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Nordvesten ønsker
alle en God Jul!

Neste nr av Nordvesten kommer ut tirs 5. januar
Biskopens julehilsen s. 3 • Skipper worse s. 5 • Bok om Madla speiderne s. 6 •
Ny bok fra Madla Historielag s. 7 • Sunde A-lag går for opprykk s. 8 •
Hafrsfjord skolekorps 50 år s. 10 • Madlacupen s. 10 • Drøsen s. 11 •
Våre politikere i bystyret s. 12 • Hvordan lage en engel s. 14 • Madla bydelsutvalg s. 16 •
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Teateret mitt s. 16 • Menighetssider s. 19-25

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
Mandag -- torsdag:
torsdag: 08.30
08.00 -- 18.00
18.00 Fredag:
Fredag: 08.30
08.00 -- 16.00
16.00

Tlf. 51 89 20 02

Du www.hafrsfjord-smaadyrklinikk.no
finner oss på Revheim. Velkommen!
Dyrlegene Håvard
Pettersen
og Vibeke Kvande
Besøk Y.
vår
Facebookside!
Regimentveien
Regimentveien 128,
128, 4045
4045 HAFRSFJORD
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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Revheimsv. 74 • T: 5163 7790 • badekk.no

Prod.: Nordvesten / Centrum Trykkeri
Opplag 8800
Org. nr 970 558 551
Bankkonto: 3201.39.14388 (SR-Bank)
Web: nordvesten.net
Bladet utgis av Madla bydelsutvalg og Hafrsfjord
og Sunde menigheter. Bladet distribueres gratis
til alle husstander i Madla bydel.
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Tirs 01.03.
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Biskopens julehilsen 2015
Håpsbarnet
For noen år siden satt presten og salmedikteren Eyvind Skeie i vår stue på en
førjulssamling og hadde med seg en salme
han hadde oversatt, og som nå er kommet
med i vår nye salmebok:
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
stråler mot oss kjærlighet fra Gud. Hør oss,
se oss, Stjernebarn stig ned, så jordens
barn i alle land finner julens fred.
Det har ikke tatt lang tid for denne salmen å bli kjent og sunget over hele landet.
Kanskje nettopp fordi den går rett inn i en
av de grusomste periodene for forsvarsløse barn som vår verden har opplevd i nyere
tid. Krisen i Middelhavet er mer enn tall i
en flyktningestatistikk, det handler om de
barna salmen omtaler i vers 2:
Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
misbrukt, skadet i den dype natt.
For mange av oss ble bildet av treåringen Aylan fra Syria, som gikk verden rundt
tidlig i høst, det som ga støtet til en ny dug-

Kjære Madlabu!

0530 36 82564

nadsånd for å ta imot flyktninger fra dødsreisene over Middelhavet.
Den døde gutten på stranden har en
liten, rød skjorte på seg. Olashorts. Små
svarte barnesko. Lys hud. Han ligger der
med ansiktet ned i sanden på en strand
kanskje mange av oss har vært på i våre
bekymringsløse ferier.
I møtet med dette bildet, symbolet på
den moralske krisen Europa befinner seg
i, får jeg lyst til å be oss alle la salmens
refreng bli vår daglige adventsbønn:
Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens
fred.
Og min oppfordring er enkel: bli med i
den felles dugnad for å åpne dørene våre,
hjemmene våre, grensene våre for barn og
foreldre på flukt fra en krig som overgår det
vi kjenner til av meningsløs vold og terror.
Og jeg takker Eyvind Skeie for at han
har gitt Shirley Erena Murrays engelske

Erling J. Pettersen

tekst en så sterk oversettelse, og lar salmens siste vers være min advent- og julehilsen:
Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet,
Vis hvert jordbarn himlens herlighet.
Velsignet advents- og juletid!

Betalerens kontonummer

Beløp

Erling J. Pettersen
Stavanger biskop

Blankettnummer

Vi håper mange setter pris på Nordvesten og vil være med å dekke kostnadene til trykking av bladet. TAKK for din gave!!

GIRO F60-1 Allservice 05.01

Julegave tilabonnement
Nordvesten
Frivillig
Valgfritt beløp

Navn :

Nordvesten

Adresse:

Sundeveien 44
4049 Hafrsfjord

Postnr./-sted:

250

00

3201 39 14388
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!

Julebutikken
er åpen
Nylaget
pepperkakeis!
Mmm...

Nytt hus
– eller tomt
i hagen?

Kom og
opplev den gode
julestemningen med
blomster og planter, og
fantastiske julearbeider
fra våre dyktige blomsterkunstnere! Mange gode
julegavetips.

Krossbergv. 81, Hafrsfjord
Tlf. 51 59 73 70
Man-fre:10-17 (16) Søn:12-16
www.selvaag-gartneri.no
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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!

DESEMBER:

Onsdag 2. kl. 12.15

Alf Prøysen-adventkonsert ved Patricia
Florence Loe

TIRSDAG:

Kl. 10.00 Engelsk diskusjonsgruppe
Kl. 10.30 Strikkekafè
Flittige damer kommer sammen til drøs og
strikker. Kom innom og si hei en tirsdag. Ta
gjerne med ditt eget strikketøy. Vi utveksler
oppskrifter, ideer og koser oss også med Quiz

ONSDAG:

Kl. 10.30 Turgruppe
Møtes hver onsdag ved bydelshuset for tur i
nærmiljøet, etterpå samles vi kafeen til kaffe
og drøs. Kom å bli med!
Kl. 12.15 Foredrag (OBS! Ny tid)
Kåseri med ulike tema for hver gang. Se
program, hjemmeside og aviser
Kl. 13.30 Boccia
Ved turgruppen, andre brukere av kafeen kan
låne og spille boccia. Ta kontakt med oss.

TORSDAG:

Kl. 10.00 Bridge
Diskusjonsgruppe. Start februar 2016.
Leder Torbjørn Hogstad. Møtes annen hver
uke. Vi diskuterer aktuelle saker fra aviser,
nyheter og andre emner. Påmelding i kafeen.
Kom å bli med!

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 9. kl. 12.15

Konsert med årets Lucia og hennes
terner, opplesing av eventyr og allsang
barnesanger ved Torunn Haarr, Lions
Club Sunniva.

Torsdag 10. kl.10.00

Førjulstur til Sørmarka med Njål
Vadla - Han tar med seg gløgg og
pepperkaker i sekken. Fremmøte på
Madla bydelshus.

Tirsdag 15. kl. 13.00

Førjulsmiddag – Gløgg, surstek med
waldorfsalat, grønnsaker, riskrem med
mandel og kaffe. Underholdning ved
Optimistene på trekkspill og torader.
Opplesing av Ajax ved Kari Svendsen.
Påmelding. Pris pr. pers. kr. 270,-

Onsdag 16. kl. 12.15

Førjulskos med trekning av
julelotteriet vi koser oss med gløgg og
pepperkaker og spiller julemusikk

Torsdag 17. kl. 12.15

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!

Juleavslutning for trimmerne med
risengrøt og kaffe. Begge timene slås
sammen kl. 11.00. Påmelding. Kr. 80,-

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
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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Bok om Madlaspeiderne

Madlaspeiderne
aktive i 40 år

Da er minneboken som gir glimt av hva som har skjedd gjennom 40 år i Madla Speidergruppe kommet.
Akkurat tidsnok til markeringen av stiftelsesdagen som var 14. desember 1975.
Som seg hør og bør blir det en markering
av dagen på den Internasjonale skolen
sammen med årsavslutningen for Speiderne.
Boken som er ført i pennen av Arne Birkemo er dels en kronologisk oppsummering
av høydepunkt for speidergruppa siden
1975, og korte intervju og tilbakeblikk fra en
rekke tidligere ledere og speidere. Boka er
også rikt utstyrt med bilder slik at det er god
mulighet for at mange vil kunne finne seg
sjøl. Bildene er også gode huskelapper fra
en mangfoldig aktivitet gjennom 40 år.
Speidergruppa ble på mange vis stiftet på
tross av manglende interesse for speidern.
Det begynte med at dagens gruppeleder
Tor Inge Berge sammen med kameratene
Karsten Veggeberg og Morten Vareberg ønsket å stifte egen speidergruppe på Madla.
De hadde alle tre erfaring fra 13. Stavanger
som var tilknyttet Frelsesarmeen.
De tre kameratene inviterte til informasjonsmøte på Revheim skole i september
1975 uten at noen kom. Men speiderentusiastene gav ikke opp opp og 14. desember var de blitt 9 speidere og gruppa
ble etablert. Og mye av det som er skjedd
siden den dagen er nå kommet mellom to
permer.
Madla Speidergruppe har alltid vært litt
innovative og tenkt ut av boksen mer enn
en gang.
Som når de fikk forhandlet seg til en leieavtale for andre etasje på bygget ved
Madlabanen med Stavanger Kommune,
10 kr for en periode på 10 år. Et lokale som
de noen år senere benyttet i en byttehandel som resulterte at gruppa fikk hånd om
tomta hvor dagens speiderhus er bygd.
Speiderhuset på Revheimsveien er basen
og brukes i dag mest til ledermøter og
kursaktivitet for Speidergruppa, Rovernes
Beredskapsgruppe og speiderne sin nære
samarbeidspartner Sanitetsforeningen. De
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aller fleste speidermøtene foregår i friluft,
året rundt.

skapsgruppa Eccleshall som hadde erfaring med å slippe 6 åringene til.

Speidergruppa har i mange år vært Norges største, om ikke den eldste. Speiderbevegelsen ble etablert i Norge i 1911.
Men Madla var først med en aktivitet, vi
var først med et tilbud for de yngste, beverspeiding i Norge ble etablert av Madla.
Inspirasjonen kom fra den engelske venn-

Madla satte i gang sin første Bevergruppe
i 1983 og har erfart at det er viktig å kunne
gi et tilbud til denne aldersgruppa. Beversatsingen er blitt en viktig rekrutteringsarena både for speidere og ledere. Erfaringen
i dag at de fleste ledere også har eller har
hatt barn i speideren.

Materialforvalter
Madla Speidergruppe ønsker å knytte
til oss en frivillig som kan være med å
holde orden på lager og utstyr.
Vi har mye turutstyr som brukes av
gruppene, men ser at det kunne bli
enda bedre utnyttet dersom vi har tilgang til en person som som kan følge
opp ting som kontroll av innkommet
utstyr og klargjøring/service.
Kort sagt hjelpe sekretæren vår
med lagerhold og litt vedlikehold av
utstyret.

I Madla har det også blitt tenkt utover
det som er ”normal” speiderdrift. Våget å
tenke større og annerledes, dette har klart
bidratt til å etablere Madla Speidergruppe
som en viktig og synlig aktør i bydelen.
Kombinasjonen av Tor Inge Berge som
gruppeleder og Ivar Anton Nøttestad som
ideskaper og prosjektleder har gitt synlige
resultat. Merittlista for dette radarparet er
lang:
Hafrsfjord Budstikke, Nærradio (budstikka),
glassinnsamling før Stavanger Kommune
overtok, Svømmeopplæring på Revheim
Skole, Stokkavannsmarsjen og Bydelsfyrverkeri for å nevne noen få prosjekt.
Selvsagt må vi ikke glemme at Madla og
Spesielt Ivar Anton Nøttestad var tett på
i prosessen med å få lagt Speiderne sin
landsleir i 2013 til Madla.
Etableringen av Rovernes Beredskaps-

gruppe er nok Ivar Anton Nøttestad sitt
fremste prosjekt før han gikk over til jobben som Kretssekretær i Vesterlen Krets.
Beredskapsgruppen ble etablert for 25 år
siden og og er nå i ferd med å vokse ut av
”reiret” og etablere seg som egen gruppe
under Norges Speiderforbund. Men de vil
fortsatt være tett knyttet til Madla, gjennom bruken av Frikvarteret på Ådneram.
Tor Inge Berge har stått last og brast med
speidergruppa, og kan nå med stolthet se
tilbake på 40 begivenhetsrike år både for
ham selv, men ikke minst for de tusenvis
av ungdommene i Madla bydel som har
fått være med på ett eller flere kapitler i
Madla Speiderne sin historie.
Blikket har også vært vendt utover, og for
mange har leirene og samarbeidet med
andre speidergrupper i en rekke land gitt
unike minner for livet. Madla har og har
hatt samarbeid med grupper i England,
Nederland, USA og Kroatia.

Så til speidere i alle aldre som har vært eller er knyttet til Madla Speidergruppa, løp
og kjøp!
Boka koster kr 300.- og vil bli solgt på
Madlatorget like før jul eller ved å sende
e post til post@madlaspeiderne.no

Pass på trafikken!
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Sunde A-lag går for
opprykk til 3. divisjon

Bak fra venstre: Morten Skogen, Vanessa Bru, Elin B. Dunseth, Siri B. Dunseth, Marte Karlsen, Kristin Rasmussen og Hilde J. Helgeland
2. rad fra venstre: Janne Amdal, Camilla Madsen, Maren Reitan, Ingvild Nysted og Kristine Woie
Foran: Cecilia Heymering Peck og Eva Helen Larsen

Sunde IL håndball har igjennom flere år
hatt a-lag for kvinner. Ett lag som har spilt
for å ha det gøy og samtidig få litt trim. Før
sesong 2013/14 fikk vi Morten Skogen til
Sunde IL, da var laget i 5. divisjon. Morten har selv spilt på øverste nivå i Norge,
og det skulle vise seg at dette bar frukter.
Sundedamene rykket opp til 4. divisjon første sesong med ny trener.
Sesongen 2014/15 endte med en plassering midt på tabellen. En plassering som
laget for så vidt var fornøyd med. Vi var
vel enig om at det like lett kunne endt med
opprykk til 3. divisjon. Denne sesongen,
2015/16, er målet direkte opprykk til 3. divisjon.
Laget består i dag av spillere med lang
erfaring. Alderen spenner seg fra 41 år og
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ned til 16 år. Arbeidet som er gjort i Sunde
IL i tiden som har vært, har gjort at spillere rekrutteres til a-laget fra yngre klasser.
Kristine Woie og Ingvild Nysted har i år fått
sin debut på a-laget. Begge er 16 år de
presterer på veldig høyt nivå og er utrolig
flinke. «Veteranene» på laget er veldig glad
for å få inn ungdommen.
Status pr. i dag er 5 kamper og 5 seire. Vi er
i rute for å kunne nå målet om 3. divisjon.
Følg Sundedamene på www.sundeil.no
Her vil dere finne info angående hvor og
når kampene spilles. Info om spillere osv.
Håper å se dere på kamper.
Bjørn Erik Helgeland

Morten Skogen

Lions Harald Hårfagre ønsker å finne en verdig kandidat til
Harald Hårfagre-prisen i nærmiljøet på Madla. Forslagene, hvor
både privatpersoner eller organisasjoner har forslagsrett, må
være innsendt helst innen 2. desember (senest 9. desember),
slik at en vinner kan utnevnes på Lions sitt desembermøte
2015.

Statuttene er utformet slik at det både kan gjelde positivt ungdomsarbeid eller eldrearbeid innenfor de mange ulike miljøer.
Prisen kan gis til både enkeltpersoner og grupper/organisasjoner, og er på 10.000 kr.

Kravene kan sammenfattes i følgende: Lions Harald Hårfagre-prisen skal belønne enkeltpersoner eller organisasjoner som gjør en særlig
innsats for barn og unge eller eldre i Madla-området, bl.a. ved:
•
•
•
•
•
•
•

Ungdom:

å hjelpe dem til å ta ansvar
å fatte beslutninger
å kommunisere/arbeide sammen på en positiv måte
å bli kjent med seg selv og øke egen selvtillit
å stå sammen mot vold
å sette seg mål
å ta vare på hverandre

•
•
•
•
•
•

Eldre:

å sette fokus på de eldre sin situasjon
å gi de eldre livskvalitet/mulighet for å utfolde seg
å gi de eldre meningsfylte ”arbeidsdager”
å sette de eldre i sentrum
å vise et brennende engasjement og en fantastisk omsorg for de eldre
å motivere de eldre til å ta vare på hverandre

Styret i Lions Harald Hårfagre fremlegger innkomne forslag, inkludert forslagsstillerens begrunnelse for å gi prisen, for medlemmene i
siste medlemsmøte før jul. Medlemmene i fellesskap beslutter hvem
som får tildelt prisen.
Følgende har tidligere vunnet prisen: 2008: Inge Berge, Madlaspeiderne, 2009: Harald Kambo, Stavanger Skytterlag, 2010: Madlamark Skolekorps, 2011: Gosen-revyen, 2012: Sarah Louise Rungh,

Madla Svømmeklubb, 2013: Kjetil Sunde, Madla IL, 2014:
Runi Abrahamsen, Gosen skole.
Forslag med begrunnelse sendes til:
Jarle Løno e-mail: jarle@prestige.no eller Jarle Løno, Sophus Buggesgt. 5A,
4041 Hafrsfjord.

Årets julegave fra Madla Historielag!
Madla i forandring 2015 vil komme
i salg i desember på følgende steder:
• Madla Amfi (utenfor banken)
• Rema 1000 Sunde
• Coop Extra
Nytt av året er at hele samlingen
på ni bind nå er komplett.

Kjøp den perfekte julegaven for enhver Madlabu
Pass på trafikken!
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Hafrsfjord skolekorps er 50 år
Korpset ble stiftet 14.0ktober 1965
Korpset har derfor en travel høst med kokurranser og konserter.Som far og morfar til korpsmedlemmer har jeg hatt mange
musikkopplevelser. Jeg sitter mange ganger og mimrer tilbake
til jubileumsstevne (20 år) i 1985.
Først arrangerte vi jubileumsstevne. All innkvartering skulle
være i Madlaleiren,men antall korps ble så stor at også Hafrsfjord skole ble tatt i bruk. Foreldre til korpsmedlemmer, og foreldre til tidligere medlemmer, deltok i arbeidet.
Underholdningskonsert-konkurranse ble avholdt på American
School og Marsj-konkurranse hadde vi i idrettshallen på Tjensvoll. Da stevnet var ferdig, reiste korpset på tur med til Østerike.
Vi ble innkvartert på de beste hoteller. Når korpset var ute og
marsjerte, hadde vi politi på motorsykkel som ryddet gatene
slik at korpset kunne gå i full bredde.
Jeg må få nevne Øystein Egeland på “Tuå” som ordnet alt vedr.
turen til Østerike. Han hadde også en finger med i mye vedr.
arbeidet med jubileumsstevnet.
Nå holder det med mimring. Gamle folk har det med det.

GRATULER MED 50 ÅR.

Øyvind Eriksen

Hafrsfjord skolekorps første fane ble tatt vare på av meg. Skolen hadde kassert
den på skraphaugen under en opprydding i kjelleren. Bilde, som er tatt ca. 1970,
viser korpset med den gamle fanen. Fanen blir nå levert tilbake til korpset. og
jeg håper den blir tatt vare på for fremtiden.

Madlacupen
Madlacupen avvikles som alltid siste helgen
i oktober. I år ble det lørdag 31.oktober og vi
hadde 122 lag påmeldt til turneringen. Nytt
i år var at man hadde 3`er fotball for de yngste i tillegg til 5`er og 7`er. Været var med
oss hele dagen og med et bra fotballvær ble
det også mye bra fotball på hele anlegget.
Banene hadde stor aktivitet fra morgen til
kveld og med nye klubbdommere i praksis
var det gode rammer rundt alle kampene.
Vi hadde tatt høyde for storinnrykk med
parkeringsordning på både Hafrsfjord skole

og Revheim skole m/parkeringsvakter. Litt
kø ble det, men gikk for det meste bra. I løpet av turneringsdagen hadde rundt 2000
besøkende og store og små så ut til å ha en
riktig god opplevelse.
En stor takk til alle bidragsytere som stilte
med dugnad i kiosk, sekretariat, kakebaking, banemannskap og parkeringsvakt.
Takk til dommere, spillere og foreldre og
ledere som alle gjorde sitt for en stor opplevelse for store og små.

Vi fikk også anledning til å vise fra vårt nye stadionnavn v/klubbhuset: Madla Handelslag Stadion
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Nytt trenerteam
for A-laget til
Madla IL klar for
sesongen 2016

Trenerteamet består av Lasse
Ihle, Arturo Cleveland, Ojan Bijan
og Henrik Grannes.

Drøsen:

Telefonen

Ein av di mest avanserte tekniske
dingsane for nermare 100 år siden var uten
tvil telefonen. Det va som et møblement
med sveiv og taletut. Sko du ringa var
det bare å sveiva litt, så fekk du kontakt
telefondamå. Hu satte opp samtalen og
sjekka opp at dette var i orden.
Me kjenne best te den telefonen som
fortsatt finnes hos enkelte i forskjellige
utgaver. Den var svarte eller grå hadde røyr
som måtte lyftas opp for å få summetonen.
Så var det å slå nummeret med å stikka
pegefingen ner i talskjevå og snurre na
rundt. Fem siffer i alt. Med 42 i starten kom
du te ein i Madla. Veldigt praktiskt. Når du
ringte, og han du ringte te svarte, så visste
du at han du sko ha tak i var hjemma.
Nå i mobiltelefontiå, har dette forandra
seg fullstendigt. Nå komme du liga fort
fram enten mottagaren e på Riska eller på
Cuba. Går du for eksempel forbi någen så
reparere et hus eller liknande, - malerar,
taktekkarar, eller någe sånn, så ser du

minst ein så e mest med mobilen. Det
snakkes og om at prestar, emiserar og
andre ikkje har skrudd av mobilen mens di
står på talarstolen. Det må vera flaut!
Me pensjonistar går med an henslengt
i lommen. Mange av oss hørre ikkje så
godt, men me kjenne vibrasjonen på låre
eller innfor baklommen. Pensjonistdamene
har alltid mobilen i veskå samen med
lommabogå, 7.sansen, pudder, pomader,
tablettar, for å nevna litt. Kånå mi, hu fra
Kobbarvig, eksplodere på durelyden. Det
e rett og slett imponerane så fort hu klare
å trylla mobilen fram. De yngre av begge
kjønn har mobilen liga lett tilgjengeligt som
han Hopalong Cassidy hadde sin 6-løper
for 100 år siden.
Men tebage te fortiå. For å få telefon den
gang, måtte du søga, - både lenge og vel.
Og så blei både du og søknaden vurderte
av ein eller flerne sagsbehandlerar.
Når du hadde fått søknaden innvilga
så va det å venta på montørane. Di

kom i lastebil med
stolpar,
stolpeskor,
ledningar,
termossar
og madpakkar og møje
aent. Ein gang i året fekk
me
telefonkatalogen
for Rogaland, - ein
murstein av ei bog der
navn, adresse og tittel
var oppført. Det va denne katalogen så han
Torkel Ravndal, Norges sterkaste mann,
imponerte med å riva i to då han opptråtte
på Torjå og andre plasser.
Det å arbeida i Televerket hadde
status. Du va framfydde då, sa di. Akkurat
som i Banken i Posten, på Jernbanen
eller i kommunen. I Televerket hadde di
egen pensjonsordning og klart adskilte
kvinnelige og mannlige fagforeningar som
arbeide hardt for rettighetene sine, men
dette var før ligestillingsministeren va
fydde.

Jørgens Juletreskog
Gjør årets juletrekjøp til en opplevelse for hele
familien! Hogg juletreet selv eller kjøp et ferdighogd
juletre og kranser ved vårt gardsutsalg.
I skogen finner du slanke, velformede edelgrantrær.
Vi har også hjemmelaget saft
og syltetøy for salg.
Åpningstider i desember fram til jul:
mandag - fredag12:00-19:00
lørdag - søndag10:00-17:00
Vi ønsker velkommen til Jørgens Juletreskog!
Wølstad Gartneri, Øygardsveien 35, 4047 Hafrsford Tlf: 91 54 48 56 / 99 15 49 61
Pass på trafikken!
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Våre politikere i bystyret
I det nye Stavanger bystyre for 2015 -2019 finner vi 6 faste medlemmer bosatt i Madla. I det følgende
sier vi litt om medlemmenes politiske og yrkesmessige bakgrunn samt hvilke saker de mener er spesielt
viktige for Stavanger og bydelen Madla i årene fremover.

Sissel Knutsen Hegdal representerer Høyre. Hun er født
i Harstad og kom til Stavanger i 1992. Hun arbeider som advokat og har vært aktiv i politikken siden 2003. Hun gikk inn i
politikken etter å ha vært leder av FAU og driftsstyret på Madlavoll skole gjennom mange år. Hegdal er medlem av Stavanger bystyre og formannskap samt leder av kommunalstyret
for oppvekst.
Hegdal er særlig opptatt av barn og unges oppvekstvilkår og
næringsutvikling. Når det gjelder Madla nevner hun viktigheten av å gjennomføre og følge opp utbyggingen av Revheim,
området fra Den Internasjonale Skolen og sørover mot Hafrsfjord. Videre er hun opptatt av gode kollektivforbindelser og
utbygging av idrettsanlegg i bydelen.

Kristen Høyer Mathiassen representerer Høyre. Han er
kiropraktor og driver egen privatpraksis i Stavanger sentrum.
Høyer Mathiassen starter nå på sin 6 periode som bystyremedlem. Foruten å sitte i bystyret, er han varamann til formannskapet, fraksjonsleder for Høyre i kommunalstyret for
miljø og utbygging og formann i Madla bydelsutvalg. Høyer
Mathiassen er spesielt opptatt av utbygging av et godt veinett med gode kollektivløsninger og gode boliger for unge og
eldre. Samtidig ser han frem til våren når siste del av turveien
rundt Håhammeren er på plass. Da har vi en fantastisk turvei
å bruke i nærområdet, fra grensen til Sola og helt ut til Kvernevik.

John Peter Hernes representerer Høyre. Han er medlem

av Stavanger bystyre og formannskap, medlem av kommunalutvalget og nestleder i kommunalstyret for finans. Hernes
har drevet eget firma og har yrkesbakgrunn innen området
organisasjonsutvikling og rekruttering. Videre har han arbeidet i 14 år med investering innenfor ny teknologi og eiendom.
Han understreker at det å ha arbeidet i mange år med ulike
grundere, som blant annet Hitec grunderen Jon Gjedebo, har
vært lærerikt.
Hernes er spesielt opptatt av gode skoler og barnehager og
barns muligheter for aktiviteter i fritiden. I en tid der man passiviseres foran skjermer understerker han viktigheten av at
barn og unge får utfolde seg fysisk. Han er ellers opptatt av
at Stavanger skal satse videre på å være stedet for nyskaping
og nye bedrifter. Når aktiviteten innen olje og gass reduseres,
er det viktig å få flere ben å stå på. Da poengterer han at gode
skoler og et tett samarbeid mellom kommunen og bedriftene
blir svært viktig.
Som oppvokst på Madla er han opptatt av at vi i en stadig
tettere by, beholder noe av Madlas særpreg som en grønn
bydel med gode eneboligområder og gode friområder langs
Hafrsfjord og Stokkavatnet.
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Kari Nessa Nordtun representerer Arbeiderpartiet. Hun

startet i AUF i 2001 og var aktiv der frem til 2005. Hun ble
valgt inn i bystyret i 2011 og gjenvalgt nå i 2015. Hun er medlem i følgende utvalg: - Stavanger bystyre og formannskap
– Kommunalutvalget – Kommunalstyret for byutvikling- Kommunalstyret for finans – Gatenavnutvalget.
Nordtun er advokat i advokatfirmaet Sjødin, Meling & co. For
tiden har hun permisjon, for å drive med politikk på heltid.
For bydelen Madla er hun spesielt opptatt av rehabilitering av
Madlamark skole, opprettelse av frivillighetssentral, å verne
om de grønne møteplassene og styrke idretten i bydelen.

Inge Takle Mæstad representerer Kristelig Folkeparti. Han
starter nå på sin første periode i Stavanger bystyre, men har i
flere år vært aktiv i kommunepolitikken i Oslo. Foruten å sitte
bystyret er Mæstad varamann til formannskapet. Han er videre medlem i kommunalstyret for levekår og varamann til
kommunalstyret for kultur og idrett.
Mæstad er spesielt opptatt av barn og unges oppvekstvilkår i
Madla og ikke minst i Sunde og Kverneviksområdet.

Lars Peter Endresen representerer Folkeaksjonen nei til
mer bompenger. Endresen er helt fersk i politikken. Han var
med å starte FNB (Folkeaksjonen nei til mer bompenger) i
mars i år etter å ha samlet inn over 3000 underskrifter. FNB
stilte liste til bystyret i Stavanger og etter en intens valgkamp
fikk de 3 representanter i bystyret og med Endresen som en
av dem. Han er medlem av Stavanger bystyre og varamann til
formannskapet og medlem i Madla bydelsutvalg.
Endresen driver eget firma, Lars C. Ingebrethsen AS, som er
et agenturfirma, som driver med salg av bygningsartikler, utstyr til båter og fiskeri.
Etter mange år som tillitsvalgt og med lederverv i NAF(Norges
Automobil Forbund) både lokalt og sentral, brenner Endresen
spesielt for samferdselspolitikk. Han er ihuga motstander av
bompenger som han mener er usosialt og urettferdig overfor
beboere. Han brenner for trygg, effektiv og miljøvennlig infrastruktur. Med hensyn til Madla vil han jobbe for å få på plass
kollektivfeltet på Rv.509 , gang og sykkelsti fra Friheim og bort
til Revheimsveien ved Essostasjonen. Videre vil han jobbe for
å sikre underganger, utbedre kryssene i begge ender av Regimentsveien og sikre at den nye traseen fra Hafrsfjord bru til
Endrestø blir bærekraftig for innbyggerne i Kvernevik og Nordre Sunde. Utover dette er han opptatt av helse og eldreomsorg. Han ivrer sterkt for å få på plass legesenter og tannlege
i Kvernevik samt etablering av en frivillighetssentral.

Pass på trafikken!
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Hvordan lage en engel
Klipp stoffet etter mønsteret, husk sømrom. Sømmene sys med maskin. Vreng.
KROPPEN: er sydd av lerret og fylt med ull og småstein
slik at den blir tung nederst og kan stå.
ARMENE: er av hudfarget trikot fylt med ull og sys på
kroppen for hånd, på samme måte som hodet.
HODET:
kan være et dukkehode / isoporkule som kles
med trikot.
ØYNENE: en tynn tusjstrek med en prikk inni.
HÅRET:
saueskinn eller garn som limes på hodet med
tekstil lim.
VINGENE: lages etter mønsteret, vrenges og fylles med
et tynt lag med ull. Håndsys på kroppen utenpå skjørtet fra nakken og nedover.
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Jeg har sydd mine engler av silke jeg kjøpt når jeg har
vært på reise. Det er kjekke minner samtidig som englene
hører sammen med julepynten hjemme hos meg. Noen
har blitt også blitt brukt som gaver. Alle er ulike. Tips til
kjoler: i gjenbrukbutikkene er det mange brikker/duker
som kan brukes som skjørt. Lykke til.
Else-Marie Revheim

Pass på trafikken!
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Ny bok på vei fra Madla Historielag
Nok en gang har Madla Historielag gitt ut
en årbok – den niende i rekken. Boken er
skrevet over samme lest som de forrige
med artikler som burde være interessante
for et bredt publikum. Nevnes kan en artikkel om brødbilen som mange litt eldre
husker godt.

har samarbeidet med Byarkivet og fått
tilgang til et større antall bilder. Bilder fra
hele Stavanger er åpent for alle. Gå inn på
www.stavangerbilder.no og skriv søkeordet Madla Widerøe. Da vil en få tilgang til
200 bilder som viser kommunen slik den

så ut på 1950-tallet.
Historielaget vil selge både den nye boken
og eldre bøker i forskjellige forretninger i
Madla. Nytt av året er at de to utgavene
som var utsolgt, 2006 og 2007 utgavene,

Selvsagt er det med en artikkel om Revheim kirke som i år fyller 150 år. I forbindelse med kirken er det naturlig å trekke frem
de som ikke helt var konforme med Den
Norske Kirke, kvekerne. En artikkel om
Kvekerne på Revheim bør vekke interesse.
Det er i år 70 år siden krigen sluttet, og 75
år siden okkupasjonen begynte. Derfor er
det naturlig at flere tidsvitner fra den tiden
får komme til orde.
Et betydelig arbeid er lagt ned for å skaffe
informasjon omkring de forskjellige bydeler i Madla. I denne utgaven av Madla i
forandring har laget spesielt arbeidet med
Nordre Sunde og Nedre Madla. En uvurderlig hjelp i dette arbeidet er det at laget

Bildet som er tatt i 1959 viser Madlakrossen slik stedet da så ut. Vil du vite mer, er Madla i forandring
2015 rette stedet.

Teateret Mitt

Sunde/Kvernevik Teaterverksted
www.Teateretmitt.no
«Få aktiviteter for barn gir den unike mestringsgleden det er å stå på en scene å begeistre et publikum
slik disse barna kan. Stykket Fabuloso er et selvskrevet teaterstykke av topp kvalitet som nå settes opp
for andre gang. Teateret Mitt ser nå resultatene av 12 års iherdig innsats med nye unike forestillinger
hvert år, sier kunstnerisk leder, Ellen Svanevik Olsen.
Stykket Fabuloso ble første gang satt opp
i 2009 til stappfulle hus. «Det unike samspillet mellom barn i ulike aldre som kommer sammen og vennlig dytter hverandre
utenfor sin vanlige komfortsone etter hvert
som de blir tryggere i sin rolle er helt magisk», uttaler Heidi M. Eikås, leder for kostymer og scene.
På mandag den 7. september kl 18:00
samles ca. 42 barn og ungdommer i Sunde og Kvernevik Bydelshus for årets oppstart av denne teatersesongen. Da vil alle
barna oppleve en unik kick-off med komikeren Jan Rune Holdhus. Han skal lære de
unge skuespillerne kunsten å leve seg inn i
en rolle og gjøre den til sin egen.
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Handlingen i stykket foregår på et sirkus
med all den humor, tempo, og overraskelser slik et ordentlig sirkus skal være. Tema
for stykket er sansene våre.
Kontaktperson:
Marianne Finsnes Molineaux

Skuespiller Jacob Bowitz Jensen i stykket
Fabuloso fra 2009.

TEMAREISER

SUNDE
BEDEHUS
Sundeveien 29
Fre 04. des. kl. 18.00 Fredagskveld på bedehuset, denne gang som adventsamling.
Andakt v/ Inge Morten Paulsen.
Sang av Kari Ekern. Bevertning.
Utlodning
Tirs 08. des. Kl. 10.30 Formiddagstreff
Adventsprogram v/ Per Tjøstheim og Sven Viste

19. – 28. mars 2016

PÅSKETUR MED ETTERTANKE...
Reiseledere: Jorun Eiane Brunstad og Helge Brunstad
Jorun og Helge ønsker å gi videre det de selv
har opplevd ved å være i Bibelens land. De har
erfart at Bibelfortellingene kommer nærmere
og at troen på Jesus blir mer virkelig og
forståelig.

Last ned katalogen - www.fokusreiser.no

Tlf 38 12 56 60 • post@fokusreiser.no

2016:
Tor 07. jan. kl.19.30 Samtalemøte
Tor 21. jan. kl. 19.30
Møte Den Indre Sjømannsmisjon v/ Einar Sunde
Tor 28. jan. kl. 19.30 Møte v/Holger Kjølvik

Velkommen til disse samværene!
Vi ønsker dere en velsignet julehelg.
Hilsen styret i Sunde Bedehus.
v/ Torbjørn W. Mobil: 41554773
Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677

SOLHEIM
BEDEHUS
Kvernevik NLM
Traneveien 16B

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

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

MADLA FORSAMLINGSHUS
Snorresgt. 2, Hafrsfjord vis -à- vis Surf-inn og Madlaleiren
• Søn 29. nov: Misjonsmøte
Alle samlinger
kl 19.00
med Klaus Muff - NMS
Bibelstudium
Enkel bevertning
hver onsdag.
• Søn 6. des: Misjonsmøte
med Terje Thorsen - NLM
• Søn 13. des. Adventmøte med
Per Tjøstheim - NMS Enkel bevertning.
• Søn 10. jan. 2016: Misjonsmøte
med Kjetil L. Vada - NMS

Velkommen!

Søndag 6. des. kl. 11.00 Øyvind Solheim

Lørdag 12. des. kl. 17.00

JULEFEST

Tale v/Sverre Hovda - musikkinnlag
Grøt og gang rundt tre!

2016: Møter 17. og 24. januar kl 11.00
Formiddagstreff 26. jan kl. 10.30 Hans E. Bø og fyrlyktene.
Møteuke 27. til 31. januar Holger Kjølvik

VELKOMMEN!
www.solheimbedehus.no
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Pianoskole

Den beste julegave
For store og små

Vi ønsker dere velkommen til et nytt og spennende år
2016 med piano/Keyboard.
Undervisningen:
-Vi underviser elever i alle aldre
-Det gis undervisning en gang i uken, til og med uke 25.
-Musikkompaniet følger skoleruta.
-Undervisningstiden er 20 minutter pr gang.
-Dyktige lærere med mer enn 15 års erfaring
-Du trenger ikke å kunne noter / spille fra før
-Ingen venteliste
Pris:
Betaling for vårsemester skjer i februar.
Prisen er kr 198,- pr. undervisning.

Sted: Madla bydelshus
Bestilling: 95828921
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Madlamark menighet
Tirsdag 1. desember kl 8.30 Morgenmesse med nattverd.
Søndag 6. desember kl 11.00. Vikarprest Georg Tumyr. Sellevold. Dåp. Nattverd. Søndagsskole,. Offer til Kirkens
Bymisjon.
Søndag 13. desember kl 18.00. LYSMESSE. Syvertsen. Halås. Årsvoll.
Konfirmantene deltar. Nattverd. Offer
til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Søndag 20.desember kl 11.00. VI
SYNGER JULEN INN. Halås. Årsvoll.
Mannskoret. Telluskoret. Boblende Glede. Swing Ladies. Offer til menigheten.
Julaften 24. desember kl 14 og kl 16.
Syvertsen. Årsvoll. Madlamark skolekorps. Boblende Glede. Solister. Offer til
Kirkens Nødhjelp.
1.juledag 25. desember kl 12 Syvertsen. Årsvoll. Dåp. Mannskoret, solist
og blåsere. Offer til misjonsprosjektet i
Thailand.
Søndag 27. desember Fellesgudstjeneste i Sunde kirke.
Søndag 3. januar kl 11.00 Syvertsen.
Åslaug Ihle Thingnæs. Dåp. Nattverd.
Offer til NMS.

Det nye menighetsrådet: 1-rekke fra v.: Richard Omdahl, Oddbjørg Hauge, Gretha Erland, Anne Marte Aasen

(leder), Margaret Skretting. 2.rekke fra v.: Alf Inge Molde, Bård Tønnessen, Wenche Grøttem, Stig Syvertsen, Bjørn
Kåre Bergesen, Christian Tvedt.Ikke til stede: Kjetil Tonstad og Kristin Vaaland

VIVA - Adventskonsert

Tirsdag 5. januar kl 8.30 Morgenmesse med nattverd.

Søndag 13.desember kl.1800 og 2000 Sandnes kirke
Lørdag 12.desember kl.1800 Madlamark kirke, Stavanger

FORMIDDAGS-

TREFF
onsdager kl. 11.00

09. desember
Adventsmøte: Hannes Lekestue. Gro Årsvoll: «Advent i ord
og toner»

VIVA Sandnes kulturskolekor
dirigent Liv H Særheim
Sandnes kulturskoles juniorkor
dirigent Ella Karin Snobl

06 januar 2016 Juletrefest. Audun Erdal taler. Gang rundt juletreet.
Juletradisjoner: Opplesning v/Lars Otto
Tveit.
I Madlamark kirke.

Sandnes kulturskoles barnekor
dirigent Randi T Egeland
Musikere: Halvor Skaar, Olav H Særheim,
Peder Særheim, Robert Wilford

Bilde tatt under salmetapas, en anderledes
gudstjeneste 15.11. i Madlamark kirke.

Billetter hos billettservice.no og ved inngangen
Voksne 200,- Barn, skoleungdom 100,- Familie (2v + 2b) 500,Deler av overskuddet går til barnehjemmet ‘House of Hope’ Johannesburg, Sør-Afrika
Støttet av Sandnes kommune

- Arr. VIVA Sandnes kulturskolekor

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

Julekonsert 18. desember

I anledning Revheim kirkes 150 årsjubileum arrangerer vi konsert
med Stavanger Gospel Choir
18. desember kl 19.30, billettpris 220 kr . SGC er kjent for sine stemningsfulle julekonserter, Stavanger Gospel Choir - Christmas At Last gir deg
julestemningsgaranti. Dørene åpner kl19.00.
Billetter kjøpes på www.billettservice.no

Aktiviteter i menigheten

Følg med på www.hafrsfjord-menighet.no eller
«lik» gjerne menighetens side på Facebook. Ta
gjerne kontakt med oss.
Søndagsskole 29.11., 6.12.

Master of the Universe Mandag kl 18. – 19.30 i oddetallsuker for 5. – 7.klasse.
Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 – 18.00 i partallsuker. For hele familien.

Babysang Drop-in, onsdag kl. 10.30.

Salmekveld Vit Kolos. Onsdag kl. 19.30 – 21.00. 25.
november, 27. januar

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

Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i oddetallsuker.

Gjeng Tirsdag kl 13.00 i partallsuker for 4. – 5. klasse
Tirsdag kl 13.00 i oddetallsuker for 6. – 7. klasse

KRIK Onsdager på Revheim skole kl. 20.00 – 21.45.
Fra 8.klasse og oppover.

Tårnagentklubb Mandag kl. 17.30 i partallsuker for
4.klasse.

Formiddagstreff Tirsdag 15. desember kl. 10.30
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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.
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 (Perm.)
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

Døpte

25.10.15 Julian Duff
Lykke Adelén Lunde Frøland
Søndag 29. november kl. 11.00,
Isak Grav Hanasand
1. søndag i advent
Marius Bell Olsen
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal.
Dåp. Offer til Menighetsarbeidet. SøndagsNora Hjelleset Rønneberg
skole.
Jonas Hjelleset Rønneberg
Hafrsfjordsenteret kl. 17.00
08.11.15 Max Kvæstad Øglænd
Tenning av julegran, sang av JoyKidz
Martin Rosenberg-Berve
15.11.15 Cecilie Drivenes-Gjessing
(Stolmen kirke)
Søndag 6. desember kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Terje TorkelLinn Emilie Nybø Rosnes
sen. Dåp. Nattverd. Offer til
Menighetsarbeidet. Søndagsskole.
Søndag 13. desember kl. 11.00
Sanggudstjeneste i Revheim kirke. Audun
Erdal. Nattverd. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Døde

16.10.15 Steinar Andreassen, f. 1928
Søndag 20. desember kl. 11.00
27.10.15 Leif Tjøstheim, f. 1947
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal.
Nattverd. Offer til
Julaften kl. 13.30, 14.45 og 16.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal.
Offer til Kirkens Nødhjelp.
Juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet.
Søndag 27. desember kl. 11.00
Gudstjenester i Sunde/Madlamark
Søndag 3. januar kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste. Audun Erdal.
Juletrefest i Hafrsfjordsenteret etterpå
Søndag 10. januar kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp. Audun Erdal
Søndag 17. januar kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp.

Vigde

24.10.15 Monica Løvåsen og
Thomas Heng
Hanne Lerang og Fredrik Mjærum
31.10.15 Janne Johnsen og Jan Øyvind
Jørgensen
14.11.15 Ann Christin Hovland og Øyvind
Våland
Søndag 24. januar kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal
Søndag 31. januar kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste i
Hafrsfjordsenteret. Kode B.
Audun Erdal

6-årsbok
På selveste Luciadagen søndag 13.desember skal vi ha utdeling
av 6årsbok i kirken. Da er alle 6åringene med familie spesielt
invitert. I forkant av denne gudstjenesten skal vi ha 3 samlinger
hvor vi skal spise god mat sammen, leke, synge, og blir bedre
kjent med boken de skal få. Den heter «Hva ville Jesus ha gjort».
Den inneholder korte hverdagslige historier hvor de tre barna
Rebekka, Kristian og Jostein møter på små og store utfordringer.
Noen dager skjer det dumme ting, og andre dager opplever de noe mystisk og
spennende. De må ta ulike valg hver dag, og vi får vite litt om hva de tenker og
hvorfor de velger å gjøre som de gjør. Håper mange 6åringer har lyst til å bli
kjent med disse barna i boken, og vi skal også bli litt bedre kjent med Luicia.
Hvem var hun egentlig? Og hvorfor går vi i Luciatog?

Hafrsfjord menighet – møtested mellom Gud og mennesker
Bruk tilbudene i Hafrsfjord menighet
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Hafrsfjord menighet

JoyKidz
Julekonsert

Torsdag 3. desember
kl 18.00 på
Hafrsfjordsenteret.
Velkommen!

Sprell levende
gudstjeneste
&
juletrefest
med god gang
- på Hafrsfjordsenteret

Velkommen!

Staben

Dette bildet av staben ble
tatt i anledning jubileumsgudstjenesten 20.september
2015.
Jubileumsåret 2015 har
inneholdt ekstra mange
kjekke arrangement og aktiviteter for alle aldersgrupper.
Vi kjenner oss takknemlige
som får samarbeide med så
mange flotte frivillige som
står på for menigheten. Vi vil
med dette få benytte anledningen til å ønske alle en
velsignet god julehøytid og
godt nytt år!

Bak fra venstre: Knut Amdal - kirketjener, Vit Kolos – kantor, Audun Erdal – sogneprest, Astrid Helen Pedersen
– vaktmester, Mariann Oaland Roti – barne – og ungdomsarbeider. Foran fra venstre: Ragna Åreskjold – daglig
leder, Kristin Ascard – kontorsekretær, Grete Stuen Vestøl – kateket, Solveig Alette Skeie – menighetspedagog.

Hafrsfjord menighet – møtested mellom Gud og mennesker
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Bruk tilbudene i Hafrsfjord menighet

Sunde menighet
Einar Arne Garlid:

Hvem kan Gud bruke?

Moses vokste opp på slottet. Sannsynlig
hadde han vært lekekammerat med Farao.
Det var ikke hvem som helst som kunne
snakke med Farao, men Moses var utplukt
til å føre Israelsfolket ut av Egypt før han
var født. Selv ante han ikke dette. Han var
drapsmann, han var ingen god taler. Likevel var han mannen for oppgaven fordi han
kjente Farao. «Eg e med deg» var Guds
begrunnelse for å velge Moses som leder
til å befri Israelsfolket ut av Egypt.

Peter betyr klippen. Jesus sa til Peter

Paulus. Han hadde en rar bakgrunn.
Vokst opp i dagens Tyrkia. Jøde, romersk
statsborger, fariseer, fra en ortodoks jødisk
familie. Han kunne arameisk, men talte
gresk på gata som var datidens verdensspråk. Han var fylt av hat til de kristne og
de kristne var livredde ham. Senere angret
han bittert på at han forfulgte de kristne.
Han skriver at han var den største av alle
syndere. Han blei stoppa, av Jesus selv.
Han var ledertype: teolog, romers borger,
snakka gresk. Han gjorde kristendommen
til en verdensreligion. I Galaterbrevet kapittel 2 tar Paulus Peter skikkelig i nakken. Peter ville ikke skape sjau med de jødekristne
som ikke ville gi slipp på de spesifikke bud
og forbud. De ville at folk fra andre kulturer
skulle holde disse budene, men Paulus insisterer på at Gud og evangeliet står over
alle kulturer.

«på deg vil jeg bygge min kirke». I samme
kapitel kan vi lese at Jesus sier til Peter:
«Vik fra meg Satan!» Vi tenker at kristne
ledere skal være perfekte. Da blir kirken
et falskt bilde som på sikt blir frastøtende.
En fasade. Da Jesus skulle vaske føttene til
disiplene skjønte Peter ingenting. Tre ganger fornektet Peter på at han kjente Jesus.

Gud gir ikke all innsikt til ett menneske.
Det er en stor tabbe å gjøre hverandre like.
Hvem er jeg? Hva synes jeg er kjekt? Hvilke evner og anlegg har Gud utrustet meg
med? Det er lett å bli utbrukt i stedet for
brukt, hvis vi skal gjøre alt - også de tingene vi ikke har talent til.

Kong David spilte harpe – «han var ein
kløppar på gitar» ville vi sagt. Derfor ble
han innkalt til hoffet for å spille for kong
Saul som hadde psykiske problem. Han
var adjutant hos kong Saul, sener ble han
selv konge. Hans «gitar-spill» var viktig for
å komme i denne posisjonen. Kong David
gjorde en forferdelig forbrytelse. Vi kjenner
uttrykket «Urias post». Han var slu, satte
sin general Urias på en post hvor han ble
drept slik at han kunne gifte seg med kona
til Urias. David var ikke perfekt, likevel
brukte Gud ham og han ble en viktig person i frelseshistorien.

«Vi

Camilla Molland fortalte om gleden over å
få være med å dele ut blomster til pensjonister som har runde dager, i Sunde menighet. Hun la vekt på at dette var en svært
takknemlig oppgave. De eldre blir så utrolig
glade.
Leif og Laila Helle fortalte om hvor givende det var å få være med i bønnearbeid
i menigheten. De er med i bønnegruppen
som treffes i Sunde kirken hver torsdag
ettermiddag. De er også med i forbønnstjeneste etter gudstjenesten, for de som
ønsker å bli bedt for.
Alf Magne Petterson fortalte om sin måte
å uttrykke seg på gjennom å skrive sanger
og komponere. Han har også vært reklamemann. Nå, etter at han fikk slag og har
halvsidig lammelse, har hans uttrykksformer fått en dypere formidling. Han har nettopp gitt ut en ny cd «Changemaker» med
release-konsert i Sunde kirke 26.nov
Referat fra Temasamling i Sunde kirke 7.11.15
Jorun Eiane Brunstad

«De

Vennefest i Sunde kirke
31. oktober arrangerte vi Vennefest for 3.
gang på rad i Sunde kirke. Ca 200 små og
store var med fordelt på to fester. En for
4-8 år og en for 4.-8. klasse.

Filmen «Så som i himmelen» er et godt
eksempel. Koret i filmen kan gjerne sammenlignes med menigheten. Dirigenten laget toner til hver enkelt. Han med bare en
tone fikk starte finalen. Også «drittsekken»
(handelsmannen) fikk en oppgave. Han organiserte kor-turen. Han ble ikke kastet ut,
men fikk benyttet sine evner til velsignelse.
Hva brenner du for?

Etterpå følte Peter seg deppa og utenfor.
Etter oppstandelsen gir Jesus beskjed til
kvinnene ved graven at de skulle hilse til
disiplene, og Peter. Peter fikk en ekstra
hilsen fordi han trengte det så sårt. Denne
mannen er det som får høre av Jesus «Du
er klippen, på deg vil jeg bygge min kirke!»
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Alle fikk servert mat og etterpå fikk barna
og foreldrene gå rundt på forskjellige poster for å samle litt godteri og stempler. Hoppeslott, disco, skattejakt, ballongbretting,
fotovegg, forskerpost og ansiktsamling var
noen av postene barna fikk prøve seg på.
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På slutten av den føste festen fikk alle seg
en overraskelse da Elsa fra filmen Frost
kom på besøk. Hun fortale en hitorie og
delte ut flotte premier til heldige vinnere.
Alt i alt var festen en stor suksess og vi gleder oss allerede masse til neste år!
Tekst og foto: Inger Hodne Immerstein

«Har fått hjem
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Sunde kirke!»
Bruk tilbudene i Hafrsfjord menighet
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Sunde menighet

Senex

Adventsgudstjeneste

Inviterer til julekonsert
Sunde kirke
13. desember kl.11.00
Musikalske bidrag fra
Åshild Spikkeland (kantor)
&
Astrid Kallenbach Gustavson (sopran)

BARNAS
JULETREFEST
Søndag 3. januar
2016 kl. 15.00

Sunde Kirke
Søndag 20. des kl 19.00

Det blir mat, musikk og juletregang.
Inngang: 25,- VI SEES!

Fri entré
Kollekt til kirkens Nødhjelp

senex.no

Alpha-kurs
i Sunde kirke

21. jan. – 14. april 2016

Nytt babysangkurs starter
tors. 28. jan. 2016 i Sunde kirke
for babyer 0-12 mndr sammen med
foreldre/foresatte.
Musikk- og dramapedagog
Kristine H. Mosdøl leder kurset.
14 torsdager kl. 11.15 - 12.45.
800,- inkludert lunsj.
Påmelding på www.sunde-menighet.no
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Bruk tilbudene i Sunde kirke!

I Alpha er det
anledning til å
utforske den kristne
tro i et åpent og
avslappende miljø.
Alpha består av 10
tankevekkende
samlinger på
torsdager
kl 19.00-21.45.
I tillegg blir det en
felles Alpha-lørdag
i IMI-kirka 27. febr.

Påmelding og mer info på sunde-menighet.no

Sunde menighet

Velkommen til gudstjenester

Strikkekafé

i Sunde kirke

Hver 2. torsdag kl 11.00-13.00
i Sunde kirke
3. des, 17. des, 12. jan.
Ta med strikketøy eller annet håndarbeid,
eller kom for en sosial formiddag.
Formiddagsmat. Enkelt program.

Formiddagstreff
For pensjonister og
andre interesserte

Søndag 29. nov. kl. 11.00
1. søndag i advent. Matt. 21, 10-17.
Sprell Levende gudstj. Lys Våken deltar.
Asle Tveit. Dåp. Nattverd. Offer til IKO
(Kirkelig pedagogisk senter).
Søndag 6. des. kl. 11.00
2. søndag i advent. Joh. 16, 21-24. Asle
Tveit. Nattverd. Sykehjemmet deltar. Offer til Menighetsarbeidet. Søndagsskole.
Søndag 13. des. kl. 11.00
3. søndag i advent. Joh. 5, 31-36. Asle
Tveit. Nattverd. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet. Lekerom for de minste.
Astrid Kallenbach-Gustavson synger.
Fredag 18. des. kl. 19.00
GetConnected ungdomsgudstjeneste.
Rolf Arne Tjøstheim. Nattverd.

8. des. Sunde bedehus.
Adventsprogram.
v/Per Tjøstheim og Sven Viste.

Søndag 20. des. kl. 11.00
4. søndag i advent. Matt. 1, 18-25. Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.

5. jan. Sunde kirke
Juletrefest. Andakt v/Asle Tveit.
Musikk v/Åshild Spikkeland.
Sang av barn fra Solheim barnehage.
Formiddagstreffet varer fra 10.30-12.30.

Julaften 24. des. kl. 11.30
Gudstjeneste på Sunde sykehjem, åpen
for alle. Asle Tveit og Åshild Spikkeland.

Sunde kirke 27.12. kl. 11.00

HUSK!
Julemesse

Julaften 24. des. kl. 14.30 og 16.00
Luk. 2, 1-20. Sprell levende familiegudstjenester for alle. Asle Tveit. Offer til Kirkens Nødhjelp. Kvernevik skolekorps
deltar kl 14.30 og Sunde skolekoprs deltar kl 16.00
Juledag 25. des. kl. 12.00
Joh. 1, 1-14. Høytidsgudstjeneste. Asle
Tveit. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet.
Søndag 27. des. kl. 11.00
Romjulssøndag. Luk. 2, 25-35. Fellesgudstjeneste med Hafrsfjord og Madlamark. Asle Tveit. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. Elfrid Vistnes Mæstad
og Adrian Tvedten har musikalske Romjuls-innslag.
Søndag 3. jan. kl. 11.00
Kristi Åpenbaringsdag. Joh 12, 42-47.
Olav Kristian Tangeland. Dåp.
Søndag 10. jan. kl. 11.00
2. søn. i Åpenbaringstiden. Joh 1,29-34.
Asle Tveit. Dåp.

DØPTE
25.10.15 Alde Røst Jakobsen (Værnes kirke)
08.11.15 Martin Rosenberg-Berve
(Revheim kirke)
08.11.15 Elisabeth Trodahl
15.11.15 Melina Kylevik

Lør 28.11. kl 12.00-15.00
• Andakt v/Einar Arne Garlid
• Kafé med salg av grøt, påsmurt
og kaffe/kaker.
• Loddsalg. Åresalg. Barnetombola.

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

Utleie

Foto: Miriam Vistnes Mæstad

Vi har lokaler til minnesamvær,
selskap etc. Rimelige priser.
Ta kontakt med daglig leder.

Kom og hør Elfrid Vistnes Mæstad synge
Romjula inn på gudstjenesten søn 27.11.
Akkompagneres av jazzpianist Adrian Tvedten

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 (permisjon 1.10.-31.12.)
Diakoniarbeidervikar (25% 1.10.-31.12.)
Trosopplæringsleder (60%)
Trosopplæringsledervikar (40%)
BU-leder
Vaktmester/kirketjener (60%)
Menighetssekretær (20%)

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

Leder av Menighetsrådet:

Margrethe S. Svanes

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 05
51 59 46 08

Mobil
996 10 003
907 61 179
412 17 463
981 15 966
975 86 856
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

464 32 130

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

926 20 697

MR-leder@Sunde-menighet.no

Kristin.W@Sunde-menighet.no
Inger@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!

27
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KUn 25. nov. - 31. jan. 2016

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

