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Fastlandsiå

Kateket og organist har jevn-
lige skolebesøk. Her får Adam 
hjelp med spillingen. Les mer s.6

TIL VERDENS ENDE

Les om Norheim menighet sitt nye 
misjonsprosjekt i Peru. Les s.12 

ENGASJERTE 
DAMER PÅ 

VORMEDAL.

Vilma Karin 
Andersen er 
leder for 
Vormedal 
Sanitetsfo-
rening. Les 
om den åre-
lange innsat-
sen de har 
gjort i nær-
miljøet sitt. 
Les s.6-7

Når danserne braker sammen i gjengoppgjør er det blodig alvor.

BATTLE OF THE CHOIRS
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- Kor vil du me skal stella til påskemåltidet?  spør 
læresveinane Jesus  i Matteus evangelium.

Den gongen for 2000 år sidan og framleis i dag er 
påskemåltidet den viktigaste familiefesten for jødar.  
Så godt som alle jødar feirar dette måltidet på eitt 
eller anna vis, anten dei reknar seg som religiøse 
eller ikkje.  Feiringa samlar den næraste familien - 
og er samstundes open for gjester.

Dette er altså ei fellesskapssamling.  Og det som 
blir feira, er at ein er fri.  Meir konkret blir Israels-
folket si utferd (flukt) frå Egypt, frå slaveriet, feira.  
Dette er ikkje berre ei historisk hending for jødane.  
Nei, det er eit poeng at kvar einskild skal sjå på seg 
sjølv som ein slave som er blitt fri.

Samlinga blir kalla Sedermåltidet.  Ordet `Seder’ 
tyder orden.  For denne kvelden skal alt skje i ein 
bestemt orden.  Det gjeld tekstar som skal lesast 
(og det tar timesvis å koma gjennom alt), det gjeld 
måltid og symbolske rettar, det gjeld spesielle akti-
vitetar for borna.  Til og med måten ein sit på skal 
understreka at ein er fri og ikkje slave.

Tekstane ein les, handlar om utferda frå Egypt, med 
spørsmål, kommentarar og utgreiingar av jødiske 
lærde frå forskjellige tider.  Det er mange perspek-
tiv og sidetema.  Sjølve boka som lesing skjer frå 
er 
som regel rikt illustrert.  Det finst fleire tusen utgå-
ver av denne spesielle påskeboka.

Nokre barnerim er og med i lesinga.  Eitt av dei 
startar slik:  Kven veit kva som er ein?  Det er ein 
Gud i himmel og på jord.  Kven veit kva som er 
to?  Det er to steintavler (lovtavler), det er ein Gud 
i himmel  og på jord.  Slik held det fram opp til 
tretten.

Dei symbolske rettane skal minna om situasjonen 
og vanskane for Israels-folket i Egypt.  Det er bitre 
urter, ein spesiell type brød, ein rett kalla murstein 
og fleire andre.  Alt dette skal ein handtera og 
smaka på i ei bestemt rekkefølge.

Då Jesus og læresveinane forlot festsalen, gjekk dei 
frå felleskap, glede og lys - til ei mørk natt med 
skjulte farar.

Det jødiske påskemåltidet
Av Vidar Frette

Kvar av rettane til påskemåltidet har si symbolske 
tyding. Til dømes:Persille duppa i saltvatn står for 
tårene til Israelsfolket i Egypt.

Dette fatet vert brukt til påskemåltidet.
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LÅTT OG LØYE!    Følgende historie har vi fått fra Svein M. Brandtzæg:
 På vei inn til møte i Pensjonistforeningen, satt en dame og tok imot penger. Jeg spurte hvor mye det kostet. 
Hun svarte: ”25 kr. pr stk”, noe jeg trodde var for serveringen. Da jeg var ferdig med kveldens program, var 
neste programpost kaffe og smørbrød og deretter årsmøte.
Under posten Valg, rakte en av medlemmene opp hånden og foreslo meg til formann. Jeg protesterte og 
sa som sant var at jeg ikke var medlem av pensjonistforeningen. ”Jo, du betalte kontingenten da du kom 
inn” svarte hun med et lunt smil.

1000års kirken i Ngaoundéré, Kamerun under tak i des.06.  Foto: Erik Sandvik

Misjonsprosjekt i mål!

Lørdag 12 mai.
Ida Lindebrekke Andersen
Per-Arne Andersen
Silje Andreassen
Stefanie Dagsland
Andreas Dommersnes
Linn Heidi Eide
Runar Ese
Jarle Fosen
Eirik Øystein Grønhaug
Aina Li Haaland
Mats Solvang Hagen
Kristian Aasbø Hansen
Stine Røyrvik Helgesen
Maria Wee Hollund
Christine Holmedal
Marit Hausken Hustvedt
Erlend Gaard Johansen
Dan-Ove Jordalen
Åsne Rosseland Knutsen
Mikal Leirvåg
John Erik Lofthus
Anders Lothe
Raimond Himle Løype
Jonas Gudmundsen Lund
Kristin Mæland
Terje Bjelland Melkevik

Martine Mevatne
Camilla Mikkelsen
Aleksander Skogland Myhre
Susanne Nikolaisen
Roar Tordahl Nøstbakken
André Olaussen
Fredrik Håland Olsen
Susanne Osland
Kathrine Østebø
Thomas Petersen
Astrid Røkke
Tore Rossebø
Karoline Sidhu
Maren Simonsen
Arne Jakob Sørbø
Lars Erik Sørgård
Birgitte Sørvåg
Ingvild Lillenes Spanne
Christian Eide Stueland
Kjersti Stuvik
Judith Susort
Ørjan Svendsen
Sigurd Thaule
Tonje Torbjørnsen
Hege Baustad Tveit
Jørgen Våge
Tom Erik Vestvik

Søndag 13 mai.
Sandra Haave Aanesen
Charlotte Thaule Aas
Tine Olen Bauge
Veronica Aarvik Bøe
Camilla Djupevåg Brandt
Anders Nordbø Dalen
Christoffer Eide
Amanda Samuelsen Eide
Tommy Røssland Eike
Kristoffer Hutcheson Ekrene
Ole Andre Foss
Irene Øvrebø Fosse
Halvor Hervik Hansen
Helene Helle Hansen
Lene Marie Aursland Haugland
Kjetil Stensletten Jakobsen
Torstein Bråthen Jenssen
Ivar Kaldheim
Oda Karin Kjetland
John Helge Kristiansen
Christian Kvilhaugsvik
Vebjørn Braseth Leite
Martin Lillesund
Vegard Løvereide Lindtner
Lars Løvereide Lindtner
Thor Magne Lodden
Morten Haaland Milje

Marianne Naustvik
Haakon Norheim
Annika Olsen
Synnøve Olsen
Kristine Ørke
Elise Østebøvik
Rune Pensgaard
Kristin Rameckers Prytz
Øystein Reinertsen
Benjamin Mørch Rindarøy
Kristoffer Olsen Risløv
Silje Høyvik Rist
Jan Eric Rognaldsen
Birgitte Bredal Sæther
Espen Sætre
Thomas Aleksander Saltvedt
Kent Rognaldsen Sigurdsen
Egil André Snørteland
Andreas Strømme Solberg
Tina Spångberg
Vegard Hjertnes Stange
Eirik Attila Storesund
Ida Robberstad Strand
Jorunn Tjoland
Maria Vågen
Sven Tore Valand-Lie
Espen Bjordal Vorraa

Konfirmantene i Norheim 2006/2007
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Denne spalten blir kalt ”Underveis”, og i dag nærmer 
vi oss målet for en vandring som har vart i 40 dager. 
Fra fastelavn og karneval til påskemorgen. Det begyn-
ner 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 sanneansikt, 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 vill-
farelse. 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.

40 dager fra karneval til 
sannhetens øyeblikk
Av Sigve Hasseløy Clementsen

DØPTE:
04.12 Kristoffer Stenland Bjørke
 Stavanger Univ. Sjukehus
17.12  Mailén Eiternes    Olavskirken
 Marcus Norheim Falkeid
 Tobias Ruud Velde
14.01 Sivert Brekke
 Lena Dagsland Sigurdsen
28.01 Sander Kallekodt-Fjetland  og
 Thomas Støle Sørvåg   Olavskirken
 Solveig Elise Lehtinen Thuestad  Rossabø
04.02 Victoria Sakkestad Bringedal
 Marcus Fiskaaen Hinderlid
 Daniel Wichmann
11.02 Sofie Christensen
25.02 Leander Køvener Brugman
 Alexander Mathiassen Laksfoss
 Susanne Johansson Norem
 Michelle Seefai Rasmussen
 Ole Morten Sund
 Kristoffer Vedø Svendsbø
11.03 Julie Kleppestø Aga

DØDE:
07.12 Ceselie Vestvik
09.12 Harald Johan Halvorsen
12.12 Olav Gerhard Kalstø
17.12 Halvor Eielsen
19.12 Jan Reidar Vannes
28.12 Kari Ingeborg Østergaard Høyvik
03.01 Synneva Johannessen
11.01 Berta Ånelle Norem
18.01 Harriet Julie Hetland
31.01 Harald Hollekim
05.02 Arnold Malvin Fludal
19.02 Eli Kristine Myklebust
20.02 Ingeborg Svendine Aarstad
21.02 Olav Sigfred Helgeland
22.02 Bertha Engeline Lie

”Dette er budskapet vi har hørt av ham og forkyn-
ner 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 sann-
heten.  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 bekjen-
ner våre synder, er han trofast og rettferdig, så 
han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 
(1 Joh 15ff)”

Underveis
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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
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

OASEN tippekiosk
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Besøk i 1.klasse
Hver 3. uke er kateket og orga-
nist på besøk i 1.klassene i 
menigheten. Dette er en del 
av det fine samarbeidet mellom 
kirken og skolen. Vi har da 
et opplegg der vi synger, har 
en sanglek, bibelfortelling, og 
elevene har blitt kjent med 
hånddukken Fredrik (Julie har 
også vært med, men som regel 
er det Fredrik). Fredrik mener 
mye om dagens tema, og ofte 
har han ikke helt kontroll på 
tingene. Da er det godt å bli 
korrigert av opplyste 1.klassin-
ger som vet mye om mange 
ting.

Et av temaene vi har snakket 
om, er faste. Da snakket vi litt 

om karneval, fastelavensris, fastelavensboller, bollemandag, feitetirsdag, askeonsdag og faste. Vi snakket 
også om at for de fleste av oss innebærer ikke fastetiden avhold fra mat, men i denne tiden tenker vi spesielt 
på mennesker som ikke har det så bra som det vi har. Det er mennesker i verden som ikke har reint vann, 
mat, klær, penger eller medisiner.  

Bibelfortellingen denne dagen handlet brødunderet. Det var mange mennesker som hadde hørt på Jesus hele 
dagen, og som nå var blitt sultne. En av disiplene hadde sett at det var en gutt som hadde en nistepakke 
med 2 fisker og 5 brød. Gutten delte matpakken med Jesus, og Jesus gjorde et under slik at alle fikk mat 
og ble mette. Fredrik ble så inspirert av dette at han også ville dele med noen. Han hadde kommet på en 
lur idé. Han får 20 kr til å kjøpe lørdagsgodt for. Da bruker han å kjøpe to kinderegg. Hvis han bare kjøpte 
ett kinderegg og la resten av pengene på en bøsse, så kunne vi sende pengene til Kirkens Nødhjelp slik at 
de kunne bruke pengene til å hjelpe 
de som trenger det. Elevene synes 
dette var en god idé, og ville gjøre 
det samme. I klasserommet deres 
står det en fastebøsse, og hvis 
noen vil gi noe av det som lørdags-
godtet koster, kan de legge pengene 
i denne bøssen. Pengene som da 
eventuelt kommer inn, vil gå til 
Kirkens Nødhjelp. Her er det ikke 
snakk om mengden penger, men at 
vi lærer oss å dele litt med dem 
som ikke har så mye. Dette handler 
om holdningene våre. Elvene synes 
iallefall dette var en strålende idé.

Vi takker for oss for denne gang, 
og gleder oss til å komme tilbake!

Av Eli Kolstad

1.klassingene på Kolnes synes det er kjekt med ”Tattuttatei”

Blide 1.klassinger på Tuastad.
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På lag med nærmiljøet.
Av Sissel Lavoll Martinsen

-Du vokser som menneske og lærer mye, 
sier Vilma Karin Andersen etter mange år 
i lederstolen i Vormedal Sanitetsforening. 
Sammen med rundt 100 medlemmer kan 
hun se tilbake på en aktiv tid og angvarig 
innsats som sanitetsforeningen har stått for 
på Vormedal.

Vilma Karin Andersen(t.v) på tur med san.for.

Stiller alltid opp
Vilma Karin Andersen og styremedlem Lil-
lian Larsen har møtt opp på grendahuset en 
sen kveld for å snakke om foreningen sin. 
-Når noe skjer på Vormedal, blir vi alltid kon-
taktet. Vormedal Sanitetsforening er en foren-
ing som alltid blir regnet med, og som alltid 
stiller opp, forteller Lillian Larsen. Vilma 
legger til at de blir møtt med mye godvilje 
og at folk i lokalmiljøet har opplevd stor til-
hørighet til foreningen. 
-Det er en organisasjon som står fritt, og vi er 
en av Norges eneste største kvinneorganisa-
sjon, sier Vilma med tydelig stolthet, og for-
teller hvor givende det har vært å være med 

på å gjøre noe for lokalmiljøet. Ikke minst det 
å bli kjent med mange mennesker som hun 
ellers ikke hadde blitt kjent med.

Vormedal grendahus
Sanitetsforeningen har faste møter siste man-
dagen i måneden og er aktivt med på arran-
gementer på grendahuset. De har to store 
arrangementer som Adventsmøtet og Fast-
landsdagen, sistnevnte i samarbeid med Tua-
stad O-lag. Og de bidrar med økonomisk 
støtte i utallige sammenhenger. Bare i år 
bidrar de med 37.000 kr.- til forskjellige 
instanser. Tidligere har Basement, Norheim 
menighet, barne- og ungdomsarbeid på gren-
dahuset og andre aktiviteter på huset, korpset, 
Revmatismesykehuset, forskning og korttids-
barnehagen fått oppleve foreningens giver-
glede. Ikke minst da grendahuset var under 
oppbygging og trengte mat til arbeidslagene 
og utstyr til huset.

Mannekengoppvisning på Vormedal skole.

Helse og forskning
-Hvis noen tror at det bare er gamle folk 
med gikt som er med, så er det helt feil!, fast-
slår en engasjert Vilma. Foruten å være leder 
lokalt, er hun også nestformann i fylkesstyret 
i Rogaland krets. Tema som kvinnehelse, 
forskning på bla. kreftgåten og omsorgsbe-
redskap ved katastrofer er noe som opptar 
henne. Historisk har sanitetsforeningen 
også mye å være stolte av. De var med 
og bygget opp helsestasjonene rundt om i 
landet, bekjempelse av tuberkulose var en 
stor sak, og de var blandt de første til å gå i 
gang på forskning av osteoporose, bedre kjent 
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www.genferlloyd.com

som benskjørhet. Idag er osteoporosegrupper 
dannet rundt om i kommunene.

Nye tider
Selv om både Vilma og Lillian kan se tilbake 
på en rik og aktiv tidsperiode i foreningen, 
er det ikke uten uro de 
ser på fremtiden. I dag 
er de 10 - 12 aktive 
medlemmer og sliter i 
likhet med andre foren-
inger og lag med  nyre-
krutteringen. -Vi trenger 
nye krefter og en indre 
fornyelse i selve for-
eningen, mener Vilma, 
som er svært positiv til 
tanken på nye prosjekter 
og ideer som foreningen 
kan være med på å 
støtte. Vi står klar til 
å bakke opp enhver som melder seg, sier 
hun og uttrykker bekymring over at ingen vil 
binde seg lenger til noe i dag. 
Folk vil gjerne være med og ta et tak, men 
ingen vil forplikte seg over lengre tid. - Det 
er ikke uten grunn at jeg har vært leder så 

lenge, ler Vilma.

I år var det første gang at medlemmene ikke 
gikk på dørene og solgte fastelavensris, men 
valgte å stå nede på Kiwi og selge risene der. 
- Vi fikk et mye dårligere salg i år. Når vi 

går på dørene til folk 
opplever vi en veldig 
velvilje, men vi håper 
selvsagt på et bedre 
salg neste år, selv om 
vi står på Kiwi, for-
teller Vilma. Lillian 
legger til paradokset 
med velstanden vi har 
i dag. - Før fikk 
vi flotte gevinster fra 
folk som ville bidra. 
I dag, hvor mange 

har dobbel inn-
tekt, tar vi oss 

knapt råd til å kjøpe lodd for tjue kroner. 
Begge mener at vi har mistet en viktig verdi, 
nemlig ønsket om å bidra til fellesskapet. 
Kanskje folk ikke opplever den samme tilhø-
righeten lenger, undrer Vilma seg. Som alli-
kevel håper på bedre resultater i framtida.

Vilma & Lillian har pr. kampanje utenfor Kiwi på Vormedal.



Torget - stort og små  på Fastlandsiå

Gudstjenester i Norheim menighet 
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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.

Kirkeskyss.
De som har behov for, og 
ønsker skyss til gudstjenestene 
kan ringe  nr. 94422355.

01.04 Palmes øndag Norheim  11:00 Høymesse Sigve
05.04 Skjærtorsdag Norheim  19:00 Høymesse Eldbjørg
06.04 Langfredag Norheim  11:00 Høymesse Eldbjørg
08.04 Påskedag Norheim  11:00 Høymesse Sigve
09.04 2 påskedag Tuastad  11:00 Høymesse Sigve
15.04 1 sø e påske Norheim  11:00 Fam.gudstj. Sigve
15.04 1 sø e påske Tuastad  11:00 Høymesse Eldbjørg
22.04 2 sø e påske Norheim  11:00 Høymesse Eldbjørg 
25.04 Onsdag  Norheim  19:00 Samt.g.stj         Sigve&Eli
29.04 3 sø e påske Norheim  11:00 Høymesse  Sigve
06.05 4 sø e påske Norheim  11:00 Høymesse Sigve
12.05 Lørdag  Norheim  10:30 Konfirmasjon Sigve
12.05 Lørdag  Norheim  12:30 Konfirmasjon Sigve
13.05 Søndag  Norheim  10:30 Konfirmasjon Sigve
13.05 Søndag  Norheim  12:30 Konfirmasjon Sigve 
17.05 17. mai  Tuastad  10:00 Fam.gudstj. Eldbjørg
17.05 17. mai  Vormedal 08:45 Fam.gudstj. Eldbjørg
20.05 6 sø e påske Norheim  11:00 Høymesse  Eldbjørg
27.05 1. Pinsedag Norheim  11:00 Høymesse Sigve
03.06 Treenighet Norheim  11:00 Fam.gudstj. Sigve
10.06 2 sø e pinse Norheim  11:00 Fam.gudstj. Eldbjørg
10.06 2 sø e pinse Tuastad  11:00 Høymesse Sigve
17.06 3 sø e pinse Norheim  11:00 Høymesse  Eldbjørg 
24.06 St. Hans Norheim  11:00 Høymesse Sigve Et alternativ for aktive mennesker

Misjonsstevne og 25 års 
jubileum i Norheim kirke 
25.april .
Det årlige misjonsstevne for NMS 
blir dette året i Norheim Kirke. 
Alle misjonsforeningene i preste-
gjeldet er spesielt inviterte,men 
stevnet er åpent for alle som har 
lyst til å være sammen med oss.
Vi i  Moksheim/Norheim misjons-
forening vil samtidig feire  vårt 
25-årsjubileum. 
Vi markerer med en fin fest den 
25. april kl.19.00 .Det blir tale av 
regionleder Arne Søraas, Musikk 
av Nils Einar Helland, og sang av 
Rossebøgruppa.

Vi skal lodde ut to fine møblerte 
dokkehus, en gutte sykkel, samt 
gavekort fra Coast air. 
 
Misjonsoffer. 
God bevertning. 
Alle er hjertelig velkommen

Lørdagskafe i peisestua
21.april og 19.mai
kl.13.00-15.00.
Sølvi Dahle er kontaktperson.

Vi over 60.
Formiddagstreff. 
20.mars og 22 mai 
kl.11.00- kl.12.30. 22.mai 
Kaffiservering og utlodning i 
peisestua. Lise Haukaas Sæver-
eide er kontaktperson.

SPORT&SPRELL& 
KJERKEGOSPEL
Fredag 27. april - rundt og inne i 
Norheim kirke
500 ungdommer - aktiviteter - 
masse liv - stor konsert

Sangkveld i kirken 
Søndag 15.april kl.19.30. 

Konsert
Nord-Rogaland Symfoniorkes-
ter har konsert i Norheim kirke 
tirsdag 15 mai kl.19.00

Fastlandsdagen.
Vormedal S.F. og Tuastad 
O-lag inviterer til årets Fast-
landsdag 29 april på Vormedal 
grendahus. Turmarsj, kafè og 
utlodning.

Gave til misjonsprosjektet 
Bruk bankgiro, nettgiro el.l. Fyll 
inn kontonummer 8220 02 90131, 
prosjektnummer 10650877, og 
givernummer 10532356 og giver 
(Norheim menighet) slik at gaven 
blir registrert på vår menighet.
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HVEM ER STØRST AV ALT?

BARN OG UNGE I NORHEIM ENIGHET!

-DET MOTSATTE AV FORDOMMER ER Å STEMME FOLK INN!
 Av Rune Engedal
Det var siste beskjed til publikum fra jenta som da hadde satt sluttstrek for oppgaven hun skulle 
skrive. Etter å ha pratet en del med Jesus, utviklet dramatiske intriger og romantiske forviklinger i 
miljøet mellom de superidealistiske ungdommene i ”Grønn Melodi” og de image-fokuserte blonde i 
”Star Singers”, satte jenta punktum. Da var alle aktørene klare for det store tv-sendte realityshowet 
”Battle ofthe Choirs”. Fortvilte kunne de konstatere at de var ført bak lyset av forfatteren. Den mektige 
sluttsatsen som endte opp i et mektig Amen viste til fulle at hun hadde skjønt noe rollefigurene hennes 
ikke hadde sett.
 
Det var mange som var spente da de ankom Norheim kirke i helgen. Ryktene gikk om store stillaser, 
lysrigg og horder av ungdommer som hadde tatt alle kirkens rom i bruk - nærmest døgnet rundt - de siste 
ukene. Og på mange måter har Norheim kirke vært snudd på hodet denne siste helga i mars.
Siden oktober har et felles forfatterteam vært i sving, korene har øvd på sangene sine, danserne har 
jobbet knallhardt og bandene har terpet på samhandling og overganger. Her har det vært blod, svette 

Over 140 ungdommer viste en enorm spilleglede 
og entusiasme da Nytt Liv Ten Sing og Keystone 
Singers utfordret hverandre til duell i storslagen 
fellesforestilling.
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og tårer!
Det har vært et spesielt år, 
både for Keystone og Nytt Liv. 
Unge, talentfulle dirigenter har 
hatt det musikalske ansvaret, og 
det er bare å beundre hva de har 
fått til. Kari Dahl Nielsen og 
Ruben Espelid dirigerer Keys-
tone, mens Harald Helland står 
på - og foran - Nytt Liv.
Med smittsom energi og sang-
/spilleglede har de ledet korene 
sine til noe de færreste trodde 
var mulig!
Det er et stort apparat som er i 
sving rundt et så stort prosjekt. 
Mellom 40 og 50 frivillige har 
på ulik måte bidratt til at dette 
kunne la seg realisere. Kirke-
benker og utstyr har vært flyttet 
på, mat til 150 sultne mennes-
ker har vært laget mange dager 
på rad, det har vært ordnet med 
billetter, rekvisitter og mye mer. 
Tusen takk til alle dere som 
har vært med og tatt et tak i 
denne perioden! Særlig må de 
faste frivillige lederne i Nytt 
Liv trekkes fram her: Knut Åge 
Rasmussen, Karl Inge Stens-
land, Synnøve Aase - og diri-
gent Harald Helland.
 
Og til alle dere 900 som så 
på: Dere må da være ubegri-
pelig stolte over ungdommene 
deres, ikke sant? 
Størst av alt!

Kvinnen som vasket Jesu føtter forteller sin historie. 
(Foto: Arne Rossebø)

Endre Oma og Cecilie Hansen fikk salen i kok under ”Just Like He Said 
He Would” (Foto: Arne Rossebø)

Påskesangkveld i kirka søndag 15 april kl.19.30.

Undervisningsutvalget ønsker at DU kommer med DITT ønske for hva vi skal synge denne 
kvelden. Skriv det på en lapp og lever det i kirken i løpet av påskeuken.
Med dine ønsker blir det en kjempekveld med mye sang og musikk, 
Se heller ikke bort fra at det kan bli både kaffi og kaker.

Møt opp og gjør kvelden til en uforglemmelig opplevelse.

Undervisningsutvalget i Norheim kirke.
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Til verdens ende
Av Geirmund Monsen

Norheim menighet er  engasjert i ete nytt 
misjonsprosjekt i Peru. Der jobber Mona og 
Geirmund Monsen fra Vormedal.
Hvor er verdens ende? Det er ikke så godt å si 
når jorda er rund, men da jeg i forrige uke var 
og besøkte menighetene i Crucero på høysletta i 

Peru, tror jeg at jeg nærmet meg. Etter mangen 
timer i bil på grusvei, forbi veiarbeidere, noen 
tusen Alpacaer, og uttallige humper i veien kom 
vi til den siste sletta før Crucero. Nå er vi nok 
fremme tenkte jeg, men over sletta tok det frem-
deles en god stund før vi kom frem. Crucero er 
øde, kaldt og høyt (ca 4200 m.o.h, eller ca et 
par kilometer høyere en Norges høyeste fjell), 
men det bor mange flotte mennesker der. Målet 
for turen var sammen med 4 ungdommer fra 
USA å være med og innspierer til videre arbeid 

i kirken. På tross av språkbarrierer ble vi godt 
motatt i alle menighetene og stemningen var 
veldig god. Lokalbefolkningen snakker spansk 
og Quechua. Når en ikke har flere ord så hjel-
per det godt med musikk og smil.

Kirkene i Crucero ble startet som en oppfølger 
av et utviklingsprosjekt på begynnelsen av 
80-tallet. På 90- tallet måtte alle utlendinger 
forlate distriktet på grunn av terrorvirksomhet. 
Vi trodde at alt arbeidet hadde falt sammen. 
Kirken hadde det vanskelig og noen ble truet 
på livet på grunn av sin tro. På tross av mot-
gang, få ressurser og lite opplæring har kirkene 
i Crucero overlevd og fortsetter arbeidet sitt. 
Misjonbefalingen like til verdens ende. Crucero 
er ikke verdens ende, men Gud har vært der 

og er tilstede der sammen med de som 
tror på han i de små  menighetene på 
den kalde og forblåste høysletta i Crucero 
distriktet.

Vi, Ingrid, Markus, Amalie, Mona og 
Geirmund Monsen bor og arbeider i 
Arequipa by i Peru. Oppgavene våre er 
knyttet til ett nytt opplæringsprogram 
og evangelisering i den luterske kirka i 
sør-Peru. Takk for støtte!

Norheim Menighet har som mål  å samle inn 
50 000.-kr som vil dekke deler av lønna.


