MENIGHETSKONTOR
Dovamyrsvegen 24c
Postadresse: Pb 1230,
5542 Karmsund
Epost: norheim@
karmoykirken.no
STAB:
Sokneprest: Sigve H.
Clementsen
sigve.clementsen@
karmoykirken.no
Daglig leder: Hege
Bergtun Hamre
hege.hamre@
karmoykirken.no
Kateket: Eli Kolstad
eli.kolstad@
karmoykirken.no
Kirketener: Elise Dankel
elise.dankel@
karmoykirken.no
Kantor: Håvard Skaadel
havard.skaadel@
karmoykirken.no
Trosopplærer: Ida
Halleland
ida.halleland@
karmoykirken.no
Trosopplærer: Marta
Birgitte Sevland
marta.birgitte.sevland
@karmoykirken.no
Diakoniarbeider: Hilde
Gudmundsen
hilde.gudmundsen@
karmoykirken.no

EKSEMPEL:
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 mars:
07. mars kl 19 Ungdomsgudstjeneste
09. mars kl 11 Høymesse m/ Sigve H. Clementsen
kl 17 Fam. Gudstjeneste Kolnes Grendahus
16. mars kl 11 Høymesse m/ Sigve H. Clementsen
23. mars kl 11 Høymesse m/ Sigve H. Clementsen
30. mars kl 11 Høymesse m/Sigve H. Clementsen
kl 17 Fam. Gudstjeneste Kolnes Grendahus
Barn og unge mars:
Musikk fra livets begynnelse 0-1 år Torsdager kl 11-1230
Søndagsskole/babysang: søndager kl 11
Kor og lek 2-4 år torsdager kl 17
Barnegospel 5-12 år torsdager kl 17
Speidere- se nettsiden for mer info
Nytt Liv tensing onsdager kl 19
#nolife – en musikal av Nytt Liv – se egen plakat
Mennesker med utv.hemming:
Spesialist speider annenhver torsdag 1730-1900
Lørdagscafe nest siste lørdag hver mnd 1300-1430
Voksne:
Kirkeringen - andre tirsdag i mnd kl 19
Åpen bibelgruppe - annenhver mandag kl 11 (partallsuker)
Vi over 60 - andre torsdag i mnd kl 11-13
Pensjonisten - siste tirsdag i mnd kl 16-18
iFokus ”Barnas kjærlighetsspråk” – 20. mars kl 20
iFokus samtalegrupper, menn - mandager i partallsuker kl20
iFokus samtalegrupper, damer – mandager i oddetallsuker kl20
Møter:
Norheim sjømannskirkeforening første man. i mnd kl 19
Peru kveld kl 19 i peisestuen v/ misjonsutvalget

40 dager fra karneval til sannhetens øyeblikk
Det er fastetid, og vi har lagt ut på en vandring som varer i 40 dager. Fra
fastelavn og karneval til påskemorgen. Det begynner med en løgn.. For
et karneval er jo en form for løgn. Vi kler oss ut for å bli en annen enn
den vi er. Men i det vi kler oss ut, så forkler vi oss også, tar på oss
masker og skjuler vårt sanne jeg. Det kan være bekvemt å dekke seg til.
Hvem ønsker å bli avkledd? Når jeg har gjort noe som jeg ikke burde, da
prøver jeg å dekke over. Fordi jeg skammer meg. Fordi jeg ikke vil ta
konsekvensene av det jeg har gjort. Jeg håper at det skal gå over.
Det kan være fristende å leve livet med masken på og ikke vise mitt
sanne, men det er en belastning også. Hvem er det ikke som har pustet
lettet ut når sannheten kom for en dag?
Faste-tid er tid for forberedelse. En tid for å forberede oss på at
sannheten skal komme for en dag. For når påsken kommer, da er det
sannhetens øyeblikk.
Palmesøndag levde de fleste fremdeles halvveis i villfarelse. De skjønte ikke hvem han var. Skjærtorsdag,
dagen som har fått navnet sitt etter skir, som betyr ren, fikk de vite at de trengte å bli vasket rene av
Mesteren. Langfredag begynte alvoret å gå opp for dem, og Påskedag: Da kom sannheten for en dag. Jesus er
veien, sannheten og livet.
I møte med den levende Jesus er det ingen grunn til å skjule seg bak masker. Tvert imot. Når vi møter ham,
kan vi trygt la maskene falle og vise hvem vi er. For Han tar imot oss med kjærlighet og nåde.
Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkynner for dere: Gud er lys, det finnes ikke mørke i ham. Sier vi at
vi har fellesskap med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men dersom vi vandrer
i lyset, slik han selv er i lyset, da har vi fellesskap med hverandre, og blodet fra Jesus, hans Sønn, renser oss for
all synd.
Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre
synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1 Joh 15ff)
Sokneprest Sigve Hasseløy Clementsen

Vel møtt til inspirasjonskveld for menighetsråd, utvalg, lønnede
medarbeidere, ulønnede medarbeidere, og andre i Norheim menighet!
Program
Kl. 18.00 – 21.00: Felles inspirasjonskveld med fokus på hovedtemaer i
trosopplæringsreformen.
 Hva innebærer trosopplæringsreformen?
 En trosopplæring for alle!
 Viktige erfaringer om en fornyet trosopplæring
 Gammelt oppdrag – nye muligheter
 Kveldsavslutning
Vi spiser kveldsmat sammen ca kl 19.30
Målet for kvelden er:
 Skape bred forståelse, engasjement og motivasjon for reformen!
 bidra til at det utvikles en fornyet trosopplæring lokalt ved at menighetene får en
grundig innføring i ny plan for trosopplæring og de erfaringer som er høstet i
reformens forsøksfase.
 Ha det GØY!

Påmelding
Sendes innen 26. mars til norheim@karmoykirken.no

Hilsen menighetsrådet i Norheim menighet - i samarbeid med Stavanger bispedømmeråd.

Utvalg og styrer:
Diakoniutvalget:
Misjonsutvalget:
Trosopplæringsutvalget:
Kirkeringen:
Tuastadutvalget:
Huskomiteen:
Nytt Liv Styret:
Søndagsskolens styre:
NMS styre
Norheim KFUK/KFUM

Bodil Frette
Rolf Hauge
Mona Sørbø Monsen
Gunvor Hausken
Trond Krogsæter
Knut Åge Rasmussen
Josefine Kaldheim
Ellen Hansen
Paul Inge Bjørhovde
John Geir Knutsen

tlf. 481 32 959
tlf. 404 14 354
tlf. 469 21 805
tlf. 975 65 187
tlf. 456 30 832
tlf. 982 37 245
tlf. 994 27 360
tlf. 944 30 996
tlf. 456 06 599
tlf. 992 79 133

Kontaktpersoner:
Nytt Liv:
iFokus:
iFokus samtalegruppe, menn
iFokus samtalegruppe, damer
Pensjonisten:
Åpen bibelgruppe:
Kirkeringen:
Kor og Lek:
Barnegospel:
Vandrere:
Stifinnere:
Spesialistspeidere :
Lørdagscafe:
Vi over 60:
Norheim sjømannskirkeforening :
Sarepta 1:
Sarepta 2:
Elvis klubb:
Søndagsskolen:
Søndagsskolens Babysang:
Musikk fra livets begynnelse:
MILK kurs:
LIV I og II kurs:
Norheim KFUK KFUM:
Mandagsklubben Kolnes:

Ida Halleland
tlf. 994 17 644
Hege B. Hamre
tlf. 52 81 20 31
Karl Martin Hansen
tlf. 909 49 288
Ellen Hansen
tlf. 944 30 996
Liv Samuelsen
tlf. 995 66 608
Ingeborg Lokna
tlf. 948 44 936
Gunvor Hausken
tlf. 975 65 187
Eli Kolstad
tlf. 52 81 20 35
Inger Synnøve Stange
tlf. 957 58 957
Hilde Gudmundsen/Ruedi Huber
Hilde Gudmundsen/Ruedi Huber
Hilde Gudmundsen
tlf. 482 15 979
Hilde Gudmundsen
tlf. 482 15 979
Lise Haukås Sævereide
tlf. 938 99 395
Lise Gudmundsen
tlf. 905 63 989
Bodil Frette
tlf. 481 32 959
Bjørg Lodden
tlf. 944 03 909
Margrete Stensland
tlf. 404 14 356
Marianne M. Pedersen
tlf. 911 18 295
Ellen Hansen
tlf. 944 30 996
Eli Kolstad
tlf. 52 81 20 35
Marta B. Sevland
tlf. 900 11 241
Lars Hellerdal (KM)/ Ida Halleland
John Geir Knutsen
tlf. 992 79 133
Rolf Hauge
tlf. 404 14 354

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 Diakonimedarbeiderstillingen i menigheten

Besøk vår hjemmeside på www.norheimkirke.no
Og vår facebookside på www.facebook.com/norheimmenighet

Menighetens kontonummer: 3330.07.70520
Givertjenestens kontonummer: 3340.61.00575

Velkommen til inspirasjonskveld!
Onsdag 2. april kl. 18.00-21.00
i Norheim kirke!

