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Kielland-monumentet
«Brutt lenke»
er 30 år 22. mars

Snoopy
FASTFOOD

Kinesisk og kontinental mat

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

Åpningstider:
Mandag-fredag: 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

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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«Tap for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til
mine beste tanker,» skrev den danske teologen
og forfatteren Søren Kierkegaard. Og jeg er så
hjertens enig. Så dette ønsker vi å legge til rette
for i vår bydel. At flere skal komme seg ut på tur.
I våre flotte nærområder. Vi er heldige som har
naturen så nært og så lett tilgjengelig for oss. Det
er med stor glede at vi snart kan åpne turstien
rundt Håhammerbrautene. Da har vi en flott
turvei fra Sola sin grense til Kvernevik – samtidig
som vi kan gå fra Møllebukta via Madlaforen til
Stokkavannet.
Jeg har vært politiker i 25 år. Dette blir min 3. periode i Madla bydelsutvalg,
men min første som leder. Dette arbeidet ser jeg frem til å ta del i sammen
med resten av politikerne i Madla bydelsutvalg. I Bystyret har jeg vært repre
sentert siden 1991, og denne perioden er jeg fraksjonsleder for Høyre sin
gruppe i kommunalstyret for miljø og utbygning. Noen av de viktigste sakene
våre de siste årene har vært å få rustet opp område rundt Kvernevik lokal
senter. Det er med stor glede vi i år skal åpne vår egen svømmehall i bydelen,
og det er å håpe at Kvernevik lokalsenter, med dens 130 leiligheter snart starter
byggingen. Alt er nå godkjent. Bydelshuset , med det planlagte legesenter er
også igangsatt med reguleringen, og her ser vi på et offentlig/privat samarbeid, slik at vi kan få bygget det så hurtig som mulig.
Barn og unge blir også i vår bydel tilgodesett med nye kunstgressbaner, etter
at flertallspartiene har lagt mer penger i denne potten.
Så hvem er egentlig denne politikeren – sånn utenom politikken? Jeg er
gift med Silje, som er prest, har tre voksne barn og et nydelig, lite barnebarn.
I tillegg til å være politiker, så er jeg kiropraktor. Jeg startet Kiropraktisk senter
for 31 år siden, og det er inspirerende og veldig kjekt at sønnen min nå er ferdig utdannet og at vi jobber sammen – selv om han spesialiserer seg mer på
idrettsskader enn det jeg har gjort. For det er viktig å gå opp egne stier, skape
egne spor. Selv om vi legger til rette for turstier der alle kan ferdes. For at tur
gåing var godt for helsen, det vet både jeg som kiropraktor og ikke minst Søren
Kirkegaard som sa det så klokt: «Jeg går meg til det daglige velbefinnende
hver dag. Når man fortsetter slik å gå, så går det nok..»
Lederartikkelen i Nordvesten vil fremover skrives av medlemmene i bydelsutvalget, så blir alle i bydelen bedre kjent med hver og en av bydelspolitik
erne. Våre møter blir avholdt på Bydelshuset på Madla, og hvert møte starter
med åpen halvtime. Det vil si at dersom noen av Madlas innbyggere ønsker å
legge frem en sak for oss politikere, så har dere 15 minutter til disposisjon.
Håper at mange av dere tar kontakt med oss i en slik anledning, vårt neste
møte er tirsdag 5. april kl 17. Velkommen skal dere være!

Fra redaksjonen:
ELSE-MARIE REVHEIM

Vi har flotte skulpturer her i vårt distrikt, minnesmerker over hendinger vi
ikke skal glemme. «Sverd i fjell» minner oss om slaget i Hafrsfjord i 872 da
Harald Hårfagre samlet Norge til et rike. «Den brutte lenken» ble avduket
20. mars 1986 som minnesmerke over de 123 som mistet livet da oljeplattformen Aleksander L. Kielland gikk rundt.
Nå i mars er det 30 år siden avdukingen av monumentet og vi vil i den
forbindelse fokusere på kunstverket og ulykken. Vi har snakket med kunstneren Johannes Block Hellum, forteller litt om plattformen og ulykken, og
intervjuer en av de pårørende som var sterkt framme i mediebildet i tiden
etter ulykken.
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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
Kl. 10.30 Bingo, kom å bli med!
Tirsdag:
Kl. 10.00 Engelsk diskusjonsgruppe, 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, etter
på samles vi kafeen til kaffe og
drøs. Kom å bli med!
Kl. 12.15 Foredrag
Kåseri med ulike tema for hver
gang. Se program, hjemmeside
og aviser.
Kl. 13.30 Boccia
Ved turgruppen, andre brukere av
kafeen kan låne og spille boccia.
Ta kontakt med oss.
Torsdag:
Kl. 10.00 Bridge

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. 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

Mars:
Onsdag 2. kl. 12.15
Tidligere lærer, nå pensjonist
Helge Molaug forteller om sine
mange besøk til det hemmelighetsfulle og lukkede Nord-Korea.
Entrè kr. 30,Tirsdag 15. kl 12.00
Påskelunsj. Vi lager deilig buffet
med kaffe og te. Pris pr. pers.
kr. 170 ,-. Påmelding

Skipper Worse Madla har
åpent mandag til fredag
kl. 08.00 til 15.30.
Kaféen har åpent mandag til
fredag kl. 09.00 til 15.00.
Velkommen til den trivelige
kafeen på Madlamark, Madla
Bydelhus.
Vi har påsmurt, lapper, lefser,
kaker og rykende varm kaffe.
Alt servert med et vennlig smil
og en god kommentar.
Med forbehold om endringer, se også
i avisene. Det arrangeres ulike kurs og
aktivitetsgrupper på senteret, se vår
hjemmeside. Kafeteria og aktivitetene
er åpent for alle!
Hilsen
Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland
Vertskap Eli Bryne og Anne Solveig Bang

NYHET:
Er det noen som vil spille bordtennis på dagtid. Vi har utstyret.

Frisør Inger Maribu
Fotterapeut Anita Holstad Joa

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

Onsdag 16. kl 12.15
Renovasjon i fortid, nåtid og
fremtid. En streifetog i renovasjonen i Stavanger ved Rudolf
Meissner. Entrè 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

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

PASS PÅ TRAFIKKEN / 5

Skulpturen
«Den brutte lenke»
På Stavanger kommunes vestligste punkt, ut mot havet, står skulpturen
«Den brutte lenke» som ble reist til minne om de 123 som mistet livet ved
havariet av boreplattformen Alexander Kielland.

TEKST: ELSE-MARIE REVHEIM
FOTO: «Den brutte lenke» BIRGIT AADLAND

Hvem er så kunstneren bak skulpturen? Johannes Block Hellum er
en norsk billedhugger født i 1938.
Han har bolig og atelier på Nes
odden. Utdanning: SHKS og Statens Kunstakademi (hosp.) Statens
3-årige arbeidsstipend og Statens
garantiinntekt siden 1978. Medlemskap NBK/NBF Virke: Sølvsmie,
skulptur, og i senere år maleriutstillinger i Oslo og på Nesodden.
Av viktige utsmykninger foruten
Den brutte lenken, er blant annet
utsmykning av Bodø lufthavn. Her
i vårt distrikt har kunstneren også
laget en jernskulptur ved Tjensvoll
Bydelshus.
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Nordvesten har tatt en prat
med Johannes Block Hellum
Hvordan kom ideen til brutt lenke?
Det var en trist, men stor oppgave,
forteller han. Da jeg bestemte meg
for å delta i konkurransen, reiste
jeg bort for å se på stedet skulpturen skulle stå. Jeg tok mange
bilder av terrenget, og fant en
skjæring som ville passe bra. Ja,
hvordan kommer ideer, jeg tenkte
på mange ting, sier han. Jeg laget
flere skisser og forslag, og da ideen
om den brutte lenken kom, laget
jeg en liten gipsmodell som jeg
patinerte som metall. Denne ble
fotografert og prosjektert inn på
bildene fra stedet, slik at det kom
fram av det innsendte forslaget

Kunstneren Johannes Block Hellum.

hvordan den ferdige skulpturen
skulle bli. Jeg laget også andre
forslag, og to ble premiert. Jeg
er glad for at det ble den brutte
lenken som vant konkurransen. Jeg
var hele tiden opptatt av om det
var teknisk eller menneskelig svikt,
og ble lettet da det viste seg at det
var teknisk.
Ved utformingen var jeg opptatt av å lage en god skulptur
som kunne se bra ut fra alle sider
og ikke skulle ha noen b
 akside.
Kjettingen måtte ikke bli for
skranglete. Tykkelsen måtte stå i
forhold til mellomrommene. Plassering av de tre delene skulle skape
skape bevegelse og dynamikk, et
ledd er forankret i fjellet, og et ledd
er brutt.
Etterat konkurransen var vunnet,
hvordan var framgangsmåten med
å lage en så stor skulptur? spør
vi. Kunstneren forteller at først
laget han en modell i str. 1:4, dvs.
1 meter på modellen ble 4 meter
på den ferdige skulpturen. Denne
modellen laget han i isopor.
Selve skulpturen ble laget av
kobberplater som ble hamret
runde og sveiset sammen. Dette
kunne jeg ikke gjøre alene, så
metallarbeidet ble utført av HaMy
Sveis i en stor konstruksjonshall på

Fornebu. Det var en krevende oppgave fordi det er ikke lett å sveise
i kopper. Jeg tror det gikk med ca
5 tonn kopper, sier Johannes Block
Hellum, og skulpturen er 4 meter
høg.
Selve bruddflatene var en sak for
seg. Bruddet måtte stemme med
virkelige brudd, og jeg fikk tilsendt
fotografier av strekkprøver med
kjetting slik at bruddflatene på
skulpturen skulle fremstå omtrent
riktige. Jeg laget en gipsmodell
som deretter ble støpt i bronse.
Delene med bruddflatene ble så
satt sammen med kjettingdelene
og patinert. Skulpturen består av
tre deler som ble transportert enk
eltvis og satt sammen på stedet.
Avdukingen var storveis, forteller
kunstneren, med mye folk til stede,
mange pårørende, representanter
fra regjering, lokale myndigheter,
kirke og forsvar, firmaer og organisasjoner med tilknytning til oljeindustrien. Kvernevik og Smiodden
skoler hadde fått fri, og skolebarn
med flagg, marinegaster i æresvakt
og Kvernevik skolekorps var med på
å lage den høytidelige rammen om
avdukingen som ble foretatt ved
H.K.H Kronprins Harald.
Skulpturen «Den brutte lenke»
av Johannes Block Hellum, er

et mektig minnesmerke over en
tragisk og vond hendelse, der den
står trygt på fjellet ut mot Nordsjøen.

Her er flere andre kunstverk
som Johannes Block Hellum
har laget.
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Etter ulykken
Det var 123 personer som mistet livet da oljeplattformen
Aleksander L. Kielland havarerte. Kian Reme er en av de
pårørende. Han mistet bror sin, 28 år gamle Rolf, som
var ansatt i Phillips og hadde jobbet 5 år som Nordsjø
arbeider. Rolf kom ut bare noen timer før ulykken
skjedde, for å jobbe på Edda 2/7 C. På grunn av dårlig
vær ble gangvegen mellom plattformene heist opp.
Han og mange andre måtte gå over til Alexander L.
Kielland plattformen.
TEKST OG ILLUSTRASJON: ELSE-MARIE REVHEIM

Det tok tre og et halvt år før boligplattformen Aleksander L. Kielland ble hevet.
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Kian Reme.
(Foto Carina Johansen, Aftenbladet).

Vi spør Kian Reme, hva er grunnen
til at du kom slik fram i mediebildet
i tiden etter ulykken? Jo, rett etter
ulykken har alt uklart, vi visste ikke
hvem som var involvert. Da navnet
til bror min kom på savnet listen,
forsto vi at han var død. Jeg studerte til prest på den tiden, forteller
Reme, og det første dødsbudskapet
jeg gikk med var til min mor.
Rett etter ulykken det viktigste
for oss at plattformen måtte heves
slik at en kunne få ut de omkomne,
og det var store enighet om at
dette skulle skje. Deretter ville vi
vite årsaken til at en slik ulykke
kunne hende. Etter et halvt år var
det fremdeles ingen framdrift.
Vi pårørende som hadde kontakt
med hverandre, dannet en gruppe
hvor jeg ble valgt til leder, forteller Reme. Vi gjorde hva vi kunne,
bl.a. kontaktet regjeringen for å
få snudd plattformen og få opp de
omkomne. Vi fikk stor oppmerksomhet i media, radio, aviser og TV.
I 1980 var det valg, regjeringen
Willoch overtok etter regjeringen
Brundtland. Da kom forslaget om å
senke plattformen uten å snu den.
Dette førte til stor debatt som involverte «oss» , fagforening, storting, kirke, forsikringsselskap, eier,
operatør. Til slutt endte det med
stortingsflertall mot regjeringen,
og det ble besluttet at Alexander L.
Kielland plattformen skulle heves
og de omkomne tas ut. Høsten

1983, tre og et halvt år etter ulykken, ble riggen snudd.
Det var fremdeles 30 som ikke
ble funnet og mange familier
hadde ikke noen grav å gå til.
Denne ulykken rammet spesielt Kyst-Norge, sør, vest og midt
Norge. Her i Rogaland var det særlig nordfylket som ble rammet. For
eksempel i Førdesfjorden reiste 9
ut, og 7 omkom. Noen arbeidere
kom fra Haugesund Mekaniske,
og andre fra mekaniske bedrifter i
Trondheim og Kristiansand. Gruppen av etterlatte holdt sammen til

ut på nittitallet, også overlevende
kom til. Vi sto på for at årsaken til
ulykken skulle fram, hva som kan
gjøres for å forhindre gjentakelser.
Videre samarbeidet med kontakt
med forsikringsselskap og med
erstatningssøksmål.
Da ideen om et minnesmerke
kom, ble spenninger mellom rederi,
operatør, etterlatte og fagforeninger
lagt til side. Arbeidet med minnes
merket knyttet gode kontakter
igjen. Avdukingen av «Den brutte
lenken» samlet mennesker fra hele
landet, og mange har fått et sted å

gå til for å minnes. Hvert femte år
har Stavanger kommune stått for
minne markering, Phillips Musikkorps har spilt og pårørende har
kommet tilreisende.
Vi spør om denne ulykken har
preget virket som prest. Det er
klart, brå, ung død preger alle,
sier Reme. Møte med mennesker i
sorg er alltid vondt, spesielt når en
møter meningsløse dødsfall. Det
meningsløse kan gis mening ved
sikkerhetsmessige forbedringer,
slik at andre kan slippe det samme
som oss, slutter Kian Reme.

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

Tlf.: 51 85 47 00

www.farstad-glass.no
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Da det første drivverdige funn av olje i Nordsjøen ble gjort på Ekofisk lille julaften 1969, ble Stavanger forandret for alltid.
Allerede da første konsesjonsrunde ble utlyst i 1965, og de amerikanske oljeleterne hadde behov for baseområder, så
ordfører Arne Rettedal og skipsreder Torolf Smedvik mulighetene. Baseområder, boliger, skoler og så videre ble lagt til
rette. Da oljeproduksjonen startet opp i 1971, var Stavanger allerede etablert som Norges oljehovedstad. Og det vi kaller
oljeeventyret startet. Det var pionerarbeid under tøffe forhold, folk jobbet døgnet rundt og nytt utstyr ble laget etter behov.

27. mars 1980
skjedde det forferdelige
TEKST OG ILL.: ELSE-MARIE REVHEIM
FOTO: BIRGIT AADLAND

PLATTFORMEN
Alexander L. Kielland plattformen
var en halvt nedsenkbar konstruksjon med fem bærende søyler.
Disse sto på oppdriftselementer
(pontonger) som var forbundet med
hverandre med en rekke horisontale
og vertikale stag. Et system på ti
ankere holdt plattformen i posisjon.
Plattformen målte 103x99 meter og
veide 10 105 tonn, ble bygget som
boreplattform, men ble umiddelbart påbygget boligmoduler. I fire
etasjer på hoveddekk var det innkvarteringskapasitet til 348 personer. Aleksander L. Kielland opererte
som boligplattform ved produksjonsplattformen Edda 2/7 C. Mellom
dem var det en gangbro som kunne
heves i dårlig vær. Det var Phillips
Petroleum Company som opererte
plattformen på Ekofiskfeltet, omtrent midt i Nordsjøen, og i 1980 var
de fleste av ca. 80 bore- og service
installasjonene plassert her.
Etterat dagskiftet på Edda 2/7 C
sluttet, gikk arbeiderne tilbake til
boligplattformen i 18-tiden. Da var
været blitt så dårlig at gangbroen
ble heist opp. Det blåste full storm
styrke 10, og bølgehøyden økte til
6-8 meter Lufttemperaturen var
ca 5 grader og sjøtemperaturen noe
over 6 grader. I tillegg var det tåke.
Det var da 212 personer ombord
i boligplattformen Aleksander L.
Kielland. Mellom 50 og 80 var i to
kinosaler, ca. 50 i messen og resten
i lugarene.
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Boligplattformen Aleksander L. Kielland, til venstre, er forbundet med produksjonsplatt
formen Edda 2/6 med en hevbar gangveg.

ULYKKEN
Like før klokken 18.30 kom et kraftig smell etterfulgt av vibrasjoner.
Et nytt støt ble fulgt av kraftige
rystelser og plattformen krenget
raskt mot styrbord. Et voldsomt
smell, et til, og plattformen veltet
45 grader. Vakthavende telegrafist sendte Mayday signal på VHF
kanal 9, før han entret livbåt fem
og fortsatte å sende med hånd
apparat. Nødsignalet ble oppfattet
og alle skip på Ekofisk ble dirigert
til ulykkesstedet.
Overalt på plattformen raste
utstyr, noe gjennom lettveggene,
og skap og møbler sperret dører og
korridorer. Lys og alarmsignalene
falt ut, dieselaggregatene hadde
stanset på grunn av den kraftige

slagsiden. En kort stund ble plattformen liggende på siden. Fire
sementsiloer slet seg løs, ble løftet
flere meter, rørføringer brakk, vannet trengte inn i dekkshuset og i
søylene og oppdriften ble redusert.
Slagsiden tiltok. Klokken 19.00 gikk
Aleksander L. Kielland rundt og ble
liggende opp ned. Etter en drama
tisk kamp for livet i storm, åtte
meter høge bølger og tåke, var det
123 personer som omkom.
I redningsinnsatsen, frem til den
ble avsluttet 29. mars kl. 19.00 deltok 71 sivile og 9 militære skip,
19 redningshelikopter og 7 fly. Ni
måneder etter ulykken ble det
gjennomført en undersøkelse
som viste at en rekke av dem som
deltok i redningsaksjonen hadde

Først krenget boligplattformen før den gikk helt rundt. Etter tre og et halvt ble den hevet.

utsatt seg for betydelig risiko og
mange hadde pådratt seg posttraumatiske lidelser.
ÅRSAK TIL ULYKKEN
Først etter at deler av plattformen
var brakt på land ble grunnen til
ulykken funnet. Det var et brudd
i horisontalstag D-6. Dette førte
til at flere av stagene som holdt
D-søylen ble overbelastet og brakk.

Oppdriften undervannskroppen i
D-søylen gjorde at søylen, med
flere defekte stag, brakk løs fra
plattformen og drev av. Plattformen krenget. Vannet som trengte
inn i dekkshuset og i resten av
søylene, og at dieselaggregatene
stanset, gjorde at plattformen
kantret. Undersøkelsene etter ulykken konkluderte med at staget D-6
røk på grunn av utmatting.

ULYKKEN FØRTE TIL
Dagen etter ulykken ble det nedsatt
en undersøkelseskommisjon som
etter at de la fram sine under
søkelse i 1981, foreslo en rekke
forbedringer, blant annet:
•B
 edre regelverk og kontroller av
både byggeprosess og sikkerhetsutstyr.
•R
 edningshelikopter stasjonert
langs kysten.
• Årlige redningsøvelser.
• 2 00 % livbåtdekning og bedre
utløser mekanisme på båtene.
• Alle ombord skal ha egen redningsdrakt og fullført sikkerhetskurs.
• F esting av inventar og større
utstyr i korridorer og oppholdsrom.
De fleste anbefalingene er nå
innført i petroleumsvirksomheten.

Navneplaten med alle de 123 omkomne. Fortsatt legger Phillips Petroleum Company
(nå ConocoPhillips) blomster her hver 17. mai.

(Denne artikkelen er bygget på
opplysninger i Wikipedia)
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Et sterkt møte med Teateret,
en fin kontrast til idretten
I fjor på denne tiden kikket jeg igjennom Nordvesten sånn
litt på måfå inntil jeg kom over en artikkel om Teateret Mitt
hvor jeg gjenkjente en pike på bildet som gikk i barnehage
med min yngste datter for noen år tilbake siden. Artikkelen
fortalte om den forestående premieren og jeg gjenkjente
spenningen og redselen de fleste av oss føler før vi skal
kommunisere overfor et publikum.
TEKST: MARIANNE FINSNES MOLINEAUX,
styremedlem i Teateret Mitt

Jeg bestemte meg for å overraske
min lille uoppdagede popstjerne
og dro henne med til Teateret mitt
på Kvernevik Bydelshus. Inngangsprisen var svært liten i forhold til
en kinobillett og jeg hadde til og
med ekstra kontanter igjen til litt
kosemat i kiosken i pausen. Barna
ålte seg forbi de voksne på stolene
og fikk sitte på gulvet rett foran
scenen til min store fryd. Fra min
stol fikk jeg, litt fra siden, se begeistringen og følelsene i ansiktene
til barna som gjenspeilet forestillingen, og det ble på den måten et
rørende øyeblikk for meg.
Jeg bestemte meg for å prøve å
overtale min datter til å bli med i
teatergruppen. Hvorfor det?

Aline Torgersen og Rikke Svendsen
Linedansere.
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Min datter synger nesten konstant, spiller piano og trommer
innpå værelset sitt i timevis inntil
jeg skyldbetynget må be henne om
å gi leieboerne fred. Hun drømmer
om å få være med i talentkonkurranser på TV, men her stritter jeg
litt imot. Er det slik at vi i Norge
skal vise til at talent for oss kun
dreier seg om å stå på en scene
og etterligne andre stjerner? Jeg
vervet meg som styremedlem for
markedsføringen i Teateret Mitt. Jeg
likte tanken på å kanskje kunne
gi litt tilbake til lokalsamfunnet
gjennom mitt engasjement i en
frivillig organisasjon.
Dette engasjementet har gitt
meg muligheten til å reflektere litt
underveis. Jeg ser at spesielt gutter
vokser mye på samhandling med
jenter og gutter i alle aldre fra 6 til
18 år. De får anledning til å prege
sin egen rolle og leve seg inn i
den. Manuset til årets forestilling
Fabuloso er levende og skrives til
skuespilleren etter personlighet
og evner. Det handler om sans
ene våre og er fylt med humor og
varme for store og små.
Idretten og skolen deler inn
barn i aldersgrupper av praktiske
grunner, men jeg tror at barna
mister noe verdifullt her fordi de
ikke vokser opp i store søsken
flokker og bare er sammen med
barn på sin egen alder. Når barn
når en viss alder begynner andre

Ariell Eltervåg Beckstrøm Busk.

voksne og ikke minst eldre barn og
få stor innflytelse på barna våre. De
får nye impulser og andre tankemønstre enn nærmeste familie gir
dem. Dette er sunt og åpner for et
større vidsyn og refleksjon i barnet.
Gjennom idretten dreier mye seg
om å prestere for meg. Man blir
målt som lag og alene i konkurransen med andre. Som skuespiller
vurderer en seg selv opp mot egne
mål.
I møtet med teateret har jeg lært
meg kunsten å lese et manus og

leve meg inn i en rolle og gjenn
om god og interessant dialog med
datteren min har hun gjort sin
rolle og deltakelse til sin identitet
for en stund. Vi snakker om morsomme alternativer, følelser det gir
oss, hvor mye sterkere ordene blir
i en sang når teksten er på norsk.
Vi kommenter med beundring hvor
flinke de andre barna er og ser på
at de vokser sammen og inni seg
selv.
Ettersom Teateret Mitt er en
frivillig organisasjon er den helt
avhengig av støtte fra det offentlige. Det har vært et positivt møte
med det norske samfunnet for meg
etter mange år i utlandet. Nemlig å
erfare at midler blir satt av til å ta
vare på lokalt initiativ og innsats.
Mange initiativ drepes nemlig av

mangel på midler andre steder i
verden. Takk til de som ser verdien av frivillige organisasjoner og
samarbeid. Ikke minst en stor takk
til de som organiserer kveldsmat,
kostymer, regnskap, og rigging av
scene og utlån av stoler og samfunnshus i innsatsen for andres
barn. Kanskje er verdien av talentkonkurranser, idretten, Teateret
Mitt, at vi alle har behov for
sammen å flykte litt, drømme litt,
være stjerner for en liten stund?
Hjertelig velkommen til premi
eren den 12. mars. Se forøvrig
annonse for alle forestillinger og
tidspunkt og billetter i denne
utgaven av Nordvesten eller
www.teateretmitt.no
Let the show begin!

Aldin Arifagic Medisinmannens Assistent.

Teateret Mitt
SUNDE/KVERNEVIK TEATERVERKSTED

PRESENTERER ÅRETS FAMILIEFORESTILLING:
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du møte
Her får usfamilie,
en Sirk usdyr,
Sirk
g en
ssere o
Dyrepa de skog!
leven

VELKOMMEN TIL FORESTILLING!
PREMIERE LØRDAG 12 MARS KL. 15:00
SØNDAG 13. MARS KL. 15:00
MANDAG 14. MARS KL. 17:30
KAFÉ MED SERVERING
SUNDE/KVERNEVIK BYDELSHUS
BILLETTER FORHÅNDSBESTILLES
PÅ NETTSIDEN VÅR: TEATERETMITT.NO
BILLETTER KOSTER 80,- FOR BARN
OG 120,- FOR VOKSNE
RESTBILLETTER SELGES I DØREN
1 TIME FØR FORESTILLING
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Optimisme
til tross for nedgangstider
Det siste året har vært preget av mye pessimisme i vårt oljeavhengige distrikt.
Meldinger om permitteringer og oppsigelser har vi fått servert nesten daglig. Tidligere
ble det betraktet nesten som en selvfølge at trafikken på Sola lufthavn skulle øke hvert
eneste år, men nå får vi vite at trafikken går ned. Det handles mindre i b
 utikkene.
Omsetningen på boligmarkedet går tregere samtidig som prisene på leiligheter og
boliger har hatt tilbakegang. Den utpregede optimismen som lenge var et varemerke for
vår region er blitt avløst av en gryende pessimisme. Denne pessimismen får ikke bare
næring av de fallende oljepriser men også av stadige profetier om at oljealderen er ved
veis ende og at en straks bør finne seg nye og mindre kontroversielle bein å stå på.

Gaute Jørpeland foran et av firmaets viktigste produkter.
TEKST OG FOTO: JOHN A. AASLAND

Ikke alle bedrifter og firmaer har en
defaitistisk innstilling, heldigvis.
Noen har funnet at det til tross for
nedgangstider er gode muligheter for
avansert industri med tilknytning til
utvinning av olje og gass. En av disse
bedriftene er K. Lund Offshore som
riktignok ligger i Sola kommune, men
som eies og drives av madlamannen
Gaute Jørpeland. Nordvesten har tatt
turen til Skvadronveien, rett ved Sola
sentrum, for å se på virksomheten.
Vi blir møtt av en blid eier som
forteller at bedriften har holdt til på
samme området siden 2005. Fra kjøpet
av tomten dette året tok det nesten
fem år med regulering og søknader før
bygget kunne stå ferdig. Området var
et såkalt LNF-område, og det var ikke
gjort i en håndvending å omregulere
til et industriområde. Først i november
2011 kunne firmaet flytte inn i det nye
bygget. Nå fremstår det som et mo14 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

Et utsnitt av gårdsplassen fylt opp av leveringsklare kompressorer.

derne industribygg tilpasset de behov
og krav dagens samfunn krever.
Firmaet har en lang forhistorie, en
historie som går over hundre år tilbake
i tid. En av eierne som startet firmaet i
Kristiania i 1898, hette Kristian lund og
slik har dette navnet hengt ved bedriften siden starten. Til tross for mange
små variasjoner og navneforandringer
underveis, er det innarbeidede navnet
K. Lund beholdt. I den seinere tid har
en imidlertid lagt Offshore til navnet
slik at det går klart frem at hovedsiktemålet er rettet mot olje og gass.
Siden Jørpeland overtok bedriften i
2000 er det blitt investert for om lag
100 mill kroner i forskjellig slags utstyr.
Da som nå var oljemarkedet nede i
en bølgedal, og eieren industrimann
en Per Throne Holst så ingen framtid
i oljen. På det tidspunktet hadde
oljeprisen vært nede i $10 fatet. Throne
Holst spurte retorisk hvordan det skulle
gå med Stavanger. «Vi på Østlandet kan

ikke fø dere, men dere kan jo gå tilbake til å dyrke poteter, for det er dere
jo gode til.» Følgelig ville han kvitte
seg med det oljeavhengige firmaet og
Gaute Jørpeland fikk tilbud om å kjøpe
bedriften. Throne Holst hadde jo gitt
vår mann gode kort på hånden i forhandlingene omkring salget. Av utdannelse er Gaute Jørpeland verktøymaker,
men med forskjellige kurs er han også
godt kvalifisert som bedriftsøkonom.
Ser en overflatisk på plassen utenfor
bedriften får vi inntrykk av at den er
oppfylt av en mengde konteinere. Vi
blir imidlertid raskt korrigert av Jørpeland som forteller oss at lagerplassen
består av aggregater som skal drive
hydrauliske vinsjer. Vinsjer, taljer og
kompressorer er faktisk hovedproduksjonen til bedriften.
Til vanlig er det 60 ansatte i bedriften på Sola og 14 ansatte i Brasil.
Firmaet er verdens eldste forhandler av
kompressorer og løfteutstyr. Kompres-

sorer har bedriften drevet med siden
1902 og er fremdeles en hjørnesten
innenfor bedriften. Løftedelen av
firmaet ble skilt ut i en egen gruppe
kalt Kolos Group nå i år. K. Lund eier
gruppen sammen med Wesco og Fours.
Hensikten med dette er å gjøre bedriften mindre avhengig av olje og gass.
Industrikomplekset på Sola dekker hele
7000m2, så det bør være godt med
plass.
Jørpelands firma satset på Brasil
i 2005. Dette var en tung prosess
der forstillinger om norsk byråkrati
ble gjort grundig til skamme av den
overveldende byråkratiske jungelen
Brasil stilte opp med. Heldigvis tjener
bedriften nå penger, men de mange
byråkratiske irrgangene frister ikke
til gjentakelse. I forhold til Brasil så
finnes det ikke byråkrati i Norge, sier
Jørpeland.
En av de store kundene i Brasil
er oljeselskapet Petrobras. K. Lund
Offshore har vært utsatt for forsøk på
lettvinte løsninger les korrupsjon fra
det brasilke selskapets side. Jørpeland
er glad for at de aldri gikk med på noe
snusk, men holdt sin sti ren, selv om
det kostet selskapet dyrt. En gang kom
det fem store konteinere med utstyr.
Konteinerne ble stående på kaien i tre
måneder i påvente av at K. Lund skulle
betale de rette personer under bordet.
Istedenfor å bestikke tollerne fikk
selskapet en stor regning på havneleie.
Det er en kultur der det er mer eller
mindre godtatt at alle lurer hverandre.
Nå ser det heldigvis ut som om en er
i ferd med å rydde opp, ja helt opp i
regjeringen har det blitt foretatt arres
tasjoner.
Som tidligere nevnt er kompressorer
beregnet på bruk i Nordsjøen en svært
viktig del av produksjonen til K. Lund
Offshore. Kompressorene oppgave er
å produsere trykkluft som i sin tur
brukes til å styre hele plattformen.
Det blir også produsert nitrogen ved å
trekke ut oksygenet fra luften. En kan
skille ut forskjellige gasser som så kan
eksporteres til utlandet. Firmaet her
også vært involvert i det såkalte Måne
landingsprosjektet på Mongstad der
gasser har blitt utskilt. Kompressoren
til Mongstad var på hele 8 x 4,5 meter.
Selv om månelandingen formeldt et
avlyst, står det fremdeles kompressorer
levert av K. Lund Offshore på stedet, og
de kan gjøre god nytte for seg seinere.
For selskapet var det en god handel.
Transporten av de store kompres-

Gaute Jørpeland sammen med Kjell Arild Nummedal og Olav Rønneberg.

sorene foregår helst langs landeveien.
En vanlig rute er at store lastebiler tar
med seg kompressorene ut til Tananger
havn og plasserer dem om bord i båter.
For så store transporter kreves det selvsagt politieskorte. Selskapet har stadig
folk ute på plattformene for å drive
service og vedlikeholdsarbeid. Således
reiser det folk helt ned til Singapore for
å ha tilsyn med maskinene.
Omsetningen har godt opp. I år
2000 var den på 34 mill kr. I 2014 var
den kommet opp i rundt 300 millioner
kroner. Antall ansatte har også øket i
takt med den stigende omsetningen.
Bedriften har også introdusert japanske produksjonsmetoder for å gjøre
produksjonen så enkel og effektiv som
mulig. Dette innebærer at alt verktøy
og produksjonsutstyr har sin faste plass
slik at en slipper å gå rundt og lete
etter det. Dagen begynner gjerne med
et morgenmøte der en først tar for seg
gårsdagens gjøremål og forsikrer seg at
alt ble gjort. Så går en over til dagens
oppgaver og fordeler disse. I fjor ble
det også produsert for om lag 10 mill
kroner i utstyr til vindmøller. At bedriften også konkurrerer med Veritas om
sertifisering av løfteutstyr, får vi også
vite. Ved siden av løfteutstyrskompetansen har også firmaet mulighet til
å sertifisere mindre båter og settefisk
anlegg.
Firmaet er i dag plassert på flere
steder langs kysten, bl. a. i Bergen
og Kristiansund. Til tross for at mørke
skyer synes å dekke den økonomiske
horisonten er det en optimistisk Gaute
Jørpeland vi møter. – Vi skal vokse
videre, slår han fast. Det å være lykkelig
som liten, holder ikke i dagens situasjon. Bedriften går inn i en nisje der

det ikke er så mange konkurrenter, faktisk ingen i Norge. Men det er mange
utenlandske konkurrenter. Det er et mål
å bli mer uavhengig av olje og gass, slik
at en kan ha flere bein å stå på.
Totalt har firmaet om lag tusen
kunder, men det er krevende å forholde seg til en så stor kundemasse.
Kundene sprer seg fra Sakhalin nord for
Japan til Kazakhstan, Iran og Brasil. På
førstnevnte sted (i Russland) kan det
være utfordrende temperaturforhold
fra – 50 til + 50 i løpet av et år. I Japan
er det også utfordringer med jordskjelv,
noe som skjer hele tiden. Kravet er at
kompressorene skal være helt upåvirket
av slike naturfenomen.
Nedgangen i oljeprisen har ført til
nærmest en bråstopp i etableringen
av nye oljefelt og utstyr som følger
med disse. Servicedelen er heldigvis
oppe og går får fullt. Likevel er nesten
30 mann av arbeidsstokken helt eller
delvis permitterte. Etter sommeren er
det gode muligheter for nye oppdrag,
men på grunn av permitteringsreglenes grense på 30 uker, er mange gode
medarbeidere i ferd med å bli sagt
opp, og de står neppe klare til å steppe
inn i en ny jobb uten videre. Den lave
kronekursen har vært bra for selskapet,
men når det gjelder valuta, er selskapet meget fleksibel.
Arbeidstokken består av høyt kvalifiserte folk. Sivilingeniører, ingeniører og
mekanikere som i et industrielt samfunn som vårt, lett burde få jobb nesten hvor som helst. Gaute Jørpeland
er som sagt optimistisk av natur. Han
tror at situasjonen vil være mye bedre
om et år, og om tre år vil krisetidene vi
opplever nå, bare være et fjernt minne.
Vi krysser fingrene for at han får rett.
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Rekruttskolen
– en positiv opplevelse
«Vi har fått trening i å tåle smerte og sette lagets behov foran egne behov.»
Slik oppsummerer Silje Engebretsen og Ludvig Rasmussen de 6 første ukene
av rekruttskolen.

«Feltuka» stilte rekruttene overfor mange
utfordringer.
TEKST: ARILD TOPDAHL

Tjenestestillinger etter
rekruttskolen
Silje skal inn i stilling som Avdelingstillitsvalgt (ATV) på Håkonsvern. «Jeg ønsket meg først en
sjøtjeneste, men skiftet mening
etter en informasjonsdag hvor alle
stillingene i Sjøforsvaret ble presentert. Som Avdelingstillitsvalgt
skal jeg være bindeledd mellom
soldatene og ledelsen. I den stillingen får jeg en unik mulighet til å
påvirke hverdagen til soldatene på
en positiv måte,» forteller Silje.
Ludvig skal inn i stilling som
vognfører i Madlaleiren. «Jeg
hadde Spesialbåtoperatør som
førstevalg, men er egentlig godt
fornøyd med å bli vognfører.
Transportavdelingen i Madlaleiren
har omfattende kjøring for NATO i
tillegg til Forsvaret, så det blir en
variert tjeneste,»sier Ludvig.
Høydepunkt på rekruttskolen
Silje og Ludvig trekker frem «Felt
uka» og «troppens ekstremdag»
som høydepunktene på rekrutt
skolen. I «Feltuka» er de ute i felt
en i 2,5 dager og skal blant annet
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løse til sammen 202 oppdrag fordelt
på 12 poster i løpet av 36 timer. Med
lite søvn og mat, må den enkelte
presse seg selv og tåle mye smerte.
Dette er trening i psykisk robusthet
og evnen til å tåle smerte.
«Troppens ekstremdag» har som
mål å bli bedre kjent med de andre
i troppen og evne å sette lagets
behov foran egne behov. I løpet
av denne dagen blir rekruttene
utfordret både psykisk og fysisk
gjennom tøffe oppgaver.
«Disse to øvelsene vil vi huske
for alltid, fordi de bidro sterkt til å
bli bedre kjent med seg selv, egne
styrker og svakheter.» Begge synes
rekruttskolen har vært positiv.
«Stridsutrystningen på 25 kilo har
blitt lettere og lettere, så nå er jeg
sterk,» sier Silje med et smil.

Løytnant Salte gleder seg over utviklingen
han ser hos rekruttene.

De to siste ukene av rekruttskolen
Løytnant Roy Kenneth Salte for
teller at rekruttene nå vil bli delt
i to grupper. Den ene gruppen
skal gjennomføre IMO 60, et sikkerhetskurs for å få lov til å jobbe
på sjøen. Den andre gruppen skal
drille sanitet og ta eksamen «nivå
2 Sanitet.»

Silje Engebretsen og Ludvig Rasmussen synes de har fått mye utav rekruttskolen.

Mange muligheter
i Sjøforsvaret
TEKST: ARILD TOPDAHL

Etter 8 uker rekruttskole skal soldatene inn i ulike tjenestestillinger.
Dette er stillinger som dekker
mange områder som eksempelvis
administrasjonsassistent på Nato

Personal offiser Bergsli forteller om en grundig prosess ved tildeling av tjeneste stillinger.

Tjeneste på Kongeskipet Norge er populært blant rekruttene.

kontor i Belgia, Nederland eller
Tyskland, artilleritjeneste på fartøy,
hunderøkter, journalist, maskin
assistent på undervannsbåt eller
navigasjons- og operasjonsassistent på båt.

klareres og de som skal i sjøtjeneste
må bestå et røykdykkerkurs.

tjenesten varer. Flere av disse søker
senere opptak ved Sjøkrigsskolen.

Fagbrev og høyere maritim
utdannelse
Ca. 30 prosent av de som kommer
til førstegangstjeneste har enten
fagbrev eller høyere maritim utdannelse på bachelor- eller master
nivå. «Vi trenger folk med fagbrev
som kokk, elektriker, automasjon,
maskinist, bilmekaniker, maler
snekker, sykepleier m.m.» Bergsli
forteller videre at folk med kaptein
eller annen høyere maritim utdannelse, som regel går inn i stillinger
på båt som navigasjons- og opera
sjonsassistenter. Disse får godskrevet fartstid for de månedene

Kongeskipet Norge og andre
tjenester til sjøs
Kongeskipet Norge er et populært
tjenestested og et godt e
 ksempel
på mangfoldet av kompetanse som
trengs i Sjøforsvaret. På Kongeskipet
har vi for eksempel navigasjonsassistenter, matroser, malere, kokker,
servitører, maskinister, elektrikere
og automasjons personell, logistikkassistenter med oppgaver innen
forvaltning og forpleining om bord.
I tillegg til Kongeskipet kan du
velge sjøtjeneste på Fregatt, Kystvakten, Logistikkfartøy, Korvetter,
Minefartøy eller på Undervannsbåt.

Innplassering i tjenestestillinger
Personaloffiser Håkon Bergsli for
teller om en grundig prosess før
den enkelte blir tildelt tjenestestilling. Her blir Forsvarets behov
sammenholdt med den enkeltes
kompetanse og interesser. Forsvaret
har egne evalueringsfaktorer som
den enkelte blir vurdert i forhold
til. Videre vektlegges helse og fysiske resultat samt tjenesteuttalelse
fra troppsjefen. Alle må sikkerhets-

Øvelse i skarpe oppdrag til sjøs.

Kystvakten har oppgaver som spenner seg fra fiskerioppsyn, søk og
redning til oljevern.
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Håndballjenter 02 er flinke!
kampene for å bli avdelingsvinner i
breddeserien avd. 5 i Rogaland.
Sunde 2:
Har 3 kamper igjen, og kjemper om
3 plassen i sin avdeling 6 i breddeserien i Rogaland. Her blir det tøffe
kamper frem til slutten.

Bilde fra Sunde Håndball J02 sin juletrening. Hilsen trenere: Svein, Tommy, Glenn Cato og
Arnt Owe.

I Sunde Idrettslag har vi 27 jenter
som er med og spiller på 3 lag i 14
årsklassen. Vi har et lag i A-puljen
i Rogaland og to lag i breddeserien
(avd. 5 og 6). Vi trener 3 ganger i
uken, hvor det normalt er mellom
22-24 jenter på hver trening, der vi
varierer mellom teknisk trening og

humor. Nå ser lagene frem til en
spennende avslutning av sesong
en, hvor alle lagene kjemper i
toppen av sine avdelinger.
Sunde 3:
Har 4 kamper igjen av sin sesong.
Laget trenger 1 seier på de siste

Sunde 1:
Ligger på 2 plass i A-puljen i Rogaland. Laget har igjen 3 kamper, og
må vinne 2 av disse for å kvalifisere
seg for regionsluttspillet mellom
de 2 beste lagene fra Rogaland og
Agder. Regionsluttspillet er første
helgen i april 2016. I tillegg reiser
laget til Petter Wessel Cup i Larvik
22.-24. april for å måle krefter mot
lagene fra Østlandet.
Sesongen avsluttes den siste helg
en i mai hvor laget reiser på en
fellesturnering i Kristiansand hvor
alle lagene fra Sunde Håndball
stiller.

Fotball er gøy!

TEKST OG FOTO: HELEN HUSEBØ

I Sunde Idrettslag er det nå mer
enn 60 voksne spillere som trener 2
og 3 ganger hver uke. Det er mange
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i 7. divisjon som skal spille 11’er
fotball. Vi har også 2 lag som skal
spille 7’er fotball.
11’er laget trenes av Åge Hans
tvedt og Ola Barkved, og dette
laget har som mål å rykke opp til
6. divisjon.
Nytt av året er en gjeng med
gamle Sundespillere som har kjøpt
seg nye fotballsko og som vil være
med å kjempe i 7’er serien. På det
meste har de vært 20 mann på
trening, men de ønsker seg gjerne
flere spillere. Har du lyst å ha det
gøy og spille fotball – ta kontakt
med daglig leder Helen Husebø.
dagligleder@sunde-il.no
år siden det var så mange voksne
spillere.
I årets serie stiller vi med 4 lag.
Vi har et lag i 4.divisjon og 1 lag

Drøsen:

Historien om abekatten
Å treffa kompissaen her på Drøsen
på Amfiet har blitt ein tradisjon.
Bordplasseringen har blitt skifta,
men me é bevegelige og tilpasse
oss lett nye bord. Krykker blir d
 iskre
lagt langs veggen og moderne rullatorer slås rasjonelt samen.
Drøsenmedlemmene e som et
gjennomsnitt av befolkningens
seniorpensjonistar. Någen av oss
stille med beinskjørhet, vonde
ryggar, prostata, heksaskudd eller
helvedesildså. Mange juniorpensjonistar feile ingen ting og disse suge
te seg visdom og erfaringar fra oss.
Di forstår at di må vera på vakt.
Mange feller (ekte/samboer
feller redaktørens anmerkning) sige
diskret forbi bare for å forsikra seg
om at den retta fellå har det bra.
Kånå mi for eksempel, hu fra
Kobbarvig, hu komme å hente meg
for at eg ska få kjøra handlevognå
og for å vurdera pangtilbud. Hu
spør stadigt om ka me snakke om.
Någe fortelle eg men ikkje alt.
Hu har et avslappa forhold te
spørsmål som: I kaffor ein hage
vokste di beste eplene før i tiå? Ka

tid på døgnet fekk me tag i ferskt
Winabrø-avkapp i bagerie hans
Per? Ka hette pylsebuå på Madlaveien, rett øve Kunstforeningen? Blir
det ikkje tatt opp her, så går det i
glømmebogå. Du finne det iallfall
ikkje om du google aldri så møje.
Av spesielle opplevelsar har ein
brent seg fast. Det va ein goe venn
og pensjonistkollega som sko feira
någe, Han blei oppringte av ein så
ville kjøba abekatten så han hadde
avertert i aviså.
Han pensjonistkollegaen forklarte
at dette måtte vera feil telefonnommer. Han hadde aldri hatt någen
abekatt. Di hadde ein lange drøs
og begge syntes dette var løye.
Litt seinare ringte telefonen igjen.
Same personen hadde fått bekrefta i
Aftenblade at notisen om abekatten
stemte. Lange samtale igjen. De var
enige i at det her ville komma andre
som og var interessert i abekatten.
Og det stemte. Det tok heilt av!
Telefonen ringte i ett, te langt udpå
neste dagen, og jubilanten blei
stressa for han fekk ikkje gjort det
han sko jørr.

Då trakk han ut kontakten for
å få arbeidsro. Seinare, når han
kobla opp telefonen igjen, strømte
telefonane på igjen. Ein fra Flekkeford ville bytta tri fine hundar mot
abekatten, Kompissen min sa då
bare at abekatten var solgt!
De neste dagene blei han kon
takta stadigt nye abekatt-interes
serte. I tillegg kom telefon fra
Mattilsynet. Di viste til en lov om ett
eller annet som sa at kjøp og salg av
abekattar var straffbart. Kompissen
min har aldri fått bekreftet kem som
hadde satt inn annonsen, – men
han har sine klare mistanker.

«Psykisk helse» på Smiodden skole
TEKST: ELEVER VED 10. TRINN

Smiodden skole har en gang i året en temadag med ulike tema som er viktige
for elevene ved skolen. I år var hovedtema psykisk helse og det var en dag
med mange inntrykk for oss som hørte på de ulike foredragene.
Det var to hovedforedrag elevene fikk presentert denne dagen, i tillegg
til et par filmer. Politiet snakket om nettverk, lover og trakassering. Norske
kvinners Sanitetsforening snakket om skjønnhets tyranniet og hvordan reklame
blir retusjert og gir oss feil bilde av hvordan den «perfekte kropp ser ut.
Vi avsluttet dagen med en times diskusjon i klasserommet der vi brukte
heftet «Tenk før du deler» fra Redd Barna. Vi tror alle barna hadde stor nytte
av denne dagen og vi er veldig glad for at vi går på en skole som har så godt
samarbeid med ulike instanser.
Kvernevik Sanitetsforening er blitt en del av miljøet ved skolen siden de i
snart 6 år har kommet og laget gratis varmmat til oss. De kommer også å baker
Lussekatter til oss og er med på vitnemålsutdelingen på 10. trinn. Vi håper de
har lyst å fortsette med dette slik at elevene som begynner her på Smiodden
etter oss får det samme fantastiske tilbudet som vi har fått i 3 år.

Olaug Svendsen, leder i Kvernevik Sanitets
forening, Anne Benthe Stigen Berg, fag
ansvarlig kvinnehelse i NKS sekretariatet,
Oslo og Wenche Handegaard, rektor på
Smiodden Skole.
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SUNDE BEDEHUS

FØRSTEVALGET

Sundeveien 29
Fre 04/3 kl.19.00 Husk fredagskvelden på bedehuset
Se programmet i februarnummeret
Tor 10/3 kl. 19.30 Årsmøte - Andakt og årsmøtesaker
Tir 15/3 kl. 10.30 Formiddagstreff: Sigmund Stokkeland
Sang: Bjørg og Håkon Mæland
Tor 17/3 kl. 19.30 Møte v/ Sigmund Stokkeland
Tor 31/3 kl. 19.30 Møte v/ Bjarne Ydstebø IMF

Velkommen
til samværene!

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

MADLA FORSAMLINGSHUS
Snorresgt. 2, Hafrsfjord vis -à- vis Surf-inn og Madlaleiren
Søn 6. mars: Jakob Trodahl
Søn 13. mars: Torbjørn Thorsen og Bekkefaret Mannskor
Ons 16. mars: Årsmøte for Bedehuset
24.25.27. mars: Påskemøter i Salem - Magne Birkedal
Søn 3. april: Fellesmøte med Solheim og Sunde
Søn 10. april: Per Tjøstheim
Alle samlinger kl 19.00
Bibelstudium hver onsdag
(ikke 2. og 16. mars.)

n
Ve l k o m m e

Kvernevik NLM
Traneveien 16B

Søn 6. mar kl 18.00 Vi går til Betania Tananger
Odd Dubland/Fjordingane

Søn 20. mar kl. 11.00 Palmesøndag Ove Eikje
Skjærtorsdag kl. 11.00 Nattverd
2. påskedag kl. 19.00 Kåre Eidsvåg

VELKOMMEN!

www.solheimbedehus.no

Telefon 51 86 71 80
E-post amb@victoria-hotel.no
– 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

!

SOLHEIM
BEDEHUS

Søn 13. mar kl. 11.00 Øystein Meling

Når noe skal markeres og noen skal minnes
Dåp • Konnrmasjon • Bryllup • Minnestund

Olavskleivå 33, Stavanger

Vårens
Moter

m/ Lions Club

Sunniva

Madla Bydelshus

onsdag 9. mars 2016 kl 19
Et variert utvalg
av vinter og vårkolleksjoner vil bli vist

LIONS ER GODE VENNER SOM

HJELPER ANDRE - LOKALT,
NASJONALT OG INTERNASJONALT

Kr. 100,- (enkel servering / loddsalg)

Overskuddet går i sin
helhet til veldedige formål
i Rogaland
EB
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FASTEAKSJONEN
FASTEAKSJONEN
20162016

13.–15.
MARS
13.–15.
MARS
FASTEAKSJONEN 2016

13.–15. MARS
Send GAVE på
sms til 2426 (200 kr)
eller benytt
kontonummer
1594 22 87493

Send
GAVE
Send
GAVE
på på
(200 kr)
til 2426
(200 kr)
smssms
til 2426
eller
benytt
eller
benytt
kontonummer
kontonummer
1594
22 87493
1594
22 87493

I kriser er vann kritisk

Akkurat nå er millioner av
mennesker rammet av katastrofer
– verden over. Det siste året har
Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til
blant andre flyktninger i SørSudan, Nord-Irak og Syria, flomofre
i Malawi, tørkerammede i Etiopia
og jordskjelvofre i Nepal.

5, 8 millioner mennesker er i akutt
mangel på vann. Blant dem som er
hardt rammet, er bøndene i
Ankober-distriktet. 66-åringen
Dagne i landsbyen Washa har
sjelden sett en verre tørke gjennom
sine 40 år som bonde.
– Jeg har vært gjennom vanskelige
perioder i livet mitt. Det har skjedd
før at regnet ikke har kommet og
vi har prøvd å overleve med det
lille vi har. Men dette er noe av det
vanskeligste jeg har opplevd. Hver
eneste dag må hele familien stå
over måltider for å spare på maten,
forteller nibarnsfaren.

I Etiopia har værfenomenet El Niño
skapt den verste tørken på 30 år.
Ifølge etiopiske myndigheter vil
10,2 millioner være truet av kritisk
matmangel i 2016. Mer enn halvparten av disse er barn.

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er
vann noe av det aller første Kirkens
Nødhjelp stiller med i katastrofer.
De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der

Aldri før har vi sett så mange store
humanitære kriser på en gang.
Kirkens Nødhjelp er i katastrofen
med rent vann. Nå trenger de din
hjelp.

alt er ødelagt. Samtidig jobber de
sammen med folk i utsatte områder for å forebygge den neste
naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp
jobber også med å påvirke
politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene.
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp
for å hjelpe. 15. mars går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon 2016 av
stabelen. Dette er menighetenes
egen aksjon. Ditt bidrag gjør det
mulig for Kirkens Nødhjelp å være
der med rent vann når katastrofen rammer. Derfor håper vi du vil
støtte fasteaksjonen i Sunde,
Madlamark og Hafrsfjord, med
penger i bøssa. Vi oppfordrer deg
også til å bruke stemmen din i
fasteaksjonens klimakampanje og
slik bidra til å stoppe klimakrisen.

FASTEAKSJONEN 2016

13.–15. MARS
Send GAVE på
sms til 2426 (200 kr)
eller benytt
kontonummer
1594 22 87493
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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 6.mars 11.00 Halås.
Syvertsen. Årsvoll. Oppdrag ukjent. Konfirmanter. Søndagsskole.

Søndag 13.mars 11.00
Syvertsen. Årsvoll. Dåp. Boblende
Glede. Kirkemiddag til inntekt for
tomt i Thailand.

Søndag 20.mars 11.00 Emmerhoff. Sellevold. Dåp. Nattverd.
Skjærtorsdag Fellesgudstjeneste i
Revheim kirke

Langfredag 11.00 Syvertsen.
Ghilea.

1.påskedag 11.00 Syvertsen.
Årsvoll. Solist og blåsere. Dåp.
Nattverd.

Søndag 3.april 11.00 Syvertsen. Sellevold. Mannskoret. Dåp.
Nattverd.

Søndag 10.april 11.00
Syvertsen. Årsvoll. Småbarnsang.
Dåp.

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

MADLAMARKMENIGHET
2 / /BRUK
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Det er all grunn til å markere at
Madlamark kirke nå er 40 år, med
et tilbakeblikk på
menighetens alle aktiviteter i
Madlamark bydel og et blikk
fremover på at Madlamark kirke
og Madlamark menighet har en
sterk plass i bydelen og på ulike
måter vil være synlig i bydelen.
Det er derfor planlagt en rekke
arrangementer til høsten, slik
som:
Friluftsgudstjeneste i
begynnelsen av september

Onsdag 2. mars kl 11.00
Møyfrid Skrettingland: Om og av
Torvald Tu. Andakt

Konserter og andre arrangement
hver torsdag i november

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

Onsdag 30. mars kl 11.00

Jubileumsgudstjeneste 1. søndag i
advent, den 27, november
«Fest i Guds Hus» der
menighetens kor og musikkrefter
deltar

Stavanger sett fra innsiden.
Presentasjon av Ryfastprosjektet
v/ Øyvind Ellingsen. Utlodning.

Utgivelse av et jubileumshefte om
Madlamark kirke, menighetsarbeidet og program for
jubileumsfeiringen

Onsdag 13. april kl 11.00

Vær med og marker at
Madlamark kirke er 40 år!

Trygve Hestness». «Visst skal våren
komme.»
FACEBOOK.COM/

Første byggetrinn av Madlamark
kirke ble innviet 1. søndag i
advent 1976, den 29. november
1976. Da ble menighetssalen
bygget sammen med den ene
kontorfløyen og alle møterommene i underetasjen. Den
gangen ble menighetssalen
brukt som kirkerom. Først ca. 20
år etterpå ble resten av kirken
bygget slik den fremstår i dag
med kirkesal og en ekstra
kontorfløy.

Ekstra belysning av kirken i
november slik at kirken om
kvelden blir synlig på lang avstand

FORMIDDAGSTREFF

Onsdag 16. mars kl 11.00

FØLG OSS PÅ
FACEBOOK

MADLAMARK KIRKE
40 ÅR

Din bydel – din kirke

TORSDAGENE
10. MARS OG 7. APRIL
KLOKKEN 20.00

Vi deler med hverandre og synger sammen fra
norsk salmebok 2013.
Ta med en venn og kom til en meningsfull
avslutning på kvelden.
Enkel diett etterpå
Målgruppen: De under 60 ;-)
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HAFRSFJORD MENIGHET
Du kan hjelpe

I kriser er vann kritisk. Derfor er vann
noe av det aller første Kirkens Nødhjelp
stiller med i katastrofer. De sørger for
rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig
jobber de sammen med folk i utsatte
områder for å forebygge den neste naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber
også med å påvirke politikere og andre
beslutningstakere til å stanse klimaendringene.
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for
å hjelpe. Tirsdag 15. mars går Kirkens
Nødhjelps fasteaksjon 2016 av stabelen
i Hafrsfjord menighet. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør

det mulig for Kirkens Nødhjelp å være
der med rent vann når katastrofen
rammer. Derfor håper vi du vil støtte
fasteaksjonen ved å stille som bøssebærer. Alle konfirmantene våre er med
å går med bøsse denne dagen, men
siden vi i år har et mindre kulle enn
det vi pleier, trenger vi flere bøssebærere for å dekke alle husstandene i
menigheten. Noen timer en ettermiddag, kan bety en enorm forskjell for de
som trenger rent vann. Ta kontakt med
menighetskontoret 51 93 92 54 eller
send en mail til grete.stuen.vestol@
stavanger.kommune.no for påmelding og mer info. Eller du kan bare
stille opp på Hafrsfjordsenteret tirsdag
25.februar kl.17.00 og utover.

Kvinnefrokost
5. mars 2016 kl. 10.00

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. Påmelding 51 84 04 00.
Overskuddet går til Ecuadorprosjektet og
Kirkens bymisjon.
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HAFRSFJORD
HAFRSFJORD MENIGHET
MENIGHET
Arbeidspraksis i menigheten
I uke 6 var vi så heldige å ha to
9.klasse jenter i arbeidspraksis. De
heter Hanne Reiestad og Dorthea Ørke
Landre. De ville finne mer ut av hvordan det er å jobbe i menighet, og fikk
være med på ulike aktiviteter gjennom
uken, samt noe kontorarbeid.

Blant annet var de med på tårnagent
klubben som vi har for de som går i
4.klasse, mandager i partallsuker. De
fikk ansvar for noen leker og var med
på å lage energibarer. Ingen tvil om
at Dorthea og Hanne var de meste
populære lederne! De var også med på
babysang onsdag formiddag. Her fikk
de ansvar for å forberedte samlingen
med å finne frem matter og instrumenter, kaffe og kjeks. De var heldige å
få «låne» noen babyer, og var med på
noen av sangene.
Torsdag ettermiddag var de med på
familiekoret «KOS». Vi fikk også god
hjelp med forberedelser til tårnagent
helgen, som skal være nå siste helgen
i februar, og de var med å lage ferdig
en Power Point fra konfirmantweekend
som vi skal vise på festen den 2.mars.
Dorthea og Hanne er to positive jenter
som tar en utfordring på strak arm.
Så vi benytter igjen anledning til å si
hjertelig takk for den flotte innsatsen
disse to jentene gjorde i arbeidsuken
her hos oss!

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: 51 93 92 55
audun.erdal@stavanger.kommune.no
Daglig leder Ragna Åreskjold: 51 93 92 53
ragna.aareskjold@stavanger.kommune.no
Kantor Vit Kolos: 51 93 92 56
vit.kolos@stavanger.kommune.no
BU sekretær: Marit Stensrød (Perm.)
Mariann Oaland Roti: 51 93 92 57
mariann.oaland.roti@stavanger.kommune.no

Kateket Grete Stuen Vestøl: 51 93 92 54
grete.stuen.vestol@stavanger.kommune.no
Menighetspedagog: Solveig Alette
S.Skeie: 51 93 92 58
Solveig.alette.skeie@stavanger.kommune.no

Vaktmester Astrid Pedersen: 51 93 92 59
astrid.pedersen@stavanger.kommune.no
Kontorfullm. Kristin Ascard: 51 93 92 52
Kristin.ascard@stavanger.kommune.no
Kirketjener: Knut Amdal
Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:
Åsmund Johansen.

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i
Revheim kirke
Søndag 6. mars kl. 11.00
Gudstjeneste. Anne Margrethe Ree
Sunde. Nattverd. Dåp. Offer til Kirkens
SOS. Søndagsskole
Søndag 13. mars kl. 11.00
Gudstjeneste. Anne Margrethe Ree
Sunde. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet. Søndagsskole
Palmesøndag 20. mars kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Audun
Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet i Nepal.
Skjærtorsdag 24. mars kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste. Audun Erdal.
Offer til Menighetsarbeidet.
Langfredag 25. mars kl. 19.00 i Sunde
kirke
Påskedag søndag 27. mars kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Audun Erdal.
Dåp. Nattverd. Offer til Barne- og
ungdomsarbeidet.
Søndag 3. april kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste.
Audun Erdal. Dåp. Offer til Barne- og
ungdomsarbeidet.
Årsmøte etter gudstjenesten!

DØPTE

31.01.16 Ellie Sophia Vik Bjerk
(Hundvåg kirke)
07.02.16 Frida Stava Bruun
14.02.16 Anders Skogli Johnsen
Elsa-Emine Lillesund Tønnessen
21.02.16 Theo Christoff Sikveland
Håland (Sunde kirke)

VIGDE

30.01.16 Linn Breivik og Sveinung Gjerde

DØDE

20.01.16 Liv Gran, f. 1938
03.02.16 Bodil Holter, f. 1942
15.02.16 Laura Paulsen, f. 1920

Det skjer i menigheten
Følg med på
www.hafrsfjord-menighet.no eller
«lik» gjerne menighetens side på
Facebook.
Ta kontakt med oss ved spørsmål!

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

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

Master of the Universe Mandag kl
18.30 – 19.30 i oddetallsuker for
5. – 7. klasse.

Formiddagstreff Tirsdag 29.3.
kl. 10.30. Johannes Hovda

Søndagsskole 6.3., 13.3.
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.

Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 – 18.00
i partallsuker. For hele familien.
Salmekveld Vit Kolos. Onsdag 30.3. kl.
19.30 – 21.00.
Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i
oddetallsuker.
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Prestevikar i Hafrsfjord menighet

Bli kjent med
Barabbas!
Er du, eller blir du snart 5 år?
Da inviteres du til
Barabbas-samling
onsdag 16.mars kl. 17
på Hafrsfjordsenteret!
Vi skal høre historien om Barabbas,
ha eggejakt og mye annet gøy.
Du får boken om Barabbas med hjem!
Følg med i posten for invitasjon!
Mer info på Hafrsfjord-menighet.no

Anne Margrethe Ree Sunde har i februar/mars en 5 ukers praksisperiode som fungerende sokneprest i Hafrsfjord menighet. Anne Margrethe er utdannet teolog og jobber
som personalrådgiver ved bispedømmekontoret, men fullfører nå praktikum for å
kunne bli ordinert til prest til sommeren. Anne Margrethe er gift og har tre barn i
alderen 0-6 år. Hun har mye erfaring fra barne- og ungdomsarbeid. Audun Erdal har
i denne perioden ansvar for å følge opp studenten og får ekstra tid til andre oppgaver.

Å preste

Jeg fortalte en venn at
jeg skulle ha pause fra
mammapermisjonen for
å ha praksis i Revheim
kirke, og han svarte: «Skal
du ut og preste nå?»
Mange har spurt meg hva en
prest egentlig gjør, og da
svarer jeg at det er det jeg
skal finne ut av. For som
mange andre har jeg også
hatt et inntrykk av hva
prestene gjør, men nå er tiden inne for å selv erfare
hvordan prestehverdagen er.
Når man skal gjøre ting man
ikke har gjort før, som
å forrette en begravelse,
er det naturlig å kjenne
på nervøsitet. Som prest
skal man helst være den
trygge personen som sier
ord til trøst, oppmuntring
og håp. Men hvilke ord er passende i akkurat denne situasjonen? Det lurer kanskje
presten på.
Som i alle andre yrker er det forventet profesjonalitet og 100 % innsats fra presten. Da
kan det være nærliggende å kjenne på prestasjon. Prest og prestasjon. Henger disse
ordene sammen? Noen føler kanskje på prestasjon ved å skulle møte en prest. Må
man smile ekstra fint og vise frem sine beste sider?
Nei, prester er som alle andre mennesker, de gjør stadig feil og tabber seg ut. Presten
har ingen forrang fremfor andre mennesker. Hverken presten eller de som møter
presten trenger å fokusere på prestasjonen. Budskapet fra presten skal jo være stikk
motsatt! Troen handler ikke om prestasjon, men om å ta imot en gave som gis helt
gratis. AMRS

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
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Get Connected!
5. februar var årets første Get Connected ungdomsgudstjeneste i
Sunde kirke. Det var over 50 ungdommer tilstede i gudstjenesten
som inneholdt både nattverd, bønnevandring, lovsang ved GetConnected-bandet og tale fra Daniel Sjøen som hadde kommet
helt fra Karmøy for å snakke om hva det vil si å være en kristen.
Etterpå fortsatte festen utover kvelden med Connect i C-salen slik
vi har annenhver fredag for alle ungdommer fra 8. klasse og oppover. Det var gratis vafler til alle, og mye godt til salgs i kiosken.
Brettspill, pingpong og god stemning! Vi tok oss en liten prat med
noen av de som var der, for å høre hva de synes om ungdomsklubben vår.
Aline (14) og Ine (15) syntes det var kjekt å være der, og at de
hadde fått et godt inntrykk av Connect. Blant alle de engasjerte
ping-pong-spillerne traff vi også Malin (14), Cathrine (14) og Alexander (14). De fortalte at de pleide å komme på Connect, og at i
dag var de der på grunn av Get Connected. «På Connect pleier vi
å henge med venner - det er kjekt å treffe bekjente!» fortalte de.
Det var mange ungdommer i lokalet som heiv seg over de nystekte vaflene da de dukket opp, men også pizza, brus og smågodt i
kiosken er ganske populært. Kristine (14) og Emma (15) var også
der denne fredagen, de fortalte at de pleier å være på Connect,
og at de kommer på grunn av kiosken, venner og å få kryss for
gudstjeneste som konfirmanter. De syntes også det var kos med
mat og spill.
4. mars er neste Connectkveld denne våren. Da blir det konkurransekveld med mange kjekke brettspill. Vi har kjøpt inn en del
nye spill som skal brukes for første gang denne kvelden. Det vil
også bli quiz, konkurranser, og turneringer i spill som Fifa-16 og
bordtennis, og ikke minst så blir det premier i alle konkurransene!

Ungdomsklubben Connect er i Sunde kirke annenhver fredag i oddetallsuker fra klokken 19:00-23:00 for alle ungdommer fra 8. klasse og oppover.

Sunde kirke lør 9. april kl 15.30:

Gubben og Kjerringå rydder og roter i hagen
Det er vår, og Gubben og Kjerringå har gått
ut i hagen for å nyte sola som titter fram.
Gubben og Kjerringå får oppleve mye
spennende denne stunda ute i hagen,
der sola vekker til liv både dyr og planter.
Gubben, han skal prøve å få reparert hageslangen. Kjerringå, hun prøver å få vasket
vinduene. Men, glade som de er i å synge
og fortelle, er det fort gjort å bli distrahert...
Vi får se hva de får til på denne fine solskinnsdagen.
Velkommen til en forestilling, der barna får
delta og bli kjent med figurer fra Alf Prøysens univers gjennom fortelling, sang og
bevegelse.
”Gubben og Kjerringå” er en duo bestående av Kristine Helgeland Mosdøl og Sture
Mønnich. Begge driver egne foretak som
artister og tilbyr bl a forestillingen ”Gubben
og Kjerringå rydder og roter i hagen”.
Forestillingen varer i ca 40 minutter. Passer for barn fra ca 3 år og oppover, og ellers for alle som er glade i Alf Prøysen.

”Gubben og Kjerringå” er en duo bestående av
Kristine Helgeland Mosdøl og Sture Mønnich.
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Sunde kirke torsdag 17. mars kl 19.30:
Multimediaforestillingen «Mitt Nabolag»
- sju skjebner i musikk, ord og bilder
Christian Stejskal er norsk fiolinist, fotograf og historieforteller med base i Kairo
i Egypt. Han har de siste 5 årene jobbet
med en multimedia forestilling som er beretningen om hans pilegrimsferd til fots fra
fødebyen Wien, via Jerusalem til Axum i
Nord-Etiopia. Underveis på denne reisen
møtte han «Zabaleenerne», Kairos uoffisielle kristne søppel arbeidere i det såkalte
«Garbage City» i Kairo. Etter å ha avluttet
sin pilegrimsferd i Axum så flyttet han inn i

dig som han viser bilder og spiller arabisk
musikk og koptiske sanger på fiolin.
Arbeidet har fått støtte fra «Fritt Ord» og
«Stiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og
Nils Astrup».
Entré kr 100,Søppelbyen hvor han bodde sammen med
«Zabaleenerne» samtidig som han livnærte
meg som fiolinist ved operaen i Kairo. Han
har fotografert livet blant søppelarbeiderne, samtidig som han har skrevet noveller
fra Søppelbyen.

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

I multimediaforestillingen tar han publikum
med på en fargerik og personlig reise fra
sin fødeby til sitt liv blant Zabaleenerne
hvor han forteller syv fortellinger om syv
menneskeskjebner fra Søppelbyen, samti-

Langfredagsgudstjeneste

25. mars kl. 19.00
Prest: Asle Tveit

Kunstneriske innslag ved:
• Wibeke Wetaas (sopran)
• Sindre Øgaard (baryton)
• Åshild Spikkeland
(kirkemusiker)

Påskedagsgudstjeneste
Søndag 27. mars kl. 11.00
Prest: Asle Tveit

Kunstneriske
innslag ved:
Ann-Kristin Sørvåg,
Åshild Spikkeland
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Velkommen til Påskefrokost
i Sunde kirke
Påskedag fra kl. 09.30
Åpent for alle!
Ta gjerne med deg venner.
Ingen påmelding.

I stedet for inngangspenger,
setter vi frem en kurv der du kan
legge igjen penger til dekke av mat,
hvis du har mulighet.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 15. mars
KN's årlige fasteaksjon har som mål å samle inn penger
til de som trenger det mest. Årets tema: «I kriser er vann
kritisk».
Har du anledning å være med som bøssebærer? Møt
opp ved Sunde kirke 15. mars kl 17.30. Det tar ca. en
time å gå en rute. Når du leverer tilbake bøssen, får du
boller og kakao, eller en kaffekopp. Dette er gøy og meningsfylt for både voksne, barn og ungdommer!

SUNDE MENIGHET

Strikkekafé

Velkommen til gudstjenester
i Sunde kirke

kl 11.00-13.00 i Sunde kirke
10. mars og 7. april
Ta med strikketøy eller annet håndarbeid,
eller kom for en sosial formiddag.

Formiddagstreff
For pensjonister og
andre interesserte

1. mars, Sunde kirke
Diakon Grete Fiksdal har bibelbetraktning og forteller
om Utstein Pilegrimsgard.
15. mars, Sunde bedehus
Andakt av Sigmund Stokkeland. Sang
av Bjørg og Håkon Meland. Utlodning.
5. april, Sunde kirke
Besøk av Åsmund Johansen
m.fl. fra Gann forteller om turene,
har andakt og synger.

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. Hilde
Sande. Dåp. Nattverd. Offer til Diakoniarbeidet.
Palmesøndag 20. mars kl. 11.00.
Joh. 12, 1—13. Vikar. Dåp. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet.
Skjærtorsdag 24. mars kl. 19.00.
Joh. 13, 1-17. Felles gudstjeneste i Revheim kirke. Audun Erdal.

14.02.16 Anders Skogli Johnsen
(Revheim kirke)
14.02.16 Elsa-Emine Lillesund Tønnessen
(Revheim kirke)
21.02.16 Theo Christoff Sikveland Håland

Søndag 3. april kl. 11.00.
2. søndag i påsketiden. 1. Pet. 1, 3-9.
Sprell Levende gudstjeneste. Asle Tveit.
Tårnagentene deltar. Dåp. Nattverd. Offer til Trosopplæringsarbeidet.
Søndag 10. april kl. 11.00.
3. søndag i påsketiden. Mark. 6, 30-44.
Prost Stefan Emmerhoff. Dåp. Nattverd.
Offer til Menighetsarbeidet. Søndagsskole.

Betraktninger fra et sidespor
"Gud møter oss i og gjennom våre erfaringer. Det er de som gjør oss til dem vi
er. Det gjelder alle erfaringer, ikke bare de
ekstraordinære."
Men, kan det naturlige overnaturlige bli en
større del av vår hverdag?

DØDE

Sang v/Hilde Svela.
Enkel bevertning.
Kollekt.

18.01.16 Henny Marie Kvæstad, f. 1939
05.02.16 Sverre Nilsen, f. 1952
12.02.16 Thor Jakobsen, f. 1937
Sunde menighet
Besøksadrsse: Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord
Postadresse:
PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:
51 59 46 00
E-Post:
Post@Sunde-menighet.no

Torsdag 31. mars kl. 11.15.
Gudstjeneste på Sunde sykehjem. Asle
Tveit og Geir Stokke.

Sunde kirke 14. april kl 19.00:

Formiddagstreffet varer fra 10.30-12.30.

DØPTE

Langfredag 25. mars kl. 19.00.
Mark. 14,26-15,37. Asle Tveit. Sang v/
Wibeke Wetaas og Sindre Øgaard.
Påskedag 27. mars kl. 11.00.
Joh. 20, 1-10. Høytidsgudstjeneste. Asle
Tveit. Dåp. Nattverd. Sang v/Ann-Kristin
Sørvåg. Offer til Misjonsprosjektet.

Arr: Undervisningsutvalget

Berit Helgøy Kloster og Ingveig Reindal
samtaler og undrer seg over livet.

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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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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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

