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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

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. 

Et godt minne

Tlf. 51 88 12 34
alphabegravelse.no

Døgnvakt: 924 25 000

Unike mennesker – Unike begravelser
Ansvarlig er Arvid Steinum
Kontor: Villa Solborg, Tjensvoll

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
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 Deadline Utgivelse
Nr 7 - Oktober Man 21.09. Ons 30.09.
Nr 8 - November Man 19.10. Ons 28.10.
Nr 9 - Desember Man 16.11. Ons 25.11. Forsidefoto: Cato Bjerkeli, i forb. med åpen sommerleir i 

Sirdalen for barn 11-13 år gamle.

Over tid har gruppa lagt på seg og er Nor-
ges største speidergruppe, og en av de 
få som har ansatte. Men vi har også ei-
endommer som skal driftes og markeds-
føres. Frikvarteret på Ådneram er siste til-
skudd og et anlegg vi er svært stolte av å 
ha fått på plass. Frikvarteret som primært 
er beredskap stasjon for Rovernes Bered-
skapsgruppe, men også er base for spei-
deraktivitet. Men vi er også avhengig av å 
drive kommersiell aktivitet for å betjene ut-
giftene, kost sagt har dette utløst behovet 
for organisasjonsgjennomgangen. En slik 
drift er utover det vi har som hovedopp-
gave og for den del kompetanse, og det er 
også blitt mer krevende en vi hadde håpet. 

Bredden og de økonomiske forpliktelsene 
står nå etter styret sin oppfatning i fare for 
å kunne gå utover primærmålet vårt med 
å drive ungdomsarbeid i bydelen. Derfor 
går vi nå inn i en prosess hvor vi har knyt-
tet til oss ekspertise utover styre og in-
terne krefter, for å etablere bærekraftige og 
driftsmodeller. En klar hensikt er å få mer 

selvstendige driftsenheter for henholdsvis 
Frikvarteret, Rovernes Beredskapsgruppe 
og Madla Speidergruppe. 

Vi har fram til sommeren hatt styredisku-
sjoner, og er nå utover høsten klare for 
å sette i gang arbeidet med å revurdere 
dagens struktur, få fram anbefalinger og 
etablere nye strukturer forhåpentlig innen 
utgangen av året. Hensikten er å kunne 
sende en organisatorisk styrket speider-
organisasjon i framtiden som er organisert 
og bemannet med bærekraftig driftsgrunn-
lag og gode styringsstrukturer. Med andre 
ord sikre et optimalt utgangspunkt slik at 
hver av de tilknyttede enhetene er best 
mulig organisert for å drive med det som 
skal være hovedsatsingsområdet.

Vi er med andre ord midt inne i en kreven-
de men interessant prosess hvor målet er å 
komme styrket ut og dermed være klar for 
minst 40 nye år til beste for bydelen.

Omstilling også i   
Madla speidergruppe 
40 år med vekst og stadig større 
organisasjon krever nå en fot i bakken for 
å finne ut hvordan driften kan bli optimal.  
En aktivitet som har vokst fram fra at et 
par voksne og en liten gruppe ungdommer 
startet på bar bakke i 1975 til at vi nå 
har ansatte, omsetter for millioner og har 
ditto forpliktelser. Erfaringen er at dagens 
organisering ikke nødvendigvis er optimal. 
Hovedhensikten vår er å drive speideraktivitet 
i bydelen til beste for barn og unge.

Stokkavannsmarsjen

Vi inviterer alle i som setter pris 
på det fantastiske friluftsområ-
det som Stokkavannet er til å 
delta. Stokkavannsmarsjen er 
hovedarrangementet i Madla 
Speidergruppe sin førtiårsfeiring 
og postene vil være bemannet 
av speidere i alle aldre. Derfor 
en spesiell invitasjon til tidligere 
speidere om å delta.

Vi skal legge vekt på å vise og 
på familievennlig måte la fami-
lier og deltakere få prøve seg på 
deler av vårt aktivitetsspekter på 
de mange postene rundt Stokka-
vannet. Basecampen blir ved 
Speidermarka, mens det vil være 
mulig å starte rundturen ved en-
hver post rundt vannet, slik at det 
er lagt opp til at alle skal kunne 
tilpasse sin rundtur til nærmeste 
startsted, i ordets rette forstand: 
”et kortreist fritidstilbud”

Derfor er oppfordringen fra oss, 
bli med og opplev Stokkavannet 
på sitt beste fra kl 1000 søndag 
13. september.

Birger Haraldseid, styreleder i 
Madlaspeiderne
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SEPTEMBER:
Onsdag 2. kl. 12.15  
Foredrag, tema senere 

Torsdag 3.  
Dagstur til Sirdalen med innlagt gåtur 
med lokal guide. Påmelding. Pris kr. 
950,- pr. pers.

Tirsdag 8. kl 12.15  
Catrine Andersen fra firmaet Finali 
informerer. Finali tar på seg alle de 
praktiske oppgaver som oppstår når 
noen går bort. De skaffer oversikt, 
rydder, selger og avslutter boet slik at 
pårørende får et oversiktelig booppgjør. 

Onsdag 9. kl. 12.15  
Åpen natur og kultur i Rogaland, en 
reise i bilder, dikt og musikk ved Svein 
Lothar Imsland 

Onsdag 16. kl. 12.15   
Tips og råd hva må gjøres i hagen 
før vinteren setter sine spor og 
forberedelser for neste vår ved 
leder i Rogaland Hagelag Ole Geir 
Skjæveland

Fra 21. til 25. sept. 
Nasjonalforeningen for folkehelsen – 
Demensuke

Onsdag 23. kl. 12.15  
Foredrag i forbindelse med 
demensuken.  

MANDAG:
kl. 10.00 Bridge
Kl. 10.30 Bingo, kom å bli med! 

TIRSDAG: 
Kl. 10.00 Engelsk diskusjonsgruppe, 
start 15. sept.

Kl. 10.00 Diskusjonsgruppe NYHET, Start 
8. sept.  Leder Torbjørn Hogstad. Møtes an-
nen hver uke. Vi diskuterer aktuelle saker fra 
aviser, nyheter og andre emner. Påmelding i 
kafeen. Kom å bli med!

Kl. 10.30 Strikkekafè
Flittige daner 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 (OBS! Ny tid)
Kåseri med ulike tema for hver gang. Se pro-
gram, 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 

60 + TRENING:
MANDAG:
Kl. 10.00 Gladtrim med Siri Malmstrøm
Kl. 11.00 Yoga med Maren Gilje Sekse 
kommer
Kl. 12.00 Trening med fysioterapeut 
Janet Gjeitnes

TIRSDAG:
Kl. 10.30 Trim for alle med Tor Albert Barstad
Kl. 11.30 Pilates med Aina Sørhus
Kl. 12.30 Dansetrim med Siri Malmstrøm

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

TORSDAG:
Kl. 11.00 Trim med Svein Nordbø
Kl. 12.00  Pilates med Aina Sørhus

FREDAG:
Kl. 11.30 Styrke og balanse med Astrid 
Eriksen

Ledige plasser på alle trimgruppene.
Det selges treningskort for høsten 2015

Madla bydelshus

FASTE AKTIVITETER:

Skipper Worse Madla har åpent 
mandag til fredag  
kl. 09.00 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 aktiviteter er 
åpent for alle!

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!

Vertskapsleder 
Gro Sørli Sikveland

HILSEN: 
Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland. 
Vertskap Eli Bryne og Anne Solveig Bang

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-mailadresse:madla@skipper-worse.no

Torsdag 24. 
Dagstur til Sogndalsstrand. Opplev det gode 
liv i Sokndal. Pris pr. 850,- pers. Påmelding 

Onsdag 30. kl. 12.15 
70-tallet slik vi husker det ved Engwall 
Pahr-Iversen   
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Madla bydelsutvalg

Madla Bydelsutvalg behandlet i møte 
9. juni: 
• Plan 2550P- Detaljregulering for 
 Møldalhagen B8 og B9.
• Plan 2583P- Detaljregulering for deler 
 av Hestnesstranda.

Varsel om 
utvidelse av  
planområdet til 
Ragbakken øst

Detaljregulering for Møldalhagen 
B8 OG B9
Formålet med planen er å legge 
til rette for bolig, barnehage og 
dagligvarehandel. Planområdet er i 
kommuneplan for Stavanger 2010-2025 
disponert til bolig- og veiformål. Planen 
krever ikke konsekvensutredning. 

Detaljregulering for deler av 
Hestnesstranda
Planområdet omfatter eiendommene 
gnr.39 med bnr.60,78,162 og 371. 
Arealet er ca.13,5 dekar. Formålet med 
planen er å legge til rette for boligbyg-
ging og friområder i samsvar med for-
slag til ny kommuneplan. Adkomst til 
området er planlagt via Vikingveien. 
Planarbeidet utløser ikke krav om kon-
sekvensutredning. 

Arild Topdahl

MØTEPLAN 2015 -  MADLA BYDELSUTVALG Høsten 2015:

Tirsdag 25. august kl 17.00           Sunde/Kvernevik bydelshus
Tirsdag 13. oktober kl 17.00         Madla bydelshus
Tirsdag 3. november kl 17.00       Sunde/Kvernevik bydelshus
Tirsdag 8. desember kl 17.00       Madla bydelshus
 
Alle møtene er åpne for den som er interessert. Sakslister og referat fra møtene finner du på hjemmesida 
til Stavanger kommune (stavanger.kommune.no/no/Politikk-og-demokrati/Styrer-rad-og-utvalg/
Bydelsutvalg1/Madla-bydelsutvalg)

Kåring av Madlas beste friområde!
 
På oppfordring fra klima- og miljøministeren 
inviterer Stavanger kommune alle til å være 
med å kåre Stavangers beste friområde. 
Dette er et ledd i oppmerksomheten rundt 
friluftsliv i anledning Friluftslivets år 2015, 
men også en kjærkommen anledning til å 
skape oppmerksomhet rundt den grønne 
byen Stavanger.
 
Innbyggerne i Madla inviteres med 
dette til å nominere sitt favorittområde i 
Madla og sende forslaget til
www.stavanger.kommune.no/bestefri. 
En fagjury vil plukke ut finalistene, som 
alle kan stemme på i perioden
18. – 30. september.
 

Med vennlig hilsen
Kate Elin Norland, Madla bydelsutvalg
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Færøyene består av 18 øyer, og flyplas-
sen ligger på en av de vestligste øyene. 
Innflygingen var meget fin med lettskyet 
vær men litt vind. Det første inntrykket av 
øyriket var en idyllisk kystlinje på øya vi 
skulle lande på. Buss ventet oss og brakte 
oss over til hovedøya Streymoy og inn til 
hovedstaden Torshavn. Torshavn har ca 
18.000 innbyggere, men antallet fordobles 
ved feiringen av landets nasjonaldag som 
er Olsok (29. juli). Høydepunktet for turen 
var også å feire nasjonaldagen sammen 
med øyas befolkning. Men de feirer ikke 
dagen bare på Olsok, men har en prøve-
feiring dagen i forveien i tillegg til nasjonal-
dagen. Alt sammen var mer eller mindre 
stengt i disse to dagene.

De aller fleste av oss brukte derfor dagen 
vi ankom til å gjøre oss litt kjent med byen. 
Hovedgågaten blir gjort unna på 20-30 
minutter. Men siden været var bra, nyttet 
de fleste muligheten til å rusle rundt og ta 
bilder av en meget spesiell by. I Stavan-
ger hadde vi vår kamp på 1960-tallet for 
å bevare «Gamle Stavanger». I dag er det 
en gull-gruve for byen med henblikk på 
hva turistene vil se. Torshavn hadde den 
samme kampen på 1970-tallet. Den gamle 
bebyggelsen ville mange fjerne og heller 
bygge ny bebyggelse. Idag er hele landet 
glade for at den særegne gamlebyen er 
beholdt. Uten den, hadde ikke Torshavn 
vært mye å vise fram. Det er gamle hus 
fra rundt begynnelsen av 1800-tallet, rød-
malte, og med gress på taket. Bydelen gjør 

en glad når en spaserer gjennom de trange 
gatene og innimellom husene.

Vi var på en dagstur nord på øya Streymoy, 
hvor vi var ute i båt for å se på grotter og 
småklipper/øyer som naturen har skapt 
gjennom årene. Atlanterhavet var speil-
blankt og lite skyer. Turen var en fantastisk 
opplevelse for de fleste, og var kanskje 
høydepunktet for turen. En annen dag var 
vi på heldagstur til Eysturoy. Helt nord på 
øya ligger også to klipper ute i havet og 
har et artig sagn knyttet til seg. Vi besøkte 
bygdene Eidi og Gjøgv. Begge to små ma-
leriske idyller.

Et annet høydepunkt var besøket til Kirk-
jubøur. Dette stedet er av stor viktighet 
for landets historie. Det finnes en vak-
ker liten hvitkalket mur-kirke fra rundt 
1300-tallet. Dessuten har man den ikke 
fullførte Magnus-katedralen, som også er 
fra 1300-tallet. Begge kirkebygg ligger tett 
ved hverandre. Videre har man en vakker 
kongsbondegård. Idag drives og holdes 
den vedlike av 18. generasjonsledd. Vi ble 
servert kaffe og kake her, og se kongsbon-
degården fra innsiden var en opplevelse. 
Sagnet/historien sier at vår egen konge 
- kong Sverre - ble født og vokste opp i 
disse områdene.

Vi var utrolig heldige med været. Det var 
kun en dag med litt regn og lavt skydekke. 
Temperaturmessig er det ikke en «syden-
ferie» en er på. Med det var stabilt 12-14 
grader hver dag. Avstandene er ikke så 
store, men når en går rundt, merker man 
fort at det allikevel er noen kilometer å gå 
fra den ene siden til den andre. Bybussene 
i Torshavn er gratis innenfor byens grenser. 
Et tilbud kanskje Stavanger bør kopiere?

Færøy-turen ga oss alle en liten smak av 
øyriket. De aller fleste av oss tror jeg nok 
sitter igjen med en lyst til å komme tilbake 
for å se mer av det vakre landet.

Tekst og foto: Helene Bjørntvedt

Madla historielag  
på tur til Færøyene
Vi var 9 stykker fra Madla historielag pluss 10 stykker fra Bergen, 
som entret flyet på Flesland flyplass 27. juli med kurs for Vagar luft-
havn på Færøyene.

Personene er fra venstre: Helene Bjørntvedt, Liv Bodil Kallelid, Torborg og Holger Susort, John og Kate 
Elin Nordland, Marit (delvis skjult) og Ove Svendsen pluss Bjørg Pedersen (foran).

Litt av bebyggelsen i Gjogv, Eysturoy.

Torshavn sett fra Argir (fra syd).
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Sommertur til høg- og lågjæren   
m/ formiddagstreffene 
De som tror at dårlig vær fører til at en 
tur blir mislykket, tar grundig feil, i hvert 
fall hvis det er glade og humørfylte senio-
rer som er på tur. I fykende vind og stri-
regn startet turen dette året. Ingen lot seg 
skremme til å sitte hjemme på grunn av 
det. Men det var sikkert greit for alle at vi 
ikke skulle i båt denne gangen. Etter vel-
komstord fra buss-sjåføren, Kjell Alfred 
Hommersand, Torbjørn F. og Audun Erland 
bar det av sted. Snart summet det i bus-
sen av muntre samtaler vekselvis med liv-
lig allsang akkompagnert av Hennig Helvik 
på trekkspill. Sangen: Heim te Jæren, av 
Svein Inge Årrestad, var til og med innøvd 
for anledningen.

Vi kjørte mot Ålgård, over Sikvaland mot 
Jæren. Besøket ved IVAR sitt vannrense-
anlegg gikk ut p.g.a. problem med om-
visning. Den lokale guiden kom snart om 
bord. Han hadde mye interessant å fortelle 
om stedene vi passerte. Første stopp var 
museet som Agnes Våland står for. Her fikk 
vi først wienerbrød og kaffe. Etter oriente-
ring av Agnes Våland, fikk vi så gå rundt i 
de to husa der hun har samlet utrolig mye 
fra gammel tid, og som de fleste av oss 
kan nikke gjenkjennende til.

Videre gikk turen gjennom et Jærland-
skap delvis innhyllet i låge skoddeskyer, 
til vi kom fram til Vindmølleparken på høg-
Jæren. Vi fikk komme innenfor porten og 
ble grundig informert om anlegget på 32 
vindmøller som kan gi strøm til 14500 hus. 

Det ble fortalt at strømprisen hadde gått 
ned etter at vindmøllene kom, og at fugle- 
og dyrelivet var blitt rikere! Videre var vi en 
tur sørover til Brusand og Sirevåg, og da 
passerte vi Hitlertennene, som var en ny 
opplevelse for enkelte.

Så endte vi opp på Ognatun leirsted, der vi 
spiste middag, herlige kjøttkaker og svis-
kegrøt, sammen med deltakere på seni-
orleir. Noen av oss traff overraskende nok 
slekt og venner blant dem. Torgeir Lauvås 
fra IMF orienterte om leirstedet og hadde 
en fin andakt. Han minnet oss om at slik 
som ei høne vokter kyllingene sine, ønsker 
også Jesus å verne oss- hvis vi bare lar 

Ham få lov. Deretter kjørte vi til Wiig gart-
neri. For noen ble det litt av et høydepunkt. 
Det var ikke få kroner som ble lagt igjen 
der, og et vell av blomster i alle farger ble 
puttet i bussens bagasjerom. Siste opp-
hold var Undheimsmiå, der vi fikk servert 
syrekaker og kaffe. Dette var nok også 
et av dagens mange høydepunkt. Vi fikk 
nemlig et overraskende besøk av selveste 
Arne Garborg- i Torstein Tunheims skik-
kelse. Det var nesten som vi trodde det 
var Garborg i egen person, akkurat slik 
vi husker å ha sett ham på bilder. I tillegg 
fikk også noen av oss oppleve «ongane i 
gadå» ved hjelp av Audun Erdal- utrolig le-
vende fortalt!

Etter alle disse opplevelsene var det en 
fornøyd flokk på ca 50 som tok farvel ved 
hjemkomst. Og været? Nei, det snakket vi 
ikke om!

Tekst: Nordis Frafjord  
Foto: Torbjørn Frafjord

Turdeltakere ved bussen.

Torstein Tunheim som Arne Garborg.

Ved middagsbordet, Ognatun.
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Me så samles på Amfiet den fyste og tred-
je onsdagen kver måne, komme med et 
åpent sinn og et håp om at det fina vere 
må fortsetta eller at det dårliga må bli bere. 
Någen ganger sidde me bare der. Ein gang 
blei for eksempel ordet «helvedesild» (red. 
anm: herpes zoster) nevnt. Det resulterte i 
udvekslingar av erfaringar og bekjempelse 
av virussykdommen på godkjente og på 
andre mådar.  

Bilder e allti kjekt å ha med. Disse går på 
rundgang og blir kommentert med minner 
og forsjellige  opplevelsar. For eksempel  
erfaringane med å ta hengas (red. anm: 
henga bak) på Madlabussen.  

Me har lenge diskutert heftigt om parke-
ringsforholdene på Amfiet. Løsningen med 
parkeringsbrikkå e øve all forventning. Nå 
kan me roligt og beherska sikta oss inn 
mot lys som vise ledige plasser.  Behøve 
ikkje å stressa med å stå i køen for P-lap-
pen bak adle di så må ha hjelp for å finne 
den rette trykk-knappen.     

Nå e det mesta av sommaren snart historie. 
Å snart ska klokkå skrus tebage igjen, el-
ler e det fram?. For oss pensjonistar spele 
dette ingen rolle. Me har et avslappa forhold 
te klokkå.  Men aligavel vil eg gje uttrykk for 
at det e någe tull med heila klokkeskruingå. 
Ein så eg kjenne, eg vil ikkje nevna navn, 
sjøl om eg ikkje har taushetsplikt, men han 
kom heilt utpå viddene. Nok om det.

Når det gjelde husdyrå våre e situasjo-
nen ein heilt aen. De med jur står melke-
sprengde å raute å trippe i båsen. Kor e 
Mattilsyne og dyrebeskyttelsen i denne 
sagen? Eg bare spørr. Eg håpte lenge på 
at de blå-blåe hadde klart å fiksa opp. Hu 
Listhaug-damå har her ein bankers for å 
sikra taburetten for ein nye periode, men 
kor e hu henne? Kansje har hu emigrert.
Me i gruppå vår har et fast dagsprogram. 
Me spise neringsrige frokost og får i oss 
vitaminer av ymse slag. Så lese me aviså. 
Joker-innslaget på sista sidå e favoritten te 
kånå mi, hu fra Kobbarvig. Hu e ein reser, 
men hu savne del 2 i Aftenbladet. Videre e 
me raske med å få på PC’en og nettbret-
te for å sjekka e-posten og se ka kjente 
og kjære har kommentert eller lagt inn på 
Fjes-bogå.

Någen av oss har hybelkanin-maskin el-
ler hjemmehjelp for å fjern lodottar og støv 
fra skoffer og skap. Stadig flere av oss har 
og fått installert «Madla-sauen» så gnage 
seg gjønå plenen uten aen nering enn litt 
strøm, og det lade han sjøl. Alt dette og 
merr te gjørr me,  - uavhengig av klokkå. 

Hjertesukk: Eg e glae eg ikkje e ei ku med 
melkespreng.

Walter Husebø
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for Madla Historielag er Drøsen samlingsstedet for medlemmene. 
Dette foregår 1. og 3. onsdag i måneden, et par timer fra ca. kl.11 
ved kafeen, Handels-laget. Alle er hjertelig velkommen. folk fra 
Kvernevik, Sunde og Madlasandnes etterlyses.

MADLA
   - drøsen

En liten påminnelse om 
dingser og dubbeditter.
Hendelsen som det her berettes om 
skjedde i Madlamarka, nærmere 
bestemt i Sigbritsgate som forut i 
tiden var en del av «Jørpelandsgår-
den». 

At dette skjedde i adventstiden er i etter-
tid forståelig, men det ble opplevd som 
litt utenom det vanlige av flere beboere i 
området. Noen ble skremt. Flere begynte 
å snakke om tegn i tiden og om ting som 
verre var. Noen fikk søvnproblemer som 
dermed resulterte i økt pillebruk.

Det som skjedde var følgende:
Datteren til Einar i nr. 12 kom hjem etter 
en besøksrunde og fikk ikke låst bilen. Fra 
naboen hørtes høyrøstede reaksjoner som 
tydet på at det var noen der også som 
hadde problemer. Neste dag skjedde det 
samme. Låste biler lot seg ikke åpne. Be-
søkende som av gammel vane låste sine 
biler fikk også en ubehagelig opplevelse. 
En av naboene kontaktet Falken og fikk 
transportert sin bil til merkeverkstedet. Her 
ble ikke noe unormalt registrert, og bilen 
kom dermed tilbake. Politiet ble kontaktet, 
men mystiske hendelser andre steder var 
ikke anmeldt. 

I tillegg til låseproblemene sluttet også ute-
termometerne i området å virke, også etter 
at enkelte hadde skiftet batterier. 
Store pensjonistressurser ble satt inn for 
å finne ut av denne ubehagelige opplev-
elsen.

Den trettende dag jul, - og etter like  
mange døgns grublerier og intenst etter-
forskningsarbeid ble mysteriet endelig løst.

En mistenkelig julebelysning sendte ut sig-
naler som ble fanget opp av biler og elek-
troniske termometer i nabolaget. Verre var 
det ikke. 

Med dette gis en generell påminnelse: 
Sjekk alt i heimen som styres med dingser 
og dubbeditter.  

Walter H

På an igjen

ISS 
50 års jubileum
Den Internasjonale Skolen i Stavanger (ISS) vil i løpet av skoleåret 2015-
16 feire sitt 50 års jubileum. Skolen ble etablert i 1966 med navnet 
Stavanger American School og var primært for barn med foreldre som 
jobbet i oljeindustrien, som da var i sin oppstart i Norge. Skolen har i dag 
ca. 700 elever fra 48 forskjellige land og skolen forandret tidlig navn til 
den Internasjonale Skolen i Stavanger.  Nordvesten vil i neste nummer ha 
en fyldigere reportasje om skolen.
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Sommerleir 
i Sirdalen 

Mange barn fra Stavanger og Sandnes har vært med på en kanonkjekk sommerleir 
i Sirdalen.Vi har vært på mange turer: Topptur til Harvardshei, kanotur, rappellering, 
bekkevandring foreteller forteller daglig leder ved Frikvarteret i Ådneram. Vi har 
lekt mye og kost oss masse. Vi var kjempeheldige med været uten at det ga særlig 
varmere badevann!!
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Nordvesten vil gjerne høre hvilke tanker 
og erfaringer kundene har gjort seg i for-
bindelse med innføringen av en ny parke-
ringsordning i Amfiet. Først vil vi imidlertid 
ta en liten prat med driftsleder Sem Ueland 
som har stått i spissen for innføring av det 
nye parkeringssystemet.

Han forteller at det alt for 8 år siden var 
store problemer med parkeringen. Spesielt 
hadde de bilene som var parkert i nederste 
etasje (U2) det vanskelig. De måtte kjøre 
opp til første etasje (U1) og opplevde ofte 
å måtte stå i en endeløs kø der før de om-
sider slapp ut av Amfiet. Innkjøringen var 
heller ikke noe å skryte av. Ved siden av 

den åpenbart problematiske inn – og utkjø-
ringen var det den store fremmedparkerin-
gen som skapte vanskeligheter.

Fremmedparkering betyr i denne sam-
menheng biler som tilhører ansatte eller 
folk som jobber i byen og som velger Amfi 
Madla som en fremskutt parkeringsplass. 
Disse siste tok så buss til byen for så å 
hente bilen på Amfiet etter endt arbeids-
dag. Ueland nevner også at det per i dag 
er 650 parkeringsplasser på Amfiet. Sam-
tidig arbeider det ca. 800 personer der, 
noe som i praksis forhindrer de ansatte å 
benytte bil til arbeid. Dersom en ansatt er 
helt avhengig av å bruke privatbil, kan han/

hun gjøre dette, men må da ut med 750 kr 
i måneden. I Amfi Madla finnes det ansatte 
som bor så kronglete til rent kommunika-
sjonsmessig at de vil bruke tre timer hver 
vei dersom de velger en såkalt kollektiv 
transportløsning. Da blir de 750 kronene 
en god investering.

I valget mellom å prioritere ansatte og kun-
der falt naturlig nok valget på kundene. En 
forsøkte først å få til en ordning med kom-
munen der en planla en utkjøring mellom 
Shellstasjonen og Hødnebøbygget. Tilba-
kemeldingen fra kommunen var imidlertid 
klar og negativ. “Ordne opp på egen eien-
dom”. Langsomt modnet beslutningen seg 

Ny parkering   
til 13 millioner
Helt fra starten av for 8 år siden har Amfi Madla hatt problemer med parkeringen. Altfor ofte har begge 
parkeringsetasjene vært mer eller mindre fullt besatt med biler. Lange køer har oppstått både ved ut- og 
innkjøring. Mange kunder har irritert seg kraftig over dette og har henvendt seg til ledelsen for Amfiet, 
eller de har rett og slett kjørt til et annet kjøpesenter hvor parkeringsforholdene har vært bedre.  Det vi nå 
ser er altså resultatet av en prosess som har pågått i åtte år. 

Sigmund Røksund. Synes han får bedre 
oversikt nå, men kunne gjerne tenkt seg en 
litt bredere inn – og utkjøring til parkerings-
anlegget.  

Odd Egil Støldal er stamgjest i kafeen.  
Han synes det er en god løsning en er 
kommet fram til. Selv sitter han alltid mer 
enn de to timene, men med brikke slipper 
han stresset med å holde øye med klok-
ken. 

Anne Elise Winterhus ved Infoen hos vek-
ter Stine sikrer seg Vizumbrikke.

Hilde J. Helgeland: Har jobbet 3 år i B-
young. Greit med ny parkering, men en-
kelte kunder klager. De vil ha 3 timer gratis, 
ikke to. Samme antall kunder som tidlige-
re. To timer går veldig fort. 

Asbjørn Austnes, byens eneste skomaker, 
med fartstid i Madlakrossen siden 1993: 
Den nye parkeringsordningen er god. Det 
handler om at alle de næringsdrivende skal 
tjene penger. Godt at det blir slutt på frem-
medparkeringen. Kundene synes også 
det er greit med ny parkering. Alle synes 
fornøyde. Han har et kundegrunnlag som 
omfatter både kvinner og menn. 
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Sondre Dalen har jobbet i Intersport 2,5 
år.  Synes det nye systemet virker godt. 
Han har fått positive tilbakemeldinger fra 
kunder som kan sies å representere et 
bredt spekter. Han har flere kunder som 
har fått seg brikke. 

Jenny Aarsheim. Har jobbet 8 år i Vita. 
Merker ikke noen forskjell på kundetil-
strømningen. Mange har fått seg brikke. 

driftsleder Sem Ueland, Mr. Parkering 

Bergit Page: Nå er det lettere å finne par-
keringsplass. Tidligere har hun kjørt til Kil-
den for å slippe parkeringsproblemer. 

Bjørg Helstrup. Den nye ordningen funge-
rer helt fint. Nå er det lett å finne fram til 
en ledig plass. Hun har ikke hatt problemer 
med å overholde de to timene og har ikke 
tenkt på å anskaffe seg brikke ennå. 

om at det måtte være en form for betalings-
ordning for å få bukt med den såkalte frem-
medparkeringen. Driftsleder Ueland ser 
ikke på dette som noe ideelt, men etter at 
tanken om en egen “bombrikke” ble intro-
dusert, ble det besluttet å realisere planene 
om en ny parkeringsordning.

De aller fleste kundene, mellom 80 – 90 %, 
er i Amfiet mindre enn 2 timer så for dem 
vil det økonomisk sett ikke bety noen ting. 
Med bombrikke, en “Vizumbrikke,”  vil de 
også slippe bryet med å hente parkerings-
lapp i automaten og tenke på hvor lenge de 
har stått parkert. Automatikken vil ta seg av 
slike bagateller. Samtidig som den nye ord-
ningen ble innført, ville en også bidra med 
noe positivt. Dette skjer i form av lys i taket 
om hvor det er ledig plass og opplysnin-
ger om hvor mange ledige plasser det er 
innenfor et bestemt område. Ueland mener 
at det er blitt en mer effektiv parkeringssi-
tuasjon. Folk trenger ikke lenger kjøre rundt 
og lete etter ledige plasser. Med et enkelt 
øyekast vil en se hvor en kan parkere.

Tilbakemeldingen fra kundene har vært 
svært god, sier Ueland som opptrer på 
Amfiets Facebookside med tilnavnet Mr 
Parkering. Vanligvis er det negative forhold 
kundene henvender seg om, men i forbin-
delse med denne ordningen har det helst 
vært ros å få. 

Parkeringsavgiftene, eventuelt gebyrene 
som blir krevd inn, går ikke til Amfi Madla, 
men til Amfi eiendom. Det er dette selska-
pet i Olav Thon gruppen som har påkostet 
Amfiet de 13 millionene og som også får 
eventuelle inntekter. Driftsleder Ueland er 
nøye med å presisere at det ikke er pen-
ger en er ute etter, men først og fremst en 
bedre parkeringsordning for kundene. Der-
for har Amfiet også den første tiden hatt 
en nokså liberal holdning overfor dem som 
ved et hendelig uhell har glemt å legge par-
keringslapp i bilen.

Vi spør om hvordan den omtalte Vizumbrik-
ken virker. Det viser seg at den og anten-
nesystemet som er innført i parkeringsan-
legget, kan dele timen du har stått lenger 
enn to timer, inn i 60- deler. Et eksempel: 
Dersom du har stått parkert i 2timer og 20 
minutter, vil regningen bli på (20kr:60) x 
20 = 6,66 kr. Dette beløpet vil automatisk 
bli trukket fra bankkontoen din. Du får og 
en hjemmeside på pc’n der du kan sjekke 
hvordan det ligger an på parkeringsfron-
ten. I begynnerfasen til det nye parkerings-
systemet var det enkelte som gjerne ville 
drøye tiden ved å gå ned i parkingshallen, 
hente seg en ny lapp og legge den i bilen. 
Dette er mindre lurt idet parkeringsvaktene 
alltid kan sjekke hvor lenge en bil har stått 
parkert. Dermed kan forsøket på å være 
“smart” fort komme opp i gebyrsatsen på 
710 kroner.

En del mennesker er på mer eller mindre 
prinsipielt grunnlag imot alt som smaker av 
parkeringsavgifter. Har en vurdert mulig-
heten for at disse menneskene skal dra til 
Kvadrat og nyte den frie parkeringen der? 
Mr. Parkering innrømmer at dette har vært 
diskutert, og en er spent på om dette nye 
vil ha innvirkning på omsetningen i Amfiet. 
Den generelle trenden ser imidlertid ut til å 
være at det blir flere og flere kjøpesentre 
som innfører en eller annen form for beta-
ling for parkeringen.  Å kunne parkere fritt 
er i ferd med å bli betraktet som en luksus 
som mange gjerne vil beskatte, enten av 
miljøvernhensyn eller av fiskale grunner.

I tillegg til å høre senterledelsens tanker om 
parkeringen vil Nordvesten gjerne høre hva 
butikkpersonalet og de vanlige kundene 
synes om den nye parkeringsordningen. 
Det lille utvalget vi har foretatt er nok på 
ingen måte statistisk signifikant, men det 
skulle likevel gi en viss pekepinn om hva 
“fotfolket” mener etter snaut to måneders 
drift. Kort oppsummert kan vi si at de al-
ler fleste er fornøyd med at det nå er let-
tere å finne fram til ledige parkeringsplas-
ser.  Noen, spesielt damer, synes to timer 
fri parkering er altfor lite og vil heller reise 
til steder der det er fri parkering.  I slutten 
av juni da vår lille undersøkelse ble foretatt 
syntes det som om bare få hadde kjenn-
skap til Vizumbrikken. Her er et lite utsnitt 
av svarene:

Tekst og foto: John A. Aasland
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Søndag 31/08, 06/09, 13 /09 kl 11.00 starter vi 
opp på Madlabanen med fotballtrening for jenter 

og gutter født i 2009 og 2010.

Madla IL vil arrangere treninger 3 søndager i 
august/september for å introdusere barna -

(og foreldrene) for barnefotball.

Dersom dette høres kjekt ut er det bare å møte opp! 
(Ta med ball dersom du har.)

Er du født i 2009 eller 2010
og har lyst å spille fotball?

Velkommen til Madla IL -
Stavangers største bydelsklubb 

Søndag 31/08, 06/09, 13 /09 kl 11.00 starter vi 
opp på Madlabanen med fotballtrening for jenter 

og gutter født i 2009 og 2010.

Madla IL vil arrangere treninger 3 søndager i 
august/september for å introdusere barna -

(og foreldrene) for barnefotball.

Dersom dette høres kjekt ut er det bare å møte opp! 
(Ta med ball dersom du har.)

Er du født i 2009 eller 2010
og har lyst å spille fotball?

Velkommen til Madla IL -
Stavangers største bydelsklubb 

Madla A-lag slo Vaulen 5-0 borte fredag 14.8. og har i sommer forsterket troppen 
med Jakop Storhaug, Alf Jakob Aano og Ole Christer Høyer Mathiassen.
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Sunde IL feirer 
50 års jubileum 
12. september!

I år er det 50 år siden Sunde 
idrettslag ble stiftet. Vi er 
pr. i dag 500 medlemmer 
og har lag innen håndball 
og fotball. Lørdag 12. 
september er satt av til 
feiring.

FØLGENDE SKJER:

Kl 11.00: 
Oppvarming for alle på Kvernevik Stadion. Å oppleve at mange hundre barn og 
voksne danser seg varme er en opplevelse i seg selv. Deretter blir det mange 
kjekke aktiviteter og leker for store og små både i hallen og på fotballbanene.

Kl 13.30: 
Servering av lunsj med mat fra mange verdensdeler. Har du lyst å lage mat fra 
ditt eget hjemland, er det bare å ta kontakt med Helen på 90 27 18 65 eller dag-
ligleder@sunde-il.no. 

Kl 1400: 
A laget (herrer 4. divisjon) spiller et spennende lokaloppgjør mot Sola 2. 

Kl 19.00 – 02.00: 
Jubileumsfest på Viste strandhotell. «Goggen» er kveldens DJ og det vil bli 
dans, mye moro og god mat. 

Har DU lyst til å være med på en kjekk feiring av vårt idrettslag? Du trenger ikke 
å være medlem av vårt idrettslag. Aldersgrense 18 år. 

Påmelding på www.sundeil.no.

Helen Husebø
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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

Hellvik Hus Stavanger AS
Maskinveien 2, 4033 Stavanger
Tlf. 51 95 19 80
www.hellvikhus.no

Nytt hus 
     – eller tomt 

i hagen?

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!

Kvassheim Elektriske

firmapost@kvassheim.no

Tlf: 51 55 88 11

Madlakrossen 1, 
4042 Hafrsfjord

STEM OSS INN!

BLI MED Å FARGE 
STAVANGER GRØNT

Avisannonse 92x133mm.indd   1 20/08/15   06.48
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Madla bydelsutvalgSENTERPARTIET PROFILMANUAL

 

Senterpartiet 
for folk i Madla

1. kandidat Bjarne Kvadsheim 
Kommunalråd/Adjunkt

6. kandidat Kate Elin Norland
Leder av Madla Bydelsutvalg 

11. kandidat Jørgen Wølstad, 
Gartner fra Madla

Andre kandidater 
fra Madla bydel:
27. Enok Kvam  
28. Enok Aleksander Kvam 
30. Torbjørn Bygdevoll Laursen 
31. Arild Lerang 
32. Arne Lerang 
33. Rolf-Sigurd Lilleby 
36. John Norland 
38. Solveig Risa Rabba
41. Olav Selvåg
43. Jorunn Tjensvoll,
44. Magnar Tjensvoll
47. Hilleborg Wølstad
48. Martin Wølstad
49. Oddvar Wølstad

Ingen kutt i skole og barnehage.

Vern om de grønne områdene 
i Madla bydel.

Alle som trenger det, skal ha rett  
på sykehjemsplass.

Vern om den private eiendomsretten

Styrke jordvernet. Varig vern av 
matjorda.

Nye idrettsanlegg i Madla bydel.

Våre viktigste saker:

Stem Senterpartiet 
ved valget 13. og 14 september 2015
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Det	  er	  med	  posi,v	  energi	  vi	  
sammen	  bygger	  et	  enda	  bedre	  

Stavanger	  og	  en	  enda	  bedre	  bydel!
Madla	  og	  Stavanger	  Høyre	  s2ller	  med	  et	  sterkt	  lag	  

med	  erfarne	  og	  engasjerte	  mennesker	  som	  jobber	  på	  
lag	  med	  deg,	  for	  byen	  og	  bydelen.

Godt	  valg!
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V I D A R   J O H N S E N
R I T A   E R I K S E N    • S E N E X

Sunde Kirke • 18. oktober 2015 • kl: 19:00

Senex - kor med band som synger gospel, pop og rock
Vidar Johnsen - 30 år som artist i 2015!

Plakat_SundeKirke.indd   1 24.06.15   12:07
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Kandidater til bispedømmerådsvalget  
i Stavanger bispedømme 
DIREKTE VALG AV LEKE MEDLEMMER  

13. OG 14. SEPTEMBER 2015 
 
  

 

Navn: Gyrid Espeland 
Yrke: Seksjonssjef Alder: 62 Sokn: Eigerøy 
Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Medlem av styret i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og Kirkelig 

dialogsenter Stavanger. Menighetsråd. Kirkelig Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. Medlem av styret i 
Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna. Medlem av Teknas etiske råd. Ansatt i Mattilsynet. 

Satsings- 
områder: 

Åpen og inkluderende folkekirke. Mer himmel på jord. Barn og unge. Fattigdomsutfordringer og miljø. God 
ledelse. Størst av alt er kjærligheten.  
 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Ja   Forbønnshandling:  Ja 
 

 

  

 

Navn: Leif Christian Andersen 
Yrke: Sykepleier Alder: 30 Sokn: St. Petri 
Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Deltatt i Ungdommens Kirkemøte. Medlem av Ungdomsrådet, 

Stavanger bispedømme. Medlem i Mellomkirkelig råd. Politisk engasjert på kommune- og fylkestingsnivå. 
Ansatt ved Stavanger Universitetssykehus. Speider, kor, korps og ungdomsarbeid. 

Satsings- 
områder: 

Ungdom og unge voksne.  Skaperverket og miljø.  Diakoni og folkekirken. Dialogarbeid.  

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Ja   Forbønnshandling: Ja 
 

 

  

 

Navn: Marie Klakegg Grastveit 
Yrke: Regnskapsmedarbeider Alder: 30 Sokn: Frøyland og Orstad 
Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Administrasjonsleder i menighet. Ulike oppgaver i lokalt 

menighetsarbeid. Ansatt i SUM regnskap 
Satsings- 
områder: 

Menighetene og lokalsamfunnet.  Konfirmantarbeid. Arbeid for unge voksne. Effektivisering. 
Hensiktsmessige strukturer 

Vielse/ 
forbønn av 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei    Forbønnshandling: Nei 
 

 

  

 

Navn: Svein Helgesen 
Yrke: Pensjonist/konsulent Alder: 67 Sokn: Mosterøy 
Erfaring: Varamedlem i Stavanger bispedømmeråd. Styreleder i Menighetsfakultetet og Kristent Pedagogisk forum. 

Styremedlem i IKO. Ordfører. Fylkesvaraordfører. Statssekretær i KUF. Styremedlem i Høgskolen i 
Stavanger. Mentor i trosopplæring. 

Satsings- 
områder: 

Trosopplæring.  Menighetsutvikling. Rekruttering, Pilegrimsarbeid.  Frivillig tjeneste. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Åpen/uavklart  Forbønnshandling: Ja 
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Kandidater til bispedømmerådsvalget  
i Stavanger bispedømme 
DIREKTE VALG AV LEKE MEDLEMMER  

13. OG 14. SEPTEMBER 2015 
 
  

 

Navn: Gyrid Espeland 
Yrke: Seksjonssjef Alder: 62 Sokn: Eigerøy 
Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Medlem av styret i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og Kirkelig 

dialogsenter Stavanger. Menighetsråd. Kirkelig Fellesråd. Nettverk for kvinner i Dalane. Medlem av styret i 
Dalane folkemuseum. Styremedlem i Tekna. Medlem av Teknas etiske råd. Ansatt i Mattilsynet. 

Satsings- 
områder: 

Åpen og inkluderende folkekirke. Mer himmel på jord. Barn og unge. Fattigdomsutfordringer og miljø. God 
ledelse. Størst av alt er kjærligheten.  
 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Ja   Forbønnshandling:  Ja 
 

 

  

 

Navn: Leif Christian Andersen 
Yrke: Sykepleier Alder: 30 Sokn: St. Petri 
Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Deltatt i Ungdommens Kirkemøte. Medlem av Ungdomsrådet, 

Stavanger bispedømme. Medlem i Mellomkirkelig råd. Politisk engasjert på kommune- og fylkestingsnivå. 
Ansatt ved Stavanger Universitetssykehus. Speider, kor, korps og ungdomsarbeid. 

Satsings- 
områder: 

Ungdom og unge voksne.  Skaperverket og miljø.  Diakoni og folkekirken. Dialogarbeid.  

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Ja   Forbønnshandling: Ja 
 

 

  

 

Navn: Marie Klakegg Grastveit 
Yrke: Regnskapsmedarbeider Alder: 30 Sokn: Frøyland og Orstad 
Erfaring: Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Administrasjonsleder i menighet. Ulike oppgaver i lokalt 

menighetsarbeid. Ansatt i SUM regnskap 
Satsings- 
områder: 

Menighetene og lokalsamfunnet.  Konfirmantarbeid. Arbeid for unge voksne. Effektivisering. 
Hensiktsmessige strukturer 

Vielse/ 
forbønn av 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei    Forbønnshandling: Nei 
 

 

  

 

Navn: Svein Helgesen 
Yrke: Pensjonist/konsulent Alder: 67 Sokn: Mosterøy 
Erfaring: Varamedlem i Stavanger bispedømmeråd. Styreleder i Menighetsfakultetet og Kristent Pedagogisk forum. 

Styremedlem i IKO. Ordfører. Fylkesvaraordfører. Statssekretær i KUF. Styremedlem i Høgskolen i 
Stavanger. Mentor i trosopplæring. 

Satsings- 
områder: 

Trosopplæring.  Menighetsutvikling. Rekruttering, Pilegrimsarbeid.  Frivillig tjeneste. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Åpen/uavklart  Forbønnshandling: Ja 
 

 

  

 
 

  

Kandidater til bispedømmerådsvalget  
i Stavanger bispedømme 

 

Navn: Sofie Braut  
Yrke: Kulturformidler Alder: 38 Sokn: Time 
Erfaring: Klokker. Engasjert i lokalt barnearbeid. Lektor i videregående skole.  
Satsings- 
områder: 

Engasjerende bibelformidling.  Utrustning og indre vekst.  Livsnær forkynning.  

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei   Forbønnshandling:  Nei 
 

 

  

 

Navn: Arne Jon Myskja 
Yrke: IT-rådgiver Alder: 62 Sokn: Nedstrand 
Erfaring: Leder i sokneråd. Korleder og aktiv i barne- og ungdomsarbeid. Sekretær i Norges KFUK-KFUM, Ten Sing. 

Ansatt i IT-bransjen.  
Satsings- 
områder: 

Kommunikasjon/forkynnelse.  Musikken som formidler.  Engasjement og inspirasjon.  Gudstjenesten er vår 
møteplass. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Ja   Forbønnshandling: Ja 
 

 

  

 

Navn: Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff 
Yrke: Student Alder: 20 Sokn: Skåre 
Erfaring: Kirketjener og diakonmedarbeider, søndagsskolearbeider. Medlem i trosopplæringsutvalg. Ten Sing og 

speiderarbeid. Koordinator for Ny generasjon, Haugesund. 
Satsings- 
områder: 

Ungdommer – konfirmanter. Binde sammen generasjoner. Uredd budskap til folket. En kirke for alle. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei    Forbønnshandling: Nei 
 

 

  

 

Navn: Torhild Nødland 
Yrke: Sosiallærer Alder: 53 Sokn: Bogafjell 
Erfaring: Leder av menighetsråd og leder av Kirkelig fellesråd. Medlem av barne- og ungdomsutvalg. 

Landsrådsmedlem i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Kommunepolitiker. Ansatt i Sandnes kommune. 
Satsings- 
områder: 

God personalpolitikk. Dåp og trosopplæring.  Menighetsplanting.  Folkekirkens muligheter. Tverrfaglig 
samarbeid. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Nei  Forbønnshandling:  Nei 
 

 

  

 

Navn: Aslaug Louise Kongshavn 
Yrke: Lektor Alder: 28 Sokn: Kopervik 
Erfaring: Medlem av sokneråd. Ansatt i Rogaland fylkeskommune, Kopervik vgs . 
Satsings- 
områder: 

Barn-trosopplæring.  Ungdoms- og utviklingsabeid. Kultur inn i kirken. Takhøgde og runde kanter. 
Likekjønnet ekteskap. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Ja   Forbønnshandling: Ja 
 

 

  



20

 
 

  

Kandidater til bispedømmerådsvalget  
i Stavanger bispedømme 

 

Navn: Laila Marie Steinsvik 
Yrke: Helsesøster Alder: 64 Sokn: Jørpeland 
Erfaring: Medlem av sokneråd og leder av fellesråd. Søndagsskolelærer. Barnelagsleder. Medlem av kommunestyre 

og formannskap. Varaordfører. Ansatt i Strand kommune.  
Satsings- 
områder: 

Barne- og ungdomsarbeid.  Misjonsarbeid.  Forvalteransvar.  Klimautfordringene. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Nei  Forbønnshandling:  Nei 
 

 

  

 

Navn: Eivind Sandvold Pettersen 
Yrke: Økonom Alder: 32 Sokn: Stavanger domkirke 
Erfaring: Medlem i menighetsråd. Ansatt i oljebransjen. 
Satsings- 
områder: 

Dåp og trosopplæring.  Ungdomsarbeid.  Unge voksne, 25 år og videre.  Tilbud til enslige. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse og forbønnshandling:  Uavklart.   
 

 

  

 

Navn: Hjalmar Joralf Arnø 
Yrke: Seniorrådgiver Alder: 50 Sokn: Riska 
Erfaring: Leder menighetsråd. Medlem av kretsstyret i KFUK-KFUM og regionstyret i Normisjon. Medlem av 

tilsynsrådet ved Kriminalomsorgens fengsler. Ansatt hos Fylkesmannen.  
Satsings- 
områder: 

Dåp og trosopplæring.  Fokus på misjon. Engasjement i samfunnslivet. 

Vielse/ 
Forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei   Forbønnshandling:  Nei 
 

  

  

 

Navn: Jostein Ådna 
Yrke: Professor i NT Alder: 60 Sokn: Stokka 
Erfaring: Medlem av to menighetsråd. Medlem av Den norske kirkes lærenemnd. Flere nasjonale og internasjonale 

verv. Vitenskapelig assistent i Tübingen. Doktorgrad i teologi. Ansatt på Misjonshøgskolen. 
Satsings- 
områder: 

Trosopplæring, også for voksne.  Samarbeid menighet og misjon.  Gudstjenesteliv. Vern menneskeverd og 
skaperverk.  Reformasjonsjubileet 2017. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei  Forbønnshandling:  Nei 
 

 

  

 

Navn: Kjetil Espeland 
Yrke: Student Alder: 22 Sokn: Nærbø 
Erfaring: Leder i søndagsskolen. Tillitsvalgt i Forsvaret. 
Satsings- 
områder: 

Holde kirken som et lavterskel tilbud.  Søndagsskolen.  Ungdomsarbeid.  Bibelsk lære. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei  Forbønnshandling: Nei 
 

 

  

 
 

  

Kandidater til bispedømmerådsvalget  
i Stavanger bispedømme 

 

Navn: Astrid van Zijp 
Yrke: Pensjonist Alder: 65 Sokn: Sand 
Erfaring: Soknerådsleder. Frivillig klokker. Medlem av diakoniutvalg. Leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. 

Medlem av bedehusstyre. Lærer. Verneombud. Plasstillitsvald.   
Satsings- 
områder: 

Trosopplæring.  Diakoni.  Barne- og ungdomsarbeid.  Gi folk sterkere tilknyting til kirken. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Ja    Forbønnshandling:  Ja 
 

 

  

 

Navn: Rolf Magne Haukalid 
Yrke: Bonde og veterinær Alder: 36 Sokn: Forsand 
Erfaring: Leder av bedehusstyre.  Medlem av kommunestyre. Selvstendig næringsdrivende. Ungdoms- og unge 

voksne arbeid.  
Satsings- 
områder: 

Formidling av Guds ord.  Bibeltroskap.  Barn og unge. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 
 

Vielse:  Nei   Forbønnshandling:  Nei 
 

 

  

 

Navn: Svein Magnus Munkejord 
Yrke: Seniorrådgiver Alder: 66 Sokn: Kopervik 
Erfaring: Medlem av menighetsråd og kirkelig fellesråd. Frivillig klokker. Medlem av kommunestyre og formannskap. 

Komiteleder i Norges forskningsråd. Statssekretær og fiskeriminister. Ansatt i Fiskeridirektoratet i 40 år 
inntil april 2015. 

Satsings- 
områder: 

Oppslutning om gudstjenesten.  Trosopplæring.  Kirkens plass og rolle. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Uavklart/Ja   Forbønnshandling: Ja 
 

 

  

 

Navn: Ruben Friestad Bergseth 
Yrke: Distriktsmedarbeider Alder: 20 Sokn: Klepp 
Erfaring: Konfirmantleder. Leder i barne- og ungdomsarbeid. Ungdomsarbeider/ettåring. Distriktsmedarbeider og 

styremedlem i KRIK. Politisk engasjert på lokalnivå. Ansatt i KRIK. 
Satsings- 
områder: 

Ungdomsarbeid.  Lederutvikling.  Fornying. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse og forbønnshandling:  Uavklart 
 

 

 
Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet av en nominasjonskomité som er valgt av representanter fra menighetsrådene i de enkelte prostier. 
Listen er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra menighetsråd og fra nominasjonskomiteens medlemmer. Nominasjonskomiteen har lagt vekt på 
at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent og at listen skal inneholde minst 20 prosent kandidater under 30 år. Det er videre 
lagt vekt på å tilstrebe en bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål, noe som innebærer at listens kandidater vil ha ulike 
oppfatninger på aktuelle kirkelige spørsmål.  
 
I Stavanger bispedømme er det kun utarbeidet en liste til Bispedømmerådsvalget. 
 
Bispedømmerådene (til sammen 11 stk) har samlet (som Kirkemøte) 116 medlemmer. 77 av representantene er lekfolk som ikke er ansatt i 
kirkelig stilling. Kirkemøtet blir gjerne kalt ”kirka sitt storting”. De mange vedtakene i Kirkemøtet danner grunnlaget for livet rundt om i 
menighetene. Retningslinjer vedtatt av Kirkemøtet blir fulgt opp lokalt, og åpne diskusjoner og demokratiske vedtak legger grunnlaget for kirkens 
standpunkt i ulike saker. 
 
 
Utfyllende svar fra kandidatene finnes på www.kirkevalget.no og www.kirken.no/stavanger.  
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Kandidater til bispedømmerådsvalget  
i Stavanger bispedømme 

 

Navn: Laila Marie Steinsvik 
Yrke: Helsesøster Alder: 64 Sokn: Jørpeland 
Erfaring: Medlem av sokneråd og leder av fellesråd. Søndagsskolelærer. Barnelagsleder. Medlem av kommunestyre 

og formannskap. Varaordfører. Ansatt i Strand kommune.  
Satsings- 
områder: 

Barne- og ungdomsarbeid.  Misjonsarbeid.  Forvalteransvar.  Klimautfordringene. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse: Nei  Forbønnshandling:  Nei 
 

 

  

 

Navn: Eivind Sandvold Pettersen 
Yrke: Økonom Alder: 32 Sokn: Stavanger domkirke 
Erfaring: Medlem i menighetsråd. Ansatt i oljebransjen. 
Satsings- 
områder: 

Dåp og trosopplæring.  Ungdomsarbeid.  Unge voksne, 25 år og videre.  Tilbud til enslige. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse og forbønnshandling:  Uavklart.   
 

 

  

 

Navn: Hjalmar Joralf Arnø 
Yrke: Seniorrådgiver Alder: 50 Sokn: Riska 
Erfaring: Leder menighetsråd. Medlem av kretsstyret i KFUK-KFUM og regionstyret i Normisjon. Medlem av 

tilsynsrådet ved Kriminalomsorgens fengsler. Ansatt hos Fylkesmannen.  
Satsings- 
områder: 

Dåp og trosopplæring.  Fokus på misjon. Engasjement i samfunnslivet. 

Vielse/ 
Forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei   Forbønnshandling:  Nei 
 

  

  

 

Navn: Jostein Ådna 
Yrke: Professor i NT Alder: 60 Sokn: Stokka 
Erfaring: Medlem av to menighetsråd. Medlem av Den norske kirkes lærenemnd. Flere nasjonale og internasjonale 

verv. Vitenskapelig assistent i Tübingen. Doktorgrad i teologi. Ansatt på Misjonshøgskolen. 
Satsings- 
områder: 

Trosopplæring, også for voksne.  Samarbeid menighet og misjon.  Gudstjenesteliv. Vern menneskeverd og 
skaperverk.  Reformasjonsjubileet 2017. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei  Forbønnshandling:  Nei 
 

 

  

 

Navn: Kjetil Espeland 
Yrke: Student Alder: 22 Sokn: Nærbø 
Erfaring: Leder i søndagsskolen. Tillitsvalgt i Forsvaret. 
Satsings- 
områder: 

Holde kirken som et lavterskel tilbud.  Søndagsskolen.  Ungdomsarbeid.  Bibelsk lære. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Nei  Forbønnshandling: Nei 
 

 

  

 
 

  

Kandidater til bispedømmerådsvalget  
i Stavanger bispedømme 

 

Navn: Astrid van Zijp 
Yrke: Pensjonist Alder: 65 Sokn: Sand 
Erfaring: Soknerådsleder. Frivillig klokker. Medlem av diakoniutvalg. Leder i kristent barne- og ungdomsarbeid. 

Medlem av bedehusstyre. Lærer. Verneombud. Plasstillitsvald.   
Satsings- 
områder: 

Trosopplæring.  Diakoni.  Barne- og ungdomsarbeid.  Gi folk sterkere tilknyting til kirken. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Ja    Forbønnshandling:  Ja 
 

 

  

 

Navn: Rolf Magne Haukalid 
Yrke: Bonde og veterinær Alder: 36 Sokn: Forsand 
Erfaring: Leder av bedehusstyre.  Medlem av kommunestyre. Selvstendig næringsdrivende. Ungdoms- og unge 

voksne arbeid.  
Satsings- 
områder: 

Formidling av Guds ord.  Bibeltroskap.  Barn og unge. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 
 

Vielse:  Nei   Forbønnshandling:  Nei 
 

 

  

 

Navn: Svein Magnus Munkejord 
Yrke: Seniorrådgiver Alder: 66 Sokn: Kopervik 
Erfaring: Medlem av menighetsråd og kirkelig fellesråd. Frivillig klokker. Medlem av kommunestyre og formannskap. 

Komiteleder i Norges forskningsråd. Statssekretær og fiskeriminister. Ansatt i Fiskeridirektoratet i 40 år 
inntil april 2015. 

Satsings- 
områder: 

Oppslutning om gudstjenesten.  Trosopplæring.  Kirkens plass og rolle. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse:  Uavklart/Ja   Forbønnshandling: Ja 
 

 

  

 

Navn: Ruben Friestad Bergseth 
Yrke: Distriktsmedarbeider Alder: 20 Sokn: Klepp 
Erfaring: Konfirmantleder. Leder i barne- og ungdomsarbeid. Ungdomsarbeider/ettåring. Distriktsmedarbeider og 

styremedlem i KRIK. Politisk engasjert på lokalnivå. Ansatt i KRIK. 
Satsings- 
områder: 

Ungdomsarbeid.  Lederutvikling.  Fornying. 

Vielse/ 
forbønn for 
likekjønna? 
 

Vielse og forbønnshandling:  Uavklart 
 

 

 
Nominasjonskomiteens liste er utarbeidet av en nominasjonskomité som er valgt av representanter fra menighetsrådene i de enkelte prostier. 
Listen er utarbeidet på bakgrunn av forslag fra menighetsråd og fra nominasjonskomiteens medlemmer. Nominasjonskomiteen har lagt vekt på 
at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent og at listen skal inneholde minst 20 prosent kandidater under 30 år. Det er videre 
lagt vekt på å tilstrebe en bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål, noe som innebærer at listens kandidater vil ha ulike 
oppfatninger på aktuelle kirkelige spørsmål.  
 
I Stavanger bispedømme er det kun utarbeidet en liste til Bispedømmerådsvalget. 
 
Bispedømmerådene (til sammen 11 stk) har samlet (som Kirkemøte) 116 medlemmer. 77 av representantene er lekfolk som ikke er ansatt i 
kirkelig stilling. Kirkemøtet blir gjerne kalt ”kirka sitt storting”. De mange vedtakene i Kirkemøtet danner grunnlaget for livet rundt om i 
menighetene. Retningslinjer vedtatt av Kirkemøtet blir fulgt opp lokalt, og åpne diskusjoner og demokratiske vedtak legger grunnlaget for kirkens 
standpunkt i ulike saker. 
 
 
Utfyllende svar fra kandidatene finnes på www.kirkevalget.no og www.kirken.no/stavanger.  
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Kandidater til menighetsrådsvalget i Madlamark

Navn. MARGARET LAUNDAL SKRETTING

Stilling og 
alder.

Rådgiver og 53 år

Satsingsomr. Diakon.

Navn. ANNE MARTE AASEN 

Stilling og 
alder.

Lærer og 36 år

Satsingsomr. Barne-og ungdomsarbeid.  Ungdomsgudstjenester .Bønn/forbønn.  Familieweekend. Godhetsfestival for 
eldre.

Navn. BÅRD HENNING TØNNESSEN

Stilling og 
alder.

Bokbinder og 45 år

Satsingsomr. Barne- og ungdomsarbeidet.

Navn. CHRISTIAN TVEDT

Stilling og 
alder.

Lærer og 30 år

Satsingsomr. Levende trosliv. Unge Voksne(20-35). Tilstede i bydelen. Kirken et godt sted å være.

Navn. RICHARD THEIS OMDAHL

Stilling og 
alder.

Pensjonist og 70 år

Satsingsomr. Ungdomsarbeid. Menigheten en helhet. Kirkebygget.

Navn. KJETIL TONSTAD

Stilling og 
alder.

Direktør og 59 år

Satsingsomr. Opplæring i kristendom. En inkluderende menighet. Barne- og ungdomsaktiviteter.
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Kandidater til menighetsrådsvalget i Madlamark 

Navn. GRETHA ERLAND

Stilling og 
alder.

Lærer og 48 år

Satsingsomr. Barne- og ungdomsarbeid.

Navn. ALF INGE MOLDE 

Stilling og 
alder.

Journalist og 33 år

Satsingsomr. Barne- og ungdomsarbeid.

Navn. BJØRN KÅRE BERGESEN

Stilling og 
alder.

Selvst.næringsd og 48 år

Satsingsomr. Barne- og ungdomsarbeid.  Rekruttere flere unge voksne.  Trosopplæringsopplegget.   Kontakt med 
bydelen/skolene.  Kirkebygget

Navn. WENCHE GRØTTEM

Stilling og 
alder.

Salgsmedarbeider og 46 år

Satsingsomr. Barne- og ungdomsarbeidet .  Trosopplæring.

Navn. ODDBJØRG LELAND HAUGE

Stilling og 
alder.

Pensjonist og 72 år

Satsingsomr. Menigheten er en helhet. Sang og musikk –barn/ungdom. Diakon-arbeidsområde 67. Frivillighetsinnsats.  
Bibel – kunnskap og kjennskap.

Navn. KRISTIN E. C. VAALAND

Stilling og 
alder.

Lærer og 51 år

Satsingsomr. Menigheten en helhet. Diakoni. Smågrupper.
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Kandidater til menighetsrådsvalget i Hafrsfjord

1. Sigrun Melling, 57 år
Persokkrossen, Hafrsfjord
Stilling: Pedagogisk leder 
Satsingsområder: Ny kirke! At folk i lokalmiljøet kjenner tilhørighet til kirken
Smågrupper
           
 
2. Christoffer Inge Hovda, 48 år
Larsokveien, Hafrsfjord
Stilling: Bonde
Satsingsområder:  Engasjert i, og opptatt av søndagsskolen,
og bibelgrupper/husfellesskap        
           
 

3. Eli Dorthea Taunton, 32 år
Kornstien, Hafrsfjord
Stilling: Administrasjonsleder
Satsingsområder:  Trosopplæring for barn og unge. Lage gode overganger 
mellom ulike aldersgrupper (0-18 år),  generasjonsmenighet og grønn me-
nighet 

           
            
 
4. Eirik Olimstad, 53 år
Karikroken, Hafrsfjord
Stilling: Avdelingsleder
Satsingsområder: Inkluderende kirke, som oppleves relevant i lokalsamfun-
net. Gode tilbud til barn og ungdom. Kirkens engasjement for å ta vare på 
skaperverket og fremme rettferdighet i verden.      
            
  
5. Kari Anne Rasmussen Kristensen, 39 år
Fjeldehagen, Hafrsfjord
Stilling: Adjunkt
Satsingsområder: Lavterskeltilbud i en inkluderende menighet.
Barne - og ungdomsarbeidet i menigheten.      
           
 

6. Kjell Helge Husebø, 53 år
Djupadalstunet, Hafrsfjord
Stilling: Overingeniør
Satsingsområder: Ungdomsarbeid. Grønn kirke—miljø.
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Kandidater til menighetsrådsvalget i Hafrsfjord

7. Kristin Aas Nordin, 54 år
Skuronnveien, Hafrsfjord
Stilling: Spesialsykepleier
Satsingsområder: 
Diakonalt arbeid, fokus på misjon/misjonsprosjekt, barne - og ungdomsarbeid, 
alternative gudstjenester, kirken/Hafrsfjordsenteret som møteplass   
            
8. Eirik Røysland, 31 år
Karistø, Hafrsfjord
Stilling: Prosjektleder
Satsingsområder: Lavterskeltilbud for barn og unge. Utvikling av ny kirke  
            
            
            
            
9. Einar Hille, 63 år
Grenaderveien, Hafrsfjord
Stilling: Pensjonist/konsulent
Bibelmeditasjon, bønnefellesskap, gudstjenester, inkluderende kirke for  
bydelens innbyggere i alle aldersgrupper, givertjenesten
            
            
            
10. Terje Apeland, 61 år
Revheimsberget, Hafrsfjord
Stilling: Lege
Satsingsområder: 
Menighetens arbeid for barn og unge       
            
    
11. Solveig Risa Rabba, 51 år
Håhammerleitet, Hafrsfjord
Stilling: Sykepleier
Satsingsområder: 
Korarbeid og menighetens barnearbeid
            
            
            
12. Jorunn Skollevoll Bjerga, 49 år
Sundebråtet, Hafrsfjord
Stilling: Sykepleier
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Kandidater til menighetsrådsvalget i Sunde 

    1. Eldar Bjørge, 58 år
Adresse/Yrke Tasabekken 12. Fagleder Cand real.

Relevant erfa-
ring

Sunde menighetsråd 1986-1989, derav 2 år som leder. Speiderleder Sunde 1990-2007. Fotballtrener 
Madla IL 2008-2012.

Satsingsomr. Tilhørighet for alle. Kulturarrangement.

    2. Margrethe Stubhaug Svanes, 47 år
Adresse/Yrke Hottavikstraen 15. Barnevernspedagog og familieterapeut.

Relevant erfa-
ring

Medlem Sunde menighetsråd 1994-97 og 2006-2009, derav 2 år som leder. Ansatt som barne- og ung-
domsarbeider i Sunde menighet 2007-2011. Mye frivillig arbeid i Norge og utlandet.

Satsingsomr. Barn og ungdom. Voksne 35-50 år. Frivillighet i menigheten.

    3. Jan Asbjørn Opsal, 62 år
Adresse/Yrke Donevikstraen 6. Konsulent.

Relevant erfa-
ring

Amanuensis/dosent, Misjonshøgskolen 1996-2015, Sunde menighetsråd 2006-11, derav to år som 
leder.

Satsingsomr. Frivillige medarbeidere. Trosopplæringsprogrammet. Smågruppene i menigheten. Gudstjeneste-
deltakelse. 

    4. Karen Leine Bjerkreim, 40 år
Adresse/Yrke Krykkjeveien 46. Barnevernspedagog.

Relevant erfa-
ring 

Søndagsskoleleder i Sunde menighet.

Satsingsomr. Barne- og ungdomsarbeid. 

    5. Geir Stokke, 59 år
Adresse/Yrke Kvernevik Ring 43 D. Selvstendig næringsdrivende.

Relevant erfa-
ring 

Diverse fagforeningsverv i NITO 1985-1988. Frivillig arbeid i Sjømannskirka i Dubai 1999-2007.

Satsingsomr. Stabil økonomi. Markedsføring av kirkens aktiviteter. Mer fokus på integrering.

    6. Eli Aasen, 59 år
Adresse/Yrke Mjughaug Terrasse 4. Førstekonsulent Skatteetaten.

Relevant erfa-
ring

Speiderleder i Sunde menighet 199-2004. 

Satsingsomr. Bevare gamle medlemmer og vinne nye medlemmer til menigheten.
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Kandidater til menighetsrådsvalget i Sunde 

    1. Eldar Bjørge, 58 år
Adresse/Yrke Tasabekken 12. Fagleder Cand real.

Relevant erfa-
ring

Sunde menighetsråd 1986-1989, derav 2 år som leder. Speiderleder Sunde 1990-2007. Fotballtrener 
Madla IL 2008-2012.

Satsingsomr. Tilhørighet for alle. Kulturarrangement.

    2. Margrethe Stubhaug Svanes, 47 år
Adresse/Yrke Hottavikstraen 15. Barnevernspedagog og familieterapeut.

Relevant erfa-
ring

Medlem Sunde menighetsråd 1994-97 og 2006-2009, derav 2 år som leder. Ansatt som barne- og ung-
domsarbeider i Sunde menighet 2007-2011. Mye frivillig arbeid i Norge og utlandet.

Satsingsomr. Barn og ungdom. Voksne 35-50 år. Frivillighet i menigheten.

    3. Jan Asbjørn Opsal, 62 år
Adresse/Yrke Donevikstraen 6. Konsulent.

Relevant erfa-
ring

Amanuensis/dosent, Misjonshøgskolen 1996-2015, Sunde menighetsråd 2006-11, derav to år som 
leder.

Satsingsomr. Frivillige medarbeidere. Trosopplæringsprogrammet. Smågruppene i menigheten. Gudstjeneste-
deltakelse. 

    4. Karen Leine Bjerkreim, 40 år
Adresse/Yrke Krykkjeveien 46. Barnevernspedagog.

Relevant erfa-
ring 

Søndagsskoleleder i Sunde menighet.

Satsingsomr. Barne- og ungdomsarbeid. 

    5. Geir Stokke, 59 år
Adresse/Yrke Kvernevik Ring 43 D. Selvstendig næringsdrivende.

Relevant erfa-
ring 

Diverse fagforeningsverv i NITO 1985-1988. Frivillig arbeid i Sjømannskirka i Dubai 1999-2007.

Satsingsomr. Stabil økonomi. Markedsføring av kirkens aktiviteter. Mer fokus på integrering.

    6. Eli Aasen, 59 år
Adresse/Yrke Mjughaug Terrasse 4. Førstekonsulent Skatteetaten.

Relevant erfa-
ring

Speiderleder i Sunde menighet 199-2004. 

Satsingsomr. Bevare gamle medlemmer og vinne nye medlemmer til menigheten.

Kandidater til menighetsrådsvalget i Sunde 

    7. Einar Arne Garlid, 64 år
Adresse/Yrke Traneveien 24. Pensjonert prest.

Relevant erfa-
ring

Kappelan i Madla/Sunde 1979-1988. Feltprest Madlaleiren 1988-2009. 
Leder/Dirigent i koret Senex/Rock gjennom 30 år. Medlem av Sunde MR 2006-2015. 

Satsingsomr. Folk i Sunde og Kvernevik må oppleve Sunde krike som deres kirke.

    8. Kirsten Alida Austbø, 55 år
Adresse/Yrke Skredbakka 3. Førskolelærer.

Relevant erfa-
ring

Aktiv i Sunde menighet i mange år.

Satsingsomr. Trosopplæring. Diakoni. En åpen og inkluderende kirke. En Kristussentrert kirke. Gudstjenesten.

    9. Rolf Sigurd Andre Årstad Lilleby, 29 år
Adresse/Yrke Øygardsveien 85. Taxi-sjåfør.

Relevant erfa-
ring

Hoved-/voksen leder i Binders/Connect 2001- dd. Lyd-teknikker i Sunde Kirke 2009-dd.

Satsingsomr. Barne- og ungdomsarbeid, deriblant Connect og Speideren. Støtte de frivillige. Lyd, Bilde og Scene.

   10. Tine Svanes, 52 år
Adresse/Yrke Nedre Malthaug 16. Personalsjef/Petroleumsingeniør.

Relevant erfa-
ring

FAU Sunde skole 2009-2011. Driftsstyreleder Sunde skole 2011-2013. 

Satsingsomr. Barn og ungdom. Kirken som et sentrum i nærmiljøet.

   11. Astrid Helen Pedersen, 42 år
Adresse/Yrke Terneveien 30 A. Vaktmester/Kirketjener i Sunde menighet.

Relevant erfa-
ring

Oppmann damelag i fotball, Flekkefjord 1999-2000. Oppmann i Hinna Damelag 2004-2008. Leder for 
Tweens club Sunde menighet 2008-2012. Leder for Jr-KRIK Sunde menighet 2011-dd.

Satsingsomr. Barn fra 1.-7. klasse. Ungdommer. Fellesskap for aldersgruppen 25-45 år.

    12. Brit Reidunn Pedersen, 20 år
Adresse/Yrke Terneveien 28. Student.

Relevant erfa-
ring

Aktiv i menighetens ungdomsarbeid i mange år. Speiderleder Sunde menighet 2010-dd. Elevrådstillits-
valgt 2010-2012.

Satsingsomr. Speiderleder. Ønsker å ta vare på de eldre.
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SUNDE 
BEDEHUS
Sundeveien 29

Tor 27. aug Kl 19.30 Åpningsmøte - Besøk fra IMF
Tor 10. sep Kl 19.30  Samtalemøte - Besøk fra IMF

* Møteuke 15. til 20. september *
Tir 15. sep   Kl. 10.30  Formiddagstreff. Alfred Salte,

tidligere ansatt ved Åna kretsfengsel har andakt og 
forteller fra sitt liv og arbeid. Sang av Eva Stray.

Ons 16. sep Kl. 19.30  Møte på Solheim. 
   Taler Magne Voll fra IMF.
Tor 17. sep  kl. 19.30   Møte taler Magne Voll 
Fre 18. sep Kl. 19.00  Fredagskveld på Bedehuset 

med div. program. Andakt v/ Magne Voll 
Sang av Judith og Harald Nærland

Søn 20. sep Kl. 17.00  IMF Storsamling - Magne Voll 
   Sang av Joy Kidz fra Hafrsfjord 

Speedleir med kveldsmat til barna i underetasjen 
Tors. 01. okt.  kl. 19.30   Samtalemøte                                   

Velkommen til disse samværene! 
Hilsen styret i Sunde Bedehusforening  

v/ Torbjørn W. Mobil: 41554773
                     Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677

Etablert i 1907

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 30. aug Kl. 17.00 Samlingsfest 
  Tale v/Ove Sandvik - Bevertning
Tirs 1. sep Kl. 10.30 Johan Vistnes m/frue
  Bevertning
Søn 6. sep Kl. 11.00 Dagfinn Natland
Lør 12. sep Kl. 17.00 Medlemsmøte 
Søn 13. sep Kl. 11.00 Øyvind Åsland 
  (NLM`s generalsekretær)
Ons 16. sep Kl. 19.30 Magne Wold 
Søn 20. sep Kl. 17.00 Vi støtter opp om 
  Sunde bedehus 
Søn 27. sep Kl. 17.00 Thore Askvik
  Enkel bevertning
Man 28. sep  Kl. 18.00 Hobbylagsbasar

Alle samlinger kl 19.00
Bibelstudium hver onsdag.

M A D L A  
FORSAMLINGSHUS

Velkommen!

Snorresgt. 2, Hafrsfjord vis -à- vis Surf-inn og Madlaleiren

30. aug  Misjonsmøte - NLM
6. sep  Kjetil Vada - NMS
13. sep  Trygve Bjerkrheim-kveld: Hans Kristoffer Goa og 
 Sven Viste. Anita og Gunnar Aardalsbakke deltar.
20. sep Tale og sang ved Per Tjøstheim og Sven Viste - NMS
 Enkel servering.
27. sep  Misjonsmøte - NLM
4. okt  Tale og musikk 
 ved Einar Garli - NMS

Program Høsten 2015 
Hafrsfjordsenteret onsdager kl 19.00

MERK NY MØTEDAG!

1. Bydelsvandring 27.09.15 Sunde mer info kommer.
2. 28.10.15  Einar Arne Garlid  Sjømannsprest og Norske som 

gifter i Sjømanskirker. Og fra Prestetjenesten i Madla.
3. 02.12.15  Julemøte med Engwald Pahr Iversen PILT OLA. 

Velkommen!

Velkommen til Madla Historielag 
mandag 20. april 2014 kl. 19.00

på Hafrsfjordsenteret

Fotokåseri ved Lisabet Risa 
Statsarkivet i Stavanger:

“Fotografihistoria vår sett frå 
Rogaland - og Madla”

Vi tek utgangspunkt i den tradisjonelle bildekulturen 
som det nye fotografiet erstatta etter at det kom til 
Stavanger i 1842. Vi skal høyra om dei aller første 
fotografane som kom til distriktet vårt og sjå på dei 
nye fotografitypane som kom i andre halvparten 
av 1800-talet og seinare. Vi skal også sjå på dei 
mange bruksområda for fotografia.

Velkommen!

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	   	  HAFRSFJORD SKOLEKORPS  

    50 ÅR! 

Hafrsfjord Skolekorps feirer 50 år i år, og skal feire dette med flott 
jubileumskonsert lørdag 28. november. I den forbindelse ønsker vi å komme i 
kontakt med tidligere dirigenter, styreledere og drillinstruktører. 

Har du vært dirigent, styreleder eller drillinstruktør i Hafrsfjord skolekorps 
oppfordrer vi deg til å ta kontakt med korpset v/Hanne Eriksen, 
hanne.eriksen@lyse.net eller tlf. 414 08 215. 

Med vennlig hilsen 
Jubileumskomiteen i Hafrsfjord Skolekorps 

	  

	  

	  

Timebestilling: 51 59 40 00 / SMS: 47 88 33 05
Fjeldehagen 1, 4046 Hafrsfjord

  

Åpningstider: Mandag 12-19, tirsdag og onsdag 10-19, 
torsdag og fredag 10-17, og ellers etter avtale.
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Madlamark menighet

B

Søndag 30.august kl 11.00 
Syvertsen. Dåp. Nattverd. Søndags-
skole

Tirsdag 1.september kl 08.30 
Morgenmesse med nattverd

Søndag 6.september kl 11.00 
Presentasjonsgudstjeneste ved Halås. 
Syvertsen. Dåp. 

Søndag 13.september kl 11.00 
Syvertsen. Dåp. Off er til IKO. Tur etter 
gudstjenesten. Kirkevalg

Søndag 20.september kl 11.00 
Halås. Tønnessen Presentasjon av kon-
fi rmanter som følger tilrettelagt under-
visning.

Søndag 27.september kl 11.00 
Avskjedsgudstjeneste. Sørensen Pet-
tersen. Nattverd. Mannskoret. Gausel 
kirkekor. Musikere. Off er til misjonspro-
sjektene. Kirkekaff e. 

Søndag 4. oktober 
fellesgudstjeneste i Revheim kirke

Tirsdag 1.oktober kl 08.30 
Morgenmesse med nattverd

FORMIDDAGS-

TREFF
onsdager kl. 11.00

19. august.
Aslaug Ravndal Gilje: «Min mors 
historie». Opplesning. Andakt.

2. september.
Elisabeth Vigre: «Minner fra 
Kautokeino». Jan Steinar Halås: 
Konfi rmasjon i dag?

16. september.
Busstur med middag. Vi besøker Ålgård 
nye kirke. Start fra Madlamark kirke kl. 
10.00. Bindende påmelding.

30. september.
Diakoniutvalget har programmet.

BIBELTIMER
TORSDAG kl 18.00
17. sept. - 24. sept. og 24. okt.
Magnar Kartveit
Ein serie om bruken av GT. Kva er gyldig 
for kristne idag, og kva er ikkje lenger 
aktuelt? På kva for ein måte er tekstane 
gyldige - i lys av NT? 
Vel møtt!

Ungdommer fra Madlamark på 
speiderleir i Japan.

OPPSTART 
KORARBEIDET
MADLAMARK MENIGHET
HØSTEN 2015

Småbarnssang
Tirsdag 15.september kl. 17.30-18.30 
(For barn i alderen 2-5 år sammen med 
en voksen. Kontaktperson: anne)

Boblende glede 
Tirsdag 23. august kl. 17.30-18.30 (Fra 
1.-4. klasse)

Telluskoret
Mandag 24.august kl. 19.30-21.30

Mannskoret
Tirsdag 25.august kl. 20.00

Er du glad i å synge, så bli med!!
Spørsmål: Ta kontakt med kantor gro.
arsvoll@stavanger.kommune.no

GREATEST HITS
SAMMEN RUNDT FLYGELE 
I MADLAMARK KIRKE

TORS. 10. SEPT.  OG 19.NOV.
Vi deler med hverandre og synger
sammen fra norske salmebok 2013.

Ta med deg en venn og kom til en
meningsfull avsluttning på kvelden.
Enkel diett etterpå.

MÅLGRUPPE: De under 60 ;-)

Stem ved kirkevalget, som avholdes 
samme tid og sted som kommuneval-
get i Madlamark kirke. Det er valg til me-
nighetsråd og til bispedømmeråd. 
Viser til informasjon andre steder i dette 
bladet.

Madlamarkveien 135 / PB 201, 4001 Stavanger / tlf.: 51 59 93 50 - 59  
madlamark.menighet@stavanger.kommune.no / www.imarka.no
Bankktonr: 33201.22.28677
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Hafrsfjord menighet

Menighetskontor
Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Tlf.: 51 84 04 00
E-post:hafrsfjord.menighet@stavanger.
kommune.no
Kontortid ved servicetorget:
Mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30.
Menighetskontoret er åpent etter
avtale og når staben ellers er til stede.

Ansatte i Hafrsfjord menighet:
Sogneprest: Audun Erdal
Daglig leder: Ragna Åreskjold
Kantor: Vit Kolos    
BU sekretær: Marit Stensrød
Kontorfullmektig: Kristin Ascard
Kateket: Grete Stuen Vestøl  
Menighetspedagog: Solveig Alette S.Skeie
Kirketjener: Knut Amdal
Vaktmester: Astrid Pedersen
Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:
Åsmund Johansen.

Gudstjenester  
i Revheim kirke
     
Søndag 30. august kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Olav 
Kristian Tangeland. Dåp. Offer til 
KRIK.

Søndag 6. september kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Grete 
Stuen Vestøl og Audun Erdal. 
Presentasjon av konfirmantene  

Søndag 13. september kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun 
Erdal. Dåp. Offer til Misjonsprosjektet 
i Nepal.

Søndag 20. september kl. 11.00
Jubileumsgudstjeneste i Revheim 
kirke. Biskop Erling Pettersen og kir-
kens stab. «Joy Kidz»  og familiekoret 
«Kaos og Sang» Offer til Barne- og 
ungdomsarbeidet.

Lørdag 26. september kl. 13.00
Dåpsgudstjeneste i Revheim kirke. 
Audun Erdal. 

Søndag 27. september kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Madlamark kirke. 
Avskjed med prost Sigfred Sørensen.

Søndag 4. oktober kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke. 
Audun Erdal. Dåp. Offer til Kirkens 
Bymisjon.

Døpte
24.05.15  Leon Roalsvig Fanebust
  Maja Schwabe Kaltveit
  Oda Håvardsholm Larsen
30.05.15 I da Salomé Dyrli
31.05.15  Laura Nagell Dahl
  Nora Sophie Fuglestein   
  Oliversdottir    
  Caio Diego Lopes Pedersen
07.06.15  Leonora Lloyd    
  (Vardeneset kirke)
14.06.15  Oliver Brekkan-Søiland  
  (Bodø domkirke)
  Ardean Wetteland Lindanger
  Tuva Kvervavik Sheridan
21.06.15 Elisa Victoria Nauli Frantzen
  Amilie Rasmussen Rygh
28.06.15  Sander Hauge Rinde
26.07.15  Alina Liknes Halvorsen
09.08.15  Levis Austin Tomasgaard
  Beatrice Anna Gezelius

Hafrsfjord menighet – møtested mellom Gud og mennesker

Døde
29.05.15  Thorbjørn Flaten, f. 1965
16.06.15  Kjell Thomas Skjæveland, f. 1946
17.06.15  Birgit Elisabeth Sætre, f. 1921
22.06.15  Emrna Olava Meland, f. 1928

Vigde
23.05.15  Hanne Solvig og Jørgen Wiborg
  Gunn Vatnamot og   
  Terje Johansen
  Cesilie Nilsen og Ørjan Myhr 
30.05.15  Anne Lise Hovda og   
  Enok Aleksander Kvam
06.06.13  Linn Therese Hetle og   
  Staffan Harald Bert Sörensen
13.06.15  Hege Bringeland og   
  Rohny Oltesvik Lima
  Hanne Charlotte Førland Nilsen  
  og Asle Tønnessen Flikka
  Kristine Kirkham og   
  Yngve Grøtting
20.06.15  Carine Skjørestad og   
  Torstein Malde
27.06.15  Ane Cecilie Stokkeland Duus og  
  Jan Olav Alstveit
25.07.15  Maria Birkedal og Håvard Høie
01.08.15  Line Solberg Espedal og   
  Andreas Tellefsen
08.08.15  Malin Kalseth Randa og   
  Stian Kalseth Randa
  Karoline Olsson Hauge og  
  Kai Arild Tufteland
15.08.15  Anita Bjørnsen og   
  Ben Ove Landa

Går du i 4. eller 5.klas-
se? 6. eller 7. klasse?
Har du lyst til å være med i 
Gjeng? Vi samles annenhver 
tirsdag kl.13.30-15.00 til mat, 
leker og for å studere Bibelen 
sammen. 
Oppstart: Tirsdag 8.september 
6.-7. klasse.Tirsdag 15.september 
4.-5. klasse.
                                     
Sted: Hafrsfjordsenteret.
Tid: 13.30-15.00
Bli med, da vel!!!
Spørsmål? Ta kontakt med Sol-
veig Alette Skeie på tlf 51939257, 
evt på mail: solveig.alette.skeie@
stavanger.kommune.no 
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Revheim kirke 150 år Program fremover   
TOROLF NORDBØ/HAN INNANTE 
Lørdag 19.september, 
kl 19.30 i Revheim kirke
Kr 150,- per billett      

SIGVART DAGSLAND
Torsdag 24.september, 
kl 20.00 i Revheim kirke
Kr 300,- per billett 
Billetter kan bestilles/kjøpes 
på menighetskontoret:   
Tlf 51 84 04 00,
hafrjord.menighet@stavanger.
kommune.no       
     

        
        
Babysang Drop-in, onsdag kl. 10.30.  
Joy Kidz Torsdag kl. 18.00 – 19.00. Fra 1. klasse og oppover.
Gjeng Tirsdag kl. 13.00 i oddetallsuker for 4. og 5. klasse. 
Tårnagentklubb Mandag kl. 18.00 i partallsuker for 3. – og 
4.klasse.
Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 – 18.00 i partallsuker. For 
hele familien.

        
        
       
Salmekveld Vit Kolos. Siste onsdag i måneden kl. 19.30 – 21.00.
Treffen  Torsdag kl. 19 – 21 i oddetallsuker. 
KRIK Onsdager på Revheim skole kl. 20.00 – 21.45. Fra 8. 
klasse og oppover.
Formiddagstreff  Tirsdag 22. september kl. 10.30. Tale av 
Malvin Tomren: «Byen Betania».

Aktiviteter i menigeheten
     

Familiekor i Hafrsfjord menighet!
Torsdager i partallsuker kl 16.30 – 18.00
på Hafrsfjordsenteret.

Vi samles først til et felles varmt måltid.
Etterpå deler vi oss inn i aldersinndelte sanggrupper, 
før vi avslutter i et felleskor!

Alle er hjertelig velkommen! 
Kaos og Sang

Oppstart 3.september

MASTER
STARTER OPP    
MANDAG 7. SEPTEMBER!!
Går du i 5.-7. klasse?
Liker du å sjekke ut ting?
Tør du bli med på smell, spenning,  
undring og litt søl?
Møt opp mandager i oddetallsuker   
kl. 18-19.30 på Hafrsfjordsenteret

NÅR?  Torsdager kl. 18.00-19.00
HVOR? Hafrsfjordsenteret
HVEM? Fra 1.klasse og oppover

Bli med du som liker å synge!
Oppstart torsdag 3. september

Søndag 20. september kl. 11.00
Jubileumsgudstjeneste i Revheim 
kirke. Biskop Erling Pettersen og 
kirkens stab. «Joy Kidz»  og fami-
liekoret «Kaos og Sang» 

Hafrsfjord menighet
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Sunde menighet

A

Olav Larsen & 
The Alabama Rodeo Stars.

Konsert i Sunde kirke 
Fredag 2. okt. kl. 19.30

Billetter: Kr 150 kjøpes i Sunde kirke 
eller via  www.sunde-menighet.no.

Arr: Kulturutvalget i Sunde menighet, med støtte fra 
Stavanger kirkelige fellesråd og Stavanger kommune 

Olav Larsen beskrives som en “out of nowhere star». TARS spiller 
alternativ country og bluegrass. Gospelen lever i beste velgående, og 
med et særegent lydbilde med musikere og kor, et ensemble på 10 

personer, kan vi ikke annet enn å forvente et fyrverkeri av en konsert.

   

BABYSANG i Sunde kirke 
Nye kurs starter torsd. 3. sept.  kl 10.30-11.15 og 12.00-12.45 
To aldersinndelte grupper med felles lunsj. (for 0-15 mnd.)  

Mer informasjon og påmelding via www.sunde-menighet.no   

- Goo middaa  . desserr oa kaffff -
Serverina mello  16.30-17:30

  Sundff kirkff

Bindendff påmeldina innee mandagee før tii:
middaa@sundff-menigher.nn / 51594600
eller seno    ee meldina på Facebooo !

Voksee - 75,-
Bare/Ungdo  - 25,-
Familiff - 175,-

S ialr treffpunkr   bydelee!

V  ønsker ar allff skai hh muligher tii å delth. Er dettff meo betalina vanskelia - th kontakr

Middager 
høsten 2015:

ons 16. sept.

ons 21. okt.

ons 18. nov.

Alphakursp
i Sunde kirke

1010. 0. sept. t. –– 19. 9. nov. 

I Alpha er det 
anledning til å 
utforske den 
kristne tro i et 
åpent og 
avslappende 
miljø. Alpha 
består av 10  
tankevekkende 
samlinger (torsd. 
kl 19.00-21.45).

Påmelding og mer info på sunde-menighet.no 
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DØPTE
24.05.15 Maja Schwabe Kaltveit 
 (Revheim kirke)
31.05.15 Tord Løkling Halleråker
 (Lykling kyrkje)
07.06.15 Theodor Holmen Iversen 
 (Randaberg kirke)
21.06.15 Amilie Rasmussen Rygh 
 (Revheim kirke)
19.07.15 Brage André Furu (Ibestad kirke)
09.08.15 Thea Giskeødegaard 
 (Høyanger kyrkje)

VIGDE
14.02.15 Margareth Søvik  og 
 Rune Magnussen 
15.02.15 Lene Hardeland og 
 Jan AtleThomassen  
07.03.15 Ingrid S Johannessen og 
 Tor Egel Saltvedt 
07.03.15 Morten Birkelund  og 
 Veslemøy Wollen 
07.03.15 Linda M Wilhelmsen og 
 Christoffer Olseth 

Formiddagstreff
For pensjonister og
 andre interesserte

1. sept. Solheim bedehus kl 10.30
Johan og Martha Vistnes taler og synger.

15. sept. Sunde bedehus kl 10.30
Besøk av Alfred Salte, 

tidl. ansatt v/Åna Kretsfengsel. 
Sang ved bl.a. Eva Stray.

29. sept. Sunde kirke kl 10.30
Tale ved Berit Helgøy Kloster.

Strikke-
kafé

Hver 2. torsdag kl 11.00-13.00 
i Sunde kirke 

27.8,  10.9, 24.9. og 8.10. 

Søndag 30. august kl. 11.00. 
Vingårdssøndag. Luk 17,7-10. Sigfred 
Sørensen. Dåp. Lekerom for de minste.
Offer til Misjonsprosj. 

Søndag 6. september kl. 11.00.
15. søn. i treenighetstiden. Luk 10,38-42. 
Asle Tveit. Presentasjon av konfi rman-
tene. Søndagsskole. Offer til Trosopplæ-
ringsarbeidet.

Fredag 11. september kl. 19.00. 
GetConnected ungdomsgudstj.  Asle 
Tveit. Nattverd. 

Søndag 13. september kl. 11.00. 
16. søn. i treenighetstiden. Sprell Le-
vende gudstj. Asle Tveit. Nattverd. Dåp. 
Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Velkommen til gudstjenester 
i Sunde kirke

Søndag 20. september kl. 11.00. 
17. søn. i treenighetstiden. Luk 7,11-17. 
Vikar. Nattverd.  Søndagsskole. Offer til 
konvertitten Reza.

Søndag 27. september kl. 11.00 
18. søn. i treenighetstiden. Fellesgudtj.  
i Madlamark kirke. Biskop Erling Petter-
sen. Avskjed med Sigfred Sørensen.

Søndag 4. oktober kl. 11.00 
Fellesgudstj. i Revheim kirke v/Audun 
Erdal.

Søndag 11. oktober kl. 11.00. 
20. søn. i treenighetstiden. Mark 10,2-9. 
Asle Tveit. Dåp. Lekerom for de minste. 
Offer til Kirkens SOS, Rogaland.

Personalnytt
Asle Tveit er tilbake som sokneprest etter 
å ha vært utdanningsprest ved Institutt for 
sjelesorg på Modum det siste året.

Kristin Wallem Dahl, som har jobbet i me-
nigheten i 4 år i forskjellige vikariater, er 
nå fast ansatt som Trosopplæringsleder i 
100% stilling. Hun jobber 60% frem til nes-
te sommer mens hun gjør sg ferdig med 
en Bachelor i Markedsføringsledelse på BI.  

Inger Hodne Immerstein jobber frem til 
neste sommer i 40% med Trosopplæring.

BU-lederstillingen er lyst ut på nytt og vi 
håper den er besatt i løpet av september.

Sunde menighet
Besøksadrsse:  Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord 
Postadresse:  PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:  51 59 46 00    
E-Post:  Post@Sunde-menighet.no

      Tlf arb.     Mobil    E-Post
Daglig leder Helge Brunstad  51 59 46 03 996 10 003 Helge@Sunde-menighet.no
Sokneprest Asle Tveit 51 59 46 04 907 61 179 Asle@Sunde-menighet.no
Menighetsmusiker (50%) Åshild Spikkeland 51 59 46 08 412 17 463 Ashild@Sunde-menighet.no
Diakon (100%) Kristin H. Dyrstad  51 59 46 02 981 15 966 Kristin.D@Sunde-menighet.no
Trosopplæringsleder (60%) Kristin Wallem Dahl 51 59 46 06  478 65 241 Kristin.W@Sunde-menighet.no
Trosopplæringsl. vikar (40%) Inger Hodne Immerstein 51 59 46 06  472 61 918 Inger@Sunde-menighet.no
BU-leder ? 51 59 46 06  
Vaktmester/kirketjener (60%) Astrid H. Pedersen 51 59 46 05 464 32 130 Astrid.P@Sunde-menighet.no
Menighetssekretær (20%) Kristin Ascárd 51 59 46 08  Kristin.A@Sunde-menighet.no

Leder av Menighetsrådet:  Nils B. Sørenes Priv: 51 59 21 77 414 68 680  MR-leder@Sunde-menighet.no

Hjemmeside: sunde-menighet.no
Facebook: facebook.com/sundekirke
Bankktonr:  3201.31.65628
Kirkens servicetorg, Klubbgata 1, 3. etg:   51 84 04 00 (08.00-15.30)

DØDE
21.06.15 Karl Ragnvald Malmin, f. 1926
23.06.15 Laila Anne Terese Rosendal, f. 1931
27.06.15 Arne Harald Andersen, f. 1947
13.07.15 Jan Inge Svendsen, f. 1938
18.07.15 Else Harriet Lea Hansteen, f. 1924

Oppstart BU-aktiviteter 
Knøttesang (1-2 år): 
Tirs 25.8. kl 16.45-17.30. Oddetallsuker.

Mini-/Maxigospel (3-10 år): 
Ons 26.8. kl 17.30-18.30. Hver uke.

Oppdager-speiderne (1. og 2. klasse):  
Tirs 15.9. kl 17.30. Hver uke.

Stifi nner-speiderne (3. og 4. kl) og 
Vandrer-speiderne (5.-10. klasse): 
Tirs 25.8. kl 17.30. Hver uke.

Miniklubben (4-6 år): 
Man 7.9. kl 17.00-18.30. 1 gang pr mnd.

Jr-KRIK Sunde skole (5.-7. kl):  
Ons 2.9. kl 19.00-20.00. Hver uke.

KRIK-Connect Sunde skole. (fra 8. kl):
Tirs 1.9. kl 18.30-20.00. Partallsuker. 

Connect (fra 8. kl): 
Fre 28.8. kl 19.00-23.00. Oddetallsuker.

Les mer på sunde-menighet.no
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Din Interiørbutikk

Vi utfører også håndtverktjenester

Maling Tapet Tepper Gulvbelegg

Er det tid for en 

tannsjekk?

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

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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59 900,-

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

MONTÉRKUPPKampanjeperiode 26. august – 1. oktober 2015

*
*Grunnmur er ikke inkl. i prisen.

Din trivsel - vårt ansvar

Besøk vår hjemmeside:

Lik oss på Facebook - www.facebook.com/madlahandelslag
WWW.MADLAHANDELSLAG.NO


