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-VI HAR BARE TID TIL OSS SELV
Av Rune Engedal
-Hvorfor må vi alltid kjøpe noe? Jeg tror at mange 
med meg setter større pris på at noen lager noe for 
hånd enn at de kjøper noe vi ikke har bruk for. 
Jarle Bruntveit (35) er kolnes-bu, salgsingeniør og hånd-
ballentusiast. I tillegg er han kjent for sitt engasjement 
og store innlevelsesevne. Det fikk mange TV-seere erfare 
tidligere i høst, da han som ”folkets reporter” presenterte 
oss for sterke historier. 

-Men først: Nå er det blitt desember og mye som skal 
gjøres før året er omme. Hva forbinder du med jul?
-Det er å være med familien min og spise god mat. Det 
virker som om julen starter tidligere og tidligere for hvert 
år. Forberedelser til jul skal ikke starte før 1. desember. 
Han påstår at adventskalenderen inneholder veldig lite 
snop og godteri. Sammen med Inger Lise og de tre barna 
finner han ting de kan gjøre sammen. Bak lukene kan det 
for eksempel stå baking, kinobesøk eller bading. 
 
Engasjementet kommer til uttrykk på ulik måte i 
hverdagen.
Jarle Bruntveit har et sterkt ønske om å hjelpe andre. I 
forhold til de nærmeste deltar han aktivt. For det meste 
har dette blitt gjort gjennom håndballen. Ønsket om å 
hjelpe andre kan til tider gå utover eget hjem og familie. 
-Jeg synes for eksempel at det er kjekkere å hjelpe 
naboen med å slå hans plen enn min egen. Bare ikke 
naboene leser dette…
 
Folkereporter med sterke opplevelser.
-Mine opplevelser fra Sierra Leone er mange og sterke. 
Jeg kan enkelt konkludere med at vi har det enkelt her 
hjemme. Mange av oss følger med på alle værmeldin-
gene som sendes på TV og radio for å vite være neste dag 
og i dagene fremover. Hva skulle vi bruke det til, spurte 
folk fra Sierra Leone meg. Oppdager de ikke det selv!? 
Jeg spurte også hvor varmt det ble utenom regntiden. Det 
visste de ikke, for de hadde ikke termometer. De måtte 
uansett ut for å finne mat for å overleve.

I Sierra Leone møtte han sine nye helter, Leger Uten 
Grenser. 
De internasjonale arbeiderne forstod ikke spørsmålet: 
hvorfor dro de ut i verden på denne måten? Det var en 
selvfølge at de skulle hjelpe andre mennesker i nød.
-På Gondama Referral Centre traff jeg lille Momo. En 
gutt på 6 måneder med alvorlig malaria og urteforgift-
ning. De jobbet hardt med denne gutten. Da jeg reiste 
fra Gondama den dagen visste jeg ikke om jeg ville se 
han igjen. Etter 3 dager reiste vi tilbake og traff Momo 
frisk og rask. Det var en helt fantastisk følelse! Fra å 
se på gutten som balanserte mellom liv og død, for så å 
smile til deg 3 dager etterpå... Kan ikke forklares med 
ord. Momo overlevde på grunn av Leger Uten Grenser. 
Medisinene han kunne fått, koster ca 6 kroner, men det 

har de ikke råd til!
 -I julen snakker vi gjerne om at vi både skal ta oss 
tid sammen med våre nærmeste og være ekstra oppmerk-
somme overfor de som har det vanskelig. Har du inntrykk 
av at vi nordmenn tar konsekvensene av det?
-Slik hverdagen er blitt i dag, klarer vi ikke å ta oss av 
de som har det vanskelig i tillegg til å bruke mer tid til 
våre nærmeste. Vi har bare tid til oss selv. Jeg føler at 
samfunnet er mer egoistisk enn tidligere. Julen blir for 
mange mer stress enn kos. Vi blir litt for opptatt av det 
materielle rundt oss og tar oss ikke tid til å se oss rundt 
og slappe av. For min egen del er det viktigere å gjøre 
noe med barna mine enn at huset er vasket og ryddet før 
jul. Min bedre halvdel ønsker og tror at jeg kan klare 
begge deler… 
 Selv om man har gode intensjoner om å bry seg litt 
ekstra i julen, er det ikke alltid like lett å finne konkrete 
uttrykk for det. Jarle Bruntveit sier at han, som så mange 
andre, har noe dårlig samvittighet her. Likevel er det 
mange små og viktige ting man kan gjøre: 
-Når inviterte du naboen inn til en kaffe eller en gløgg 
sist? Julekort er hyggelig å få, men mange setter større 
pris på en telefon eller et besøk - men det har vi ikke 
tid til. Dette er noe som er lett å si, men ikke like lett 
å gjøre.

 -Til slutt: Hva ønsker du deg til jul?
-Jeg ønsker meg faktisk ingenting. Det har jeg stort sett 
aldri gjort. De rundt meg blir litt frustrerte, for det gjør 
det vanskelig å finne noe å kjøpe. Har endt om med å 
si at klær er kjekt å få. Det som gir meg mest, er å se 
hvor glade andre blir av å få noe. Jeg har lært at det er 
en større glede å gi enn å få. Det fikk jeg en påminnelse 
på i Sierra Leone.
Spørsmålet blir rett og slett: Hvorfor må vi alltid kjøpe 
noe? Jeg tror at mange med meg setter større pris på at 
noen lager noe for hånd enn at de kjøper noe vi ikke 
har bruk for. 
Før jul i fjor dro jeg til Bergen og besøkte en kreftsyk 
slektning. Jeg var hos han i noen timer før jeg kjørte hjem 
igjen. Han sa i ettertid at en av beste presangene han fikk, 
var besøket fra meg. Da blir jeg rørt og veldig glad. Et 
par sokker hadde ikke gjort samme nytten. Det å kjøpe 
en presang er nok ofte et forsøk på å kjøpe tilbake den 
gode samvittigheten!
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Jeg hører av og til at mennesker sier: ”Da jeg kom 
til tro.”  Men kanskje er det rettere å si: ”Da troen 
kom til meg.”

Vi kan saktens søke Gud. Mange søker Gud. Lengse-
len etter et siste ankerfeste i livet, for tid og evighet, 
sitter dypt i oss. Men til sjuende og sist må vi bli 
oppsøkt.  

Vi greier aldri å finne Gud. 
Vi må bli funnet av den Gud som var villig til å bøye 
seg ned - helt ned. 
Så er ikke det vi gjør avgjørende, ikke det vi vet eller 
mestrer. 
Bare det Gud gjør, avgjør vår nåtid og framtid. Den 
Gud som i julenatten bøyde seg helt ned til oss i Jesus 
Kristus, han er det òg som fortsatt kommer helt ned og 
tenner troen i våre hjerter.

Slik blir julebudskapet nettopp evangeliet om den 
nære Gud. 
Jul innebærer at Guds verden og vår ikke er atskilt 
med lysårs avstand. 
Jorden er gjort landfast med himmelen. 
Jesus har vist oss hvor Gud er: 
I vår hverdag er vår fest. I våre små gleder og store 
sorger. 
Fra Jesu fødsel av er Gud sammenfiltret med vår his-
torie.

Jo mer vi grunner på julens mysterium, jo mer aner vi 
hvor uendelig dypt det er. 
Den Gud som favner kosmos kommer til vårt vesle 
støvkorn av en klode - som et sårbart barn på mors 
fang. ”Han som all verden er for trang, her ligger 
han på moders fang”, sang Martin Luther i sin store 
julesalme.

Slike mysterier skal en ikke tukle med, men lovprise. 
Slik englene lærte oss å synge: 
”Ære være Gud i det høyeste!”

Søke - og 
bli oppsøkt

Juletanker ved biskop 
Ernst Baasland

DØPTE:
08.10 Josefine Eike Doyle
 Jonas Hansen Haugsvær
 Karl Even Kallevik
 Sebastian Kleppe Nilsen
 Knut Alexander Kvanvik Norheim
 Lukas Skrunes Sundt
15.10 Catharina Johanna Haraldseide Heine 
 Vår Frelsers kirke
22.10 Håkon Sørensen Bergstøl
 Jonas Gaard Eriksen
 Martin Hauge
 Helene Mokleiv Eidfjord kyrkje
 Kamilla Heggheim Thorbjørnsen 
 Torvastad kirke
29.10 Simon Eidesvik
 Andreas Eide Simonsen
 Patrick Eiternes Vågen
05.11 Bjørn Emil Nordbø
 Skjoldastraumen kyrkje
12.11 Helene Osmundsen Dahl
 Lovise Kristiansen Grønås
 Madelen Vikse Warholm
19.11  Mathias Johannessen
 Tysvær kyrkje
 Martine Haugan Våga
 Vår Frelsers kirke
26.11 Elias Amundsen
03.12 Hedda Elisabeth Berstad
 Aleksander Netland

DØDE:
04.10 Haldis Ovidia Odland
20.10 Marie Lorentze Øvrebø
 Vår Frelsers kapell
28.10 Edvin Jostein Østenstad
 Torvastad kirke
31.10 Ruth Mykedal Kallevik
 Torvastad kirke
05.11 Thor Pedersen Robberstad
 Vår Frelsers kapell
28.11 Margrethe Laurense Olsen
03.12 Endre Brynjelsen

VIGDE:
25.11 Ingrid Brummenæs og 
 Sigve Haraldseid



4

”Det var en stormfull og regnvåt 
dag. Vi som var i kirken lurte på 
om det kom folk i det hele tatt! Vi 
ble veldig glade da fremmøtet ble 
svært godt.” 
Slik åpner Helmine Rosberg  refera-
tet fra et av mange møter i Norheim 
Pensjonistforening. Hun er nestleder 
og sekretær, mens Svein Brandtzæg 
er leder. I  fem år har de hatt ansvaret 
for å lede pensjonistforeningen, en 
livskraftig gjeng som kommer i all 
slags vær. Både til fots og med rul-
lestol.

Kari, Svein og Ingebjørg lager lekre 
smørbrød.
Best oppmøte
-Jeg har aldri møtt en så positiv 
gjeng som i pensjonistforeningen. De 
møter opp uansett om det er storm 
eller snø,om de går eller bruker rul-
lestol, vi må ha det beste oppmøte i 
Norge, sier Svein. Han tror at noe av 
grunnen til dette er at foreningen 
dekker viktige behov som det å være 
sosial, høre interessante foredrag og 
få god mat. - Foreningen driver jo 
forkynnelse, men kanskje kaffe og 

smørbrød betyr vel så mye, samt at 
det er rom for å prate sammen og 
treffe andre, sier Svein og under-
streker at det lages virkelig flotte 
smørbrød. Kjøkkentjenesten går på 
omgang, slik at alle tar sin tørn 2 - 3 
ganger i året.

Epleslang i Hardanger
Utenom de fast møtene siste tirsda-
gen i måneden, er vår- og høstturene 
veldig populære. Da går turene i alle 
slags retninger, og alt fra Suldal til 
Bømlo, Austevoll, Kvinnherad, Har-
danger, Bergen og Finnøy har stått 
på programmet. Turene kan variere 
fra dagstur, til å strekke seg over 

flere dager, og tilbakemeldingene har 
alltid vært gode. Mye god mat kan 
det også bli, noe Helmine levende 
beskriver i et referat fra en av turene. 
”I spisesalen var bordene dekket 
med nydelige blomsteroppsatser og 
lys. Tre andre border var dekket. Et 
for kald mat, et for varm mat og 

et dessertbord. 
Og for en 
oppdekning! 
Det var et syn 
for øyet og 
en opplevelse 
for smakslø-
kene!”. Både 
Svein og Hel-
mine opplever 
pensjonistene 
som en særs 
positiv gjeng, 
som også 
klarer å ta 
uforutsette 
hendelser med 

et smil. Som 
da en tur med 
en nyrestaurert 

suldalsbåt  måtte bli avlyst pga. man-
glende godkjenning. Istedenfor ble 
det en provisorisk middag på Kol-
beinstveit som hadde vært avstengt 
hele vinteren. Det var innestengt og 
mørkt, lapskausen ble servert i 2 

store panner, det var langbord og 
ganske primitivt, men ingen sure 
miner i det hele tatt. 

Yngre pensjonister
Som alle andre blir også medlem-
mene i Pensjonisten, som foreningen 
kalles, også eldre. Noen har vært 
med helt fra starten.Vi trenger yngre 

pensjonister nå, sier Helmine, som 
selv ble 80 år. - Folk har en forestil-
ling om at man må være skikkelig 
gammel for å gå i Pensjonisten, 
men det er helt feil! Dette er et virke-
lig problem etterhvert, og vi hadde 
gjerne sett at det kom yngre krefter 
til, sier Svein. Både Helmine og 

Svein kunne tenkt seg å fratre sine 
verv og  være vanlige medlemmer. 
Og bare høre på interessante fore-
drag, snakke med kjente og nye, 
spise gode smørbrød, melde seg på 
vårtur, synge kjente og kjære sanger, 
høre en god andakt og så gå hjem. 
Eller slik som Helmine avslutter et 
av sine utallige referater: ”Så ble det 
mat og pratestund, loddsalg, referat 
og trekning og enda et koselig møte 
var til ende”.

Aktive pensjonister
Av Sissel Lavoll Martinsen

God stemning påiddag på Olaløo i 
Løvfallstrand.

Olav Gjerdevik er 
kjøkkensjef. Ingen tung 
oppgave.

Havets delikatesser på Bryggen i 
Bergen. 

Helmine får kaffi av bussjåføren.
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www.genferlloyd.com

Det var en gang… 
en fattig bonde som bodde sammen med kona si i en enkel jordhytte. 
De var så fattige at de ikke hadde det de trengte for å spise seg mette. 
En dag, da det ikke var noe mer mat igjen, visste ikke mannen annen råd enn at han gikk ned til elva for å 
fiske. Han fisket hele dagen, og til slutt, da kvelden kom, fikk han en fisk. Det var en stor fisk, og han skulle 
akkurat til å drepe den, da fisken plutselig ropte: ”Nei, drep meg ikke. Hvis du kaster meg ut i elva igjen, og 
lar meg få leve, skal jeg oppfylle tre ønsker for deg.” Det syntes mannen hørtes bra ut, så han kastet fisken 
uti igjen, og skyndte seg hjem til kona si.
Men hun ble ikke glad. ”Dette er bare noe du sludder som du har funnet på, fordi du ikke fikk noe 
fisk”, sa hun. 
”Nei, det er helt sant”, sa mannen. ”Bare se her: Jeg ønsker at vi hadde et deilig måltid mat på bordet!” Og 

med en gang var bordet fylt av de lekreste retter. 
Men da ble kona for alvor sinna og sa: ”Så dum 
du er! Nå har du allerede brukt opp ett av ønskene, 
bare på et måltid mat. Du kunne jo ha ønsket deg 
noe mye bedre.”
Ikke før hadde hun sagt det, før mannen sa: ”Jeg 
ønsker at vi hadde et nytt, fint hus.” Og med én gang 
stod de inne i et flott hus med mange rom og fine 
møbler. 
”Nei og nei, så dum du er”, ropte kona igjen. ”Tenk 
å bruke opp et ønske bare på å ønske seg et vanlig 
hus. Si ikke noe mer før vi får tenkt oss godt om. Nå 
har vi bare ett ønske igjen. Vi kan få det enda bedre 
enn dette huset, kan du vel skjønne. 
Jeg skulle ønske at vi hadde en konges slott - nei, 
enda finere: Et slott som Gud selv kunne bo i!” 
Og mannen gir seg enda en gang. Han gjør som 
kona vil. Han ønsker seg et slott som passer for 
selve himmelens Herre. Og med ett er det store og 
fine huset deres borte, og de står i en liten, skitten 
stall - med en krybbe på veggen og høy på gulvet.

(Etter brødrene Grimm)



Kvar torsdag ettermiddag er det full aktivitet på 
Kolnes bedehus.  Annankvar gong øver barne-
gospelkoret og annankvar gong er det Torsdags-
sprell.

Men kva er Torsdagssprell?  Jo, Torsdagssprell er 
aktivitetar inne og ute, for store og
små - og deretter bibelforteljingar.  I haust har bibel-
forteljingane m.a. vore om skapinga,
den store flommen, Abraham, Isak og Rebekka.
Siste gongen før jul hadde Minisprell (førskule-

gruppa) laga stall og bål med lys nede
i bedehuskjellaren.  Gruppa for dei eldre (1.-4. 
klasse) var oppe.  Dei fargela, kløpte

og bretta tynn papp til dei fekk kvar si julekrybbe.  
Her var både Jesusbarnet, Maria,
Josef, to gjetarar og tre kongar.  Og kongane kom 
med dyre gåver, gull, røykelse og myrra.  Diskusjo-

nen gjekk om kva for fargar det eigentleg er på gull, 
røykelse og på myrra.
I utegruppa har det vore fleire forskjellige aktivitetar 
denne hausten: Kjøring
med racerbilar, tur med lommelykt og refleksar i 
skogen ved skulen og 50-leiken.

Det har kome mange på samlingane, nærare 40 barn 
har vore på ei eller fleire
samlingar.  Av og til vankar det og noko å bita i: 
vaflar, eple, snop, kakemenn,
mandariner.

Fyrste gong etter jul er 11. januar kl 17:00. 

Å fargelegge er alltid populært.

Johannes liker å 
spille kurong

En engel blir til.

Her er det kjekt å være!

Nye sprell på  Kolnes.
Av Vidar Frette
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Sprell levende på Norheim
Av Grete Vigemyr

Mange av de som har vært på gudstjeneste i Nor-
heim kirke i høst har lagt merke til en stor gjeng 
med unger som fornøyde toger ned i kjelleren 
ca kl 11:15. Søndagsskolen har begynt med nytt 
opplegg fra Søndagsskoleforbundet som heter 
Sprell levende, og ungene liker det. 

Etter å ha sittet stille et kvarter oppe er det deilig 
når vi kommer ned og kan få leke og springe litt, 
enten det er stiv heks, katt og mus, danselek eller 
noe annet lederne har funnet frem til. Vi har også 

lært oss flere nye sanger og synger mye etter CD. 
Historien fra Bibelen er noen ganger med bilder fra 
datamaskin, noen ganger skuespill eller det er bilder 
fra plakater som hjelper oss til å se for oss det som 
fortelles. Til slutt er det aktiviteter, og i høst har 

vi gjort mye for-
skjellig. En gang 
laget alle engler 
av papptallerke-
ner, vi laget 
stjernehimmelen 
Abraham prøvde 
å telle stjerner fra 
og mange ganger 
kan vi velge om 
vi vil pusle, perle, 
tegne eller klippe 
og lime. De 
minste har fått en 
kasse med duplo-
lego, og de største 
får låne ung-
dommenes biljard 

eller lufthockey. Er det rart foreldrene må ned for å 
overtale ungene til å bli med hjem?
Søndagsskolen har ennå mange flere ideer og ønsker 

å gi bedre tilpasset opplegg for både små og store. 
Vi håper det er flere som vil være med å lage en 
god søndagsskole. Det vi ønsker oss først og fremst 
er noen som kan hjelpe med praktiske oppgaver, 
dele ut navnelapper, hjelpe med formingsaktiviteter, 
rydde litt eller kanskje ta med noen ut og spille 
kanonball(?) Men frem for alt la ungene komme, og 
kom gjerne med for å se på hva som skjer!
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Gudstjenester i Norheim menighet 

TIPS OSS !
Fastlandsiå ønsker meldinger 
om arrangementer, og tips om 
”godt stoff”fra våre lesere. 
Neste nummer av Fastlandsiå 
(1-07) utkommer midt i mars. 
Frist for stoff er 23.feb. Ta kon-
takt med en av oss i redak-
sjonsutvalger om du har noe å 
bidra med.

”Hverdagsliv”

En programserie om Fader vår

Bønnen som
… alle kan
… mange ber
… knytter Gud til vår hverdag

Åpne temasamlinger i Norheim 
kirke onsdager kl 1930

17.01.  ”Gi oss i dag vårt daglige 
 brød”
31.01.  ”Tilgi oss vår skyld, slik 
 også vi tilgir våre        
 skyldnere”
14.02.  ”La oss ikke komme i 
 fristelse, men frels oss 
 fra det onde.”

Innledninger ved sokneprest 
Sigve Hasseløy Clementsen, 
samtale og bevertning.

Kirkeskyss.
De som har behov for, og 
ønsker skyss til gudstjenestene 
kan ringe og avtale dette. 
Diakoniutvalget disponerer en  
egen mobiltelefon til formålet. 
Det er fint om man ringer 
dagen før til nr. 94422355.

01.01.2007 Norheim  12:00 Høymesse med dåp Sigve
07.01.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Sigve
14.01.2007 Norheim  11:00 Høymesse med dåp Sigve
14.01.2007 Norheim  20:30 Forenklet høymesse Rune
21.01.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Eldbjørg
21.01.2007 Tuastad 11:00 Høymesse  Sigve
28.01.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Eldbjørg
04.02.2007 Norheim  11:00 Fam.gudstjeneste m/dåp  Sigve
11.02.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Sigve
18.02.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Sigve
18.02.2007 Tuastad 11:00 Høymesse  Eldbjørg
25.02.2007 Norheim  11:00 Høymesse med dåp Eldbjørg
04.03.2007 Norheim  11:00 Ung MesseNattv Sigve
11.03.2007 Norheim  11:00 Høymesse med dåp Sigve
18.03.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Sigve
18.03.2007 Tuastad 11:00 Høymesse  Eldbjørg
25.03.2007 Norheim  11:00 Fam.gudstj. m/dåp Eldbjørg/Eli

01.04.2007 Norheim  11:00 Høymesse med dåp Sigve
05.04.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Eldbjørg
06.04.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Eldbjørg
08.04.2007 Norheim  11:00 Høymesse  Sigve

Julen på Tuastad Bedehus
Lørd. 24. des. (julaften) 
Fam.Gudstjeneste  kl. 15.00

Tirsd. 26.des. (2.juledag) Høy-
messe  kl.11.00
 
Onsd.27.des.  Hele Familiens 
Julefest kl. 18.00
Andakt: Jorunn Sandvik   
 Sang av ungdommer
Gang rundt treet
Bevertning   
Godtepose til barna
Entré

Et alternativ for aktive mennesker

Misjonskveld
Onsdag 10. januar kl 19 blir det 
misjonskveld i peisestua med pre-
sentasjon av vårt nye misjonspro-
sjekt i Peru.
Misjonærene Herlaug og Gunnar 
Norenes blir med. 
Håper at vi kan samles mange 
denne kvelden og bli inspirert til 
misjon! 
Det blir bevertning og mulighet til 
å gi en gave til prosjektet.



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

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

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

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!

SOMMERENS STORE 
OPPLEVELSE: 

TT:07 PÅ GJØVIK 
26. JUNI - 1. JULI

I SOMMER SAMLER NORHEIM MENIGHET 
SEG OM Å REISE PÅ TT:07.
VI GLEDER OSS TIL Å FÅ EN KJEMPESTOR 
GJENG MED UNGDOMMER (13 - 19 ÅR) AV 
GÅRDE!

Hva er TenåringsTreff?
…drøssevis av aktiviteter og work shops hver eneste 
dag
... masse idretts- og speideraktiviteter 
... en utendørs kjempekonsert med kjente artister og 
heftige show i Fjellhallen hver dag 
... 3-4000 nye og gamle venner fra Norge og verden
... kristent fellesskap og det beste innen forkynnelse 
... kul vann-aktivitetsdag med bl.a. ”Ta sjansen” 
... gigantisk ”bydag” med mange scener 
... 5 dager uten mora di 
... et minne for livet 

SJEKK www.kfuk-kfum.no/tt07

Påmelding til Rune Engedal 
(rune.engedal@karmoykirken.no) 
el. Eli Kolstad (eli.kolstad@karmoykirken.no)

Nytt Liv’ere tester ut TT-brillene og satser på å se 
stadig kulere ut fram mot avreise til Gjøvik den 26. 
juni...  Tema: MER ENN DU SER.) 

MILK ER SUNT…

Årets minilederkurs for 10. klassinger er i gang. En flott gjeng - 10 
jenter og 7 gutter - er godt i gang med å bli bedre kjent med hverandre 
og seg selv. I tillegg er vi i gang med å lære litt om hva det vil si å 

være leder, hvorfor plan-
legging er lurt og hva 
god kommunikasjon er.
Kurset er på 30 timer og 
avsluttes i juni med en 
sprek tur.

Tomlene opp for MILK! 
Her er det kreativitet, 
viktige ting om livet - 
ikke minst godt humør.

LATE NIGHT SERVICE

Kveldsmesse med ungt preg
Nattverd - musikk - lystenning

Medvirkende:
Sang v/NYTT LIV m.fl. 
Prest: Rune Engedal 

NORHEIM KIRKE 
SØNDAG 14.JANUAR 
KL 20.30 

 DU ER VELKOMMEN! 
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Daniel Svensen (14) Norheim 

Fine dager med presanger, deilig 
mat og god stemning!

Erlend Johansen (14) Vormedal

Da er vi ekstra glade, får god mat 
og gaver. 
Kanskje jeg burde ta opp tradisjo-
nen med å gå julebukk igjen?

Martin Hauge (18) Vormedal

Masse kos med familien og god 
mat. 
Et høydepunkt er gudstjenesten 
på 1. juledag, med flott musikk og 
Johannesprologen.

Malin J. Haaland (17) Vormedal

Den fantastiske ribba! Pakkene og 
”Tre nøtter til Askepott” hører 
med fremdeles.

Sandra Vorland (17) Førre

Tid med familien og masse god 
mat. Og så må vi selvsagt på 
gudstjeneste på julaften.

5 PÅ CAFÉ 
nor&ner

Hva tenker du på 
når du hører ordet 

”JUL”?
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Vi parkerer bilene i stummende mørke nedenfor 
gården til Jorunn og Ola Sandvik. Veien inn til 
skogen er markert med tente lykter. Jeg kjenner for-
ventningen stige. I år ville jeg gjøre noe skikkelig 
”julete”. Ikke julekonsert, ikke juleshopping men 
julevandring. 

Vi tas imot av en kyndig engel. Jorunn Sandvik 
er bekvem i rollen som engelen Gabriel, riktignok 
i en mer jordnær utgave uten flotte vinger. Trygg 
og pedagogisk guider hun 20 
voksne og barn tilbake til jule-
natten for 2000 år siden. Hun 
deler ut kostymer etter hva vi 
vil være. Heldigvis melder noen 
seg frivillige til å være Maria 
og Josef. De tre vise menn får 
flotte kjortler på seg med skin-
nende kroner. Englene har fått 
glitter rundt luene mens hyrdene 
strever med å feste oppvaskhånd-
kleene på hodet. Det er en bro-
kete gjeng som forlater lavvoen 
inne i skogen, men førs etter å 
ha blitt skrevet inn i manntallet. 
Ola Sandvik personifiserer kong 
Augustus med alvorlig glede. 
Han vil gjerne vite hva alle i riket 
hans heter - på fornavn.

Ute i stummende mørke begynner de første spede 
versene på julesanger. Når faklene er tent og vi kan 
se hvem vi går ved siden av, tar sangen fart. Vi møter 
engleskaren som forteller om det fantastiske som er 
skjedd, og vi at ikke skal være redde. For vi som 
er hyrder får sitte rundt et ekte bål, med sauer som 
drøvtygger rundt oss. Jeg får så lyst til å stoppe 
opp, kjenne på varmen, mørket som omslutter oss, 

kulden i ryggen, og tenke at sånn var det kanskje 
den spesielle natten for så lenge siden.

Ferden går videre, ut i stummende mørke, sangen 
toner opp igjen. Det er så vakkert å gå der og synge 
sammen med mennesker du ikke kjenner.

Kong Augustus leder oss an. Ivrig etter å finne her-
berge til Maria og Josef. Barnas øyne blir store når 
det bankes på en virkelig dør, og et ekte levende 

menneske åpner. Hun forteller at 
det er fullt på herberget, men at det 
er plass i stallen. Nå går det nesten 
litt for fort. Før vi får sukk for oss, 
har Maria og Josef installert seg 
i stallen og Jesusbarnet er født i 
rekordfart. Vi får lov til å komme 
inn. Jeg kjenner klumpen i halsen 
idet jeg går over dørterskelen og 
inn i en ekte stall. Der ligger Jesus-
barnet, svøpt i en ekte krybbe, 
med høy til pute. En grell elektrisk 
lampe over tablået ødelegger ikke 
opplevelsen. Lukten og lydene av 
hestene, sauene, høyet og møkka 
gjør det autentisk. 

Julevangeliet leses, og de tre små 
vise menn kommer frem med sine 
gaver. Barna overøser Jesusbarnet 

med myrra, røkelse og gull. På vei tilbake går vi i 
stummende mørke. Vi holder i hverandre for ikke 
å falle. Nattehimmelen har åpnet seg, stjernene skin-
ner. Vi kjenner vi har åpnet oss litt vi og, på denne 
fine og enkle tidsreisen tilbake til julenatta. Da et 
lite guttebarn ble født i en bortgjemt stall, og nesten 
ingen visste at han skulle forandre verdenshistorien 
og menneskene med.

FØRJULSNATT PÅ SPANNE
Av Sissel Martinsen


