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Rekreasjon!
Det er sommer 
og ferietid. Et 
ord som ofte 
dukker opp i tan-
kene på denne 
tiden, er rekrea-
sjon. Det betyr 
bokstavlig talt ”å 
skape på nytt”. 
Det er først og 
fremst Guds opp-
gave.

Mange tenker at 
skapelsen er noe som skjedde for millioner av år 
siden. Det er sant. Men ofte tenker vi at Gud har 
trukket seg tilbake og lar livet gå sin gang på egen 
hånd. Det er heldigvis ikke sant. For hvis Gud ikke 
gir liv, vil alt stoppe opp. ”Gi oss i dag vårt daglige 
brød!”, ber vi. Da ber vi ikke bare om brød, men alt 
vi trenger for å leve. Luft og vann, alt som gror, gir 
Gud oss dag for dag.

Rekreasjon. ”Å skape på nytt”. Det er det Gud gjør 
hver dag.

Men når jeg tenker rekreasjon, så tenker jeg gjerne 
på hvile. Jeg tenker: jeg trenger å få nye krefter. Jeg 
trenger avkobling. Men rekreasjon er først og fremst 
et resultat av tilkobling!

Når du sier: ”Jeg har behov for rekreasjon!”, så sier 
jeg: ”Så fint!” For det passer jo så godt til det som 
Gud holder på med hver dag. Så la oss sørge for 
at vi får til et møte med Gud søndag som hverdag 
i sommer.

For Gud gir rekreasjon!
I naturen, i sol og regn, på hav og fjell kan vi puste 
ut og puste inn. Få nye krefter.
I gudstjenesten, i Bibelen og i bønnen kan vi hente 
inspirasjon til et liv i tro.

La sommeren bli grotid i år. Gi Gud en mulighet til 
å skape nytt liv.

God sommer!

Hilsen Sigve Hasseløy Clementsen 
Sokneprest

Av Sigve Hasseløy Clementsen   

KYRKJEBRYGGA PÅ AKSNESSTRANDA
 
Sør i badebukta på Aksnesstranda kan ein sjå restane av ei brygge.  I tidlegare tider kom folk roande 
dit frå hi sida av Førresfjorden, frå Kallevik og bygdene, på veg til kyrkje.  Dei drog opp båtane og 
følgde Den gamle kyrkjevegen til Karmsundet og vidare til Avaldsneskyrkja.  Når det kom gravfølge over 
Førresfjorden, hadde bøndene rundt Aksnesstranda plikt til å møta med hest og kjerre og køyra til det 
høgaste punktet på Den gamle kyrkjevegen.  Der kom det folk frå gardane ved Karmsundet og tok over.

Av Vidar Frette
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Av Sigve Hasseløy Clementsen   ”Kor og lek”
Gutter og jenter i musisk utfoldelse i alderen 2 - 4 år.

Korslaget har gått sin seiersgang over 
norske tv-skjermer i vinter. Haugalandet 
tok seieren hjem og viste for hele Norge 
at de har lang tradisjon i å fostre dyktige 
sangere. Og tidlig krøkes som god sanger 
skal bli.

Fra september starter Norheim enda et 
tilbud i mangfoldet av gode tilbud for 
barn og unge. Nå er det to-, tre- og fire-
åringene sin tur til å synge og leke! En 
ettermiddag i uken blir det samling på 
gulvet med et mangfold av bevegelses-
sanger, fellesleker og annen aktivitet. Det 
skal være musikk og lek i sentrum og vi 
håper spesielt å se mange gutter.

PS
”Kor og lek” trenger leker. Vi er 
frimodige og ber om å få arve gamle 
leker. Alt fra baller, duplo, puslespill 
og biler. Se etter i skuffer og skap. 
Husk at det er barn i alderen 2-4 år 
som skal bruke det. 

Kontakt Eli Kolstad 52812035 / 
eli.kolstad@karmoykirken.no / 
90997717

””””klipp ut ”””””

Hva: Kor og lek

Hvor: Norheim kirke, ungdomslokalet i kjel-
leren

Når: Torsdager kl 17.00-17.45

Hvem: 2-4 år (med følge)

Oppstart: 3.september

””””klipp ut ”””””

Menighetens egen kateket Eli Kolstad er 
initiativtager og primus motor. Hun har 
erfaring bl.a fra baby- og småbarnssang, 
og som dirigent og pianist for kor i alle 
aldre. Dessuten er hun en erfaren mor til 
en tre- og (snart) femåring.

Eli har fått med seg musikklærer Ellen 
Hansen med 12 års erfaring fra musikk-
undervisning i grunnskolen. Hun har diri-
gert kor i alle aldre og har dessuten fersk 
erfaring med egne barn. Hennes 2 år 
gamle gutt vil kvalitetsteste opplegget.
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Menighetsrådmedlem Sølvi Dahle har sittet i 4 år i 
Norheim Menighetsråd og skal nå avslutte sitt verv 
der. Hun brant for diakoni og flere tilbud til utvi-
klingshemmede i menigheten. Hun reflekterer over 

det som har  skjedd de siste 4 årene:
”For meg har det vært en interessant og lærerik 
periode”, sier Sølvi som har fått god innsikt i arbei-
det som drives i menigheten. Hun har fått enda 
større respekt for det arbeid og engasjement som er 
i staben og hos de mange frivillige medarbeiderne. 
”Samtidig som man får en del formelle saker å for-
holde seg til, får man også anledning til å jobbe for 
de områdene man brenner for”, forteller Sølvi som 
har hatt mulighet for å jobbe for bredere diakonalt 
engasjement og flere tilbud til mennesker med utvi-
klingshemming. Hun opplever det som ekstra glede-
lig at det ble opprettet en diakonstilling og egen 
prest på Kolnes. ”Dersom man ønsker endringer 
eller særlig fokus på et område er det strategisk å 
sitte i menighetsrådet” sier Sølvi som mener hun har 
hatt 4 flotte år i menighetsrådet, men nå er tiden inne 
for å slippe nye krefter til.

4 flotte år i menighetsrådet

Hvem kan stemme?
Alle medlemmer i Den norske kirke som bor i 
soknet. En må være fylt 15 år, eller fylle i løpet av 
2009. 
 

Hvor kan en 
stemme?
Planen er at det 
skal stemmes i 
nærheten av 
stemmestedene 
for Stortings-
valget. Endelig 
plassering er 
foreløpig ikke 
helt avklart, men 
det vil bli 
stemmesteder 
både på Fosen, 
Kolnes, Tuastad 
og Norheim.
 

Når kan det stemmes?
Norheim menighetsråd har vedtatt at det kan 
stemmes i Norheim kirke etter gudstjenesten 
13.september fra 12.30 til 15.00. I tillegg vil 
det kunne stemmes mandag 14. september i 
åpningstidene for stortingsvalget, trolig mellom 
10.00 og 20.00.
Det vil videre være mulig å forhåndstemme på 
menighetskontoret i perioden 10.august 
til 11.september,    tirsdager til fredager mellom 
09.00 og 13.00.
 
Det vil bli sendt ut valgkort til alle stemmeberet-
tigede medlemmer i forkant av valget.
 
Hvor mange skal stemmes inn?
Det skal stemmes inn 8 medlemmer og 5 varamed-
lemmer. Ved å stemme kan du påvirke hvem som 
skal sitte som faste medlemmer i rådet og gi din 
stemme til de du tror vil gjøre en god jobb i menig-
hetsrådet.
Det er menighetsrådet som legger føringer for hvor-
dan Norheim menighet skal drives både i nåtiden 
og i fremtiden, de behandler aktuelle saker som 
omhandler barn og unge, voksne og eldre. 

Menighetsrådsvalget 2009
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Kven vil du at skal leia kyrkja? Val til Stavanger bispedømmeråd.

13. og 14. september i år er det både stortingsval og kyrkjeval. Lokalt skal det veljast sokneråd, men i 
Stavanger bispedøme skal det òg veljast bispedømeråd. 

Bispedømerådet leier kyrkja i Stavanger bispedøme. Medlemmane av bispedømerådet er òg medlemmar av 
Kyrkjemøtet, Den norske kyrkja sitt øvste folkevalde organ. 
Alle kyrkjemedlemmar over 15 år har stemmerett. Så sant ein fyller 15 år i løpet av 2009, kan ein stemma. 
Det er fyrste gong det er direkte val av bispedømeråd i kyrkja. Tidlegare blei bispedømerådet valt av 
sokneråda. 
Det er no valt ut 26 kandidatar til bispedømerådet. Desse ligg det oversikt over på www.kirken.no/stavanger. 
Dei som sit i bispedømerådet og Kyrkjemøtet skal ta stilling til mange viktige saker. Dei tilset prester, 
fordeler økonomi, er med på å bestemma korleis gudstenesta i kyrkja skal vera, tek stilling til aktuelle 
samfunnsspørsmål på kyrkja sine vegne og legg planar for korleis kyrkja skal møta barn og unge, menneske 
i nød og folk med ulik tilknyting til kyrkja. Mange små og store saker er innom bispedømerådet.

Fra Nord- Rogaland stiller følgende to personer til valg:

Jeg er gift, småbarnspappa til tre og 
midt i en hektisk periode av livet - 
som mange av dem vi savner på kir-
kebenkene. Gudstjenesten og kirkeli-
vet har alltid vært en naturlig del av 
livet mitt, og jeg ønsker å være med 
å legge til rette for at flere skal få 
ta del i dette. Søndagen burde være 
ukens høydepunkt, hvor man kan få 
næring til troen og del i det kristne 
fellesskapet - samme hvor man er i 
livet.Når trosopplæring er borte fra 
skolen (og i stor grad hjemmene) er 
det en utfordring for kirken å i det 
hele tatt døpe barn. Trosopplærings-
reformen har på mange områder tatt 
grep, men det er enda mye som skal 

på plass før det når fram til alle menigheter.At regje-
ringen utnevner biskoper og bevilger midler til kirken 
skaper mange unødvendige utfordringer. Den norske 
kirke har kun en Herre, og avgjørelser må alltid bli 
styrt ut fra kristen tro og Bibelsk grunn.

Jeg er medlem i kretssty-
ret for Haugaland krets av 
Norges KFUK-KFUM

Mine satsningsområder: 
- Fokus på at menigheten 
skal være et inkluderende 
fellesskap for alle.
- Nå mennesker utenfor 
kirken, slik at evangeliet 
kan forkynnes til stadig 
flere.
- Gudstjenesteformen må 
appellere mer til yngre/
kommende generasjoner.
- Vi må ha et trosopplæringsprogram som inklu-
derer og følger opp en stor bredde av barn og 
unge i alle aldere.
Jeg har gått 3-årig musikklinje v/ Skeisvang vgs,
vært orkesterleder dirigent og styremedlem i 
Testimonia ten-sing kor. Jeg er også leder i spei-
derarbeidet i Avaldsnes KFUM.

Johannes 
Leiknes Nag
Torvastad, 30 år
Lektor ved Var-
dafjell VGS.

Tor Sven Utvik
Avaldsnes, 20 år
(VOKT-) 
Sivilarbeider i 
Avaldsnes menighet
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1. Det gode ungdomsarbeidet og satsingen på ungdom.
2. Jeg har selv små barn, og brenner derfor også for barnearbeidet i tillegg til 
ungdomsarbeid.
At menigheten skal være en helhet der unge og gamle jobber sammen.

1. For meg personlig er gudstjenesten den viktigste aktiviteten i menigheten. Vi 
har dyktige ansatte. 
2. Jeg håper å kunne bidra med noen tanker for å gjøre gudstjenesten enda mer 
attraktiv for alle i Norheim menighet; både unge og eldre. Ellers har jeg en drøm 
om at ungdommene i Norheim menigheten skal føle seg hjemme i kirken. Jeg har 
desverre ikke et fasitsvar på hvordan det skal gjøres, men også her har vi en rekke 
dyktige ansatte å spille på lag med, så dette kan bli en god utfordring.

Grete Vigemyr, 
38 år, Kolnes

1. Noe som gleder meg spesielt er at vi har kommet i gang med faste gudstjenester på 
Kolnes. Jeg ser med spenning fram til fortsettelsen av dette arbeidet.
2. Jeg er opptatt av at de som vokser opp i Norheim menighet skal få kristen opplæring 
og kunnskap til tro. I Norheim har vi kommet godt i gang med å gi alle aldersgrupper 
et godt tilbud til trosopplæring, og  jeg vil gjerne arbeide for at enda flere barn og unge 
kan bli med i menighetens ulike tilbud.

Vi har stilt kandidatene til menighetsrådet to spørsmål.       
1. Er det noe ved Norheim menighet du særlig vil trekke frem som 
positivt, noe som gleder deg?
2. Har du noe som du er spesielt opptatt av, noe du vil jobbe for 
i valgperioden?

Rolf Hauge, 
47 år Kolnes.

1.  Jeg glad for å tilhøre Norheim menighet. Her er mange aktiviteter for både barn, 
unge og voksne, mange frivillige som gjør en stor innsats og en flott stab med flinke 
og engasjerte ansatte.
2. Jeg mener det blir viktig fremmover å skape treffpunkter der de av våre medlemmer 
som ikke er i hyppig kontakt med kirken får møte Gud og oppleve at Norheim menig-
het også er for dem. Jeg håper vi kan bli enda bedre til å møte dem som kommer til 
kirken i forbindelse med viktige begivenheter i livet. Jeg er opptatt av trosopplæring 
og ta barn og unges åndelige behov på alvor. Noen av de viktigste møteplassene både 
med barn og voksne er i lokalmiljøene og nabolagene, og jeg har derfor engasjert med 
i menighetens aktiviteter i mitt lokalmiljø på Kolnes. 

Karl Martin Hansen, 39 år, Spanne

Edmund Lampe, 50 år, Vormedal

1. Det er mye og variert barne- og ungdomsarbeid som mange synes er kjekt å være 
med på. Det er et sted som har god folkekirkelig profil og gjør at mange benytter 
seg av tilbud fra kirken. Vi har mange gode ansatte og vi har en kirke som er veldig 
anvendelig til mange og ulike aktiviteter parallelt. Dette til sammen gjør at det er 
inspirerende å være med i arbeidet her.
2. Jeg synes det er viktig meg et godt barne- og ungdomsarbeid. Samtidig er det 
viktig å ta vare på ledere og medarbeidere slik at vi kan hjelpe hverandre med 
inspirasjon og mening med arbeidet.  Varierte gudstjenester, som kan gi tilbud til 
ulike målgrupper og en god plan på trosopplæringen er også viktig. 

Inger Synnøve Stange, 45 år Haugesund
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Olav Nilsen, 58 år, Vormedal

Bodil Frette, 48 år, Kolnes

Torgrim Log, 49 år, Vormedal

1. Norheim menighet er en 
åpen og inkluderende menig-
het. Det er stor aktivitet og 
tilbud for alle aldersgrupper.
2. Kirkeringen, eldre og ens-
lige.

Anne Jorunn Amdal, 
46 år, Norheim

1. Positivt at Norheim menig-
het er en aktiv  menighet. 
2. Gudstjenesten, menighet 
og misjon, ungdomsarbeid og 
diakoni.

Paul Inge Bjørhovde, 
47 år, Norheim

Christina Stelut Vikshåland, 
39 år, Norheim

Audny Frøyland, 
46 år, Kolnes

Karla B. Log, 74 år, Norheim

1.Gudstjenestefellesskapet og 
kirkekaffien
2. Bibelundervisning, 
bibelstudiegrupper og 
sangundervisning for 
interesserte. Ungdomsarbeidet i 
menigheten.

1. Det er positivt at 
Norheim menighet er en 
menighet for alle alders-
grupper.
2. Jeg er  opptatt av barne- 
og ungdomsarbeidet - spe-
sielt for den gruppen som 
gjerne faller ut i tenårene.

1. Gudstjenesten
2. Det å få bibelundervisning 
for mennesker i Norheim 
menighet samt undervisning 
som i større grad fokuserer 
på livet som kristen.

1.Jeg gleder meg over at det er 
stor takhøyde i kirken på Nor-
heim
2 Jeg er opptatt av at innflyttere 
skal føle seg velkommen til 
kirken og at det er noen i 
menigheten som kan ta seg av 
dem i den første tiden. Det er 
ikke alltid like lett å ”tråkke 
over terskelen” i en ny kirke.

Nærmere presenta-
sjon vil komme på 
norheimkirke.no 

1. Jeg gleder meg over at det 
er aktiviteter for enhver alders-
gruppe.
2. Bevare høytid og hellighet i 
Gudstjenesten.

For utfyllende og oppdaterte 
opplysninger om kandidater og 
valget, følg med på 
www.norheimkirke.no 
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Torget - stort og små  på Fastlandsiå

www.genferlloyd.com

Vi har vært så heldige å få ansatt ny trosopp-
læringsmedarbeider i permisjonstiden til Marta 
Birgitte Sevland. Hun heter  Malin Egeland er 
25 år, gift, har 2 barn og er utdannet  sykepleier. 
Nærmere presentasjon av henne vil komme i 
neste nummer av Fastlandsiå. 

For første gang i Norheim menighet reiser 40 kom-
mende konfirmanter til KonfAction i Bø i Telemark. 
18.-22.juni samles over 1000  konfirmanter fra hele 
landet til en kjempeflott oppstart på konfirmantåret. 
KonfAction, med 300 ledere og idrettsinstruktører, 
ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsglade ung-
dommer til kristent liv. Leiren vil inneholde 25 ulike 
idrettsaktiviteter, bibeltimer, kveldsmøter, Sommarland 
og sosiale aktiviteter i flotte omgivelser i Telemark.

2 av søndagene i sommer vil det ikke være guds-
tjeneste i Norheim/Tuastad. Disse søndagene blir 
det fellesgudstjeneste henholdsvis i  Avaldsnes 
og Torvastad kirke. Se egen gudstjenesteliste.

SOMMERMØTER PÅ TUASTAD BEDEHUS!

ALLE er hjertelig velkomne til onsdagsmøter på Tua-
stad bedehus i juli, 
hvor det blir bønn, lov-
sang, vitnesbyrd/andakt 
og sosialt samvær. 
Datoer: 1. og 15 juli 
kl.20.00

Arr: Ungdommene på 
bedehuset
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DØPTE:
05.04  Ihne Vestvik Lokna
 Julie Yana Hegerland Ødegaard
 Nathalie Jøssang Steindal
03.05  Victoria Grønning Strømfors
10.05 Henrik Ekornsæter
21.05 Are Elias Thuestad
24.05 Nora Hamdan Pedersen
31.05 Victoria Landås Anderson
 Ella Marie Misje
 Tobias Brandt Tønnessen
14,06 Helle Jordal
20.06 Insug Kang
21.06 Lars Christian Kalstø Milje

DØDE:
06.03 Marit Kristiansen
07.03 Arthur May
08.03 Trygve Hetland
 Torunn Elisabeth Moksheim
14.03 Åshild Wenche Vaaga
16.04 Johny Elisabeth Epland
29.04 Bjarne Strømmen
08.05 Ivar Eilerås
12.05 Olga Josefine Gursli
21.05 Ingolf Moksheim
25.05 Tjærand Milje
03.06 Willy Hesvik
 Erling Johnsen

VIGDE:
02.05 Natasja Janette Amdal og   
 Ken Røssland
02.05 Terese Amdal og Gregory Viggo 
 Cardoso Abrahamsen
23.05 Torhild Kleppestø og Vidar Aga

21.06.2009 11:00 Norheim kirke
28.06.2009 11:00 Norheim kirke
05.07.2009 11:00 Norheim kirke
12.07.2009 11:00 Tuastad bedehuskapell
19.07.2009 11:00 Norheim kirke
26.07.2009 11.00 Avaldsnes kirke
02.08.2009 11:00 Norheim kirke
09.08.2009 11:00 Tuastad bedehuskapell
16.08.2009 11.00 Torvastad kirke
23.08.2009 11:00 Norheim kirke
30.08.2009 11:00 Norheim kirke
06.09.2009 11:00 Norheim kirke
13.09.2009 11:00 Norheim kirke
20.09.2009 17:00 Kolnes grendahus
20.09.2009 11:00 Norheim kirke
27.09.2009 11:00 Norheim kirke
27.09.2009 11:00 Tuastad bedehuskapell
04.10.2009 11:00 Norheim kirke
11.10.2009 11:00 Norheim kirke

Vandrerhaik, 20.-21.mai
De eldste speiderne fra Norheim stilte med full 
oppakking på Fosen grendahus onsdag før Kristi 
Himmelfartsdag. Første post var Salomonshidleren 
der lommelyktene blei henta fram fra ryggsekkene. 
For de fleste var det aller første gang de kunne klatre 
i hulene oppover i berget. Veldig kjekt!
Turen gikk videre tilbake til østsida av Fosen og ned 
til sjøen. Der lå Jon Egil og Bodil Frette med to 
småbåter og venta på å frakte oss over til Vesterøy. 
Vi rigga til to fine gapahuker før vi avslutta kvelden 
med grilling, kakao og andakt ved sjøkanten. Alle 
sov godt og lenge neste morgen. De som ville fikk 
være med i båt for å trekke sniksnører. Det ble ikke 
den største fangsten, men litt fisk ble det i alle fall. 
Båttur tilbake til Fosen i solskinn, og da vi kom hjem 
igjen falt den første regndråpen….! Kjempetur!!!! 

GLIMT FRA SPEIDERLIVET

Blikshavnleiren 2009
6.-7.juni var 27 glade oppdagere og stifinnere på leir sammen 
med omtrent 400 andre speidere fra Haugaland krets av 
Norges KFUK-KFUM-speidere. 
Været var kjempeflott og barna storkoste seg med kretsmester-
skap, pølsegrilling i strandkanten, leirbål, aktivitetstorg, guds-
tjeneste og full rulle hele dagen. De sju voksne som var med 
kunne glede seg over en flott ungeflokk fra Norheimspeiderne.

Gudstjenester i Norheim menighet 
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www.hillesland.no

Oasen storsenter-Kopervik 
Åkrehamn-Skudeneshavn

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

Prostiprest Eldbjørg Andreassen  52 81 20 33 - eldbjørg.andreassen@karmoykirken.no

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. Sigbjørn Tjelle  52 81 20 31 - sigbjorn.tjelle@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

TT-Student Harald Helland    98 89 67 91 - harald.helland@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

Postadresse:
Norheim menighet
Postboks 1230
5508 KARM-
SUND

Besøksadresse:
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OASEN tippekiosk

Et alternativ for aktive mennesker
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Årets konfirmanter

Foto: Eirik Hustvedt 
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Jeg, Mona, er med i to damegrupper her i Are-
quipa. Det er to ganske forskjellige grupper. 
Den ene, i menigheten ”Sion,” møtes annen-
hver fredag ettermiddag til sportsaktiviteter 
og andakt. Denne kirka ligger i tilknytning til 
skolen Diego Thomson så da har vi tilgang 
på baner til å spille på. Vi er mellom 12 og 
20 stykker og favoritten er å spille landhoc-
key. Det er utrolig morsomt når disse damene, 
som er mellom 25 og 50 år, springer ut på 
banen i håp om å få den lille ballen i mål. 
Dette er også en flott mulighet til å invitere 
med seg nye til kirka. Etter at vi har spilt 
setter vi oss ned og synger, og en av damene 
har en kort andakt. Til slutt spiser vi. Det 
går på rundgang å ha med seg mat, som hver 
enkelt selger for en billig penge. Pengene går 
inne til kassa til denne gruppa.

Den andre gruppa hører til menigheten ”Jesus 
es Vida” (Jesus er livet). Vi er ikke så mange 
der. Det varierer mellom 6 og 10 damer. Fram 
til nå har vi brukt samlingene til å synge, 
be og studere Bibelen. Det er veldig flotte 
samlinger der den enkelte får være med å dele 
noe av det hun har på hjertet.
For å samle inn penger til diverse formål så 
har de flere ganger lagd picarones (en smult-
ringlignende kake som stekes i olje). Dette 
står de og selger på gata utenfor kirka og 
det er veldig populært. For noen uker siden 
bestemte damene at de ville gjøre noe prak-
tisk på møtene sine i tillegg til bibelstudie. 
Fransisca, en dame fra en annen kirke, kom 
for å vise oss hvordan hun hekler vesker av en 
slags tjukk nylontråd. De er veldig populære 
og lette og selge og kan også være en måte 
damene kan tjene penger til seg selv. I tillegg 
så er det en fin ting å invitere kirkefremmede 
mennesker til. Lina, en av damene, har alle-
rede invitert med seg to nye damer!

Nå og framover er det mange av damegrup-
pene som steller i stand aktiviteter for å tjene 
penger til å reise på nasjonalt kvinnemøte i 
Cusco i september. I kirka Sion skal vi den 
21. juni selge en lokal rett, ”adobo” (en suppe 
med svinekjøtt) som det er vanlig å spise på 
søndag morgen. Selv om mange her ikke har 
så mye, så går de i sammen for å hjelpe 
hverandre. Det er bare å bruke kreativiteten.

KREATIVE DAMER I PERU
Av Mona Monsen
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