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Snoopy
FASTFOOD

MADLA BIL AS

Kinesisk og kontinental mat

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

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

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

Et godt minne
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

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

Tlf. 51 88 12 34
alphabegravelse.no
Døgnvakt: 924 25 000

REGN KAN VER
LIGA SÅ GLATT!
Tipping

Rikstoto

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

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord
Åpningstider: Hverdager 08:00 - 20:00 Lørdag 09:00 - 18:00
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Vi står på valg

Ta stilling! Gjør et valg! Utfordringer som alle mennesker møter
nesten hver dag. Nå har vi nettopp avholdt kommunevalg. Det har
forhåpentligvis engasjert de fleste. Diskusjoner har fylt media i flere
uker. Noen hver kan likevel bli trøtte og lei av dette «politikermaset».
Jeg har vær så heldig at jeg de siste 16 år
av min yrkesaktive periode, jobbet i en liten
bistandsorganisasjon. Da fikk jeg besøke
mange land i Sør-Amerika, Afrika og Asia.
Av og til også sammen med norske elever
og lærere. Det har gitt oss perspektiver
og gløtt inn i litt andre problemstillinger
en det som fyller vår hverdag her i nord.
Slum med voldelige miljøer, krig, mangel
på vann, mangel på skolegang osv. Når en
møter disse menneskene ansikt til ansikt,

blir mine problem og utfordringer små. Vi
er privilegert her i Norge. De fleste har det
materielt godt. Det er flott.
Samtidig føler jeg at noe er i ferd med
å skje i landet vårt. Vi blir oss selv
nok. Selvopptatthet blir mer og mer
påtrengende. De elektroniske media har
ført til en revolusjon som også jeg er blitt
hektet på. Her markedsfører vi oss selv
på godt og vondt, men mange unge sliter.

Holger Susort

Kroppsfiksering og mediamobbing har hatt
tragiske konsekvenser. Midt opp i alt dette
negative, opplever jeg flott ungdom som
engasjerer seg i samfunnsspørsmål knyttet
til det lokale og ut over landets grenser. Ofte
får jeg en fornemmelse av at ungdommen
ser det klarere enn foreldregenerasjonen.
Det gjør meg til en forsiktig optimist, tross
alt.
Holger Susort

MADLABONDEN 2015
Madlabonden er en hederspris
som kan deles ut av Madla
bydelsutvalg til enkeltpersoner eller
lag/foreninger som ved sitt arbeid/
innsats har bidratt til å fremme
bydelens interesser. Prisen ble
utdelt første gangen i 1990 til
daværende rektor ved Sunde skole,
Sverre Tørresdal.
Prisen ble gjort mulig ved en
donasjon fra Kvernevik velforening.
Madlabonden er en statuett laget av
vår lokale kunstner Gøril Førsund.

Forslag til kandidater kan sendes
inn av enkeltpersoner eller lag/
foreninger. Merk: Forslagene må
begrunnes på en slik måte at
bydelsutvalget kan ta sin avgjørelse
på bakgrunn av de innsendte
opplysningene.
Forslag med begrunnelse sendes til:

Madla bydelsutvalg,

Postboks 8001, 4068 Stavanger,
innen 26. oktober 2015

Pass på trafikken!
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Kvassheim Elektriske
Madlakrossen 1,
4042 Hafrsfjord

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

firmapost@kvassheim.no

Tlf: 51 55 88 11

w w w. h a f r s f j o r d . n o / 5 1 8 9 6 0 9 0

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!

VIDAR JOHNSEN
RITA ERIKSEN

•

SENEX

Nytt hus
– eller tomt
i hagen?

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

Sunde Kirke • 18. oktober 2015 • kl: 19:00
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Hellvik Hus Stavanger AS
Maskinveien 2, 4033 Stavanger
Tlf. 51 95 19 80
www.hellvikhus.no

Madla bydelshus
FASTE AKTIVITETER:
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 annen hver uke. Vi diskuterer aktuelle saker fra
aviser, nyheter og andre emner. Påmelding i
kafeen. Kom å bli med!

OKTOBER:

Onsdag 7. kl. 12.15

Angus Watson og verdens sterkeste
merkevare. Største
oppkjøperen av norske sardiner og
bygget opp merkevaren «Skippers»
på norske sardiner ved rådgiver/røker
Erik Rønning Bergsagel ved Norsk
Hermetikkmuseum

Onsdag 14. kl. 12.15

Torsdag 26. november kl. 19.00
Konsert med PoorEdvard, entre

Lørdag 28. november kl. 11.00,
Jul på Madla - aktiviteter for hele
familien, gratis entre

NYHET: Vi har fått autorisert

Fra Torje og Østøve ved Axel
Helgeland Leversen

fotterapeut. Anita Holstad Joa

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

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!

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!

KOMMENDE
AKTIVITETER:

Onsdag 21. kl. 12.15

Samvirke i Stavanger på 1900 tallet
ved Gunnar Roaldkvam

Kl. 12.15 Foredrag (OBS! Ny tid)
Kåseri med ulike tema for hver gang. Se program, hjemmeside og aviser

Skipper Worse Madla har åpent
mandag til fredag
kl. 09.00 til 15.30.

Kl. 13.30 Boccia
Ved turgruppen, andre brukere av kafeen kan
låne og spille boccia. Ta kontakt med oss.

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

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 27. kl. 20.00

Dette må dere ikke gå glipp av!!!
KONSERT med Stavanger Brass
Band, årets norgesmestere for
brassband. Entrè kr. 150,-

TIRSDAG:

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!

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

Onsdag 28. kl. 12.15
Foredrag, tema senere

MADLA
Madla bydelshus

Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

Vertskapsleder
Gro Sørli Sikveland

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

Se nærmere info: ”Det skjer” i Rogalands Avis og ”Kalender” Stavanger Aftenblad

www.skipper-worse.no

E-mailadresse:madla@skipper-worse.no

Pass på trafikken!
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Madla bydelsutvalg

Bli med og gå for
REGNSKOGEN
TV-aksjonen 2015 er søndag 18. oktober, og de innsamlede midlene
går til Regnskogfondet. Dette fondet ble etablert i 1989, og er i dag
en av verdens ledende innen regnskogsbevaring. Regnskogen er
som et supermarked. Det er fordi den tilbyr et variert utvalg av mat,
medisiner og materialer som trengs for å leve i skogen.
Regnskogfondet er en del av nettverket
Rainforest
Foundation
International
med søsterorganisasjoner i U.S.A. og
Storbritannia. Fem norske organisasjoner
er medlemmer av Regnskogfondet: Norges
Naturvernforbund, Natur og Ungdom,
Miljøagentene,
Utviklingsfondet
og
Framtiden i våre hender. Regnskogfondet
støtter prosjekter for bevaring av
regnskogen i 11 regnskogland.
Her er noen fakta om regnskogen: 5080 % av verdens dyre- og plantearter
finnes i regnskogen, og 260 millioner
mennesker har regnskogen som sitt hjem.
Medisiner som behandler kreft, malaria,
hjertesykdommer,
bronkitt,
dysenteri
og tuberkulose er utviklet på basis av
virksomme kjemikalier fra planter og
dyr som har sitt levested i regnskogen.
Regnskogen består av minst 50 000
forskjellige treslag. Hvert år forsvinner
rundt 46 000 kv.km regnskog som tilsvarer
et område på størrelse med Danmark.
Utslippene av klimagasser fra brenning
av regnskog tilsvarer utslippene fra alle
verdens biler.
Midlene fra årets TV-aksjon skal støtte
bevaring av regnskogen i følgende fem

land: Brasil – bevare 188 000 kv.km
regnskog, Peru – bevare 105 000 kv.km
regnskog, Indonesia (Vest-Papua) – bevare
50 000 kv.km regnskog, Papua Ny-Guinea
– bevare 41 000 kv.km regnskog og Dr
Kongo – bevare 60 000 kv.km regnskog.
Det er satt opp tre prosjekt i hvert land, og
dette er noen av dem: - Overvåke urfolks
territorier slik at ulovlige inntrengere
kan oppdages og stoppes. – Påvirke
myndighetene til å endre lovverket slik at
det blir forbudt å utvinne olje, tømmer og
gass i områder med isolerte indianere. –
Sikre og verne store sammenhengende
regnskogsområder
sammen
med
lokalbefolkningen. – Støtte bærekraftige
prosjekter som skaper inntekt fra vanilje,
kaffe og andre produkter fra regnskogen.
– Lære opp flere lokalsamfunn til å lage
kart slik at de kan dokumentere bruk
og rettigheter til skogen. – Arbeide
opp mot landets myndigheter for at
lokalbefolkningens rett til sine tradisjonelle
leveområder anerkjennes.
TV-aksjonen
tilbyr
alle
landets
grunnskoler og videregående skoler
et gratis undervisningsopplegg om
regnskogen og menneskene som bor i
den. Her kan elever og lærere fordype

Regnskogen er avgjørende for klodens klima, for vår felles framtid og for 260 millioner mennesker som
har regnskogen som sitt hjem. Uten din hjelp kan det være for sent å redde det som er igjen.

BLI BØSSEBÆRER FOR
TV-AKSJONEN NRK
18. OKTOBER

RING 02025
BLIMED.NO

seg i regnskogens mysterier. Det digitale
undervisningsopplegget for grunnskolen
har en rekke spennende og kreative
utfordringer for elevene, med bl.a. quiz,
klassekonkurranse og video. Opplegget
er tverrfaglig og kan gjennomføres på alt
fra to skoletimer til en hel dag. I fjor brukte
450 000 elever i landets grunnskoler TVaksjonens undervisningsopplegg.
I Madla har vi i år som tidligere år, 3
baser hvor folk kan møte opp på selve
aksjonsdagen: Det er Madla bydelshus
i Madlamark, speiderhuset på Revheim
og Sunde/Kvernevik bydelshus. Til
sammen trenger vi over 100 bøssebærere.
Bøssebærernes betydning kan ikke sterkt
nok understrekes – uten dem ingen TVaksjon.
På hver base får vi også uvurderlig hjelp
av Sunde/Kvernevik Sanitetsforening,
Madla Sanitetsforening, Lions Club
Harald Hårfagre og Lions Club Stavanger/
Hafrsfjord. Tusen takk til alle for stort
arbeid og god hjelp gjennom mange år!
Tekst: Kate Elin Norland,
leder Madla bydelsutvalg

BØSSEBÆRERTELEFONEN er 02025 for dem som

vil være bøssebærere, eller du kan gå inn på www.blimed.no.
Den som ønsker mer informasjon, kan ta kontakt på rogaland@tvaksjonen.no.
Aksjonen har også egne facebooksider: facebook.com/tvaksjonenrogaland eller facebook.com/tvaksjonenstavanger.
ELLERS KAN DISSE KONTAKTES:
Kate Elin Norland, e-mail: kate.john@online.no, tlf. 975 28 691, Sunde/Kvernevik bydelshus.
Ole Kallelid, e-mail: kallelid@online.no, tlf. 920 80 733, Madla bydelshus i Madlamark.
Geir Svendsrud, e-mail: geir.svendsrud@gmail.com, tlf. 400 45 322, speiderhuset på Revheim.
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Friluftspris til speiderbevegelsen -

Madla speiderne følger opp i god ånd
Nylig ble speiderbevegelsen tildelt Friluftslivets hederspris. Juryen begrunnet
tildelingen slik: «Speiderbevegelsen lærer barn og unge natur- og friluftslivsglede
og til å møte de utfordringer som naturen byr på, og ikke minst gleden av å
utøve det enkle og nære friluftslivet. Første forutsetning for å verdsette natur er
å bli fortrolig med uteliv. Speiderbevegelsen gir barn og unge ferdigheter som
setter dem i stand til å oppsøke naturens gleder med trygghet og kunnskap.
Kreativitet, vennskap, samfunnsengasjement og livskvalitet er sentrale verdier i
speiderbevegelsen, som er et særlig godt forbilde, ikke bare på grunn av sine
idealer, men også for det frivillige friluftslivsarbeidet i Norge.»
Vi i Madla er også stolte av denne prisen
og ser vi på programmet til enhetene
reflekterer enhetene våre dette på en
god måte. I programmene til enhetene
er det praktiske ferdigheter og friluftsliv
som dominerer med turer og opplevelser.
Noen
bruker
den
hyttekapasiteten
vi har i Oltesvik, mens andre bruker
turistforeningen sine hytter eller ligger ute
i telt. Disse turene gir også mulighet til å
bruke ferdigheter som speiderne har øvd
på tidligere enten det er å lage mat ute i
på stormkjøkken eller orientering. En travel
speiderhøst med mange flotte aktiviteter
som vi kan gjennomføre, ikke minst takket
alle de entusiastiske lederne, som tar et
stort ansvar hver eneste uke.
Våt Stokkavannmarsj
Stokkavannmarsjen er vårt største
arrangement i bydelen, målgruppen er
familier som vil ta turen rundt Stokkavatnet
sammen. Det ble ikke den beste i antall
deltakere, men de som levde opp til
mottoet at det ikke finnes dårlig vær, kun
dårlige klær fikk en kjekk opplevelse. Vi
hadde engasjert alle enhetene som på en
forbilledlig måte hadde tatt ansvar for hver
sin post.
Her var det mulighet til å prøve seg på en
rekke ferdigheter som rappellering, steike

Steinar, Storm, Marius, Simen Gardar og Remy

pannekake på stormkjøkken, kanopadling
og mye mer. Kort sagt et godt tverrsnitt av
det speidere driver med. Hovedcampen
vår var på speidermarka hvor vi hadde
hjelp av Sanitetsforeningen som stod oss
bi nok en gang med å forsyne oss med
varme lapper.
Markeringen av 40 år som speidergruppe
har startet
Grunnlaget for Madla speidergruppe
ble lagt i september 1975, selv om selve
stiftelsen av ikke fant sted før i desember
samme året. Markeringen i denne
omgang var å samle noen av de som var
med i denne pionerfasen for å feire seg
selv litt og utveksle minner. Til denne
”veteransamlingen” kom det også tre
speiderledere England som Madla hadde
tette bånd til i en årrekke, blant annet
gjennom leirer og utveksling.
Av de tre som startet gruppa er fremdeles
Tor Inge Berge med som gruppeleder. Han
fikk velfortjent heder for å ha dedikert så
mye tid til ungdommene i bydelen gjennom
40 år. Blant annet fikk han et hedersmerke
fra engelske speidervenner som delte med
seg av sine erfaringer gjennom mange års
kontakt med gruppeleder Tor Inge.

Veteranspeidere som var kommet over fra
England for å være med å markere begynnelsen
på 40 års feiringen. Fra venstre Adrian French,
Keith Mansell og Dave Calvert som har vært
samarbeidspartnere med Madla Speidergruppe
på 1970, 80- og 90-tallet.

Adrian
French
var
den
første
Madlaspeiderne traff på sin første
utenlandsleir til Kibblestone i England.
Han var da gruppeleder i Eccleshall
Scout Group som var vertskap for
Madlaspeiderne. Seinere har han vært
med å tilrettelegge for en rekke besøk i
begge retninger senest på en felles leir i
2006 på Hundvåg med gjenvisitt I England
året etter.
Keith Mansell var aktiv pådriver med
å arrangere felles vinterleire fra 19861993 i Brekko, for speidere fra Madla og
Eccleshall. Siste gang i Norge var han
med som en del av den internasjonale
staben på speidernes landsleir på Madla
i 2013. Dave Calvert kom første gang
I kontakt med Madlaspeiderne på leir
på Barnswood (England)i 1984, og har
siden holdt kontakten. Han har også
vært aktivt med som stab på krets- og
landsleirer flere ganger i Norge. Disse
tre engelske speiderne har fungert som
vertskap og tilretteleggere for flere turer
som tidligere førerpatruljer har hatt til
England. Kort sagt de var gamle venner og
samarbeidspartnere som ønsket å komme
til Norge for å være med å feire at gruppa
jubilerer.

Tekst: Birger Haraldseid

Gardar og Marius

Pass på trafikken!
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Sverre Tørresdal
– et tilbakeblikk.
Det er heller sjelden at enkeltpersoner setter sitt preg på et lokalsamfunn, men det kan en trygt si at
Sverre Tørresdal gjorde i den tid han var styrer og rektor på Sunde skole. I november går han hen og
blir 88 år, noe som knapt kan merkes av de som omgir ham, aktiv og vital som han ennå er. Nordvesten
vil gjerne avlegge den “gamle” skolemannen og lokalpatrioten et besøk. Den litt eldre generasjonen vil
kjenne ham som lærer og rektor, men da Sundeområdet er et av de mest ekspansive områdene i Stavanger og det stadig har kommet til nye mennesker, ønsker vi at også disse nyankomne får vite litt om
denne hedersmannen som i 1990 ble tildelt ”Madlabonden”.
de sju årene på folkeskolen, var det bare
de færreste som gav seg i kast med.
Til tross for de økonomiske vanskelighetene begynte han nærmest på egen hånd
å lese språk og matematikk. Han tok realskolen på et år i Flekkefjord og ville gjerne
gå videre, men økonomien sa stopp. En
tante i Haugesund tilbød ham penger til
videre skolegang dersom han ville være
dreng hos henne hver sommer. Sverre sa
ja til tilbudet samtidig som familien støttet
ham i ønsket om å bli lærer. Statens Lånekasse kom ikke før i 1948, og enhver måtte
forsøke å skaffe penger på egen hånd til
videre studier. Han søkte på fireårig lærerskole og telegrafistskole og kom inn på
begge.

Sverre Tørresdal hjemme i stua si på
Revheimsberget foran et bilde fra Myklebust
malt av Reidar Berge.

Tørresdal ble født i Tørresdal i Nedre Vats
for nær 88 år siden. Dette er et lite dalføre
som ligger mellom Vats og Skjoldafjorden. Stedet var egen skolekrets fram til
1958. Skolehuset ble bygget i 1900, og
før den tid måtte elevene ta til takke med
omgangsskole. Bestefaren var bonde, og
hadde et etter datiden, et ganske stort hus,
og var interessert i skole. Derfor var det
ikke unaturlig at omgangsskolen ofte tok
fant sin plass i våningshuset til bestefaren.
Lysten til å bli lærer hadde Sverre hatt allerede fra tidligste barndom. Noe av dette
kom av at han hadde nærmest utrolig flinke lærere som både kunne undervise og
inspirere. Prest, lærer, doktor og lensmann
var øvrigheten i bygda som alle respekterte. Sverre var nummer fem av seks søsken.
Da han vokste opp i 1930-årene, var det
heller trange tider, og skolegang utenom
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Valget falt på den fireårige lærerskolen i
Kristiansand. De var seks stykker fra Rogaland i samme klasse. Wilhelm Aarek,
Håkon Haus og Håkon Wergeland var
kjente lærere som bidrog til å gi skolen et
godt rykte og miljø. Etter han ble ferdig i
1950, fikk han en lærerpost i Avaldsnes
på Karmøy. Han trivdes godt med jobben
og året etter – i 1951, giftet han seg med
Signe fra Randaberg. De to var gift i nesten
45 år fram til Signe døde i januar 1996.
Etter fem år i Avaldsnes og to år i Vats ønsket Signe seg sørover til hjemtraktene på
Jæren. Hun var veldig plaget av sjøsjuke
og båtreisene over Boknafjorden plaget
henne. Sverre søkte lærerposter i både
daværende Hetland og Madla kommuner.
Han fikk jobb både på Vassøy og på Madla
og valgte sistnevnte sted. Hit kom han i
1957.
Skoleinspektør Jakob Fure fortalte ham at
han fikk ta en såkalt “restpost”, dvs. at han
måtte ta en klasse på Revheim og en på
Madlamark. Han startet med to 5. klasser i 1957 og fulgte dem opp til 7. klasse.
I utgangspunktet var dette greit, men det

siste året med to 7. klasser – DVS nesten
60 totalt. Med skriftlige eksamener i hovedfagene ble det forferdelig mye retting
og omtrent ingen fritid.
Da han var ferdig med de to sjuendeklassene i 1960, fikk han valget mellom Madlamark og den nye skolen på Sunde. Da
Sunde lå nærmest Randaberg, konas
hjemsted, valgte han Sunde og har seinere ikke angret på valget. Han regnet først
med å være der bare noen år, men ble der
helt til 1994. I 1963 ble han rektor på Sunde. I 1960 da han startet var det 160 elever
på skolen. Allerede i 1969 var det over 600
elever – en voldsom utbygging av bydelen
og selvsagt av skolen. For å få plass til undervisningen måtte en operere med både
nultetime og sjuende time. Det hardeste
skoleåret skulle bli 1969/1970 da den
store elevmassen tilsa at Tørresdal måtte
omlegge timeplanen midt i sommerferien
og opprette to nye klasser. Alle skolens
rom var i bruk, og det ble mye ambulering
mellom forskjellige klasserom. Den siste
sjuende klassen etter gammel folkeskoleordning gikk ut fra Sunde i 1965 og samme
høst begynte den niårige skolen.
De første årene måtte Sverre Tørresdal
administrere den stadig voksende skolen nærmest på egen hånd. Inspektør og
kontorhjelp kom ikke før henimot slutten
av 1960-tallet. Noe hjelp fikk han av skoleinspektør Fure, men han forsvant inn til
Stavanger i forbindelse med kommunesammenslåingen i 1965.
Et annet tall som illustrerer utviklingen av
skolen. Da han startet i 1960 var det tre lærere der. Da han sluttet trettifire år seinere
var tallet kommet opp i om lag 30 lærere,
altså en tidobling. En tenkte på å bygge
ut skolen slik at den holdt trinn med elevtilgangen. Slik ble det bygget nye fløyer
omtrent annen hvert år. Tanken om egen
skole for Kvernevik var ikke aktuell før en

innså at Sunde skole holdt på å bli så rent
for stor. Dette skjedde i 1968. Skolen var
da helt sprengt. Som en midlertidig løsning
måtte skolen kjøpe busskort til elevene og
be dem gå på de skoler de gikk på før de
forflyttet seg til Sunde/Kvernevik.
En skulle tro at arbeidet med den ekspanderende skolen tok all energien ut av rektor Tørresdal, men dette var ikke tilfelle –
nærmest tvert imot. Ved siden av å være
opptatt med rektorgjerningen, engasjerte
han seg i mange sosiale aktiviteter. Han var
med i menighetspleien der deltakerne samlet inn penger til sosialt arbeid. En samlet
inn penger og delte ut til trengende i Madla.
En kjørte også rundt med helsesøster kveldene før jul for å dele ut julemat til vanskeligstilte. En annen nemd han var med i var
edruskapsnemnda. Noe annet han husker
godt er at han i 1965 var med i menighetsrådet, det samme året som Revheim kirke
feiret sitt hundreårsjubileum. (I år feirer den
150 år). Han var også litt med i Unge Hjem
som presten Skarlund drev.
Tørresdal var fra 1965 og i fire år fremover
også Madla`s representant i Stavangers 17.
mai komite og han var styremedlem i Rogaland Lærerlag i to perioder på 60-tallet.

Etter at den voldsomme utbygningen i området nærmet seg slutten utover i 1970-årene, ble det roligere tider for Tørresdal. Rutine og stadig hjelp av kontorpersonale og
inspektører gjorde at spesielt 1980-årene
ble mindre strabasiøse. Derfor kunne han
utvide sine kunnskaper og tok fag som
spesialpedagogikk og historie. Selv om
skolehverdagen hovedsakelig har bestått
av administrasjon, har vår rektor hele tiden
sørget for at han også har hatt undervisningstid. På den måten har han opprettholdt kontakten med elevene, lærte navnet
på dem og fikk kjennskap til miljøet utenfor
rektors kontor. Han mener at alle rektorer
også skulle hatt noen timer leseplikt – det
er svært viktig for å få kjennskap til elevmassen.
Etter at han gikk av i 1994 har Tørresdal
hatt mange jern i ilden, og han har vært en
særdeles viktig bidragsyter til Nordvesten.
Han holder gjerne kåserier omkring i forskjellige lag og foreninger om sin pensjonisttilværelse. Ved siden av kåserier omkring pensjonisttilværelsen kan han gjerne
fortelle litt om ymse diktere, emner fra dagliglivet, dagligdags språk, sin barndoms
jul, fra Tørresdal og ikke minst fra 17. mai
feiringer.

I 2001 – nesten 74 år gammel, giftet han
seg med Elinor Framnes Dørum fra Andøya
i Nordland.
Noe han savner i vår tid er dugnadsånden
som var levende så seint som da Sunde
skole holdt på å etablere seg. Et eksempel
fra skolen: Skolen og foreldrene ville gjerne
bygge om skolens kjeller til et foreningslokale. Kommunen sa Nei, den ikke hadde
penger. Foreldre og skolen tok da på egen
hånd og samlet inn penger ved basarer o.l.
Lokale tømmermenn, elektrikere, malere,
rørleggere, etc. gjorde sin innsats slik at
kjelleren fremstod som et nytt og vennlig
møtested. Når mye arbeid kunne gjøres
som dugnadsarbeid, rakk de innsamlede
midler langt. Også i forbindelse med SFO
var det et nært samarbeid med Saniteten
som gjerne kan sees som en forløper for
SFO. Dugnadsaktiviteter ble gjerne satt i
verk i friminuttene og var på sin måte med
på å forebygge mobbing. Han hadde også
i alle år et særdeles godt samarbeide med
skolekorpset. Dugnadsånden hadde Tørresdal med seg fra heimbygda der denne
tanken var dypt grunnfestet.
Tekst: John A. Aasland

50-års
klassefest
7. klasse ved Sunde skole i 1965 var samlet til
50-årsfest på Park Inn den 29. mai 2015 sammen med
sin lærer og rektor, Sverre Tørresdal. Dette var den siste
klassen som gikk ut som 7. klasse ved Sunde skole
frem til reform -94 førte til at det igjen i 1997 på nytt ble
7. klasse på Sunde skole.

Sverre Tørresdal blir overrakt blomster fra klassen av Torhild
(Fjelde) Wikene. Til venstre sitter Jonny Molund og til høyre
Arnold Kristoffer Asheim.

7. klasse ved Sunde skole fra 1965 på 50-årsjubileet 2015: Sittende fra venstre: Gro
Karin Bjordal, Jostein Jespersen, Jonny Molund, Sverre Tørresdal (lærer og rektor),
Arnold Kristoffer Asheim og Kjell Arve Lerang. Stående bak: Kirsten Pallesen,
Svein Emanuelsen, Thorhild (Høie) Olsen, Inger Helene (Andersen) Larsen, Margot
Johanne (Hagen) Søllesvik, Unni Wenche (Knutsen) Sande, Rolf Hilmer Larsen,
Torhild (Fjelde) Wikene, Egil Marton Larsen, Anne Kari (Nygård) Britton, Bernt Inge
Goa, Anne Marie (Sunde) Rovik, Kjell Puntervold, Gunnar Hagen, Rolf Krag Larsen
og Frits Thommassen.

Pass på trafikken!
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Fra amerikansk

- til internasjonal skole
Den Internasjonale Skolen i Stavanger (ISS)
feirer 50 års jubileum i skoleåret 2015/16.

Phillips petroleum finner olje
Skolen startet opp i 1966 og ble
kalt ”Stavanger American School.”
Skoletilbudet var i begynnelsen først og
fremst for amerikanere og barn fra familier
med ansatte i Phillips petroleum, Odeco
og Esso. Phillips fikk i 1965 konsesjon
til å lete etter og utvinne olje og gass i
Ekofisk-området og da selskapet fant olje
på Cod feltet i 1968, var dette på mange
måter starten på oljeindustrien i Norge.
Oljeindustrien vokste og den amerikanske
skolen måtte utvides, for å møte
skolebehovet til de utenlandske familiene
som flyttet til Stavangerområdet.
Den Internasjonale Skolen i Stavanger
I 1966 hadde skolen 4 lærere og ca.40
elever. I dag har skolen ca.630 elever og
120 lærere og andre ansatte. Elevene kommer fra nesten 50 forskjellige land. I 1991
endret skolen navnet til «The International
School of Stavanger» for å reflektere den
brokete sammensetningen av elever, det
internasjonale pensumet og en variert pedagokikk. Fra å ha vært primært en støtte
til oljeindustrien, fikk skolen etter hvert
elever fra familier som jobber på NATO
basen (etablert 1995) og med andre bakgrunner.
Lærere med lang fartstid på ISS
Nordvesten møter Wim Keereman og Anne
Lise Bø Riedel. Begge er lærere ved skolen
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og har arbeidet ved ISS i henholdsvis 16
og 23 år.
Elevutveksling og leirskole
Wim Keereman er fra Belgia og underviser
i samfunnsfag og språkene spansk, fransk
og norsk. Wim forteller at i tillegg til klasseromsundervisning vektlegges utadrettede
aktiviteter som elevutveksling og leirskole.
”Elevene som tar spansk i ungdomsskolen
får muligheten til å besøke en skole i Barcelona. Da bor elevene hos spanske familier og spanske elever bor hos vertsfamilier
i Stavanger, når de besøker oss i mai måned. Da deltar de også i 17 mai toget, noe
de synes er annerledes
og en stor opplevelse.”
Videre forteller Wim at de
for elevene i 5. til 9. klasse
arrangerer leirskole. ”Om
vinteren reiser vi til Trysil
hvor elevene lærer både
langrenn og alpine ferdigheter. Om sommeren drar
vi på leirskole til Kinsarvik
eller Fevik.”
Norskfaget står sterkt
Anne Lise Bø Riedel underviser i norsk for elevene på de videregående
trinnene. Hun forteller at
mange elever får norsk
undervisning. Myndighe-

tene krever norsk undervisning for elever
til og med 10 klasse, men mange velger
norsk også etter 10 klasse. Så norsk faget
står sterkt ved ISS.
Etter skolen leder hun en norsk kulturklubb
for elever på videregående trinn.
“Foruten å samtale om norsk samfunnsliv, går vi på kino, teater og andre kulturelle arrangement i nærmiljøet. Ellers legger skolen stor vekt på sin deltakelse i 17.
mai toget, årlig juletrefest, Lucia feiring og
ekskursjoner i skog og mark. Vi har også
ryddet strender og oppfordrer elevene til å

Anne Lise Bø Riedel har vært norsklærer ved ISS i 23 år

bidra i lokalsamfunnet. Alt dette gjør vi for
å forstå norsk kultur bedre,” forteller Anne
Lise.
Hovedtrekk i utviklingen av ISS
Anne Lise Bø Riedel og Wim Keereman
trekker frem følgende hovedtrekk i utviklingen av ISS:
• Blitt en internasjonal skole. Elevene fra 9.
til 12. klasse (10. til 13. klasse i de norske
skolene) kan forberede seg til å studere

på universitet, både i Norge og i utlandet,
ved å ta de eksterne IGCSE og IB (International Baccalaureate) diplomaene.
I 2015-16 feirer GCSE/IGCSE programmet, skapt av the University of Cambridge, 30 år på ISS og det verdenskjente IBprogrammet har vi hatt i 20 år. Vi har også
stipender for lokale elever som ønsker å
ta videregående her hos oss.
• Antall helnorske elever har økt. Dette er
ofte elever som har bodd med sine foreldre i utlandet. Andre ønsker studiekompetanse for å
studere i utlandet, mens andre igjen søker utfordringer
og blir tiltrukket av en skole
med et tett forhold mellom
lærerne og de enkelte elevene.

Wim Keereman fra Belgia har undervist i språk og samfunnsfag i
16 år ved ISS.

• Mange ser på skolen
som sin ”storfamilie”. Elevene bor med sine foreldre i
Norge og fraværet av egen
”storfamilie” resulterer i at
de bruker skolen til aktiviteter etter skolen. De blir godt
kjent med mange av de andre elevene. De tar vare på

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

MADLACUPEN 2015
Velkommen til Madla IL Stavangers største bydelsklubb

Madla IL inviterer til Madlacupen
Søndag 31/08, 06/09, 13 /09 kl 11.00 starter vi
lørdag 31 oktober.
opp på Madlabanen med fotballtrening for jenter
og gutter født i 2009 og 2010.
Lag i årsklassene 2003-2009 er invitert.

Madla IL vil
arrangere
treninger 3 søndager i
Påmelding
sendes
til EIRIK@MADLAIL.NO.
august/september for å introdusere barna (oglag
foreldrene)
for barnefotball.
Alle
er garantert
3 kamper,

spørsmål kan rettes direkte til turneringsanDersomsvarlig
dette høres
ut ertlf.98687733.
det bare å møte opp!
Eirikkjekt
Hauge
(Ta med ball dersom du har.)
Påmeldingsfrist er 10 oktober.

hverandre og dyrker et sterkt fellesskap.
• Mange lærere blir lenge ved skolen, gjerne 6 til 10 år. Mange lærer norsk og er tiltrukket av nærheten til natur og de mange
turmulighetene. Noen nevner også at de
setter pris på å bo i et land hvor folk flest
har det godt og hvor de sosiale forskjellene er små.
• Mer og mer vanlig å høre elever snakke
sammen på forskjellige språk i korridorene. Det kan være på norsk, fransk,
spansk, tysk, italiensk og til og med slaviske språk hører vi etter at NATO ble utvidet østover i Europa.
Skolen fremover
Her vil jeg gjerne sitere Gareth Jones, skolens nye direktør, som sier: “Siden skolen
ble opprettet har den i årenes løp gjennomlevd mange opp- og nedturer i det
lokale næringslivet. Vi regner med at den
engelskspåklige kvalitetsutdannelsen som
skolen står for, vil overleve også denne
downperioden og elevtallet vårt i år er heldigvis nesten det samme som i fjor.”
Tekst og foto: Arild Topdahl

Sunde IL satster
på jentefotball

for jenter fra 1 til 4.klasse.
Hei! Vi i Sunde IL har veldig lyst
å få opp antall jentemedlemmer i
fotballavdelingen vår.
Et tiltak for å få til dette er å prøve
med rene jentelag.
Til å begynne med ønsker vi å samle
jenter fra 1. til 4. klasse.
Skulle noen ha spørsmål er jeg
tilgjengelig på 48038144/morten@
sumergo.no.
Mvh Morten Helland Sunde IL sportslig utvalg.

Pass på trafikken!
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Restaurering
av Dalen
Huset er heist til siden mens grunnmuren bygges.

På Revheim, med fin utsikt mot Hafrsfjord,
ligger Dalen. Turveien fra Revheim mot
Hafrsfjord går like forbi gårdshuset.
Mange turgåere har sikkert lagt merke
til at her er det restaurering på gang.
Det gamle gårdshuset ble heist til siden,
mens gravemaskiner gravde ut tomten og
grunnmuren støpes.
Nordvesten traff eieren, Arne Mikal Frafjord
i arbeid på tomta. Han fortalte at Dagfinn
Frafjord, den siste eieren var onkelen hans.
Etter at han døde ble huset solgt til høystbydende, og kommunen regulerte jorda til
friområde. Arne Mikal Frafjord var mye på
gården da han var liten, og var blant annet
med på å få inn høyet. Ingen vet hvor gam-

- mye arbeid gjenstår....

melt huset er, men det ble trolig bygget
mellom 1830 og 1860. Huset var i ganske
bra stand unntatt gulvene og de nederste
bjelkene. Det var ikke løye at bestemor frøs
for gulvplankene lå rett på jorda, sier han.
Hvis ikke jeg er ferdig før huset, er det meningen at jeg skal bli boende her.
Alt som kan brukes skal bevares, også
noen gamle møbler som sto i huset. Og
det som blir synlig av grunnmuren skal
kles med stein, forteller han. Det er dyrt og
tidkrevende å bevare det gamle, men huset
er verneverdig og skal tas vare på. Vinduer,
kledning og takpanner må spesialbestilles
der det gamle ikke kan brukes.

Mye måtte fjernes for å få plass til grunnmuren
fordi det gamle huset sto rett på bakken.

Nordvesten ønsker lykke til med
restaureringen, og kommer tilbake når alt
er ferdig.

Gårdshus på vent...
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Tekst og foto: Else-Marie Revheim
Alt som kan brukes blir tatt vare på og brukt.

Sundedagen
og 50 års feiringen til Sunde IL
Flott start på jubileumshelgen
«Hun ville ikke hjem»
På søndag snakket vi med en mor som
kunne fortelle at hennes datter ikke ville
gå hjem fra Sundedagen på lørdag. Dette
oppsummerer en vidunderlig helg på en
flott måte.
Det hele startet på fredag kl 1700. Da var
det åpent hus i Hallen. Det var kø før dørene
åpnet. Inngangen var stappfull av både
sko og foreldre. Vi serverte gratis lapper.
3 ganger måtte Stein Erik Johannessen
opp på Rema for å kjøpe mer råstoff. Til
sammen gikk det med 13 liter lapperøre.
«Dette må dere gjør igjen», var omkvedet
fra liten og stor. Med andre ord en meget
vellykket start på jubileumshelgen.
Hoppeslott og kafe
Allerede klokken 0830 på lørdag var
hoppeslottene på plass. Et meget populært
tiltak. Den kraftige vinden gjorde at vi måtte
bardunere hoppeslottene ellers kunne de
ha blåst på havet. Like etter hoppeslottet
kom den første Sanitetskvinnen med kake
og godt humør. Kvernevik sanitetsforening
drev kafeen nede på løpebanen, skar opp
frukt og kokte kaffe. Tusen takk for en
fantastisk jobb! Det er herlig å jobbe med
dere.
Vi hadde så vidt fått satt opp
registreringsbordet
før
den
første
registreringen skjedde. Klokken 10 var
det så lang kø at vi måtte innkalle flere
til å notere navn og gi ut ark. Gledelig
overraskelse.
Show med Dennis og aktiviteter ute og inne
Klokken 1100 presis var Dennis i gang
med oppvarmingsshowet. Denne gangen
på den nye tribunen. Det var så mange
som ville danse og varme opp med han på
tribunen at vi til neste år vurderer å selge
billetter. Dennisen er allerede booket til
neste Sundedag.

årets ildsjeler. Gratulerer så mye.
Etter prisutdeling og loddtrekning var det
bursdagskaker til alle. Det var kaker for
enhver smak. Rita Våge sin kake med
Sundeemblem forsvant med en gang.
Den kaken hadde nok kommet langt i
«Kakekrigen» på TV Norge.

Deretter var det full fart med aktiviteter.
Hallen var full av unge som vil teste spenst
og teknikk. På banen hadde Idrettspatruljen fra Idrettsrådet mange spennende aktiviteter. Radaren og boksehanskene var
nok de mest populære. Tusen takk for innsatsen. Monica og Åge holdt bua åpen og
der gikk det unna fra tidlig på morningen.
Grilling og komler
Grillmester Anders Børve med assistenter
Werner Husebø, Cube, Steffen og Marius
Vier fyrte opp grillene. På det lengste var
køen 12,5 meter. Det gikk med pølser og
hamburgere i hundretall. Også i år var det
mye internasjonal mat til lunch. Vi hadde
ca 20 meter med bord der det ble servert
spennende retter.

Fotballkamp og jubileumsfest
Etter at alle var gode og mette spilte Alaget
kamp mot Sola 2. Herlig innsats av alle
mann. Mats Haugland satte inn målet som
gjorde at Sunde vant jubileumskampen.
Kristian Stokdal ble Man of the match med
fire superredninger. På tribunen var det så
mye folk at «Tribunekongen Åge» måtte
rope: «Trekk mot midten». Til kampen
hadde Simen laget en Spesialutgave av
Kvernabeu Blekkå. I denne utgaven hadde
Lars P Einarsson satt opp tidenes lag. Gå
inn på www.sunde.il og les Blekkå.
Helgen ble avsluttet med Jubileumsfest på
Viste. Presis klokken 2030 ble 120 gjester
ønsket velkommen. Allerede fra kl 1800 var
det stor stemning og gjensynsglede. I sin
festtale fokuserte nestleder Ola Barkved
på det utrolige dugnadsarbeidet som ble
nedlagt i forbindelse med byggingen av
klubbhuset.

Dette er et av de store høydepunktene på
Sundedagen. Morten Komlemann solgte
komler i Den gule boksen. Han var den
første som ble utsolgt selv om han hadde
gjemt seg litt bort.

Før Goggen overtok senen med
sang og show, ble det utpekt to nye
æresmedlemmer i klubben. De to nye
æresmedlemmene er Svein Kvæstad og
Ivar Hauge.

Helen hadde skaffet mange og flotte
premier til loddsalget. Rett før A
lagskampen var det trekning og mange
glade vinnere kom opp på tribunen og
hentet sin gevinst.

Tusen takk til alle som har bidratt
som deltakere og hjelpere på denne
vidunderlige helgen.

Oppi alt dette var det tre ildsjeler som fikk
diplom og gavekort. Kjetil Serigstad, Simen Soma Hjelle og Åge Hanstvedt ble

Arrangementskomiteen for 50 års festen
har vært: Tone Serigstad Riisa, Bjørn
Erik Helgeland, Tove Newermann, Helen
Husebø, Bente Serigstad, Ola Barkved og
Åge Egebakken – med god hjelp fra SU
ene.
Publikumstallene inne i Kvernevikhallen
forrige helg var: Åpen hall omtrent 315
besøkende på 5 timer. Sundedagen
omtrent 340 besøkende på ca. 2-3 timer
Så har vi i tillegg alle de hundre som var på
banen på lørdagen! Fantastisk kjekt
Tekst og foto: Helen Husebø
Daglig leder Sunde IL.

Pass på trafikken!
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Hafrsfjord åpen barnehage:
Barnehagen for alle barn
I Regimentveien 30 ligger et gammelt,
hvitt skolehus hvor mange Madlabuer har
startet skolegangen sin. Fremdeles er det
barn i huset, men nå er det de aller minste.
Barnehagen er en avdeling av Sandal
barnehage og er åpen. Det vil si at alle barn
kan komme hit sammen med en voksen
som må være tilstede hele tiden. Og det
er unødvendig å søke. Da Nordvesten var
innom var det mellom 15 og 20 barn opp til
2 år, og noen litt eldre. Else Marie Aaonsen
med Malene på 1 1/2 år, sier at barna blir
vant med å leke med andre barn, det er
bra uteområder og pedagogisk opplegg.
Mange foreldre som er i permisjon eller
er hjemmeværende syns det er kjekt å
treffe andre småbarnsforeldre. De andre
foreldrene er enige og legger til at det er
trygt og godt for barna.
Fram til halv 11 er det fri lek, og etter
rydding kommer samlingsstunden. Alle
setter seg i en ring, og førskolelærer leder
an i barnesanger med bevegelser til,
forteller historier, bruker hånddukker og
nevner navnet på hvert enkelt barn. Det er
morsomt å se hvor interessert de små er
og hvordan de følger med (og det gjør jo
de stolte foreldrene også...). Så er det tid
for matpakkene. Alle sitter rundt langbord

Grilling og lek på sommeravslutningen

på små stoler, og matlysten er på topp, og
det hender ofte at sidemannens matpakke
ser bedre ut...
Ukeprogrammet henger på oppslagstavla,
det er både utflukter og grilling på
programmet. Hver tirsdag er det også
språksamling oppe for de litt større barna.
Nå når barnehagen starter opp etter

Andreas nyter maten sammen med mamma. Else Merethe Aase.
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sommerferien kommer nok endel «nye»
mens mange av de som har gått før har fått
plass i annen barnehage og foreldrenes
permisjon er slutt. Det som er sikkert er at
her trives både store og små.
Tekst og foto: Else Marie Revheim

1 år og sparkesykkel helt alene. Herman Revheim
Aspøy er kry.

Sang og fortellinger i samlingsstunden.

Her er det fri lek...

Fri lek

Erik Rønneberg med Jonas og Kurt Dyrli med Ida
Salome' .

Sanitetsforeningen
på Frivillighetstorget
29. august ble Kvernevik sanitetsforening
invitert til å delta på «Frivillighetstorget»
i Kulturhuset i Stavanger. Sammen
med 34 andre organisasjoner; hadde vi
stand, hvor vi delte ut informasjon og
forskjellige effekter. Åpningen var ved
ordfører Christine Sagen Helgø. Hun fikk
«Rød knapp» av oss. Denne symboliserer
«Stopp vold mot kvinner». Hun kjente til
aksjonen sanitetsforeningen har i landet.
Den ble festet til jakken med det samme,
så hastet hun videre for å ha møte med
statsminister Erna Solberg.
Tekst og foto: Torhild Warland

May Simonsen, Torhild Warland, Christine Sagen Helgø og Bjørg Tysseland.

Pass på trafikken!
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Eldretreff
Lørdag 10. oktober kl.15 til 18.
Påmelding for å sikre plass på telefon 41606345.

Madla Bydelshus

Smørbrød, kaker og kaffe
Underholdning, sang og musikk
Lotteri/musikk-quiz
Sosialt samvær
NB Entre kr. 50 ved inngangen

Arrangeres av Lions Club Harald Haarfagre

MANNEKENGOPPVISNING
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kvernevik sanitetsforening
inviterer
TO
R S DAGtil
15mannekengoppvisning
. O K TO B E R K L 19 . 0 0
bydelshuset i kvernevik
TORSDAG 17. OKTOBER 2013 KL. 1900
SUNDE OG KVERNEVIK BYDELSHUS.

PIP.Stormote
b.YoungSolveig`s
Vivikes
Fhøstens
LOTTE
flotte
M
OTER/KLÆR
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Fmoter/klær
RA:
Stor mKr/is
stitiln og Bente
fr a:
HØSTENS

D am e & H er re

ÅRESALG
åresalg

E Nentre
T R E K kr.50,R.50,-

Åresalget øremerkes Barn og unge i Kvernevik.
Bevertning.
Inntekten øremerkes Veiledningssenteret for pårørende til rusmisbrukere.
Øyvind Watland leser Ajax,synger og spiller egne viser.
Daglig leder ved veiledningssenteret i Sandnes, Signe Nijkamp, orienterer om arbeidet.
G R A S R O T N R . 9 9 3 8 0 9 071.
Vi
serverer smørbrød, kaker og kaffe.
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Senex,

Vidar Johnsen og Rita Eriksen
i Sunde Kirke
Vidar Johnsen og Senex på konserten i Sunde kirke 19.10.2014

I år er det 30 år siden Vidar Johnsen startet sin karriere som artist. Det ville han markere med en
jubileumsturné igjennom hele året, og besøker bl.a. Sunde kirke 18. oktober Johnsen presenterer en
varm miks av kjente VAMP og Johnsen & Nordberg – slagere, og selvfølgelig låter fra hans til nå siste
album «Galskapens Land».
Johnsen er også i gang med nye låter.
“Kim va eg for deg” er en helt ny låt, som
allerede er sluppet til radiokanalene. På
noen av konsertene vil Vidar Johnsen
ta med seg gjesteartister han har
samarbeidet med tidligere. I tillegg til å
være plateartist og låtskriver gjennom hele
sin snart 30 år lange karriere, har Vidar
Johnsen gjort rundt 100 konserter i året
de siste 14 årene. Fjorårets medvirkning
på NRK`s Stjernekamp har også gjort et
bredere publikum kjent med artisten, det
har resultert i enda flere konserter.
Vidar Johnsen er nok for veldig mange
musikkelskere mest kjent for sin rolle
som vokalist i Haugesunds-gruppen
VAMP, hvor han var med fra 1999 - 2006.
Vidar bidro blant annet med radiohiten
og livefavoritten ”Fuglane vett” på
Vampalbumet ”Månemannen», som kom
ut i 2002. «Galskapens Land» høstet gode
kritikker og første singlen «Inn i mitt liv»
har allerede blitt en gjenganger i de norske
hjem. Vidar Johnsens studioalbum er alltid
solid og gjennomarbeidet håndverk men

det er på scenen man virkelig skjønner hva
som bor i denne mannen!
Senex hadde konsert med Vidar Johnsen
i Sunde Kirke i oktober 2014. Det som
er så spesielt med dette konseptet er at
Senex valgte ut låter som Vidar har skrevet
eller er kjent med, og at det blir laget kor
arrangementer på disse låtene. Dette er
ikke blitt gjort før, og derfor blir dette en
helt ny musikalsk innpakning på kjente og
kjære låter.Etter konserten i Sunde kirke i
2014 spurte Vidar om det var tilfelle at dette
bare skulle fremføres den ene gangen og
ferdig med det. Da Vidar fikk bekreftelsen
på at det var riktig var ikke siste ord sagt.
Denne jobben som er gjort her fortjener å
komme ut til ett større publikum, sa Vidar.
På vegne av managementet tok Vidar
kontakt med oss, og ønsket å gjøre flere
konserter sammen. Det er mye logistikk
som må til når Vidar nå reiser på kryss og
tvers av landet for å holde konserter. For å
finne ledige noen datoer som da allerede
begynte å bli få av, ende det med at det
blir på hans 30 års jubileums turne. Nå blir

det jubileumskonsert med Vidar Johnsen
i Sunde Kirke den 18 oktober kl. 19.00
og da med gjesteartist Rita Eriksen. Hun
er kjent som gullstrupen fra Sola, og er
ikke helt ukjent for Stavanger publikumet.
Rita Eriksen fikk også vist seg frem på
det populære TV showet «Stjernekamp» i
2012, og dro seieren soleklart i havn med
tittelen “Norges Ultimate Entertainer”.
Rita Eriksen gav I fjor ut albumet
“Øyeblikk”, som bare befester hennes
status som en av Norges fremste artister.
På det siste albumet har hun også bidratt
med egne tekster og melodier. Rita Eriksen
har blitt anmeldt til de høyeste terningkast
for albumet. Vidar Johnsen og Rita Eriksen
har stått på samme scene en rekke ganger,
med bl.a. VAMP låten “Tir`na Noir”, som
har fått frem sterke følelser i publikum.
Med andre ord; det er mye å glede seg til!
Tekst: Jan Helge Egge
Foto: Helge Brunstad
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Madla Sanitetsforening
Program- Medlemsmøter
Høsten 2015
Speiderhuset kl.1830

SUNDE
BEDEHUS
Sundeveien 29
Etablert i 1907

Onsdag 30. september:

Åse Marie Lønning forteller om sykdommen ME.

Onsdag 28. oktober:

Basar. Blås-Belg og Komp spiller og synger.

Merk ny adresse for basaren:

Stavanger International Skole, Treskeveien 3

Onsdag 25 november:

Mettes Neglestue. Alt innen neglebehandling.
manikyr, pedikyr og spa for hender og føtter.

Onsdag 9. desember: Julemøte m/grøt.
Einar Stuvik spiller og vi synger med.

Tor 01.10 Kl. 19.30 Samtalemøte
Tor 15.10 Kl. 19.30 Misjonsmøte NMS sammen
med misjonsforeningen i Sunde menighet og tidligere
Thailand-misjonær Magne Hersvik
Tor 29.10 Kl. 19.30 Samtalemøte
Lør 31.10 Kl. 18.00 og Kl. 20.00 Bibeltimer v/ Ingunn
Elisabeth Holm. Sang av Martha og Johan Vistnes.
Bevertning i pausen
Søn 01.11 Kl. 18.00 Fellesmøte med Solheim og Madla
bedehus Taler: Ingunn E. Holm Sang: Nærbø Musikklag
Tir 03.11 Kl. 10.30 Formiddagstreff
v/ Ingunn Elisabeth Holm fra Kristiansand
Sang av Gunvor og Olav Kjetilstad

Velkommen til disse samværene!
Sunde Bedehus drives av Sunde Bedehusforening
og bygger på evangelisk-luthersk grunn.

Åresalg og enkel bevertning
på alle møtene.
Alle hjertelig velkomne.

Hilsen styret i Sunde Bedehusforening
v/ Torbjørn W. Mobil: 41554773

Vårt grasrotnr.: 971339853

Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677

MADLA
FORSAMLINGSHUS

SOLHEIM
BEDEHUS

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

Tale og musikk ved
Einar Garli. NMS
11. okt Misjonsmøte. NLM
18. okt Magne Smørdal og
Sangvennene. NMS
Enkel bevertning.
25. okt Møte på
Solheim Bedehus

Kvernevik NLM

Alle samlinger
kl 19.00
Bibelstudium
hver onsdag.

Velkommen!
Byde

lsblad for Ma

d la

Traneveien 16B

Søn 4. okt.

Kl. 11.00 Hans Edv. Bø

Søn 11. okt.

Kl. 11.00 misjonær Liv Bakke

Tirs 13. okt.

Kl. 10.30 Hans Kr. Goa m.fl.

Søn 18. okt.

Kl. 11.00 Jon Håvard Gundersen

Møteuke:

21. - 25. oktober v/Stein Sandvik
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 ﬁrmaannonser)

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

Annonsen når 20 000 mennesker i Madla bydel!
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ons-fred. kl. 19.30
lør kl. 17.00 – bevertning/utlodning
søn kl. 11.00

VELKOMMEN!
www.solheimbedehus.no

Madlamark menighet
Søndag 4. oktober fellesgudstjeneste
i Revheim kirke
Tirsdag 6.oktober kl 08.30
Morgenmesse med nattverd
Søndag 11.oktober kl 11.00
Syvertsen. Dåp.
Oﬀer til Misjonshøyskolen.

BIKE FOR PEACE
Søndagskveld i kirken søndag 18. okt kl 19.00

Tore Nærland forteller om sitt
fredsinitiativ, verden rundt på sykkel
Ta med venner, kom og hør!

Søndag 18. oktober kl 11.00
Vikarprest Anne Grete Hagen. Dåp.
Småbarnsang. Babysang. Oﬀer til
TV-aksjonen. Tur etter gudstjenesten.

DAMEKVELD
I KIRKEN

Søndag 25.oktober kl 11.00
Syvertsen. Nattverd. Oﬀer til misjonsprosjektet i Thailand. Søndagsskole.

Søndag 25.oktober kl 19.30
Målet er å samle inn penger til Oy slik at
hun får muligheten til å ﬁnansiere tomten
hun ønsker å kjøpe til bruk for barn og
unge i landsbyen Klong La Mong. Kvelden er for damer i alle aldre også for de
som ikke kjenner til Oy og hennes prosjekter som menigheten støtter.

Søndag 1.november kl 11.00
Syvertsen. Nattverd. Mannskoret.
Oﬀer til menigheten. Søndagsskole.
Søndag 8.november
Vikarprest Stig Ellingsen. Dåp. 4-årsbok. Boblende Glede. Oﬀer til barne- og
ungdomsarbeidet.

Babysang.
Agentklubb for 9-10 åringer
Kirkerottesamlinger for 5 åringer.
4-årsboka.
Mer informasjon på www.imarka.no

Det vil bli enkel bevertning, sang, ﬁlm
og Cathrine Vidnes vil fortelle mer om
prosjektet og tomten. Det vil bli salgsbod med hjemmebakst og annet som
Cathrine har tatt med seg fra Thailand.
Alt til inntekt for tomten. Kollekt ved utgangen.
Fra Høsttakke gudstjenesten 13. sep,

Vel møtt!

FORMIDDAGS-

TREFF
onsdager kl. 11.00

14. oktober
Leif Jon Paulsen:
«Hva gjorde Arne Garborg i Stavanger»?
Vitus Apotek: Eldre og legemidler. Andakt
28. oktober
Odd Inge Worsøe:
»Mine favoritt-turer».
Utlodning. Andakt.
11. november
Per Dahl: «Jeg elsker
deg på over hundre
måter.» Kjærlighet i poesi og musikk.
Guri Tysse: Frivillighet. Prosjekt «Aktivitetsvenn.» Andakt.

Nytt menighetsråd:
Anne Marte Aasen
Gretha Erland
Margaret L. Skretting
Wenche Grøttem
Alf Inge Molde
Bjørn Kåre Bergesen
Oddbjørg L. Hauge
Christian Tvedt
Varamenn:
Richard Omdahl
Kjetil Tonstad
Bård H. Tønnessen
Kristin Vaaland

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

Pass på trafikken!
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Hafrsfjord menighet
Revheim kirke 150 år Program fremover
Onsdag 14.oktober, kl 18.00: God, gammeldags basar. (HS)
Basaren er til inntekt for misjonsprosjekt i Ecuador. Inger Lise Hovda Dobbe har vært i
Ecuador og jobbet for dette prosjektet og hun kommer og forteller på basaren.
Elisabeth Sønneland kommer for å synge. Det blir salg av årer og god gammeldags
basarmat.Ta med deg familie, venner, naboer og kom!
Lørdag 24.oktober, kl 17.00: Konsert med Hafrsfjord og Sunde skolekorps. (HS)
Begge korpsene fyller 50 år i år – dermed blir det et slags 250 års jubileum! Begge
korpsene er brassband og både senior- og juniorkorps spiller. Det vil bli kafé med
salg av kaffe, te, brus og kaker. Gratis ingang.
Søndag 15.november, kl 19.00: Konsert med mannskoret VSOP. Gratis inngang. (RK)
Fredag 18.desember, kl 19.30: Julekonsert med Stavanger Gospel Choir. (RK)

Jubileumsgudstjeneste i Revheim kirke

PING
LIFE IS MORE THAN BUM

For 17-åringer (1998)

Ynglingehallen (Lassa) lørdag 24.oktober kl.14-18

Livsviktige skills
Bumpingballs
Putekrig
Tema
Stemning og god mat

Søndag 20.september var det festgudstjeneste i anledning
Revheim kirkes 150-års jubileum! Vi hadde besøk av biskop
Erling Pettersen som holdt preken, det var sang av familiekoret Kaos og Sang og gruppa Joy Kidz. Mange barn deltok
og det ble en flott gudstjeneste som mest av alt hadde fokus
på barna og kirkens fremtid. Festen fortsatte på Hafrsfjordsenteret med et bungnende kakebord, deriblant flotte marsipankaker fra Madla Amfi. Takk til alle som var med og gjorde
dette til en kjekk feiring.

Inngang kr.50,Påmelding innen 22.okt. via QR-kode
eller www.imarka.no
Arr: ﬂere menigheter i Stavanger

Aktiviteter i menigheten

Følg med på www.hafrsfjord-menighet.no eller «lik» gjerne
menighetens side på Facebook. Ta gjerne kontakt med oss.
Søndagsskole 25.10., 1.11.
Babysang Drop-in, onsdag kl. 10.30.
Joy Kidz Torsdag kl. 18.00 – 19.00. Fra 1. kl. og oppover.
Gjeng Tirsdag kl. 13.00 i oddetallsuker for 4. og 5. klasse.
Tårnagentklubb Man. kl. 18.00 i partallsuker for 3. og 4.kl.
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Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 – 18.00 i partallsuker. For
hele familien.
Salmekveld Vit Kolos. Ons. 21. oktober 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 20. oktober kl. 10.30.
Olav Kristian Tangeland.

Hafrsfjord menighet
Menighetskontor
Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Tlf.: 51 84 04 00
E-post:hafrsfjord.menighet@stavanger.
kommune.no. Kontonr: 3206 65 40803
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 (Permisjon)
Mariann Oaland Roti (Vikar)
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 4. oktober kl. 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.
Audun Erdal. Dåp. Offer til Kirkens
Bymisjon
Søndag 11. oktober kl. 11.00
Gudstjenester i Sunde/Madlamark
Søndag 18. oktober kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste i Hafrsfjordsenteret. Fred Lyder Klungland
og Solveig Alette S. Skeie
Utdeling av 4-årsbok
Sang av Kaos og Sang
Offer til TV-aksjonen
Pølsefest etter gudstjenesten
Søndag 25. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun
Erdal. Dåp. Offer til Misjonsprosjektet
i NMS
Søndag 1. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste i Revheim
kirke. Audun Erdal. Nattverd. Offer til
Kirkens SOS

Konfirmasjon
2017
6. og 7. mai
13. og 14. mai

Dere som ønsker å leie Hafrsfjordsenteret til konfirmasjonsselskap,
kan gi oss beskjed innen 15. desember.
Tlf. 51840400 el. skriv til hafrsfjord.
menighet@stavanger.kommune.no
Det vil bli loddtrekning dersom det er
mange interesserte.

Døpte
30.08.15 Vegard Sjøen Fredvik
Markus Birkeland Meland
Max Ingvar Hagen Neverdal
Liam Nilsen Skimmeland
Ilse Håland Slettebø
Astrid Breivik Sunde
13.09.15 Alexander Bisset-Nilsen
Vetle Tangen Heikkilä
Lotte Hjertholm-Tuntland
Molly Hope Peck
Johanna Andersson Trinerud

Døde

06.08.15 Bjørn Kåre Torkildsen, f. 1955
11.08.15 Per Arne Magnus Kommedal, f. 1942
23.08.15 Astri Sofie Tjelta, f. 1940
Tor Eriksen, f. 1930
01.09.15 Turi Bø-Pedersen, f. 1929

Vigde

22.08.15 Susanne Birkeland og
Kristian Ånderå
Silje Brunes og
Einar Johan Farestveit
29.08.15 Silje Wåge og
Petter Mallberg Næsheim
Kristin Vilde Ronold Hagen og
Ove Sundal
Line Hogstad og Gaute Renberg
12.09.15 Ingrid Gjesteland og
Thomas Otto Størkson
Marianne Matre og
Eirik Stiland Strand

Barne – og ungdomsarbeider
Mariann Oaland Roti har takket ja til et års vikariat i 100% stilling som barne – og
ungdomsarbeider hos oss. Hun er 26 år gammel og kommer fra Forsand, men bor
nå i Sandnes. Mariann er driftig og allerede godt i gang med sine oppgaver. Hun
har blant annet ansvar for babysang hver onsdag, samt Tårnagentklubb og den ny
oppstartede klubben Master of the Universe, med mer. Vi er så glad for å ha deg hos
oss, Mariann – og håper du vil finne deg godt til rette!

Hafrsfjord menighet – møtested mellom Gud og mennesker
Bruk tilbudene i Hafrsfjord menighet
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Av 3869 stemmeberettigede i soknet
var det totalt 623 velgere som stemte
på ett eller begge valgene. Tusen takk
for din stemme - og ikke minst til alle
valgfunksjonærer som var med! Det ble
talt opp 599 stemmer til menighetsrådsvalget og 618 stemmer til bispedømmerådsvalget. Menighetsrådet består
av 8 faste medlemmer, og 5 vara. Resultatet etter kirkevalget for Hafrsfjord
menighetsråd ble som følger:

Faste medlemmer:
1. Sigrun Melling, 57 år
2. Eirik Røysland, 31 år
3. Christoffer Inge Hovda, 48 år
4. Kristin Marie Aas Nordin, 54 år
5. Eirik Olimstad, 53 år
6. Einar Hille, 63 år
7. Kari Anne Rasmussen Kristensen, 39 år
8. Eli Dorthea Taunton, 32 år

Varamedlemmer:
1. Terje Apeland, 61 år
2. Jorunn Skollevoll Bjerga, 49 år
3. Solveig Risa Rabba, 51 år
4. Kjell Helge Husebø, 53 år
5. Per Ingvar Sveingard, 49 år

Nye logoer til Hafrsfjord menighet

Hjertene er laget av Unni Aano og har ulik tekst etter hvilken aldersgruppe de skal
brukes til.
Den gule er for aldersgruppen 0-5 år og har ordene: LEK, SANG og GLEDE.
Hjertet for 6-12 åringene er grønt og har ordene VEKST, TRO og UNDRING. For
aldersgruppen 13-18 år er ordene UTRUSTET, ELSKET og SETT skrevet i rødt.
Arrangement som er for hele familien eller strekker seg utover de angitte aldergruppene, blir presentert ved at vi setter de tre hjertene sammen til ett. Vi syns
denne logoen uttrykker veldig godt vår visjon for trosopplæringen: «bevare deres
hjerter og tanker i Jesus». Hjertene skal brukes på alle invitasjoner og plakater vi
lager, slik at det blir lett å kjenne igjen for de som ser det.
Logoen med kirken ble laget av Liv Kirsten Norland til 150 årsjubileet. Vi har gitt logoen en lysere blåfarge og satt på visjonen til menigheten vår: «Hafrsfjord menighet – møtested mellom Gud og mennesker. Denne vil bli brukt på brevark, plakater
og foldere som omfatter menighetens arbeid generelt.

Menighetsfest 6. november 19.30
Hele menigheten inviteres til fest fredag 6.november! Hold av datoen allerede
nå. Påmelding til menighetskontoret, kr 100,- per person. Leif Arild Steen fra
Ryfylke livsgnist (alias Bugge) kommer. Det blir mat, underholdning og tid til
god drøs. Håper DU kommer!
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Sunde menighet
Konsert med Olav Larsen & The Alabama Rodeo Stars
I 2014 feiret Olav og hans fantastiske gjeng av dyktige musikere
10 års jubileum og gav i den forbindelse ut det kritikerroste albumet “9 Uplifting songs & A (Happy) Sad Song”. Albumet fikk
glitrende kritikker hos flere av landets aviser.
Olav Larsen & TARS er tradisjonalister i ordets rette forstand. Her
dreier det seg om en ektefølt kjærlighet til rotekte Americana-,
singer/songwriter- og countrymusikk. Man finner ikke det minste
snev av ironi – annet enn kanskje i de mange interessante tekstene som er fylt av triste menn med store ord og lengsler etter
kjærligheten.

Benytt anledningen til å få med deg det unike bandet
spille her i lokalmiljøet.
Arr: Kulturutvalget i Sunde menighet,
med støtte fra Stav. kirkelige fellesråd og Stavanger kommune

Olav Larsen &

The Alabama Rodeo Stars.

Olav Larsen skriver all tekst og musikk selv der humor, sorg og
glede går hånd i hånd. Han har av internasjonal presse blitt sammenliknet både med Bob Dylan, Neil Young, Gram Parsons og
Mark Olson, for å nevne noen. Selv sier han at inspirasjonen hentes både fra gammel og ny amerikanskbasert roots musikk.
Kanskje har Olav Larsen en hang til lange band navn siden hans
sideprosjekt har navnet “The Hank W. Rodgersons Gospel Experience”. Her spilles det hjemmesnekra Gospel der ingen trudde
Gospel hørte hjemme. Gudsfrykt, alkoholisme, umoral, død og
fordervelse, det umulige forholdet mellom mann og kvinne, jakten på en bedre tilværelse og ikke minst et kritisk syn på rollen
vår Herre spiller oppi det hele, er alle temaer som hører hjemme
i bandets tolkning av gospelsjangeren. Musikalsk er bandet en
krysning mellom rotekte country og gospel av den mørke og dystre varianten. Her går synd og fordervelse hånd i hånd med lykke
og glede.
Med seg i bandet har Olav et knippe musikere av ypperste kvalitet. Olav Larsen (vokal/ak. gitar), Erlend Aasland (gitar), Arne
Andersen (trommer), Jonny Engelsvoll (tangenter og vokal), Torje
Fanebust Ås (bass), Lillian Hodne (fele) og Anita Bekkeheien (vokal). Dette er selvfølgelig supplert med det obligatoriske kvinnelige
“gospelkoret”.
Olav Larsen slipper nytt album i disse dager, og under konserten
kan du kanskje høre flere smakebiter fra den nye plata.

Hør Benedikte Kyvik
i Sunde kirke 1. nov. kl 11
Allehelgensdag ønsker mange på en spesiell måte å minnes
familie og nære venner som ikke lever lenger. I gudstjenesten i Sunde kirke vil vi denne dagen lese opp navnene på de
som er gått bort det siste året i tillegg til å tenne et lys for
hver enkelt.
På gudstjenesten vil også Benedikte
Kyvik medvirke med sang. Artisten
med den uttrykksfulle stemmen, mikser jazzelementer med folk, soul og
pop, alt i en svært melodiøs ramme.
Salmer, folketoner, religiøse folketoner og vuggeviser har vært en del av
hennes repertoar gjennom en årrekke.
Disse vakre sangene kombinerer hun
gjerne med korte meditative improvisasjoner.
Foto: Ashley Studios

Kom og få nytt påfyll for sjelen!

Country/Gospel-konsert
Fredag 2. oktober
i Sunde kirke kl. 19.30

Billetter: Kr 150 kjøpes i Sunde kirke
eller via www.sunde-menighet.no.
Olav Larsen beskrives som en “out of nowhere star» og 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.

Valg av nytt menighetsråd
Nr Ant st. Navn
Faste medlemmer:
1 821 Einar Arne Garlid
2 732 Margrethe Stubhaug Svanes
3 700 Eldar Bjørge
4 663 Jan Asbjørn Opsal
5 663 Karen Leine Bjerkreim
6 643 Brit Reidunn Pedersen
7 640 Astrid Helen Pedersen
8 625 Tine Svanes

Adresse

Alder

Traneveien
Hottavikstraen
Tasabekken
Donevikstraen
Krykkjeveien
Terneveien
Terneveien
Nedre Malthaug

64 år
47 år
58 år
62 år
40 år
20 år
42 år
52 år

Varamedlemmer:
9 621 Rolf Sigurd A. Årstad Lilleby
10 606 Geir Stokke
11 600 Kirsten Alida Austbø
12 599 Eli Aasen
13
2 Rune Fossan

Øygardsveien
Kvernevik Ring
Skredbakka
Mjughaug Terrasse
Malthaugkroken

29 år
59 år
55 år
56 år
61 år

Oppslutningen om Kirkevalget var i år betydelig bedre enn i 2011 med
574 avgitte stemmer til Menighetsrådsvalget og 576 stemmer til Bispedømmerådsvalget av 3872 stemmeberettigede (14,9%).
Det nye menighetsrådet har konstituerende møte 20. oktober og starter
sitt virke 1.11. Rådet er valgt for 4 år.

Bruk tilbudene i Hafrsfjord menighet
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Sunde menighet

KONSERT
For barn og familie

S ialr treﬀpunkr bydelee!

Anne
Furubotn

MaxiG
Maxi
ospel
Gospel

Mini
Gospel

Sundﬀ kirkﬀ
Gratis inngang
Kollekt ved
utgangen.
Kollekt til
flyktningeaksjonen
Follow me
(Kirkens Nødhjelp).

Sunde Kirke
Onsdag 21. oktober
Kl. 17.30-18.00
Rett etter Middag for alle.

A
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Bruk tilbudene i Sunde kirke!

- Goo middaa . desserr oa kaﬀﬀ Middager
Serverina mello 16.30-17:30
høsten 2015:
ons 16. sept.
ons 21. okt.

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

påmeldina innee mandagee før tii:
ons 18. nov. Bindendﬀ
middaa@sundﬀ-menigher.nn / 51594600
eller seno

ee meldina på Facebooo !

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

Sunde menighet

Velkommen til gudstjenester

Strikkekafé

i Sunde kirke

Hver 2. torsdag kl 11.00-13.00
i Sunde kirke
8. og 22. okt, 5. nov.
Ta med strikketøy eller annet håndarbeid,
eller kom for en sosial formiddag.
Formiddagsmat. Enkelt program.
Alle er velkomne!

Formiddagstreff
For pensjonister og
andre interesserte

13. okt. Solheim bedehus
Tale ved Hans Kristoffer Goa.
Sang ved Sven Viste og Agnes Vik.
3. nov. Sunde bedehus
Tale ved Ingunn Elisabeth Holm,
fra Frikstad bedehus i Kristiansand.
10. nov. Sunde kirke
Steinar Dale har andakt og tema
«Godt nytt fra Midtøsten (SAT-7).
Kjellaug Dale forteller og har salgsutstilling med håndarbeid fra Madagaskar.
Formiddagstreffet varer fra 10.30-12.30.

Julemesse
Lørdag 28. nov. kl 12.00
Årets loddbøker er allerede klare til utdeling. Stikk innom kirka hvis du vil kjøpe
eller selge lodd. Mange flotte gevinster
med samlet verdi kr 27.000.
Vi håper alle vil støtte Barne- og ungdomsarbeidet i Sunde menighet!!
Sunde menighet
Besøksadrsse: Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord
Postadresse:
PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:
51 59 46 00
E-Post:
Post@Sunde-menighet.no

Søndag 4. oktober kl. 11.00
19. søn. i treenighetstiden. Fellesgudstj.
i Revheim kirke v/Audun Erdal.
Søndag 11. oktober kl. 11.00
20. søn. i treenighetstiden. Mark 10,2-9.
Fellesgudstj. Asle Tveit. Dåp. Lekerom
for de minste. Offer til Kirkens SOS.
Søndag 18. oktober kl. 11.00
21. søn. i treenighetstiden. Terje Torkelsen. Nattverd. Bots- og bønnedag? Offer til TV-aksjonen. Søndagsskole.
Fredag 23. oktober kl. 19.00
GetConnected ungdomsgudstjeneste.
Einar Arne Garlid. Nattverd.

Faste BU-aktiviteter
Miniklubben (4-6 år):
Man kl 17.00-18.30. (12. okt, 9. nov, 7. des)
Knøttesang (1-2 år):
Tirs kl 16.45-17.30. Oddetallsuker.

Søndag 25. oktober kl. 11.00
22. søn. i treenighetstiden. Asle Tveit.
Sprell Levende gudstj. Misjonstivoli.
4-årsbok. Speiderne. Offer til Misjonsprosjektet.
Søndag 1. november kl. 11.00
Allehelgenssøndag. Matt 5,13-16. Asle
Tveit. Nattverd. Sang ved Benedikte Kyvik. Offer til Menighetsarbeidet.
Søndag 8. november kl. 11.00
24. søn. i treenighetstiden. Sprell Levende gudstj. Asle Tveit. Nattverd. Dåp.
Offer til Trosopplæringsarbeidet.

DØPTE
13.09.15 Molly Hope Peck (Revheim kirke)
20.09.15 Mia Tranøy Goodman

DØDE
08.08.15 Jenny Bergsagel, f. 1918
25.08.15 Magne Håversen, f. 1938

MiniGospel (3-6 år):
Ons kl 17.30-18.30. Hver uke.

Temasamling

MaxiGospel (1.-4. klasse):
Ons kl 18.30-19.30. Hver uke.
Oppdager-speiderne (1. og 2. klasse):
Tirs kl 17.30-18.30. Hver uke.
Stifinner-speiderne (3. og 4. klasse):
Tirs kl 17.30-19.00. Hver uke.
Vandrer-speiderne (5.-10. klasse):
Tirs kl 17.30-19.30. Hver uke.

Lør. 7. nov. kl.15.00-18.00
Einar Arne Garlid:

Hvem kan Gud bruke?
Fortelling om noen bibelske personer.

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

Pause m/mat

KRIK-Connect Sunde skole (fra 8. klasse):
Tirs kl 18.30-20.00. Hver uke.
Connect (fra 8. klasse):
Fre kl 19.00-23.00. Oddetallsuker.

«Hva brenner du for?»
Ulike personer forteller
kort om hva de brenner for.
Arr: Undervisningsutv. i Sunde menighet

Les mer på 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)

Daglig leder
Sokneprest
Menighetsmusiker (50%)
Diakon (100%)
Trosopplæringsleder (60%)
Trosopplæringsl. vikar (40%)
BU-leder
Vaktmester/kirketjener (60%)
Menighetssekretær (20%)

Helge Brunstad
Asle Tveit
Åshild Spikkeland
Kristin H. Dyrstad
Kristin Wallem Dahl
Inger Hodne Immerstein
?
Astrid H. Pedersen
Kristin Ascárd

Tlf arb.
51 59 46 03
51 59 46 04
51 59 46 08
51 59 46 02
51 59 46 06
51 59 46 06
51 59 46 06
51 59 46 05
51 59 46 08

Mobil
996 10 003
907 61 179
412 17 463
981 15 966
478 65 241
472 61 918

E-Post
Helge@Sunde-menighet.no
Asle@Sunde-menighet.no
Ashild@Sunde-menighet.no
Kristin.D@Sunde-menighet.no
Kristin.W@Sunde-menighet.no
Inger@Sunde-menighet.no

464 32 130

Astrid.P@Sunde-menighet.no
Kristin.A@Sunde-menighet.no

Leder av Menighetsrådet:

Nils B. Sørenes

Priv: 51 59 21 77

414 68 680

MR-leder@Sunde-menighet.no

Bruk tilbudene i Sunde kirke!
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Din Interiørbutikk
Maling

Tapet

Tepper

Gulvbelegg

Er det tid for en

tannsjekk?

Vi utfører også håndtverktjenester

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
25% rabatt
• på utskiftninger av
punkterte vindusglass
• på skyvedørsgarderober

Tilbudet gjelder kun i Madlakrossen 22!
post@farstad-glass.no
26

Bruk tilbudene i bydelen!

Tlf.: 51 85 47 00

www.farstad-glass.no

Pass på trafikken!
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KUN 1. okt. – 1. nov. 2015

M
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.

55 900,*

*Grunnmur er ikke inkl. i prisen.

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

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

