutten og det vil nå 
være viktig å arbeide med overgangen fra prosjekt 
til vanlig drift. Jeg tror det vil være viktig å bygge 
gode relasjoner i konfirmasjonsalderen med tanke 
på følge de videre som 15-, 16-, 17- og 18åringer. 
Det vil også være viktig i enda større grad å tenke 
hele spekteret under ett for å lage en systematisk 
og sammenhengende plan for trosopplæring for alle 
døpte mellom 0 og 18 år.
Til slutt vil jeg si at det ikke er så vanskelig å gå fra 
denne jobben når en så god medarbeider som Marta 
Birgitte allerede er på plass. Jeg ønsker både henne 
og menigheten lykke til videre i arbeidet med barn 
og unge i Norheim menighet..

Stafettpinnen sendes videre…
Etter 3 1⁄2 år i Norheim menighet 
takker Rune Engedal for seg. Hans 
sorti blir med brask og bram på 
forestillingen ” (Nytt) Liv på (8.) 
mars” i Festiviteten med påføl-
gende premierefest. Dette er et av 
mange prosjekter med ungdom-
mene i menigheten der han har 
deltatt i eller hatt ansvar for de 
siste årene. Nå drar han videre 
til stilling som kapellan i Rossabø 
menighet/sokneprest på Utsira.
Fastlandsiå treffer han en av de 
siste dagene i innspurten med fore-
stillingen for å høre hvilke reflek-
sjoner han gjør seg etter tiden i 
Norheim.

Av Sigbjørn Tjelle
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Sirkusprinsessen og løvenes konge  Fotos: Turid L. Hillesland

Første rekke fra venstre: Julie Hillesland, Christian N. Hagen,      
Tiril B. Vorraa, Malin Sandhåland, Amalie Breivik, Malin Skjelde.

Første rekke fra venstre:
Ida Kamilla Hillesland, Christian N. Hagen, Malin Sandhåland
2. rekke fra venstre:
Maren Schmidt Eielsen og Malin Skjelde
3. rekke fra venstre:
Oda Marie Olsen og Elise Stray Birkeland
På scenen: Tiril B. Vorraa og Thomas Hillesland

Fra venstre: Guro Herland og 
Ida Kamilla Hillesland. 
I løvedrakt: Niclas Brinckeback.

June B. Vorraa

Vormedal barneteater viste     
forestillingen ”sirkusprinsessen 
og løvenes konge” på Vormedal 
grendehus nå i februar.


