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ykirken.no
Kateket: Eli Kolstad
eli.kolstad@karmoyk
irken.no
Kirketener: Elise
Dankel
elise.dankel@karmo
ykirken.no
Kantor: Håvard
Skaadel
d.skaadel@karmoyki
rken.nohavar
Trosopplæringsmeda
rbeider: Ida
Halleland
ida.halleland@karmo
ykirken.no
trosopplæringsmeda
rbeider:: Hilde
Gudmundsen
EKSEMPEL:
hilde.gudmundsen@
karmoykirken.no
Menighetsråd:
Inger Synnøve Stange
John Geir Knutsen
Hans Jørgen Dahl
Odd Inge Sandvik
Bodil Frette
Karl Martin Hansen
Mona S. Monsen
Karl Inge Stensland
Judith Vikingstad (vara)
Trond Krogsæter (vara)
Monika Log (vara)
Ragnhild Oma (vara)
Christina Vikshåland
(vara)

Gudstjenester i mai:
5 mai kl 11 Høymesse m/dåp Sigve H. Clementsen
11 mai kl 1030, 1230 og 1430 Konf.gudstjeneste
12 mai kl 1130 og 1230 Konf gudstjeneste
19 mai kl 11 Høymesse m/ nattverd Lars Tore Anda
26 mai kl 11 Høymesse m/ nattverd Sigve H.
Clementsen

Barn og unge:
Musikk fra livets begynnelse 0-1 år (inv. Blir sendt ut)
Søndagsskole/babysang: søndag kl 11
Kor og lek 2-4 år torsdag kl 17 (avsluttet for våren)
Barnegospel 5-12 år torsdag kl 17 (avsluttet for våren)
Speidere- se nettsiden for mer info
Elvis 4-6 kl
Nytt Liv- tensing 8kl-> onsdag kl 19
Mennesker med utv.hemming:
Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900
Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 13-1430
Seniorer:
Kirkeringen andre tirsdag i mnd kl 19 (14. mai)
Åpen bibelgruppe annenhver mandag kl 11 (13. og 27.)
“Vi over 60” andre torsdag i mnd kl 11-13
Pensjonisten siste tirsdag i mnd kl 16-18 (28. mai)
Foreningsarbeid:
Norheim sjømannskirkefor. første mand i mnd kl 19 (6.
mai)
NMS misjonsstevne 15. mai

Å være «praktisk kristen»
– av Håvard Skaadel

Jeg tror jeg må kalle meg en «praktisk kristen», selv om jeg ikke er så veldig praktisk eller
«handy». Det kan kanskje du også, og du ER til og med praktisk og handy – er det ikke kjekt
å tenke «praktisk» i stedet for å bli så høytflyvende? Jeg lærte på skolen at vi mennesker
ofte er agnostikere: Vi «vet» liksom ikke helt sikkert hvordan det er med Gud og alle
bokstavene i Bibelen. Derfor lever mange som «praktiske ateister»: De lever som om det
ikke finnes noen Gud, og de tar ikke med seg noe av Jesu forkynnelse inn i hverdagen. Selv
VET jeg ikke noe sikkert jeg heller, for alt dette rundt Jesus skjedde lenge, lenge før tipptipp-oldefaren min spilte orgel på Alvaberget i Skudenes. Likevel tar jeg faktisk Jesus med
inn i hverdagen, kanskje til og med uten å tenke over det. For jeg har hørt om Jesu
kjærlighet, og jeg tror på at den har sprengkraft til å skape mer godhet og mer omsorg.
«Jesus fra Nasaret ble salvet av Gud med Hellig Ånd og kraft, og han gikk omkring overalt og
gjorde vel...» (Apg. 10,38) Når vi møter andre med vennlighet og omsorg, er vi faktisk
«praktiske kristne», vi oppfører oss SOM OM det finnes en Gud i verden og SOM OM Jesus
har kalt oss til praktisk omsorg for vår neste. Kanskje den godheten vi møter i hverdagen,
skyldes nettopp at vi er «skapt i Guds bilde» (1. Mos. 1,27)? Hvis vi oppfører oss SOM OM
Gud er glad i menneskene, kanskje vi da helt naturlig kan få være Guds forlengede armer
inn i en verden der praktisk omsorg er gull? Jesus sier det ganske enkelt og praktisk: «Den
som vil gjøre Guds vilje, skal skjønne om læren er av Gud, eller om jeg taler ut fra meg
selv.» (Joh. 7,17) La oss be til Gud som hører bønn: Fyll oss med din godhet, la oss bli til
velsignelse!

Gud vere lov, som oss sette til arbeid på jordi!
Han som oss hustavla skreiv i dei heilage ordi,
helsa oss gav,
so me frå land og frå hav
føda kann bera på bordi.
(Sigurd Nesse, Nynorsk salmebok nr. 638 v. 4)

OPPSLAGSTAVLEN



Galleriet i kirken har fått nye stoler. De kommer fra den
gamle misjonskirken i byen og en god gjeng stilte opp med
bil og henger og fikk kjørt de på plass før
konfirmasjonsgudstjenestene



Kirkeringen har kjøpt ny oppvaskmaskin til kjøkkenet oppe,
ta kontakt med daglig leder hvis noe er uklart ang. bruk.
Forskjellen fra den gamle er at den må kun tømmes for vann
ved å holde inn start knappen 3 sekund, Ikke fjern rister og
rør!






Tusen tak til de som har deltatt på dugnadene vi har hatt i
vår, mye godt arbeid er blitt gjort

Ungdommene har gjort en kjempeinnsats i kjelleren og fått
et nytt flott kjøkken på plass
2. og 3. mai vil det bli montert et nytt AV-anlegg i
kirkerommet. Vi håper det vil bli til stor glede både for
brukere og kirkegjengere

Utvalg og styrer:

Diakoniutvalget: Bodil Frette tlf 48132959
Misjonsutvalget: Rolf Hauge tlf 40414354
Trosopplæringsutvalget: Mona Sørbø Monsen tlf 46921805
Kirkeringen: Gunvor Hausken tlf 97565187
Tuastadutvalget: Trond Krogsæter tlf 45630832
Huskomiteen: Odd Inge Sandvik tlf 90947628
Nytt Liv Styre: Tora M Eide tlf
Søndagsskolens styre: Marianne Munkejord Pedersen tlf 91118295
Ønsker du ditt utvalg/styre og navn her, ta kontakt med Hege så kommer det med i neste utgave!

Kontaktpersoner:
Nytt Liv: Ida Halleland tlf 99417644
Pensjonisten: Liv Samuelsen tlf 99566608
Åpen bibelgruppe: Ingeborg Lokna tlf 94844936
Kirkeringen: Gunvor Hausken tlf 97565187
Kor og Lek: Eli Kolstad tlf 52812035
Barnegospel: Inger Synnøve Stange tlf 95758957
Vandrere:
Stifinnere:
Spesialistspeidere: Hilde Gudmundsen tlf 48215979
Lørdagscafe: Hilde Gudmundsen
Vi over 60: Lise Haukås Sævereide tlf 93899395
Norheim sjømannskirkeforening : Lise Gudmundsen tlf 90563989
NMS forening:
Sarepta 1: Bodil Frette tlf 48132959
Sarepta 2: Bjørg Lodden tlf 94403909
Elvis klubb: Margrete Stensland tlf 40414356
Søndagsskolen: Marianne Munkejord Pedersen tlf 91118295
Søndagsskolens Babysang: Ellen Hansen tlf 94430996
Musikk fra livets begynnelse: Eli Kolstad
MILK kurs:Hilde Gudmundsen/Ida Halleland
LIV I og II kurs:
Norheim KFUK KFUM: John Geir Knutsen tlf 99279133
Mandagsklubben Kolnes: Rolf Hauge tlf 40414354
Ønsker du din forening og navn her, ta kontakt med Hege så kommer det med i neste utgave!

Ønsker du å bli fast giver i Norheim menighet? Ta kontakt med en i staben/MR for mer info. Givertjenesten
går til å finansiere Diakonstillingen i menigheten
Besøk vår hjemmeside på www.norheimkirke.no
Og vår facebookside på https://www.facebook.com/pages/Norheim-menighet/179327788776919
Menighetens kontonummer: 3330.07.70520
Givertjenestens kontonummer: 3340.61.00575

