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Tuastad skole 
snart historie

Tanker fra en utflyttet Margrete Stordal Familien Mona og Geirmund Monsen takker for 
støtten til arbeidet i Peru
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Året er 1985. Stedet er vårt første 
kirkelokale i et gammelt trehus 
i Boa Vista, Brasil, der vi var 
som misjonærer, utsendt av NMS. 
Det er første søndag i advent, og 
de første gudstjenestedeltakerne 
kommer inn i det spartanske kir-
kerommet, går frem til det vesle 

alterbordet og legger sin gave ved alteret: En pose 
mel, sukker eller kaffe, et såpestykke, noen bananer 
og grønnsaker fra en jordflekk i slummen. Ved guds-
tjenestens begynnelse er den vesle plattingen der 
alterbordet står, helt fullt.
Etter gudstjenesten blir gavene ved alteret gitt til 
dem som trenger det meste. Hun som bare hadde 
hatt noen bananer å gi, kunne gå hjem til skuret sitt 
med både sukker og mel, fulgt av gode blikk som 
sa: ”Vi ber om vårt daglige brød hver gang vi ber 

Fadervår. Og brødet er vårt, ikke bare mitt… Derfor 
deler vi det.”

I denne adventstiden, i et av verdens rikeste land, 
står disse bildene fra fattige mennesker som delte 
det de hadde, som et eksempel på det Martin Luther 
sa: ”Hvis enhver tjente sin neste, var hele verden full 
av gudstjeneste.”
Jeg ser for meg de mange ansiktene fra slummen i 
Brasil, og jeg gjør deres bønn til min:
”Jesus, Kristus, du som kom til oss som en fattig 
flyktning, la oss dele de gaver du har gitt oss, med 
alle som trenger brød, omsorg og fellesskap.”

Jeg lar dette være min bønn i adventstiden, og deler 
den gjerne med dere.

Velsignet advents- og juletid!

Adventstanker Av biskop Erling J. Pettersen

Norheim Pensjonistforening har møte siste tirsdag 
i måneden, kl.16.00. Vi holder til i peisestuen i Nor-
heim kirke og der er det begynt å bli god plass rundt 
noen av bordene. Det har vært lite tilsig av medlem-
mer de siste årene, og det merkes blant annet på at 
det er vanskelig å fylle lista over kjøkkentjenesten. 
Derfor håper vi nå på at nye pensjonister kan finne 
veien til oss, enten de kan ta et tak eller bare ønsker 
å møte hyggelige mennesker ei ettermiddagsstund.
Pensjonistforeningens formål er å samle pensjonis-
tene i Norheim sokn, for i fellesskap å verne om sine 
sosiale, økonomiske, kulturelle og samfunnsmessige 
interesser og i fellesskap lage hygge, underholdning, 
arrangere turer og lignende.

 Program for vårsemesteret:
25.januar:  Prost Gunnar Salomonsen og diakon 
  Arve Dalby: Alf Prøysen
22.februar:  Prost Per Nordbø. Musikk v/ Marie 
  Elisabeth Nordbø. Årsmøte
29.mars:  Senores
27.april: Ådne Utvik. Historisk emne
31.mai: Orientering om kommunale omsorgs- 
  og helsetjenester for eldre. 
  Musikk v/Nils Einar Helland.
7.juni:  Dagstur til Skånevik. Foredrag  
  v/Hans Olav Tungesvik
På møtene har vi god tid til å prate mens vi får oss 
noe godt til kaffen. Loddsalg hører også med.
Alle er hjertelig velkomne, særlig dere yngre på 
ca.70!

Er det ingen som pensjonerer seg for tiden?
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”En hellig dag har lyst 
opp for oss. I dag er et 
stort lys kommet ned til 
jorden.” 

SLIK LYDER DET 
i halleluja-verset juledag. 
Vi har litt vanskelig for 
å få det til å rime 
med miraklet rundt oss: 
det tunge høstmørket og 
vitemørket som utgjør en 
stor del av døgnet, og 
de mange mørke nyheter 
som strømmer inn fra 

alle kanter av verden. Kanskje har vi også noe 
mørkt og tyngende inne i oss: vårt private lille mørke-
rom som ikke helt tåler et altfor sterkt lys utenfra. 
 Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke 
kunnet gripe det. Av Lysets fylde har vi alle fått, nåde 
over nåde. Hele vårt kristenliv er ment å være en stadig 
opplysning, det som på latin kalles en illuminatio. Vårt 
liv er en pilegrimsferd gjennom mørke, hindringer og 
motstand: fra omgivelsene og fra oss selv. Vi kan bo 
fast et sted og bevege oss lite derfra, men likevel er vi 
ute på en pilegrimsferd som krever lys og veiledning 
for at det hele skal gå bra, og vi kan nå frem til målet. 
Alle mennesker er sårbare og temmelig rådville på 
denne veien. Vi trenger tro, en fast tillit til at vi vil nå 
frem, og faste veimerker som kan lede oss inn på de 
riktige stiene. Og vi trenger det Liv som ifølge evange-
listen Johannes er menneskenes Lys. Jesus Kristus er 
liv og lys, og han må være det for hver enkelt av oss. 
Han må være liv og lys i oss. Vår tro må stadig bli 
dypere, og den bør utvide seg. Til det trenger vi Guds 
lys og kjærlighet til å varme oss opp, så troen ikke 

lenger er stiv og trang, men vokser og nesten bryter 
ut av oss selv og blir tilgjengelig for andre. Dette er 
å motta den Frelser som er født: gi Ham en plass 
til å vokse inne i oss. Den hellige Teresa av Avila 
skildrer det slik: ”mitt hjerte utvidet seg.” Det er ikke 
en omvendelse - den kommer gjerne i et tidligere 
stadium. Men det er en stadig vekst i et gudsforhold. 
Det lille barnet er født som liv og lys inne i oss, og 
vokser gradvis med oss gjennom livet. Det blir vårt 
eget liv, og på samme tid Jesu Kristi liv på jorden i dag, 
for Han lever i de troendes hjerter, og vi er lemmer i 
hans mystiske legeme. Julen blir derfor begynnelsen til 
en vekstprosess, hvis vi tar den alvorlig og skjønner at 
veksten skal skje i oss. Julen krever noe av hver av 
oss. Som de vise menn fra Østerland må vi bryte 
opp og dra ut på den pilegrimsferd som kreves. Omgi-
velsene krever konkrete resultater fra oss, ofte enkle, 
men likevel viktige ting, og vi vet at noe inne i oss 
krever et oppbrudd fra gamle vaner og likegyldighet. 
Vår ledestjerne er det lys og liv vi har tatt imot, og som 
har mulighet til å vokse i oss. Jesus Kristus, fylt av 
nåde og sannhet, kan fylle oss med nåde og sannhet, 
hvis vi bare er åpne for Ham og gir Ham vekstvilkår 
i oss selv. Hemmeligheten med julen, det som gjør 
at den stadig virker ny og oppmuntrende for de aller 
fleste mennesker, er vel at den bringer fruktbarhet, lys 
og liv på en måte som gir perspektiver langt utover de 
egentlige festdagene.  
Julen sier noe om livet som en pilegrimsferd, en leting 
etter noe varig og verdifullt som engang skal fylle oss 
helt. Men det å lete etter noe varig og verdifullt gjør at 
selve pilegrimsferden blir beriket.  
Vi får del underveis i den rikdom og det lys vi leter 
etter. Jesus Kristus er allerede kommet, - er en del av 
vårt liv - men samtidig drar vi Ham i møte og har en 
forventning om et evig liv i Ham.   
God Jul !   

Hva høstmørket og julen må bety for oss

Av Christina Vikshåland
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Denne historien er først og fremst en takk til Nor-
heim menighet, som har betydd enormt mye for meg 
oppigjennom barndommen og ungdomstida.

Trygt sted å være
Jeg var en gang en liten jente som flyttet til Vorme-
dal. Da var jeg 4 år og hadde lyst hår med krøller. 
jeg husker enda at en mann i menigheten viste meg 
en 100 lapp. Den kunne jeg få om jeg gav han en 
av krøllene mine. Det var litt skummelt, men så 
smilte han godt og jeg forsto det var en spøk. Siden 
ble Norheim menighet et trygt sted å være og jeg 
tilbrakte mye tid der.  Jeg tror jeg har vært med på 
det meste som var av ungdomsarbeid når jeg vokste 
opp. Jeg skal prøve å nevne det kort, men lett blir 
det ikke. 

Speiderliv
Historien starter med knuter, førstehjelp, leirbål, 
haik, surringer, lavvo, patruljeleder, patrulje- assis-
tent, rover og ranger, troppsassistent, og masse 
venner i ulike speidertropper. Det ble ni kjekke år i 
speideren.  Her fikk jeg mye ledererfaring, lederkurs 
og min friluftsinteresse kommer herifra. 

Endelig konfirmant
Som konfirmant var jeg veldig klar for å begynne i 
Ten-Sing, hadde alt gledet meg et helt år. Det levde 
opp til forventningene med masse kjekke sanger, 
blant annet fra Toto, og et godt miljø. Toto gir meg 
fortsatt gode minner når den spilles på radioen, fra 
en svunnet ungdomstid….. Nytt liv hadde ofte kon-
serter sammen med andre kor fra Haugalandet. Dette 
betydde mye, for etter hvert ble Ten-Sing mindre og 

de eldste ble færre. Det var godt miljø oss i mellom, 
men det var godt å ha et større kristent nettverk i 
speider, kor og leirer, som påsketur til Hovden. Det 
gjorde at jeg klarte å holde på troen.

Kristen hippi
Skulle prøve å nevne kort; Det var ikke lett, for 
det er enda en del igjen. Norheim har vert tidlig 
ute med eget opplegg til ulike aldersgrupper, men 
det manglet et tilbud for 6. klasse. Derfor gikk vi 
sammen noen venninner og startet ”kristen hippi”. 
Dette ordet kom vi på selv! Det var veldig kjekt 
å starte selv og jeg lærte mye om regnskap og 
logistikk. Tror den klubben fortsatt eksisterer i 
dag.(den er opphørt; red.adm)

Godt forbilde
Kateketen Geir må nevnes, for hans måte å under-
vise på, med tur og kristendom har pekt ut min 
yrkeskarriere.  Allerede som konfirmant visste jeg at 
kateket var mitt yrke.  Det er jeg nå ferdig utdannet 
som, med bachelor i friluftsliv. Det var fire kjekke 
år i Volda, med mye tur og spennende studier. Der 
møtte jeg også min mann, Vegard Stordal (Til opp-
lysning heter jeg nå Margrete Stordal, ikke Margrete 
Munkejord som før).

Kateket og friluftsliv
Det er en stund siden jeg var ferdig utdannet. Så 
nå har jeg fire år som friluftslivlærer på Valdres 
folkehøgskule bak meg.  Der har jeg fått følge 
opp flere av mine speiderjenter. Marie Lodden, Else 
Margrethe Stødle, og Karin Eilerås, de to første gikk 
i min klasse.  Å følge disse videre har vert veldig 
meningsfylt og en stor porsjon stas.

Av Margrete Stordal f.Munkejord

Det var en gang en liten jente som flyttet til Vormedal
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Tro, håp og kjærlighet
Det å leve som kristen utfordrer. Dette ble jeg spe-
sielt utfordret på gjennom THK; Stiftelsen TroHåp-
Kjærlighet ,  som har hjelpesendinger  til Ukraina, 
støtter humanitære prosjekter og støtter også en del 
kristent arbeid. Etter Valdres flyttet vi til Bergen og 
begynte i denne jobben.  Vi reiste ned til hovedsta-
den Kiev for å se på et barnehjem. Der ble vi møtt 
av et smilende og engasjert ektepar. De hadde ikke 
alltid vært engasjert for gatebarn, dette kom etter at 
de ble kristne. Hun het Lesja og ble kristen som 25 
åring. Da hadde hun en sikker jobb i et voksende 
firma. Å ha en sikker jobb i Ukraina, betyr mer en 

i Norge, der vi har alle mulige fallskjermer om noe 
skulle gå galt. Som kristen kunne hun ikke jobbe 
der mer. Det var mye korrupsjon i firmaet og som 
kristen kunne hun ikke stå for det. To andre hadde 
også blitt kristne i firmaet og sammen følte de på 
kallet til å starte barnehjem. Det fantes barnehjem 
der før, men de var drevet offentlig. Mange barn 
rømmer fra disse institusjonene fordi de har det 
bedre på gata! De får mat og en seng, men mangler 
ofte det viktigste: kjærlighet. Dette fortalte en jente 
på 13 til oss, som selv hadde selv rømt fra et slikt 
barnehjem, men var nå på det kristne barnehjemmet. 
Hun opplevde det offentlige barnehjemmet som et 
fengsel. Når barna har det bedre på gata da er det 
ille. 

Hun forlot altså jobben sin og skulle starte kristent 
barnehjem. Det var mange økonomiske bekymringer 
i starten, men som hun forteller så la Gud til rette 
og de fikk startet dette. De driver undervisning om 
kjærlighetens Gud, og det er bare kristne omsorgs-
fulle mennesker som jobber der. Det skjer store ting 
med flere av disse barna, de tar utdannelse og de 
snur hele sin livssituasjon.  Det hele blir snudd 
fordi noen vågde å følge det Gud hadde for dem!  
De har gått fra en trygg økonomisk situasjon til et 
utfordrende liv, der de er nødt til å stole på at Gud 
sørger for dem og barna. 

Det fikk meg til å tenke på min oppvekst og jeg sitter 
igjen med at: Jesus er mer opptatt av mitt forhold 
til han, enn min tjeneste for han.  Dette fant jeg en 
dag i en andaktsbok og det gjorde inntrykk på meg. 
I Norheim gjorde jeg mye for Gud. Mitt forhold 
til han var ikke det som var i fokus. Nå ser jeg at 
dersom jeg skal formilde et sant bilde av ham, må 
jeg tilbringe mye tid med ham, slik at det er han 
som påvirker og styrer. Jeg tror absolutt at tro og 
aktivitet kan kombineres, men oppgavene må ikke 
komme før min tro til han. Dette prøver jeg nå å 
jobbe etter. 

Hilsen nyansatt ungdomsarbeider i Arna Menighet, 
Margrete Stordal 
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Kva betyr skulen?

Når dette blir lese, har Karmøy kommune vedteke å 
leggja ned Tuastad skule. Kva vil det føra med seg?  
Fastlandsiå har spurd to foreldre i ein familie som 
blir påverka,  Grethe Iren Sandvik og Jon Helgeland 
Qvale, om kva skulen betyr:

”Me synest det er beklageleg at Tuastad skule nå 
vert lagd ned. Skulen er eit viktig samlingspunkt i 
bygda.  Her er det ein forskjell mellom bygde- og 
byskular. Samhaldet i bygda fører og til at det er stor 
dugnadsånd på Tuastad skule. Å drive dugnad i lag 
har igjen hatt en positiv verknad på bygda.

Me er bekymra for kva som vil skje med bygdahus 
og bedehus, og aktivitetane der, når Tuastad skule er 
lagt ned.  På bedehuset, som me føler oss knytt til, 
har me bla. i haust hatt 18 jenter aktive på jenteforei-
ning. Slike aktivitetar vil møte på utfordringar då 
det vert vanskelegare å informera og å samla ungane 
frå ein stor skule. Samtidig skal me stå på for rekrut-
tering, og kven veit, kanskje klarar me få fleire 
ungar og vaksne med oss frå nabobygda.

Det er eit bra miljø på Tuastad skule, omtrent fritt 
for mobbing og god oppfølging av den einskilde 
eleven - kvar elev får mykje merksemd og det er 
gunstig. Samtidig ønskjer me, og dei fleste foreldre 
i bygda ikkje ein fådelt skule, ettersom ungane har 
godt av fleire medelevar å bryna seg på, både i 

undervisninga og i det sosiale. Det er blitt foreslått 
fleire alternative løysningar for å få fyllt opp Tuastad 
skule:

- Ein kunne ha flyttet skulegrensene.
 - Ein kunne hatt dei lågaste klassane (SFO-klas-
sane), frå Tuastad og Vormedal, gåande på Tuastad 
skule.

Av Vidar Frette Foto: Jeanette Heiberg



Fastlandsiå nr. 4 - Årgang 10 - Utgitt av Norheim menighet - Desember 2010 7

Forslaga har diverre ikkje slått gjennom hos politi-
karane. Dermed går borna også glipp av eit supert 
uteområde som me har her på skulen. Me trur det er 
ein sentral del av utviklinga hos born å motorisk få 
utfolda seg i eit stimulerande miljø ute, og er redd 
dette nå kan gå tapt for våre born i skuletida.

Me reagerer på at kommunen berre argumenterer ut 
frå økonomi og ikkje tenkjer på kvaliteten for borna.  
Politikarane har ikkje gjort seg opp noko meining 
om kvalitet. Dei pengane dei nå brukar på eit nytt 
bygg på Mykje skule, kunne dei i staden brukt 
på lærarkrefter på ein full skule på Tuastad. Me 
synest nedlegginga er ganske meiningslaus. Kom-
munen meiner ein sparar 3.5 millionar kroner i året 
på å leggja ned Tuastad skule, men dette er berre 
driftskostnader.  Dersom ein tar med kapitalkostna-
der ved utbygging, som ein då treng på Mykje skule, 
kjem ein ned i under halvparten av dette.  

 Eit anna punkt me merker oss er at me kan koma til 
å få bruk for ein skule her i løpet av 10 år.  Det er 
mykje som tyder på at det kjem utbygging på Fosen 
og i Røyksund . Det kan bli tungt, og det krev tid å 
få bygdeaktivitetar og samhald opp igjen dersom det 
går ned i samband med ei skulenedlegging.

 Folk i bygda kjenner på avmakt og frustrasjon 
og opplever at dei er blitt overkøyrd.  Noko som 
ikkje var eit alternativ, blei i haust brått eit alternativ 
likevel: Tuastad skule var tidlegare ikkje aktuell for 

nedlegging, fordi det ikkje var plass på Mykje skule.
Det har vore forslag om å flytta grensene for skule-
krinsen. Me håper alle elevane frå Tuastad nå vil 
grense til same skule, slik at me unngår at bygda 
ytterligare blir broten opp.

Når ting nå er avgjort slik som dei er, vil me stå på 
for at ungane våre ska få ein best mulig overgang 
i bytte av skule. Me håper på ein godt dialog med 
den nye skulen, og gler oss te å bli betre kjent me 
vormedalsbuen. Vormedal… Here we come.”
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Det blir Hellig tre kongers fest i 
Norheim kirke 
sundag 9. jan. 2011. kl.18.00. 
Tale ved Jakob Vea, 
og song ved eit afrikansk kor.

3. juledag kl. 18.00
Andakt, juletregang og bevertning.
Velkommen alle sammen!

Julefest  på 
Tuastad 
bedehus

Hellige tre kongers fest

Gudstjenester i julen

Julaften.
15.00. Tuastad bedehuskapell.
15.00  Norheim kirke.
16.30  Norheim kirke.
1. juledag.
12.00  Norheim kirke.
2.nyttårsdag.
11.00  Norheim kirke.

Torsdagsmøtene kl.19.30
starter opp etter nyttår den 
13 januar og fortsetter hver 
torsdag.
Velkommen!
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DØPTE:
10.10 Marthon Hettervik Holberg
17.10 Sander Jakobsen Mikkelsen
 Mathias Vikestrand
24.10 Sebastian Aarsand Gowen
 Eira Helene Hagerup
 Nathan Gudmundsen Skattkjær
07.04 Aksel Brekke
 Lucas Kidess
 Frida Ådnesen Lone
 Julie Østbø
21.11 Jonas Hansen
 Julie Grevstad Norheim
 Nicolai Saltvik
 Sandra Traa-Veste
28.11 Mathilde Kleppestø Aga
 Imre Marenson Flatebø
 Malin Høie
 Daniel Holm-Krakk
 Ørjan Halvorsen Martens
 Mats Amundsen Olsen
12.12 Karl Naustvik Hemmingsen
 Kine Vinita Lie Sidhu
 Ella Therese Eide Simonsen

DØDE:
08.10 Gunhild Sofie Pettersen
12.10 Ole Nilsen
23.10 Ole Ingvald Foss
18.11 Margot Marie Neverdal
23.11 Rose Sofie Bakkevig
02.12 Petra Aksnes
 Johan Meyer Johansen
03.12 Knut Mathias Gregersen
06.12 Odd Alendal
 Klara Heskja
 Alfred Jul Kvalavåg

02.01.2011 11:00 Norheim kirke 
09.01.2011 11:00 Norheim kirke 
16.01.2011 17:00 Kolnes grendahus 
16.01.2011 11:00 Norheim kirke 
23.01.2011 11:00 Norheim kirke 
30.01.2011 11:00 Norheim kirke 
30.01.2011 17:00 Tuastad bedehuskapell 
06.02.2011 11:00 Norheim kirke 
13.02.2011 17:00 Kolnes grendahus 
13.02.2011 11:00 Norheim kirke 
20.02.2011 11:00 Norheim kirke 
27.02.2011 11:00 Norheim kirke 
27.02.2011 17:00 Tuastad bedehuskapell 
13.03.2011 11:00 Norheim kirke 
20.03.2011 17:00 Kolnes grendahus 
20.03.2011 11:00 Norheim kirke 
27.03.2011 11:00 Norheim kirke 
27.03.2011 17:00 Tuastad bedehuskapell 
03.04.2011 11:00 Norheim kirke 
10.04.2011 17:00 Kolnes grendahus 
10.04.2011 11:00 Norheim kirke 
17.04.2011 11:00 Norheim kirke 
21.04.2011 19:00 Norheim kirke 
24.04.2011 11:00 Norheim kirke

GUDSTJENESTER

Er dette en oppgave for deg?  

Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vaktrom Haugalandet trenger flere
frivillige telefonvakter! 

Nytt kurs
starter onsdag 9. februar 2011 kl 18 -21.

      Kontakt Kirkens SOS i Rogaland
        tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995
           e-post: rogaland@kirkens-sos.no
              www.kirkens-sos.no
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www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
Amfi Åkrehamn-Skudeneshavn

www.imibb.no  post@imibb.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 Gunnulv Våge  91 19 79 43

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/ungd.leder Ole Thomas Fidjeland 52 81 20 31 - ole.thomas.fidjeland@karmoykirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Marta Birgitte Sevland 52 81 20 34 - marta.birgitte.sevland@karmoykirken.no

Diakoniarbeider Hilde Gudmundsen  52 81 20 37 - hilde.gudmundsen@karmoykirken.no

Trosopplæringsmedarbeider Leila Rikstad    -  leila.rikstad@karmoykirken.no

Redaksjonsutvalget:
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
Sigbjørn Tjelle    40 24 43 60 -sigbjorn.tjelle@haugnett.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. 09.00-14.00.

Vil du ha din logo her?
Ta kontakt.

Et alternativ for aktive mennesker

Støtt våre sponsorer.
De støtter oss.

E-post: norheim@karmoykirken.no  Konto Norheim menighet: 3330 07 70520
Hjemmeside: www.norheimkirke.no  Konto Givertjenesten: 3340 61 00575

Tlf:52 70 19 70



Fastlandsiå nr. 4 - Årgang 10 - Utgitt av Norheim menighet - Desember 2010 11

Hvem er vi?  Hvem vil vi være?
Norheim menighet har mange 
aktiviteter og har mange tra-
disjoner for hva vi gjør og 
hvorfor vi gjør det. Da er det 
av og til viktig å stille de 
helt grunnleggende spørsmå-
lene om hvem vi er og hvem 
vi vil være som menighet. 
Hva er visjonen vår og hvilke 
verdier vil vi skal prege vår 
menighet ?
Norheim menighetsråd har det 
siste året stilt dette spørsmålet 
noen ganger og blitt inspirert 
av å snakke om disse grunnleg-

gende spørsmålene.
Vi har tenkt egne tanker.
Vi har kikket på hva andre har tenkt.
Vi har begynt å finne noen stikkord vi trenger å 
bryne på flere.

Derfor inviterer vi til inspirasjonssamling tirsdag 
18.januar kl. 19.30
Da vil menighetsrådet presentere noen av de tankene 
om visjon og verdier for Norheim menighet som vi 
har tenkt så langt.  Disse trenger vi tilbakemelding 
på fra resten av menigheten og håper mange vil være 
med og bruke ca. 2 timer på en samling der vi lar oss 
inspirere til å se de store linjene og drømmene for 
vår menighet i tiåret som kommer.

Måneden etterpå inviterer vi til årsmøte for menig-
heten tirsdag 22.februar kl.19.30
Da blir årsmelding for menigheten lagt frem + en 
konkret handlingsplan som setter fokus på hvilke 
aktiviteter og konkrete prosjekter vi ønsker å jobbe 
for de kommende årene i Norheim menighet. 

Norheim menighetsråd ønsker alle i Norheim 
menighet en god og varm julehøytid. 

Inger Synnøve Stange
Nyvalgt leder i menig-
hetsrådet

av Ole Thomas Fidjeland, administrasjons leder

I sommer vendte familien Mona og Geirmund 
Monsen med barna Amalie, Markus og Ingrid til-
bake til Vormedal etter å ha vært misjonærer for 
Norsk Luthersk Misjonssamband i Peru. Norheim 
menighet har siden da støttet familien og har sett 
på deres misjonsprosjekt som menighetens misjons-
prosjekt. Nå som de har vedt tilbake, er derfor også 
misjonsprosjektet avsluttet. Vi ønsker familien alt 
godt når de nå har kommet tilbake fra misjonsmar-
ken!
Det er derfor også på tide med et nytt misjons-
prosjekt for Norheim menighet. Menighetsutvalget i 
menigheten ønsket at vi fortsatt skulle støtte et kon-
kret prosjekt som var rettet mot evangelisk arbeid, 
gjerne blant forfulgte kristene. På bakgrunn av dette 
valgte Norheim menighetsråd at vårt nye misjons-
prosjekt skulle være blant ”Stefanus-barna” i Egypt. 
Kontaktorganisasjonen vår er Norsk misjon i øst.
Stefanus-barna er et prosjekt som drives i den fat-
tigebydelen av Kairo som kalles for Moqattam, som 
betyr søppelbyen. Her lever det over 100 000 men-
nesker, og mange av disse lever av å sortere nettopp 
søppel. Det er kanskje unødvendig å si, men de 
fleste her lever under særdeles dårlige forhold. De 
fleste av dem som lever her er koptere, med røtter i 
en av verdens eldste kristne kirker. Det var ”Mamma 
Maggie” (Maggie Gobran) som først startet prosjek-

tet, for å hjelpe særlig barna i dette området. Hun er 
er dypt berørt av Jesu kjærlighet og har viet sitt liv 
til disse fattige barna. I dag har arbeidet vokst seg 
større og består av flere medarbeidere  som driver 
barnehager, leir og hjemmebesøk for å hjelpe disse 
Stefanus-barna. Men det er fortsatt Mamma Maggie 
som har ansvaret for arbeidet som drives og hun 
setter to betingelser for sine mange medarbeidere: 
For det første må de hengi seg helt til de fattige 
barna, og for det andre må de lese ett kapittel i 
Bibelen hver dag. Mange av dem har selv vokst opp 
i ”søppelbyen”. 
Ved å engasjere menigheten i nytt misjonsprosjekt 
ønsker vi å gi informasjon om hva som skjer utenfor 
våre egne landegrenser. Vi ønsker også å oppfordre 
til forbønn og pengestøtte til prosjektet.
På gudstjenesten 1.juledag vil vi derfor starte vårt 
nye misjonsprosjekt med å ta opp ett offer til 
Stefanus-barna. Det vil vi også gjøre ved  flere 
gudstjenester gjennom 2011. Gaver til menighetens 
misjonsprosjekt  kan også gis direkte til konto nr.: 
3000.14.57922. Innbetalingen merkes med ”Stefa-
nus-barna, Norheim menighet”. 
For mer informasjon om ”Stefanus-barna” kan 
finnes på nettsiden www.nmio.no, under prosjekter, 
egypt og Stefanus-barna.

Menighetens nye misjonsprosjekt: Stefanus-barna
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Takk for støtten til arbeidet i Peru

Sola skinner og bølgene fra Stillehavet bruser i bak-
grunnen. Den svale vinden fra havet gjør at det føles 
behagelig med tett oppunder 30 varmegrader. Jula 
er starten på sommerferien i Peru, og de siste årene 
har vi tilbrakt romjula på stranda ved Stillehavet. 
Julekakene smaker ekstra godt der, og det er ikke 
fritt for at vi savner sol og sommer her i det mørke 
og kalde Norge. 

I juni kom vi tilbake til Norge etter 4 år i Peru. Det 
har vært flotte, spennende og krevende år. Arbeidet 
vårt har vært å støtte å hjelpe den unge kirka i Peru. 
Ekstra spennende har det vært å jobbe tett med de 
peruanske lederne, og hjelpe dem til å utvikle seg 
selv og sin egen kirke.

De siste årene har flere av lokalkirkene startet opp 
nye menigheter. På tross av lite ressurser har de 
likevel vært opptatt av å gjøre det beste for andre. 
I Arequipa by har lokalkirkene med egne ressurser 
startet 3 nye barnehager. Visjonen er å drive gode 
pedagogiske barnehager i fattige områder, og samti-
dig som det startes nye menigheter der.

Den lutherske kirka i Peru har også bygget opp 3 
store barneskoler i fattige områder. For å komme 
ut av fattigdom er utdanning og gode skoler viktig. 
Gjennom skolearbeidet er kirka med på å skape håp 
og ett alternativ for mange som ikke har mulighet til 
å gå på dyre privatskoler for å få utdanning. Hver 
dag får rundt 1000 fattige barn muligheten til å gå på 
en god skole som ikke tar betalt for undervisningen. 
I tillegg blir de møtt av lærere og personell som 
bryr seg om hvordan de har det både på skolen og 
hjemme. En av skolene våre har 3 år på rad blitt 
kåret til beste skole i Arequipa by (by med ca 1 mil-
lion innbyggere). Vi er stolte over det den lutherske 
kirka har fått utrettet gjennom skolene sine.

Kontrastene fra arbeidet i de fattige bydelene i Sør 
Peru og julehandel i Norge er store. Klimaet er for-
skjellig, folkene er annerledes og pengene er ujevnt 
fordelt. Likevel, på tross av lite penger samler kir-
kene i Peru inn gaver og mat til de som har enda 
mindre. 

Julestemningen i Peru 
er annerledes enn i 
Norge. Varmen og sola 
gjør at det ikke tennes 
så mye lys som her i 
Norge, men likevel er 
det tent lys i mørke. 
Kirka har skapt lys i 
mørke for mange men-
nesker, og lyset, gleden 
og håpet minker ikke 
når det deles.

Takk til alle dere som har vært med å støttet arbeidet 
i Peru gjennom de årene vi har fått lov til å bo 
og jobbe der.  Ingrid, Markus, Amalie, Mona og 
Geirmund Monsen.
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