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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

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

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no
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Tanker i tiden
KARI NESSA NORDTUN, KOMMUNALRÅD, ARBEIDERPARTIET

«Her ska me bo i mange år – itte så tiå går»

«Madlavoll, madlavoll – du e skolen vår. Her 
ska me bo i mange år – itte så tiå går (…)». 
Slik startet sangen vi sang på barneskolen 
jeg gikk på da jeg vokste opp på Madla. 
Den dukker fortsatt opp i hodet mitt når jeg 
tenker tilbake på barndomstiden. Nå, 20 år 
senere, etter å ha studert utenbys og uten-
lands, har jeg endelig bosatt meg her igjen 

med min egen familie. Vi stortrives. Det er med stor glede jeg registre-
rer at flere av mine klassekamerater også vender tilbake til bydelen. 
 I løpet av de siste årene har det skjedd mye spennenende i bydelen. 
Dessverre er kiosken «Snobå» historie, men ny historie skrives. Madla 
amfi, Kvernevik svømmehall og idrettsanleggene på Forum  området.  
Vi vet at prosessen med arkitektkonkurranse for nytt bydelshus i 
Kvernevik er ferdig. Nå gjenstår vurderingen. Og ikke minst har vi fått 
i stand den fantastiske turstien i Hafrsfjord.  For oss i Arbeiderpartiet 
er alt dette viktige tiltak for å sikre at bydelen og hele byen er attrak-
tiv for barnefamilier. For i en tid hvor vi opplever reduksjon i antall 
barnefamilier i kommunen, er satsing på byens attraktivitet spesielt 
viktig. Andre viktige tiltak er skoler og barnehager. Allerede i 2012 var 
vi i Arbeiderpartiet på befaring på Madlamark skole hvor vi ble vist 
skolebygningens elendige tilstand. Synet som møtte oss førte til at vi 
prioriterte rehabilitering av skolen i vårt budsjett samme året. Skolen 
var allerede da «rødlistet» i kommunens oversikt, som betydde at den 
var i svært dårlig forfatning. Dessverre, stemte flertallspartiene (H, V, 
KrF, PP og SP) mot vårt budsjett og derfor er skolen fortsatt i dårlig for-
fatning. Nå, fire år etterpå har imidlertid rådmannen innsett alvoret, 
og endelig satt av 251 millioner til riving og nybygg av skolen. Det er 
ventet at skolen vil stå ferdig i 2020. Vi gleder oss. 
 En annen skole som er i vårt søkelys er Kvernevik skole. Skolen har 
behov rehabilitering, og et nybygg med et inkludert bydelskulturskole. 
Området rundt skolen har levekårsutfordringer, og en bydelskulturskole 
vil være et viktig bidrag til en positiv utvikling for området. Da rådman-
nen la frem sitt budsjett for 2017-2020 la vi umiddelbart merke til at det 
ble foreslått å utsette dette prosjektet frem til 2023. Rådmannen be-
grunner utsettelsen med «budsjettmessige årsaker». Vi i Arbeiderpartiet 
vil ikke akseptere at dette viktige prosjektet kommer bakerst i køen. I 
vårt budsjett satt vi derfor av 196 millioner kroner slik at byggingen på 
Kvernevik kan begynne allerede i år med ferdigstillelse i 2020. Dess-
verre, stemte flertallspartiene (H, FrP, KrF, PP, SP og V) mot vårt budsjett, 
og skolen med bydelskulturskole vil ikke stå ferdig før i 2023.
Vedlikehold av skoler er ikke bare viktig for våre barn og de ansatte 
som er brukere av bygningene hver eneste dag. Men det er også et vik-
tig bidrag til å opprettholde sysselsettingen i bygg og anleggsbransjen 
i disse krevende tidene kommunen nå står ovenfor. Vi er også opptatt 
av status for rehabilitering/nybygg av Revheim skole, og stilte derfor 
spørsmål om dette i arbeidsutvalget til kommunalstyret for byutvikling 
rett før jul. Nå venter i spent på svaret. For vi vil sikre at «Her ska me 
bo i mange år – itte så tiå går (…)» blir en realitet også for mine barn.

Foto: Tommy Ellingsen
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KVERNEVIK 
SANITETSFORENING

Vi starter året med å lage fastelavensris, 
- vi selger på dørene og i butikkene i 
Kvernevik. Håper du vil støtte oss med 
å kjøpe ris. Ha gjerne kontanter 
hjemme den uken. Salget starter 
i uke 8. Ny pris pr.bunt er kr. 75. 
Noe av overskuddet går til barn og 
unge i Kvernevik, og Kreftomsorgen 
i Rogaland.

Årsmøte 13. februar (se egen annonse)
Møte 13. mars kl.19.00

Basar 22. mars kl. 18.00  
Sang og musikk av BBK 
Møte 3. april kl. 19.00

Foredrag: Erfaringer om demens midt i livet. 
V/Anne Grethe Sirevåg

Møte 8. mai kl.19.00  
For mer info. Se oppslag før hvert møte.

  Kvernevik Sanitetsforening v/Olaug Svendsen (leder)
Grasrot nr. 99380971

ønsker alle et godt nyttår!

Madla Sanitetsforening
Program Medlemsmøter 

Våren 2017 
Speiderhuset kl. 18.30

 
Onsdag 22. februar: Årsmøte 

Foredrag av:
Marianne Emberland Johnsen

HPPS «Viser hjerteputer for brystopererte»

Onsdag 29. mars: 
Reiseeksperten - Finnøy Buss

v/ Anne Grethe Brandal vil orientere om turer

Onsdag 26. april: Foredrag av: Egil Eriksson?
«Stavanger i bilder»

Mai: Sommertur

Norske Kvinners Sanitetsforening

KVERNEVIK 
SANITETSFORENING

Årsmøte 13. februar kl. 19.00  
 Sted: Sunde/Kvernevik bydelhus.

Årsmøtesaker. Valg. Orientering av koordinator 
Lena Nerberg i spleiselaget. Snu Trenden.

Velkommen!

  Kvernevik Sanitetsforening v/Olaug Svendsen (leder)
Grasrot nr. 99380971

Nordvesten ønsker å være et annonseorgan for foreninger 
og lag som har møter eller arrangement de vil gjøre kjent. 
Vi lager gjerne annonseforslag til dere og sender dere en 

korrektur. Nordvesten blir lest av mange og har svært rimelige 
priser sammenlignet med avisannonsering.

Denne annonsen koster kr 425 for foreninger og lag 
(50 % rabatt i fht fi rmaannonser)   

Ta kontakt på mail til annonse@nordvesten.net 
eller mobil 412 03 297 (Ola Helgeland).

Bydelsblad for Madla

Ta kontakt på mail til annonse@nordvesten.net
eller mobil 412 03 297 (Ola Helgeland).

Annonsen når 20 000 mennesker i Madla bydel! 

Møte i Madla Historielag avholdes 
tirsdag 21. februar kl. 19.00

på Hafrsfjordsenteret 

Årsmøte 

med årsmelding, regnskap og valg.

Historie knyttet til Hafrsfjord bru. 
Gunnar Skadberg, lokalhistoriker. 

Ny stamvei fra Sola til E39 i Randaberg. 

Status og planer fremover. 

Kari Raustein, leder av kommunalstyret 

for byutvikling. 

Velkommen!
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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 diskusjonsgruppe.
Kl. 12.00 Litteraturgruppe,  
siste tirsdag hver mnd. Fulltegnet.

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 bydelshuset 
for tur i nærmiljøet, etterpå 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 bordtennis 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. 08.30 til 09.30 Gladtrim 
med Lodvar Solholm, ny tid.

Gruppe 2: Kl. 09.40 til 10.40 Gladtrim 
med Lodvar Solholm, ny tid.

Gruppe 3: Kl. 10.50 – 11.50 Gladtrim
med Lodvar Solholm, ny tid.

Torsdag:
Kl. 11.00 Pilates med Aina Sørhus.
Kl. 12.00 Trim med Eli Fjågesund.

Fredag:
Kl. 10.15 Styrke og balanse med 
Astrid Eriksen, ny tid.
Kl. 11.15 Sterkere, friskere kropp  
i balanse ved Astrid Eriksen, ny tid.

Ledige plasser på alle trimgruppene.
Det selges treningskort for våren 2017.

Vertskapsleder  
Gro Sørli Sikveland

MADLA
Madla bydelshus

Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

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

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

Se nærmere info: 
”Det skjer” i Rogalands Avis 

og ”Kalender” Stavanger Aftenblad

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

Onsdag 1. kl. 12.30
Ryfastprosjektet - ved Øyvind Ellingsen, 
Statens Vegvesen, kommunikasjonstaben. 
Informerer status for utbyggingen og hvor 
langt arbeidet er kommet. Viser bilder. 
Gratis entrè.

Onsdag 15. kl. 12.30
Engwall Pahr-Iversen med skråblikk  
på Stavanger slik byen var på 1980-tallet. 
Entrè kr. 50,-.

KOMMENDE AKTIVITETER:
Onsdag 1. mars kl. 12.30
– Vi som var voksne da oljealderen begynte. 
Hva har skjedd? Ved pensjonert olje-
journalist Harald Bøe fra NRK.

Tirsdag 4. april kl. 11.00 
– Påskelunsj. Deilig buffet. Påmelding.  
Kr. 170,- pr. pers. 

FEBRUAR:
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Et nytt år og nye muligheter
Madlaspeiderne startet opp igjen sine speideraktiviteter i begynnelsen  

av januar. Mange nye  første klassinger var møtt opp med forventninger om  
mange kjekke opplevelser i speideren og flere nye foreldre-ledere har det  

også blitt. Veldig kjekt at så mange voksne også synes at speideren er et kjekt  
sted å være. Uten de voksne hadde det ikke blitt speiding.

TEKST OG FOTO: JANE DORNER

Samfunnsengasjement i speideren
Det neste halvår har vi i Madla-
speiderne et spsesielt fokus på 
samfunns engasjement. Det gjen-
speiler seg i programmet til enhet-
ene fra de minste i beverne til de 
største i tropp. Samfunnsengasje-
ment kan være så mangt. Å ta vare 
på naturen og småfuglene rundt 
oss er også samfunnsengasjement. 
Derfor har beverne laget skikke-
lig god fuglemat til småfuglene. 
Med delfiafett, solsikkefrø, nøtter 
og tørket frukt har de støpt maten 
oppi tomme melkekartonger. En 
god ide til deg som liker å ha små-
fuglene i hagen.
 De litt større speiderne har be-
søkt bystyresalen i Stavanger og fått 
innføring i hvordan vårt lokalde-
mokrati fungerer. Flott at varaord-
fører Bjørg Tysdal Moe stiller opp 
og gir ungdommen nyttig læring.  
I tillegg har det blitt byvandring 
hvor de på en interresant måte har 
fått god historieundervisning om 
livet i Stavanger før i tiden. Det er 
viktig å kjenne til fortiden for å 
kunne forstå nutiden.
 Å rydde de flott strendene våre, 
fra Viste i nord til Vigdel i sør, er 
viktig samfunnsengasjement som 
kommer oss alle til gode. Ikke 
minst er det viktig læring i å se hva 
bosset gjør med naturen i havet, og 
hvor mye plast som flyter der. Dette Alle hjelper til når beverspeiderne lager mat til småfuglene.
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er et stort verdensproblem som 
kommende generasjoner må hånd-
tere. Ved å delta i strand rydding 
sammen med Jærens Friluftsråd vil 
speiderne med egne øyne se hva 
som skjer hvis vi ikke håndterer 
søppelet vårt på rett måte.

Alle ser vi frem mot vår og lysere 
dager men i mellomtiden venter 
mange kjekke opplevelser i skog 
og mark selv om det er mørkt.

Speidere på byvandring fikk høre historien om Lars Lende i Lendeparken.
Alle som ville fikk prøve seg som talere  
i bystyresalen.

Det er viktig å stille spørsmål når man har fått en stol i bystyresalen.
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Gravearbeidet har 
startet på Nore Sunde
Området Nore Sunde grenser mot Sundekrossen (Rv. 509) i sør, Århaugveien  
i nord og Kvernevikveien (Fv. 409) i vest. Området er totalt på ca 153 mål og  

vil samlet gi rom for ca 600 boenheter.

TEKST: ARILD TOPDAHL

Første byggetrinn
Felt B2 (ref. figur) skal bygges ut 
først. I det første byggetrinnet skal 
163 boenheter ferdigstilles. 99 
blir trehus, små og store rekkehus 
samt leiligheter i 4-mannsbolig. 
64 boenheter skal fordeles på tre 
blokker i bakkant av trehusbe-
byggelsen. 

Bebyggelsen
Hovedinspirasjonen for utforming-
en av feltet er hentet fra bolig-
strukturen i tettbygde småhusbyer. 
Slike byer karakteriseres av smale 
gater, små parker og torg, og varia-
sjon av boligtyper i ulike høyder, 
bredder og farger. Mange av disse 

byene fremstår som «tilfeldige», 
men til tross for variasjon i bolig-
ene langs gaten oppfatter man ofte 
at det likevel er en form for har-
moni i denne variasjonen. 

Småhus
Innenfor «småhusbyen» i Nore 
Sunde felt B2 er det lagt til rette 
for 8 ulike boligtyper som er 
plassert sammen i varierte rekk-

Feltet B2 (se Nordvesten nr 2-2015) er den første delen som skal bygges ut. 
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er. Boligtypene har ulikt innhold 
som henvender seg til ulike men-
nesketyper i ulike livssituasjoner 
og faser. Størrelsen på boligene 
varierer fra ca. 60 m2 leiligheter i 
firemannsbolig opp til rekkehus på 
ca. 190 m2 med mulighet for egen 
utleiedel. Byggehøydene varierer 
mellom to og tre etasjer, hvor noen 
av boligene med tre etasjer bygges 
med underetasje/sokkel.

Blokker
Blokkenes plassering i bakkant 
av feltet gir en innramming til 
resten av bebyggelsen. I dag finner 
man enkelte rekker med grantre i 
området som lebeplantning mel-
lom jorder og åkre, og rundt den 

eksisterende bebyggelsen. Blokk-
ene i felt B2 søker å ta opp denne 
formen og funksjonen, og er 
plassert opp mot den eksisterende 
vegetasjonen. 
 Blokkbebyggelsen består av  
tre boligblokker som er fra tre til 
fem etasjer. Det er et mål at 
 blokkene skal framstå uten et 
markant skille mellom etasjene, 
men at fasader og høyder «flyter» 
over i hverand re. Det er utsikt fra 
blokkene i flere retninger, og det  
er derfor lagt opp til at flere av 
leilighetene har terrasser og fasad-
er mot flere himmelretninger. 
Generelt er det lagt vekt på store 
terrasser og balkonger for alle lei-
lighetene.

2.000 skal bo her
Allerede i utgangen av 2018 skal 
den første leiligheten overleveres. 
Utbyggingen vil skje i et samar-
beid mellom Øster Hus og Øgreid 
Eiendom. Utbyggingen av hele 
området vil ta 10 til 13 år avhengig 
av markedet. Tre milliarder kroner 
skal det investeres i prosjektet, og 
når alt er ferdig vil ca. 2.000 men-
nesker bo her. Øster Hus startet 
arbeidet uten å ha solgt en leilig-
het og mener tross nedgangstider 
i regionen, at risikoen er minimal. 
«Risikoen må sees i lys av at dette 
er et unikt område, som vil være 
meget attraktivt for både unge og 
eldre». Dette vil nok de fleste være 
enig med Øster Hus i.

Illustrasjon viser hvordan B2 forholder seg til omkringliggende delfelt, turveger og andre ferdselslinjer for myke trafikanter.
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TEKST OG FOTO: ARILD TOPDAHL

Treningsvillige deltakere
Når Nordvesten besøker Madla FFO, 
møter vi motiverte og glade gutter 
og jenter. Denne dagen er det ca. 50 
elever på feltet. Deltakerne blir delt 
inn i grupper etter alder, innsats og 
ferdigheter. Det er fokus på lek med 
ball. «Det er viktig at deltakerne 
har det gøy. Vi vekt legger smålags-
spill med mye aktivitet og der den 
enkelte får mye ballbe røring» sier 
leder av Madla FFO Eirik Hauge. 

Ordensregler
Madla FFO har i dag over 100 aktive 
fordelt på 3 ukedager. Flere av 

deltakerne går 2 dager i uken, mens 
andre går 1 dag. Det er viktig at 
deltakerne kommer til et miljø, der 
de føler seg trygge og trives. Videre 
at den enkelte utvikler sine fot-
ball ferdigheter og får en følelse av 
mestring. Derfor er det viktig at alle 
respekterer gjeldene ordensregler: 

• Alle skal være snille med alle
• Hør etter når treneren snakker
• Rydd etter deg inne etter maten
•  Alle ransler skal inn i garderoben
• Alle skal være inkludert
• Ikke ta med mat ut
• Ball eller løping ikke tillatt inne
• Skytes ball vekk hentes den
• Vi har nulltoleranse for mobbing

Fotballtrening med motiverte og  
glade gutter og jenter

Trening i føring av ball. Fra høyre Hans Christian Antonsen, Daniel G. Knudsen, Daniel Hetle, Leander Mydland, Tobias Malmstrøm Johansen, 
Heine C. Nilsen. Elevene går i 3. klasse på Madlamark og Hafrsfjord skole.

En ivrig deltaker på Madla FFO,  
Kristian Fredrik Krohn Jenssen.

Madla FFO er et tilbud til elever fra 2. til 7. klasse på Sunde, Hafrsfjord, Madlamark og 
Madlavoll skole. Elevene møter på Madlahuset etter skolen kl. 13 hvor de får servert et 
måltid med varm mat og brødmat, frukt og drikke. Tilbudet omfatter videre fotball-
trening med kvalifiserte trenere og avsluttes kl. 16.
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Madla IL

Glade gutter klar for dagens fotballtrening. Fra høyre Amund Susort, Leo Robertsen, Benjamin Wølstad, Sander Nilsen og Jonas Myklebust.  
Alle går i 5. klasse på Hafrsfjord skole.

Fotballjenter i matkø for å hente dagens tomatsuppe. Fra høyre 
 Sannah Kvia fra Sunde skole , Maren Wetrhus Minde fra Madlamark 
skole og Cecilie Pedersen Husdahl fra Madlavoll skole. 

Trener Eirik Hauge ser til at oppvarmingsøvelsene utføres riktig.
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Det var en gang det var…

Skibakker på Madla
Det var en gang, – slik starter de fleste eventyr. Ja, det var  
en gang det var skikkelig med snø på Madla. Den gangen  
ungdommen stod på ski. Og ikke bare det, – de hoppet på 
ski. For å dokumentere dette har Nordvesten fått hjelp av Arne 
Jørpeland, bonden i  Møllebukta, som er lokalkjent på Madla. 
Hopprennene i 1939 og 1940 har han hørt mye om. Og når det 
gjelder hopprennet på Ullandhaug i 1947 var han selv til stede, 
6 år gammel, sammen med sine to eldre brødre.

TEKST OG FOTO: JARLE LØNO

Det startet med et hopprenn i 
flombelysning i begynnelsen av 
januar 1939 (overrennet stod ferdig 
i 1938), med 29 deltakere i alder 
fra 13 til 40. Så kom vinteren 1940 
og det var flere renn i bakken. 
Blant deltakerne skulle også Birger 
Ruud være. Påsken det samme året 
blåste en orkan ned over rennet, 
og under krigen var det ingen 
hopprenn der. I 1947 ble over-
rennet på nytt bygget opp igjen, og 
9. april det året ble det arrangert 
et hopprenn på Ullandhaug som 
fortsatt mange husker. Det samlet 
hele 10.000 tilskuere rundt bakk-
en (se over), og Ernst Knudsen fra 
Kongsberg satte bakkerekord på 33 

meter. Senere blåste overrennet 
ned igjen og ble fjernet for godt. 
I dag kan man fortsatt se steinene 
som hoppet var laget av.
 Hoppbakken ligger på motsatt 
side av Ullandhaugtårnet i forhold 
til veien opp til tårnet. Man må gå 
et lite stykke nedover marka før 
man kommer til bakken og unna-
rennet (gruset sti). På bildet over 
til høyre står Arne Jørpeland på 
steinene som hoppet en gang var 
laget av. Unnarennet er der fort-
satt, selv om få tenker over det 
når de går tur i området. At det 
ble hoppet 33 meter i den bakken 
virker imponerende, ut fra bakkens 
størrelse slik den fremstår i dag. 
Men Nordvesten får tro at histori-
ene fra 1940-tallet er sanne. 

 I følge en artikkel i Stavanger 
Aftenblad av 2012 hadde Sørmar-
kas Venner tanker om å bygge opp 
igjen skibakken, noe kommunen 
var positiv til, men disse planene 
er ikke lenger aktuelle. Snøfattige 
vintrer er nok en utfordring. 
 Så forflytter vi oss til et annet 
sted på Ullandhaug, til den bakk en 
som har fått navnet «Slalombak-
ken». Den startet oppe sør for Ul-
landhaugtårnet (omtrent der hvor 
den nye gapahuken er bygd) og 
gikk ned til dagens universitetsom-
råde. Til og med Nordvesten husker 
godt at det på åttiårene var stor 
skiaktivitet der. For den gangen var 
det til tider godt med snø.
 En gang ble denne bakken 
karakterisert som veldig bratt, noe 

Ernst Knudsen fra Kongsberg satte bakkerekord på 33 meter. 
Foto: Byarkivet. 

Hopprennet i Ullandhaug 9. april 1947 samlet 10 000 tilskuere. 
Foto: Byarkivet.

Arne Jørpeland husker hopp-
rennet i 1947, når han var 6 år 
gammel.
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som man kanskje i dag ikke ville si 
om den. 
 Lørdag 14. januar hadde Lisbeth 
Fjæran med sin Ingvild på 6 år 
kommet fra Vaulen for å ta i bruk 
akebrettet i denne slalombakken. 
For akkurat den weekenden var det 
3-4 cm. med snø i området. Ikke 
nok til å gå på ski, men nok til å 
ake.
 Det er også flere andre skibakker 
på Madla som Arne Jørpeland i sin 
barndom stod på ski i. En av disse 
var Lima-bakken, på oversiden av 
Møllebukta. Navnet har den fått 
etter Ole Gabriel Lima som eide 
området. Arne Jørpeland forteller 
at de måtte passe på å ikke skli på 
en brønn nede i bakken, en slags 
oppkomme. I dag er den øverste 
delen av Lima-bakken bebygd av 
hus (oversiden av stien).
 Den dagen Nordvesten og Arne 
Jørpeland «besiktiget» bakken 
var det god aktivitet i bakken av 
akebrettkjørere. For selv om snøen 
ikke dekket gresstustene, så var det 

Limabakken ved Møllebukta brukes aktivt til akebrett med en gang  
det ligger noen cm snø i bakken.

Arne Jørpeland foran Reiersenbakken på Madlastø.

Utrolig at det gikk an å hoppe 33 meter i denne lille Ullandhaugbakken. 
Foto: Byarkivet.

Arne Jørpeland på hoppet til den gamle Ullandhaugbakken.

 «Slalombakken» var i bruk som hoppbakke 
også på 80-tallet. Den var sør for Ulland-
haugtårnet. Foto: Byarkivet.

nok snø til de små håpefulle.
 På Madlastø var det også en  
skibakke (Reiersenbakken) som Arne 
Jørpeland fartet til i sin barndom. 
Det skjedde frem til han gikk i 6. 
klasse, og det var oftest om etter-
middagene etter skoletid han var 
der sammen med sine to brødre. 
 Han husker godt Jarl  Sørmarken 
som hadde fått seg skikkelige hopp-
ski med tre renner under. Mens 
Arne og hans «likeverdige» hop-
pet 6-8 meter på sine «pinne ski», 
hoppet Jarl hele 12 meter. En gang 
landet han på tuppene og ramlet. 
For landingene var så ulike og ned-
slagene så ymse, forteller Arne. 
 Arne Jørpeland forteller at det 
var stor skiaktivitet i hans barn-
dom. Det var gode snøforhold og 
skisesongen var relativt lang. Men 
det er lenge siden det var 1 meter 
snø på flatmark, og utviklingen er 
jo ikke så positiv. «En vinter uten 
skikkelig snø synes å bli et van-
ligere syn på Madla fremover», sier 
Arne Jørpeland.
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Sunde sykehjem. Slåtthaug sykehjem.

Middagstider på sykehjemmene

I den siste tiden har det vært fokusert en del på middagstidene på  
sykehjemmene våre, og om beboerne får i seg nok mat. Middagsmåltidet har  

vanligvis blitt servert tidlig på dagen, i halv ett, ett-tiden. Har det vært av  
det gode at middagen blir servert så tidlig, eller er det bedre med middagen  

senere på dagen? Nordvesten tok en spørrerunde til Sunde – og Slåtthaug  
Sykehjem for å høre hvordan situasjonen var der.

TEKST OG TEGNING: ELSE-MARIE REVHEIM

Sunde Sykehjem
Anne Røsbak, virksomhetsleder på 
Sunde Sykehjem, forteller at de først 
prøvde med sen midd ag på en av 
de to avdelingene. Det var så vel-
lykket at nå får alle midd agen ser-
vert klokken fire. Både beboerne og 
de ansatte er fornøyde med  dette, 
det har ikke kostet noe ekstra, og 
de ansatte har vært kjempe-
flinke med omstillingen, 
sier hun. Nå har vi 
frokost halv ti, lunch 
halv ett, middag fire og 
kveldsmat sju. Bebo-
erne får mer matlyst 
når det går lengre tid 
mell om lunch og middag, 
og får i seg mer mat.
 De som vil ha noe å spise 
før frokost eller etter kveldsma-
ten, får f.eks. suppe, banan eller 
ekstra næringsrik yoghurt. Dersom 
noen våkner om natten, er det 
godt med litt ekstra havresuppe. 
Vi har fokusert på at beboerne skal 
få næringsrik mat, og at maten 

ser fristende ut slik at beboerne 
får matlyst. Stavanger Byggdrift KF, 
storkjøkkenet, leverer middagen 
vakuumpakket og den blir varmet 
opp i damp ovn her. De ansatte er 
flinke, pynter med grønt og tomat-
er, og lager påsmurt til dem som 
vil ha det, sier Anne Røsbak.

Slåtthaug Sykehjem
Her skal vi begynne med sen mid-
dagsservering den sjette februar. 
Vi er spente og gleder oss veldig til 
dette, sier kjøkkensjef Anita Barkved 

på Ståtthaug Sykehjem. Med eget 
kjøkken lager vi all mat en selv. Mid-
dagserveringen blir flyttet til klokk-
en fire, så vil vi ha lunchen klokken 
ett. Med middag en så sent, vil det 
ikke være midt i vaktskifte og vi får 
mer ro om måltidet. Kveldsmaten 
blir servert klokken sju, og de som 
er våkne, får havre suppe eller yog-
hurt i ni tiden. For at det ikke skal 

bli så lang nattfaste, får de som 
vil, en ekstra tidlig frokost i 

tillegg.
 Det er viktig å høre 
på hva beboerne sier. 
Siden vi har eget 
kjøkken, kan maten 
tilpasses hver enkelt. 

Dersom en beboer ikke 
liker eller tåler fisk, kan 

vi lage noe annet. Kokkene 
presenterer alltid maten og 

snakker med beboerne, som ofte 
kommer innom kjøkkenet når de 
kjenner matlukten. Vi er opptatt at 
maten skal være nær ingsrik, god 
og velsmakende, slik at beboerne 
får matlyst og trives, sier Anita 
Barkved.
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Madla-Revheim-utbyggingen

TEKST: JARLE LØNO.
ILLUSTRASJONER: STAVANGER KOMMUNE, 
COBE, LUXIGON

Navnebetydning
Den framtidige utbyggingen på 
Madla-Revheim består av 6 felt-
er med disse arbeidsnavnene: 
 Nittende, Revheimsknopen, Midtla, 
Hamlet, Bakkebyen og Kaizerne. 
Det er den danske arkitekten som 
har funnet på disse navnene, og 
det er stor sannsynlighet for at 
disse navnene ikke vil bli de 
endelige. 

Midtla er foreslått fordi dette feltet 
er «midt» i om rådet og vil huse de 
mest sentrale elementene i feltet. 

Så har man lagt på «la» for å gjøre 
det litt «norrønsk». 

Kaizerne spiller både på Kaizers 
orkester og de militære kasernene 
som en gang var her. 

Bakkebyen er valgt fordi det akku-
rat her er et litt bakk ete område. 

Hamlet har tilknytning til  
Shakespeare, uten at Nordvesten 
helt forstår sammenhengen. 

Revheimsknopen og Nittende er 
også brukt, men det fremkommer 
ikke forklarende opplysninger  
i prosjektet.

Midtla
Midtla-feltet vil bestå av hus/blokker 
i varierende størrelser. Feltet består 
av 25 mindre enheter. Hver enhet 
har en kombinasjon på 1-3 etasjer 
(1 enhet), 2-3 etasjer (2), 2-4etasjer 
(2), 3-4 etasjer (1), 3-5 etasjer (3), 
3-6 etasjer (13), 3-8 etasjer (1), 4-8 
etasjer (1), 4-12 etasjer (2). 
Enhetene som er på 12 etasjer er 
tårnbygg/hjørne-bygg og vil være 
en del av enheten. Disse to tårnene 
sees på skissetegningen like under 
Midtla-navnet. Det  legges opp til 
at feltet har en høyere utnyttelse 
enn det man ellers arbeider med i 
Stavanger, forutsatt at det gir gode 
fellesområder og byrom som er til 
glede for beboerne. 

Den fremtidige utbyggingen av  
Madla-Revheim skal inneholde  
4.000 nye boliger, med barne-
skole, barnehager, sykehjem, 
idrettsbaner og lokalsenter. 
Innflytting vil tidligst skje i 
2020. Utbyggingsfeltet ligger på 
begge sider av Revheimsveien.

De fremtidige planene går ut på å bygge 4.000 boenheter i Madla-Revheim.

Europris og Coop Extra finnes rett 
under l’en i navnet Midtla. ▶



Planer for utbygging  
av Madla-Revheim
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Hvor har Kvernevik 
navnet sitt fra?

En som vet mer om dette er Torger Ekeland. Han opptatt av vår nære historie,  
og har i 4-5 år administrert Facebook-gruppene: Madla, Revheim, Sunde og  

Kvernevik (2.354 medlemmer) – Stavanger før i tiå (19.295medlemmer) og  
Gamle dagers folk og fe i Stavanger (6.619 medlemmer).

Etterat kvernhuset brant ned,  
ble det bygget et elektrisitetsverk 
ved bekken.

Vi har retningslinjer for hva som 
kan publiseres, sier Torger Ekeland. 
Det er helt reklamefritt, og slik skal 
det alltid være. Og så er vi nøye 
med kildehenvisning, sier han. 
Vi publiserer ikke uten å oppgi 
kilder. Opplysningene om kvernen  
i Kverne vik kommer fra Facebook-
siden hans, Madla, Revheim, 
Sunde og Kvernevik.

Kverneviksbekken
Før navnet Kvernevik ble tatt i 
bruk, het området Nord-Sunde. 
Kverneviksbekken renner fra 
 Hålandsvatnet og ut i Vika, og 
markerer grensen mellom kommu-
nene Randaberg og Stavanger. Fra 
langt tilbake har det vært møller i 
bekken. Omkring 1850 ble det byg-
get en noe større mølle på b.nr. 7, 
og i tillegg en mindre brygge nede 
ved osen, for lasting og lossing av 

korn og mel. Det ble også behov 
for veier, først mot Randaberg, 
siden mot Sunde og Revheim. Det 
var forretningsmenn fra Tananger 
og Stavanger som sto bak, med 
losoldermann og kjøpmann Gabriel 
Monsen fra Tananger som en av de 
førende. Sønnen hans, Donkard 
Monsen, overtok bruket og drev 
dette til mølla brant i 1909. De 
hadde ikke forsikring og derfor ble 
ikke mølla bygd opp igjen.

Kvernhus = Mølle
Torger Ekeland forteller at kvern-
hus er det samme som mølle. 
Inne i kvernhuset var det to store 
steinhjul, kvernsteiner. Det øver-
ste hjul et dreide rundt, mens det 
nederste sto stille. Steinene var så 
tunge at de knuste kornene mell-
om seg, og kornet ble til mel. Mølla 
lå der hvor bekken er oppdemmet 

med en steinmur. Demningen ga 
vannet høyde, slik at det kunne få 
fart i rennen ned til kvernkallen, 
som drev kvernsteinen. Torger Eke-
land forteller at det ble malt både 
mel og gryn.

Elektrisitetsverk
Etter brannen fikk bekken en ny 
betydning, nå som drivkraft for det 
første elektrisitetsverket i området. 
Dette startet i 1914, men ble ingen 
suksess. Selv om Hålandsvatnet ble 
oppdemt, ble det for liten høyde, 
for liten fart på vannet, og for lite 
elektrisitet. Verket ble nedlagt og 
generatoren, dynamoen som lager 
strøm, ble tatt ned og solgt. Det vi 
ser i dag er rennen til kraftverket. 
Den er murt sammen av stein og 
sement. Nå blir rennen brukt til å 
sette ålefelle i, sier Torger Ekeland 
med et smil.

TEKST, TEGNING OG FOTO: 
ELSE-MARIE REVHEIM
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Rennen til kraftverket er like ved  
turveien mellom Kvernevik og  
Hålandsvatnet. 

Vannet fosser enda mellom 
 Hålandsvatnet og Kvernevik.
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TEKST OG FOTO: OLA BARKVED

I gamle dager – dvs for ca. 30 år 
siden – var det vanlig at det var 
ungdommer som trente ungdom-
mer i Sunde Idrettslag. I nyere tid 
har det stort sett vært foreldre som 
har vært trenere og ledere. 
 15 åringene i Sunde Idrettslag har 
i år fått nye trenere og det er de 
to unge guttene Joakim Aspelund 
og Stian Espedal. De jobber med 
en gjeng på 18 gutter og Joakim og 
Stian har satt seg noen gode mål 
for sesongen: Vi skal kose oss og 
ha det kjekt på treningene, men vi 
skal samtidig være seriøse.

 Alle i troppen skal bli involvert 
og ingen skal bli utelatt. Mottoet er 
flest mulig, lengst mulig og kjekk-
est mulig.
 Laget skal spille i 3. divisjon og 
de har som mål å få et best mulig 
resultat. Vi som kjenner Joakim og 
Stian vet at de er vinnerskaller – så 
målet er nok å vinne! Laget har en 
drøm om å reise til Danmark på 
turnering i sommer.
 Alle nye som vil begynne  
eller prøve seg er hjertelig velkom-
ne – ta kontakt med daglig leder 
Helen Husebø på telefon 902 71 865 
eller på mail 
dagligleder@sunde-il.no.

Ungdommer trener ungdommer!

TEKST: HELEN HUSEBØ

Sunde IL fotballavdeling har etab lert et juniorguttelag. 
Det er 2 år siden vi hadde det, så det er kjekt at det gror i 
ungdomsavdelingen vår.
 Det er mange tidligere Sunde gutter som vender hjem 
igjen. I tillegg er det begynt noen nye spill ere. Alders-
gruppen er fra  årgangene 1997-2000. Junior-laget trener 
fast inne i Randaberg Arena hver tirsdag, og skal etter 
hvert ut på egen hjemmebane og trene. 
 Laget har 20 spillere, og trener teamet Morten Reitan 
og Eldar Cindrak ser positivt på treningsfrivillige gutter 
og gleder seg til sesongstart.

Sunde IL 
Juniorgutter

TEKST: HELEN HUSEBØ

Sunde IL senior menn 7. divisjon er i år påmeldt i avde-
ling 3. Vi er en gjeng på 20 mann, og trener på Kverne-
vik Stadion hver tirsdag og torsdag fra kl. 20.00.
 Vårt motto er: Spill og ha det gøy, både på og ut forbi 
banen, vi har gode og kjekke øvelser, lette kondisjons-
treninger samt stor  sosial faktor.
 Har du lyst til å bli med? Møt opp og prøv deg eller ta  
kontakt med trener Åge Hanstvedt på mobil 928 29 490.

Senior menn  
7. divisjon

Joakim og Stian vil det beste for spillerne og 
de skal være gode forbilder.
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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 !

Søn   5. febr. kl. 11.00 Nattverd 
Søn 12. febr. kl. 11.00 Hans Edv. Bø
Søn 19. febr. kl. 11.00 Kåre Eidsvåg
Ons 22. febr. kl. 19.00 Årsmøte/Kolbjørn Bø

SUNDE BEDEHUS
Sundeveien 29

Velkommen!Sunde bedehusforening 
v/Torbjørn W. Mobil: 41554773
Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677  

09.02  kl. 19.30  Samtalemøte Besøk fra ImF 
14.02  kl. 10.30  Formiddagstreff 
              Andakt v/ tidl. sykehusprest Leif Jon Paulsen.  
              Han vil også ha et innslag om Arne Garborg. 
23.02  kl. 19.30   Årsmøte 
Ønskes flere opplysninger, gå inn på www.sundebedehus.no

Feiring på Amfi Madla
Tidligere kollegaer ved Sunde skole feiret at Kate Elin Norland ble 
tildelt hedersprisen Madlabonden 2016.

Fra venstre: Anne Elisabeth Peck Lønningdal, Inger Marie Skadsem, Berit Lea Larsen, 
Gunvor Lund, Berit Erland (som holder opp Nordvesten med bildet av Kate Elin), 
Lise Jorunn Malde, Olga Hervik, Odd Kåre Solheim, Wenche Skadberg og Grete  
Fredriksen. Foto: Ingrid M. Østbø. ▶

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.

Din Interiørbutikk

Vi utfører også håndtverktjenester

Maling Tapet Tepper Gulvbelegg

TANNLEGE ANDREW WURNER
Vi tar imot nye pasienter.

Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord. 
Gratis parkering. 

Andrew kontaktes på 51 55 60 67  
eller post@tannlegewurner.no

Velkommen!

w w w . t a n n l e g e w u r n e r . n o
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DET SKJER I MADLAMARK
Søndag 5. februar kl 11.00. Eva Vassbø. Dåp. Nattverd.
Tirsdag 7. februar kl 8.30. Morgenmesse med nattverd. 
Tirsdag 7. februar kl 16.30. Middag for alle.
Torsdag 9. februar kl 20.00. Bibelreisen ved Eva Vassbø.
Søndag 12. februar kl 11.00. Eva Vassbø. Dåp. Barn deltar.
Søndag 19. februar kl 11.00. Magnar Kartveit. Dåp. 
Torsdag 23. februar kl 20.00. Hvilepuls – åpen kirke.
Søndag 26. februar. Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.
Søndag 5. mars kl 11.00. Eva Vassbø. Dåp. Nattverd.
Søndag 5. mars kl 20.00. KONSERT med Solveig Leithaug.
Tirsdag 7. mars kl 8.30. Morgenmesse med nattverd. 
Tirsdag 7. mars kl 16.30. Middag for alle.
Torsdag 9. mars kl 20.00. Salmer ved flygelet.

FORMIDDAGSTREFF 
ANNENHVER ONSDAG 
KL 11.00:
1. februar
Eva og Erik Lindboe: «Sang og 
glede og litt til.» Marit Hagland: 
Velferdsteknologi. Andakt.

15. februar
Helge Molaug: «Nord Korea  
– Annerledeslandet.» Torgun 
Thorsen: Livet, en vandring  
i vekslende vær. Andakt.

1. mars
Leif Jon Paulsen: «Dikt til trøst.»
Min Hobby.  Andakt.

15. mars
Tema: Solveig Bergslien, jenta som 
lurte Gestapo. Andakt.
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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

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
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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.

 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET

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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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

Sokneprest
Eva Vassbø

Bibelreisen
er for alle som ønsker å få en oversikt  
over bibelhistorien.
Opplegget passer både for de som på forhånd er vel 
kjent med Bibelens fortellinger og de som er mer 
ukjente med dem.
Bibelreisen fører deg langs den lange linjen i  
bibelhistorien. Det skjer på en velprøvd formel: 
Stikkord + Bevegelse = Oversikt. Bibelfortellingene 
blir formidlet på en måte som angår livet.  
Du inviteres til å lære med kropp og sjel!
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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

A: SKRIFT I E: REFLEKSJON B: PROFIL C: MØTED: SKRIFT II

Disse grafiske trykkene er laget av kunstneren Ole Lislerud, som er kunstneren bak 
Madlamark kirkes altertavle. Altertavla har vært utgangspunktet for disse bildene. 

De er til salgs og inntektene av salget går til menigheten. 

Er du interessert i å kjøpe et eller flere bilder, ta kontakt med menighetskontoret eller 
gå inn på kirkens nettside www.imarka.no og les mer. 

KUNSTSALG MADLAMARK

KONSERT

SOLVEIG LEITHAUG
Søndag 5.mars kl. 20.00
Madlamark Kirke
Billett kr. 200,-. Kjøpes ved inngangen/ eller ved menighetskontoret.

Mange nordmenn synes Solveig Leithaug (f. 1966) alltid  
har vært her. Kanskje fordi hun allerede som 18-åring debu-
terte med plata Askepott. Flere tiår før jenter med eminent 
gitarspill og egenkomponerte låter dominerte popverdenen 
var hun der, artisten fra en av Nordhordlands mest musikals ke 
familier. Siden 1985 har det blitt elleve norske og seks eng-
elske album, og musikalske oppdrag i over 20 land. Hun 
 jobber for tiden i studio i Nashville, Tennessee, for å spille inn 
et nytt soloprosjekt. Hun har et drømmelag av Nashville’s 
beste musikere og produsenter, med Steve Hindalong 
(Sixpence None The Richer) i spissen, og flere av sangene har 
hun skrevet i felleskap med Grammy-nominerte komponister. 
Hun kan med rette kalles en sjangeroverskridende artist, 
og har latt seg inspirere av element fra keltisk folkemusikk, 
country, bluegrass og roots til jazz og klassisk musikk. Om 
hennes ansikt skulle være ukjent, vil mange nikke gjenkjenn-
ende til hennes stemme fra barneplatene Min båt er så liten 
og Hvem er jungelens konge? som begge har solgt til gull i 
Norge. Som arrangør fornyer og fortolker Solveig gode, gamle 
og velbrukte salmer og åndelige sanger på en måte som føles 
forfriskende – noen ganger musikalsk overraskende, noe som 
gir nytt liv til sangens innhold og budskap. (Eksempel album-
ene «Fagert er landet», 2006 og «Julefred», 2008) I senere 

år har samarbeidet med det musikalske ekteparet Gloria og 
Bill Gaither ført Solveig i en ny retning. Gaithers’ legendariske 
Homecominginnspillinger er gjengangere på Billboard-lista. 
Konsertene har også tatt henne til countryens storstue, Grand 
Ole Opry – et sted hvor svært få nordmenn har stått på 
scenen. Hun har vært bosatt i USA i over tjue år nå. I mars 
tar hun turen fra hjembyen Nashville, Tennessee til Norge for 
en turné. Under vårens konserter vil hun fremføre låter fra 
sin nye plate i tillegg til et knippe av hennes klassikere fra 
tidligere album. Solveig Leithaug’s vårturne tar henne bl.a. 
til Madlamark kirke, Stavanger 5. mars, Frekhaug bedehus, 
Holsnøy 7. mars, Valen kirke, Husnes 9. mars, Bremnes kirke, 
Bømlo,10. mars, Ulsteinvik kirke 12. mars, Kornstad kirke, 
Averøy 14. mars og Sogndal kirke 15. mars.
www.solveigmusic.com www.chaffeemanagement.com 

Sitat: Legendariske sangkomponister Bill og Glora Gaither om 
Solveig:

«Hun lurer deg hver gang. Når hun begynner å synge er det 
så enkelt og ujålete at du tenker: «javel, hva er det som er så 
spesielt med dette?» Men litt etter litt blir du bare sugd inn 
av hennes enorme utstråling.»
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Følg med på  www.hafrsfjord-menighet.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. Onsdager kl. 10.30. Ta med matpakke. Vi 
står for kaffe og te.

Joy Kidz orsdager i oddetallsuker kl. 17.30-18.30 for barn i 
1.-3. klasse.

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 partallsuker.  
For hele familien.   
 
Nytt kor: Torsdager i partallsuker kl. 18.00-19.00.  
For 4. klasse og oppover.

Salmekveld Onsdag 22.2. kl. 19.30 – 21.00. Ved kantor Vit 
Kolos.

Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i oddetallsuker. Tilbud til psykisk 
utviklingshemmede.

Formiddagstreff Tirsdag 21. februar kl. 10.30 – 12.30.  Tale 
ved misjonssekretær i Israelsmisjonen, Paul Odland.

Det skjer i menigheten

LYS VÅKEN helg 
17 livlige 6. klassinger fylte kirken og Hafrsfjordsenteret med lys, 
liv og latter på Lys Våken helg i januar. Tradisjonen tro var det 
variert program, og det ble tid til både å leke og å spise god 
mat, danse Lys Våken dansen, bibelundervisning, gudstjene-
steverksted, film og ikke minst overnatting. Det hele munnet 
ut i en flott Sprell Levende gudstjeneste der 6.klassingene selv 
sto for det meste av innholdet. De leste selv bønner de hadde 
laget, var forsangere og dramatiserte dagens bibeltekst. Alle var 
også med på å viste frem dansen for helgen. Veldig gøy å ha 
dere her! Vi håper å se dere snart igjen!
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HAFRSFJORD MENIGHET

Menighetskontor
Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Kirkens Servicetorg har åpent hver man-
dag til fredag 08.00 – 15.30
Tlf: 51 84 04 00
hafrsfjord.menighet@stavanger.kommune.no

Sogneprest Audun Erdal: 51 93 92 55
audun.erdal@stavanger.kommune.no
Daglig leder Magnar Helgeland: 51 93 92 53
magnar.helgeland@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.kommune.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 5. februar kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal. Nattverd. 
Offer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 
Søndagsskole.

Søndag 12. februar kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd. Terje Torkelsen. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Søndag 19. februar kl. 11.00
Sprell levende-gudstjeneste ved Grete 
Stuen Vestøl og Audun Erdal. Dåp. Joy 
Kidz. «Gjeng». Kirkekaffe. 
 
Søndag 26. februar kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Audun 
Erdal. Kirkekaffe.
 
Askeonsdag 1. mars kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste. Audun Erdal. 
Nattverd. 
 
Søndag 5. mars kl. 11.00
Ikke gudstjeneste i Revheim. Felles i 
Madlamark/Sunde. 
 
Søndag 12. mars kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp. Audun Erdal. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i 
Revheim kirke

HAFRSFJORD MENIGHET

DØPTE

14.01.17 Helmer Arnøygard Helland  

 (Haukeliseter fjellstue)

22.01.17 Eirik Stueland Nisja

22.01.17 Amanda Martinus Wiig

VIGDE
29.12.16 Inger-Bettina Vidnes og   

 Markus Silde

31.12.16 Hanna Aurbakken Enoksen og  

 Andreas Berg

21.01.17 Jeanett Sandvik Aasland og  

 Tor Aasland

DØDE
08.12.16 Fredrick Alexander Håland, f. 1989

02.01.17 Edith Johanne Kalvig, f. 1932

Revheim søndagsskole

De søndagene det ikke er Sprell Lev-
ende-gudstjeneste for barna i Revheim 
kirke, er det søndagsskole på Hafrs-
fjordsenteret. Der får barna lære mer om 
Jesus og fortellingene i Bibelen gjennom 
formidling, sang, bønn, formingsaktivi-
teter m.m. Mange voksne synes også det 
er gøy å være med sammen med barna 
sine eller barnebarn. Vi har alltid plass til 
flere barn på Revheim søndagsskole og 
oppfordrer enda flere til å komme!
Vi trenger flere ledere! Kunne du som 
voksen tenke deg å være med som leder 
på søndagsskolen?   

 

Vi bruker det ferdige Sprell Levende-
opplegget som er utarbeider av 
Søndagsskolen Norge og gir forslag til 
gjennomføring for hele samlingen. 

To stykker leder samlingen sammen og 
vi har flere flinke, drevne og engasjerte 
ledere som kan være med og gi deg inn-
føring i opplegget. 

Ta kontakt med Inger-Johanne Kvelvane 
Johansen på tlf. 99443745 eller epost: 

kvelvane.johansen@gmail.com!

Askeonsdag 
1. mars kl 19.00 Kveldsgudstjeneste 
med nattverd ved Audun Erdal og Vit 
Kolos. Enkel kveldsmat i Hafrsfjord-
senteret etterpå.

22. februar klokken 19.30 
Brettspill, quiz, pizza og kveldstanker
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8. januar           Søndagsskole  

15. januar         Søndagsskole  

22. januar         Sprell Levende-gudstjeneste, LysVåken 

29. januar         Søndagsskole  

5. februar          Søndagsskole 

12. februar        Søndagsskole 

19. februar        Sprell Levende-gudstjeneste 

12. mars            Søndagsskole  

19. mars            Sprell Levende-gudstjeneste, Tårnagentene 

26. mars            Søndagsskole  

2. april              Søndagsskole  

23. april            Sprell Levende-gudstjeneste 

14. mai              Søndagsskole (NB! Starter i Revheim kirke) 

21. mai              Søndagsskole 

11. juni              Sprell Levende-gudstjeneste 

 
Søndagsskolen og familiegudstjenesten begynner kl. 11.00. 

Søndagsskolen holdes i Hafrsfjordsenteret  

like ved Revheim kirke.  

God morgen!

K V I N N E F R O K O S T HAFRSFJORDSENTERET 11. MARS 
KL. 10.00 - PÅMELDING INNEN 
9. MARS TIL 51 84 04 00

VELKOMMEN TIL ÅRETS KVINNEFROKOST PÅ HAFRSFJORDSENTERET.  
 

GJEST DENNE GANGEN ER SIGNE BØE TRODAL, LEDER FOR KIRKENS 
SOS I ROGALAND. HUN HAR VALGT TEMAET ”GOD Å SNAKKE MED”.

SANG VED CHRISTINA BERGLI.

PRIS: 200,- OVERSKUDDET GÅR TIL KIRKENS SOS OG MISJONS-
ALIANSENS ARBEID I ECUADOR.

Liker du å leke og eksperimentere?
Da må du bli med på Master of the Universe på Hafrsfjord- 
senteret!

Master of the Universe er et tilbud til alle i 5.-7. klasse. Vi 
har en liten andakt, eksperiment, lek og litt mat hver gang. 
Eksperimentene er varierte og har inkludert ting som å sende 
opp selvlagede raketter, implodere brusbokser, lage trollslim, 
brødristerballonger og mye mer! 
Samlingene holdes mandager i oddetallsuker, kl. 18.30-19.30 
på Hafrsfjordsenteret like ved Revheim kirke. Her er det gøy å 
være med både for barn og voksne! Bli med du også! 
Arbeidet ledes av frivillige og medlemmer fra staben i Hafrs-
fjord menighet. Vi har plass til flere frivillige, enten du ønsker 
å bidra med mat, leker eller eksperimenter. Ta kontakt med 
barne- og ungdomsarbeider, Mariann O. Roti, på tlf. 51 93 92 57 
eller på epost: mariann.oaland.roti@stavanger.kommune.no. 

For mer informasjon, se http://hafrsfjord-menighet.no/. 
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Babysang – for foreldre med 
barn 0-1år. Torsdag formid-
dager. Oppstart 19. januar. 
Påmelding via nettsida:  
www.sunde-menighet.no

Minigospel – kor for 3-6-årin-
ger. Hver onsdag kl. 17.30-18.15. 

Maxigospel – kor for 1.-4. 
klasse. Hver onsdag kl. 18.30-
19.30. 

Gospel Sprell – Vil du være 
med som forsanger på Sprell 
Levende gudstjenester? Bli med 
i Gospel Sprell! For barn fra  
4. klasse. Øving en onsdag i 
måneden, kontakt kirka for 
mer informasjon.

Speideren
Oppdagere og stifinnere:  
Fra 1.-4. klasse. Hver tirsdag  
kl. 17.30-18.30 i Sunde kirke.

Vandrere: Fra 5.-10. klasse.
Hver tirsdag kl. 17.30-19.30  
i Sunde kirke.

Junior-KRIK – for barn fra  
5.-7. klasse. Treninger på Sunde 
skole hver onsdag kl. 19-20. 

KRIK Connect – for ungdommer 
fra 8. klasse. Treninger på 
Sunde skole hver tirsdag  
kl. 18.30-20.00

Connect – for ungdommer 
fra 8. klasse. Ungdomsklubb 
 annenhver fredag (odde-
talsuker) kl. 19-23. Kiosk med 
mat og mye godt, bordtennis, 
kjekke spill og sosialt.

Barne- og 
ungdomsarbeid
og trosopplæring

Sunde menighet vil framover støtte 
NMS sitt arbeid i Thailand. To fra 
menigheten, Eivind og Alfhild 
Steinsbø Hauglid er for tiden 
misjonærer i landet. I løpet av året 
vil de skrive og fortelle mer fra 
arbeidet.

TEKST OG BILDE: EIVIND HAUGLID

Det startet i utkanten av Klong Toey, 
Bangkoks største slum. Siden starten, 
har hundrevis av barn i alderen 3 til 
6 år har fått et trygt tilholdssted i et 
daghjem som drives som en førskole 
og som forbereder barna på skole-
gang. Kjærlighet, omsorg, lek og 
læring kjennetegner arbeidet. De siste 
16 år er arbeidet utvidet slik at det nå 
også er et senter for yngre barn midt  
i slummen, med motorveien som tak. 
Mange av barna i dette området kom-
mer fra skilsmissefamilier der både 
drikking, gambling, prostitusjon og 
narkotika er en del av hverdagen. 

Utvidelser 
Midt på 80-tallet ble arbeidet utvidet 
til Nordøst-Thailand. Senere også til 
Nord-Thailand. Arbeidet ble star-
tet med det klare mål for øyet, - at 
arbeidet skulle overføres til lokale 
thailendere og at det skulle etableres 
en thai-nasjonal luthersk kirke. Det 
skjedde i 1994. NMS er i dag partner 
med denne kirken, sammen med seks 
andre misjonsorganisasjoner og kirker 
fra hele verden. Kirken har partnere 
fra Finland, Japan, Hongkong, Singa-
pore, Australia og Madagaskar. 

Mødrehjem
I 1987 startet et arbeid for unge ens-
lige mødre som ikke hadde noen sted 
å gjøre av seg. Felles for disse jentene 
var at barnefaren hadde forlatt de, 
de kunne ikke arbeide lenger og de 
vågde ikke ta kontakt med familien. 
På Nådehjemmet, som mødrehjem-
met blir kalt, kan de komme når som 
helst i svangerskapet når livet blir 
vanskelig, og de kan være en stund 
etter at barnet er født. I løpet av disse 
snart 30 årene har rundt 900 jenter 
og babyer fått en ny start på livet. 

Den evangeliske-lutherske kirken  
i Thailand (ELCT)
ELCT, som altså ble etablert i 1994, har 
i dag ca. 50 menigheter og preken-
steder, med til sammen nesten 5000 
medlemmer. I tillegg til menighetene 

har kirken et teologisk seminar med 
utdanning på bachelor-nivå og et 
allsidig diakonalt arbeid. Thailand 
regnes fortsatt som et av de vanske-
lige land å drive misjon i. Etter over 
500 år med katolsk misjonsinnsats 
og nesten 200 år med protestantisk 
 misjon er det fortsatt under en pro-
sent kristne i landet. 

Et kongetro folk
Thailand er et land der religion er 
veldig viktig, faktisk så viktig at en 
av fargene i flagget, hvitfargen, 
symboliserer religionen. Rødfargen 
symboliserer fedrelandet og blåfargen 
symboliserer kongen og kongehuset. 
 Året som ligger bak vil for  alltid 
være et merkeår i Thailand sin his-
torie. Det var året da kong Bumiphol 
Adulyadej døde. Den 13. oktober 
startet en sørgetid som vil vare et helt 
år. Kongen var en farsfigur for hele 
folket. Da han døde hadde han vært 
konge i over 70 år, og var dermed 
verdens lengstlevende monark. 

NMS i Thailand
I Thailand ønsker NMS å dele evange-
liet om Guds kjærlighet til de som ikke 
har hørt, og gi fattige barn og unge en 
mulighet til skolegang. Gjennom ulike 
prosjekter, som f.eks. mødrehjemmet 
og arbeidet i slummen, får mennesker 
en bedre start på livet.

I englenes by i smilets land!
Mange er glad i thai-mat og mange har vært på ferie i Thailand, 
smilets land. I over 40 år har NMS sendt norske misjonærer til dette 
landet, for å vitne om Jesu kjærlighet i ord og handling.
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Søndag 15. januar ble to nye medarbeidere i Sunde 
menighet innsatt i gudstjenesten. Marius Handegard 
Økland skal fungere som sokneprest frem til 31.juli og 
Margreta Vik Stokke er tilsatt som daglig leder. Prost 
Stefan Emmerhof ledet innsettelsen og begge fikk 
tilsettingsbrev fra biskop opplest av menighetsråds-
leder Margrethe Svanes. 
 Sokneprest Marius (27) er nyutdannet prest og ble 
ordinert i Stavanger Domkirke i desember. Han er 
vokst opp på Hinna og tok teologi og presteutdan-
nelsen i Oslo. Sunde er hans første tjenestested og 
han gleder seg til å ta fatt på alle oppgavene som 
ligger foran ham. Mange av bydelenes befolkning 
vil møte han i gudstjenester, konfirmantundervis-
ning og kirkelige handlinger. Vi håper alle tar godt 
imot ham, slik at han kan få en flott tid i sin første 
prestetjeneste.
 Daglig leder Margreta ( 52) har bodd i Sunde 
menig het i nesten 30 år og arbeidet i menigheten 
som menighetssekretær fra 1992-1994. Sammen med 
Geir har hun tre barn, Ole Einar, Eirik og Lise Marie 
som har hatt deler av barndom og ungdom i Kverne-

vik. Hun har arbeidet i flere menigheter, siste som 
daglig leder i Hinna og som personalkonsulent hos 
Kirkevergen. Som daglig leder vil hovedoppgav-
ene være personalarbeid, økonomi, administrative 
oppgaver og sekretær for menighetsrådet. Men noe 
av arbeidet vil også bli å være til stede på aktiviteter 
og gudstjenester og hun ønsker å knytte bydel og 
kirken sammen for å gjøre Sunde en god plass å bo 
og vokse opp i.

Innsettelse av vikarprest og ny daglig leder

Blir du 8 år i 2017? Da er du invitert til 
 Amigo vennefest i Sunde Menighet 10. 
februar! Vi har dramatisering, lager pita-
pizza hvor alle får putte på det de selv liker 
best, og har bønnevandring. Vi lager kort 
som dere kan gi til venner eller familie, til 
mor på morsdag søndagen etterpå, eller 
til en god venn på Valentinsdagen. Vi leker 
og lærer om vennskap. I fjor var vi mange 
8-åringer, og håper mange vil være med  
i år også. Alle 8-åringer som er døpt og bor 
i Sunde menig het vil få invitasjon i posten. 
Er det noen som ikke mottar invitasjonen, 
så ta gjerne kontakt med menighetskon-
toret! Vi har plass til mange.

Amigo vennefest

Inger og barna fra fjorårets Amigo. Er det din tur i år?

Stas med selvlaget pitapizza.
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Sunde menighet
Besøksadresse:  Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord 
Postadresse:  PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:  51 59 46 00
E-Post:  sunde.menighet@stavanger.
 kommune.no
Bankkonto:  3201.31.65628
Org.nr: 976 993 373 
 Navn Tlf. jobb Mobil, epost
Daglig leder Margreta Vik Stokke 51 59 46 03 971 65 445 margreta.vik.stokke@stavanger.kommune.no 
Sogneprest (vikar) Marius Handegard Økland  51 59 46 04 936 59 423  marius.okland@stavanger.kommune.no
Organist (vikar 50%)      
Diakon Toril Signe Ø. Marthinsen 51 59 46 02 936 49 934  toril.signe.marthinsen@stavanger.kommune.no 
Trosopplæringsleder Kristin Wallem Dahl 51 59 46 06 478 65 241 kristin.w@sunde-menighet.no
BU-leder Miriam Røren 51 59 46 05 901 45 241 miriam@sunde-menighet.no
Vaktmester/kirketjener (60%) Astrid H. Pedersen 51 59 46 05 464 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 5. februar kl. 11.00. 
5. søndag i åpenbaringstiden. 
Mark. 2, 1-12. Marius Hande-
gard Økland. Nattverd. Offer.

Søndag 12. februar kl. 11.00. 
Såmannssøndag. Luk. 8, 4-15. 
Marius Handegard Økland. Dåp. 
Nattverd. Offer.

Søndag 19. februar kl. 11.00. 
Kristi forklarelsesdag. Matt. 17, 
1-9. Marius Handegard Økland. 
Dåp. Nattverd. Offer.

Søndag 26. februar kl. 11.00. 
Gudstjeneste i Revheim kirke.

Søndag 5. mars kl. 11.00. 
1. søndag i fastetiden. Matt. 4, 
1-11.Marius Handegard Økland. 
Dåp. Nattverd. Offer.

Søndag 12. mars kl. 11.00. 
2. søndag i fastetiden. Matt. 15, 
21-28. Sprell Levende. Tårn-
agentene. Marius Handegard 
Økland. Nattverd. Offer.

Velkommen til 
gudstjenester

DØPTE
22.01.17
Noa Reve Falkeid.

22.01.17
Sarah Emilie Hovda Kvam.

DØDE
21.12.16
Frank Malvin Moen, f. 1943.

30.12.16
Ethel Tordis Madsø, f. 1937.

Kultur i Sunde kirke 
Arr:	  Kulturutvalget	  i	  Sunde	  menighet,	  med	  stø6e	  fra	  	  
Stavanger	  kirkelige	  fellesråd	  og	  Stavanger	  kommune	  	  

Konsert  
i Sunde kirke  

Søndag 19. feb. kl. 19.  
QUO VADIS 

synger sanger av Bjørn Eidsvåg 
  

Dirigent: Kristine H. Mosdøl 
Piano: Karin Sanne 

Gitar: Pål Rott 
Bass: Espen Rott  

Konferansier: Just Salvesen 
    

Billett kr 150. Selges i Sunde kirke, 
på www.billetto.no eller i døren. 
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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: januar 2017

*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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Gjelder i Rogaland til og med 04.02.2017 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

9900PR. PK

LAMBI TOALETTPAPIR SEKK 36PK
Metsä, 36 rl, 12,94 pr. 100

2500PR. STK

SUNNIVA ORIGINAL APPELSINJUICE
TINE, 1,75 l, 14,29 pr. l

4900PR. PK

REMA 1000 THAISUPPE
REMA 1000, 1000 g, 49,00 pr. kg

4900PR. PK

STRIMLET KYLLINGFILET
Strimlet, Solvinge, 400 g, 122,50 pr. kg



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

På Madla Handelslag er vi kjent for 
å lage gode og smakfulle koldtbord. 
Vi har lang erfaring og mange 
fornøyde kunder. 

                    Velbekomme!

Til festen

Klassiskt koldtbord (minimum 10 pers.)  
299,- pr. kuvert
Det inneholder roastbiff, svinestek, røkt  
svineflatbiff, karbonade, sognemorr, kyllinglår, 
håndpillede reker, eggerøre, røkelaks. 
Rekesalat, italiensk salat,  
waldorf-salat, potetsalat, 
rødbeter, sylteagurk, 
stekt løk, remulade og 
smør og brød.  

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. 
Spekebordet blir servert med  
eggerøre, potetsalat, rømme,  
flatbrød/ ogsmør.

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.

Snitter (minimum 10 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.

 

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

Bestilling forestas på vår nettbutikk, 
i Kontitoriet eller på telefon 51 93 30 00  

32,- pr. stk

Glutenfrie snitter 36,- pr. stk.


