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Et godt minne

Tlf. 51 88 12 34
alphabegravelse.no

Døgnvakt: 924 25 000

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

Åpningstider: Hverdager 08:00 - 20:00 Lørdag 09:00 - 18:00

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord

Tipping

Rikstoto

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

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

Kinesisk og kontinental mat
Åpningstider:
Mandag-fredag: 14.00-22.00
Lørdag stengt
Helligdager og søndager: 13.00-22.00

Ring og bestill:  51 86 42 00
Kvernevik Ring 215  v/Kiwi & Tanangerbroen

Snoopy   
 FASTFOOD

REGN KAN VER 
LIGA SÅ GLATT!

Revheimsv. 74 • T: 5163 7790 • badekk.no

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

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

Tlf. 51 89 20 02
www.hafrsfjord-smaadyrklinikk.no

Besøk vår Facebookside!
Regimentveien 128, 4045 HAFRSFJORD

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

Du finner oss på Revheim. Velkommen!
Dyrlegene Håvard Y. Pettersen og Vibeke Kvande

Regimentveien 128, 4045 HAFRSFJORD
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Tanker i tiden
TURID KALVIG SOLA (SV), NESTLEDER I BYDELSUTVALGET

Jeg bor på Sunde. Det har jeg gjort nesten alltid 
siden jeg var 8 år. Jeg er gift og har 2 voksne 
 gutter, svigerdøtre, 1 barnebarn og 2 barnebarn på 
vei. Jeg er inne i min 2. periode i Madla bydels-
utvalg. Startet som vara, men kom inn som fast 
representant i løpet av forrige periode og er nå 
nestleder.
 Den gangen på 60 tallet da mor og far kjøpte 
hus i Olavshagen på Sunde syntes vennene deres 
at de var galne som ville flytte til et forblåst sted 
langt ut på landet. De var alle oppvokst i byen 
og syntes nok at Sunde var langt ut i øde marken. 

Kanskje det var sånn den gangen? Jeg har en formening om at Tananger 
 bussen gikk sånn ca. 1 gang i timen – hvis den kom. Det er ikke sikkert det var 
helt riktig, men det er sånn jeg husker det.
 Vi var 4 stykker fra klassen min på Våland skole som begynte sammen på 
Sunde i 2. klasse. Så det var storinnrykk av «byasser» på den tiden. Det som 
var det fineste var nok nærheten til sjøen. Det var vi ikke vant med i byen. Vi 
fikk raskt en liten båt, og far og jeg rodde på fiske og fikk mye fisk. Senere fikk 
vi en litt større båt med motor som het Christine Ohlsen og til slutt en  gammel 
snekke med det stolte navnet: Constantia. En båt måtte nemlig ha et navn 
som det fantes en sang om mente mor og far. Og sånn ble det til at vi søstre 
lærte noen ganske saftige sjømannssanger, uten at jeg tror vi tok nevneverdig 
skade av det.
 Ikke lenge etter at vi flyttet til Sunde begynte arbeidet med å bygge molo, 
og Ytre Hafrsfjord Båtforening ble etablert. Mange av naboene hadde båt og 
vi kunne ferdes der enten for å bade, fiske eller bare være der. Både vi som 
var barn da og mine barn hadde stor glede av det. Jeg husker at guttene lå 
på moloen og fisket mort som de gikk hjem og solgte til morfaren. Og morfar 
syntes mort var det beste som fantes. Dessverre har området vært avstengt i 
mange år, og det har ikke vært mulig for «vanlige folk» å ferdes der. Det har 
vært gjort en del forsøk opp gjennom årene på å komme til en enighet uten at 
det har lykkes, noe jeg synes er veldig synd. Men nå har vi fått en flott tursti 
lang hele Hafrsfjord som gjør hele området mer tilgjengelig for aktiviteter. 
 Og det bringer meg over på et nytt tema: hundeskit og annet boss. Langs de 
fine turstiene våre er altfor mye boss. Mange ganger skjemmes jeg på vegne av 
oss hunde eiere når jeg ser hvor mye som bare ligger igjen. Vi må skjerpe oss! 
Og det er ikke bedre at det ligger igjen allslags annet rusk og rask. Midt oppi 
dette har kommunen foreslått å redusere antall bossdunker i turområdene. 
Ja, vi har ansvar for vårt eget boss, men jeg tviler på det dette er veien å gå. 
Madla bydelsutvalg har derimot foreslått at vi burde få flere bossdunker for å 
få det enda finere i turområdene våre.
 Nå gleder jeg meg til våren, og da ønsker jeg alle de flotte korpsene i 
 bydelen lykke til framover. Som korpsmusikant selv vet jeg at korpsene er i full 
aktivitet hele året. Men det er ekstra kjekt og et av de aller beste vårtegnene 
når korpsene kommer ut i gatene for å spille.

Prod.: Nordvesten / Kai Hansen Trykkeri
Opplag 8900
Org. nr 970 558 551
Bankkonto: 3201.39.14388 (SR-Bank)
Web: nordvesten.net
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Fra redaksjonen:
Nordvesten – et bedre blad enn noen gang!!
Vi i redaksjonen er stolte hver gang vi kan sende ut et nytt blad til alle dere 
som bor i Madla. Med nytt trykkeri synes vi bladet er blitt bedre enn noen 
gang. Vi håper dere alle finner stoff dere synes er interessant. Og er det noe 
dere savner, er vi svært glade for tilbakemelding. Vi vil jo gjerne skrive om alt, 
men så lenge alt gjøres på dugnad, trenger vi hjelp fra flere som har lyst å 
være med som bidragsytere. VELKOMMEN TIL Å TA KONTAKT!
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www.haf rs f jo rd .no  /  51  89  60  90

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

Kvassheim Elektriske

firmapost@kvassheim.no

Tlf: 51 55 88 11

Madlakrossen 1, 
4042 Hafrsfjord

Er det tid for en 

tannsjekk?

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.

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

Din Interiørbutikk

Vi utfører også håndtverktjenester

Maling Tapet Tepper Gulvbelegg

TANNLEGE ANDREW WURNER
Har overtatt praksisen til Joar Bratland. 

Vi tar imot gamle og nye pasienter.

Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord. 
Gratis parkering. 

Andrew kontaktes på 51556067  
eller post@tannlegewurner.no

Velkommen!
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Faste aktiviteter er:
Mandag:
kl. 10.00 Bridge

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, 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 

NYHET:
Er det noen som vil spille bord-
tennis på dagtid. Vi har utstyret.

60 + trening:
Mandag:
Kl. 10.00 Trim med Siri  
Malmstrøm
Kl. 11.00 Trening med fysiotera-
peut 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:
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 gjen-
nom styrke og bevegelse  
ved Astrid Eriksen 

Ledige plasser på alle trim-
gruppene. Det selges treningskort 
for våren 2016

April:
Tirsdag 5. kl. 11.15
Velvære i hverdagen , tips og 
råd for beskyttelse av solen ved 
 Solveig Mortensn, A`vera pro-
dukter. 

Onsdag 6. kl. 12.15
Ei bygd på randen av katastrofen. 
Fra krigsårene på Forsand ved 
Tora Liv Thorsen. Entrè kr. 50,-.

Onsdag 13. kl.12.15
Hvordan forberede hagen etter 
vinterdvalen ved Ole Geir Skjæve-
land. Han vil også gi gode råd og 
tips til planting i krukker og kar. 
Entrè kr. 30,-.

Onsdag 20. kl.12.15
Sett & Hørt. Folk e løgne – og 
noen e steingalne! ved Rolf 
Schreiner. Entrè kr. 50,-.

Onsdag 27. kl. 12.15
Historien bak Skifestivalen BLINK 
– et arrangement som samler 
verdenseliten på ski og ski-
skyting. Entrè kr. 30,-.

MADLA BYDELSHUS

Vertskapsleder  
Gro Sørli Sikveland

MADLA
Madla bydelshus

Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

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

Frisør Inger Maribu
Fotterapeut Anita Holstad Joa

Se nærmere info: 
”Det skjer” i Rogalands Avis 

og ”Kalender” Stavanger Aftenblad

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

Torsdag 28. Dagstur til  
«Det Amerikanske Lista».
Påmelding på det enkelte senter. 
Pris kr 1 295,- pr. pers.
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TEKST: JANE DORNER

Madlaspeiderne har det siste 
år hatt et prosjekt som har hatt 
til formål å gi barn og ungdom 
med fremmedkulturell bakgrunn 
en mulighet til læring gjennom 
friluftsopplevelser. Prosjektet er 
finansiert av Barne-, ungdoms- og 
familiedepartementet gjennom 
Stavanger kommune. Vi har i den 
forbindelse samarbeidet tett med 
Johannes læringssenter og hatt  
4 større arrangementer og turer.  
I vinterferien hadde vi 17 elever fra 
10. klasse med til Madlaspeidernes 
hytte «Frikvarteret» på Ådneram for 
å oppleve norsk vinter på fjellet. 
Det var 9 forskjellige  nationaliteter 
på tur i lag, og ingen hadde tidlig-
ere vært på fjellet og kun opplevet 
snø i Stavanger by. Turen startet 
mandag morgen med buss fra 
 Johannes læringssenter i et fan-
tastisk flott vintervær. Turen opp 
gjennom et nydelig kledd vinter-
lanskap i strålende sol gjorde stort 
inntrykk på alle og kamera ble flit-
tig brukt underveis. Vel fremme på 
Frikvarteret ble det lunsj, utdeling 
av ull og varme klær og så var det 
ut på første skitur for alle. Det ble 
en stor utfordring og mye smil og 
latter. Bare å få på skibukse og lue 
var uvant når man er fra en kultur 
hvor skjørt og tørkle pleier å være 
kleskoden. Å kle seg riktig etter 
vær og temperatur er viktig læring 
for alle. Etter litt øving i å komme 
opp å stå når man har fallt var vi 
klar for første tur i terrenget. Et par 
hundre meter på ski kan virke som 
en uoverkommelig strekning første 
gang, men før dagen var omme 

Madlaspeiderne
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deltok alle i en felles stafett. God 
tid til lek med akebrett og kos i 
snøen ble det også og da solen for-
svant i fjellet bak skitrekket trakk vi 
inn og fyrte i peisen. Alle elevene 
deltok i fellesoppgaver slik det er 
vanlig på hytteturer og dermed var 
middagslaging og oppvask ingen 
sak å få til. På kvelden ble det spill 
og kos, og selvom ikke alle snak-
ket norsk eller engelsk ble det livlig 

snakk og hyggelig gitarspill i stuen 
likevel. Etter en god natt søvn var 
vi igjen klar for skitur og denne 
gang pakket vi med både oste-
skiver til steking på bål, ved, sitte-
underlag og varm drikke. Kanksje 
litt uvant for noen å smøre seg 
skiver for å gå ut å spise når man 
har en fin hytte å spise inne i. Men 
det er jo litt av den norske kul turen 
som er viktig å vise frem til de 

som ikke er født her. Etter enda en 
koselig kveld og god nats søvn var 
det tid for opprydding og avskjed. 
En utolig kjekk og taknemmelig 
gjeng vinket farvel til oss  etter tre 
dager på fjellet. Fulle av nye og 
annerledes opplevelser og med litt 
mer kunskap om norsk kultur gikk 
turen tilbake til byen. Vi håper vi 
får mulighet for enda flere turer og 
opplevelser i året som kommer.



TEKST OG FOTO: JOHN ALFRED AASLAND

70 år er ingen grense
Leik Woie er opprinnelig fra Woie 
ved Grimstad. Han er gift med ei 
madlajente og har bodd meste-
parten av sitt yrkesaktive liv på 
Madla. Mange i Rogaland som har 
hatt hjerteproblemer, vil kjenne 
til Leik Woie. I flere år var han 
han mer og mindre identisk med 
Hjerteavdelingen på vårt lokale 
sykehus. At han også hadde en 
sentral rolle i utbyggingen av SUS er 
nok mindre kjent blant den store 
allmenheten. Da han takket av ved 
oppnådd aldersgrense for sju år 
siden, var det ikke godstolen og 
sofaen som lokket – det var ønsket 
om å gjøre en innsats innenfor 
hjerteforskningen. Tid til forskning 
hadde det blitt lite av da storpar-
ten av dagene hadde gått med til 
pasientbehandling og administra-
tive gjøremål. Pensjonisttilværelsen 
skulle gjøre at forskningsarbeidet 
kunne få fornyet fokus.

Nye undersøkelsesmetoder
11. mars var det klart for doktor-
disputas i en fullsatt aula på SUS.  
Leik Woie hadde i en alder av  
77 år skrevet en avhandling med 
den lange og for de fleste kryptiske 
tittelen: Myocardial infarction: 

Scar size, fibrosity, transmurality, 
myocardium at risk and location. 
A late gadolinium-enhanced car-
diac magnetic resonance (LGE-CMR) 
study using novel methods. Litt 
enklere fortalt betyr det at han og 
hans team har utviklet nye me-
toder for å undersøke infarkt-arr 
i hjertet ved hjelp av magnet-
tomografi. Dette har vist seg å være 
langt mer effektivt enn de metoder 
som hittil har vært i bruk. Metoden 
kan bl. a. også brukes til å vurdere 
faren for alvorlig rytmeforstyrrel-
ser og i behandling av hjertesvikt. 
Diagnosen blir enklere å sette og 
ikke minst blir den mer nøyaktig 
enn hva tidligere metoder kunne gi 
behandlerne.

Samarbeid mellom SUS og UIS
I forbindelse med at det er beslut-
tet å flytte SUS til universitetsom-
rådet på Ullandhaug, er det blitt 
hevdet at en nærlokalisering av 
SUS og UIS vil gi synergieffekter. Her 
har vi et eksempel på at samarbei-
det mellom sykehus og universitet 
foregår utmerket også med nåvær-
ende plassering av disse to viktige 
institusjonene. Avhandlingen er 
blitt til gjennom et samarbeid 
mellom Hjerteavdelingen på SUS og 
UIS her representert ved Institutt 
for data- og elektroteknikk.

Hva er en doktordisputas?
En doktordisputas har en høytidelig 
ramme rundt seg. Først må doktor-
anden skrive et verk som etter en 
nøye gjennomgang blir godkjent 
av en kommisjon på tre medlem-
mer. I dette tilfellet var den ene 
av de sakkyndige fra Bergen, den 
andre var fra Lund og den tredje fra 
Universitetet i Stavanger. Doktoran-
den må så holde to prøveforeles-
ninger, en over et oppgitt emne og 
en over et selvvalgt emne. Dersom 
kommisjonen er fornøyd med disse 
forelesningene, er det duket for det 
som gjerne er et høydepunkt, selve 
disputasen. To av kommisjonsmed-
lemmene opptrer som opponenter 
og forsøker å belyse uklarheter i 
doktorgradsarbeidet. Da gjelder det 
for disputanten å svare så godt han 
kan og vise at han behersker sitt 
emne fra a til å.
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Doktorgrad til Leik Woie (77)
De siste årene har vi sett en revitalisering av eldre menneskers yrkes-
liv og samfunns engasjement. For noen få år siden var det helt vanlig 
at godt arbeidsføre folk sprang fra  jobben så fort beina kunne bære 
dem når den etterlengtede pensjonsalder var innen rekkevidde. I dag 
har denne tendensen snudd. Tall fra SSB og andre institusjoner viser 
ganske entydig at flere eldre nå velger å stå i jobben så lenge det er 
mulig. På få år har den alminnelige avgangsalderen økt med flere år. 
Et godt eksempel på dette er Astrid  Nøkleby Heiberg som i en alder 
av 77 år ble utnevnt til statssekretær i Helse- og sosialdepartementet. 

Stortinget har tatt konsekvensen av denne utviklingen og har satt den gene relle alders-
grensen til 72 år. Neste trinn på utviklingen er å heve aldersgrensen til 75 år.

Leik Woie under disputasen 11. mars på SUS.

Leik Woie.



Innledningen bør være et  
eksempel for andre
Denne gangen var det ingen hard 
duell mellom opponenter og 
disputant. Det hele artet seg mer 
som en samtale mellom forskere 
omkring emner som kalte på felles 
interesse. Selv om mye av samtalen 
gikk over hodet på menigmann, 
var det lett å forstå at dette var en 
usedvanlig god avhandling. Første 
opponent hevdet sågar at innled-

ningen var så god at den burde 
bli hengt opp som et eksempel 
til etter følgelse for andre doktor-
ander.

Mye ros
Det vanket mye ros og ikke noe ris 
i denne disputasen. Vi fikk høre 
at det hadde vært en glede for 
opponentene å arbeide seg gjenn-
om avhandlingen. Woie og hans 
medarbeidere hadde levert et 

originalt arbeid som gav grunnlag 
for ytterligere forskning. Arbeidet 
var dessuten fremtidsrettet, og 
det var grunn til å gratulere både 
Woie og universitetet med denne 
avhandlingen. Likeledes ble det 
påpekt at arbeidet var resultatet 
av et samarbeid mellom leger og 
ingeniører – et samarbeid mell-
om to fagfelt. Dette samarbeidet 
gikk som en rød tråd gjennom hele 
avhandlingen.

Veien videre
Selv om Leik Woie nå kan senke 
skuldrene og kanskje bruke litt mer 
tid på den nære familien, betror 
han oss at forskertrangen frem-
deles er til stede. Den gode mot-
takelsen dette arbeidet har fått i 
fagmiljøet, har gitt inspirasjon til å 
fortsette. Han kan også fortelle at 
det allerede foreligger forsknings-
arbeider som han mener er mer 
interessante enn de han nettopp 
har presentert. Nordvesten gratu-
lerer vår nye dr. philos. og ser med 
forventning fram til fortsettelsen.

PASS PÅ TRAFIKKEN / 9

Alt i glass og speil til nybygg og reparasjoner

post@farstad-glass.no              Tlf.: 51 85 47 00              www.farstad-glass.no

Tilbudet gjelder kun i Madlakrossen 22!

25% rabatt 
• på utskiftninger av 
punkterte vindusglass
• på skyvedørs-
garderober

Leik Woie under intens jobbing hjemme foran Mac’en.



TEKST OG FOTO: HELGE BRUNSTAD

Nordvesten har flere ganger skrevet tidligere skrevet om turstien langs 
Hafrsfjord. Arbeidet nærmer seg nå slutten og det er kun montering av 
brua rundt Håhammeren som gjenstår. Det er nå mulig å bruke turveien 
helt fra Møllebukta til Håhammeren, men her må en fortsatt noen uker til 
snu. Det er ventet at brua og hele turveien er ferdig til 1. juni. Nordvesten 
kommer tilbake med mer info i neste nr. Det er allerede mange som har 
begynt å bruke den nye turveien og når brua er ferdig, vil dette sikkert bli 
en av de mest populære turveiene i distriktet.
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Det har ikke bare vært fint vær når jobbinga 
har pågått: (Foto Maciek).

En drømmearbeidsplass i fint vær!

Turstien langs Hafrsfjord

Den lenge etterlengtede turstien langs Hafrsfjord fra  
Møllebukta til Vistehåla er snart ferdig.



PASS PÅ TRAFIKKEN / 11

Kommunen har lenge undret seg hvordan turveien skulle passere Håhammeren. For oss i Nordvesten er det stilig at den løsningen vi foreslå  
i februar 2013 med ei utvendig bro er valgt. Brua blir ca 35 meter lang og 3 meter over vannet.

Bropilarene er solid støpt fast under vannflaten. (Foto Maciek).

Maciek og Sylwester jobber med brofestet nord for Håhammeren.



Den første formålsparagrafen hadde 
fire punkter:
1.  Å arbeide for en bedre folkehelse.
2.  Å utdanne sykepleiere og også på 

annen måte virke for god organisert 
sykepleie i bygd og by.

3.  Å utbre kunnskap og bekjempe 
tuber kulose og andre folkesyk-
dommer.

4.  Å opparbeide syke og nødmateriell.
 
Initiativet kom fra en dame ved navn 
Fredrikke Marie Qvam, hun var også en 
av kvinnene som kjempet for stemme-
rett for kvinner. Hun ble valgt til for-
mann i styret. I det første styret satt 
blant annet Cecilie Thoresen Krog, som 
var Norges første kvinnelige student. 
Tidlig etter at NKS ble etablert hadde 
de fokus på kvinner og barns livsvilkår. 
I 1914 ble det etablert kontrollstasjo-
ner for mor og barn. Da helsestasjons 
virksomheten ble lovpålagt tjeneste på 
1970 tallet var det ca 1200 helsestasjo-
ner i Norge, og NKS eide og drev 700 av 
disse.
 Fredrikke ble omtalt som «korri-
dorens dronning» betegnelsen hen-
speilet på de metoder hun brukte for å 
nå de målene hun satte seg. Fredrikke 
møtte personlig opp foran avstemnin-
ger på stortinget, skrev brev til kvinner 
som var gift med menn i posisjoner, 
søkte å få dem interessert i saken. Og 
det var ikke mange som sa nei til stats-
ministerinnen som hun også ble kalt. 
Gjennom dette arbeidet ble det dannet 

lokale sanitetsforeninger, og kampen 
for stemmerett var målet. Gjennom 
den kunne kvinnene sikres innflytelse 
på samme måte som menn.
 N.K.S. har vært nytenkende i alle 
år, ellers ville vi ikke overlevd i 120 år. 
Sanitetskvinnene har like viktige opp-
gaver i dag som for hundre år siden. 
Helseopplysninger har vært en rød tråd 
i alle år. I dag jobber vi med psykisk 
helse, skjønnhetstyranniet, vold, og 
integrering. Slagordet som er valgt 
for jubileumsåret er: «Nytenkende 
og  modige», dvs. vi ser behovet hele 
veien og justerer kursen etter dette.
 Sanitetskvinnene har stor påvirkning 
kraft politisk og gjennomføringsevne 
med sine 41.000 medlemmer. Dette er 
en posisjon vi må beholde og styrke 
slik at vi fortsatt blir lyttet til og har 
innflytelse på kvinners liv.
 Madla bydel har to sanitetsforenin-
ger, Madla og Kvernevik. Arbeidsom-
rådene kan være forskjellige, men 
 målet er det samme: Å drive forebygg-
ende helsearbeid blant unge og eldre. 
Så ønsker du å være med å bidra for 
gode saker som kreft, revmatisme, 
psykiske lidelser, kvinnemedisinsk 
forskning osv. Bli medlem!
 Å være medlem forplikter ikke annet 
en at du betaler en kontingent på 485 
pr. år. Da får du et blad i posten som 
heter Fredrikke det kommer ut 4 eller 
5 ganger i året. Der står det mye om 
saniteten sentralt og om foreninger 
rundt i landet. Men er du en som sitter 

hjemme og gjerne vil bidra mer så ta 
kontakt med leder i den foreningen du 
gjerne vil være, og føler tilknytning til. 
Det er sosialt og lærerikt å være med  
i denne flotte kvinneorganisasjonen.

Vi skal ta godt imot deg!

HILSEN KVERNEVIK OG  
MADLA SANITETSFORENING
OLAUG SVENDSEN OG ELSE ASTRID BERG
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Norske kvinners sanitetsforening 

N.K.S. er en av de eldste frivillige organisasjoner i Norge, og den største kvinne-
organisasjonen i landet. I 1895 opplevde man en reel fare for krig. Dette er noe  
av bakgrunnen for at NKS ble etablert 26. februar 1896. Historien om N.K.S. er en  
historie som i dag vil bli omtalt som sosialt entreprenørskap. Det dreier seg om kreative 
og modige kvinner som så behovet i samfunnet og handlet. Vi som sanitetskvinner  
i dag har en stor arv å formidle til alle de som ikke er kjent med denne viktig delen  
av norsk kvinnehistorie.

Fredrikke Qvam.
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August 2014 la vi ut på stien mot å 
sertifisere oss som Kvalitetsklubb. 
Det tok oss 16 måneder før vi var i 
mål. Gjennom denne tiden har vi 
lært enormt mye om egen klubb 
og hvor viktig det er å ha ett sett 
med tydelige regler å styre klubben 
etter.
 Veien er målet; I en kvalitets-
klubb er det prosessen i seg selv 
som er viktig. Utviklingen bør skje 
nær aktiviteten, med et sterkt 
eierforhold til arbeidet som gjøres. 
Det er slik vi skal bygge kontinuitet 
og kultur.
 Prosessen startet med å dele 
 oppgavene mellom styremedlem-
mene, to og to fikk ansvar for hver 
sin kategori; Aktivitet, Organisa-
sjon, Kompetanse og Samfunns- og 
verdiarbeid. Underveis har vi vært 
i kontakt med trenere, lagledere, 
foreldre og spillere for å sette 
sammen et rammeverk for god 
klubbdrift. 
 Vi har oppdatert Sportsplanen, 

ansatt en treneransvarlig i 50% 
stilling, forbed ret rekrutterings-
planen. Oppdatert org.kart og 
rollebeskrivelser, laget oversikt 
over økonomiske prinsipp i klub-
ben, laget ny Klubbhåndbok, hevet 
kompetansen på styre medlemmer 
og trenere i form av klubbinterne 
og –eksterne kurs. Oppdatert 
gamle og laget nye instrukser, vært 
knallharde på å inndrive + fornye 
politiattester. Alt ligger tilgjengelig 
på www.madlail.no
 Vi vet at godt strukturerte klub-
ber tiltrekker seg frivillige og gir 
grobunn for sunn barne- og ung-
domsidrett. God aktivitet på feltet 
krever en strukturert administra-
sjon med klar retning på verdier og 
sport. Klubber som sertifiseres på 
nivå 1 er sterke breddeklubber som 
setter premissene for det som skjer 
på treningsfeltet. Klubben er sjef!
 Å være en kvalitetsklubb inne-
bærer for oss i Madla IL at vi 
skal være tilstede for medlem-

mene våre. Vi skal levere kvalitet 
i  arbeidet vi gjør. Det skal være 
enkelt å finne frem til retnings-
linjer og forstå hvordan vi jobber. 
Alle skal behandles med respekt 
og rettferdighet og vi vil kreve det 
samme tilbake. 
 Vi skal lytte til ønsker, vi skal 
utvikle  klubben i tråd med med-
lemmenes behov og etter NFFs 
retningslinjer. Vi skal være tydelige, 
rettferdige og ærlige. 
 Vi trenger flere frivillige til å være 
med å hjelpe oss på veien videre.
MVH MADLA IL V/LISE DANIELSEN

Madla IL sertifisert som Kvalitetsklubb  
– hva betyr det for oss?

Overrekkelse NFF kvalitet.

A-lags troppen på 26 inkl. trener/ 
lederapparatet landet i Tyrkia 
 søndag kveld 20.03.2016. Etter 
en kort busstur ankom de byen 
Antalya og Hotel Limak Lara, et 
5-stjerners sports Hotel med alle 
fasiliteter. http://www.limakhotels.
com/index.html
 Været har vært litt skiftende, 
med sol og regn, men allikevel 
godt og varmt. Maten var strål-
ende. Det ble spilt en trenings-
kamp mot Solentuna Sverige. Her 
gikk Madla seirende ut med solide 
3-0.
 Alle fornøyde med opplegget 

her i Tyrkia. Spillerne bodde 3 stk 
sammen på rommene. Det er bra 
treningsfasiliteter, flotte gressbaner 
samt styrkerom og ute- og innen-
dørsbassenger. Treningsklær blir 
vasket daglig.
 Rett ved hoteller er en fin strand 
med sandvolleynett og div andre 
«leker».
 Det ble kjørt konkurranser av alle 
slag om kveldene i regi av kap-
tein Jakop Storhaug. Navnebror Alf 
Jakob har knust all motstand til nå 
………. Den eldre garden (lagledel-
sen); Bent, Morten og Terje mener 
de lett holder følge med ungdom-

mene i alle konkurranser (noe som 
betviles på det sterkeste av admi-
nistrasjonen.

Reisebrev fra A-lagets treningsleir  
i Tyrkia

A-laget 2016.



14 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

A-laget nærmer seg seriestart!
Det begynner for alvor å nærme 
seg seriestarten for 3.divisjon 
avdeling 05. Første kamp går borte 
mot Mandalskameratene lørdag 
09.april.
 Vi anbefaler alle å laste ned min 
fotball APP-en. Legg inn Madla 
A-lag som ditt favorittlag og følg 
oppdatert kampprogram, tabell 
og andre madlalag i samme på 
samme plass. Følg oss på facebook 
og www.madlail.no
God sesong 2016

SPORTSLIG HILSEN MADLA IL

Honorære 
lederstipend 
tildelt  
Lise Danielsen

Lise Danielsen er i år styremedlem 
i Madla IL og har lang fartstid i 
klubben. Hun vært front i for flere 
prosjekter klubben har jobbet med 
i de siste sesongene. Godkjennel-
sen som NFF kvalitetsklubb og «Alle 
jenter på banen» er bare noen av 
prosjektene hun har ledet. Madla 
IL er heldige som har Lise i våre 
rekker og gratulerer henne med 
denne utmerkelsen.

MVH MADLA IL V/EIRIK HAUGE

Pristildeling Lise Danielsen.

Terminliste seriekamper pr. 20.03.2016:
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Jeg har vært I klubben siden 2002 da jeg var med å 
starte opp 96-kullet hvor min eldste sønn var med.  
Jeg har senere vært så heldig å få følge opp dette 
årskullet på satsningsnivå som trener og lagleder fram 
til de ble 18. Dette årskullet har gitt oss mange fotball-
gleder opp gjennom årene. Noen av spillerne satser 
fortsatt på fotballen men det er også svært tilfredsstill-
ende å se at mange fortsetter å spille på seniornivå på 
litt lavere nivå. Det er dette fotball handler om – det er 
plass for alle. Jeg startet også opp et 99-lag hvor min 
yngste sønn var med. Da de ble 16 gikk jeg igjen inn 
som trener og lagleder på bredde nivå. Jeg har vært i 
styret de to siste årene som vara og styremedlem før jeg 
altså i år ble valgt som styreleder.
 Jeg identifiserer meg sterkt med klubbens visjon 
«Madla IL - Bredde klubben med tilbud til deg som 
vil noe mer». Det skal være mulig å bli en toppfotball 
spiller i Madla samtidig som vi ivaretar bredden. Alle 
spillerne er like viktig for oss og Madla skal ikke være en 
klubb bare for de beste. Sertifiseringen som «Kvalitets-
klubb» er en svært viktig milepæl for klubben. Foreldre 
søker kvalitet for sine barn og sertifiseringen skal gi en 

trygghet for at man får kvalitet i Madla. Men dette er 
ingen sovepute, og det er nå jobben begynner med å 
sikre at det gis kvalitet i alle ledd, både organisatorisk 
og spesielt ute på feltet. Dette er en stor utford ring og 
med 82 påmeldte lag i aksjon så er vi helt avhengige av 
at foreldre bidrar i ledelsen rundt lagene inkludert som 
trenere. Men der vi har foreldre trenere så skal disse 
være skolerte og ha kompe tanse som trenere. De fri-
villige foreldrene får ikke alltid den skryten de fortjener 
men uten disse så ville ikke Madla kunne eksistere som 
klubb.
 Klubben står foran store utford ringer framover.  
Klubben forventer å vokse kraftig som følge av all 
 nybyggingen i området og noen viktige satsningsom-
råder framover vil være:

·  Sikre baner og anlegg, inkludert nytt klubbhus
·  Jentesatsing
·  Sikre etterlevelse og videreføring av Kvalitetsklubb 

konseptet
·  Etablere oss som en 3 div klubb.

Madla er en viktig sosial faktor i bydelen og å sikre  
tilstrekkelig banekapasitet og kvalitet er avgjørende. 
Det foreligger store utviklingsplaner for baner og anlegg 
i området og det er viktig å jobbe sammen med kom-
mune og politikere slik at våre behov forstås og tas 
hensyn til. Klubbhuset er gammelt og lite funksjonelt og 
nytt modere klubbhus vil få høy prioritet. Kanskje kan 
vi få engasjert de eldre i klubben til å ta et  ekstra tak 
her? Det som er sikkert er at det vil koste og vi vil være 
avhengige av mange dugnadstimer. På det sportslige 
må vi få økt deltagelse fra jenter og vi vil ha spesielle 
satsningstiltak på dette området. Vi ønsker også å eta-
blere oss som en 3 div klubb. Med den  spissingen som 
ble vedtatt på siste ting så blir dette spesielt krevende 
med færre 3 div lag og høyere kvalitet i 3 div enn tid-
ligere fra 2017. For å få det til er vi avhengige av å utvikle 
egne spillere samtidig som vi er en åpen klubb for de 
som ønsker å prøve seg fra regionen. Det er viktig for 
spillere som ønsker å satse på toppfotball å ha gode lag 
på seniornivå og det vil også tiltrekke de beste trenerne. 
På Kvalitetsklubb siden skal vi nå først og fremst sikre 
etter levelse, ta en liten pustepause og så vurdere hvor-
dan vi skal ta videre steg. Når jeg ser på de ressursene 
som er i klubben både i styre, administrasjon og på fel-
tet og de utfordringene vi står overfor så gleder jeg meg 
til å ta fatt. Det er også store ressurser blant foreldrene 
og de eldre, og så gjelder det å få engasjert de.

MVH MADLA IL V/LARS HELGE FLØLO

Lars Helge Flølo ny styreleder  
i Madla IL

Styreleder Flølo.
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Marius Nordbø, Sondre Sønneland Joa, Jonatan Hope Aakerø, Helena Solli, Christiane Sunde.

Teateret mitt  
- Sirkus Fabuloso
Forestillingen Sirkus Fabuloso ble en kjempesuksess for Teateret Mitt med 3 nesten  
helt utsolgte forestillinger på Sunde/Kvernevik bydelshus. 525 betalende tilhørere fikk 
oppleve sirkusfamilien med en datter som har et fantastisk sang talent, og en datter 
som ikke kan lage en eneste lyd. Sirkuset har rare sirkusdyr, tullete små klovner og den 
onde med sine hjelpere. Vi følger foreldrene sin kamp for å hjelpe datteren som har 
blitt stum, og de oppdager at et annet familiemedlem har en stor hemmelighet. Med 
eget husorkester ble forestillingen en kjekk opplevelse for alle som liker å se barn og 
unge utfolde seg på en scene.

TEKST OG FOTO:  HELGE BRUNSTAD

Det legges ned en kjempeinnsats 
blant mange for å komme i mål 
med en så flott forestilling. Teateret 
Mitt, Sunde/Kvernevik Teaterverk-
sted er en organisasjon som tilbyr 
aktiviteter innen dans, drama, 
sang, tekst, forming og tegning, for 
barn og unge 6-18 år i bydelen. 
 Vi leser på hjemmesida til 
Teateret Mitt at de har som mål å 
fremme kreativiteten blant barn 
og unge, og samtidig hjelpe til 

med å styrke deres tro på seg selv, 
og jobbe for et godt samhold og 
vennskap blant aktørene. Ved å 
organisere barn og unge på denne 
måten vil bydelen bli et bedre sted 
å være.

Gjennom teatervirksomheten  
ønsker Teateret Mitt å:
•  Utvikle de kreative og sosiale 

evnene hos barn og ungdom
•  Gi barn og ungdom i og uten-

for teateret et kulturelt tilbud i 
nærmiljøet

•  Få voksne og barn til å ha det 
kjekt sammen og jobbe mot et 
felles mål

Ellen Svanevik Olsen forteller at 
til høsten starter Teateret Mitt 
en egen ungdomsavdeling som 
skal ha forestilling i oktober. 
Det er allerede 16 ungdommer 
som vil være med, men plass 
til flere. Noen av ungdommene 
blir også med på barnefore-
stillingen igjen neste vår.
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Nora Risom Sønneland.

Etter siste forestilling var det endelig tid for å sette punktum for noen hektiske uker.

Orkesteret tar seg en velfortjent hvil: Keith Richard Parades,  
Jostein Karlsen, Mattias Eeg, Eldar Svanes.

Matilde Hope Aakerø. Andrea Sunde, Mari Fadnes, Madelen Solli.

Rude Rott, Karoline Vuyk, Mari Sønneland Joa, Sara Risom Sønneland, 
Mille Marie Samuelsen.
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TEKST OG FOTO: HELEN HUSEBØ

I uke 14 starter fotballsesongen for 
Sunde IL opp.
Som vanlig er Sundebuå åpen 

mandag – torsdag fra 17.00 til 
20.00 (og ved A-lagets hjemme-
kamper). I Sundebuå er det mye 
godt å velge mellom.

Vi ønsker foresatte – familie –  
venner – trenere/lagledere –  
spillere – motstanderlag og andre 
besøkende velkommen til oss.

Norge er et av svært få land hvor det 
er flere jenter enn gutter som spiller 

håndball. I de fleste andre euro-
peiske land er herrehåndball størst.

 Mange har sikkert også fått med 
seg suksessen til både herre- og 
damelandslaget. Håndball er en 
veldig fin idrett og gir god trening 
også i forhold til andre idretter. 
Det går an å spille både fotball og 
håndball. Den ene aktiviteten be-
høver ikke ekskludere den andre.
 Sammen med kretsen prøver vi i 
Sunde IL å utnytte de gode resul-
tatene fra Norges håndballgutter til 
å få flere gutter inn i håndballen. 
 Sunde IL  trenger flere gutter 
i alderen 8 til 10 år som har lyst 
til å prøve. Neste år vil vi gå over 
på stor bane og planlegger slå 
sammen 3 års trinn for at dette skal 
gå. Er du født mellom 2005 og 2007 
og lyst å prøve – kom innom vår 
trening tirsdager fra 16.00 til 17.00  
i Kvernevik hallen. 

Kontakt person:
Kjetil Serigstad mobil 907 31 167

I år er det Trude Nordtun og Silje V. Førland som drifter fotballbuå.

Sundebuå

Hjemmekamper A-laget

Dag Dato Klokken Motstander
Torsdag 7. april 18:30 Vaulen
Tirsdag 26.april 18.30 RIL2
Fredag 06.mai 18.30 Jarl
Torsdag 12.mai 18.30 Siddis
Torsdag 26.mai 18.30 Havørn
Tirsdag 14.juni 18.00 Staal J 2
Tirsdag 21.juni 18.30 Sola 2
Torsdag 18.august 18.30 MIL
Torsdag 01.sept. 18.30 Hundvåg
Torsdag 22.sept. 18.30 Vidar 2
Torsdag 06.okt. 18.30 FGI
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Søndag 17. april gjentar vi suksessen fra i fjor med popup- 
loppemarked rundt omkring i hele Stavanger, Sandnes og Sola.  

Tøm boden, rydd i skapet og ønsk våren velkommen i samme slengen. 

Og for all del: Du trenger ikke ha garasje for å bli med! 
 Sett opp et bord i hagen eller langs fortauet. Slå deg sammen  

med naboen, så blir det ekstra sosialt!

 REGISTRÉR D IN “GARASJE” PÅ  
ÅPENGARASJE.NO

Arrangementet er tilrettelagt av Sola kommune, Sandnes kommune og Stavanger kommune. 

HAR DU NOE DU IKKE 
TRENGER LENGER? 

BLI  MED PÅ SØNDAGSÅPNE GARASJER!

17 .  APR IL KL.  12- 16
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Alle samlinger kl 19.00
Bibelstudium hver onsdag 

MADLA  FORSAMLINGSHUS

Velkommen!

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

Søndag 10. april:  Per Tjøstheim
Fredag 15. - søndag 17. april:  Bibelhelg i Salem 
Søndag 24. april:  Møte i Misjonsaulaen 
(Se også annonse i SA for de to ovenfor)
Søndag 8. Mai:  Ola Sandland og Sangvennene

SUNDE BEDEHUS
Sundeveien 29

Søn 03. april kl. 19.00 Fellesmøte på Madla 
   Forsamlingshus
Tors 14. april kl. 19.30  Samtalemøte  
   Tema: “Åpne fellesskap”.
Tors 28. april kl. 19.30 Samtalemøte 
   Tema: “Bli det du er”.
Tir 03.mai kl. 10.30   Formiddagstreff: Elisabeth 
Vigre har andakt og forteller fra sin tid i Kautokeino.

                Sunde bedehusforening 
v/Torbjørn W. Mobil: 41554773

Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677  
Velkommen 
til samværene!

S O L H E I M 
B E D E H U S 

Kvernevik NLM 
Traneveien 16B

www.solheimbedehus.no

V E L K O M M E N !

Søndag 10. april kl. 11.00 Hans Edvard Bø

Bibelhelg: 22. - 24.april 

 v/Magne Birkedal
Fredag kl. 19.30 

Sang av Ingibjørg og Arild Melberg

Lørdag kl. 16/17.30 Kaffepause mellom møtene

Søndag kl. 11.00

Olavskleivå 33, Stavanger

– 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

  

  

  

FRISØR  
MASSASJE        GELNEGLER  

FOTPLEIE  

                                                                                                HÅRFJERNING    

PERMANENT  MAKEUP  

  

HUDPLEIE  (NYHET)  
  

KOM  OG  BESØK  KVERNEVIKS  LILLE  VELVÆRESENTER  MED  KANSKJE  
BYENS  BESTE  PRISER  I  TERNEVEIEN  35.  

  

                            VENNLIG  HILSEN  MARGARETH,  KAREN  OG  METTE  

  

                                                TLF:        90503575,  45489050,  93069861  J  

Hafrsfjord “VI OVER 60” og Formiddagstreffene på 
Sunde reiser også i år på BUSSTUR!
TIRSDAG 07. juni 2016. BLIR DU MED?
Avreise Revheim kirke Kl. 8.00  Retur ca. kl 19.00
Turen koster kr. 700,-  pr. deltaker
Påmeldingen er bindende de siste 7 dager før avreise
Påmelding: Hafrsfjord: Prestekontoret tlf 51840400                 
Sunde: Torbjørn Frafjord tlf: 92253496 / 51590714

SUNNHORDLAND 
MED HALSNØY KLOSTER
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Konfi rmanter Madla bydel 2016

MADLAMARK KIRKE

REVHEIM KIRKE

Lørdag 30. april kl.11.00
Alexandra Marki Bakke
Anne Juul Viktil
Ask Joakim Støre
Bjørn Bratvold Røstvik
Christoffer Johansen
Espen Chapman
Henki August Moland
Ida Nylend
Ingeborg Eikenes
Jo Faltinsen Kaspersen
John Butler Wang
Karoline Nikolaisen Juvik
Kristine Halvorsen Bjerga
Lisa Johansen
Malin Tokvam
Marie Cederløv
Olene Helgeland
Rikke Nordvik
Sander Bjørkelund Andreassen
Sander Førland
Sebastian Aarseth Paulsen
Thomas Aleksander Flier
Vebjørn Soma

Lørdag 30. april kl.13.00
Andreas Vidnes
Daniel Axelsen
Dina Ueland Ugelstad
Erik Tangen Gundersen
Guro Gjesdal
Håvard  Hokling
Ingrid Holmefjord Vervik
Ingrid Omdal
Isabell Halsnøy Wickholm
Jenny Pärsdotter Sørensen
    Hemstrøm
Joachim Mortensen Eftestøl
Johanna Gundersen

Lørdag 7. mai kl.13.00
Andreas Frafjord
Dorthea Ørke Landre
Emil Jørgensen Derås
Helena Christine Hegland Fedde
Helene Stjernstrøm Gjøse
Jesper Frafjord
Jesper Nevland
Julie Olsen Østbø
Jørgen Skåtun Skarstein
Jørgen Sivertsvik
Kjell Erik Hauge Olsen
Ørjan Fjermestad

Lørdag 30. april kl.11.00
Adrian Sereno Falch
David Jose Fløisvik
Fredrik Gunvaldsen
Mathilde Sunde
Patrick Bjørnsen Osvold
Sebastian Wølstad
Steffen Meihack Thompson
Trym Cohen Nilsen

Lørdag 30. april kl.13.00
Anita Svanevik Thorsen
Anna Lundal Haaland
Cathrine Aasland
Gyda Skogland Ognedal
Loan Kristiansen Arifi 
Maria Teresa Førland
Marthine Østenstad
Mathilde Kringstad
Sara Risom Sønneland
Sara Hønsi
Silje Runestad
Tori Solvik Nome

Torsdag 5. mai kl.11.00
Andreas Are Madsen
Andreas Halsne Vikingstad
Anna Espevold Olsen
Christoffer Pedersen
Herman Ween Fredriksen
Jonas Uggedal
Kristian Kvalsund Ringstad
Maria Aamodt
Sigurd Fylling Lundal
Synne Gjøse Skaaren
Thomas Forberg Haugvaldstad
Vetle Andre Fløisvik

Lørdag 7. mai kl.11.00
Adam Aune
Aksel Strand Gerhardsen
Alexander Albæk Hougaard
Eirik Reiestad
Erik Vagle
Elizabeth Grech
Hanne Reiestad
Malin Iversen Nedrehagen
Meta Lioba Löhr
Oliver Albæk Hougaard
Sander Johnsen Ceballos
Tobias Hovland
Daniel Rygg
Bertine Tønnesen Lygre

Lørdag 23. april kl. 11.00
Anna Clara Fjellheim
Camilla Gjerde
Caroline Gingstad
Dan Rodriguez Kristoffersen
Elena Amundsen
Emil Jacobsen Fosse
Emma Simone Østebøvik Hinna
Endre Berntsen
Hannah Gebreyesus Iversen
Hedda Helle
Henrik Andersen
Joakim Aske Helgeland
Julie Gundersen
Leon Andreas Eide
Malin Husebø Frafjord
Maria Bjørnøy Dørheim
Patrick Aron Ekeland
Rebekka Skare Galde
Simen Lyster
Tobias Olsen Jørgensen

Lørdag 23. april kl. 13.00
Alexander Serigstad Riisa
Amalie Rostrup Olsen
Andreas Inderberg Pettersen
Cathrine Pedersen Sømme
Christopher Bergsagel Wiggen
Helmina Skjæveland
Ine Wiken
Malin Thingsaker
Marley Jahvern Elisabeth Sol-
berg Dedier
Marthe Olsen
Mathias Samuelsen Manum
Ricardo Andreas Ritz
Rikke Nøkling
Robin Solli Sundal
Sebastian Øie
Silje Nysted
Simen Kvalvåg Navestad
Vetle Skeivik

Søndag 24. april kl. 11.00
Andreas Egebakken
Andreas Tvedt Andersen
Eline Michelle Thorshaug Ekeskog
Ismaila Jonathan Kassama Aarre
Kristine Tveit
Kristine Kjær Vatnaland
Kristoffer Kjær Vatnaland
Lasse Walbækken Sævareid
Marcus Walbækken Sævareid
Sandra Thornes
Silje Markvardsen Olsen
Wictoria Emilie Lindbom Randeberg

SUNDE KIRKE
Johanne Skogland Nornes
Karen Ladsten Skjæveland
Kristian Eikill Myge
Oda Elin Krag Stubberud
Pia Isabella Løvås Roth
Rasmus Stokke Lundetræ
Siri Kristin Mauritzen
Sunniva Gjesdal
Thea Susort

Lørdag 30. april kl.15.00
Anne Holta Skorping
Britney Braxton Ako-atai Egbe
Eirik Rinbau Haugen
Jacob Henrik Hagemann
Jørgen Kvia
Kine Boland Olsen
Kjetil Bjørnsen Jekteberg
Lukas Tangen Brown
Margrethe Søvik Lyngdal
Marthe Eline Mohn Hove
Martine Aasen
Mathias Jæger-Pedersen
Mathilde Øderud Johannessen
Pål Djuve Vambheim
Runar Bjørnsen Jekteberg
Sina Aarrestad Weibell
Sine Viste Fagerland
Stephanie S. Larsen
Vebjørn Dalane Hennig
Willy Johan Grøttem

Søndag 1. mai kl.11.00
Andrea Westbø Tønnessen
Åse Kollsgård-Grindevik
Balder Klevan Tremblay
Bendik Luis Robert Kettle
Caroline Bjørnø Tollefsen
Daniel Thaule Jacobsen
Emilie Tungland
Erik Bærheim Gjesdal
Frank Urpani
Hanne Olsen
Jonatan Seldal Ellefsen
Julie Nagell-Håland
Line Hernæs Larsen
Marte Bøe
Sverre Jakob Eskildsen
Thomas Eikemo Tjensvold
Tiril Rødder Sægrov
Victoria Nikoline Ortiz Tegle
Vilde Hetland Skogheim
William Hidle

Søndag 8. mai kl.11.00
(tilrettelagt opplegg)

Aksel Selnæs Tillerli
Nicolai Edvard Taksdal
Peder Kumara Haarr Næsheim
Sindre Jarl Alvestad Waage
William Thorsen Brentnall
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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

Kateket
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49

Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52

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

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

Madlamarkveien 135  
PB 201, 4001 Stavanger 
tlf.: 51 59 93 50 / 59  
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677

WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Søndag 6.mars 11.00 
Halås.Syvertsen. Årsvoll. Oppdrag 
ukjent. Konfirmanter. 
Søndagsskole.

Søndag 3.april 11.00 
Syvertsen. Sellevold. Nattverd. 
Dåp. Mannskoret. Søndagsskole. 
Årsmøte etter gudstjenesten

Søndag 10.april 11.00 
Syvertsen. Årsvoll. Dåp. Tur etter 
gudstjenesten.

Søndag 17.april 11.00 
Emmerhoff. Årsvoll. Nattverd. 
Søndagsskole.

Søndag 24.april 11.00 
Syvertsen. Årsvoll. Dåp. Nattverd. 
Søndagsskole. 

Lørdag 30.april kl 11.13. og 
15.00 Halås. Syvertsen. Årsvoll. 
Konfirmasjon. Musikk.

Søndag 1.mai 11.00 
Halås. Syvertsen. Årsvoll. 
Konfirmasjon. Musikk.

Søndag 8. mai 11.00 Halås. 
Tønnessen. Årsvoll. Konfirmasjon 
tilrettelagt. Musikk.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdag 13. april kl. 11.00 
Trygve Hestness». «Visst skal våren 
komme.»

Onsdag 27. april kl. 11.00 
Ole Geir Skjæveland: Vår i hagen 
og verandakassene. «Leve hele 
livet» Aktiv eldreomsorg. Helse-
huset. Andakt.

Onsdag 11. mai kl. 11.00 
Einar Arne Garlid: Hva tenker du 
om Gud? Musikk ved Einar Arne 
Garlid og Odd Jan Hagen. Einar 
Arne Garlid: Oppdrag i sjømanns-
misjonen.

13.mars Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

Konfirmantene samlet inn over 70 ooo kr.

2 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET
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MAHALIA JACKSON 
SPIRITUALS

Korene Amazing og Korall
Solister: Kari Arnøy
  Elfrid Vistnes Mæstad
  Ellen Lien Rygg
Piano: Svein Åke Bjerga
  Siri Moghimi

Korene Amazing og Korall
Solister: Kari Arnøy
  Elfrid Vistnes Mæstad
  Ellen Lien Rygg
Piano: Svein Åke Bjerga
  Siri Moghimi

BILLETTER: KR. 150,-

MADLAMARK KIRKE 
SØNDAG 24. APRIL 
KL. 19.00

TORSDAG 
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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Konfirmanter på påskeleir

Første del av påsken var 35 
konfirmanter på påskeleiren 
«Loved KonfCamp» i Etne 
sammen med 450 andre 
konfirmanter fra flere me-
nigheter. Det var et variert 
og aktivt program hvor de fikk utfordret seg selv på ulike aktiviteter og 
samlinger. De fleste valgte å reise to av dagene på ski til Røldal, mens 
de andre dagene besto i blant annet ulike seminarer og ikke minst 
«Indiamarked». Det er et «marked» hvor konfirmantene selv finner på 
hva de kan selge fra en bod og på den måten samle inn penger til et 
misjonsprosjekt. I år som i fjor var det Hafrsfjord menighet sine kon-
firmanter som klarte å samle inn mest penger pr. konfirmant. Kjempe-
innsats. 
Hver dag var det møte både morgen og kveld, med eget band og god 
undervisning og forkynnelse. Om kvelden kunne de høre på «Etne 
radio» som var laget for deltagerne på leiren. Det er Acta Normisjon 
som arrangerer leiren, og vi håper at dette kan bli en god tradisjon for 
konfirmantene våre å bli med på også i årene som kommer.

Konfirmant, 
våren 2017.

Innmelding til konfirmasjon 
for 2016/2017 åpner på nettet 
30.mai. Brev blir sendt ut i 
posten i løpet av mai måned. 
Konfirmasjonsdatoene våren 
2017 er lørdag 6. mai, søn-
dag 7. mai, lørdag 13.mai og 
søndag 14. mai.

Dersom dere ønsker tilrette-
lagt opplegg for konfirmant 
med særskilte behov, som 
ulike funksjonshemminger 
eller annet, kan dere kon-
takte Jan Stein Halås, kateket 
i Madlamark kirke på tlf 
51 59 93 53.

ONSDAG  20. april klokken 1930

Kveldstanker, Quiz, brettspill og pizza

Ta med 100,- til pizza ++.    
Søk oss gjerne opp på facebook..

I Hafrsfjordsenteret
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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. 

Søndag 3. april kl. 11.00

Sprell Levende gudstjeneste.  

Audun Erdal. Dåp. Offer til Barne- og 

ungdomsarbeidet

Årsmøte etter gudstjenesten! 

Søndag 10. april kl. 11.00

Gudstjeneste. Audun Erdal. Nattverd. 

Offer til Kirkens Bymisjon. Sang av 

Bjergsted kammerkor. Søndagsskole

Søndag 17. april kl. 11.00

Gudstjeneste.  Terje Torkelsen. Dåp. 

Offer til Misjonsprosjektet i NMS 

Søndagsskole.

Søndag 24. april kl. 11.00

Gudstjeneste. Audun Erdal. Dåp. Offer 

til Menighetsarbeidet 

Lørdag 30. april kl. 11.00 og kl. 13.00

Konfirmasjonsgudstjenester. Grete 

Stuen Vestøl og Audun Erdal

Offer til Barne- og ungdomsarbeidet

Søndag 1. mai kl. 11.00 

Se Sunde kirke

Torsdag 5. mai Kristi Himmelfartsdag, 

kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Grete Stu-

en Vestøl og Audun Erdal

Offer til Barne- og ungdomsarbeidet

Lørdag 7. mai kl. 11.00 og kl. 13.00

Konfirmasjonsgudstjenester. Grete 

Stuen Vestøl og Audun Erdal

Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 8. mai kl. 11.00 

Sunde/Madlamark kirke

Pinsedag 15. mai kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste. Audun Erdal.  

Dåp. Nattverd. 

Offer til Misjonsprosjektet i Nepal

DØPTE

28.02.16 Theo Fardal-Solum

 Frida Storøy Hagen

 Kristina Karlsen Joa

06.03.16 Theodor Økland Moen

 Philip Bernhard Høyvik Rosnes

13.03.16 Eivind Håland Karlsen

20.03.16 Mia Ersland

 Erik Haver

 Filip Helle Hetland

27.03.16 Henrik Johnsen

DØDE

10.02.16 Jakob Aano, f. 1920

19.02.16 Trygve Veggeland, f. 1918

02.03.16 Marie Helene Sundby Høiland, f. 31

15.03.16 Herborg Mehus, f. 1917

21.03.16 Anna Selvåg, f. 1928

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i 
Revheim kirke

Datoer å merke seg 
for høsten (mer info kommer):

• Menighetsfest –   
   fredag 30.september
• Kurs i Bibelresien 
  (for voksne)    
  tirsdag 8.november og     
  tirsdag 22.november

HAFRSFJORD MENIGHET

Meld deg på 
storfamilieweekend på 
Horve 3.-5. juni!

Minner om at fristen for å 
melde seg på denne utro-
lig gøyale helgen er 18. 
april!

Det blir aktiviteter for hele 
familien, unge og gamle. 
Påmeldingen gjøres på 
hafrsfjord-menighet.no. 
Se etter artikkel på hjem-
mesidens fremside eller 
søk opp «Storfamilie-
weekend» på Facebook!

HAFRSFJORD MENIGHET
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Kvinnefrokost på Hafrsfjordsenteret

Lørdag 5. mars ble det nok en gang arrangert felles 
frokost for alle kvinner, i anledning kvinnedagen 
8. mars. Engasjerte frivillige disket opp med ferske 
rundstykker, hjemmelaget granola, pastasalat og 
mere til. I år ble foredraget holdt av den nye gate-
presten i Kirkens Bymisjon, Majbritt Grund Kristen-
sen, og handlet om verdighet og menneskeverd. Vi 
fikk også flott sang av Elfrid Vistnes Mæstad. Det ble 
satt ny rekord i antall påmeldte: over 110 kvinner, i 
alle aldre, fikk med seg årets Kvinnefrokost! Dette er 
et veldig flott arrangement, så om du gikk glipp at 
det, sørg for å få det med deg neste år! 

Tårnagenthelg i Revheim kirke

27. og 28. februar ble det arrangert tårnagenthelg 
på Hafrsfjordsenteret og i Revheim kirke. 24 jenter 
og gutter fikk sitt agentbevis med agentnummer og 
fingeravtrykk. Hele helgen løste de ulike mysterier 
og oppdrag fra agentenes hovedkvarter, og hjalp 
blant annet sognepresten med å finne de forvun-
nede kirkeskattene og fakket tyven som stakk av 
med alterbibelen! På søndagens tårnagentguds-
tjeneste bidro de ved å synge tårnagentsangen og 
fikk utdelt bok. Det var en utrolig kjekk helg, og vi 
håper at de nye agentene blir å se på Tårnagent-
klubben fremover for å løse nye oppdrag!

HAFRSFJORD MENIGHET

Årets fasteaksjon
En STOR takk til dere som bidrog under Kirken Nødhjelp sin faste-

aksjon 15.mars. En stor takk til konfirmanter og dere andre som 

gikk med bøsser. Takk til dere som bakte boller, stilte med biler 

og som talte penger. Takk til dere som gav når dere fikk besøk på 

døren denne dagen. Det kom inn kr. 37 500,- i kontanter, og det 

er nok penger til å forsyne 188 mennesker med rent vann. Det 

betyr en forskjell, så TAKK!
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vekslet om ledelsen før siste runde.  
Guttene var mer treffsikre enn 
jentene og dermed gikk av med 
seieren. 

Medaljeseremoni og nasjonalsang 
hørte med.  Det samme gjorde bål 
med svidde pølser og varm kakao. 
Besøk av haren ved bålplassen var 
en bonusopplevelse og ga iver og 
lyst til en ny tur neste vinter.  

Tekst/Foto: Liven Tveit/Jone Lilleby

SUNDE MENIGHET

Først  "varmet vi opp"  med tur 
på bortoverski, utforkjøring i liten 
bakke og aking i brattere bakke. 
Graving av snøhule var også en 
populær aktivitet før selve mes-
terskapet tok til. Speiderne kvistet 
og preparerte løypene selv - både 
hovedløypa og strafferunden. En 
haug med harde snøballer, laget 
av stivfrosne fingre, ble lagt opp 
ved skyteplassen.  Stafettlagene 
ble delt inn i gutter mot jenter og 
oppstilt ved startstreken.  Reglene 

ble bekreftet:  Først en runde i 
hovedløypen, så inn på stående 
standplass med tre forsøk på å 
treffe stolpen.  Ingen treff ga en 
strafferunde.  Deretter var det  ny 
runde i hovedløypen før liggende 
skyting med samme regler.  

Speiderdommer Sander sørget for 
startskuddet ved å rope et høyt 
"Pang", og dermed var de to første 
sprinterne i gang.  Det ble en utro-
lig spennende stafett der lagene 

Sunde menighet er med i KIA (Kris-
tent Interkulturelt Arbeid), og vi vil 
ønske velkommen til en gudstje-
neste med internasjonalt preg søn 
1. mai kl 11.00.

Preken er ved prest Natan Kenaa, 
opprinnelig fra Etiopia, nå beboer i 
Kvernevik. 

Vi vil også høre fortellinger fra 
Sunde/Kvernevik om gleden over å 
bli kjent med nye naboer som har 
kommet hit som innvandrere.

Som KIA-menighet er vi med å 
arbeide for likeverd, omsorg og 

KIA-gudstjeneste søndag 1. mai

vennskap mellom alle mennesker i 
vårt nærmiljø, uansett kulturbak-
grunn, språk eller religion.

Speidertur til Ådneram
En lørdag i mars, mens skiglade folk for øvrig var opptatt med Sesilåmi og VM i skisky-
ting, dro Sunde speidergruppe opp til Ådneram for å ha sitt eget SM (les: Speidermes-
terskap i skiskyting). 

Fasteaksjonen

Konfirmantene fra Sunde gjorde 
en superinnsats når de 15. mars 
samlet inn kr 27.000 til folk i kriser 
som mangler vann. TAKK til alle 
dere som har gitt en gave. 

I Stavanger er det samlet inn kr 
636.000 og på landsbasis har ak-
sjonen innbrakt ca 30 mill. 

SUNDE MENIGHET
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2 / Tro, tilhørighet og tjeneste i Sunde menighet

SUNDE MENIGHET

 

 

 

 

 

 
 

 

Superlørdag er 9. april og er for alle som fyller 3 år i 
2016. Ta med hele familien   

Hoppeslott, pølser, lek, ballkast og mange andre 
kjekke aktiviteter. 

 Det koster 100,- per familie og varer fra 12:30-15:00 
Påmelding og mer informasjon finner dere på: 

 www.sunde-menighet.no. 
  

                                         
SUPERLØRDAG! 

1. Juni kl. 19.00 

Påmelding på sunde-menighet.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighetsfest 
I SUNDE KIRKE 

Sunde menighet ønsker å invitere våre 

frivillige til en stor fest for og si tusen 

takk for alt arbeidet dere legger ned. 
 

Sunde kirke lør 9. april kl 15.30: 

Gubben og Kjerringå 

rydder og roter i hagen

”Gubben og Kjerringå” er en duo bestående av Kristine 
Helgeland Mosdøl og Sture Mønnich. Regi: Hallgjerd 
Byrkjeland. 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. Inngangspris kr 50,-  Arr: Kulturutvalget. 

"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 overna-
turlige bli en større del av vår hverdag? 

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

Sang v/Hilde Svela. 
Enkel bevertning. 

Kollekt.
Arr: Undervisningsutvalget

Sunde kirke 14. april kl 19.00: 

Betraktninger fra et sidespor

SUNDE MENIGHET
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SUNDE MENIGHET

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

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

Leder av Menighetsrådet:  Margrethe S. Svanes  926 20 697  MR-leder@Sunde-menighet.no

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

Formiddagstreff
For pensjonister og
 andre interesserte

19. april, Solheim bedehus 
Tale ved Einar Sunde. Sang ved 

Rolf Breivik og Einar Sunde.

3. mai, Sunde bedehus 
Elisabeth Vigre har andakt og 

forteller fra Kautokeino.

Formiddagstreffet varer fra 
10.30-12.30.  

Strikke-
kafé

kl 11.00-13.00 i Sunde kirke 
7. april, 21. april, 19. mai

Søndag 10. april kl. 11.00. 
3. søn. i påsketiden. Mark 6,30-
44. Prost Stefan Emmerhoff. Dåp. 
Nattverd. Offer til Menighetsar-
beidet. Søndagsskole.

Søndag 17. april kl. 11.00. 
4. søn. i påsketiden. Joh. 14, 1-11. 
Olav Kristian Tangeland. Nattverd. 
Offer til Misjonsprosjektet.

Lør 23. april kl. 11.00 og kl. 13.00. 
Konfirmasjonsgudstj. Joh. 17, 6-11. 
Asle Tveit. Offer til Barne- og ung-
domsarbeidet. John Gunnar Akerø 
og GetConnected bandet.

Søndag 24. april kl. 11.00. 
Konfirmasjonsgudstj. Joh. 17, 6-11. 

Velkommen til gudstjenester

Ta med strikketøy eller annet håndarbeid, 
eller kom for en sosial formiddag.

Asle Tveit. Offer til Barne- og 
ungdomsarbeidet. John Gunnar 
Akerø og GetConnected bandet.

Fredag 29. april kl. 19.00. 
GetConnected ungdomsgudstje-
neste.Simon Wallem Dahl.

Søndag 1. mai kl. 11.00. 
6. søn. i påsketiden Matt 6, 7-13. 
Sigve Vidnes. Nattverd. Offer til 
KIA, Kristent Interkulturelt Arbeid. 
Søndagsskole.

Søndag 8. mai kl. 11.00. 
Søndag før pinse. Joh. 16, 12-15. 
Olav Kristian Tangeland. Dåp. 
Nattverd. Offer til Menighetsar-
beidet. Søndagsskole.

DØPTE

28.02.16 Gunvor Nilsen Seim 
 (Røldal kyrkje)
VIGDE
19.02.16 Anette Holt og Stig Gabrielsen

DØDE
15.02.16 Per Inge Hatlestad, f. 1939
16.02.16 Arne Henry Heske, f. 1928
26.02.16 Helmut Ernst Nierenberg, f. 1948
29.02.16 Margit Fjellaker, f. 1921
08.03.16 Magne Ramstrøm, f. 1926
09.03.16 Olga Marie Dale, f. 1929

Personalnytt 

Sokneprest Asle Tveit har fått permi-
sjon for å være vikar for sjøforsvars-
presten i Madlaleiren fra 1. mai til 
31. desember.  

Sigve Vidnes har sagt ja til å være 
sokneprestvikar for oss i samme 
periode.

BU-lederstillingen regner vi med er 
besatt innen sommerferien.

Konfirmant 2017? 

Infomøte tors. 26. mai 

kl 18.00-19.00

For foreldre og konfirmanter.

Sunde-menighet.no

SUNDE MENIGHET
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HEIMDALL
Dobbeltgarasje med saltak. 
Romslig garasje for to biler. 
Her er det lagt vekt på et  
stilrent design som passer  
i de aller fleste bomiljøer.  
Garasjen er utstyrt med to 
porter. Heimdall kan leveres  
i tre moduler (lengder), blant  
annet med mulighet for bod  
i bakkant. Mål: 6x6 meter.

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

MONTÉRKUPPApril 2016

*Grunnmur er ikke inkl. i prisen.

*59 900,-

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Fretex tar imot alt av tekstiler!

Ingen tekstiler skal i restavfallet – uansett forfatning,  
form, farge eller materiale. 

fretex.no

Det er på tide med vårrydding i skuffer og skap, og da gjelder det å huske at ikke 
noe av det du rydder ut skal kastes. Alt kan komme til nytte! I Fretex gir vi brukte 
klær nytt liv. Mye kan gjenbrukes; det selges i Fretex butikkene, til andre land og det 
deles ut via  Frelsesarmeens tiltak. Noe blir  redesignet, omsydd og  omformet til nye 
 materialer.  Målet er at så lite som mulig skal gå til  energigjenvinning.

La den hullete genseren eller de utslitte buksene dine få nytt liv hos Fretex. 
Legg dem i nærmeste innsamlingsboks eller send dem i Fretex-posen du finner på 
Posten. På den måten blir årets vårrydding ekstra nyttig, både for deg selv og miljøet. 
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På Madla Handelslag er vi kjent for å 
lage gode og smakfulle koldtbord. 
Vi har lang erfaring og mange 
fornøyde kunder. Velbekomme!

4% kjøpebonus på alt du kjøper 

Til festen

AMFI Madla   Matåpent:  9-22 (20)  •  www.madlahandelslag.no 

Velkommen
til bords!

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

Ostebord (minimum  
5 pers.) 185,- 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.

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. Speke-
bordet blir servert med eggerøre, 
potetsalat, rømme, flatbrød/smør.

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. 

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. 
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