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- Det er ingen 
vits i å 
bekymre seg 
for mor-
gendagen,       
forteller Brita 
Knutsen som 
har hatt kreft.
Les s.3.

Søstre på scenen.
s.6-7

Torget - Nytt og utvidet: Se og les s.9-10

Adventsuka - 
Norheim kirke satser stort i løpet av ei uke 
Les s.12.
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Heming R. Skre Av Vidar Frette

Konrad Bårdsen fortel vidare 
om menneske som hadde røter 
på Skre, men som gjennom 
liv og virke var med i viktige 
hendingar i samtida.  Denne 
gongen skal det handla om 
Heming R. Skre.

Heming Rasmussen Skre fekk 
det meste av oppveksten sin på 
garden Skre.  Som vaksen blei 
han sjølv bonde.  Frå garden 
gav han ei tomt til ungdoms-
lagsføremål.  Og ein skog på 
80-90 mål testamenterte han til 
Muséet.  Han var ei av drivkref-
tene bak Muséet for Haugesund 
og bygdene.  Dette viser berre 
ein flik av interesser og enga-
sjement hos Heming Skre.  Han 
var historikar, bladmann, bonde, 
diktar, organist, politikar og 
motstandsmann.  Han var berre 
46 år gamal då han blei døds-
dømd og avretta i Tyskland, i 
1943.

I dikt og handling viste Heming 
Skre ein stor vørnad for alt liv.  
Om han kan ein seia det same 
som blei sagt om Garborg: Det 
fanst ikkje svik i den mannen.

Heming Skre meinte at ein 
skulle vera tilfreds med det ein 
har fått å stella med i livet.  
Samstundes leita han etter større 
samanhangar det daglege arbei-
det kunne gå inn i.  Han for-
mulerte det slik: ”Å finna ein 

himmel over mitt yrkje (det vil 
seia arbeid).”

Heming Skre gjorde eit stort 
arbeid med det historiske 
Avaldsnes.  Alt dei seinare har 
funne, stemmer med hypotesene 
hans.  Han hadde granska forn-
minna, særleg bautasteinar, på 
Haugalandet.  Han teikna dei av, 
laga skisser og merka seg korleis 
dei var orienterte etter sol og 
himmelretningar.  Han meinte at 
kultstader var slik plasserte i 
terrenget at dei danna linjer, som 
alle peikte inn mot Avaldsnes 
som sentrum.  For å finna 
fram til kultstadene, arbeidde 
han óg med mytologi og stad-
namn.  Han granska dei gamle, 
norrøne skriftene.  Og han dikta 
sjølv i gamle, norrøne versefor-
mer.

Heming Skre kom til Hauge-
sunds Avis som journalist i 
1925, berre 28 år gamal.  Det 
hjelpte han nok til å få arbeid 
i avisa at han kunne stenografi.  
Men etter kvart kan det henda 
at arbeidet i Haugesunds Avis 
blei for rutineprega.  I 1936 
søkte han og fekk stillingen 
som redaksjonssekretær i Gula 
Tidend i Bergen.  Ein hovud-
grunn til bytte kan ha vore at 
han i Gula Tidend lettare ville få 
utløp for nasjonale og heilnorske 

kjensler og interesser.

Då krigen kom, nekta Gula 
Tidend å skriva etter tysk diktat 
og måtte stansa.  I ei tid var 
Heming Skre med på å gi ut tids-
skriftet For Bygd og By.  Etter 
kvart blei det illegale aviser.  Ei 
av dei var Radioavisen, som 
kom med siste nytt etter at alle 
radioapparat blei dregne inn i 
1941.  Radioavisen var i stor 
grad Heming Skre sitt verk, 
sjølv om han hadde mange som 
hjelpte til med å skaffa nytt 
og eit nett av folk til å distri-
buera dette folioarket som var 
tettskrive på begge sider.  Endå 
dristigare skulle Heming Skre 
og venene hans bli.  Dei laga 
ei avis, på tysk, som oppmoda 
tyske troppar til mytteri mot 
Gestapo, og smugla henne inn 
til tyskarane.  Bakgrunnen var 
at ein venta ein alliert invasjon 
vinteren 1942.

Sjølv i fangenskap arbeidde 
Heming Skre vidare med histo-
riske tema knytte til Avaldsnes.  
Han omsette Edda-dikt - og fekk 
dessutan ferdig eit større eige 
dikt inspirert av eit gamalnorsk 
kvad.  Manuskriptet blei funne 
gøymd i celleveggen i 1945.  
Skre hadde fått smugla ut ein 
papirlapp som fortalde kor det 
var å finna.

Etter at Skre var sendt til Tysk-
land og dødsdomen var fallen, 
spurde ein av fangekameratane 
hans:  ”Angrar du på det du har 
gjort?”  Skre svara:  ”Nei, eg 
angrar ingenting.  Og blei eg fri 
igjen, ville eg ha gjort det same 
ein gong til, sjølv om eg visste 
det ville ha kosta meg livet.”

Eg eig ein flekk av den fagre jord,
eg hev eit slott og eit rike;-
og aldri fann eg i sud held’ nord
ein stad eg betre kund’ like.
Når kornet tyngjest og lynget 
blømer
og bia blomen for nektar tømer,
eg må vel fegnast, å du, å du!
Her vil eg bu, her vil eg bu!

Heming R. Skre
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LEVE LIVET    Tekst og foto:  Sissel Lavoll Martinsen

En kveld i september dro jeg ut med blanke ark og 
lette etter et hus med flatt tak i Lahammarvegen. Jeg 
kjente at jeg var sliten. Jeg håpte at jeg hadde krefter 
nok til å være skikkelig tilstede i intervjuet som ventet. 
Da jeg fant huset ble jeg møtt av en smilende og 
energisk dame. Brita Knutsen kom opp en liten bakke 
og  tok imot meg. I vår var hun alvorlig syk. Hun var 
forberedt på det verste. Nå har hun ukeplanen full, og 
ler når hun sier at det er travelt å være pensjonist. Jeg 
fikk være med på 2 timer med energioverføring.

- Når legene først fant ut hva som feilet meg gikk det 
fort, forteller Brita. Hun ble operert rett før påsken. Da 
hadde legene lett i et halvt år. Så fant de en svulst i 
tarmen. Hun roser fastlegen for at han ikke gav seg, men 
tok mange prøver. - Jeg hadde jo ikke vondt, ble bare 
så andpusten i bakkene. Da fant legen ut at jeg hadde 
veldig lav blodprosent, sier hun ettertenksomt. Brita var 
forberedt på det verste. Ventetiden på 6 uker etter opera-
sjonen var i lengste laget. Først da fikk hun svar på hva 
de hadde funnet. Gleden var ubeskrivelig da hun fikk 
beskjed om at det ikke var spredning og at hun slapp 
videre behandling med cellegift.

Et normalt liv
Under hele forløpet hadde Brita fokus på å leve så nor-
malt som mulig. Hun troppet opp som kirkevert mens 
hun ennå hadde sting i magen. - Jeg kunne jo stå og 
smile og ta imot folk for det, ler Brita. Hun bakte to store 
pizzaer en uke etter operasjonen. Så snart hun kunne gikk 
hun sin daglige tur, også rett etter operasjonen.  Hun 
tror det kunne blitt annerledes hvis hun hadde hatt mye 
smerter. Det slapp hun. Hun valgte bevisst å ikke ha 
fokus på sykdommen, men heller være glad for hver 
dag hun kunne stå opp og ha energi til dagen. Da hun 
var innlagt på sykehuset før operasjonen, ba hun om 
permisjon. Hun måtte jo være med på kirkeringen og 
turer. Hun opplever at hun ser lyst på livet, selv i de 
vanskeligste stundene. 
- Jeg har en mor som alltid sa at jeg ikke skulle ta sorgene 
på forskudd. Spar på kreftene til det blir nødvendig. Jeg 

har lært det av henne, sier Brita med et fast blikk. Hun 
finner frem hjemmelaget eplekake og noe å drikke i glas-
set. All min trøtthet er blåst bort av Brita’s energiske 
livsglede.

Å bli løftet
Under sykdomsperioden visste Brita at det var mange 
som hadde henne i tankene og bønnene. - Jeg må jo si 
at det gav meg en styrke og et løft å vite at jeg var 
omgitt av så mange gode tanker, sier hun med et stort 
smil. Å komme tilbake til kirka på skjærtorsdagen etter 
operasjonen, å få gode klemmer, å kjenne på gleden 
fra de andre var utrolig godt. - Jeg opplever Norheim 
menighet som en flott menighet, og de har hatt og har 
et fantastisk ungdomsarbeid der. - Det har vært 700 ung-
dommer på fredagskveldene, tenk det!, sier hun med 
begeistring. Selv er hun aktiv i en nesten endeløs rekke 
med aktiviteter som dans, tur, trim, kirkering, sjømanns-
forening og styreverv. - Jeg får energi av å være med på 
ting, det er kjekt å engasjere seg, sier hun. Og forteller at 
hun har spilt håndball i alle år. Hun hadde sin siste kamp 
da hun var 63. Da var ei hofte begynt å krangle. 6 uker 
etter hofteoperasjon var hun med på jenteløp i London. 
- Jeg løp ikke akkurat, men det var utrolig kjekt å være 
med, ler hun. 

Tro betyr mye
Hun tenner lys på bordet. Ute begynner det å skumre. Ifra 
hjørnet av stua ser man ut på åpne havet mellom byen 
og nord-Karmøy. Hun og mannen har fått seg en perle 
av en plass i Lahammarvegen. Sammen med sønn og 
svigerdatter har de bygget et funkishus, hvor de har sin 
egen leilighet. Med vinduer fra golv til tak i stua. Hvor de 
kan sitte og følge med på trafikken gjennom Karmsundet 
og nesten ta på båtene. Hun har mye hun er takknemlig 
for, gleden lyser i øynene. Vi begynner å snakke om å 
tro.
Hun har en enkel filosofi som går ut på at hun legger alt 
i Guds hender og slapper av! Hun har sin barnetro, men 
opplever at det å tro på Gud bare har blitt sterkere jo 
eldre hun er blitt. Hun forteller om bønnesvar, konkrete 
og livsviktige svar, og hun forteller om en glede og 
takknemlighet som nesten ikke kan beskrives med ord. 
- Men selv om jeg slapper av i Guds hender var lysten 
til å leve der hele tiden, og jeg ville kjempe for livet 
alt jeg kunne, sier hun kjapt.  Allikevel konkluderer hun 
med at ville Gud ha henne hjem, så skulle hun det. - Vi 
vet ingenting om morgendagen, så det er ingen vits i å 
bekymre seg, sier hun bestemt.

Når jeg kjører hjem om kvelden synker ordene hennes 
ned i meg. Kanskje det er mulig å la være å bekymre seg 
alt for mye for ting som ligger foran? Kanskje det går an 
å spare kreftene til den dagen det virkelig smeller? Brita 
har gitt meg lyst til å prøve, men jeg må trene. For noen 
er det helt naturlig med en slik livsinnstlling.

- Jeg kjeder meg aldri, det er alltid noe som interesserer meg, 
forteller en livsglad Brita Knutsen fra Norheim.
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DØPTE:
27.05 Nathalie Kalstad Bringedal  Aksdal kirke
03.06 Tim Hjønnevåg
 Tim Stokknes Josdal
 Henrik Myge Kvale
 Viljar Våga-Innbjo
 Mathias Søvik Morland Loddefjord kirke
17.06  Gabriella Isdahl
 Constanse Oline Solli Langøen
 Morten Moksheim
 Even Huglen Rovik Olavskirken på Avaldsnes

 Ingeborg Svendsbø Horneland Valestrand kyrkje

24.06 Daniel Høyvik
 Sindre Nikolai Ingvaldsen
 Vegar Velde
08.07 Martin Bauge
 Thomas Hagen
 Erle Sophie Lomeland Hallesen
 Norah Kalstø Milje
 Magnus Kringeland Thorsen
22.07 Henning Sakseid Haavik
 Knut Sakseid Haavik
 Sunniva Sakseid Haavik
 Marianne Hettervik Trapp
29.07 Oscar Bjørnson Hofstad
12.08 Emilie Bersaas Engvoldsen Olavskirken på Avaldsnes

26.08 Lilje Åkset Olavskirken på Avaldsnes
 Alexander Aursland
 Jenny-Marie Stava Blomseth
 Linn Sveen-Svarstad
02.09 Malin Ikdal-Sandslett

DØDE:
22.07 Ingrid Emelie Birk Eikeland
23.07 Arne Martin Ek
05.08 Sigve Samuelsen
09.08 Ernst Inge Jacobsen
12.08 Kamilla Johanna Salhus
13.08 Lars Runar Milje
15.08 Sigmund Magne Osmundsen
16.08 Lindy Mathilde Stautland Nilsen
20.08 Torkel Bentsen
20.08 Magnhild Dankertsen
15.09 Astrid Kolbeinsen

VIGDE:
30.06 Siri Marie Dahl Lien og Frode Kvan Tønnessen
07.07 Marianne Munkejord og Torbjørn Pedersen
07.07 Silje Karina Sandvik og Willy Johannes Sætre
25.08 Monica Sætre og Frode Knutsen
25.08 Margareth Eike og Espen Forthun
25.08 Kristin Milje og Harald Pedersen
31.08 Berit Lovise Slaake og Stig Inge Sjøgren

Idet tannlegen stiller lys-
kasteren i riktig posisjon 
går det opp for meg hvor-
for en del av oss blir 
litt stressa med tanken på 
å ligge i en stol med lyse-
blå smekke rundt halsen: 
Dette er munnlig eksa-
men! Sensor skal avsløre 
om jeg har vært flink og 
gjort leksene mine. Med et 

svært nærgående blikk vil jeg nå bli systematisk 
saumfart. Og jeg venter på dommen: Har jeg 
bestått? Holder mine personlige kveldsrutiner på 
badet mål? 

Nordmenns største frykt er å bli avslørt, hørte jeg 
en psykolog si. Jeg tror hun har rett. Flere har 
betrodd meg at de drømmene de husker, handler 
om å bli avslørt. Å bli gjennomskuet som en mid-
delmådighet eller en juksemaker, vil for mange 
fortone seg som en krise. Å tape ansikt er ingen 
god følelse.

SETT - AVSLØRT - ELSKET. Sakkeus er en mye 
omtalt mann. En vi liker å høre om fordi han blir 
avslørt som den pengegriske og feige, lille mannen 
han er. Vi liker å høre at han må gjøre opp for 
seg - og vi skjønner at det må få konsekvenser for 
livsførselen hans. Men før han ble avslørt, ble han 
sett. 
Jesus stanser opp og får øyekontakt med mannen 
som prøver å gjemme seg fra sin tilskuerplass. 
Jesus slipper ikke taket, men blir med han hjem. 
Sakkeus innser at han er avslørt. Samtidig forstår 
han at Jesu nærgående blikk forteller at han er 
elsket. Uansett hvor mye feigt og dumt han har 
gjort. Uansett hvor mye han har jukset.
Jesus ser oss hele tiden. Han avslører oss hver gang 
vi unngår å gjøre det rette, hver gang vi later som 
vi ikke ser. Han vet hvem vi er. 
Som sagt: Å bli gjennomskuet, å tape ansikt, er 
ingen god følelse. Men får vi øyekontakt med 
Jesus, vil vi også merke at vi er elsket. At han vil 
det beste for livene våre. Han elsker oss fordi han 
gjennomskuer oss. 
SETT - AVSLØRT - ELSKET.

(PS! Tannlegens dom: ”Null hull! Men bruk tann-
tråd litt oftere…”)

GAP OPP!
Av Rune Steensnæs Engedal
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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 Eli Kolstad   52 81 20 35 - eli.kolstad@karmoykirken.no

Vikarprest 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

Renholder Liv Berit Jünger  52 83 00 66

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

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

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

Redaksjonsutvalget:
Nils Einar Helland   nehelland@chello.no
Sissel Lavoll Martinsen   sismart@start.no
Trond Krogsæter    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



6

-Takknemlig for å kunne glede andre med musikk
Tekst: Sigbjørn Tjelle og Rune S. Engedal  Foto: Kjell Mangor Sevland

Med strålende kritikker, 15.000 solgte billetter og 
forestillinger seks kvelder i uka, har ensemblet i 
Haugesund Teater noen hektiske uker i høst. Og 
langt framme i vrimmelen finner vi norheimsda-
mene Grethe Svensen og Britt-Synnøve Johansen. 
De spiller søstrene Emily og Mariann som gleder 
og rører publikum med sterke tolkninger av Vamps 
låter.

Stort forventningspress
-Her er de kjente sangene satt inn i en helt ny setting, 
forteller Grethe. 
Det er en flott historie som spiller på et stort spekter 
av følelser. Sorg og glede, fortvilelse, smerte og håp er 
sider av livet mange kjenner seg igjen i. 
Britt-Synnøve nikker bekreftende. 
-Det viktige for oss er å finne vår måte å gjøre det 
på. Vi kjente det store forventningspresset, men alle 
involverte har hatt stor tro på dette prosjektet.

Etter en intens måneds prøvetid, teknisk kræsj på gene-
ralprøven og stort presseoppbud på premieren, var lista 
på mange måter lagt høyt. Utfordringen er å holde 
trykket oppe og gjenta gode prestasjoner kveld etter 
kveld. Britt-Synnøve er mye på scenen og innrømmer 
at trykket er konstant fra morgen til kveld, fra amming 
og andre moderlige plikter, til å fokusere på oppgavene 
på scenen. Grethe forteller om den mentale utfordrin-
gen som ligger i pausene - når man ikke er på scenen. 

Å holde konsentrasjonen og energien oppe, er ikke 
alltid like lett. Er man ikke klar når man skal inn, kan 
pinlige episoder lett inntreffe…Da har vi heldigvis noe 
som heter improvisasjon.

Et pulserende miljø
Grethe og Britt-Synnøve har spilt sammen før. Les 
Miserables førte til to års samarbeid og et godt grunn-
lag for å sette seg inn i søskenrelasjonen.

Men med en aldersforskjell på fem år var de ikke 
sammen i ungdomsmiljøet i Norheim kirke.
Kanskje like greit, så fikk de regjere med solistmikro-
fonen foran Nytt Liv i hver sin epoke.

Britt-Synnøve husker godt første sangen. 
-Det var skummelt. Audition i peisestua, og jeg skulle 
synge ”Føtter på fjell”. Men det må ha gått greit, for 
det ble en del solistoppdrag etter hvert.
-Jeg var veldig sky, påstår Grethe. Samtidig visste jeg 
med meg selv at jeg skulle synge. I Nytt Liv fant jeg 
min plass og fikk være med på mange ting: Teater, 
vokalgruppe og mye humor. Det var et pulserende 
miljø med mange kreative folk og stor frihet til å 
utfolde oss.

Britt-Synnøve trekker lattermildt fram nyttårsfestene, 
åpent hus og klubben på fredagskveldene som gode 
minner. 
-Ungdommene tok ansvar selv og hadde et stort regis-
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ter. Gutter som Kjartan Kjetland og Arild Steinsland 
var fulle av initiativ og gjorde at vi andre ble varme 
i trøya. Det var viktig for oss å bli en del av den 
indre kjernen! Dessuten var de mange flinke dirigen-
tene viktige forbilder. Begge gir uttrykk for at mange 
av vennskapene fra årene i Nytt Liv fortsatt betyr mye. 

Grethe husker det som helt naturlig at det ikke var mye 
fokus på alkoholbruk og sånt. 
-Det var så enormt mye energi som vi måtte få utløp 
for, at det var ikke bruk for noe ytre stimuli…
-Det var stadig en gjeng berusa gutter som laget bråk 
utenfor kirken på fredagskveldene, så det måtte være 
vakt i døra. Tror nok de egentlig hadde lyst å være med 
på det som skjedde inne, sier Britt-Synnøve.

Musikk er en gave
Damene er enige om at de alltid har ”visst” at sangen 
skulle følge dem gjennom livet, men hva motiverer 
dem og driver dem videre?

Grethe, som nå lever i en slags pendlertilværelse 
mellom Oslo og Haugesund, forteller at hun begynte å 
lage musikk tidlig. 
-Jeg var heldig som fikk tidlig anerkjennelse for stem-
men min i Nytt Liv. Det gav ”guts” til å satse videre. 
”Eg tror du ska bli solist”, sa en viss Sigbjørn etter 
min første prøvesang i koret. Jeg har som mål å 
holde på med musikk lenge. Da er det viktig å kunne 
være allsidig og variere mellom ulike typer oppdrag. 
Drivkraften merket jeg tidlig, men det kan være slit-
somt å være på karusellen hele tiden. I 1998 måtte 
jeg stoppe opp og ta noen runder med meg 
selv. ”Hvem er jeg, hva vil jeg formidle?” Jeg 
kjenner en stor takknemlighet når jeg kan glede andre 
med musikk. Det er en gave, som hele veien formes 
av livet.

Ta vare på deg selv
Etter en periode i Oslo er Britt-Synnøve tilbake med 
fast adresse i Stavanger. Hun ser fram til et roligere 
tempo i vinter, med noen enkeltoppdrag og oppgaver 
i forbindelse med Kulturby Stavanger 2008. Hun har 
noen innspill til de som drømmer om en fremtidig 
karriere på scenen: 
-Det kan se glamorøst ut. Rett nok er medaljen stor og 
blank, men baksiden er like stor. Å ha mot til å ta valg, 
la noe gå forbi, kan være nødvendig - og ikke minst ta 
vare på seg selv og lytte til magefølelsen.

Begge gir uttrykk for at de liker å synge i kirker. 
Stemningen og akustikken er helt spesiell. 
-Årene i Oslo Gospel Choir ble det veldig mange opp-
tredener, sier Grethe. Jeg synes det er viktig at man til-
passer reportoaret i forhold til settingen. Det er positivt 
at det nå er åpenhet for å kunne trekke inn flere stilarter 
og uttrykk i kirkene.

Scenesøstrene ser på klokka og oppdager at det er på 
tide å forberede seg til kveldens arbeidsøkt. -Snakkes 
snart i Festiviteten! 
De av oss som er så heldige å ha billett, får glede seg til 
det er sin tur å se dem i aksjon.

kråker om hausten
oppetter liene yg tunge kråker.
tanken jager etter dei,
men vengjelaus, fåfengt.
auga kan berre sanse
ikkje halde,
kråkene renn ut or nåtida,
gråsvarte, alt langt herifrå.

då er det om hausten
på ein bleik, vasstung bakke.
ei stutt stund er dei til stades
med vaggande steg og knappe rykk.
då har tanken sitt høve
og spyler over dei med sitt usynlege.
ei lita stund 
får han renne fritt og tru
at noko er hans.
til kråkene lettar, skræmd bort.

Einar Økland
(trykt med løyve frå forfattaren)
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

www.genferlloyd.com

Norheim sanitetsforening 
Mandag 29. oktober blir det 
stor høstbasar på Nordhuset kl 
19.30.
Bevertning,trekning av basaren.

Adventsmøte mandag 26. 
november - som vanlig på Nor-
heim Bu-og servicesenter (ikke 
sykehjemmet) kl 19.00.
Demo av juledekorasjoner, som 
blir en del av kveldens gevin-
ster.
Andakt v. Frelsesarmeen. Vi 
smaker på årets 
første(?)julegrøt.

Vi minner også om eldrefesten 
søndag 2. desember kl 14.00 på 
Nordhuset.Dette er for alders-
pensjonister i Norheim skole-
krets. Påmelding.

Vormedal Grendahus 
Fredag 19. - søndag 21. oktober: Salgsutstillingen ”Hummer & 
Kanari” med:
Unni Gjerde Jørgensen m/interiørbilder, Turid Hillesland m/strikk, 
Karl Ivar Bjørnsen m/fotografier, Borghild Skeie m/vesker og Gudrun 
Skeie Stokstad m/tekstil.                                                          
                                                                        
Fredag 19. åpent fra kl. 19.00 - 24.00. Salg av mat og drikke
Lørdag 20. åpent fra kl. 12.00 - 17.00. Åpen kafé
Søndag 21. åpent fra kl 12.00 - 17.00. Søndagsmiddag fra kl 13.30 
- 16.30

Lørdag 1. desember - søndag 2.desember::  Engleutstilling
Englene er laget av barn på Tuastad og Vormedal skoler. Diverse 
utstillere. Underholdning fra dansegruppen, teateret, koret og gitar-
gruppen
Lørdag åpent kl 12.00 - 17.00. Søndag åpent kl 12.00 - 17.00. Søn-
dagsmiddag fra kl 13.30 - 16.3.

Høstbasar
Tuastad Vormedal skolekorps arrangerer høstbasar på Vormedal gren-
dahus søndag 18. november kl. 16.00. Det blir loddsalg og kafé. 
Korpset spiller. Alle er hjertelig velkommen.
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Kirkeskyss.
De som har behov for, og 
ønsker skyss til gudstjenestene 
kan ringe  nr. 94422355.

Utdeling av 4-årsboken ”Linda 
og den lille kirka”   
 Søndag 28.oktober kl.11 er det 
utdeling av bok til 4-åringene. 
Nå er det de som har blitt/blir 
4 år i perioden juli-desember sin 
tur til å få bok. Torsdag 25.okto-
ber kl.17 er de samme 4-åringene 
invitert til en samling i kirken. 

Barnas Gudstjenestedag. 
Søndag 2.desember kl.11.00 er 
det barnas gudstjenestedag i 
Kirken.  Menighetens kor vil 
fremføre sanger fra musikkspillet 
BARNE ARKEN.

”vi over 60”
er et ganske uformelt formid-
dagstreff som arrangeres av dia-
koniutvalget v/ Lise Haukaas 
Sævereide og Bjørg Lodden. 
Datoer for høsten blir 2. oktober 
og 6.november. 
På programmet står allsang, 
andakt, god mat og utlodning. 

Lørdagskafè i Norheim kirke 
27.oktober og 17.november. 
1. desember besøker vi lørdagska-
feen i Vår Frelsers menighet i Hau-
gesund. 
Lørdagskafeen er i utgangspunktet 
et tilbud som er  tilrettelagt for 
unge/voksne mennesker som har 
en utviklingshemming. 
Velkommen til deilige vafler, kose-
lig sosialt samvær, sang og andakt. 
Åpningstid: kl. 13.00-15.00.

www.norheimkirke.no
Norheim menighet har fått ny 
hjemmeside.
Her finner du oversikt over 
gudstjenester og arrangement, 
semesterplaner for konfirman-
tene og de mange enhetene i 
menigheten. Trenger du telefon-
nummer eller link til Nytt Livs 
hjemmeside, er det bare å lete. 
Interessante artikler er det også. 
Har du innspill eller informa-
sjon som bør finnes på hjem-
mesiden, må du ta kontakt med 
menighetskontoret.

30.09   Norheim kirke    kl.11.00       Fam.gudstj. med dåp.  
07.10   Norheim kirke    kl.11.00       Høymesse                    
14.10   Norheim kirke    kl.11.00       Høymesse med dåp     
14.10   Tuastad               kl.11.00       Høymesse                      
21.10   Norheim kirke    kl.11.00       Høymesse                                                         
21.10   Norheim kirke    kl.20.30       Late night                     
28.10   Norheim kirke    kl.11.00       Fam.gudstj.                    
04.11   Norheim kirke    kl.11.00       Høymesse                     
04.11   Norheim kirke    kl.11.00       Minnegudstj.                  
11.11   Norheim kirke    kl.11.00       Høymesse med dåp       
11.11   Tuastad               kl.11.00       Høymesse                       
18.11   Norheim kirke    kl.11.00       Ung messe                      
25.11   Norheim kirke    kl.11.00       Høymesse med dåp        
02.12   Norheim kirke    kl.11.00       Fam.messe                      
09.12   Tuastad               kl.11.00       Høymesse                       
09.12   Norheim kirke    kl.18.00        Lysmesse                       
12.12   Norheim kirke    kl.20.30        Late night                       
16.12   Norheim kirke    kl.11.00        Høymesse med dåp         

Norheim pensjonistforening.
30. Oktober: Aadne Utvi       
”Kirkestedet Avaldsnes.Andaktv/ 
Lise Haukås Sævereide.
27. November: Diakon Arve 
Dalby.Kirkens nødhjelp i Etiopia.
4. Desember: Julemøte 
v/sogneprest Sigve Clementsen.
På alle møtene blir det servert kaffe og 
smørbrød.
Utlodning med mange fine gevinster.
Alle møtene blir avholdt i peisestua 
Kom å bli med oss,vi storkoser oss 
sammen med hyggelige mennesker.
Møtene starter kl.1600 og varer til 

kl.1830.

Hjertelig velkommen.

Tirsdagsblinken
Møtedatoer i høst:  1.0kt., 5.nov. 
og 3. desember. (Julemøte)
Alle møter er på Nordhuset 
med start kl.17.00 og avslutning 
kl.19.00
Alle eldre ønskes hjertelig vel-
kommen.
Ps. Husk også trimmen hver tors-
dag kl 10.30 fra Nordhuset.

Basar med Norheim skolekorps
På Norheim Kulturhus (Nord-
huset) søndag den 25.nov. kl. 
16:00. Korpset spiller, aspi-
rantene opptrer for første 
gang, underholdning og 
mange flotte gevinster. En god 
gammeldags basar med kafè, 
lykkehjul, åresalg og tombola.
Alle hjertelig velkommen.

KONFIRMANTBILDENE
i nr.2-07 var tatt av Eirik 
Hustvedt.
Bildene på bladets bakside var 
tatt av Nils Einar Helland.

Høstmesse
På Tuastad bedehus lørdag 27 
okt. kl.11.00. Det blir salg av 
grøt og kaker. Hobbyaktiviteter 
for barna, loddsalg og salg av 
håndlagede fat, kort, såper m.m
Alle er velokmmen.
Arr. Hobbyforeningen.

Åpen bibelgruppe
På Tuastad bedehus torsdager kl. 
19.30. Vi samles til bibelstudie og 
bønn og har plass til mange fler.
4/10,18/10,1/11,8/11og 29/11.
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HVEM ER STØRST AV ALT?
BARN OG UNGE I NORHEIM ENIGHET!

DÅPSSKOLE FOR 6-ÅRINGER 
Av Eli Kolstad

I høst inviterer Norheim menighet noen av våre 6-årin-
ger til dåpsskole. Stavanger Bispedømme har et pro-
sjekt som går ut på å utvikle et opplegg som kan 
brukes i dåpsskole for 6-åringer. Norheim er en av 
5 menigheter i bispedømmet som skal være med å 
prøve ut dette opplegget. Fordi gruppen skal være på 
maks 15 barn, har invitasjonen i første omgang gått til 
6-åringer på Kolnes og Tuastad. 
Samlingene er i kirkerommet. Først blir hver og en 
ønsket velkommen. Så samles vi i sirkel, prater litt og 
synger litt. Deretter forteller kateketen en fortelling fra 
Bibelen. Så er det tid for undring og respons. Etter 
dette har vi litt aktiviteter og spiser kveldsmat sammen 
før vi får med oss velsignelsen og et ”hadet” på vei 
ut. 
Samlingen skal være i Norheim kirke 8 tirsdager, og 
hver samling er på 90 minutter. I tillegg skal 6-årin-
gene delta på gudstjenesten 1.søndag i advent. Det blir 
også en foreldresamling i starten av dåpsskolen. 
Tema vi skal ta for oss er bl.a skapelsen, dåpen, den 
gode hyrden, påske og nattverd.
2.desember er det Barnas Gudstjeneste i Norheim 
kirke. Da skal flere av menighetens grupper være med 
å delta med blandt annet sang. Barna i dåpsskolen vil 
også ha en   sentral rolle denne dagen. Du er velkom-
men til å feire gudstjeneste sammen med oss!

 Her ser vi Multimedia-gruppen.

Årets konfirmanter 

Et alternativ for aktive mennesker
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Norheim menighet har fått 1-åring: 

JEG VIL GI NOE TILBAKE
Av: Rune S. Engedal

-Jeg har store forventninger til dette året. Å 
arbeide for så mange bra ungdommer, er noe jeg 
gleder meg veldig til!

Harald Helland (19) er 
ekte vormedalsgutt med 
mange fingre på tangen-
tene. Høyt aktivitets-
nivå er noe han er vant 
til, så de mange opp-
gavene som venter den 
nye 1-åringen i Nor-
heim menighet 
skremmer han ikke - 
foreløpig. 
-Dette blir helt sikkert 
et meningsfylt år, der 
jeg kan være sammen 
med folk som får betyd-
ning for meg, både i 

staben og i menigheten ellers. Forhåpentligvis kan 
jeg få bety noe for andre, også. Det blir mange 
spennende utfordringer som jeg vil lære masse av. 
Viktigst er det likevel å være til nytte der det trengs.

-Begynner du å få oversikt over hva du skal i gang 
med?
-Alt er ikke helt klart ennå, men jeg kommer til å 
bruke en del tid som musikalsk ansvarlig i Nytt Liv. 
Ellers skal jeg være sammen med idrettskonfirman-
tene og ha ansvar for multimedia-konfirmantene. I 
tillegg blir det web-arbeid og utforming av pr-mate-
riell og sånt. Men først og fremst blir jeg å finne i en 
lederfunksjon i ungdomsarbeidet.

Å gi tilbake.
Etter 3 år på musikklinja på Skeisvang var Harald 
en stund i tenkeboksen for å finne ut hvor han skulle 
sette neste steg. Han fant ut at de store sjumils-
stegene fikk komme senere. At en fremtidig studie-
tilværelse blir preget av musikk på en eller annen 
måte, er ikke utenkelig.
-Som 1-åring på Norheim får jeg jobbe et sted jeg 
kjenner godt. Det er her jeg hører til. Ungdomsarbei-
det i kirken har betydd veldig mye for meg. Jeg ser 
at dette arbeidet er viktig for enormt mange. Når jeg 
ser på alle lederne som står på år etter år blir jeg 
inspirert til å gi noe tilbake til menigheten. I sommer 
var alle 1-åringene i Norges KFUK-KFUM samlet 
på Bibel- og ledertreningskurs i Ulsteinvik. Det var 
lærerikt og gav oss pågangsmot. Det er viktig å 
tenke helhet og at barn og unge skal få høre om 
Jesus - det er jo derfor vi har kirken.

Kjekt hver onsdag.
Som dirigent og musikalsk turbo i Nytt Liv ser han 
fram mot mange godbiter:
-Det legges opp til et innholdsrikt år. Vi skal ha det 
kjekt hver onsdag og på hver opptreden, men vi ser 
også fram til Good Night (klubb- og Ten Sing-treff), 
”bli-kjent-tur” til Stord, skihelg til våren og ikke 
minst sommerens tur til Roma. Vintersesongen blir 
nok preget av akselererende oppkjøring til forestil-
ling i Festiviteten på selveste 8. mars.

Til slutt litt private avsløringer. 
Hva er favoritten akkurat nå?
Musikk: Hillsong United
Mat: Mors kålrabistappe
Dings: mp3-spilleren
Bok: Bibelen…
Reisemål: London (dvs. alltid det siste)
Drømmedama må ha: dyp sangstemme

Da sier vi ”dessverre” til alle sopraner og ønsker 
Harald lykke til i tjenesten som 1-åring!
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ADVENTSUKA I NORHEIM KIRKE 1.-9. DESEMBER
-her er noe av det som skjer…

LATE NIGHT SERVICE  Ons. 5. des.

Kirkeringens JULEMESSE Lør. 1. des.

KONFIRMANTENES ADVENTS-VANDRING Tirs. 4. des.

OPPLEVELSES-VANDRING  i kirken hele uka

MINIKONSERTER m/Adam Ladysz hele uka

UNDERVEIS temasamling for ungdom Fre. 7. des.

LYSMESSE   Søn. 9. des

FEST-GUDSTJENESTE for store og små Søn. 2. des

FEST Nytt Liv m/foreldre Ons. 5. des

FØRJULS-VERKSTED

På Tuastad bedehus
Her synger barna på jenteforeningsbasaren som 
var nå 21/9. Overskuddet fra basaren ble sendt 
til Normisjonen. 
Vi  samles annenhver mandag kl.17.00-18.30 til 
andakt, hobbyaktiviteter og utlodning. Annen-
hver gang er det mat. Det er for jenter fra 
1.klasse og oppover.

Maxitua er de samme mandagene fra 
19.00-21.00. Det er for gutter og jenter fra 
4.klasse og oppover. Vi holder på med hob-
byarbeid, lek og spill, idrett, kiosk og har en 
andakt. Samlingene i høst er 1/10, 15/10, 29/10, 
12/11, 26/11, 10/12.  
Du er velkommen.


