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Et godt minne

Tlf. 51 88 12 34
alphabegravelse.no

Døgnvakt: 924 25 000

Unike mennesker – Unike begravelser
Ansvarlig er Arvid Steinum
Kontor: Madlakrossen 2, 4042 Hafrsfjord

– Et godt minne

Madlakrossen 2 – Ring 924 25 000

Åpningstider: Hverdager 08:00 - 20:00 Lørdag 09:00 - 18:00

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord

Tipping

Rikstoto

MADLA BIL AS 
4043 HAFRSFJORD, 
Revheimsveien 74
Tlf: 97 96 38 83, Fax: 51 55 89 39
E-post: madlabil@automester.no

Åpningstider: Mandag - fredag kl 07:30 - 15:30

Kinesisk og kontinental mat
Åpningstider:
Mandag-fredag: 14.00-22.00
Lørdag stengt
Helligdager og søndager: 13.00-22.00

Ring og bestill:  51 86 42 00
Kvernevik Ring 215  v/Kiwi & Tanangerbroen

Snoopy   
 FASTFOOD

REGN KAN VER 
LIGA SÅ GLATT!

Revheimsv. 74 • T: 5163 7790 • badekk.no

Vil du snakke dekk 
og felger, eller bare 
sjekke dekkene dine, 
- velkommen til oss. 
  
For plass på det nye 
dekkhotellet vårt,  
- vær tidlig ute. 

Mandag - torsdag: 08.00 - 18.00 Fredag: 08.00 - 16.00

Tlf. 51 89 20 02
www.hafrsfjord-smaadyrklinikk.no

Besøk vår Facebookside!
Regimentveien 128, 4045 HAFRSFJORD

Mandag - torsdag: 08.30 - 18.00 Fredag: 08.30 - 16.00

Du finner oss på Revheim. Velkommen!
Dyrlegene Håvard Y. Pettersen og Vibeke Kvande

Regimentveien 128, 4045 HAFRSFJORD
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Nådens fellesskap
Når jeg nå skriver min 
åttende advents- og 
julehilsen til menighetene 
i Stavanger bispedømme, 
blir det samtidig min 
avskjedshilsen etter en rik 
og spennende periode.

ERliNG J. PEttERSEN, STAvANGER BISKOP

Og jeg kommer til å avslutte tjenesten med samme ønske som jeg star-
tet med i min første preken i Stavanger domkirke, der jeg også feirer 
Avskjedsgudstjeneste 4. desember kl. 11.00: «Gud skaper nådens fel-
lesskap». Han vil at vi skal leve med ansiktene vendt mot hverandre – 
åpne, lyttende, med rom for undring og tvil, men også med ønske om 
å være kirke for alle som trenger et sted å høre til: et sted der nåden 
praktiseres.

Jeg har møtt frivillige og ansatte, som arbeider for at våre menigheter 
skal være nådens fellesskap. De ønsker å ta på alvor det som visjons-
dokumentet for Den norske kirke har som overskrift: «Mer himmel på 
jord / Meir himmel på jorda».
De første ordene i visjonsdokumentet lyder: «Kirken vitner i ord og 
gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus». Det er mitt program 
som biskop: å vitne i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i 
Jesus Kristus.

Jeg satt i komiteen i Kirkemøtet som formulerte disse ordene i 2014, 
men jeg skulle gjerne hatt med meg i den komitéen konfirmanten 
fra Hinna menighet som svarte dette på spørsmålet «hva er kirken 
for meg?» 
«Kirken er en plass hvor du kan være fri, tenke og reflektere over 
Gud, nyte livet, være stolt over at du er en del av menigheten og at 
du blir sett.» 
Det er som om konfirmanten kjenner grunnfortellingen om Gud i 
Bibelens første bok, der slavekvinnen Hagar setter dette navnet på 
Gud: «Du er en Gud som ser meg. For hun sa: Har jeg her virkelig 
sett ham som ser meg?» (1. Mosebok 16:13) 

Disse ordene fra Bibelens første bok er min julehilsen og avskjedshil-
sen. Julens budskap er dette enkle: Gud ser meg med nådens og kjær-
lighetens blikk, det blikket vi møter hver gang velsignelsens ord lyder: 
«Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, Herren løfte sitt 
åsyn mot deg og gi deg fred». 
 
Gud fikk ansikt da Jesus kom til verden slik at frelse, frihet og håp 
skulle bli mer enn ord. Kjære alle i Stavanger bispedømme: fortsett 
arbeidet med å fortelle i ord og handling - om nådens blikk. 

Velsignet adventstid! Og takk for nådens fellesskap i den tiden jeg 
har fått dele med dere.
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www.haf rs f jo rd .no  /  51  89  60  90

Vår personlige oppfølging gir deg:
• Trygghet for en verdig begravelse
• Råd og bistand ut fra ditt behov
• Forhåndsavtale vedrørende pris

Er det tid for en 

tannsjekk?

Nå har vi utvidet med en helt ny tannklinikk, 
TSMG Hinna Park. Vi gleder oss til å ta imot nye og 
nåværende kunder både der og i Madlagården.

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no

Din Interiørbutikk

Vi utfører også håndtverktjenester

Maling Tapet Tepper Gulvbelegg

TANNLEGE ANDREW WURNER
Har overtatt praksisen til Joar Bratland. 

Vi tar imot gamle og nye pasienter.

Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord. 
Gratis parkering. 

Andrew kontaktes på 51556067  
eller post@tannlegewurner.no

Velkommen!

FRISØR

HILS

90503575,
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MADLA BYDELSHUS

Faste aktiviteter er:
Mandag:
kl. 10.00 Bridge.
Kl. 10.30 Bingo, kom å bli med! 
Kl. 11.00 Oljemaling, annen hver 
uke. Fulltegnet.
Kl. 11.00 Oljemaling, hver uke. 
Fulltegnet.
Kl. 18.00 Oljemaling. Fulltegnet.

tirsdag: 
Kl. 10.00 Engelsk diskusjons gruppe.
Kl. 12.00 litteraturgruppe,  
NY, siste tirsdag hver mnd. Fulltreg-
net.

Kl. 10.30 Strikkekafè
Flittige damer kommer sammen til 
drøs og strikker. Kom innom og si hei 
en tirsdag. Ta gjerne med ditt eget 
strikketøy. vi utveksler oppskrifter, 
ideer og koser oss også med Quiz.

Onsdag:
Kl. 10.30 turgruppe 
Møtes hver onsdag ved bydels huset 
for tur i nærmiljøet, etter på samles 
vi kafeen til kaffe og drøs. Kom å bli 
med!
Kl. 12.15 Foredrag 
Kåseri med ulike tema for hver gang. 
Se program, hjemmeside og aviser.
Kl. 13.30 Boccia.
ved turgruppen, andre brukere av 
kafeen kan låne og spille boccia.  
Ta kontakt med oss.

torsdag:
Kl. 10.00 Bridge.

NYHEt:
Er det noen som vil spille bord tennis 
på dagtid. Kom å prøv, dere får låne 
utstyr her.

60 + trening:
Mandag:
Kl. 10.00 trim med Siri  
Malmstrøm.
Kl. 11.00 trening med 
fysioterapeut Janet Gjeitnes.

tirsdag:
Kl. 10.30 trim for alle med Tor Albert 
Barstad.
Kl. 11.30 Pilates med Aina Sørhus.

Onsdag:
Gruppe 1: Kl. 09.00 til 10.00. 
Gladtrim med Lodvar Solholm.
Gruppe 2: Kl. 10.10 til 11.10. 

Gladtrim med Lodvar Solholm.
Gruppe 3: Kl. 11.20 – 12.20  
Gladtrim med Lodvar Solholm, NY.

torsdag:
Kl. 11.00 trim med Eli.
Kl. 12.00 Pilates med Aina Sørhus.

Fredag:
Kl. 10.30 Styrke og balanse 
med Astrid Eriksen.
Kl. 11.30 Sterkere, friskere kropp  
i balanse ved Astrid Eriksen.
Ledige plasser på alle trimgruppene. 
Det selges treningskort for høsten 
2017.

Kaféen har åpent mandag til fredag 
kl. 09.00 til 15.00.

Velkommen til den trivelige kafeen 
på Madlamark, Madla Bydelhus. 
vi har påsmurt, lapper, lefser, kaker 
og rykende varm kaffe. 
Alt servert med et vennlig smil og en 
god kommentar.

Med forbehold om endringer, se også 
i avisene. Det arrangeres ulike kurs og 
aktivitetsgrupper på senteret, se vår 
hjemmeside. Kafeteria og aktivitetene er 
åpent for alle!

Hilsen 
vertskapsleder Gro Sørli Sikveland
vertskap Eli Bryne og Anne Solveig Bang

Frisør Inger Maribu
Fotterapeut Anita Holstad Joa

Vertskapsleder  
Gro Sørli Sikveland

MADlA
Madla bydelshus

Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

Se nærmere info: 
”Det skjer” i Rogalands Avis 

og ”Kalender” Stavanger Aftenblad

www.skipper-worse.no
E-mail: madla@skipper-worse.no

Desember:

Onsdag 7. kl. 12.15  
Konsert med årets Lucia og hennes terner, 
opplesing av eventyr, allsang, barnesan-
ger ved Torunn Haarr, Lions Club Stavanger 
Sunniva, entrè kr. 30,-.

torsdag 8. kl. 10.00 
Førjulstur til Sørmarka med Njål vadla. Han 
tar med seg gløgg og pepperkaker i sekken, 
Fremmøte på Madla bydelshus. 

tirsdag 13. kl. 13.00  
Inviteres til koselig Førjulsmiddag - Gløgg, 
surstek med waldorfsalat, grønnsaker, risgrøt 
med mandel og kaffe. 
Underholdning ved far og datter Roar og 
Anita Myrvang, opplesing av Ajax ved Kari 
Svendsen. Påmelding. Pris pr. pers. kr. 270,-

torsdag 15. kl. 12.15 
Juleavslutning for 60+ med risengrøt med 
mandel og kaffe.

Senteret er stengt f.o.m 24. desember t.o.m 31. desember 2016. 

Skipper Worse Madla har åpent 
mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30. 
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Madlaspeiderne gleder seg til 

ny landsleir i 2017
En aktiv høst nærmer seg slutten og vi kan igjen se tilbake på mange fine speiderakti-
viteter for speidere og ledere. Aktiviteter som er med å gjøre speiderne til morgensda-
gens gode voksne laget av dagens gode voksne. Ja, for i speideren jobber vi hele tiden 
med å bli bedre. Også som voksen.

ledertrening
Hvert halvår deltar lederne i le-
dertreningsuken som arrangeres 
av kretsen - vesterlen krets. ved å 
delta på ledertrening får de voksne 
den nødvendige opplæring som må 
til for å være speiderleder. Kursene 
innholder alt fra praktisk frilufts-
liv, førstehjelp, sikkerhetsanalyse 
av aktiviteter, speidermetoden, 
programplanlegging og mye mer. På 
kursene treffer lederne også spei-
derledere fra  andre speidergrupper 

og kan utveksle erfaringer og bli 
kjente på tvers av kretsen. ved tre-
ning og opplæring blir vi inspirert 
og enda bedre ledere for speiderne. 

4 år siden sist…
I disse dage er det 4 år siden ar-
beidet med ”Tårnet ” startet. Ikke 
viste vi da at det skulle bli tidenes 
største speidertårn og et ikon for 
speiderne og landsleiren i Stavan-
ger. Nå er det igjen tid for planleg-
ging av landsleir. Riktig nok er ikke 

Stavanger vertskap for leiren denne 
gang , men speidere fra Madla og 
hele  landet forøvrig forbereder seg 
på å reise til Bodø på landsleiren 
NORD 2017. vi skal reise med fly. vi 
skal få oppleve å være på  leir der 
hvor solen ikke går ned, og vi skal 
møte nye og gamle speidervenner.

landsleir 2017 i Bodø
Spør du en gammel speider om hva 
de husker fra sin tid i speideren så 
kan du være sikker på at de nev-

Madla speidergruppe på landsleiren i 2013.

TEKST OG FOTO: JANE DORNER
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Madlaspeiderne hadde egen solcelle- drevet ladestasjon. 
Denne skal nok være med til Bodø også.

Flaggheis og morgensamling på leir. Fin start på en ny spennende dag.

Kveldsstemning på landsleiren 2013.

ner en landsleir de har deltatt på. 
Mange husker spesielt godt Notod-
den i 1985 som måtte evakueres 
på grunn av flom. Stavanger 2013 
huskes for sitt mektige tårn, og 
fordi vi på den leiren tok tilbake 
speideren som en aktivitet hvor 
man tør gi barn og unge utfordrin-
ger som lærer de å ta vare på seg 
selv og andre. Dette resulterte i 

store media oppslag hvor speider-
arbeidet ble diskutert og hvor både 
polfarere, politikere og professorer 
i pedagogikk holdt tommelen opp 
og sa at i det virkelige liv, er det 
avgjørende å vite hvordan man 
takler situasjoner som inneholder 
risiko. 
Man må fokusere på reelle farer, 
som bruk av redningsvest, sikker-

hetssele, barnesete og trafikksik-
kerhet. Men frilek i naturen bør 
man ha. (sitat: Stein Erik Ulvund, 
professor i pedagogikk). Nå er vi 
klar for enda en stor landsleir. 
Hva mon vi kommer til å huske fra 
denne leiren? Ikke godt å si, men 
en ting er sikkert. vI GLEDER OSS
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Nytt Juniorlag i fotball
Sunde IL planlegger å starte et nytt juniorlag for gutter i sesongen 2017. 
Selv om vi har en stamme med spillere nå, er det alltid kjekt med flere på laget.
 
Er du mellom 16-19 år og ønsker å spille fotball og ha det sosialt i tillegg? 
Ja, da er du velkommen til oss. 
vi starter oppkjøringen i januar, så treningstidene er ikke satt enda. 
 
Ønsker du mer informasjon ta kontakt med: 

Åge Hanstvedt:  mobil 928 29 490 eller 
Ola Barkved:  mobil 911 02 110.

TEKST: KRiStiN SEMBSMOEN 

Skolene får overført penger til dette 
prosjektet, og i år var pengesummen 
på 14.000. Hafrsfjord skole, i sam-
arbeid med elevrådet og FAU, valgte 
i år å bruke pengene på sykkelsta-
tiv. Rektor tok kontakt med smed T. 

Kristiansen AS på Randaberg, og han 
tok i mot bestillingen. Siden skolen 
har sjiraffen som sin maskot, ble det 
naturlig at sykkelstativene skulle ha 
denne utformingen. Elevene er kjem-
pefornøyde med stativene, og ekstra 
kjekt er det at våre er unike.

Hafrsfjord med hjerte for sykkel
I 2014 ble det som ledd i folkehelsearbeidet startet et prosjekt som er gitt navnet «Gå 
eller sykle til skolen». Målet med prosjektet er å øke den fysiske aktiviteten hos elev-
ene både på kort og lang sikt ved å innarbeide gode vaner ved at det å gå blir det 
naturlige valget.

Amalie og Ingrid i 6A synes det er kjekt å sette fra seg syklene på de nye stativene. Smed T. Kristiansen AS på Randaberg har 
laget sykkelstativene.

Sjiraffen er Hafrsfjord skoles maskot og er 
blitt motiv på sykkelstativene.
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TEKST: SVERRE tØRRESDAl    
FOTO: GEiR OVE liE

virksomhetsleder Birte Lamo Kristen-
sen ønsket velkommen og holdt en 
frisk og inspirerende åpningstale der 
hun blant annet understreket hvor 
viktig det er at arbeidet ved hjem-
met foregår på en faglig forsvarlig 
måte med kontinuerlig oppdatering. 
Slåtthaug er for tiden pilotsykehjem 
innenfor tiltaksområdet ernæring”.
-vi er opptatt av å bruke vår tid på det 
som betyr aller mest, nemlig bebo-
ernes ve og vel, sa hun og uttrykte 
stolthet over at sykehjemmet hadde 
sin egen aktivitør. 
videre roste hun de frivillige medar-
beiderne. Mange av disse frivillige er 
tidligere ansatte. Birte Kristensen roste 
også det gode samarbeidet i ”beboer-
rådet”, og hun understreket hvor vik-
tig det er med tilbakemeldinger på det 
som beboerne og pårørende opplever 
er bra, og på det som bør forbedres. 
Slik avsluttet hun med begeistring: 
-Med bakgrunn i vår visjon som er 
”vi skaper smil og verdier som varer” 
og våre verdier ”Respekt – Åpenhet – 
Kvalitet”, skal vi sammen sørge for at 
Slåtthaug blir et sykehjem som er godt 
å bo i og godt å jobbe på.”

Festtalen ble holdt av tidligere styrer 
ved Slåtthaug sykehjem, Stein Hugo 
Kjelby. Han gav oss en meget grei og 
god historikk helt fra starten av. Han 
minnet om at det var 40 år siden de 
første tegningene ble festet til papiret. 
Men på grunn av lånevansker, gikk 
det 10 år før bygget sto ferdig. Han ble 
ansatt som styrer våren 1984, og han 
fulgte byggearbeidet samtidig som det 
ble annonsert etter ansatte. 2. januar 
1986 startet de første ansatte med 
rengjøring, innflytting av utstyr og bo-
ning av gulv. Det arbeidet gjorde sitt 
til at de ble en sammensveiset flokk. 
Så den 26. februar 1986 kom de første 
beboerne. Ikke alt var klart med en 
gang. Sykehjemmet hadde da bare 
bemanning til en avdeling, og den 
24. mai skrev Stavanger Aftenblad 
om ”Sykehjem for halv maskin”. Det 
ordnet seg etter hvert. ved den of-
fisielle åpningen og overleveringen 11. 
november 1986 var begge avdelingene 
i drift, og alle servicefunksjoner var 
etablert.
Men flere behov meldte seg: En mini-
buss stod på ønskelisten. Takket være 
loddsalg og loppemarked ble bussen 
en realitet 26. nov. 1988. Det hendte 
mer i 1988: Slåtthaug ble ett av to 
prøvehjem for innføring av EDB. 

Kjelby kom også inn på etableringen 
av avdeling for senil demente. Det 
har stadig kommet forbedringer. Han 
nevnte drivhuset som et eksempel. 
Kjelby understreket til slutt at kom-
munen aldri hadde vært en vanskelig 
arbeidsgiver. Så de fleste problemer 
er løst på en for alle tilfredsstillende 
måte. 
Levekårsjef Eli Karin Fosse hilste fra 
kommunen og overrakte blomster. 
Hun gav ros til sykehjemmet som hun 
betegnet som passe stort med dyktige 
fagfolk; 
-Sykehjemmet er en livsfrisk 
30-åring!”  
Eli Karin Fosse avsluttet med et flott 
dikt; ”Bli sett”.
Rita Fotland underholdt med sin vakre 
sang og sitt sprudlende humør. vi fikk 
bl.a. høre ”Heim te Jæren”, ”Gryta 
hennar mor”, ”Det skal bli andre bol-
ler når papen kjem heim”, og selv-
sagt ”Fotlandsfossen”. Hun fikk også 
forsamlingen med på festlig allsang.
Til slutt ble der servert en herlig fest-
middag: Gravet laks med sennepsaus 
som forrett og viltgryte m/waldorfsalat 
og rosenkål som hovedrett. Festen ble 
avsluttet med kaffe og festkake.

Slåtthaug sykehjem 30 år
Slåtthaug sykehjem feiret sitt 30 års-jubileum med stilig fest for 
beboere, ansatte og innbudte gjester den 11. november i år.

Tidligere styrer Stein Hugo Kjelby 
holdt festtalen.

Levekårsjef Eli Karin Fosse 
hilste fra kommunen.

Rita Fotland underholdt med trekkspill og sang
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En sang blir til…..

 

Inger Berit bruker å samle 20-30 
naboer hjemme hos seg i Grå-
gåsveien, i Kvernevik. Og hun 
bruker å skrive et dikt til denne 
gløggfesten. Hun gikk og tenkte 
på alle hun har mistet, som en i 
julen savner ekstra. Hun vokste 
opp i en liten familie. Faren var 
sjømann og mye borte. Så da 
hun satte seg ned for å skrive 
diktet til gløggfesten bare kom 
ordene. Akkurat som det var noe 
som måtte ut. Hun har alltid 
hatt i seg dette med å uttrykke 
seg gjennom skriving. Både på 
dialekt og bokmål. Hun forteller 
at det er alltid en tristhet i det 
hun skriver, men det er en god 
tristhet. Et savn. vi har alltid 
noe i livet som er sårt. 
Livet har dybder og livet har 

både gleder og sorger.
En på gløggfesten nappet diktet 
fra henne og sa dette måtte det 
settes melodi til. Han ga diktet 
til en annen nabo, Stig Arne 
Pedersen, som satte melodi til. 
Kona til Stig Arne kjente Marga-
reth Sunde, dirigenten i Senex 
som også bor i Grågåsveien. Slik 
kom det et lydspor med ak-
korder på gitar til henne. Hun 
satte enkle koringer til – og vips 
så var sangen på plass i Senex. 
Og forfatteren bak sangen synes 
det er helt flott at den er skrevet 
om til dialekt og har fått seg 
et refreng. Margareth fortel-
ler at koret har blitt så glad i 
denne sangen. Hun tar gjerne 
imot flere tekster og melodier til 
Senex koret.

Det begynte egentlig med et dikt, forteller Inger Berit Aadnesen Nesse som står bak 
teksten til Senex sin nye julesang. Det var i desember 2011, før den årlige gløgg-festen 
siste lørdag før jul det hele startet.

Desembertanker 
Adventstiden med sin lilla palett,
tenne lysene ett for ett.
vente med glede, vente med vemod,
julens mirakel skjer uansett.

Julen er rød som et bankende hjerte.
Julen er hvit som en sviende smerte.
Julen er minner fra barndommens dager.
Julen er lukter fra vinterens hager.

Nisser og engler og glitter og lys, 
treet pyntes til alles fryd.
Stjernen på himmelens mørke hvelving 
skinner og blinker når dagen er på hell.
Den leder oss frem mot julekveld.

Fred på jord for store og små, 
hva annet kan vi håpe på?
Lytt til englenes jubelsang
slik vi gjorde som barn en gang.
La hjertet åpne seg, slipp gleden inn,
bare da får vi fred i sinn.

Når lysene tennes på julekvelden
og bordet er dekket til fest,
går tankene våre til dem vi savner, 
til dem som er englenes gjest.

Da åpnes hjertets dør i vårt indre
mot det som engang var.
I rommet glitrer skjønne minner,
og alt som var fjernt blir nær.

Slik blir rammen rundt julekvelden
et bilde i gyllent lys. 
I stillheten lyder klokkeklangen
og englevingers evige sus. 

Inger Berit Aadnesen Nesse, 2011

TEKST: JORUN EiANE BRUNStAD FOTO: HElGE BRUNStAD

To damer fra Grågåsveien i Kvernevik. Til venstre Inger Berit Aadnesen Nesse, 
tekstforfatter til sangen Desembertanker. Til høyre Margareth Sunde som er diri-
gent i koret Senex og som har lagt koring til denne nydelige julesangen.

Senex har sin årlige Julekonsert i Sunde kirke søndag 18. desember kl 19.00. 
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Tre blir én:

Bibelferie på Kanariøyene
Reiseledere: Harry & Bjørg Wiig Andersen

Plussreiser er et markedsføringsnavn for Si Reiser AS.

TELEFON: 70 17 90 00 • POST@PLUSSREISER.NO

Bestill din neste drømmereise på
WWW.PLUSSREISER.NO

Gjør årets juletrekjøp til en opplevelse for hele familien! 
Hogg juletreet selv eller kjøp et ferdighogd juletre. 

Velkommen til vårt nye gardsutsalg. 
Her kan du kjøpe saft, syltetøy, 

kranser, gravlegg og juletre.

Åpningstider fra første advent til jul: 
Mandag - fredag11:00-19:00 
Lørdag - søndag10:00-17:00 

Vi ønsker velkommen til Jørgens Juletreskog!

Jørgens Juletreskog

Wølstad Gartneri, Øygardsveien 35, 4047 Hafrsford  Tlf: 91 54 48 56 / 99 15 49 61
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Militærhistorisk forening Rogaland
TEKST: HJAlMAR i. SUNDE  

Nordvestens lesere 
har vært holdt 
underrettet om de 
bøker om Rogaland 
som Militærhistorisk 
Forening (MHFR) 
har utgitt under 
vignetten Glimt fra 
Okkupasjonen.

«Tyske vinger over Sola og 
Forus» ble utgitt i 2014. Den 
inneholder et vell av informa-
sjon om hva som foregikk på 
flyplassene Sola og Forus og 
Sjøflyhavnen i Hafrsfjord un-
der den 2. verdenskrig. Boken 
har stort antall bilder som aldri 
hadde blitt vist tidligere. Den 
fikk fin kritikk og har allerede 
blitt meget populær. Den er 
trykket i nytt opplag.

I 2015 kom foreningen med 
en ny tungvekter i bokstave-
lig forstand, «Farlig kyst». Den 
er på nesten 500 sider og veier 
over 2 kg. Her fortelles den 
nesten ukjente historie om hva 
som skjedde utenfor kysten av 
Rogaland i krigsårene uten at 
den norske befolkning kunne 
annet enn ane hva som fore-
gikk. Omlag 120 skip ble senket, 
en mengde skip ble påført store 
skader, og i underkant av 3 
000 personer mistet livet. Med 
grunnlag fra tyske og britiske 
krigsdagbøker, følger vi krigens 
gang utenfor vår egen kyst. 
Boken fikk meget gode skuss-
mål. Tidligere forsvarssjef Torolf 
Rein gratulerte med et mili-
tærhistorisk mesterstykke. Tom 
Hetland, Stavanger Aftenblad, 
benevnte den som ”Flaggskipet 
blant årets lokalhistoriske krigs-
bøker”. Finn Holmer Hoven, 
tidligere sjefsredaktør i Fædre-
landsvennen, mente den var 
en av de beste og mest veldo-
kumenterte bøkene om krigen i 
Sør-Norge som han hadde lest.

I år følger foreningen opp med 
«Håpløs kamp». Den handler 
om de norske styrkers kamp 
mot den tyske invasjonshær i 
Rogaland i april 1940. Også den 
er blitt meget omfattende med 
sine 600 sider. var det en håp-
løs kamp fra starten av der man 
gikk glipp av mulighetenes øy-
eblikk, eller var kampen håpløst 
ledet? Forfatterne går tilbake til 
originalkildene, tar et oppgjør 
med etablert historie og pre-
senterer kampene i Rogaland i 
april 1940 slik de aldri har vært 
beskrevet før. 
Ydmykelsen er total når oberst 
Spørck føres bort av tyskerne 
den 23. april. Hans nestkom-
manderende har blitt drept og 
over 1200 av hans soldater har 
nettopp overgitt seg etter å ha 
kjempet i to uker. Boken inne-
holder et stort antall bilder. I 
tillegg finnes oversikter over 
drepte og sårede norske og 
tyske soldater, norske sivile og 
en mest mulig total oversikt 
over de soldater som ble inter-
nert, hovedsakelig på Madla, da 
de norske styrkene overga seg.
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Madlamark kirke 40 år
I forbindelse med 40-års jubileet til Madlamark kirke, arrangerte kirken og Madla His-
torielag et møte 10 november. Olav Hauge og Magne Bø presenterte for de ca 90 frem-
møtte et variert program. Reidar Bringedal fortalte først om planlegging og bygging av 
kirken. videre ga han bakgrunnsinformasjon om den nye altertavlen. Stefan Bengtsson 
og vidar vikøren fortalte om det nye pipeorgelet fra 2001 og sistnevnte spilte deler av 
noen musikkstykker, for å demonstrere lyd og klang i orgelet. Holger Susort og Thore 
Jørpeland snakket til slutt om liv og utvikling i Madlamark de siste 100 årene.

tomtevalg 
Tidlig i 1960 årene startet arbeidet 
med å få en ny kirke i Madlamark. 
Molkeholen i Madlakrossen ble 
foreslått som tomtevalg, da Madla-
krossen ble ansett som sentrum for 
Madlamark. Fra 1970 og utover var 
det imidlertid en sterk boligbyg-
ging i den sørlige delen av Mad-
lamark mot Gosen. Dette resulterte 
i at en begynte å se etter tomt i 
den delen av Madlamark. Først ble 
området mellom Halvdan Svartes 
gate og Bergljotsgate foreslått, det-
te ble etter hvert uaktuelt. Området 
kalles den dag i dag for Kjerke-
tomtå og er et yndet friområde for 
barn og ungdom med fotballbane 
og lekeapparater. Etter litt frem og 
tilbake bestemte Bystyret i 1972, at 
kirken skulle bygges på Jørpelands-
feltet.
Ny kirke
Første byggetrinn av den nye 
arbeidskirken i Madlamark ble 

innviet 1 søndag i advent 1976, den 
29 november. Formann i byggeko-
miteen Peder Østgård og arkitekten 
Toralf Kaada var sentrale personer i 
arbeidet med kirken. Kirken ble et-

ter hvert utvidet. Kirkerommet fikk 
260 sitteplasser og når skyvedø-
rene inn til menighetsalen åpnes, 
blir det i alt 650 sitteplasser. Ellers 
fikk en nye kontorer og møterom. 

TEKST OG FOTO: ARilD tOPDAHl

Pipeorgelet i Madlamark kirke.Olav Hauge er formann i 
jubileumskomiteen I 2016.
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Madlamark fra jordbruk til by
Madlamark er definert som området øst og vest for Madlamarkveien, som går fra Mad-
lakrossen og sørover til Gosen. Denne veien var ferdig i 1909 og ble veldig viktig for 
bøndene i Madlamark. På 1920 tallet var det allerede en del bosetting langs Madlamark-
veien. Da Madla ble egen kommune i 1930 bodde det allerede 1100 innbyggere i kommu-
nen, men ikke mer enn ca. 130 i Madlamark. Dette var i hovedsak personer som bodde og 
arbeidet på gårdene langs Madlamarkveien.

Andre byggetrinn ble ferdigstilt 
i 1997 og biskop Bjørn Bue holdt 
vigslingsgudstjeneste 2. februar 
samme år. 

Nytt pipeorgel og ny altertavle
I årenes løp har kirken fått nytt 
pipeorgel og ny altertavle. Det nye 
orgelet er bygget av dansken Brinck 
Hansen og var ferdig i 2001. Orgelet 
er forsynt med 1212 piper av ulike 
størrelser og utseende, den største 
er 3,2 meter høy. 
Ole Lislerud er kunstneren bak den 
flotte altertavlen fra 2003. Y-korset 
er sentralt i komposisjonen av 

altertavlen. Y-korset ble i mid-
delalderen regnet som symbol på 
Treenigheten. I Lisleruds billedbruk 
er portalen en metafor for den 
kristnes vandring og søking etter 
Gud.

40 års jubileet
En rekke arrangement har fun-
net sted i løpet av høsten, for å 
markere kirkens 40-års jubileum 
slik som: Ekstra belysning av kirken 
i november, konserter og andre 
arrangement hver torsdag i no-
vember, jubileumsgudstjeneste 1 
søndag i advent, den 27 november.

Reidar Bringedal forteller om altertavlen i 
Madlamark kirke.

De forskjellige gårdene 
i Madlamark
I Madlamarka var det 11 gårder på 
østsiden av Madlamarkveien og 
9 gårder på vestsiden ned mot 
Madlaveien. Disse gårdene ble eta-
blert i perioden fra 1884-1931. All 
dyrking foregikk med håndmakt, 
med spade og spett. Etter hvert ble 
steinbukken et viktig hjelpemiddel. 
Brøyten kom ikke før i slutten av 
1950 årene.

Utbygging i Madlamark
Etter krigen og til langt ut i 1950 
årene, var det sterk økning i til-
feldig utbygging først og fremst 
i nedre del av Madlamarka mot 
Madlakrossen. Folk fra Stavanger 
og distriktene rundt søkte hit, for 
å få seg en billig tomt. Dessuten 
var det kort vei til arbeidsplassene 
i distriktet og bussforbindelsen til 
Stavanger var god.

Schei gård hvor du i dag finner Gosen Skole, Madlavoll skole og 
høyblokkene i Jernalderveien
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Rett etter krigen bodde ca. 200 
personer i Madlamark og i 1955 
passerte innbyggertallet 500.
I Hafrsfjordposten kan vi lese at i 
1969 bodde 3200 i Madlamark. Med 
andre ord skjøt utbyggingen fart 
fra slutten av 1950 årene og frem 
til 1970. Gårdene som ble bebygd 
i denne perioden var blant annet 
Aaserød, Dahle, Husebø, Frafjord, 
Rage, Krag, Bernt, Kristen og Ole 
Birkedal sine gårder. 
 

Fra jordbruk til by
Fra slutten av 1960 årene og frem 
til 1977 ble de store gårdene til 
Erling og Knut Jørpeland samt Schei 
og Øglænd gårdene i den sør-
lige delen av Madlamark bebygd.  
Madlavoll  skole, Gosen skole og 
flesteparten av  selvbyggerhusene 
og høyblokkene ligger på Schei-
gården. Høyblokkene og lavblokke-
ne i Jernalderveien har til sammen 
mer enn 350 leiligheter og 
bidro sterkt til befolkningsveksten i 

Madlamark.
Jordbruket i Madlamark tok gradvis 
slutt i løpet av 1970 årene. Haldor 
Bergsaker i øverste del av Kong Ha-
ralds gate, var den siste som levde 
av jordbruk i Madlamarka. Han 
drev med blomster og hadde to 
drivhus frem til han avviklet i 1983.
I dag er Madla en bydel i Stavan-
ger med mer enn 20.000 innbyg-
gere, av disse bor 7.000 i området 
Madlamark.

Melkeramper var å se langs Madlamarkveien fra 1945 og frem mot 1960 årene. I bakgrunnen ser vi huset til Hope og Faltinsen.

Holger Susort og Thore Jørpeland forteller om utvikling og bosetting 
i Madlamark de siste 100 årene.

Madlamark med høyblokkene i horisonten anno 2016
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Pianoskole

Den beste julegaven
For store og små

Vi ønsker dere velkommen til et spennende 
Piano/Keyboard skole.

Undervisningen:
-Vi underviser elever i alle aldre.
-Det gis undervisning en gang i uken hele året.
-Vi følger skoleruta. 
-Undervisningstiden er 20 minutter pr gang.
-Dyktige lærere med mer enn 15 års erfaring.
-Du trenger ikke å kunne noter / spille fra før.
-Ingen venteliste.
-Vi starter i Januar 2017.
Pris:
Betaling for vårsemester skjer i februar. 
Prisen er kr 198,- pr. undervisning. 

Familiemedlemmer:
Det gis 10 % rabatt til familiemedlemmer.

Sted: Madla bydelshus

Kontakt: 95828921
Madlamark med høyblokkene i horisonten anno 2016
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innvandrere i Madla bydel

I nord Afghanistan bestod Ghiami fami-
lien av 12 personer (far, mor, to sønner 
og ei datter (5) – sønnene var gifte – 
eldste sønn hadde 4 barn 2 gutter og 
2 jenter og yngste sønnen hadde en 
sønn, mens datteren var ugift) og levde 
sammen et helt vanlig liv i Afghanistan. 
Gjennom ulike regimer og kriger fant 
vi en overlevelsesstrategi. vi drev en 
familiebedrift, som holdt på med im-
port av matvarer og eksport av tepper 
og nøtter. Det var et anstendig liv. Kona 
mi jobbet som lærer og jeg overtok 
ledelsesansvaret for bedriften etter min 
far i 1996.

I slutten av 2001 ble det et skifte i regi-
met og Nord-alliansen tok makten i vår 
by. Det var kaos og anarki i noen uker. 
Folk ble plyndret og utsatt for all slags 
urett og vold. Folk som hadde god råd, 
var mest utsatt. En kveld dukket det 
opp bevæpnede militser ved vårt hus 
og sa at all vår eiendom var ”konfis-
kert” fordi vi hadde samarbeidet med 
regimet (Taliban). vi måtte forlate hus, 
butikker, kontor, lager og andre eien-
dommer umiddelbart. Min eldre bror 
gjorde motstand og sa at de må gå over 
hans lik. Det ble skuddveksling og etter 
en hard kamp klarte de å drepe broren 
min og skade en vakt. Min Far var for 
gammel til å tåle å holde liket til sin 
sønn på 40 år i armene. Han fikk hjer-
teinfarkt og ble lam i halve kroppen.  

vår familie var nå over natten redu-
sert til fire kvinner og fem små barn. 
vi var forsvarsløse. Mens dette skjedde 
hjemme, var jeg på forretningsreise i 
utlandet. Onkelen min hentet alle til 
sitt hus. Jeg ble fylt av nag og hevn. 
Det eneste som opptok meg var å reise 
tilbake så snart som mulig og ta hevn. 
Jeg kom dagen etter fra Tasjkent. Alle 
var i sorg. Fars helse forverret seg for 
hver dag. Jeg og far kunne ikke delta 
i min brors begravelse, fordi militsene 
nå jaktet meg. Nøyaktig en uke etter 

katastrofen døde far. Alle var i sjokk 
og vi var hjemløse hos slektninger. Det 
gjorde fryktelig vondt å se på 4 små 
barn og kona til broren samt resten av 
familien. Det kom stadig informasjon, 
at bevæpnede militser, som hadde 
overtatt våre eiendommer, jakter på 
meg. Jeg måtte holde meg inne. Jeg 
kunne ikke handle rasjonelt. 

Søvn, matlyst og livsglede ble borte for 
meg. Mine nærmeste var bekymret for 
at jeg skulle finne på noe dumt, å gå ut 
og hevne. Min mor og onkel leste mine 
tanker. De tok en samtale med meg og 
sa: ”Du kan gjøre det du vil, men kan 
du tenke på hvem som skal forsørge 
dine barn og kvinner hvis det skjer også 
noe med deg?”. Jeg så bare en utvei: 
Flykte ut av landet så fort som mulig.

vi blir stille i møte med fortellingen til 
Farid. Etter hvert våger jeg å stille noen 
flere spørsmål som har bygget seg opp:

Hvordan kan et menneske 
som når bunnen finne kraft 

og styrke til å reise seg igjen? 
Hvordan tok du vare på dine 
verdier og menneskelighet? 
I møte med ondskapen. Hva 
var din opplevelse av møte 

med Norge?
 
Reisen/flukten
Nyheten om hendelsen hadde spredt 
seg mellom nære og fjerne slektninger, 
venner og bekjente. I Pakistan, fikk jeg 
kontakt med min tante som bodde på 
Sykkylven i Midt Norge. Hun hadde ny-
lig kommet til Norge som kvoteflyktning 
gjennom FN. Hun insisterte at jeg skulle 
komme til Norge og søke asyl. Norge var 
så rettferdig, humant og demokratisk. 

Jeg reiste ved hjelp av flere men-
neskesmuglere. Det var en farefull og 
grusom reise fra Pakistan til Kirgisistan 

– Russland (Moskva) – Ukraina – Polen 
– Tyskland – Danmark – Norge. 
Det tok ca. fem måneder. Jeg kan dele 
en liten del av reisen her:

(Omid) betyr (håp) på persisk og er et 
vanlig guttenavn i Midtøsten. Omid var 
litt over to år gammel gutt. Bevæp-
nede og maskerte menneskesmuglere 
kvelte ham i en skog mellom Mukat-
sjevo (Ukraina) og Michalovce (Slovakia) 
rundt kl to etter midnatt mars 2002. 
Omid ble levert tilbake til Javid og Ta-
mana (foreldrene). Menneskesmuglerne 
sa at de hadde gitt ham litt sovemedi-
sin slik at han skulle være stille mens vi 
krysset grensen.

vi var på Slovakias side når solen kom 
opp og varmet oss. Omid våknet ikke! 
vi skrek, noen slo seg selv, andre rev av 
seg hår, mens moren besvimte. Rundt 
40 mennesker var dyttet ned i en grøfta 
på en gård og ventet for å bli fraktet 
videre. Mitt hode verket voldsomt, sult, 
mangel på søvn og utmattelse etter 
timevis til fots, helt uforberedt på de 
voldsomme anstrengelsene og utrent. 

I mitt indre begynte en desperat kamp: 
Hvorfor? Hvorfor måtte Omid dø? Hvor-
for var vi der? Hvorfor var vi ikke på vei 
til Golf-statene? Det var nærmere enn 
Europa? Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Har 
vi et hjem? Har vi et land? Hvorfor blir 
vi jaget og behandlet slikt? Svaret på 
spørsmålene var like komplisert som 
problemet i landet mitt. Men, hvordan 

TEKST: ARViD StEiNUM

En flott mann som lyser av glede og trygghet forteller sin historie 
i Nordvesten, for at vi skal kunne forstå noe av det som dri-
ver mennesker på flukt og at det finnes håp i mørket. Farid 
Ghiami har ikke fortalt denne historien, vi nå skal få del i, 
til sine minste barn som er født i Norge og Stavanger.

Familien Ghiami.
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blir det krig i et land? Hvor kan de få 
tak i så mye våpen, fly, krigsmaskiner, 
drivstoff osv. når folk ikke engang har 
råd til å legge seg å sove med mett 
mage? Hvor produseres våpen? Hvem 
tjener på det?

Omid er ikke det første og siste ofre, 
dessverre! Kan land sitte musestille 
og håpe på at flyktningene ikke skal 
komme til dem? Kan vi ignorere at det 
dør flere i år enn i fjor i Middelhavet, 
mens vi ikke hører om det gjennom 
media?

Ventetid og ”kasteball”
Jeg ankom Norge april 2002 for første 
gang og trodde at det var slutten på 
elendigheten i livet mitt, men det var 
begynnelsen på noe nytt. Det tok tre år 
før jeg fikk lov til å bli i Norge. I løpet 
av de to første årene var det ingen som 
hørte på meg om hvorfor jeg hadde 
søkt asyl. Etter 15 måneder ble jeg 
sendt til Tyskland pga. Dublin konven-
sjonen. Da hadde jeg lært meg norsk. 

Tyskland avslo min søknad om asyl. 
Norske myndigheter mente at det var 
tyske myndigheters ansvar og dermed 
ble min sak lagt til sides. Jeg trakk 
søknaden min og reiste tilbake på 
egen hånd til Ukraina. Jeg hadde nå 
vært borte fra min kone og sønn i to 
år. vi bestemte oss for å etablere oss i 
Ukraina. Kona og sønnen min kom fra 
Pakistan og vi bodde litt over to måne-
der i Ukraina. Det var beintøft. vi kunne 
ikke få medisinsk hjelp, skoletilgang for 
barn eller andre rettigheter fordi vi ikke 
hadde lovlig opphold. Heldigvis hadde 
jeg et lite nettverk i Norge. vi bestemte 

oss for sammen å reise igjen til Norge 
og søke asyl som familie. vi kom i 2004 
og etter noen måneder fikk vi opphold.

inkludering og integrering
Det har vært vidunderlig å bli behand-
let som likeverdig, som andre mennes-
ker, å tjene egne penger og forsørge seg 
selv og sin familie, få skoletilgang, me-
disinskhjelp mm. Jeg fikk jobb med en 
gang siden jeg hadde lært meg språket 
allerede. vi ble bosatt i Stavanger på 
Tasta, men senere etablerte vi oss på 
Sunde. Siden 2006 har jeg jobbet i 
fulltid og studert på deltid. Selv om jeg 
hadde en bachelor i Journalistikk fra 
Afghanistan og Moskva, innså jeg at 
jeg måtte omskolere meg i Norge. Mens 
jeg jobbet for Hero Norge studerte jeg 
først generelle studiekompetanse ved 
Kongsgård vgs. så tok jeg en bachelor i 
Samfunnsfag med Personalledelse ved 
UiS, deretter voksenpedagogikk ved UiS 
som videreutdanning. Nå studerer jeg 
Executive Master of Management ved BI 
og er i siste året. Jeg har jobbet i 6 år 
for Hero Norge alt i fra miljøarbeider til 
mottaksleder ved Stavanger mottaks-
senter. I mars 2011 fikk jeg mulighet til å 
jobbe på SMI human først som veileder, 
så som avdelingsleder ved avdeling for 
språk og kultur. Fra 1. januar 2016 ble 
SMI språk og kultur skilt ut som et eget 
as-selskap. Jeg var så heldig at jeg fikk 
ansvaret som daglig leder og medeier.

Kona mi har jobbet som morsmållærer 
og lærerassisten. vi fikk en til gutt og 
ei jente i Stavanger. De er aktive på 
basketmiljø og yngste gutten vår spiller 
gitar, mens eldste sønnen vår har flyttet 
til Oslo og studerer der.

Med gradvis stabilitet i livet vårt, mer-
ket både kona mi og jeg de psykiske 
belastningene som hendelsen med 
påfølgende ringvirkningene sine har 
påført oss. vi har søkt om hjelp og 
bearbeider på ulikt vis. Jeg er uende-
lig takknemlig av for min venn og prest 
Helge Årsvoll som valgte meg som 
medvandrervenn på turen til Santiago 
de Compostela. vi har gått to tredje-
deler av Pilgrimsturen og ser fram til å 
fullføre om et par år. 

I Norge tilegnet jeg meg kunnskap om 
forsoning og tilgivelse med flere andre 
gode verdier. våre norske venner har 
beriket vårt liv med deres relasjon. vi 
føler oss godt inkludert i lokalsam-
funnet og ellers. vi er bevisste på å 
bidra tilbake til felleskapet og vise 
takknemlighet overfor norske folk og 
deres raushet at de kunne ta imot oss. 
vi drømmer om å få fred og stabilitet i 
Afghanistan for å kunne vende tilbake 
dit, lukte de gamle duftene, smake 
maten, oppleve igjen tradisjoner i nær-
het med venner med mer. Jeg har ikke 
vært tilbake på 15 år. Men vi innser at vi 
er minst like glade i Norge og vi har to 
barn som er siddiser og dette vi må ta 
hensyn til. Jeg har et ektefølt integre-
ring- og samfunnsengasjement, og 
prøver å bidra gjennom jobben min.

På personlig plan drømmer jeg å lære 
skikkelig å stå på ski og gå langrenn 
tur med min god venn Arvid Steinum. 
Han er min ski-lærer og jeg takker ham 
for tålmodigheten. vi har hatt gode og 
morsomme økter som er livets minne.

Farid på sitt kontor. Farid har hatt mange morsomme 
opplevelser på ski.
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Jubileumsutgave av Madla i forandring
For tiende gang gir Madla Historielag ut boka Madla i forandring. Det er blitt noe av en 
tradisjon at historielaget gir ut denne lokalhistorien når det nærmer seg juletider. 
Opprinnelig hadde historielaget tenkt å gi ut fem bøker, men stoffmengden har gjort 
det nødvendig å utvide dette antallet betydelig.

Årets utgave skiller seg ikke nev-
neverdig ut fra de forrige utga-
vene. Som tidligere er det den 
nære fortid som er tatt under 
lupen. Det vil si at de litt eldre 
leserne muligens kan smile og 
nikke gjenkjennende til en del 
av artiklene. Den yngre garde 
kan på sin side få et inntrykk av 
hverdagen som foreldre og be-
steforeldre møtte her på Madla. 
To hovedartikler preger bo-
ken, om Revheim og om Ne-
dre Madla. Flyfoto vil gjøre det 
forholdsvis lett å finne frem 
dersom en leser ønsker å finne 
ut mer om hvilken gård han bor 
på. ved siden av de to hoved-
artiklene har vi mindre artikler 
om kjente madlabuer. Her kan 
nevnes Ingeborg i Posten, kjent 
som postbud med Mercedes, 
og Ernst Næsheim, politiker og 
redaktør av Hafrsfjordposten. En 
liten artikkel om en sølvkrans 
kan også være interessant. 
Alle kjenner til Fredtun forsam-
lingshus. I årets bok får vi en 
gjennomgang av husets historie 
fra 1907 og frem til i dag. ved 
hjelp av gamle protokoller og 
foreningsskrifter er det funnet 
frem til mange opplysninger 
som nesten har gått i den kol-

lektive glemmeboken. 
Den annen verdenskrig ser ikke 
ut til å slippe taket på oss ennå. 
For kort tid siden omtalte Aften-
bladet hele fire bøker på samme 
dag der utgangpunktet var Den 
annen verdenskrig i Rogaland.  
I historielagets bok er det de 
kjente kanonstillingene på 
Madlatua som er i søkelyset. Her 

legges det spesiell vekt på na-
boene til disse kanonstillingene 
og hvordan disse fikk hverdagen 
til å gå i hop med tyskerne som 
nære naboer. 
Boken som koster 200 kr, vil 
være i salg i desember måned 
hos Rema 1000 på Sunde, hos 
Coop Xtra og hos Madla han-
delslag/Madla Amfi.

TEKST: JOHN AlFRED AASlAND



PASS PÅ TRAFIKKEN / 21

Denne annonsen når 20 000 
mennesker i  M a d l a  b y d e l !

Priser 2017 pr. nr (h x b):
1/8 side (63,5 mm x 92 mm)     900,-
1/4 side (133 mm x 92 mm)  1.550,-
1/2 side (133 mm x 190 mm)  2.600,-
1/1 side (272 mm x 190 mm)  4.800,-

20 % rabatt ved minst 6 annonser pr. år.

Madla i forandring 2016 vil 
komme i salg i desember på 
følgende steder: 

• Madla Amfi (utenfor banken)

• Rema 1000 Sunde

• Coop Extra

Årets julegave fra Madla Historielag

Kjøp den perfekte julegave for enhver Madlabu

S O L H E I M  B E D E H U S
 

Kvernevik NLM Traneveien 16B

www.solheimbedehus.no

V E L K O M M E N !

JULEFEST FOR STORFAMILIEN
Søndag 11. desember kl. 17.00
Andakt ved Birger Helland
Musikkinnslag, sang av  
June Joanna Hovda
Grøt, kaffe og kaker
Gang rundt tre

Julemesse
Lørdag 

3. desember
Kl.10:00-14:00 på 

SUNDE SKOLE
Vi selger selbuvotter, tøfler, kranser, 
smykker, barneklær og MYE mer!

Kafeteria med RISENGRYNSGRØT, 
PØLSER, KAKER og KAFFE

Sunde juniorkorps spiller kl.12:00

Sunde aspirantkorps spiller 

kl. 13:00

Hilsen
Sunde skolekorps
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DEt SKJER i MADlAMARK
Søndag 4.desember kl 16.00 Fest i Guds Hus. Anders Næss. 
Kor og musikere.

tirsdag 6.desember kl 8.30 Morgenmesse med nattverd.

tirsdag 6.desember kl 11.00 Gudstjeneste med Slåtthaug 
sykehjem. Mannskoret.

tirsdag 6. desember kl 16.30 Middag for alle

Søndag 11. desember kl 18.00 Lysmesse. 
Jan Steinar Halås. Anders Næss. Konfirmanter deltar.

Søndag 18.desember fellesgudstjeneste i Revheim kirke.

Julaften 24. desember kl 14 og 16. Anders Næss. Solister, 
kor og korps.

1.juledag 25.desember kl 12.00. Høytidsgudstjeneste. 
Anders Næss. Nattverd. Dåp. Solist. Mannskoret, Musikere.

Søndag 1.janaur kl 12.00 Anders Næss. Nattverd. Dåp.

tirsdag 3.januar kl 8.30 Morgenmesse med nattverd. 

tirsdag 3. januar kl 17.00 JULETREFEST for hele familien. 

Søndag 8. januar kl 11.00 Innsettelse av sokneprest Eva 
vassbø. Stefan Emmerhoff. Nattverd. Trygve Meyers Jazzkvintett.

Søndag 15. janaur kl 11.00 Eva vassbø. Åslaug Ihle 
Thingnæs. Nattverd. Markering av 50-årsjubileum for NMS- 
misjonsforening. Mannskoret.

FORMiDDAGStREFF 
ONSDAGER Kl 11.00
7. desember
Adventmøte. Hannes Lekestue 
fremfører juletablå.  
Adventstanker ved Stefan Emmerhoff. 
Allsang.

4. januar
Juletrefest: Olav Eikeland: 
«Jul – leik og ettertanke». 
Musikk av Eli og Olav Eikeland. Gang 
rundt juletreet. 
Opplesning ved Svanhild Hagen

18. januar
Eirik Årek: Kvekerne i Stavanger. 
Min historie. 
Andakt.22 / BRUK TILBUDENE I MADLAMARK MENIGHET PASS PÅ TRAFIKKEN / 3

SOKNEPREST i 
Madlamark, Stig 
Frafjord Syvertsen 
blir pensjonist
Stig F Syvertsen fyller i 
høst 67 år og mener at 
tiden er inne til å trekke 
seg litt tilbake. Kanskje 
ikke helt tilbake, men i 
alle fall ut av den faste og 
krevende stillingen som 
sokneprest.

Han ”har hatt 4.5 herlige år i 
Madlamark”, i følge ham selv. Før 
det var han 3 år i Sunde menighet. 
Og har dessuten vært både feng-
selsprest, studentprest og innvan-
drerprest, etter at han og familien 
kom hjem fra Madagaskar. ”Det har 
vært veldig kjekt å være prest”, sier 
han, og mange gode staber å jobbe 
sammen med. Det har vært mye 
initiativ og mange som vil noe. 
Han trekker også fram dette med 

bønnearbeidet og bønn i menig-
hetene. Selv har han blant annet 
vært med i styret for ”Bønn for Den 
Norske Kirke”. (www.kirken.be)

Familien har hele tiden etter mis-
jonærtjenesten bodd i sitt eget hus 
i Kvernevik.

Hva skal så presten gjøre nå da? Jo 
nå vil han blant annet bruke mer 
tid sammen med barnebarna. Det 
har han savnet å kunne gjøre. Men 
nå er han også begynt å innbille 
seg at han er sprek på sine godt 
voksne dager, for han er begynt å 
sykle fram og tilbake til jobb, 8 km 
hver vei. Imponerende! Men det 
er enda ”verre”; han og kona har 
i hemmelighet som mål å sykle fra 
Tromsø til Stavanger i sommer! Slå 
den! Lykke til med turen!

Avskjedsgudstjenesten blir i 
Madlamark kirke søndag 12. juni.

Er du mellom 9 og 
12 år og liker sang og 

musikk? 
Da er Madla 

Tweens noe for 
deg!

Er du en tween mellom 4. til 
7. klasse er du velkommen til 

korøvelsene!
Madla Tweens starter høst-

semesteret tirsdag 23.august 
kl. 14.30 til 15.30.

KOM 
OG BLI 

MED
 

Påmelding: 
www.imarka.no

Kontaktperson og 
musikalsk ansvarlig:
Kantor Gro Årsvoll: 

gro.arsvoll@stavanger.
kommune.no

Sett av 3. november
Konsert med Trine Rein 

Billetter kr. 375 på Billettservice.no

Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51 

Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05

Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49

Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52

Vaktmester
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)

Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
40 47 83 46

Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

Madlamarkveien 135  
PB 201, 4001 Stavanger 
tlf.: 51 59 93 50 / 59  
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677

WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
tivoli. Tårnagentene deltar.

Søndag 12. juni kl 11.00 
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokne-
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe 
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
F. Syvertsen. Nattverd. Søndags-
skole.

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 3.juli kl 11.00 Vi-
karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET
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51 59 93 51 

Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05

Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49

Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52

Vaktmester
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)

Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
40 47 83 46

Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

Madlamarkveien 135  
PB 201, 4001 Stavanger 
tlf.: 51 59 93 50 / 59  
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677

WWW.IMARKA.NO
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Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
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Søndag 12. juni kl 11.00 
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prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
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Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
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TJENESTE I Revheim kirke.
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karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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GUDSTJENESTER
Søndag 9. oktober kl 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.

Søndag 16. oktober kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 23. oktober kl 11.00
Tønnessen. Halås. Presentasjon 
tilrettelagt konfirmanter.  
Madla Tweens. 

Søndag 30. oktober kl 11.00
Bots- og bønnedag. Stefan  
Emmerhoff. Søndagsskole.

Tirsdag 1. november kl 8.30
Morgenmesse med nattverd. 

Søndag 6. november kl 11.00
Allehelgensdag. Anders Næss. 
Nattverd. Mannskoret. Søndags-
skole.

Søndag 13. november kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.
Søndagsskole.

DAMENES FROKOST
Ubon misjonsforening arrangerer 
Damenes frokost lørdag 22. okto-
ber kl 11.00-13.00. Kom og spis en 
deilig frokost og hør Marit Anmark-
rud fortelle nydelig historie.
Det blir loddsalg til inntekt for 
misjonsprosjektet i Thailand. 
Ta med mor, søster, tante, beste-
mor, venninne eller nabo. 50 kr 
per person. Hjertelig velkommen!

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
12. oktober
Busstur med middag. Vi besøker 
bl.a. St. Johannes kirke. Start fra 
Madlamark kirke kl. 10.00.  
Bindende påmelding.

26. oktober
Kari Gro Johanson, SUS: «Planene 
for nytt universitetssykehus på  
Ullandhaug». Utlodning.  
Andakt.

9. november
Harald Bøe: «Vi som var voksne da 
«oljealderen» begynte. Hva har 
skjedd?» Besøk av menighetens 
barnehage «Himmelblå». Andakt.

KUNSTSALG  
MADLAMARK
Madlamark kirke er 40 år i 2016. I den 
anledning har vi fått kunstneren Ole 
Lislerud til å lage fem grafiske trykk 
som selges til inntekt for kirken og 
Madlamark menighet. Ole Lislerud er 
kunstneren som har laget altertavlen 
i Madlamark kirke. Vi håper mange vil 
kjøpe et eller flere av disse flotte bil-
dene. Det kan også være en god ide at 
et av bildene blir en gave i anledning 
barnedåp, konfirmasjon eller vielse i 
Madlamark kirke!

Ole Lislerud er en meget velrennomert 
kunstner. Hans hovedfokus som kunst-
ner knyttes til kunst i det offentlige 
rom med bl.a. Oslo Tinghus, Nærings-
livets Hus/NHO, Teologisk Fakultet ved 
Universitetet i Oslo og NATO bygget i 
Stavanger som sentrale verk. Enkelte 
utsmykninger har ført til «spin-off» 
prosjekter slik som i dette tilfelle ved 
Madlamark kirke hvor han ble invitert 
til å tolke altertavlen på nytt.

Selve bildet er 23X23 cm, og alle fem 
motivene er trykket, nummerert og 
signert i 40 eksemplarer.
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Søndag 4.september kl 
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Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET

tRYGGHEt OG tRiVSEl i litEN BARNEHAGE
Menighetens barnehage er en 

heldagsbarnehage med barn fra 1-5 år. 
Opptak skjer ved søknad til 

Stavanger Kommune. 
For spørsmål kontakt styrer på tlf 

92484002,
se hjemmesiden: 

www.barnehagenhimmelblaa.no

Menighetspedagog



MADlAMARK HAR FÅtt NY SOKNEPRESt: 
EvA MARIE AANDERAA vASSBØ begynner som sokneprest 3. januar 2017.
Hun kommer fra kapellan-stilling i Hinna menighet. 
Til menighetsbladet I Marka sier hun: 
-I Madlamark menighet skal jeg først og fremst være prest. Det er en rolle jeg er glad i. 
Jeg liker å forkynne, dele min tro. Og jeg trives med å møte mennesker. Jeg gleder meg 
til konfirmantarbeid og å få jobbe sammen med kateket Jan Steinar Halås, sier den nye 
soknepresten.
Eva vassbø har lett for å boble av ideer, men vil øve seg på å lytte etter menighetens 
behov. Hun innrømmer likevel å ha et hjerte for familiearbeid og å bygge ned terskler.

-Jeg håper at folk opplever at jeg har en åpen dør og at det går an å prate med meg. Jeg gleder meg til å bli kjent 
med folk, jeg har fått et positivt inntrykk av menigheten, sier hun. Den nye presten har dialekten sin fra Fon, 
noen mil utenfor Tønsberg. Hun bor på vaulen med mann, tvillingpar på sju år og ei jente på fire år. 
I gudstjenesten 8. januar innsettes hun som sokneprest i Madlamark. 
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SOKNEPREST i 
Madlamark, Stig 
Frafjord Syvertsen 
blir pensjonist
Stig F Syvertsen fyller i 
høst 67 år og mener at 
tiden er inne til å trekke 
seg litt tilbake. Kanskje 
ikke helt tilbake, men i 
alle fall ut av den faste og 
krevende stillingen som 
sokneprest.

Han ”har hatt 4.5 herlige år i 
Madlamark”, i følge ham selv. Før 
det var han 3 år i Sunde menighet. 
Og har dessuten vært både feng-
selsprest, studentprest og innvan-
drerprest, etter at han og familien 
kom hjem fra Madagaskar. ”Det har 
vært veldig kjekt å være prest”, sier 
han, og mange gode staber å jobbe 
sammen med. Det har vært mye 
initiativ og mange som vil noe. 
Han trekker også fram dette med 

bønnearbeidet og bønn i menig-
hetene. Selv har han blant annet 
vært med i styret for ”Bønn for Den 
Norske Kirke”. (www.kirken.be)

Familien har hele tiden etter mis-
jonærtjenesten bodd i sitt eget hus 
i Kvernevik.

Hva skal så presten gjøre nå da? Jo 
nå vil han blant annet bruke mer 
tid sammen med barnebarna. Det 
har han savnet å kunne gjøre. Men 
nå er han også begynt å innbille 
seg at han er sprek på sine godt 
voksne dager, for han er begynt å 
sykle fram og tilbake til jobb, 8 km 
hver vei. Imponerende! Men det 
er enda ”verre”; han og kona har 
i hemmelighet som mål å sykle fra 
Tromsø til Stavanger i sommer! Slå 
den! Lykke til med turen!

Avskjedsgudstjenesten blir i 
Madlamark kirke søndag 12. juni.

Er du mellom 9 og 
12 år og liker sang og 

musikk? 
Da er Madla 

Tweens noe for 
deg!

Er du en tween mellom 4. til 
7. klasse er du velkommen til 

korøvelsene!
Madla Tweens starter høst-

semesteret tirsdag 23.august 
kl. 14.30 til 15.30.

KOM 
OG BLI 

MED
 

Påmelding: 
www.imarka.no

Kontaktperson og 
musikalsk ansvarlig:
Kantor Gro Årsvoll: 

gro.arsvoll@stavanger.
kommune.no

Sett av 3. november
Konsert med Trine Rein 

Billetter kr. 375 på Billettservice.no

i Madlamark kirke 

	  

Lucia med terner og Staffan Stalledreng. Foto: Einar Borchsenius. 

 

Jentene kommer fra Stavanger og Sandnes kulturskoler og  

Gabriel spiller klarinett i Time kulturskule. På denne konserten synger han. 

Medvirkende:  Lucia med terner og Staffan Stalledreng,  Skeiane Janitsjar,  

Gjesdalkoret, organist og pianist Ernst Th. Monsen,  

solistene Leanda Klingsheim og Silje Haarr og  

Lions Clubs første Lucia:  Mareike Bechtel Wang. 

Inngangspenger vo. kr 150 /ba. kr 50  

Inntektene går til Kreftomsorg Rogaland, ved Hanna Baardsen. 

ARR.  Lions Club Stavanger/Sunniva	  

NORSKKURS for fremmedspråklige
Starter opp onsdag 4. januar kl 18.30

Kr 900 for 12 onsdager.
Påmelding på www.imarka.no

eller på tlf 51599359 

Madlamark kirke er 40 år! 
Feiring er i gang. Tirsdag 22. november var nærmere 300 
barn og voksne samlet til bursdagsfest for barn mellom 
0-12 år. Ingvill Birkenes er i bursdagsselskap. Sjonglørene 
Trond og Even underholder.

Det hele avsluttes med «Fest i Guds Hus». Søndag 4. de-
sember kl. 16:00: Sangere og musikere fra Madlamark og 
andre menigheter fremfører «Adventsmesse», musikk av 
Geir Knutson og tekst av Eivind Skeie. 
Kollekt ved utgangen. vELKOMMEN!
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Menighetskontor
Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Kirkens Servicetorg har åpent hver 
mandag til fredag 08.00 – 15.30
Tlf: 51 84 04 00
hafrsfjord.menighet@stavanger.kommu-
ne.no
Sogneprest Audun Erdal: 51 93 92 55
audun.erdal@stavanger.kommune.no
Daglig leder Ragna Åreskjold: 51 93 92 53
ragna.aareskjold@stavanger.kommune.no
Kantor Vit Kolos: 51 93 92 56
vit.kolos@stavanger.kommune.no
Kateket Grete Stuen Vestøl: 51 93 92 54
grete.stuen.vestol@stavanger.kommune.
no
Barne- og ungdomsarbeider Mariann 
Oaland Roti: 51 93 92 57
mariann.oaland.roti@stavanger.kom-
mune.no
Kontorfullmektig Kristin Ascárd: 51 93 92 52
kristin.ascard@stavanger.kommune.no
Vaktmester Astrid Pedersen: 51 93 92 59
astrid.pedersen@stavanger.kommune.no
Kirketjener Knut Amdal
Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:
Åsmund Johansen. 

Søndag 4. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Terje 
Torkelsen. Dåp. Nattverd. 
Offer til menighetsarbeidet. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Søndag 11. desember kl. 11.00
Sprell levende gudsgudstjeneste i 
Revheim kirke. Audun Erdal. Grete 
Stuen Vestøl. 
Dåp. 6-årsboken.  Offer til Barne- og 
ungdomsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 18. desember kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal. Nattverd.
Offer til Menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
  
Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00
Gudstjenester i Revheim kirke. Audun 
Erdal.
Offer til Kirkens Nødhjelp.

Juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke. 
Audun Erdal. Dåp.
Offer til Misjonsprosjektet i NMS.

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i 
Revheim kirke

HAFRSFJORD MENIGHET

Nyttårsdag kl. 12.00. Gudstjeneste i 
Sunde kirke.

Søndag 8. januar kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal. Knut Alfsvåg 
fra NMS taler. Nattverd. 
Offer til NMS.

DØPTE
13.11.16 Emil Rasmussen Westlye 
20.11.16 Emilie Abrahamsen Furre
 Mathilde Eliassen Sjølyst
 Vegard Nicander Solberg

VIGDE
19.11.16 Inariel Berg og Alexandré Berg

DØDE
28.10.16 Eli Eriksson, f. 1917
07.11.16 Henning Marthon Helvig, f. 1936
08.11.16 Lilly Lerang, f. 1928

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Julens gudstjenester 
Julaften holdes det tre gudstjenester i Revheim kirke: 
- kl. 13.30 
- kl. 14.45 
- kl. 16.00 
 

Det er som regel størst pågang til gudstjenesten kl. 16.00.  
Vi minner om at Revheim kirke har begrenset plass og oppfordrer 
flere til å velge å komme på en av de tidligere gudstjenestene for å 
sikre at flest mulig får plass på gudstjenesten! 
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DØPTE
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VIGDE
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DØDE
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07.11.16 Henning Marthon Helvig, f. 1936
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HAFRSFJORD MENIGHETHAFRSFJORD MENIGHET

Følg med på 
www.hafrsfjord-menig-
het.no eller «lik» gjerne 
menighetens side på 
Facebook.
Ta kontakt med oss ved 
spørsmål!

Søndagsskole Hver søndag 
kl 11.00, utenom skolens 
ferier og ved Sprell levende 
gudstjenester.

Babysang Drop-in, ons-
dager kl. 10.30. Ta med 
matpakke. Vi står for kaffe 
og te.

Joy Kidz Torsdager kl. 18.00 
– 19.00. Fra 1. klasse og 
oppover.   

Gjeng Tirsdag kl. 13.30 – 
15.00 i oddetallsuker for 4. 
og 5. klasse.
Tirsdag kl 13.30 – 15.00 i 
partallsuker for 6. og 7. 
klasse. 

Master of the Universe 
Mandag kl 18.30 – 19.30 
i oddetallsuker for 5. – 7. 
klasse.

Kaos og Sang Torsdag kl. 
16.30 – 18.00 i oddetalls- 
uker. For hele familien.  

Salmekveld Onsdag 30.
november, kl. 19.30 – 
21.00. Ved kantor Vit Kolos.

Treffen Torsdag kl. 19 – 21 
i oddetallsuker. Tilbud til 
psykisk utviklingshemme-
de.

Formiddagstreff Tirsdag 
13. desember kl. 10.30 – 
12.30 Adventsmøte. Bråde 
barnehage besøker oss 
med Lucia-opptog. 

Det skjer i menigheten

Konsert på Hafrsfjordsenteret

Søndag 6. november ble det holdt stor konsert på Hafrsfjordsenteret med Bjarte Leithaug og menighetens egne familie- og 
barnekor, Kaos og Sang og JoyKidz. 
Det ble en flott opplevelse for alle som deltok. Barna hadde øvd godt på sangene og var kjempeflinke! Ca. 130 personer tok 
turen innom Hafrsfjordsenteret for å være med på konserten og det var et myldrende liv i lokalene. Etter konserten var det 
salg av kaker, saft og kaffe. 

Det ble et flott arrangement som absolutt frister til gjentagelse!

Anbefales for alle i 5.-8. klasse! 

— — —————————————— . . 

Se, jomfruen skal bli med barn og  
føde en sønn, og de skal  
gi ham navnet Immanuel 

– det betyr: Gud med oss.  

 
Matt 1,23 

Ønsker alle en velsignet god  

julehøytid og godt nytt år!  
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Pynt til jul med  
julestjerner 

Vi har pyntet Hafrsfjordsenteret til jul 
med disse selvlagede julestjernene. 
Her finner du fremgangsmåten slik at 
du også kan lage dem selv! 

Du trenger: 6 stk. A4-ark, saks og  
stiftemaskin 

1 2 

5 6 7 8 

10 
9 

1. Brett et A4-ark skrått 

2. Klipp av den delen som ikke er brettet, slik at 
du sitter igjen med et kvadratisk ark brettet i 
to (en trekant) 

3. Brett trekanten i to enda en gang 

4. Klipp tre parallelle «linjer» fra den  
brettede kanten 

5. Brett opp arket igjen 

6. Fold de to innerste «flappene» innover og 
tape dem sammen 

7. SNU arket og gjør det samme på andre siden 

8. Gjenta punkt 7 to ganger til.  
Resultatet skal da være som på bildet 

9. Gjenta punkt 1-8 på alle 6 A4-arkene. Samle 
så spissen på alle arkene og stift dem  
sammen med stiftemaskinen 

10. Stift sammen arkene i siden 

Nå er julestjernen ferdig!  

Fest en tråd i den og heng den opp i  
vinduet. 

3 
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Jeg har hatt 
det fint i 
Sunde menig-
het, i begge 

mine perioder i løpet av de drøyt 
to årene som er gått siden jeg først 
gikk inn dørene i Sunde kirke som 
vikar for sognepresten. Jeg har hatt 
inntrykk av at menigheten og jeg 
har passet sammen på mange vis. 
Dette er ingen selvfølge, men noe 
jeg ser på som en luksus!

Sunde menighet har mange med-
lemmer som vil noe. Alpha-kurs, 
julemesse, et gira kulturutvalg 
osv. Og jeg har syntes det har vært 
deilig hver gang noen har kommet 
til meg og spurt f.eks. om de kan 
gjøre noe spesielt i en gudstjenes-
te! Ikke spurt om jeg kan gjøre noe 
de vil, men om de kan få lov til å 
gjøre det selv. Da er man menighet 
på skikkelig.

På stabssida er vi er mange vikarer 
her for tiden. I et stabsmøte for 
ikke
mange ukene siden, var vi flere 
vikarer til stede enn fast ansatte. 
Dette reflekterer en ustabilitet som 
staben, og menigheten, selvsagt, 
har levd med de siste årene.
Den store utskiftingen i staben som 

vi når ser kan gjøre det enklere å se
fremover. Og det er jo fremover 
som må være retningen. Mitt håp 
er i alle fall at det kommer nye, 
bedre og mer stabile tider for hele 
menigheten.

Det ustabiliteten i staben har vist 
meg, er at menighetsråd og me-
nigheten ellers bør bli enda mer 
synlige og tydelige. Det er godt for 
en menighet at hvermannsen sier 
at «Jeg vil bidra slik», og at «Jeg 
har den og den nådegaven, og vil 
bruke den i menigheten min». 
Slik kan menighetslemmene selv 
bli den stabile komponenten. Jeg 
mener det er på tide å etablere en 
ny måte å være menighet på. Ikke 
stabsdrevet, og ikke fellesråds- el-
ler bispedømmerådsdrevet, men 
menighetsdrevet.

God framtid!

Sigve Vidnes

Margreta vik Stokke er ansatt som 
ny daglig leder i Sunde menighet. 
Hun kommer fra stilling som perso-
nalkonsulent hos Kirkevergen, og 
begynner her i Sunde fra 1. januar 
2017. Den første tiden vil hun jobbe 
i halv stilling.

Kantor Ghislain Gourvennec som 
har vikariert i Sunde fra oktober, 
har fått stillingen som kantor i 
Stokka der han begynner 1. januar 
2017. Inntil videre vil organist-
stillingen i Sunde dekkes inn av 
vikarer. 

Sigve vidnes, som har vært vikar for 
sognepresten i Sunde, slutter ved 
årsskiftet. 
Det vil komme ny vikarprest fra 
januar 2017. 
Sogneprest Asle Tveit har permisjon 
til juli 2017.

Avskjedshilsen fra sogneprestvikaren Nytt fra Staben

Turgruppe 
vi møtes hver 

mandag kl. 10.00 
utenfor Sunde/Kvernevik 

bydelshus til en tur i 
nærmiljøet. En kaffekopp 
i etterkant, i kirka eller i 
et hjem. Alle er hjertelig 

velkommen.

Strikke-
kafé
kl 11.00-13.00 i Sunde kirke

• Torsdag 1. desember

• Torsdag 15. desember

• Torsdag 12. januar

Ta med strikketøy eller annet 
håndarbeid, eller kom for en 
sosial formiddag med hyggelige 
folk! 

Det blir servert formiddagsmat. 
Enkelt program. Alle er vel-
komne!

Slik biskop Erling gjør i denne utgaven av 
Nordvesten, blir også denne hilsenen en 
avskjed til Sunde menighet.

Formiddagstreff
For pensjonister og 
andre interesserte

•  tir. 6. des. kl. 10.30, 
Sunde bedehus: Adventssamling 
m/julemusikk på fløyte v/Helge 
Hansen, Kate Elin Norland leser 
julefortellinger av Ajax.

•  tir. 10. jan. kl. 10.30, 
Sunde kirke: Rigmor Hasle Amund-
sen forteller om kultur og tradisjon 
til ikonmaleriene. Hun har også 
med egne bilder som kan kjøpes. 
Andakt v/Toril S. Ø. Marthinsen.

Ta gjerne med deg noen! 
Hjertelig velkommen!
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JULETREFEST	  
Mandag	  2.	  januar	  2017	  kl.17:00	  

Velkommen	  til	  Barnejuletrefest	  i	  
Sunde	  Kirke.	  

Det	  blir	  mat,	  musikk	  og	  juletregang.	  

Inngang:	  25,-‐	  (vi	  har	  mcash)	  

VI	  SEES!	  

	  	  	  	  	   	  

18. 

Kursopplegget	  er	  etablert	  av	  ALPHA.	  
Undervisning	  og	  hverdagseksempler	  
formidles	  hovedsakelig	  gjennom	  godt	  
bearbeidete	  filmsekvenser	  som	  dekker	  
følgende	  7	  vik@ge	  tema:	  
•  Å	  bygge	  et	  sterkt	  fundament	  
•  Kunsten	  å	  kommunisere	  
•  Konflikthåndtering	  
•  Tilgivelsens	  betydning	  
•  Forholdet	  ;l	  foreldre/svigerforeldre	  
•  Kjærligheten	  i	  praksis	  
•  Et	  godt	  sexliv	  
Det	  @lreCelegges	  for	  private	  parsamtaler	  

SAMLIVSKURSET	  FOR	  

DERE	  ?	  
Et	  parforhold	  er	  som	  en	  bil	  –	  
det	  trenger	  jevnlig	  service.	  

Samlivskurset	  er	  en	  slik	  service.	  
Målet	  er	  å	  gi	  energi	  @l	  nye	  kilometer	  

sammen.	  

Kort	  om	  kurset:	  
Parsamtaler	  

Ingen	  gruppe-‐
samtaler	  
7	  kvelder	  

Noe	  å	  bite	  i	  
Undervisning	  og	  

levd	  liv!!	  
Kurset	  bygger	  på	  kristne	  

verdier	  –	  men	  man	  trenger	  
ingen	  kunnskap	  om	  kristen	  

tro	  eller	  engasjement	  i	  
noen	  menighet	  for	  å	  ha	  
fullt	  utbyCe	  av	  kurset.	  

Åpent	  for	  alle	  par!!	  

Kurset	  arrangeres	  av	  Sunde	  Menighet	  og	  holdes	  i	  Sunde	  kirke.	  
Oppstart	  er	  mandag	  23.	  januar	  ´17,	  og	  fortseCer	  de	  7	  

påfølgende	  mandager	  (unntaC	  27.	  feb	  og	  6.	  mars).	  Tid	  fra	  kl	  
19.30	  ;l	  22.00.	  Påmelding	  innen	  18.	  januar,	  på	  
www.sunde-‐menighet.no/påmeldinger,	  eller	  

menighetskontoret	  (51594600).	  Vær	  ;dlig	  ute.	  Deltakeravgi]	  
600kr	  pr	  par.	  	  

«ALPHA	  har	  laget	  et	  
kursopplegg	  som	  
bidrar	  7l	  å	  bygge	  sterke	  
parforhold.	  Forhold	  
som	  vil	  vare!!»	  

	  
TS	  

«Vi	  har	  vært	  par	  i	  svært	  
mange	  år.	  Først	  halvveis	  i	  

forholdet	  begynte	  vi	  å	  delta	  
på	  kurs,	  og	  vi	  innså	  at	  det	  

ikke	  var	  for	  7dlig.	  Og	  
heldigvis	  ikke	  for	  sent.	  Vi	  har	  
fåF	  mange	  aha-‐opplevelser,	  

og	  7ps	  for	  videre	  godt	  
samliv.	  Derfor	  er	  vi	  	  

fortsaF	  sammen…..»	  

«Vi	  er	  nygiJe!	  Vi	  deltok	  på	  
kurs	  for	  å	  lære.	  Venner	  lurte	  
på	  om	  vi	  allerede	  hadde	  
problemer.	  Vi	  måFe	  forklare	  
at	  deFe	  var	  forebyggende.	  
Vi	  ønsket	  å	  bli	  bedre	  kjent	  
med	  hverandre,	  og	  dele	  
forventninger.	  Nå	  har	  vi	  et	  
sterkere	  fundament.	  Vi	  
gleder	  oss	  7l	  neste	  kurs!»	  

Sunde	  kirke	  

Kåseri,	  
«salmekvidder»	  (Håkon	  

Hagen	  	  
Knudsen)	  og	  sang	  

(Elfrid	  Vistnes	  Mæstad)	  

         Nyttårsfest 
      Sunde kirke 
Fredag 6. jan kl. 19.30 

Velkommen til festaften med  
variert program og god mat. 

Pris	  kr	  250	  (student	  150)	  
	  	  	  	  

Påmelding	  innen	  3.	  jan.	  på	  tlf.	  5159	  4600,	  epost	  Jl	  
post@sunde-‐menighet.no	  eller	  på	  www.sunde-‐menighet.no.	  

Andre jule-arrangement
Mandag 12. des. kl. 17.30-18.30: 
Julekonsert, Sunde skolekorps
Onsdag 14. des. kl. 18-19:
Julekonsert, Kvernevik skolekorps
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SUNDE MENIGHET

Sunde menighet
Besøksadresse:  Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord 
Postadresse:  PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:  51 59 46 00
E-Post:  post@sunde-menighet.no
Bankkonto:  3201.31.65628
Org.nr: 976 993 373 
 Navn tlf. jobb Mobil, epost
Daglig leder (vikar 50%, adm.) Bjørg leidland 5159 46 03 971 65 445 bjorg.leidland@stavanger.kommune.no
Daglig leder (vikar 20%, økonomi) Eli thorset Våge   eli.thorset.vaage@stavanger.kommune.no
Sogneprest (vikar) Sigve Vidnes 5159 4604 951 47 974 sigve@sunde-menighet.no
Organist (vikar 50%) Ghislain Gourvennec  988 78 028   
Diakon toril Signe Ø. Marthinsen 5159 4602  toril@sunde-menighet.no
Trosopplæringsleder Kristin Wallem Dahl 5159 4606 478 65 241 kristin.w@sunde-menighet.no
BU-leder Miriam Røren 5159 4605 901 45 241 miriam@sunde-menighet.no
vaktmester/kirketjener (60%) Astrid H. Pedersen 5159 4605 464 32 130 astrid@sunde-menighet.no
Menighetssekretær (20%) Kristin Ascárd 5159 4608  kristin.a@sunde-menighet.no
Leder av menighetsrådet Margrethe S. Svanes  926 20 697 mr-leder@sunde-menighet.no

Hjemmeside: sunde-menighet.no
Facebook: facebook.com/sundekirke
Instagram: sundekirke
Kirkens servicetorg:  Klubbgata 1, 3. etg:
 tlf 51 84 04 00 (08.00-15.30)

Søndag 4. desember 
ikke gudstjeneste i Sunde kirke. 
Gudstjeneste i Revheim kirke. 
Avskjedsgudstjeneste for biskop 
Erling Pettersen i Domkirken. 

Søndag 11. desember kl. 11.00.  
3. søndag i advent. Jes. 35, 1-10. 
Sigve Vidnes. Sunde sykehjem. 
Dåp. Nattverd. Offer til Menig-
hetsarbeidet. Søndagsskole. 

Søndag 18. desember kl. 11.00. 
4. søndag i advent. 
luk. 1, 46-55. Felles i Revheim.
Audun Erdal. 

Julaften kl. 11.30.  
Gudstjeneste på Sunde sykehjem. 
Sigve Vidnes. 

Julaften kl. 14.30. 
luk. 2, 1-20. Sprell levende. 
Sigve Vidnes. Kvernevik skole-
korps. Offer til Kirkens Nødhjelp. 

Julaften kl. 16.00. luk. 2, 1-20. 
Sprell levende. 
Sigve Vidnes. Sunde skolekorps. 
Offer til Kirkens Nødhjelp.

Juledag kl. 12.00. Joh. 1, 1-14. 
Høytidsgudstjeneste. Sigve 
Vidnes. Dåp. Nattverd. Offer til 
Misjonsprosjektet.

Søndag 1. januar kl.  12.00.  
Nyttårsdag/Jesu navnedag. 
luk. 2, 21.Høytidsgudstjeneste. 

Søndag 8. januar kl. 11.00. 
åpenbaringsdag. 
Matt. 2, 1-12. Gudstjeneste.

Velkommen til 
gudstjenester

Et barn er født 
I julen feirer vi Jesus som ble født i en stall for 2000 
år siden. Denne julen vil vår menighet også minne 

om barna som fødes inn i vår verden i dag – i fattige 
land som Malawi og Etiopia, eller på flukt fra krig og 
lidelse i Syria og Nord-Irak.  Dersom du tenker deg 
på  julegudstjenesten, håper vi du vil gi en gave til 

arbeidet vi gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. 

DØPtE
30.10.16 
Benjamin Cornelius Finnestad 
(St. Petri kirke)

20.11.16  
Emilie Abrahamsen Furre 
(Revheim kirke)

20.11.16  vegard Nicander Solberg 
(Revheim kirke)

DØDE
05.11.16
Ingard Bjorheim Johnsen, f. 1938

11.11.16
Trygve Norheim, f. 1933

Eyvind Skeie har skrevet et femte vers til «Tenn lys».



30 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

HEIMDALL
Dobbeltgarasje med saltak. 
Romslig garasje for to biler. 
Her er det lagt vekt på et  
stilrent design som passer  
i de aller fleste bomiljøer.  
Garasjen er utstyrt med to 
porter. Heimdall kan leveres  
i tre moduler (lengder), blant  
annet med mulighet for bod  
i bakkant. Mål: 6x6 meter.

Montér Randaberg
Randabergveien 312, 4070 Randaberg. Tlf. 47 65 40 00.  
Åpningstid: 7 –19  9 –14. E-post: randaberg@monter.no

MONTÉRKUPPKampanje: desember 2016

*Grunnmur er ikke inkl. i prisen.

*55 900,-

Alt i glass og speil til nybygg og reparasjoner

post@farstad-glass.no              Tlf.: 51 85 47 00              www.farstad-glass.no

Tilbudet gjelder kun i Madlakrossen 22!

25% rabatt 
• på utskiftninger av 
punkterte vindusglass
• på skyvedørs-
garderober
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På Madla Handelslag er vi kjent for å 
lage gode og smakfulle koldtbord. 
Vi har lang erfaring og mange 
fornøyde kunder. Velbekomme!

4% kjøpebonus på alt du kjøper 

Til festen

AMFI Madla   Matåpent:  9-22 (20)  •  www.madlahandelslag.no 

Velkommen
til bords!

Klassisk koldtbord (minimum 10 pers.)  
299,- pr. kuvert
Til enhver anledning  kan vi friste med vårt deilige koldt-
bord. Det inneholder roastbiff, svinestek, 
røkt svineflatbiff, karbonade, sognemorr, 
kyllinglår, håndpillede reker, røkelaks, 
eggerøre, rekesalat, ital-
iensksalat, waldorfsalat, 
potetsalat, sylteagurk, 
stekt løk, remulade, 
smør og brød

Ostebord (minimum  
5 pers.) 185,- pr. kuvert
Vi setter sammen et ostebord 
med 8-10 oster fra vårt rike 
utvalg i Madla Handelslags ostedisk. 
Har du spesielle ønsker, om du ønsker 
et mildt ostebord eller mer smak og fylde, 
er det bare å gi beskjed.

Spekebord  (minimum 10 pers.) 
199,- pr. kuvert
Til sammen 7 typer spekemat: Fenalår, 
spekeskinke, salami og sognemorr er 
faste innslag, resten en variasjon etter 
sesong og tilgjengelighet. Speke-
bordet blir servert med eggerøre, 
potetsalat, rømme, flatbrød/smør.

Snitter (minimum 10 stk.)  29,- pr. stk
Vi lager våre snitter på spiralloff fra eget bakeri: Reker, roastbiff, svinestek, 
røkelaks og kokt skinke. Ønsker du også med karbonade,  
eller at vi skal smøre dine snitter på spiral kneip, er det bare å si i fra.  
Du kan fritt velge hvilke varianter du ønsker uten tillegg i prisen. 
Glutenfrie snitter 35,- pr. stk. 

Kaker fra bakeriet vårt
Prøv vårt rikholdige kakeutvalg: Kransekake, marsipankake, 
fløtekake, Bostonkake, slottskake, sjokoladekremkake, 
fromasjkake eller ostekake. Fås i 2 størrelser.

Vi tar oss av alt til bestillingen, fra å gi råd til å kjøre ut. 
Kontakt oss for et tilbud på tlf.:51 93 30 00 /65. 
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