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For et år siden forberedte jeg julegudstjenestene sammen med en ivrig flokk 
sjetteklassinger. Tema var LYS og HÅP. Lysgloben i Nordstrand kirke, der 
jeg arbeidet som prest, var flittig i bruk. Det var lettere å stå stille foran 
globen, med et tent lys, enn å skulle forklare altfor mye. Det elevene syntes 
var det fineste, var å avslutte samtalen i ring rundt lysgloben, og høre 
bønnen av Eyvind Skeie lest: ”Jesus Kristus, du verdens lys / vær nær hos 
alle barn som lever i redsel og angst. / La ditt ansikt lyse over alle dem som 
frykter mørket. / Send hjelpere til dem som lider vondt./ Vis oss hva vi skal 
gjøre for å bringe lys til andre.”
Jeg snakket med elevene om Kristuslyset midt i globen, og etter en fortel-
ling fra en landsens kirke i Brasil begynte 6.klassingene å kalle det HÅPS-
LYSET. Fortellingen jeg hadde hørt, er denne: På en kveldsgudstjeneste ble 
flere stearinlys båret frem til alteret og tent. En av deltakerne spurte hva 
lysene skulle symbolisere. ”Glede”, svarte han som hadde tent det første 
lyset. Straks svarte en annen at han ikke visste hva glede var, han hadde 
mistet sine nærmeste og var i dyp sorg, og gikk fram og blåste ut lyset. Et 
annet lys var tent for tillit, men en kom fram og fortalte om svik og mistillit 

og blåste ut lyset. Et tredje lys var tent for foreldrekjærlighet, men et foreldreløst gatebarn kom fram og 
blåste ut lyset. Slik fortsatte det, til det bare var ett lys igjen, svakt og blafrende. Skulle det også blåses ut, 
ville det bli helt mørkt i kirken. ”Hvem er du?” ble det ropt. ”Håpet!” svarte han som hadde tent det siste 
lyset. Da ble det helt stille i kirkerommet. Ingen kunne eller ville gjøre ende på håpet. I stedet ble de andre 
lysene holdt bort til dette ene brennende. Gjennom HÅPET fikk de ny flamme og nytt liv.
Fortellingens poeng ble umiddelbart grepet av elevene: Vi kan tenne håpslys i vintermørket fordi Jesus 
Kristus er verdens lys. ”Vi avslutter jo alltid med å be om velsignelsen, og da er det Jesu ansikt som skal 
lyse over oss”, sa en av elevene. Og mitt ønske for menighetene i Stavanger bispedømme er dette enkle, 
at vi må gjøre bønnen til vår: ”Jesus Kristus, du verdens lys: La ditt ansikt lyse over alle  som frykter 
mørket. Vis oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til andre.” Da kan vi se at det er Håpets ansikt som 
lyser over oss: Jesu Kristi ansikt. 

En lys og velsignet julehøytid!

Av biskop Erling J. Pettersen  

Biskopens julehilsen
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KFUM-KFUK-speiderne jubilerer
KFUK-KFUM-speiderne jubilerer
Norheim KFUK-KFUM-speidere invi-
terte tidligere ledere og nåværende med-
lemmer til 50-årsjubileum 6.desember

For 50 år siden mente foreldrerådet ved 
Norheim skole at den nye læreren i bygda 
burde starte opp speiderarbeid for gutter. 
Gunnar Alfsvåg tok utfordringen han fikk 
og 9.mars 1959 ble de første 14 speiderne 
tatt opp i 1.Norheim KFUM. Alfsvåg 
hadde god hjelp av Dagfinn Moksheim 
og Torleif Næss den første tida. 14.sep-
tember 1972 kom jentene etter. Med på 
stiftelsesmøtet til  Norheim 1.KFUK var 
Marit Brandtzæg, Målfrid Toft, Annlaug 
Halvorsen, Helga Bauge  og Gunnbjørg 
Halvorsen. Med årene ble det mer og 
mer samarbeid mellom de to gruppene, 
så da de to forbundene fusjonerte i 
2003 hadde speiderne på Norheim alle-
rede fungert som en enhet i mange år. 
6.desember var det duket for jubileums-
fest i menighetssalen. Mange tidligere 
ledere møtte opp og det ble en hyggelig 
ettermiddag med mimring i form av lys-
bilder, speidersanger og sketsjer. Trond 
Egil Toft holdt festtalen. Middag og 
kaker ble det også tid til. Og kakene var 
noe for seg selv: To flotte marsipankaker 
med forbundsmerket på og ei kjempestor 
sjokoladekake med en hel miniatyrleir 
oppå!

Festen gikk rett over i menighetens lys-
messe der speiderne deltok med både 
lesing og lystenning. Lysmessa er en fin 
førjulstradisjon der speiderne er viktige 
aktører hvert eneste år. Etterpå bar det 
inn i menighetssalen igjen der alle som 
ville stoppe igjen fikk gløgg, pepperka-
ker og resten av jubileumskakene.

I jubileumsåret har gruppa opplevd stor 
vekst og har nå rett under 90 medlemmer 
fordelt på Oppdagerne (2.-3.klasse), Sti-
finnerne (4.-5.klasse), Vandrerne (6.-10-
klasse) og en avdeling for barn og 
ungdom med spesielle behov. Medlem-
mene kommer fra hele fastlandssida.

Noen av dagens speiderledere

Marianne Stensland leser

Miniatyrleir i kakeformat
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Før julen tenker jeg hva 
er viktigst for deg og for 
at du skal ha det bra 
i livet? Er det en flott 
fasade med statussymbol 
som egen villa og en ny 
bil av dyrt merke, hytte 
som ser ut som et palass 
og kanskje en stor lystbåt 
liggende i havet? Betyr 
utseende alt, eller har du 
andre verdier i livet ?
Mange har vel tenkt over 
dette, og jeg tror de fleste 

av lesere vil være enige med meg i at det finnes 
annen rikdom enn den materielle. Tror jeg det å ha 
noen en er glad i og et godt forhold til sine nærmeste 
er den beste forutsetningen for lykke. ”Hvorfor være 
stor når man er lykkelig som liten? ” heter det i en 
gammel sangtekst. Det er også en velprøvd sannhet 
at ”den største gleda du kan ha, det er å gjera andre 
glad”. Folk som driver hjelpearbeid og virkelig står 
på for andre mennesker, kan ofte fortelle at de får 
mer igjen enn de gir! 
Jeg vil gjerne slå et slag for myke verdier som 
medmenneskelighet og varme, trofasthet og empati. 
Kanskje kommer du ikke så høyt opp på rangstigen 
i dagens nådeløst kalde samfunn om du mangler 

spisse albuer og har et medfølende hjerte, men du 
kan likevel være tilfreds. 
Før julen leste jeg en nydelig roman, poetisk, still-
ferdig og full av varme, som fikk meg til å tenke 
nettopp på myke verdier og hvor mye mennesker 
kan bety for hverandre. ”La meg synge deg stille 
sanger” av Linda Olsson handler om to kvinner, en 
ung og en gammel, som blir kjent med hverandre 
og etter hvert utvikler et uventet vennskap. Begge 
har lidd store tap i livet, og gamle Astrids skjebne 
har vært spesielt hard. Hun lever alene i et hus langt 
ute på landet, isolert fra andre mennesker, og er så 
utilnærmelig og rar at folk i bygda kaller henne for 
”Heksen”. Unge Veronica har leid et fraflyttet hus 
for å skrive bok og slikke egne sår, og disse to kvin-
nene blir naboer. Særlig beskrivelsen av den gamle 
damen, hennes skrøpelighet og monotone tilværelse 
er uforlignelig, og forfatteren makter å få fram at 
hun likevel har mye å gi. Vennskapet med Veronika 
blir veien tilbake til livet for henne, hun blomster 
opp og får det godt til slutt. Bokens budskap kan 
vel sammenfates i et ord: medmenneskelighet. Jeg 
tenker på dette budskapet, og det er også en følelse 
leseren kan få, samtidig som en skjønner at det er 
håp for alle. 
Det finnes mye godt og positivt i livet - om en bare 
satser på de myke verdier !

Myke verdier i en hard virkelighet Av Christina Vikshåland

Ønskebrønn
I dypet av en brønn ligger drømmer som venter på 
å gå i oppfyllelse. Salimatou Abdoulaye har en stor 
drøm for sin lille datter. 
Livet er blitt en kamp mot upålitelige naturkrefter 
for befolkningen i Sahel, beltet som skiller det 
subtropiske Afrika fra Sahara. De siste årene har 
vært preget av økte temperaturer, uregelmessig regn 
og kortere regntid. Det gjør at avlinger slår feil, 
vannstanden i elvene synker og håndgravde brønner 
tørker ut. 
I Doye er det de yngste kvinnenes oppgave å hente 
vann. Før brønnen ble bygget midt i landsbyen var 
det ofte en heldagsjobb:

-Vi kunne bruke hele morgenen på å lete etter vann 
og likevel gå tomhendt hjem, sier 20 år gamle Sali-
matou Abdoulaye. De gikk opp til tre kilometer til et 
vannsted, bare for å komme fram tørste og slitne og 
finne en tørr brønn eller et vann gjenblåst av sand. 

-Det var en stor påkjenning, særlig for de som i 
tillegg til vann bar barn på ryggen. Det hendte at 
noen ble så syke av utmattelse at de ble sendt til 
sykehus. Jeg husker at jeg noen ganger kollapset da 
jeg kom hjem og orket verken å spise eller drikke, 
sier hun.

Kamp mot tid og temperatur
Midt på dagen kan gradestokken krype opp mot 
femti grader på det varmeste i områdene rundt Bag-



Fastlandsiå nr. 4 - Årgang 9 - Utgitt av Norheim menighet - Desember 2009 5

nadi. En gjennomsnittlig person trenger da 15 liter 
drikkevann per dag. Letingen etter vann tok fullsten-
dig overhånd for mange av de unge kvinnene.
- Mange hadde ikke tid til å ta vare på barna sine, 
vi var helt besatt av å finne vann, minnes Salimatou. 
Det hendte oftere og oftere at de ble nødt til å gå 
hjem for å lage lunsj før de fikk hentet vann. 
Det hardeste arbeidet startet likevel når de fant vann. 
De færreste kan gå tre kilometer med 20 liter på 
hodet uten å få 
hodepine. Kvin-
ner over hele 
Afrika er plaget 
av hodepine og 
nakke- og rygg-
smerter som 
resultat av et liv 
med tung bør på 
hodet. Kirkens 
Nødhjelp arbei-
der sammen 
med våre part-
nere for å finne 
bedre alternativ:
-Når du setter en 
20 liters vann-
tank på hodet, 
kjennes det ut 
som om du 
setter den rett 
på hjernen, sier 
Salimatou.

Nytt liv
Datoen 05.07.08 
er sirlig innskre-
vet i sement på 
brønnen. Det ble 
en dag som full-
stendig endret 
livet til kvinnene 
i denne lands-
byen. De hadde 
fått en ny brønn.
 
Brønnen er et 
samarbeid 
mellom landsbyens egne innbyggere, partnerorgani-
sasjonen GRAIP og Kirkens Nødhjelp. GRAIP har 
flere prosjekt i området for at lokalbefolkningen kan 
få mulighet til å tilpasse seg de uventede endringene 
i naturen. Kort tid etter at brønnen stod ferdig ble 
Salimatou Abdoulaye gravid med sitt første barn: 
-Nå har vi nok vann, ikke bare til drikke og matla-

ging, men også til å vaske oss. Det betyr at vi kan 
ha bedre hygiene både for barna våre og oss selv. Vi 
slipper å bli så ofte syke, sier hun. Vannet i brønnen 
er også mye sunnere å drikke enn det de før fant i 
elva og håndgravde brønner.

Drømmer for datteren
Bare hodet til fire måneder gamle Belquisa stikker 
opp over tørklet som knytter henne til morens 

rygg. Hun har 
øynene halv-
lukket og 
dysses i søvn 
til morens 
rolige, ruti-
nerte bevegel-
ser. Belquisa 
er på ryggen 
hele tiden. Når 
det hentes 
vann, lages 
frokost, 
vaskes klær, 
flettes kurver 
og vifter og 
hentes mer 
vann.
-Min drøm er 
at Belquisa 
skal utdanne 
seg til å bli 
lege, sier Sali-
matou som 
selv aldri har 
gått på annet 
enn koran-
skole. Jeg vet 
ikke om klarer 
det, men man 
må tørre å 
drømme de 
store drøm-
mene. Som 
enhver mor 
ønsker jeg det 
beste for 
barnet mitt 

sier Salimatou Abdoulaye. Hun mener at ingenting 
er umulig så lenge man tenker positivt. I Mali kan 
vann fra en brønn gi håp og kanskje føre til at drøm-
mer går i oppfyllelse.

Du kan gi din gave til Kirkens Nødhjelp under guds-
tjenestene på Julaften.
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Musikk fra livets begynnelse er et tilbud til barn fra 0-2 år i følge med en voksen. I høst har vi hatt en 
gruppe på 17 stk som har hatt 8 samlinger. Som navnet tilsier står sang og musikk i sentrum. På repertoaret 
er alt fra ”Bæ, bæ lille lam”, ”Ro, ro til fiskeskjær” og ” Den fyrste song eg høyra fekk” til ”Hvem har skapt 
alle blomstene”, ” Kjære Gud jeg har det godt”, ”Min båt er så liten” og ”En engel er om bord”. Vi har 
sangleker og regler, og har god tid til prat over medbrakt matpakke. 

Vi starter med ny gruppe torsdag 28.januar. Vi har 8 samlinger torsdager fra 10.30-12.00. 
Påmelding innen 22.januar til eli.kolstad@karmoykirken.no eller 52812035. 

Velkommen til sang, musikk, regler, sangleker og matpakkelunsj for barn under 2 år (0-2) i følge med 
en voksen!

Musikk fra livets begynnelse 
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Kor og lek
I høst startet Norheim menighet opp med ”Kor og lek” for 2-4 
åringer. Oppstart var satt til 3.september, og vi var spent på hvor 
mange som kom. Vi (Ellen Hansen og Eli Kolstad) mente selv vi 
måtte være fornøyd hvis det kom rundt 15-20 barn første gang, 
og hadde laget et opplegg som passet en gruppe på den størrelsen. 
Første øvelse kom, og inn strømmet det ca 45 barn og like mange 
voksne! Vi fant fort ut at vi måtte justere opplegget vi hadde laget 
for øvelsene, og det er vi veldig glade for! Utover høsten har vi 
vært i ca 30-35 barn på øvelsene. Vi holder til i ungdomslokalet 
hver torsdag fra 17.00 til 17.45. Her synger vi ulike barnesanger, 
leker med fallskjermen eller har noen sangleker, før vi avslutter 
med kveldsmat. Vi får også besøk av Moldvarpen som lurer på så 
mye, f. eks om Gud er glad i alle og om han er med oss når vi 
leker og graver også. 
Kor og lek har plass til flere. Første øvelse etter jul er 7.januar. 
Da er det bare til å møte opp. 
Har du spørsmål, kan du kontakte Eli Kolstad 
(eli.kolstad@karmoykirken.no / 52812035) Muldvarpen besøker oss på hver øvelse.
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Julefest på 
Tuastad 
bedehus
Søndag 27 desemberkl.18.00, 
Ole Thomas Fidjeland taler, Jen-
teforeningen synger.
Gang rundt juletreet. Bevert-
ning. Entre kr. 30.-
Alle hjertelig velkomne!

Hellige tre 
kongers fest
Søndag 3.januar kl.18.00 
i Norheim kirke.
Tale: Prost Helge Gaard
Sang: Seniores.
Prolog, og musikk. Kveldsmat.
Alle hjertelig velkommen!

Vandring gjennom Bibelen 
- bli kjent med Bibelens fortellinger på en spennende måte.
 
Kurs på Håvik bedehus fredag 22.januar kl. 17.30-21.30 og lørdag 
23.januar kl. 10-14. Kursavgift kr 200,- som innbefatter kurshefte, 
undervisning og servering. Påmelding til Avaldsnes menighet tlf. 52 
84 20 60 innen torsdag 14.januar.
Se www.karmoykirken.no

Arr.: Avaldsnes, Norheim og Torvastad menigheter.
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DØPTE:
15.11 Kevin Hallquist-Fludal
 Tomas Lien
 Sondre Solland Staveland
 Emilie Milje Strømmen
29.11 Steffen Susort Maurangsnes
 Alexander Seefai Rasmussen
 Thomas Haugsnes Vaka

DØDE:
27.10 Sigve Gerhard
31.10 Gunnar Alfsvåg
03.11 Victor Paulin Pedersen 
08.11 Bjarne Neverdal
27.11 Henrik Fresvig
01.12 Günter Erich Kickstat

VIGDE:
05.12 Kristine Krogenes og Jarle Aarvik
  Karoline Mæland og Trond Bjoland

3.1 11:00 Norheim kirke
10.1 11:00 Norheim kirke
17.1 17:00 Kolnes grendahus
17.1 11:00 Norheim kirke
24.1 11:00 Norheim kirke
24.1 11:00 Tuastad bedehus
31.1 11:00 Norheim kirke
7.2 11:00 Norheim kirke
14.2 17:00 Kolnes grendahus
14.2 11:00 Norheim kirke
21.2 11:00 Norheim kirke
21.2 11:00 Tuastad bedehus
28.2 11:00 Norheim kirke
7.3 11:00 Norheim kirke
14.3 17:00 Kolnes grendahus
14.3 11:00 Norheim kirke
21.3 11:00 Norheim kirke
21.3 11:00 Tuastad bedehus
28.3 11:00 Norheim kirke

Gudstjenester i Jula

G
U
D
S
T
J
E
N
E
S
T
E
R

4. S i advent  11.00  Innvielse av ny kirke på Vea. 
  Alle andre gudstjenester går ut.
  17.00 Norheim kirke Julekonsert 
Julaften 15.00 Norheim kirke  
Julaften 16.30 Norheim kirke  
Julaften 15.00 Tuastad bedehuskapell  
1.Juledag 12.00 Norheim kirke  
Søndag e jul 11.00 Norheim kirke   
   Fellesgudstjeneste 
   Norheim Avaldsnes Torvastad
1.Nyttårsdag 12.00 Avaldsnes  kirke 
   Fellesgudstjeneste 

         2  0  1  0
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www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
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 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. Ole Thomas Fidjeland 52 81 20 31 - ole.thomas.fidjeland@karmoykirken.no

Trosopplæringsmedarbeider,vikar Malin Egeland 52 81 20 34 - malin.egeland@karmoykirken.no

Diakoniarbeider Hilde Gudmundsen  52 81 20 34 - hilde.gudmundsen@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.

Norheimtunet 63, 5542 Karmsund
tlf. 52831833

OASEN tippekiosk

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
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I 1941 startet 6 elever i 1. klasse på Norheim 
skole. 68 år senere har de sin første klassefest.

Foran f.v Ragnhild Berntsen f.Spanne og Harald 
Goa, Bak fra v. Marit Kalleberg f.Kjetland, 
Ragnhild Netland f. Skjølingstad, Gerd Alfsvaag 
f.Knutsen og Marta Fiskå f.Hetland.

Klassefest etter 68 år

Tuastad Vormedal skolekorps ble stiftet 26. novem-
ber 1959. Foreldrelaget på Tuastad skole dannet en 
komité for å starte korps. Med Dagny Danielsen i 
spissen og Lorentz Reitan som første dirigent, samt 
15 musikanter, var Tuastad skolekorps et faktum.

I 1994 ble det navneendring til Tuastad Vormedal 
skolekorps, da vi hentet musikkanter også fra 
Vormedal skole.

Jubileumskonserten, 50 år, ble holdt i Tysværtunet 
kulturhus den 22. november.
En konsertopplevelse av de sjeldne med Tuastad 
Vormedal skolekorps, Ole Edvard Antonsen og hans 

band som aktører. Et minne for livet for oss som fikk 
være med å spille sammen med en verdensstjerne og 
hans proffe musikere.

Korpset består i dag av 31 musikanter og 7 aspiran-
ter.

Dyktige instruktører som vi har med oss i skolekorp-
set, Finn Runge, Bjørn Vilhelm Andersen, 
Lene Lilleland, Terje Nonslid og Charlotte Pedersen.

Tuastad Vormedal skolekorps dirigeres av Svein 
Inge Pedersen, som er inne i sin 34. sesong som 
dirigent for korpset. 

Tuastad Vormedal skolekorps jubilerer!    Av Svein Inge
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Visste du at det skal vera 
tolv korger på juletreet?  
Det skal minna om dei 
tolv korgene med restar 
som blei samla inn etter 
at Jesus hadde metta fem 
tusen (sjå til dømes Mat-
teus kapittel 14).  Derfor 
skulle ein etter tradisjo-
nen leggja noko godt i 
korgene.  
 
Stjerna i toppen minner 
om Betlehemsstjerna, 
som viste vismennene 
vegen til Jesusbarnet.  
Dei farga lenkene symbo-
liserer at alle menneske 
høyrer saman, uavhengig 
av hudfarge.  Og kvifor 
skal skal ein som juletre 
bruka eit eviggrønt tre-
slag?  Jo, det skal minna 
om at Jesus brakte evig 
liv til jorda.
 
Juletreet er ein relativt ny 
tradisjon i Noreg.  Skik-
ken kom opprinneleg frå 
Tyskland, og begynte å 
bli kjend her i landet 
gjennom den fyrste halv-
delen av 1800-talet.  
Fyrst rundt 1900 var 
skikken tatt i bruka over 
heile Noreg og i alle 
miljø.
 
Prestekona Gustava Kiel-
land fortel frå Lyngdal 
noko før 1850:  `Juletræet 
var vel besatt med hjem-
mestøbte Lys, bestøet 
med store, gule og hvide 
Evighedsblomster fra 
Haven, prydet med Sil-
kebaand, behængt med 
Æbler, Guirlander av 
Rosiner trukne paa Traad 
og Mandler i Papirnet 
og forsynet med simple 
hjemmearbeidede Gaver.’

Tolv korger på juletreet Av Vidar Frette

Layout: Trond  Krogsæter   
Trykk:  Karmøy trykkeri
Julekrybbene er fra Udland kirke.


