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  Tekst: Sissel Lavoll MartinsenNy diakoniarbeider i Norheim 

- Jeg føler det er et privilegium å få jobbe i denne 
menigheten, sier Hilde Gudmundsen fra Norheim som 
er nyansatt diakoniarbeider i halv stilling i Norheim 
menighet. Hun legger ikke skjul på at det er mye hun 
kan tenke seg å gripe fatt i, men først og fremst skal 
fokuset være på mennesker med ulike funksjonsned-
settelser og livsutfordringer. Målet er å knytte denne 
gruppa mer inn i menighetslivet enn det som har vært 
til nå.

Lite tilbud.
-Jeg håper å få  etablert en gruppe for utviklingshemmede 
barn som ofte er isolerte og ensomme på fritida. Det finnes 
ikke så mange tilbud til denne gruppa, sier Hilde, som håper 
at en slik gruppe kan utvikle vennskap mellom brukerne og 
at de vil få sitt åndelige behov dekket. Hilde er utdannet 
lærer og har lang fartstid i yrket. Fra før har hun jobbet 10 

år i KFUK/KFUM og er idag primus motor for speiderakti-
viteten på Norheim.

Regionalt.
-En jobb som diakon kan bli så uendelig mye, men først 
skal vi avdekke hvilke behov folk har og få igang tiltak, sier 
Hilde, som mener at det er viktig at man spisser tilbudene. 
Hun er engasjert i å utvikle et system for flere grupper som 
kan være et tilbud til hjelp i vanskelige livssituasjoner, som 
sorggrupper, ungdomsgrupper, forskjellige grupper for barn. 
Her er hun i dialog med prestene i regionen, og man ser 
for seg et samarbeid på tvers av sognegrensene. - Vi tenker 
ikke bare Norheim menighet, men vi tenker også regionalt. 
Lørdagskafeen, som vi har for utviklingshemmede, trekker 
mange fra distriktet og der har det vært helt fullt i det siste, 
sier Hilde. 

Besøkstjeneste.
Ellers vil hun fokusere på de eldre og andre som har behov 
for besøk. - Det er ikke så mange som ber om å få besøk, jeg 
tror nok terskelen er veldig høy der, sier Hilde som håper at 
det vil bli lettere etterhvert. I tillegg skal hun følge opp det 
frivillige arbeidet. - Vi har i dag allerede gode møteplasser 
for eldre gjennom Pensjonistforeningen og Vi over 60, og 
disse kommer jeg til å være med og bidra til, sier Hilde. I 
tillegg skal hun  få følge opp konfirmanter med særskilte 
behov, noe hun gleder seg svært til. - Det kommer til å bli så 
inspirerende og spennende å få jobbe her, sier Hilde som på 
fritiden driver økologisk jordbruk sammen med mannen sin. 
Når hun har en ledig stund koser hun seg  i kjøkkehagen.    

Høsten er her! Det meldes om glatte fjelloverganger 
og vi går og småhutrer både inne og ute fordi vi 
ikke har vent oss til den kjølige lufta. Været har vært 
så flott at vi har dratt sommertøyet og avskrudde 
varmeovner med oss helt fram til oktober. Men nå 
er det over!  Høsten er her med oppstart av alle 
aktiviteter. I kirken myldrer det av unger, ungdom, 
voksne eller eldre hver eneste dag. Vi er i gang! 
Som kjøkkenhageentusiast har jeg min beste tid nå. 
Ugresset kan bare være der en stund til, for grønnsa-
kene er store nok og klare til å plukkes opp. Før 
middag tar jeg meg en rask tur ut og plukker inn det 
jeg trenger. Resten kan få stå i jorda litt til. Om noen 
uker får jeg ta sjauen med å bringe gulrøtter, rødbeter 
og pastinakk i hus, men enn så lenge kan jeg bare 
nyte resultatet av vårens og sommerens innsats.
Paulus skrev: Jeg plantet, Apollos vannet, men Gud 
gav vekst.
Paulus trodde det samme som jeg tror: at det er Gud 

som gir vekst. Vi mennesker sår og steller med plan-
tene våre, men uten Skaperen hadde det ikke vært 
slik at et lite, svart frø kan bli til et stort frodig grønn-
kål eller at en gresskarkjerne kan bli til ei plante 
som sender utløperne sine fem-seks meter bortover 
bakken.
I Norheim menighet sår og vanner vi i overført 
betydning hele tiden. Gjennom gudstjenester, hygge-
lige samlinger , andakter, konfirmantundervisning, 
bibeltimer, aktiviteter, speiderturer, korøvelser og 
mye, mye mer får mennesker i alle aldre høre om 
og møte Jesus. Ingen av oss som bringer det glade 
budskap videre kan skape troen i et menneske. Det 
kan bare Gud. Derfor er det så godt å være i gang 
igjen etter sommeren. Så deilig å se hvordan det 
myldrer rundt i kirken, bedehusene og ute i skogen 
med speiderne. I Norheim menighet er det både vår, 
sommer og høst på en gang!

Underveis
Av Hilde Gudmundsen
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DØPTE:
08.06 Ida Gismarvik        
           Thea Øyen Selsaas
           Leander Midtbø Skogøy
15.06 Jacob Andrè Hildegard 
          Gregersen
          Mina Malene Lippestad
          Leif Milje-Larsen
          Julian Lothe Ringen
29.06 Sindre Dommersnes
          Sahra Haugen Johnsen
          Daniel Knutli
          Bjørn Andrè Westerheim  
          Nedreaas
          Sjur Oa Olsen
13.07 Håkon Sandvik
27.07 Emma Alsaker
          Linneah Marì Holmedal
03.08 Malin Tollevik
10.08 Maria Munkejord Pedersen
17.08 Arne Hagerup
24.08 Vilde Vihovde Bertelsen
          Daniel Nordaker Driftland
          Balder Johansen
          Leah Frønsdal Vold
          Vebjørn Selvåg Werenfels
14.09 Isabella Brouwer Helland
          Lene Eidland Jacobsen
          Emilie Oftedal Valen
21.09 Rikke Alsaker Helgevold
          Karoline Kjeka
28.09 Leander Dalen
          Mathias Jakobsen Friestad
05.10 Sofie Lyngstad
12.10 Una Emilie Berstad
          Selma Oma Borgenvik
          Magnus Smistad Flemmen
          Marius Vågen Sletten
          Linnea Stange
          Sebastian Sletten Tollaksen

DØDE:
06.06 Odd Tønnes Alfsvaag
19.06 Thea Johanna Evensen
23.06 Marta Myge
25.06 Olav Roald Stave
26.06 Bjørn Magne Netland
27.06 Emma Edit Ås Pettersen
15.07 Terje Vestre
25.08 Synnøve Olsen
13.09 Marit Haugen
26.09 Knut Osmundsen

VIGDE:
28.06 Margrete Munkejord og 
          Vegard Stordal
17.07 Venke Halseide og 
           Birger Torleiv Berntsen
26.07 Elsa Lampe og Henning  
          Hasselquist Larsen
02.08 Hanne Netland Simonsen    
          og Roger Drage

Adm.leder har ordet...
Kinderegg i Norheim menighet

Så har vi endelig fått det! Som et Kinderegg 
som inneholder 3 ulike overraskelser har vi 
nå i løpet av det siste halvåret fått på plass 
både økt stillingsandel for  prostiprest Eld-
bjørg Andreassen, fått ny diakoniarbeider i 
Hilde Gudmundsen samt en kjemperespons på 
lederkursene MILK og LIV  for ungdom.
Menighetsrådet har i lang  tid arbeidet for å 
få dette til. Vi har sett og ser at utfordringene 

er store. 
Diakonien skal være menighetens omsorgstjeneste og vi kan med 
fordel  øke  fokus  både på enkeltmennesker og grupper i menigheten 
som har behov for samtale, støtte, omsorg og møteplasser. Jeg har et 
ønske om at vi som menighet  kan  møte mennesker i alle aldre i 
ulike livssituasjoner der de måtte ha behov for kirkens hjelp og støtte. 
Her har både enkeltmennesker, diakoniutvalg og menighetsråd et stort 
ansvar.  At vi nå har fått diakoniarbeider i menigheten bør heller  
stimulere  til felles innsats fremfor å sette seg i godstolen og overlate 
alt til diakoniarbeideren.
I skrivende stund tikker meldingene inn om en flott gudstje-
neste på Kolnes grendahus. Prostiprest Eldbjørg Andreassen har 
sammen med menighetens Kolnesutvalg fått et særskilt ansvar for 
å gi Kolnesbuen et gudstjenestetilbud i lokalmiljøet. Målet på sikt 
er å kunne feire gudstjeneste  på Kolnes en gang i måneden med 
involvering av lokale krefter.
Og ikke nok med det….. 
Menighetens satsing på ledertrening for ungdom slår nå alle rekorder. 
Over 30 ungdommer har nå meldt seg på årets MILK-kurs(Mini Leder 
Kurs for 10.klassinger). Det er en stor utfordring som vi ønsker å ta 
på alvor. Dette er ungdommer som melder seg både til kursing og 
til tjeneste.
Utfordringen for menigheten er at disse tiltakene ikke er offentlig  
finansiert. Derfor settes det nå økt fokus på GIVERTJENESTEN. Her 
har alle anledning til å bidra med  større eller mindre årlige eller 
månedlige beløp. Det beløpet du gir vil du kunne få skattefradrag 
for. Har du lyst å være med  på  den økte satsingen på diakoni i 
menigheten, til satsingen på Kolnesområdet eller til satsing på barn 
og ungdom i menigheten kan du gi beskjed til menighetskontoret og  
starte månedlige overføringer til konto 3340.61.00575.
Takk til alle som bidrar i dag, og velkommen til nye glade givere!
               sig
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Gudsteneste på Kolnes
Tekst Vidar Frette. Foto: Elin og Morten Salvesen 

Eit teppe med ei strålande sol dekka ribbeveggen i 
grendahuset.  Ein serie av lysbilde av Kolnes sett frå 
sjøen blei vist fram.  Slik såg det ut i grendahuset då 
den fyrste gudstenesta på Kolnes, på ganske lenge, 
starta.  Det var om ettermiddagen 21. september. 
Det kom så mykje folk at fleire stolar måtte berast 
inn.  Kolnes barnegospel sto klar og var med i prose-
sjonen.  

Torsdagsprell (søndagskulen) dramatiserte bibelfor-
teljinga frå Markus kapittel 10: Ein mann kjem og 
kastar seg ned framfor Jesus.  Han spør kva han skal 
gjera for å få evig liv.  Han har gjort mange gode 
gjerningar, men går sorgfull vekk ved Jesu ord: Sel 
alt du eig, og gi det til dei fattige. Kom så og fylg 
meg.

I talen sin tok Eldbjørg Andreassen utgangspunkt i 
at alt var blitt så vanskeleg for den rike mannen.  
Forteljinga synleggjer kontrasten mellom den gamle 
og den nye pakt.  Den rike mannen står i veldig 
stor grad i den gamle pakt.  Han lengtar etter noko 
meir, men veit ikkje heilt kva det er.  Han tenkjer på 
kva han skal gjera, ikkje på kva han treng.  Me kan 
kjenna oss igjen i dette flinkhetspresset.  I den nye 
pakt er trua det umulige som er mulig for Gud.

Brått kom ein tiger hoppande.  Han fekk prøva seg 
på å koma gjennom eit nålauge.  Det viste seg å vera 
vanskeleg.  Ein kamel hadde nok blitt heilt umulig 
å få gjennom.
Sanitetsforeningen hadde laga til ein flott kyrkjekaffi 
som mange blei med på.  Prosten og soknepresten 
var der og.. 
Neste gudsteneste på Kolnes er 
søndag 16. november kl 17:00.

 
Sanitetsforeningen sørga for ein flott kyrkjekaffi.

Det er ikkje lett for ein tiger å komme gjennom eit 
nålauge.

Torsdagssprell dramatiserar ei bibelforteljing.
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Eldbjørg Andreassen heiter presten som skal 
vera på Kolnes.  Fastlandsiå har stilt henne 
nokre spørsmål.

-Kva tid var fyrste gongen du var på Kolnes?
-Eg har køyrd gjennom bygda mange gonger, og eg 
synest det er fint her.  Me var faktisk nære ved å 
byggja hus her.  I Pedersbakken hadde det blitt i så 
tilfelle, det var på den tida det blei bygd der.

-Kva slag inntrykk har du av Kolnes så langt?
-Det tydeleg at det finst eit opprinneleg Kolnes, som 
er blitt veldig lite i forhold til det nye.  Det er 
ein klar forskjell mellom desse to, og det må få 
konsekvensar for Kolnes.  Dessutan har eg merka 
meg grendahuset, som representerer ein energi det 
er fint å vera ein del av.

Kolnespresten
Tekst: Vidar Frette  Foto: Elin og Morten Salvesen og Tor Olav Frette

-Korleis skal det bli reint praktisk, det at du er 
Kolnesprest?

-Her må eg tona forventningane noko ned, i alle 
fall i fyrste omgang.  Eg har ein 20% stilling på 
Kolnes, og den er øyremerka gudstenestene.  Det 
inneber og ei kartleggjing og synleggjering av 
behov.  Etter kvart kan kanskje tilbodet bli større.  
Men førebels gjeld ordninga med gudstenester på 
Kolnes ut 2009.

-Kva er likt og kva er ulikt når ein samanliknar 
ein prest med andre folk?

-Det meste er likt.  Alt er vanleg for ein prest, 
familieliv og venneliv.  Eg har oppgåver i gudste-
nestene, og eg er ordinert til kyrkjelege handlin-
gar.  Det er eit meiningsfullt kall, det er fantastisk 
å vera med på gudsteneste.

Eg er blitt tatt godt imot, og eg ser fram til å 
arbeida på Kolnes.  Eg ønskjer ytterlegare vekst 
her.
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Minner fra krigsårene
Tekst: Vidar Frette     

Svein Brandtzæg forteller fra krigsårene:

Jeg var 8 år da krigsutbruddet 
kom.  Det som hendte i krigs-
årene husker jeg ennå svært 
tydelig.  Det har preget meg.  
Den 9. april under frokosten 
kom det melding på radio: 
Tyske krigsskip var på veg inn 
Oslofjorden, Schanhorst var 
senket, konge og regjering var 
flyktet nordover.

For meg kom dette helt overraskende.  Men de voksne hadde 
nok ant noe på forhånd.  Jeg husker hvor alvorlige mor og 
far var.

Det gikk rykter på byen: Tyskerne hadde landet på Sola fly-
stasjon, og fartøyer med tyske tropper var på veg mot Hauge-
sund (fartøyene kom fram et par dager senere).  Reaksjonen 
blant folk var en slags panikk, en var redd for bombing, og 
mange prøvde å komme seg bort fra byen.  De som hadde 
bil, pakket det mest nødvendige i den, og bussene innover 
distriktet var fullastet.  Noen brukte sykkel, andre haiket.

Far hadde en Opel Blitz lastebil.  Han lastet matvarer på den 
og kjørte oss til hytta vi hadde på Skre.  Andre som hadde 
rømt, overnattet også på hytta.  Det tok ikke mange dagene 
før matlageret var tømt.

Vi var noen guttunger som gikk opp til hovedvegen på Skre.  
Fra veggrøfta så vi en vegsperring av felte trær som norske 
tropper hadde laget.   Vi så at de fikk en melding, og så 
forsvant.  Deretter kom en tysk motorsykkel med sidevogn.  
Da våget vi ikke mer, men flyktet ned til hytta.  Etter hvert 
kom det tyske tropper og ryddet vegen.

Etter noen dager måtte far en tur til byen.  Han reiste over 
Kolnes og Eikje, som han mente var sikrere.  I forretningen i 
byen hadde det vært innbrudd. Inngangsdøra var kløyvd med 
øks, så døra måtte repareres. Forretningen ble åpnet - folk sto 
og ventet på å få kjøpe mat.

Etter en ukes tid ble det roligere, og vi flyttet til byen igjen 
slik at vi kunne gå på skolen.  Det kom faktisk påbud fra 
tyskerne om at folk skulle flytte tilbake.  I byen fikk vi en 
kanonstilling som nabo.  Britiske fly kom ofte over byen, 
på jakt etter tyske transportskip i Karmsundet.  Vi kunne se 
flyene og beskytningen av dem fra loftsvinduet.  Flyene gikk 
svært lavt, for å unngå det tyske luftvernskytset.  Det blir 
fortalt at et fly en gang passerte under Risøybroen.

Skolen hadde et bomberom under kjellergulvet, med vann- 

og avløpsrør langs veggene og trebjelker til å sitte på.  Til-
komsten var via en tunnel.  Dit måtte alle flykte ved flyalarm.  
Det var ganske mørkt, og et forferdelig rabalder under flyan-
grep.  Det var skremmende. 

Etter et halvt års tid, med matmangelen som kom, ble det 
innført et varmt suppemåltid i uka på skolen.  Det var havre-
suppe eller fleskesuppe, som ble levert i meierispann i kjel-
leren og båret opp i bøtter.  Det hendte at noen snublet med 
bøtta.  Da ble det glatt i trappa.

Det var rasjoneringskort på det meste av maten.  Men selv 
om en hadde kort, var det ikke sikkert det var mat å få kjøpt.  
Det var også vanskelig å få kjøpt klær, derfor ble det mye 
omsying av brukte klær.  Problemet var å få tak i sytråd.  Da 
det en gang kom tråd til forretningen Fjelland & Fjelland, sto 
det kø rundt hele kvartalet, sikkert et par hundre mennesker.

Vi grov opp hagen og plantet grønsaker.  Vi fikk også en 
parsell ved sykehuset, ut mot Karmsundgata, der en plen ble 
pløyd opp.  På hytta hadde vi villagris fra mai til oktober.  
Den ble slaktet om høsten, og alt ble brukt.  I stedet for smør 
hadde vi en blanding av sildolje og kokte poteter.

Det som berget oss, var et godt vintersildfiske, i januar, hver 
vinter under krigen.  Silda ble tatt i steng, noen ganger helt 
inne i strandsteinene.  Vi hadde tobakksplanter i hagen, og 
det gav oss et godt byttemiddel til kjøp av sild.  Det ble 
salt sild, røykt sild og tørr sild. Noen ganger steikte vi sild 
på bål.

I 1943 kom tyskerne og tok hytta vår på Skre.  Den skulle 
være kontor og kommandosentral for tyske offiserer.  Flere 
andre hytter ble tatt.  Vi fikk beskjed bare noen få dager i 
forveien, og vi fikk bare ta med egne klær og sengetøy.  Et 
par måneder senere kom det tyskere på døra der vi bodde i 
byen.  De skulle overta hele huset.  Mor var alene der, og hun 
forsto ikke tysk.  Heldigvis var det leietagere i huset, og kona 
der kunne tysk.  Hun skjelte tyskerne grundig ut:
De burde skamme seg for å ta huset som var hjem for 5 
barn og 4 voksne.  Tyskerne rygget og forsvant, og vi så 
dem aldri mer.

Det vi hadde til å vaske oss med var den såkalte B-såpa, med 
sand innblandet.  Vi ble aldri rene med den.  Men så til jul i 
1944 fikk jeg en Sunlight-såpe, som en tante hadde gjemt fra 
før krigen.  Det glemmer jeg aldri.  Jeg kommer aldri til å få 
noe bedre.  Fremdeles bruker jeg bare Sunlight-såpe.

Fredsdagen var en fantastisk fin vårdag, med vårsol.  Det 
første jeg så da jeg kikket ut av vinduet var et norsk flagg 
som naboen hadde heist.  Det var en festdag fra morgen til 
kveld.  Jeg glemmer det aldri, jeg ble preget av det.
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Maria Misje fra Moksheim har 
fått 70 % stilling som kjøkkenle-
der og vertinne på den Norske 
Sjømannskirken på Gran Cana-
ria. Hun tiltrer stillingen i midten 
av november, og vil begynne 
jobben med vigsling av nytt kir-
kebygg med bispevisitas. - Dette 
har jeg håpet på lenge, sier en 
blid Maria, som må regnes som 
en veteran i Sjømannskirken. 

Hun har vært stasjonert ute 
sammen med sin mann i Houston, 
England, og California, men da 
hadde hun ingen formell stilling. 
Selv begynte hun som husmor 22 år 
gammel i Europoort i Nederland og 
deretter i Gøteborg. Helt siden hun 
kom hjem fra England i 1988 har 
hun ønsket å dra ut igjen.

Mest besøkte kirke
-Det er en livsstil og du må like 
det, sier Maria bestemt. Selv er 
hun spesielt glad i eldre mennesker, 
noe som passer fint da det er 
mange pensjonister på Gran Cana-
ria. Menigheten hun skal jobbe i 
er den mest besøkte kirken som 
sjømannskirken har, bare ifjor var 
det 73.000 besøkende. Det er ikke 
uvanlig med 400 personer som 
kommer til gudstjeneste. Innevæ-
rende år har det også vært et par 
hundre brylluper og 16 konfirman-
ter har hatt sin konfirmasjon der.

Stor aktivitet
Maria kommer til å ha hovedansvar 
for kjøkkendriften samt at hun 
skal ivareta vertskapsfunksjonen. 
Det skal ansettes en lokal kokk som 
hun skal samarbeide tett med, i til-
legg skal hun ”administrere” vin-
terassistenter og frivillige. Det vil 

bli masse logistikk samt at hun 
skal være vertinne og ta imot besø-
kende.  - Dette blir spennende og 
jeg gleder meg,sier Maria som til 
daglig er avdelingsleder på dagav-
delingen på Udland Omsorgssenter. 
Hun tar permisjon i første omgang, 
men hun håper på mange år i Sjø-
mannskirken.

Web-kamera
Maria forteller at en del brikker 
måtte falle på plass etter at de kom 
hjem fra England i 1988. Nå er 
barna blitt voksne og foreldrene har 
falt ifra, og med  godkjennelse fra 
barna føler hun at hun kan ta et 
utenlandsopphold. - Mitt første bar-
nebarn er på vei, men jeg tar med 
web-kamera slik at jeg kan holde 
kontakten med familien. Hennes 
mann Dagfinn kommer ned neste 
år da han har fått engasjement ved 
sjømannskirken som vil innebære 
alt fra å være vert til sykebesøk. 
Kniper det på kan han holde en 
gudstjeneste og. 
 - Alt har lagt seg til rette, sier 
Maria og ler når hun forteller om 
ulike reaksjoner hun har fått. Selv 
er hun veldig fornøyd med at hun 
skal arbeide fra september til mai, 
og ha fire måneder fri om som-
meren. - Da blir det god tid til 
familien og vedlikehold av huset, 
smiler Maria, som håper på besøk 
fra menigheten. 
-Dere finner meg på kjøkkenet og 
er hjertelig velkommen!

Vertinne på Gran Canari
Av Sissel Lavoll Martinsen
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

www.genferlloyd.com

Tuastad Vormedal skolekorps arrangerer 
høstbasar på Vormedal grendahus søndag 
23. november kl. 16.00. Det blir kafé og 
loddsalg, korpset og aspirantene spiller. Vi 
ønsker alle hjertelig velkommen.

Kolnes skolekorps skal ha ” Musikk kafe ” 
søndag 23. november kl 16.00 på Kolnes grendahus. 
- Det vil bli kafé salg, vi vil ha fine gevinster på åresalg, 
lykkehjul og underholdning av korps og drill.
Ønsker alle hjertelig velkommen.

Norheim sanitetsforening
Inviterer til stor høstbasar på Nor-
heim kulturhus 27. oktober kl 19.00.

Søn.7. desember kl 14.00. Fest for 
alle alderspensjonister i Norheim sko-
lekrets på Norheim kulturhus.

24. november kl 19.00. Adventsmøte 
på Norheim Bo & Servicesenter.

Norheim skolekorps har basar på Norheim kulturhus/
Nordhuset søndag 30. november.

Alle hjertelig velkomne. Mange og flotte gevinster, flott korps-
musikk og fantastisk kafè.

Søndag 26.oktober kl.11 er det utdeling av bok til 4-åringene. 
Nå er det de som har blitt/blir 4 år i perioden august-desember 
sin tur til å få bok. Torsdag 23.oktober kl.17 er de samme 
4-åringene invitert til en samling i kirken. 

Kirkens SOS
- et menneske å snakke med når livet er som verst.
Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Vi tilbyr 
en anonym og uforpliktende samtale - på vår krise-
telefon eller via en SOS-melding fra våre nettsider. 

Kirkens SOS er opptatt av hvordan de som kontak-
ter oss har det 
- ikke av hva vi selv mener eller tror.
Vi er her. Alltid!   Døgnåpen telefon 815 33 300
Hjemmeside www.kirkens-sos.no
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Gudstjenester i Norheim menighet 
26.10.2008 11:00 Norheim kirke
02.11.2008 11:00 Norheim kirke
02.11.2008 18:00 Norheim kirke
09.11.2008 11:00 Norheim kirke
15.11.2008 15:00 Norheim kirke
16.11.2008 17:00 Kolnes grendahus
16.11.2008 11:00 Norheim kirke

29.november inviteres de 
som går i 6.klasse i Nor-
heim menighet til advents-
natt i kirken.
Lys Våken- adventsnatt 2008, 
er et nasjonalt tiltak, som 
inviterer 11- åringer over 
hele landet til å være med å 

overnatte i kirken sin. Trosopplæringsreformen, Størst av alt, vil med 
dette markere to ting: for det første er det kirkens nyttårsaften, for 
det andre går nå trosopplæringsreformen fra å være i en forsøks- og 
utviklingsfase, til å bli en landsdekkende reform som kommer til å 
romme alle kirker i landet. 

Navnet Lys Våken betyr ikke nødvendigvis at deltakerne skal være lys våkne hele natta, men det handler 
om å være lys våken overfor det som skjer i oss og rundt oss. Det handler om å være lys våken overfor 
Gud, hverandre og oss selv. 

Vi samles lørdag ettermiddag, blir kjent med hverandre og med 
kirkerommet, leker, koser oss, spiser god mat og gudstjenesteverk-
sted. Etter en god natts søvn spiser vi frokost og gjør de siste 
forberedelsene til gudstjenesten som vil være preget av Lys Våken 
1. søndag i advent. 

6.klassingene vil få invitasjon og mer informasjon i posten. 

Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste 30. november for å feire 
1.søndag i advent sammen med oss som har hatt adventsnatt i kirken. 

Julekonsert med divisi 7.desember
Med pur musikkglede, en dose ”galskap” og tusen-
vis av dugnadstimer har koret divisi sunget seg 
gjennom 25 år. Flere hundre konserter hjemme og 
ute og åtte plateproduksjoner har koret rukket og 
koret har fremdeles mye å komme med. For første 
gang reiser divisi på juleturne og søndag 7.desem-
ber kommer divisi til  Norheim kirke kl 18.00. 

I Norheim kirke har divisi med seg Ove Ingemar 
Botnen Danielsen. I tillegg er koret Ainos til-
hørende i Norheim med som musikalske gjester. 
Disse  skal synge hver for seg og sammen med 
oss.
divisi ønsker varmt velkommen til  julekonsert.

16.11.2008 11:00 Tuastad bedehuskapell 
23.11.2008 11:00 Norheim kirke
30.11.2008 11:00 Norheim kirke
03.12.2008 21:30 Norheim kirke
07.12.2008 11:00 Norheim kirke
14.12.2008 18:00 Norheim kirke
14.12.2008 11:00 Tuastad bedehuskapell
21.12.2008 11:00 Norheim kirke
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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

Kirketjener/vaktmester 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  91 14 95 38

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

Diakoniarbeider Hilde Gudmundsen  52 81 20 36 - hilde.gudmundsen@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    48 02 74 51 - 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. 09.00-13.00.

Norheimtunet 63, 5542 Karmsund
tlf. 52831833

OASEN tippekiosk

Et alternativ for aktive mennesker

E-post: norheim@karmoykirken.no 
Hjemmeside: www.norheimkirke.no

Konto Norheim menighet: 3330 07 70520
Konto Givertjenesten: 3340 61 00575
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I sommer  var tensingkoret Nytt Liv i Italia. Tema for turen var Via 
Dell’ Amore, kjærlighetens veg. Hver kveld samlet vi oss i smågrup-
per, der utgangspunktet for samtalen var 1.Kor 13: ”Så blir de stående 
disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten”. 
Engasjementet på disse samlingene var stort, og det var ikke alltid 
like lett å få en avslutning på kvelden…. Gruppene ble veldig sam-
mensveiset, og var et fint møtested for lek, humor, alvor og gode 
samtaler. 
På turen var det flere som bestemte seg for å bli kristne, og på 
bakgrunn av dette og etter forespørsel fra ungdommene selv, har vi 
i høst startet opp med Underveis samlinger i Norheim. Dette vil bli 
temasamlinger med mat, quiz, sang og spennende undervisning. 
Samlingene er for de som er nysgjerrige på hva det vil si å være kristen 
og for de som allerede er det og vil lære mer. 
Vi samles i peisestua i Norheim kirke annenhver søndag fra 19.00 til 
21.00.
Vi startet 28.sept, men det er ingenting i vegen for å bli med enda! 

Tonje, Stefanie, Eirik, Merethe, Christina og Kristine

Av Marta Birgitte Sevland

UNDERVEIS for ungdom

Basar på Tuastad bedehus
Torsdag 30. oktober har Jenteforeningen basar kl. 18.00.
Jo Kjetil Løsnesløkken kommer og forteller fra Mali.
Jenteforeningen synger. Du kan også vinne produkter som barna 
har laget. Andre gevinster mottas med takk.
Pengene går til Normisjon.
Alle er hjertelig velkommen!

Fellesmøter 
på Tuastad og 
Kolnes Bedehus.
Torsdag 20 november kl.19.30 
på Tuastad med Normisjon.
Jo Kjetil Løsnesløkken blir med.

Onsdag 26. november kl.19.00 
på Kolnes med NMS.
Klaus Muff blir med.

Alle er velkomne på bedehusene våre!

25 års jubileum
Vormedal sanitetsforening feirer 
25 år mandag 24 november på 
Vormedal grendahus kl.19.00.
Påmelding innen 18.november 
til Lillian Larsen 52 83 06 85/ 
Jofrid Bru 52 83 07 04.
Inngangspenger 50.-.
Alle er velkommen!
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Layout: Trond  Krogsæter   
Trykk:  Karmøy trykkeri

Finnes det et liv etter videregående skole?
Av Marta Birgitte Sevland

Poenget med turen til Bømlo er at de eldste ung-
dommene våre skal få en litt eksklusiv tur som 
kun er for dem.  Det er en tur hvor de kan få 
snakke med tidligere ungdommer fra Norheim-
miljøet, som kan dele sine erfaringer fra livet 
etter videregående skole. Og selvfølgelig er det en 
tur med fokus på at det er viktig å ha med seg 
Jesus hele livet. 
Da vi endelig kom frem til Nesjatun fredag kveld 
etter diverse feilkjøringer……, var det ungdomme-
nes oppgave å lage til en festaften. De ble delt 
i grupper med ansvar for pynting, tilstelning av 
koldtbord og underholdning. Underholdningsgruppa 
bestemte at settingen for kvelden skulle være bryl-
lup, så her ble alle tildelt ulike roller, og det ble 
mange rørende taler fra brud, brudgom, foreldre og 
svigerforeldre. Det var høy stemning, og festen varte 
til utpå morgenkvisten lørdag med leker og mye 
gøy!  Da var det et par timer søvn, før det var full 
aktivitet med spenn på boks, sjakk, frokost med mye 
deilige  koldtbordrester og prat på terrassen i det 
nydelige været. 
Med på turen var Synnøve Tjelle, Daniel Melkeråen, 
Elsa Lampe, Kristine Røisum og Harald Helland 
som alle har vært en del med i ungdomsmiljøet i 

Norheim kirke tidligere. På fredagskvelden hadde vi 
en liten delerunde der de fortalte hva de har gjort i 
tiden etter videregående, hvorfor de tok de valgene 
de har tatt og hvilken betydning troen har hatt og 
har i deres liv. I etterkant av denne runden delte vi 
oss i mindre grupper der en kunne dele litt hvilke 
tanker en har for fremtiden, prioriteringer, valg og 
verdier.

Kjersti, Martine, Katharina og Tonje.

Hele gjengen samlet!


