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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

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

Kvernevik Ring 215 v/Kiwi & Tanangerbroen

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

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

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

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

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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Nordvesten

Fra redaksjonen:

Nr 2 – 2016 – 32. årgang

UTFORMING: ELSE-MARIE REVHEIM

Av og til er det godt med en fornyelse - og nå er det utformingen av Nordvesten
som står for tur. Headingen har fått ny farge, blå i stedet for grønn, og vi har
brukt andre skrifttyper. Vi bor jo nær havet, og det forholdsvis flate landskapet
gjør at vi har vid horisont og høg himmel over oss. Derfor den blå fargen som
også vil bli brukt på overskrifter inne i bladet.
Det hvite feltet øverst i headingen vil få skiftende illustrasjoner. Denne utgaven
har en tegning av Sverd i fjell. Deretter kommer en tegning av skulpturen
Brutt lenke. Området vi bor på har mange fortidsminner. Vi kan nevne helleristningene på Fluberget og Aubeberget, og de eneste bronselurene som er
laget i Norge ble funnet i Revheimsmyra. Derfor vil vi også ha helleristningene
og bronselurene i headingen på senere utgaver.
Prod.: Nordvesten / Kai Hansen 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.
Deadline
Nr 3 – Mars 22.02.
Nr 4 – April 29.03.
Nr 5 – Mai 25.04.
Nr 6 – Juni 23.05.
Nr 7 – September 22.08.
Nr 8 – Oktober 26.09.
Nr 9 – November 24.10.
Nr 10 – Desember 21.11.

Utgivelse
01.03.
05.04.
02.05.
31.05.
30.08.
04.10.
01.11.
29.11.

Mailadresser Nordvesten:
Post@Nordvesten.net
Annonse@Nordvesten.net
Distribusjon@Nordvesten.net
Regnskap@Nordvesten.net
Redaksjonen:
Magne Nødland, Mob. 918 86 141
John Alfred Aasland, Mob. 913 45 434
Anita Støyva, Mob. 991 51 885
Helge Brunstad, Mob. 996 10 003
Åsmund Johansen, Mob. 474 46 273
Else Marie Revheim, tegner
Arild Topdahl, Mob. 908 99 417
Annonser:
Ola Helgeland, Mob. 412 03 297
Eivind Hauglid, Mob. 944 33 177
Distribusjon:
Sunde/Friheim: Kjartan Molund,
Olsokveien 20 A, tlf 51 59 28 96
Hafrsfjord: Lars Hebnes, Mob. 905 96 839
Madlamark: Jostein Selvåg, Mob: 907 29 258
Kvernevik: Jon Alsos, Mob. 928 23 799

Madla IL er av Norges Fotballforbund
(NFF) godkjent som kvalitetsklubb:
TEKST: ARILD TOPDAHL

Å tilby fotballaktivitet for flere hundre tusen barn og unge er et stort
samfunnsansvar. Fotball er for alle. Vi gir like muligheter for jenter og gutter
og fotballen er en unik integreringsarena hvor alle er like mye verdt. For å
sikre at tilbudet barn og unge får i de ulike klubbene over hele landet er best
mulig, har NFF satt opp en del kvalitetskrav knyttet til aktivitet, organisasjon,
kompetanse, samfunn og verdiarbeid.
Madla IL ble kvalitetsklubb ved å møte følgende kvalitetskrav:
· Aktivitet. Det er klubbens ansvar å tilrettelegge og organisere aktiviteter på
en måte, som gir barn og unge gode opplevelser.
· Organisasjon. En godt organisert klubb som vil beholde og rekruttere
frivillige, er avhengig av hensiktsmessig ansvarsfordeling, klare roller og god
økonomistyring.
· Kompetanse. NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende at de
tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen vervet krever. Bedre kvalifiserte
tillitsvalgte gir bedre forballaktiviteter til barn og ungdom. Så langt det er
mulig skal utdanningen tilbys i klubbens nærmiljø. En kvalitetsklubb har god
kompetanse i nøkkelrollene.
· Samfunn og verdiarbeid. Gode verdier og «fair play» skal prege all aktivitet
i klubben. Gjennom klubbens aktiviteter er det gode muligheter til å sette
samfunnsutfordringer på dagsorden som for eksempel rusforebygging,
trafikksikkerhet og doping.

– Velkommen til en fantastisk håropplevelse hos
Grønnestad Hårdesign. Andrine og Kjerstin ønsker
nye kunder velkommen.
Ring 51 52 34 95 eller bestill via nett: gronnestad.no

Regnskapsfører:
Torbjørn Frafjord, Mob. 922 53 496
Redaksjonsrådet:
Helge Brunstad, leder
Kate Elin Norland
Ola Helgeland
Brith Stokke Kalheim
Forsideillustrasjon: Else Marie Revheim

Olavskleivå 33, Stavanger
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Kvassheim Elektriske
Madlakrossen 1,
4042 Hafrsfjord
firmapost@kvassheim.no

Er det tid for en

tannsjekk?

Tlf: 51 55 88 11

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

TANNLEGE ANDREW WURNER
Har overtatt praksisen til Joar Bratland.
Vi tar imot gamle og nye pasienter.

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

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

Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord.
Gratis parkering.
Andrew kontaktes på 51556067
eller post@tannlegewurner.no

Velkommen!

Din Interiørbutikk
Maling

Tapet

Tepper

Gulvbelegg

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Tlf.: 51 82 00 50 | www.hviding.no
Vi utfører også håndtverktjenester
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MADLA BYDELSHUS
Faste aktiviteter er:
Mandag:
kl. 10.00 Bridge

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

Kl. 10.30 Bingo, kom å bli med!
Tirsdag:
Kl. 10.00 Engelsk diskusjons
gruppe, start 1. mars
Kl. 10.30 Strikkekafè
Flittige damer kommer sammen
til drøs og strikker. Kom innom
og si hei en tirsdag. Ta gjerne
med ditt eget strikketøy. Vi
utveksler oppskrifter, ideer og
koser oss også med Quiz
Onsdag:
Kl. 10.30 Turgruppe
Møtes hver onsdag ved bydels
huset for tur i nærmiljøet,
etterpå samles vi kafeen til kaffe
og drøs. Kom å bli med!
Kl. 12.15 Foredrag
Kåseri med ulike tema for hver
gang. Se program, hjemmeside
og aviser
Kl. 13.30 Boccia
Ved turgruppen, andre brukere
av kafeen kan låne og spille
boccia. Ta kontakt med oss.

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. 10.30 Styrke og balanse med
Astrid Eriksen
Kl. 11.30 Smertelindring
gjennom styrke og bevegelse
ved Astrid Eriksen
Ledige plasser på alle trim
gruppene. Det selges treningskort
for våren 2016.

Februar:
Onsdag 10. kl. 12.15
Veiledning og presentasjon av
Aloe vera Forever Living ved
Janne Marita Vervik. Hun vil også
gi tips og legge dag- og kvelds
makeup. Entrè kr. 30,-.

Mandag:
Kl. 10.00 Trim med Siri
Malmstrøm
Kl. 11.00 Trening med fysioterapeut Janet Gjeitnes
Tirsdag:
Kl. 10.30 Trim for alle med Tor
Albert Barstad
Kl. 11.30 Pilates med Aina Sørhus
Kl. 12.30 Dansetrim med Siri
Malmstrøm
Kl. 12.30 Linedance for nyb.
ved Inger Sørum

Kaféen har åpent mandag til
fredag kl. 09.00 til 15.00.
Velkommen til den trivelige
kafeen på Madlamark, Madla
Bydelhus.
Vi har påsmurt, lapper, lefser,
kaker og rykende varm kaffe.
Alt servert med et vennlig smil
og en god kommentar.
Med forbehold om endringer, se også
i avisene. Det arrangeres ulike kurs og
aktivitetsgrupper på senteret, se vår
hjemmeside. Kafeteria og aktivitetene
er åpent for alle!
Hilsen
Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland
Vertskap Eli Bryne og Anne Solveig Bang

Torsdag:
Kl. 10.00 Bridge

60 + trening:

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

Frisør Inger Maribu
Fotterapeut Anita Holstad Joa

Onsdag 17. kl. 12.15
Vålandsbassenget og vann- og
avløpshistorien i Stavanger ved
tidligere vann- og avløpssjef nå
pensjonist Svein Haakon Høyvik.
Entre kr. 30,-.
MADLA
Madla bydelshus
Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

Vertskapsleder
Gro Sørli Sikveland

Se nærmere info:
”Det skjer” i Rogalands Avis
og ”Kalender” Stavanger Aftenblad
Vålandstårnet 1951 med åpne vannbasseng.
(Foto Widerøe. Byarkivet)

www.skipper-worse.no
E-mail: madla@skipper-worse.no
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Hva er en
dialogprest, Silje?
Vi spør dialogprest Silje Trym Mathiassen. Hun forteller at en dialogprest jobber
i Den norske kirke med kontakt med mennesker fra andre trosretninger som islam,
sufi, bahai, nyåndelige miljøer mm. Målet er ikke å overbevise om hvem som har
rett, men å få kontakt og gjensidig respekt. Det er ikke tvil om at vi har mye å lære
av hverandre. Blant annet om familieforhold. Ved å snakke sammen kan vi lære og
forstå – og forstår vi hverandre, kan vi respektere hverandre bedre.

TEKST: ELSE-MARIE REVHEIM

Silje Trym Mathiassen er ansatt
i Den norske kirke. Hun arbeider
50 prosent som prest i Domkirken,
og 50 prosent i Kirkelig dialogsenter, som er drevet av kirken og
misjonsorganisasjonen Areopagos.
Areopagos er oppkalt etter et sted
hvor Paulus, vi kan kanskje si han
var den første dialogpresten, talte
og gikk rundt og samtalte med
andre mennesker.
Kirkelig dialogsenter vil skape
møteplasser for forskjellig troende,
og vi har f. eks. samlet mennesker
fra 12 ulike religioner i Domkirken
der vi ba sammen om fred. Enighet
på alle plan er ikke det viktigste,
men respekt og forståelse. Tydelighet er viktig i dialogarbeidet,sier
Silje, i vår religion tror vi på at
Jesus er Guds sønn, at han er
både Gud og menneske. De ulike
religionene har ulik forståelse av
hvem Jesus var, og dialoger om vår
forståelse av Jesus kan være gjensidig berikende. Hver vår samler vi
mennesker fra alle trossamfunn og
spiser middag sammen. Da sitter
ikke de kristne for seg og musli
mene for seg, men alle blandes
i en rolig atmosfære og blir bedre
kjent med hverandre.
Som dialogprest har jeg også
stått på stand for Den norske kirke
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på alternativ messen. Er kirken
her, spør mange, kommer bort,
ønsker å snakke og stiller spørsmål
om ting de har grublet på. Kirkelig
dialogsenter tilbyr kristen meditasjon i Bispekapellet om mandag
ene, og dette er en fin måte å
samle mennesker som søker for
dypning og refleksjon uansett
trostilhørighet. Ved å treffe folk der
de er, kan en lettere få i gang en

dialog, og mange ønsker å diskutere eksistensielle spørsmål.
Det har vært mye diskusjon om
likekjønnede skal få vies i kirken,
og på spørsmål om dette, svarer
Silje: Kjærlighet er kjærlighet, og
når liturgien er klar er jeg klar.
Det var jo Silje som fikk prinsesse Martha Louise hit med det
som populært ble kalt englekurset.
Og det er ikke til å unngå å ta opp
temaet. Silje sier at hun ringte flere
ganger, og til slutt fikk hun prinsessen hit. Jeg ville finne ut hva det
innebar, og hvorfor så mange ble
fascinert av dette, sier Silje, og fant
ut at mye er likt kirkens forståelse
av engler, men noe er også ulikt.
Det står jo i bibelen at engler finnes, men vi har jo ikke vært vant
med å snakke så mye om engler her
i vår kirke. Katolikkene ber til eng
ler og helgener, det føles unaturlig
for oss fordi vi ber til Jesus og Gud.
Du ble prest da du var ganske
voksen. Ja, jeg arbeidet 20 år
med helse. Nå er jeg mer opptatt
av frelse, kan man si. Det høres
fantastisk ut, men jeg fikk et kall,
brøt tvers av, og begynte på 6 års
studium til prest da jeg var førti år.

Har du fått kritikk for at du
er sammen med så mange ulike
troende, spør vi. Ja det er ikke
til å unngå. Jeg jobber jo i et
grenseland og er blitt tillagt
meninger som jeg ikke har, og
noen tror kanskje at jeg blander
forskjellige religioner, men jeg
er trygg i min kristendom, i troen
på Gud og Jesus Kristus,
sier Silje.
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Hafrsfjord Smådyrklinikk
er sertifisert
DEN NORSKE VETERINÆRFORENING har flere kvalitetskriterier som må oppfylles
før de godkjenner og sertifiserer dyreklinikker. Her i vårt område har vi
Hafrsfjord Smådyrklinikk som oppfyller kravene og er blitt sertifisert.

TEKST OG FOTO: ELSE-MARIE REVHEIM

– Her i Rogaland er det oss og to
andre dyreklinikker som er sertifisert, forteller veterinær Vibeke
Kvande. Det er en del kriterier som
må oppfylles først, med hensyn
til lokaler, utstyr på poliklinikken,
faglig kompetanse til de ansatte
og oppdateringskurs pr. år. Det
er strenge krav, så vi er ganske
stolte, sier Vibeke med et smil.
Sammen med ektemannen Håvard
Pettersen, som også er veterinær,
kjøpte de hus i Regimentvegen på
Revheim og startet Smådyrklinikk
i kjelleren i 2004. Etterhvert ble
lokalene for små, og de var glade
da de fikk flytte til spesialinnred
ede lokaler i samme område. Så
fremdeles er det dyr i løa til Sundal
på Revheim, men nå er det ikke
kyr, men kjæledyr.
– Vi har 5 undersøkelsesrom,
derav et for tannbehandling, et
rom til røntgen og ultralyd, et
laboratorium og et oppstallingsrom
for katter og et for hunder. Så har
vi operasjonsrom, personalrom og
lager, sier Vibeke.
– På Hafrsfjord Smådyrklinikk
jobber 7 veterinærer, 2 dyrepleiere
og 2 assistenter. Vibeke forteller at
pasientene er femti prosent av hver
av katter og hunder. Av andre dyr
er det kaniner, hamstere, marsvin,
fugler og eksotiske dyr som skilpadder, slanger og øgler.
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– Det er også en del av jobben
å berolige bekymrede eiere. Det
hender at gamle, syke dyr må
avlives. Da fokuserer vi på det som
er best for dyret. Ellers kommer

mange innom for årlig helsesjekk
og vaksiner. De fleste dyrene kan
vi heldigvis hjelpe, og det er det
som gjør at vi trives så godt på
jobben.

Beviset på Den norske veterinærforening’s sertifisering står i resepsjonen.

Fra laboratoriet hvor urin/blodprøver blir undersøkt.

Storpuddelen Milli undersøkes av veterinær
Vibeke Kvande.

KVERNEVIK
SANITETSFORENING
ønsker alle et godt nytt år!

Vi starter året med å lage fastelavnsris. Salget
starter 1. februar. Vi kommer på «dørene» og dere
vil også møte oss på butikkene. Vi håper dere vil
støtte oss med å kjøpe denne «vårbuketten».
Noe av overskuddet fra salget til Kreftomsorgen
i Rogaland.
Basaren vår er onsdag 16. mars kl. 18.00
i Sunde/Kvernevik bydelshus.
Møter våren 2016 i Sunde/Kvernevik bydelshus:
Man 8. februar
Man 7. mars
Ons 16. mars
Man 11. april
Man 9. mai

Nå er Sumit, sibirsk husky, ferdig behandlet og på veg ut sammen
med eieren Martin Sundberg.

Årsmøte
Møte
Basar
Møte
Møte

Vi takker alle for støtten i 2015 og ønsker nye
medlemmer velkommen.
Ta gjerne kontakt hvis du ønsker å bidra med noe
i bydelen din.
Leder: Olaug Svendsen, mob 988 86 191.
Grasrotnr. 993 909 071
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Motiverte rekrutter
i Madlaleiren

Nye rekrutter i kø for utlevering av utstyr.

I løpet av 3 dager i begynnelsen av januar 2016, kom det ca. 900 nye rekrutter til
KNM Harald Hårfagre eller Madlaleiren. De fleste er mellom 19 og 20 år og kommer
fra Kirkenes i nord til Mandal i sør. De er nå i gang med rekruttskolen for sjø- og
luftforsvaret, som varer i 8 uker. Deretter blir de utplassert til ulike tjenester på sjø
og til lands i hele Norge. Etter førstegangstjenesten som varer et år, blir de overført
til Heimevernet, Sivilforsvaret eller politireserven. Mange tar også videreutdannelse
i Forsvaret.
TEKST OG FOTO: ARILD TOPDAHL

Frivillighet og kamp
om førstegangstjeneste
I dag fullfører ca. 8000 personer
hvert år førstegangstjenesten
i Forsvaret. Dette er fra 8 til 10 prosent av et alderskull. Førstegangstjenesten er i dag frivillig i Norge,
og den enkelte søker selv om
opptak til en av Forsvarets rekruttskoler. Dermed er motivasjonen for
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å få noe positivt utav førstegangstjenesten meget høy.
For 20 år siden prøvde mange å
slippe unna førstegangstjenesten.
I dag er det skapt konkurranse om
å komme inn i Forsvaret. Mange
flere søker om opptak enn de 8000
Forsvaret tar opp hvert år. Allmenn
og kjønnsnøytral verneplikt betyr
at Forsvaret tar inn de som er best
egnet og mest motiverte uavhengig
av kjønn. Personaloffiser Håkon

Bergsli i Madlaleiren forteller at
rekruttene i dag er meget godt
kvalifiserte for tjeneste i Forsvaret
og de fleste har solide resultater fra
Videregående skole.
Mange jenter
Nesten 25 prosent av rekruttene
i Madlaleiren er jenter. Nordvesten
treffer Silje Engebretsen fra Kons
vinger. Hun forteller om hektiske
dager der de har blitt registrert

Jentene utgjør 25 prosent av rekruttene i Madlaleiren.

Personaloffiser Håkon Bergsli forteller om
motiverte og godt kvalifiserte rekrutter.

i personal og lønnsystemet, fått
utlevert våpen og annet utstyr, fått
orientering om leiren og tjenesten
de neste 8 ukene, blitt tildelt tropp
og kompani, sjekket av narkotika
hund, vært til kontroll hos tannlege og lege m.m.
Silje har fullført Videregående
skole, allmenn studieretning.
«Nå ser jeg frem til et år borte fra
skolebenken og det skal bli fint å
jobbe med oppgaver som krever
mer fysiske og praktiske ferdigheter. Spesielt ser jeg frem til å
komme i god fysisk form. Hvis jeg
trives i militæret, vil jeg søke om
opptak ved Sjøforsvarets befalsskole her i Madlaleiren,» sier Silje
avslutningsvis.

læretid, første året i kombinasjon
med førstegangstjenesten og det
neste året blir lærlingen midlertidig ansatt i Forsvaret. Læretiden
avsluttes med fagbrev.
Ida Nilsen fra Bergen er lærling
innen kontorfag. Hun har fullført
Videregående skole innen studieretning salg og service. Ida forteller
at hun har fullført rekruttskolen og
jobber nå med kontoroppgaver i
kombinasjon med grunnutdann
ingen i førstegangstjenesten. «Jeg
trives veldig bra, miljøet er godt og
jeg lærer mye. Etter læretiden søker
jeg kanskje på Sjøforsvarets befalsskole, men jeg har også mulighet
til å søke om fast jobb i Forsvaret,»
forteller Ida.

at han etter rekruttskolen håper å
komme inn i Spesialstyrken som
Spesialbåtoperatør. «Jeg vet at det
er vanskelig å komme inn, men
det er drømmen akkurat nå,» sier
Ludvig. Han forteller videre at en
Spesialbåtoperatør eller marine
jeger skal kunne håndtere Forsvarets raskeste båter under alle
forhold. Marinejegere fra Norge har
deltatt i en rekke internasjonale
operasjoner, blant annet med
piratbekjempelse utenfor Somalia.

Lærlinger
Forsvaret er Norges største lærebedrift og har til enhver tid mer enn
600 lærlinger fordelt på 30 fagområder over hele landet. Ved KNM
Harald Hårfagre tas det opp nye
rekrutter 4 ganger i året. Sommeropptaket skiller seg ut ved at det
da tas opp lærlinger. Disse får 2 års

Fra rekruttskole til marinejeger
Vi treffer Ludvig Rasmussen fra
Ålesund. Han er ferdig med idrettslinjen på Videregående skole og ser
frem til rekruttiden. Rekruttiden
består av trening i militær fremferd, stridsteknikk, sluttet orden,
våpen bruk med skytetrening og
mye fysisk trening. Ludvig forteller

Et mangfold av muligheter
Det som slår meg under mitt besøk
i Madlaleiren, er først og fremst det
mangfoldet av muligheter du har
etter fullført rekruttskole. Lærlinger
innen forskjellige fag som kombinerer læretiden med førstegangstjeneste og alle de ulike tjenester
på sjø og til lands som du kan
velge å gå inn i.
Nordvesten skal besøke Madlaleiren når rekruttskolen går mot
slutten, for å høre hvordan de vi
har snakket med har opplevd rekruttskolen og om videre planer.

Silje Engebretsen ønsker seg tjeneste på båt.

Ludvig Rasmussen ønsker seg tjeneste som
Spesialbåtoperatør.

Ida Nilsen, lærling innen kontor og
administrasjon.
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En Madlaspeiderkveld

Aktiv og positiv ungdom
– uansett vær!
Det er siste onsdag i januar, den hvite vinteren har forsvunnet ned i avløpene
for denne gang. Nå er det real Stavangervinter med vind og bokstavelig talt pøsregn.
Stopper dette det oppsatte speiderprogrammet, nei her stiller enhetene på planlagte
uteaktivitet så fulltallige som det er mulig å få til på en ukedag. Kveldens raid to
den utskremte skribenten til 3 enheter.
Speidermarka – Beverspeidere
De 15 beverspeiderne og 3 ledere
var i gang på tid og kveldens tema
var spikking og bålopptenning på
speidervis.
En gjeng med godt kledde speidere med et upåklagelig humør og
energinivå som ikke ser ut for å bry
seg om en litt sur vinterkveld.
Som det sømmer seg i oljebyen
så begynte undervisning med
gjennom gang av knivregler for å
sikre at ingen skulle skade seg, kort
sagt HMS i praksis.

Vinklingen er praktisk i forhold
til kveldens tema: Hvordan skal en
kniv leveres til en annen, og ikke
veive med kniven og litt demon
strasjoner av hvordan det skal
gjøres på en sikker måte, under
ledelse av ansvarlig leder for kvelden Jirka Ronzani.
Det deles ut spikke pinner til
alle og det skal spikkes fliser slik at
bålet kan tennes med bare en liten
fyrstikk. Klart dette ble en fin kveld
for beverne, være ut spikke på pinner og fyre bål.

Gro Krey og Anne Brit Egeland midt i Speidermuseet sin samling, men det viktigste er
historiene de formidler.
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Hålandsvannet – Tropp 1, onsdag
Speidertroppen hadde samlingen
sin ved Hålandsvannet hvor
dagens oppgave var å lage grønnsaksuppe bra bunn av på stormkjøkken. I tråd med beste praksis
i speideren er lederne her mindre
med for å lede, nå er de veiledere
etter behov. De fleste i denne
troppen var jenter og organiserte
arbeidet raskt med oppgavefordeling slik at de fleste raskt blir
aktivisert.
Hvordan suppen til slutt ble
vet jeg ikke, men tilberedningen
var i godt i gang da jeg reiste
derfra, stor stemning og full kontroll.
Røyneberg – Speidermuseet
– Tropp 2 Onsdag
Vesterlen krets har eget speidermuseum på Røyneberg drevet på
dugnad av en gruppe entusiastiske
godt voksne speidere. Mottoet er
helt klart, en gang speider alltid
speider.
Museet har i en årrekke samlet og registret speidereffekter fra
speidere i kretsen. Et imponerende
skue og det var ikke småtterier av
effekter som er samlet. Uniformer,
bøker merker og all verdens speider rekvisitter fra Norge og fra leirer
som lokale speidere har besøkt.
Likevel er det ikke gjenstandene
som gjør besøket til en unik opp
levelse dersom ikke kunnskapen for

Hålandsvannet – Matlaging ute

Anne Dean Skurtveit og Sunniva Strand Tysdal får gang på stormkjøkkenet for
å lage grønnsaksuppe.

fortellergleden til de to speider
damene som var kveldens omvisere
og «vitendelere» Gro Krey og Anne
Berit Egeland.
De gode historiene som hører til
gjenstandene og de de deler med
seg fra egne erfaringer fra et langt
speiderliv er egentlig det som gjør
susen.

Linn Borgen og Anna Kvalfjord.

Fasinerende å få være litt
flue på veggen med denne
troppen.
Slik er nå en vanlig onsdagskveld i for Madla Speiderne, møter
i 4 enheter, en rekke ledere i sving
og inntrykket preges av mye energi
og god stemning.
Så ved utgangen av friluftsåret

Speidermuseet

Mats Klausen Karlsen prøver seg på et morseapprat
på speidermuseet.

kan en si at på tross av det som
trygt kan kalles ufyselige forhold
ute, hadde 3 av 4 grupper valgt å
ha programmet sitt ute. Det så ikke
på noe som helst vis ut til å påvirke
oppmøtet.
Så fortsatt gjelder ordtaket: Det
finnes ikke dårlig være, kun dårlig
påkledning.

Ved speidermarka

Victor Sebastian Stevens og Fride Støre i gang med spikkingen for å lage fliser til et
ekte speiderbål.
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Flagg seremoni på speidermuseet

Byde
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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!

SOLHEIM
BEDEHUS
Kvernevik NLM
Traneveien 16B

Fremst Mats Clausen Karlsen, Tore Øian, Gro Krey, Atle Selvig og
Anne Berit Egeland.

Søn 7. febr kl. 11.00 Enok Kråkenes
Søn 14. feb kl. 11.00 Hans Kristoffer Goa
Tirs 16. febr kl. 10.30 Sang og tale av
Odd Dubland
Bevertning og utlodning
Søn 21. febr kl. 11.00 Nattverd
Tirs 23. febr. kl. 19.00 ÅRSMØTE
Søn 28. febr. kl. 17.00 m/bevertning
Misjonær Berit Helland

VELKOMMEN!
www.solheimbedehus.no

SUNDE BEDEHUS
Sundeveien 29

Tor. 11. feb. kl. 19.30 Samtalemøte. Tema «Ekte Liv»
Tor. 25. feb. kl. 19.30 Årsmøte Andakt v/ N.Frafjord
Fre. 04. mars kl. 19.00 Fredagskveld på bedehuset
- Andakt v/ Reidar Røyland
- Oddbjørg og Olav Keilegavlen: Musikalsk vårprogram
- Åresalg. Varmrett / kaffemat

Velkommen til samværene!
Sunde bedehusforening
v/Torbjørn W. Mobil: 41554773
Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677
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MADLA FORSAMLINGSHUS
Snorresgt. 2, Hafrsfjord vis -à- vis Surf-inn og Madlaleiren
Søn 7. feb
Søn 14. feb
Søn 21. feb
Søn 28. feb
Ons 2. mar
Søn 6. mar

Tom Osberg - NLM
Rolf Arne Tjøstheim - NMS
Misjonsmøte - NLM
Møte i Misjonsaulaen - NMS, se ann. i SA
Tore Jåtun, Årsmøte - NLM
Jakob Trodahl - NLM

Alle samlinger kl 19.00
Bibelstudium hver onsdag
(ikke 2. og 16. mars.)

n
Ve l k o m m e

!

Nyhetsbrev for Madla IL Januar 2016
Vi ønsker alle medlemmer, støttespillere og supportere et riktig godt nytt år.
Et nytt kalenderår har startet og flere lag har tidlig januar startet sin trening mot
sesongen 2016.
De yngste lagene i klubben har treningstilgang i gymsaler i distriktet, mens de eldre
lagene i barn, ungdom og senioravdelingen trener ute på vårt anlegg. I tillegg til eget
anlegg, har vi også treningstid i Randaberg Arena for enkelte av våre lag.
Madla IL er Stavangers største bydelsklubb og har en stor barne- og
ungdomsavdeling.
Vi er stolt av alle våre lag og har utrolig mange flinke foreldretrenere med oss.
Sammen med disse skaper klubben en trygg og god treningsarena som legger til
rette for riktig utvikling, mestring og gode verdier som medlemmene tar med seg
videre i livet. FLEST MULIG – LENGST MULIG – BEST MULIG.
I sesongen 2016 ser det ut til at vi har 80 lag påmeldt til seriespill:
-

3`er fotball for 6 - år.
5`er fotball for 7 - 10 år.
7`er fotball for 11 - 12 år.
9`er fotball for 13-år.
11`er fotball for 14 – 19 år.

I senioravdelingen fikk vi en gavepakke fra forbundet og fikk tildelt plass i
3.divisjon avdeling 6 når et av lagene der trakk seg. Annet som er nytt i år er at
vi stiller med rekordmange seniorlag.
-

A-laget: Påmeldt i 3.divisjon (11`er).
B-laget: Påmeldt i 5.divisjon (11`er).
C-laget: Påmeldt i 7.divisjon (11`er).
D-laget: Påmeldt i 7.divisjon (11`er).
E-laget: Påmeldt i Herrer 7`er.
G50: Påmeldt i Gutter 50 (7`er).

Madla IL har en økende medlemsmasse og ligger rundt 1100 medlemmer i
overgangen til 2016. Ønsker du å følge med på hva som skjer i klubben kan du
besøke vår hjemmeside på www.madlail.no som oppdateres kontinuerlig.
I tillegg kan du følge Madla IL på facebook.
Med vennlig hilsen
Madla IL

Nyhetsbrev fra Sunde IL

Vi klarte det!
Bringserien neste J
Sunde og Havørn har med sitt samarbeidslag, jenter 99 kvalifisert seg til
nasjonal serie, kalt BRING.
Bringserien 2016 er en landsserie
der de beste lag fra hver region
deltar. Sunde/Havørn Jenter 99 er et
av disse lagene og møter 11 andre
lag fra hele landet i sitt kampoppsett. Troppen består av 7 Sunde
spillere og 7 Havørnspillere, dette er
de som ikke ute med skade.
Sunde/Havørn J99 må ut å reise
i fire helger, da det ikke skal av
holdes arrangement i vår regi,
lokalt.
Det spilles fire innledende
runder samt et nasjonalt sluttspill
i perioden januar – mai. Vi skal
møte lag fra Tromsø i nord til Fredrikstad i sør. Vi starter nå i januar
med flytur til Trondheim.
Bringserien krever mye økonomisk på grunn av høye reisekost
nader og vi har hatt mange dug
nader. Vi har fått med oss noen
flotte sponsorer og vil rette en
stor takk til disse! Den økonomiske støtten gir oss mulighet til
å holde egenandelen nede for
enkeltspillerne. Laget vil reise med
overtrekkdraktene og vil vise godt
igjen.
Vi er førstereis i BRING. Hverken
Sunde eller Havørn har tidligere
hatt lag som har deltatt i Nasjonal serie. Dette er en flott måte
å profilere klubbene og bydelene
på, samt også å vise at det går an
å hevde seg på høyt sportslig nivå,
uten å være en stor klubb med
lang erfaring fra tilsvarende serier.
PS: Alle kampene vil bli vist på live
på Webtv på www.handball.no.
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Bakerst fra venstre: Bente Torsteinbø, Stine Knapstad, Annette Wangsmo, Mari Kjærstad,
Kristine Woie, Regine Jåsund, Tuva Torsteinbø, Erle Birkeland, Katharina GrøndalForan fra
venstre: Erica Svendsen, Anne-Guro Hanssen, Victoria Birkeland, Ida Langeland-Knudsen,
Andrea Grøndal, Maria Langeland-Knudsen, Ingvild Nysted. Tekst og bilde: Therese Birkeland.

Damelaget fortsetter å imponere
Så langt i serien har de vunnet 11 av 12 kamper, og ligger nå på
delt 1.plass. Håndballjenter 99 trener i sammen med damene, og
3 spillere fra dette laget er hospitert opp til A-laget.

A-laget fotball herrer er i full gang med oppkjøringen
De trener 3 dager i uken, og hovedtrener Anfinn Nilsen er fornøyd
med utviklingen så langt. Det er planlagt 7 treningskamper før
seriestart, og de 2 første kampene spilles 1 og 7. februar. Nima Nicolas
Aase er nyeste signering. Han kommer fra klubben Tasta IL.
TEKST: HELEN HUSEBØ
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Sokneprest
Stig Syvertsen
51 59 93 51 / 91 58 24 70
Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05
Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53
Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54
Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49
Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 55
Vaktmester
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)
Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
40 47 83 46
Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

Madlamarkveien 135
PB 201, 4001 Stavanger
tlf.: 51 59 93 50 / 59
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 33201.22.28677
WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Søndag 7. februar kl 11.00

Onsdag 3. februar kl 11.00

Syvertsen. Dåp. Helt Førsteklasses.
Tur etter kirkekaffen.

Silje Trym Mathisen: Hva er en
dialogprest? Jan Steinar Halås:
Tilpasset konfirmantundervisning.

Søndag 14. februar kl 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke

Onsdag 17. februar kl 11.00

Søndag 21. februar kl 11.00

Olaf Paulus – rørlegger og domorganist. En presentasjon i ord og
toner. Andakt.

Syvertsen. Dåp. Nattverd.

Søndag 28. februar kl
20.00 Keltisk messe. (se annen

Møyfrid Skrettingland: Om og av
Torvald Tu. Andakt

Søndag 6. mars kl 11.00

Onsdag 16. mars kl 11.00

Syvertsen. Halås. Konfirmantene
deltar. Oppdrag ukjent.
Fasteaksjonen.

Fastegudstjeneste.v/Stig Frafjord
Syvertsen.
En av våre egne forteller

TROSOPPLÆRING

BIBELTIMER

Helt førsteklasses

Torsdag 4. februar kl 18.00

for 7-åringer. Madlamark skole:
mandagene 1, 9 og 22. februar.
Madlavoll skole: tirsdagene 2, 9
og 23. februar. For begge: søndag
7. februar. Invitasjon er sendt i
posten.

Dåpssamling
torsdag 25. februar

Agentklubb
for 9- 10 åringer. Mandag 7. mars

for 8- åringer. Torsdag 10. mars.
Invitasjon kommer i posten.

HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE
SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/
MADLAMARKMENIGHET
2 / /BRUK
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Onsdag 2. mars kl 11.00

info)

Påskekalenderverksted

FØLG OSS PÅ
FACEBOOK

FORMIDDAGSTREFF

Bilder ovenfor er fra KODE B

Torsdag 11. februar kl 18.00

KONFIRMANTER
GJENFORENES
Rett over nyttår var det Reunion
for konfirmantene fra 2014-kullet.
Etter å ha blitt spredt på forskjellige videregående skoler, var det
kjekt å møtes igjen til god mat,
putekrig, mimring, sumobryting,
besøk av Vikings Samuel Adegbenro, Quiz, og en god drøs. Stor
trivsel når hyggelige ungdommer
møtes. Til høsten møtes vi igjen
til Life Skills.

Bilder ovenfor er fra konfirmantreunion og barnehagen himmelblå på gudstjeneste 24. januar

KIRKEMIDDAG
Menyen blir enkel men god og
serveres fra klokken 16.30 til 17.30.

2. februar
1. mars
5. april
kr. 100,- for voksen, kr. 40,- for
barn og kr. 175,- for familier

Du kommer vel ?

Keltisk Kveldsmesse
Madlamark Kirke
Søndag 28.februar 2016 kl. 20.00
Gjennom solosanger, instrumentalmusikk og fellessang – vevet sammen med keltiske bønner, lystenning
og nattverd, vil vi gjøre et forsøk på å gjenskape stillheten og meditasjonen som man kjenner fra
tidevannsøya Lindisfarne «The Holy Island».
Musikk og sang til påfyll og indre ro.

Telluskoret. Solistene Malin Bakken og Julian Osorio. Elisabeth Barstad,
fløyte. Reidar Stokke, bass. Tor Moen Tønnessen, gitar/perkusjon.
Gro Årsvoll, orgel/klaver. Stig F. Syvertsen, liturg.
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HAFRSFJORD MENIGHET
Familiekor med middag
Annenhver torsdag er det store gryter som finnes fram på
kjøkkenet i Hafrsfjordsenteret.
Før korøvelsen til familiekoret «Kaos og Sang» har et par
flinke damer av bestemor-generasjonen stått ved grytene
og laget middag til rundt 50
personer. De unge familiene
får servert deilig middag og
med en enkel barnevennlig
meny. Dette blir tatt vel i mot
og stemningen er god rundt
bordene. Det avlaster familiene og er kjekt for foreldrene å
kunne komme til ferdig mat.
Middagen serveres kl 16.30 og
kl 17.00 begynner sangøvelsene, der barna fordeles etter
alderen i ulike grupper.

Litt seinere serveres oppskåren frukt og de voksne får
kaffe. Hele familiekoret synger
sammen til slutt.
Solfrid og Ingebjørg utgjør ett
av de to kokke-partiene og

Kvinnefrokost 5. mars 2016
Velkommen til vårens høydepunkt –
kvinnefrokost på Hafrsfjordsenteret!

I år kommer Majbritt Grund Kristensen, gateprest
i Kirkens bymisjon.
Sang ved Elfrid Vistnes Mæstad.
Nydelig mat, nykokt kaffe, sang, drøs og hygge.
Påmelding til menighetskontoret. Pris 200 kroner.
Overskuddet går til Ecuadorprosjektet og Kirkens
bymisjon
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HAFRSFJORD
HAFRSFJORD MENIGHET
MENIGHET
de er selv enige om at dette
er en tjeneste de trives med
og sier: «Dette er den mest
takknemlige jobben du kan
ha i menigheten.» AE

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.

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i
Revheim kirke
Søndag 7. februar kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal. Dåp.
Søndagsskole
Askeonsdag 10. februar kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste. Audun Erdal.
Nattverd.
Søndag 14. februar kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Anne
Margrethe Ree Sunde
Søndag 21. februar kl. 11.00
Gudstjeneste i Sunde/Madlamark
Søndag 28. februar kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste. Tårnagenter. Solveig Alette Skeie og Anne
Margrethe Ree Sunde. Dåp.
Søndag 6. mars kl. 11.00
Gudstjeneste. Anne Margrethe Ree
Sunde. Nattverd. Dåp.

Det skjer i menigheten
Følg med på
www.hafrsfjord-menighet.no eller
«lik» gjerne menighetens side på
Facebook.
Ta kontakt med oss ved spørsmål!
Søndagsskole 7.2.
Babysang Drop-in, onsdag kl. 10.30.
Joy Kidz Torsdag kl. 18.00 – 19.00. Fra
1. klasse og oppover.
Gjeng Tirsdag kl. 13.00 i oddetallsuker
for 4. og 5. klasse.
Tirsdag kl 13.00 i partallsuker for 6. og
7. klasse.
Tårnagentklubb Mandag kl. 17.30 i
partallsuker for 4.klasse.
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.
Salmekveld Vit Kolos. Onsdag kl.
19.30 – 21.00. 24.2.
Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i oddetallsuker.
KRIK Onsdager på Revheim skole kl.
20.00 – 21.45. Fra 8.klasse og oppover.
Formiddagstreff Tirsdag 23.2. kl.
10.30. Rolf Nordin forteller fra hvalfangerkirken i Grytviken i Antarktis.

DØPTE
03.01.16 Olivia Blaauw (Ålgård kirke)
10.01.16 Thelma Kvassheim Lea
24.01.16 Melina Lanne

VIGDE
31.12.15 Liv Marie Ørke og Trygve Bokn
Haugland

DØDE
11.12.15
12.12.15
19.12.15
25.12.15
31.12.15
17.01.16

Åsny Schreuder, f. 1927
Harald Strøm, f. 1937
Marit Laurense Olsen, f. 1947
Annette Tangen, f. 1941
Målfrid Ragna Lerang, f. 1928
Per Johan Omdal, f. 1929

Salmekveld i
Revheim kirke
med Kantor Vit Kolos
Allsang og instrumental. Kom gjerne
med egne ønsker til salmer/sanger
Onsdager kl 19.30 – 21.00
27. januar
24. februar
30. mars
27. april
25. mai
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HAFRSFJORD MENIGHET

Gjeng!
Hver tirsdag kl.13.30-15.00 er det gjeng på Hafrsfjordsenteret.
I partallsuker er det 6.-7.kl. som har gjeng, i oddetallsuker er det
4.-5.kl.
Vi spiser sammen, vi har andakt og til slutt leker vi.
Dersom noen har lyst til å bli med, er dere hjertelig velkommen!

Bli med på

Storfamilieweekend
på Horve 3.-5. juni!
Det blir kjekke og varierte aktiviteter for store og små både inne og ute!
Vi planlegger bl.a. å ha sporløype, tematimer med eget opplegg til barna,
kveldsunderholdning (barnevakt til de minste på kveldstid), og friluftsgudstjeneste på søndagen.
Pris:
Voksen:

1190,-

Ungdom (8.-10. klasse): 880,Barn (4 år - 7. klasse.):

640,-

Barn under 4 år:

Gratis

Maks pris for familie:

3.450,-

(Prisene inkluderer overnatting, alle måltider og oppvartning, samt utvask)

Meld dere på med en gang — eller senest innen mandag 18. april!
Påmeldingen gjøres på menighetens nettsider: hafrsfjord-menighet.no

22 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

SUNDE MENIGHET

Sprell levende familiegudstjeneste – for alle
Vi ønsker at Sprell-gudstjenestene skal være en samlingsplass for hele menigheten,
hvor vi kan treffe hverandre og få et møte med Gud. Vi har Sprell levende familiegudstjeneste i Sunde kirke en gang hver måned.

Vårt mål med Sprell-gudstjenestene er at
de skal være et møtested for hele menigheten, både barn, ungdom, voksne og eldre.
Vi ønsker også at hver enkelt får et møte
med Gud, og legger vekt på stor variasjon
i innholdet i gudstjenestene. Formen på
gudstjenestene er mer uformell og enklere
enn «vanlige» gudstjenester. Sprell-gudstjeneste er dermed godt egnet for barnefamilier og er en god mulighet å invitere med
seg folk til kirka som ikke går her så ofte.
Det skjer alltid noe spennende på Sprellgudstjenestene og ofte er barn eller ungdom med å dramatisere teksten. «Skattekista» inneholder alltid noe om søndagens
tema.

Asle prest har mange engasjerte unger å «holde styr på» når han skal fortelle om hva som ligger i
Skattekista. Denne gang var det en pose med frø, og noen planter som bare var ei uke gamle.

Når vi ikke har Sprell-gudstjeneste er alle
barn velkommen til Sprell-søndagsskole eller Sprell-lekegruppe.
Tekst og foto: Helge Brunstad

5.- 8. klassinger er med på planlegging og dramatisering av bibelteksten. Her er de akkurat ferdige
med å vise oss at et frø trenger både lys og vann for å vokse til ei plante.

Sprell levende Våren 2016

24. januar var MaxiGospel med på gudstjenesten. De har det kjempekjekt når de synger og
øver hver onsdag kl 18.30-19.30. Går du i 1.4. klasse og har lyst å være med, er det bare å
komme.

7. februar
28. februar
6. mars
13. mars
3. april
10. april
17. april
1. mai
8. mai
22. mai

Sprell Søndagsskole
Sprell søndagsskole
Sprell gudstjeneste
Sprell lekegruppe
Sprell gudstjeneste
Sprell søndagsskole
Sprell lekegruppe
Sprell søndagsskole
Sprell søndagsskole
Sprell lekegruppe
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SUNDE MENIGHET
Gudstjeneste for Verdighet og håp
Mange mennesker blir utsatt for krenkelser i form av overgrep og vold. Andre kjenner noen som er utsatt. Søndag 28. februar er det gudstjeneste for «Verdighet og håp» i Sunde kirke.
Her kan vi komme med det smertefulle,
med vår tvil og vår tro, med vår lengsel
og vårt håp.

Elfrid Vistnes Mæstad deltar med sang, diakon Kristin Dyrstad, sokneprest Asle Tveit
og prestevikar Hilde Sande medvirker.

Gjennom sanger og bønner, lystenning
og symbolhandlinger, vil vi holde fast på
menneskets verdighet og håp, til tross for
sårene vi bærer.

Det blir takkoffer til Kirkelig Ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep.

Temakveld v/Frode Thuen:
«Hvordan ta vare på kjærligheten og hverandre»
Tjensvoll kirke 25. febr. kl. 20.00
Frode Thuen har mange års erfaring som
terapeut og har utgitt flere bøker. I 2008
mottok han Åse Gruda Skards pris for
popularisering av psykologisk kunnskap.
Han har også gjennom sitt engasjement
ved Samlivssenteret ved Modum Bad vært
engasjert i kurstilbudet «Fortsatt Foreldre»
og vært med å tilpasse til norske forhold
samlivskurset PREP.
Pris: kr. 100 pr. pers. inkl. kaffe, frukt mm.

Frode Thuen er professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen, og kjent som samlivsspaltist i bl.
a. Stavanger Aftenblad.

Påmelding innen 22. februar til:
Kirkens servicetorg; 51 84 04 00 eller
kirken@stavanger.kommune.no
Arr: Den norske kirkes diakoner
i Stavanger og Randaberg

Perler blir til i mørket på dypt vann. Når lyset
skinner på perlene, kan de speile Guds himmel. Som et symbol på frihet og verdighet.

Kulturarrangement
Torsdag 17. mars
kl 19.30 i Sunde kirke
Multimediaforestillingen

«Mitt Nabolag»
ved Christian Stejskal,
norsk fiolinist, fotograf
og historieforteller
med base i Kairo i Egypt.
Arr: Kulturutvalget

Filmkveld i Sunde kirke man 22. febr. kl. 19.30

MATTEUSEVANGELIET
av Pier Paolo Pasolini

TRENGER DU NOEN
Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

Filmen (131 minutt) er fra 1964 og er en realistisk og poetisk
filmatisering av Matteusevangeliet som står seg som den aller
beste filmatiseringen av bibelhistorie noensinne— et gripende
mesterverk som overbeviser med sitt arkaiske filmspråk.
Filmen følger Matteusevangeliet svært nøye, fra starten med
Josefs tvil om hvem som er faren til barnet Maria bærer, til Jesu
korsfestelse og oppstandelse. "En film i sort og hvitt, nesten
asketisk i formen, renskrapt for sentimentalitet og gjennomlyst av
skjønnhet".

Gratis adgang (aldersgrense 11 år)
Kollekt til kulturarbeidet i Sunde kirke.
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SUNDE MENIGHET

Strikkekafé

Velkommen til gudstjenester
i Sunde kirke

kl 11.00-13.00 i Sunde kirke
11. og 25. februar
Ta med strikketøy eller annet håndarbeid,
eller kom for en sosial formiddag.

Formiddagstreff

Fredag 5. febr. kl. 19.00
GetConnected ungdomsgudstjeneste.
Nattverd.
Søndag 7. februar kl. 11.00.
Fastelavnssøndag. Luk. 18, 31-34. Olav
Kristian Tangeland. Dåp. Nattverd. Offer
til Menighetsarbeidet. Søndagsskole.

For pensjonister og
andre interesserte

Søndag 14. februar kl. 11.00.
1. søndag i fastetiden. Matt. 26, 36-45.
Felles i Revheim

16. feb. Solheim bedehus
Tale og sang ved Odd Dubland.

Søndag 21. februar kl. 11.00.
2. søndag i fastetiden. Luk. 13, 2230. Asle Tveit. Dåp. Nattverd. Offer til
Misjonsprosjektet.

1. mars, Sunde kirke
Diakon Grete Fiksdal har bibelbetraktning og forteller
om Utstein Pilegrimsgard.
15. mars, Sunde bedehus
Andakt av Sigmund Stokkeland. Utlodning. Sang av Bjørg og Håkon Meland.
Formiddagstreffet varer fra 10.30-12.30.

Søndag 28. februar kl. 11.00.
3. søndag i fastetiden. Luk. 22, 28-34.
Asle Tveit, Hilde Sande og Kristin Dyrstad. Gudstjeneste for verdighet og håp.
Nattverd. Offer til Kirkelig ressurssenter
mot overgrep. Søndagsskole.

Søndag 6. mars kl. 11.00.
4. søndag i fastetiden. Joh. 6, 24-36.
Sprell Levende gudstjeneste. Hilde Sande. Dåp. Utdeling av 6-årsbok. Speider.
ne deltar. Offer til Norges KFUK-KFUMspeidere.
Torsdag 10. mars kl 10.00.
Påskegudstjeneste for alle barnehagene
i Sunde/Kvernevik. Hilde Sande og Åshild Spikkeland.
Søndag 13. mars kl. 11.00.
Maria budskapsdag. Luk. 1,39-45.
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Offer til
Diakoniarbeidet.

Trenger du transport til gudstjenestene
eller andre arrangement i kirka?
Ring menighetskontoret senest
to dager på forhånd.

Prestevikar i Sunde menighet
Hilde Sande skal i februar/mars ha en
5-ukers praksisperiode som fungerende
sokneprest i Sunde menighet. Hilde er til
sommeren ferdig med teologiutdannelse
ved Misjonshøgskolen i Stavanger og forteller at hun gleder seg til å møte menigheten i denne praksisperioden. Hilde er 25
år og kommer fra Randaberg. Hun er gift
og har en liten gutt på 5 måneder. Hun
har i mange år har vært aktiv i barne- og
ungdomsarbeidet i Randaberg menighet.
Utenom studiet forteller hun at hun er glad
i å lage mat og å strikke.

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

DØPTE

Asle Tveit skal i
denne perioden
ha ansvar for å
følge opp Hilde,
og får noe ekstra
tid til deltidsstudiet han tar på
på Sjelesorginstituttet på Modum.

03.01.16
10.01.16
10.01.16
24.01.16
24.01.16

Matheo Midtbø Torkelsen
Caspian Nising-Nedrum Anda
Hanna Mauritzen Vigre
Alma Tindeland Nesse
Oliver Dalen Qverneland

DØDE
Randabergjenta Hilde
Sande skal ha prestepraksis i Sunde i 5 uker.

10.12.15 Liv Henny Eilertsen, f. 1946
08.01.16 Sigmund Halvor Jensen, f. 1940

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
Trosopplæringsleder (60%)
Trosopplæringsledervikar (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

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

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

51 59 46 05
51 59 46 08

464 32 130

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

926 20 697

MR-leder@Sunde-menighet.no
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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

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

Velkommen
til bords!

STAVANGER AFTENBLAD

Til festen

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

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

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

Med forbehold om trykkfeil

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

Ostebord (minimum
5 pers.) 165,- pr. kuvert
Vi setter sammen et ostebord
med 8-10 oster fra vårt rike
utvalg i Madla Handelslags ostedisk.
Har du spesielle ønsker, om du ønsker
et mildt ostebord eller mer smak og fylde,
er det bare å gi beskjed.

4% kjøpebonus på alt du kjøper

Kaker fra bakeriet vårt
Prøv vårt rikholdige kakeutvalg: Kransekake, marsipankake,
fløtekake, Bostonkake, slottskake, sjokoladekremkake,
fromasjkake eller ostekake. Fås i 2 størrelser.
Vi tar oss av alt til bestillingen, fra å gi råd til å kjøre ut.
Kontakt oss for et tilbud på tlf.:51 93 30 00 /65.
AMFI Madla Matåpent: 9-22 (20) • www.madlahandelslag.no

