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Nordvesten ønsker alle sine
lesere Godt nytt år!

Årets Julehus i Rogaland
Se mer på side 3.

Ellers i Nordvesten kan du blant annet lese om de nye medlemmene i
Madla bydelsutvalg og om kirkespiret på den gamle Madlakirken.
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Snoopy
FASTFOOD

MADLA BIL AS

Kinesisk og kontinental mat

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

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

Ring og bestill:

51 86 42 00

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

Kvernevik Ring 215 v/Kiwi & Tanangerbroen

Et godt minne

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

TEMAREISER

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

19. – 28. mars 2016

PÅSKETUR MED ETTERTANKE...
Reiseledere: Jorun Eiane Brunstad og Helge Brunstad

Tipping

Rikstoto

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord
Åpningstider: Hverdager 08:00 - 20:00 Lørdag 09:00 - 18:00
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Bruk tilbudene i bydelen!

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

Last ned katalogen - www.fokusreiser.no

Tlf 38 12 56 60 • post@fokusreiser.no

Prod.: Nordvesten / Kai Hansen Trykkeri
Opplag 8800
Org. nr 970 558 551
Bankkonto: 3201.39.14388 (SR-Bank)
Web: nordvesten.net
Bladet utgis av Madla bydelsutvalg og Hafrsfjord
og Sunde menigheter. Bladet distribueres gratis
til alle husstander i Madla bydel.
Nr 2 Februar
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Nr 4 April
Nr 5 Mai
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Nr 7 September
Nr 8 Oktober
Nr 9 November
Nr 10 Desember

Deadline
Man 25.01.
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Man 25.04.
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Tirs 02.02.
Tirs 01.03.
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Sunde har Rogalands
fineste julehus
12. desember oppfordret Aftenbladet
folk til å sende inn bilder av julehus i
distriktet. Til slutt ble det trukket fram
24 finalister, og julehuset på Sunde
sjarmerte flest i løpet av de fire dagene
det var mulig å stemme. Huset til Ståle
With på Søra Brådet på Sunde fikk
1706 av totalt 5429 stemmer og ble en
soleklar vinner med over tre ganger så
mange stemmer som huset på andreplass. Årets julehus har 19.000 julelys,
forteller With til avisen.
- Jeg synes dette er gøy, sier Ståle
til Aftenbladet Jeg prøver å skryte litt
til samboeren min, men jeg tror ikke
hun er like interessert, sier With til Aftenbladet og takker for alle stemmene
han har fått. Han innrømmer at dette er
en fantastisk følelse og at barndomsdrømmen har gått i oppfyllelse. Han
forteller at han alltid har vært glad i lys
og har lenge prøvd å skylde på de tre
ungene, men innser nå at det faktisk
er han som er mest sjarmert av Julehuset. Han forteller at han har lagt opp
egne strømkurser til lysene, men siden
alt går på LED er strømregningen til «å

leve med». Selv om opphenget henger
fra år til år må han likevel inn med lift
for å henge opp lysene. For å markere
Elvis sin fødselsdag skrur han ikke av
lysene før 9. januar.
Så for deg som har lyst rekker du
å besøke Julehuset i Midtåkerveien på
Sunde før julen er slutt.
Tekst og foto: Helge Brunstad

REGN KAN VER
LIGA SÅ GLATT!
Vil du snakke dekk
og felger, eller bare
sjekke dekkene dine,
- velkommen til oss.
For plass på det nye
dekkhotellet vårt,
- vær tidlig ute.

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

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

Tlf. 51 89 20 02

Du www.hafrsfjord-smaadyrklinikk.no
finner oss på Revheim. Velkommen!
Dyrlegene Håvard
Pettersen
og Vibeke Kvande
Besøk Y.
vår
Facebookside!
Regimentveien
Regimentveien 128,
128, 4045
4045 HAFRSFJORD
HAFRSFJORD

Pass på trafikken!
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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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FASTE AKTIVITETER
Mandag
kl. 10.00
kl. 10.30

Bridge
Bingo, kom å bli med!

Tirsdag
kl. 10.00

Engelsk diskusjonsgruppe, start 15. september

kl. 10.30

Onsdag
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

Program for januar er
ikke klart. Se informasjon
på hjemmesiden og
aviser.
Ønsker alle våre brukere
en RIKTIG GOD JUL OG
ET GODT NYTT ÅR.
Velkommen til en
spennende vårhalvår.

Turgruppe
Møtes hver onsdag ved bydelshuset for tur i nærmiljøet,
etterpå samles vi kafeen til kaffe og drøs. Kom å bli med!

kl. 12.15

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

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

kl. 13.30

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

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

Torsdag
kl. 10.00

Bridge

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

60+ TRENING
Mandag
kl. 10.00
kl. 11.00

Gladtrim med Siri Malmstrøm
Trening med fysioterapeut Janet Gjeitnes OBS: NY TID

Tirsdag
kl. 09.30
kl. 10.30
kl. 11.30
kl. 12.30

Dansetrim med Siri Malmstrøm. OBS: NY TID
Trim for alle med Tor Albert Barstad
Pilates med Aina Sørhus
Linedance med Inger Sørum

Onsdag:
kl. 09.00–10.00 Gruppe 1 Gladtrim med Lodvar Sowlholm
kl. 10.10–11.10 Gruppe 2 Gladtrim med Lodvar Solholm
Torsdag
kl. 11.00
kl. 12.00
Fredag
kl. 10.30
kl. 11.30

Trim med Svein Nordbø
Pilates med Aina Sørhus
Styrke og balanse med Astrid Eriksen
Smertelindring gjennom bevegelse og styrke ved 		
Astrid Eriksen

Velkommen til den trivelige
kafeen på Madlamark, Madla
Bydelhus. Vi har påsmurt,
lapper, lefser, kaker og rykende
varm kaffe. Alt servert med
et vennlig smil og en god
kommentar.
Med forbehold om endringer, se også
i avisene. Det arrangeres ulike kurs og
aktivitetsgrupper på senteret, se vår
hjemmeside. Kafeteria og aktiviteter er

HILSEN:
Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland.
Vertskap Eli Bryne og Anne Solveig Bang
Fotterapeut Anita Holstad Joa
Frisør Inger Voll Maribu

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

Ledige plasser på alle trimgruppene. Det selges treningskort for høsten 2015

Pass på trafikken!
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Madla Bydelsutvalg 2016
Bydelsutvalg er et politisk valgt organ som representerer en bestemt bydel i en kommune.
Medlemmene blir som regel oppnevnt av de forskjellige partiene etter stemmefordeling
ved kommunevalget. Bydelsutvalgets rolle er å:
• Forsterke folks engasjement for nærmiljøet og utvikling av egen bydel
• Uttale seg om og påvirke politiske beslutninger som berører innbyggerne i bydelen
TEKST ARILD TOPDAHL
FOTO HELGE BRUNSTAD

Leder av Madla bydelsutvalg, Kristen
Høyer Mathiassen , sier at det er særdeles viktig at innbyggerne tar kontakt med bydelsutvalget. ”Kontakten
med bydelens beboere er vår viktigste
oppgave. Alle oss politikere i Madla
bydelsutvalg er listet med mail og

telefonnummer på Stavanger kommune sine internettsider. Vi har møte hver
måned og starter hvert møte med en
åpen halvtime. Da kan beboere i Madla
komme til oss som individ, forening eller lag og legge frem saker de er opptatt av. På den måten kan vi bringe
sakene tilbake til rådhuset, hvor de
endelige beslutning-ene blir tatt.”
Høyer Mathiassen peker videre på de

store vei og boligbyggingsplanene
som skal gjennomføres i Madla de
neste årene. ”Det er derfor viktig at
beboerne er inneforstått med de
forandringene som kommer. Ta kontakt med oss så tidlig som mulig, det
er vanskelig å gjøre forandringer når
sakene er ferdigbehandlet,” sier Høyer
Mathiassen avslutningsvis.

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

KATE ELIN NORLAND
Kate Elin Norland er utdannet lærer og jobbet ved Sunde skole i 27 år. Hun
ble tidlig interessert i miljø og jordvern og var aktiv i Nei til EU, dermed ble
SP et naturlig valg. I 1991 ble Norland valgt inn i bystyret og var der i 12 år.
Hun kom med i Madla bydelsutvalg i 2003 og er dermed det medlemmet med
lengst fartstid.
I kommende periode vil hun arbeide for at lag og foreninger fortsatt skal ha
gode arbeidsvilkår. Store utbygginger skal gjennomføres i Madla/Revheim
området og på Nore Sunde med Kverntorget. I lys av dette er det viktig at
offentlige tilbud er på plass, gode skole løsninger og trygge skoleveier, også
til Friheim.
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LEIF INGE SKIMMELAND
Leif Inge Skimmeland representerer KRF. Han jobber som seniorrådgiver
i Rogaland fylkeskommune. Tidligere har han jobbet som lektor og rektor
i videregående skole. Videre har han arbeidet i 15 år for et misjonsselskap
og har i den forbindelse bodd 4 år i Bangladesh. Skimmeland er utdannet
teolog/lektor og har også arbeidet som prest i Stavanger.
Skimmeland har hatt forskjellige verv i KRF blant annet som styremedlem og
styreleder i lokallaget til partiet. Han er for tiden varamann til bystyret.
Skimmeland er sterkt opptatt at vi har et samfunn med en offentlig del som
tar seg av oppgaver som skole, helse etc. Det er grunnleggende for KRF og
for meg personlig at vårt parti verner om og hjelper de som kommer svakt
ut. Han ønsker et samfunn med stor personlig frihet og der vi parallelt med
sosial og økonomisk utvikling evner å hjelpe de som blir de svake i samfunnet. ”Dette er min drivkraft for å delta i det politiske liv,” sier Skimmeland til
Nordvesten.

CHRISTIAN FREDRIK BRYNIE
Christian Fredrik Brynie representerer AP. Han jobber som kulturformidler
på ”de unges kulturhus” Metropolis i Stavanger sentrum. Han er utdannet
markedsfører fra BI og sosionom fra UIS.
Brynie har vært varamann til styret i AP i Stavanger og i 15 år medlem i
Stavanger Sosial Demokratiske forening. Som fanesaker for Madla nevner
han kollektivfelt helt inn til Kvernevik. Videre er han opptatt av at ungdommen
skal vokse opp i et trygt og godt sosialt miljø med bydelshus og andre aktiviteter som skatepark, fotballbaner etc. Eksisterende tilbud må vedlikeholdes.
Han ser frem til at svømmehallen i Kvernevik snart er klar og vil ha et lege/
helse kontor i Kvernevik og gjerne et lokalt handlesenter på sikt.

TURID KALVIG SOLA
Turid Kalvig Sola representerer SV og er nestleder i bydelsutvalget. Dette
er første vervet hun har i Stavanger politikken. Hun har fagbrev som idrettsoperatør og har jobbet i mange år på idrettsanlegg i Stavanger kommune
hvor hun var hovedtillitsvalgt i en lang periode.
Kalvig Sola jobber for tiden som kasserer i Fagforbundet i Rogaland. Det var
gjennom fagforeningsarbeid hun ble medlem i SV. Hun peker på at i lys av
boligbyggingen som kommer i Madla, blir det spesielt viktig fremover å sikre
gode sykkel og gangstier, kollektivfelt og hyppige avganger med buss. Dette
er avgjørende for å redusere privatbilismen. Videre er hun opptatt av å bevare
og utvikle de flotte turområdene i bydelen. Gode oppvekstmuligheter og aktiviteter for alle i bydelen bør være en overordnet målsetting for bydelen.

KOLBEIN HAAKON LUNDE
Kolbein Haakon Lunde representerer Venstre. Lunde er født i London hvor
han bodde i 8 år og siden bodde han 12 år i Los Angeles før han kom til
Norge. Han arbeider som lektor på Kannik skole.
Lunde har vært aktiv med i politikken de siste 20 årene. Han er for tiden med i
Venstres bystyregruppe som varamann, han er videre varamann til Leverkårsstyret og representant i Funksjonshemmedes råd og medlem av Innvandrerrådet.
Lunde brenner for skole, ungdom og miljø. Han vil legge til rette for skateungdommer og ønsker flere øvingslokaler for rockeungdom. Han ser frem til at
kollektivfeltet gjennom hele Madla blir ferdig og gleder seg til svømme-hallen
i Kvernevik blir ferdig. Nytt bydelshus og legesenter må på plass i SundeKvernevik så snart som mulig. Lunde har gjort en flott jobb som
ryddeansvarlig i bydelen, og han er villig å fortsette med det også i 2016.

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

ARTHUR HAUGE
Arthur Hauge representerer Pensjonistpartiet i Stavanger og har vært politisk aktiv i 30 år. Han tar nå fatt på sin 3 periode i bydelsutvalget. Hauge har
vært aktiv i avholdsbevegelsen i over 70 år og har tidligere vært medlem av
Stavanger bystyre.
Hauge peker på viktigheten av hverdagsrehabilitering for eldre og det å få i
gang en frivillighetssentral i bydelen. Han ser frem til at svømmehallen blir
ferdig og håper at et legesenter snart kommer på plass i Sunde/Kvernevik.
Han ønsker henvendelse fra eldre i bydelen med forslag til tiltak som kan
forbedre eldres levevilkår.

SIV LARSEN SAND
Siv Larsen Sand representerer FRP.
Hun har jobbet hos Coop Økonom i
30 år i kasse og med informasjon.
Hun er ny i politikken og ser som
sitt hovedmål å gjøre Madla bydel til
en god plass å bo. Larsen Sand er
videre opptatt av at Kvernevik skal få
tilbake sine nødvendige funksjoner
som lege, tannlege og helsestasjon,
samt et senter hvor folk kan treffes
og ha det hyggelig sammen. Det må
tilrettelegges og arbeides for at eldre,
syke og uføre får et best mulig liv. Hun
understreker viktigheten av tilrettelegging for brukere av hjelpemidler,
slik at disse også kan komme seg ut
og gjøre bruk av nærområdene.
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SOLVEIG NESSA

Solveig Nessa representerer AP.

HILDE WIE HELGØY
Hilde Wie Helgøy representerer Høyre. Hun var i forrige periode varamedlem i
Madla bydelsutvalg og kommunens representant til driftsstyret ved Smiodden
skole. Wie Helgøy jobber som kontrakt og innkjøpssjef i Master Marine AS. Hun
er opptatt av at Stavanger og Madla skal være et godt sted å bo for alle aldersgrupper. Derfor blir det viktig fremover å finne gode løsninger innen samferdsel,
boligbygging, helse og omsorg samt skole og idrettstilbud.

Årets Madlabonde gikk til

Adelheid Braut!
Hvert år blir Madlabonden
utdelt til en Madlabu som
har gjort seg fortjent til en
utmerkelse.
I år var det Adelheid Braut som fikk
oppringningen fra formannen i Madla
bydelsutvalg. Du har nok ringt feil,
svarte Adelheid. Men Kristen Høyer
Mathiassen svarte at et enstemmig
bydelsutvalg gikk inn for at hun fortjente prisen, så han hadde nok kommet til rett person. De hadde lagt vekt
på å hedre en som hadde gjort noe for
å bedre andres livskvalitet og trivsel.
Damene som trimmer hver mandag
på Revheim skole er nok ekstra
glade for at instruktøren deres
gjennom 38 - trettiåtte - år endelig ble
gjort stas på, og det var også dem som
foreslo henne.
Adelheid sier at først vil jeg takke dem
som har innstilt meg til å få denne
æresbevisningen. Overraskelsen og
gleden er stor, og jeg setter utrolig pris
på utnevnelsen. Det som har fått meg
til å holde på alle disse årene, er det
jeg kjenner trening gjør med min egen
kropp. Jeg føler meg sterk og smidig til
tross for mine 70 år. Dessuten merker
jeg at hvis jeg i en periode er lat og ikke
får trent tilstrekkelig, blir både kroppen min og jeg sure. Og det motsatte
skjer når jeg trener, energien og gleden
stiger i takt med treningen. Når jeg ser

Årets Madlabonde Adelheid Braut

på “damene mine” , som nå er vel 50 til
godt over 70, som stadig blir sprekere
og får forbedret styrken og smidigheten i kroppen, så gir dette meg
inspirasjon til å fortsette og fortsette.
Jeg mener at uansett hvor elendig

du føler deg, kom deg opp av sofaen
og beveg deg. Vi har alle ansvar for
å holde vår egen kropp i form. Den
skal tross alt vare livet ut. Dette sier
en overrasket, beæret og stolt nybakt
Madlabonde Adelheid Braut.

Pass på trafikken!
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Gunnar A. Skadberg

Kirkespiret på den gamle
Årets sommerferie ble blant annet nyttet til å lese
gjennom gamle artikler om Stavanger som var
samlet og sirlig limt inn i fem hefter som jeg fikk
overta av Ernst Lapin, en av mine ”studiekamerater”
ved statsarkivet i Stavanger.
I et av heftene fant jeg en artikkel fra
Stavanger Aftenblad fra 16. juli 1967
som fattet min interesse. Artikkelen
”Gravstøtta på den gamle kyrkjegarden i Madla” var skrevet av Audgunn
Oltedal. I artikkelen fant jeg en opplysning om et gammelt spir som hadde
stått på mønet av den gamle kirken
på Madla, og som hadde fått årstallet
”1722” inngravert. Hvem kunne ha
sørget for å utstyre det vesle gudshuset på Øvre Madla med en ny vindfløy i 1722?
I siste del av 1600-tallet var den
gamle middelalderkirken på Madla
kommet slik til nedfalls at eieren,
kjøpmann
Morten
Seehusen
i
Stavanger, valgte å rive den for
å erstatte den med en ny ca. 60
kvadratmeter stor trebygning som
stod ferdig i 1685. Etter Seehusens død i 1694 var det hans enke,
Elisabeth
Godtzen
(1639-1744),
som overtok mannens omfattende
forretninger
og
eierskapet
til
kirken på Madla. Hun fikk hjelp av
Lauritz Smith i administrasjonen av
sin omfattende rederi- og handelsvirksomhet. Smith var sønn til den
store treskjærerkunstneren Andrew
Lawrenceson Smith som bl.a. skar
ut Domkirkens prekestol og kirkens
epitafier (minnetavler).
Da Lauritz Smith i 1708 giftet
seg med madam Seehusens datterdatter, Johanna Margaretha Leigh, ble
han samtidig arving til sin arbeidsgivers store formue og forretning.
Etter madam Seehusens død i 1714,
overtok bispestolen i Kristiansand
eiendomsretten til Madlakirken, men
den som fikk i oppgave å forvalte kirken
på Madla, var sokneprest og prost
i Stavanger fra 1713 til 1722, kristi-
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Lauritz Smith (1680-1758) som giftet seg inn i den
velstående familien Godtzen/Seehusen/Leigh
og ble Stavangers fremste forretningsmann på
1700-tallet og eier av Madlagården.

ansander Ole Pedersen Schielderup.
Han var gift med Elisabeth Jensdatter
Godtzen (1877-1744), en niese av
Elisabeth Godtzen Seehusen og hennes mann Morten Seehusen som
hadde bygd kirken. Dette kunne bety
at det var dette ekteparet Schielderup,
med nær familierelasjon til kirkebyggeren, som i 1722 hadde fått satt opp
spiret på Madlakirken. Om 1722 var
det korrekte årstallet, kunne det bety
at fru Schielderup ville ære sin avdøde
mann ved å få satt på en vindfløy på
kirken ”hans” og med sokneprest
Schielderups dødsår inngravert.
I 1723 var riksstyret i København
igjen i beit for pengemidler, og for
å bøte på dette ble det bestemt at
kirkene i Norge kunne selges til
private. Den 15. november dette året
kjøpte Lauritz Smith kirken tilbake til

Madlakirken
Det er uklart når i 1865 den gamle kirken på
Madla ble revet. Dette utsnittet av en akvarell
av Mons Gabriel Monsen er datert oktober
1865, men kunstneren kan ha tatt sine skisser
tidligere på året. Kirken må ha ligget i østvest retning, så viss den er kommet med på
bildet, er det ikke mange hus å velge mellom.
En pil antyder en eventuell mulighet. Huset
til høyre for dette ser ut som det kan være
utstyrt med et våpenhus, men her vender i
så fall ”våpenhuset” mot øst, og det blir feil.
Våpenhuset skulle fra gammelt vende mot
vest (jmf. Domkirken). Midt på bildet til høyre
ser vi husene omkring tunet på Nedre Madla
der Foren, bekken fra Store Stokkavatn, finner
veien ned til Møllebukta. I bakgrunnen ser vi
den nye kirken på Revheimshøyden.

familien Seehusen/Godtzen/Leigh/
Smith på auksjon for kun 31 daler
mens han måtte gi 165 daler for kirken på Randaberg.
Familien Smith ble sittende med
eiendomsretten til Nedre Madla og
kirken på Madla fram til 1836 da lensmannen i Goa skipreide og stortingsrepresentant Ivar Svenson Oftedal
kjøpte både Nedre Madla gården og
kirken av familien Smith. I mellomtiden var Lauritz og Johanna Margarethas oldebarn, Johanna Margaretha
Smith, blitt gravlagt ved familiens
kirke i 1820, og det er hennes støpul
som i dag markerer hvor den gamle
kirken og gravplassen på Madla
befant seg (like nedenfor Hafrsfjord
skole). Innskriften på gravmælet
lyder: ”Her hviler Johanne Margarethe
Smith. En Datter af Oberste Michael
Smith og Caren Ankerman. Fød Aar
1765 den 28. Februari. Død 1820 den
5. Februari.
Forladtes Venners Taarer rinde ved
Din Grav
Tungt føler Armod Tabet af sin Støttestav
Hver Dydens Ven Dit Værd paaskiønnet
Hos Retfærds Gud Du ei blier
ubelønnet”

>>>
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Michael Smith og kona Anne Cathrine
Geelmuyden ble de siste representantene for
Smith-familien som eide kirken på Madla. Det var
Michael Smith som fikk satt opp kirkespiret på
kirken i 1822.

Trolig er minnediktert skrevet av
Johanna Margarethe Smiths gode
venn, dikterpresten Jens Zetlitz.
To år etter Johanne Margarethe Smiths
død i 1820 ble kirken ved hennes
grav rehabilitert. I en artikkel Birger
Lindanger har skrevet i ”Soga om Sola
og Madla” bind II, forteller han at det
foregikk en ombygging av kirken på
Madla i årene 1822-1823 og at det var
da kirken ble utstyrt med vindfløyen
eller spiret som var utstyrt med årstallet ”1822”.
I så fall var det Johanne Margarethe
Smiths nevø, major, sjø- og landkrigskommissær og stortingsmann Michael
Smith (1775-1849) som overtok Nedre
Madla gården med kirken etter Johanna
Margarethes død, som hadde besørget
oppsettingen av vindfløyen.
Michael Smith var sønn av Johanne
Margarethes bror, kjøpmann og stadskaptein Lorentz Ankerman Smith
(1752-1800) og hans hustru Margaretha Kielland (1755-1826), søster til
”Kongen i Staden”, Gabriel Schanche
Kielland (1760-1821) som bl.a. bygde
Ledaal. Så her befinner vi oss midt
oppi byens sosiale ”krem”.
Det var Lorentz Anckermann Smith
som forvaltet Madlagodset etter faren,
handelsmann og oberst Michael Leigh
Smiths død i 1773, men da Lorentz
Smith gikk konkurs med sine forretninger, var det hans søstre Karen og
Johanne Margrethe Smith som
bestyrte familiens eiendom på Madla.
Før den økonomiske nedturen plantet
Lorentz Anckermann Smith en skogsteig i skråningen sør for Mylldal i
dagens nordre leir på Madlamoen der
rekruttene i dag springer omkring for
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Gravstøpulen reist over graven til Johanna Margarethe Smith er plassert ved tuftene av den gamle
kirken på Madla. (Foto: GAS)

å være parat til å forsvare landet om
det skulle bli nødvendig. Anckermann
Smiths trær er for lengst fjernet, men
bjørkeskog vokser fortsatt i området
som like fram til våre dager ble kalt
”Anckemannsdalen” etter mannen
som opprinnelig plantet skogsteigen
ved husmannsplassen Mylldal som nå
omgjøres til attraktivt boligområde.
Det var altså skogplanter Lorentz

Anckemann Smiths sønn, krigskommissær Michael Smith, som ”sytte
for at kyrkja vart halden i forsvarleg
stand”. I 1835 var imidlertid bygningen
blitt ”gammel og brøstfeldig”, skriver
Birger Lindanger.
I 1836 kjøpte, som nevnt, lensmann i
Goa skipreide, Ivar Svenson Oftedal
(1780-1842) både Madlagården og
den gamle kirken, og i 1842, i sitt siste

I 1865 solgte Jonas og Nikolai Oftedal inventaret
fra den gamle Madlakirken på auksjon. Her ser
vi Jonas Oftedal sammen med kona Johanne
Malena Jonsdatter. Det var fru Oftedals svoger,
Peder Sandved, som kjøpte kirkespiret i 1865 og
som siden ga det til Høyland bygdemuseum.

leveår, fikk han bygd på kirken som var
blitt alt for liten til romme den voksende befolkningen i Madla. I 1846, da Ivar
Oftedals sønner Jonas (1812-1893) og
Nikolai (1819-1899) hadde overtatt
Nedre Madla, ble også koret på kirken
utvidet med noen kvadratmeter slik at
kirken kom til å omfatte et golvareal på
ca. 80 kvadratmeter.
Men i 1865 ble den gamle kirken på
Madla revet for godt og erstattet av
den nye og mye større Revheim kirke
som altså feirer sitt 150 års jubileum
i år (2015). Jonas Ivarson Oftedal på
Nedre Madla nyttet materialer fra
kirken til sitt våningshus på bruk 5 på
Madla, den seinere Hinnalandsgården.
Etter hvert solgte brødrene Oftedal
kirkeinventaret på auksjon. Inventaret bestod bl.a. av messehagel av blå
silketaft og med forgylt kant, døpefont,
sittebenker samt stoler for prest og
klokker, oblateske i blekk, en gammel
alterbok – og kirkespiret.
Omkring 1966 fortalte Bernt Skjelbred
fra Høyland i et intervju at det var Peder
Sandved som hadde kjøpt kirkespiret
fra Madla på en auksjon og deretter
overlatt det i Høyland bygdemuseums
varetekt. Jeg mente å kjenne denne
Peder Sandved som gartneren som
kjøpte Holme Egenes i Stavanger i
1894 etter å ha drevet planteskoler i
Alaska og Seattle i staten Washington
før han returnerte til hjemlandet. Men
denne Peder Sandved var født i 1870
og kunne dermed ikke ha vært til stede
under en auksjon på Madla i 1865. Var
der andre Peder Sandved å velge i? Ja,
far til gartner Sandved het også Peder,

Kirkespiret fra den gamle Madlakirken oppbevares i dag i et magasin på Jærmuseet.
(Foto: Jærmuseet)

og han var gift med Serina Jonsdatter
Grannes (1830-1887), søster til Jonas
Oftedals kone, Johanna Malena Jonsdatter Grannes (1833-1895). Peder
Sandved senior var født på Sandved i
Høyland i 1818, og han døde i 1870, en
uke før sønnen Peder ble født. I 1865
kunne således Peder senior ha vært på
auksjonen hos svigerinnen og svogeren på Madla.
Siden Høyland kommune er innlemmet i Sandnes kommune, ringte jeg dit
for å etterspore om kirekspiret fortsatt
eksisterer. Et par telefonsamtaler klargjorde at Høyland bygdemuseum og
Sandnes Museum nå var innlemmet i
Jærmuseet, og i et magasin på Jærmuseet befinner fortsatt kirekspiret fra

Madla seg. Fra Inger Smidt Olsen ved
Jærmuseet fikk jeg også oversendt et
fotografi av spiret. Hun skriver at det
andre sifferet i årstallet på spiret er
rustskadd, noe som kan gi årsak til
ulike tolkninger.
Men jeg konkluderer med at kirkespiret eller vindfløyen fra den gamle
Madla kirken må være fra ombyggingen i 1822, slik Birger Lindanger
skriver. Og når fotografiet av vindfløyen
i tillegg bærer initialene ”MS” (Michael
Smith), er jeg bombesikker på hvem
som spanderte nytt kirkespir på den
gamle Madlakirken i 1822. Men ”trykkleifen” i Stavanger Aftenblad ga meg i
alle fall en interessant og lærerik utfordring med å klargjøre korrekt årstall.

Pass på trafikken!
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Amalie Sofie Bang passer
godt på Bella Pannacotta.

Marianne Sundal ville ikke bli med på bildet. Men
her er i alle fall Burre!

Er kjæledyr bra for

helse og trivsel?
Vi mennesker er sosiale vesen og mange av oss trives
ikke alene. Også kontakt med dyr kan utfylle mye av
det sosiale behovet. Det er forsket på om dyrehold
kan gi bedre helse.
TEKST OG FOTO ELSE MARIE REVHEIM

Den amerikanske forskeren James
Serpel har vist at hunde- og katteeiere har mindre hodeverk, forkjølelese, søvnløshet, nervøsitet og fordøyelsesproblemer. Og en tysk professor,
Reinhard Bergler, har vist at kjæledyrhold kan være spesielt viktig i krisesituasjoner som ved dødsfall, sykdom
mm. I tillegg har australsk forskning
vist at hundeeiere hadde lavere blodtrykk og kolesterol.
Nordvesten treffer Marianne Sundal på
morgentur med Burre. Han er en 9 år
gammel mellompuddel, frisk og glad,
som får gå tur minst et par ganger dag-
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lig med mor, far eller en av guttene. Han
er hele familiens lillegutt, sier Marianne
Sundal, og siden det er flest gutter i
familien ble de enige om at Burre skal
slippe kunstferdig puddelklipp.
Marianne Retan hadde en golden
retriever i 16 år, var noen år uten hund,
og ville helst ha en hunderase som
ikke håret. Nå har de anskaffet seg
Milli Macciato, en nå 7 mnd. gammel goldendoodle, dvs. blanding av
golden retriever og kongepuddel.
Denne blandingen har egenskaper fra
begge rasene, liker å være i vannet,
drysser ikke hår og skal være bra for
allergikere. Men pelsen vokser fortere
enn jeg trudde så det må klipp til i
blant, sier Marianne Retan. Det gir gir

Marianne Retan og Milli Macciati på tur langs
Hafrsfjord med innlagte badepauser for den ene.

utrolig mye glede og trivsel ved å ha en
hund som alltid er glad når en kommer
hjem. Men jeg undervurderte hvalpetiden, sier hun med et smil.
Nede ved Hafrsfjord treffer vi lille søte
Bella Pannacotta, en 5 mnd. gammel
pomeranian som får sitte litt på armen
til Amalie Sofie Bang. Jeg elsker dyr,
har en kanin også, og har alltid ønsket
meg en hund. Jeg fikk hund fordi da
går jeg og broren min ut i frisk luft, sier
hun. Bella Pannacotta får bade ofte, og
pelsen blir børstest og stelt slik at det
ikke skal bli floker, og det viser godt på
den lille hjerteknuseren.
Er det ikke stress å gå ut i all slags
vær? Dette er et spørsmål hundeeiere
hører ofte. Jo, det er stress – men når
regntøyet er på, hunden er ivrig, og du
kjenner den friske luften i fjeset – ja da
er det bare glede og trivsel!

Stefan Emmerhoff

– ny prost i Ytre
Stavanger prosti
Stefan Emmerhoff begynte 1. januar 2016 som prost i Ytre Stavanger prosti. Stavanger
bispedømme består av 9 prostier og Ytre Stavanger prosti består av 8 menigheter:
Madlamark, Hafrsfjord, Sunde, Vardeneset, Tasta, Hillevåg, Hinna og Gausel. Prosten
får kontor og tilhold i Stavanger sentrum i Klubbgata, der kirkevergen holder til.
Innsettelsesgudstjenesten er åpen for alle og er 10. januar kl 18.00 i Madlamark kirke.

TEKST SVEIN VIDNES

Stefan er født i Sverige i 1960. Navnet hans, som høres litt
tysk ut, kommer fra Dirdal. I 1982 giftet han seg med Bente
Kamilla og de bosatte seg på Tasta, der de fremdeles bor.
De har tre barn, to svigerbarn og ett barnebarn. Teologistudiet tok han på Misjonshøyskolen og han ble ordinert til
prest av biskop Bjørn Bue i 1986. Etter ordinasjonen har
Stefan tjenestegjort som prest i Randaberg i 8 år, i Vardeneset i 13 år og som studentprest på UiS på 9. året. Inni
denne tiden har han også vært et år i næringslivet.
Når vi spør om hva som er hans vyer eller fokus, kommer et
sterkt engasjement til syne. ”Mitt fokus er begeistring for et
inkluderende menighetsfellesskap med en levende Kristustro!” svarer han. Han drømmer om en kirke som stadig flere
mennesker stolt ønsker å identifisere seg med og at stadig
flere sier til hverandre etter søndagens gudstjeneste: ”Dette
vil jeg ikke gå glipp av! Jeg kommer igjen”! ”Samfunnet vårt
er stadig mer pluralistisk. Samtidig utfordrer det oss og gjør
kirken viktigere enn noen gang”.
Prosten skal lede prestetjenesten i prostiet. Han ser fram
til å gå inn i et prosti med dyktige prester. Han ønsker å
være en tydelig og ivaretakende prost som leder og løfter
fram prestene. Han ser også andre ansatte og frivillige. Det
er imponerende hvor mye innsats som legges ned i menighetene, både av ansatte og frivillige. ”Hvis vi f. eks. plutselig
fjernet all frivillig innsats ville vi sitte ganske ribbet tilbake”.
Stefan er glad i fjellturer sammen med kona. Det er den beste rekreasjon, sier han. De trives som ”fjellgeiter”, og ekstra
kjekt er det når familie og venner blir med.
Vi gleder oss til å møte prost Stefan i kirken og vi ønsker
ham lykke til og alt godt i den nye tjenesten!

Stefan skal etter hvert delta med en del gudstjenester rundt
i prostiet, så vi vil alle få god anledning å bli mer kjent med
ham etter hvert.

Pass på trafikken!
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Harald Hårfagre-prisen til
Lions Harald Hårfagre foretok i desember 2015-utdelingen av Harald Hårfagre-prisen.
Det var denne gang 11 kandidater til prisen og styret vedtok at prisen i år skulle tildeles
Odd Svensen.
TEKST JARLE LØNO
FOTO INGER BERG LØNO

Odd Svensen er en ekte Madlagutt
(født 1940), selv om han riktig nok er
født på Øvre Tjensvoll, i den gangen
Hetland kommune (helt på grensen til
Madla). Men han har bodd det meste
av sitt voksne liv på Madla og det er
her han føler seg hjemme. Han har lagt
bak seg en enorm innsats innenfor
flere idretter, både som aktiv fotballspiller og de siste ca. 50 årene som
trener, dommer og administrator innen
både fotball og svømming.
Det var i sykling han begynte sin
idrettslige karriere, var aktiv fra han var
10 til 17 år. I 1956 ble han norsk juniormester.
Han meldte seg inn i Madla IL
som aktiv spiller i 1961 og spilte
på laget i flere år. Han ble etter
hvert også engasjert i klubbledelsen, hvor han har vært styremedlem, kasserer, formann, oppmann
og ikke minst trener. Mange unge
Madlaspillere husker tilbake på Odd
som en god og myndig trener. Men
Odd likte ikke å være fysisk passiv.
Han måtte ut på banen igjen, og det
ble veldig nærliggende for han å ta
dommerkurs, og han fungerte som
kretsdommer i en årrekke.
Det tok ikke lang tid før man la merke
til denne unge ressurspersonen også
utenfor klubben. I Rogaland fotballkrets ble han klappet inn som styremedlem i 1971, året etter som nestleder, og han satt som leder for kretsen
i årene 1973 til 76. Som om ikke det var
nok fotball, så ble han daglig leder for
fotballkretsen i 1986 og ble der til han
gikk av med pensjon i 2007. Han også
valgt inn i anleggskomiteen til Norges
Fotballforbund.
For sin innsats i fotballkretsen er han
tildelt kretsens gullmerke.
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For Odd har nok fotballen vært hans
idrettslige “hjemmebane”, men ikke
mer enn at han hele tiden har hatt en
brei idrettsinteresse. Så da hans døtre
ville begynne med svømming, - selvsagt i Madla IL, så tok det ikke lang tid
før Odd dukket opp på bassengkanten
også. Og allerede i 1974 ble han trener
for svømmegruppen i Madla. Det fortsatte han med frem til 1981. I denne
perioden ble det også trukket veksler
på hans organisatoriske evner i forbindelse med stevner, bl.a. som sekretariatsleder under NM i Stavanger svømmehall i 1977.
Odd er tildelt æresmedlemskap i Madla
IL! Han har fortsatt god kontakt med
klubben, senest som en av hovedtalerne ved klubbens 75 års jubileum
i 2014.
Fra å være en liten gruppe i et stort fleridrettslag med fotball som hovedaktivitet, begynte svømmerne fra Madla å
vise igjen på kretsnivå og etter hvert på
nasjonalt nivå. Flere la merke til denne
treneren som fikk så gode resultater.
Så da Stavanger Svømmeklubb på 80tallet var på jakt etter en hovedtrener
som kunne passe inn i en langsiktig
strategi for å etablere klubben fast
i norgestoppen, ble Odd bedt om å
ta den jobben, med svømmefaglig
bistand fra Arne Borgstrøm, som på
det tidspunktet var i ferd med å trappe
ned sin aktive periode som Norges
beste svømmer gjennom tidene til da.
Odd tok utfordringen og fungerte som
hovedtrener i SSC fra 1983 til 1991 og
hadde funksjonen som svømmesjef i
ytterligere 3 år. Samarbeidet mellom
Odd og Arne gjennom disse årene førte til at det ble hentet hjem en rekke
norske mesterskap! Dette kom ikke
gratis! De aktive legger ned timevis
med trening, men når medaljene deles
ut er det ikke alle som er like oppmerksom på treneren! Hvor mange timer
Odd har tilbrakt i en svømmehall er det
ingen som vet, men tallet er femsifret!
I store deler av denne perioden var det

trening to ganger daglig, de fleste dagene i uken. Og var det ikke trening,
så var det stevne. Odd fulgte opp hver
eneste aktive på individnivå på alle
stevnene!
Alt har sin tid, og etter den hektiske
perioden som hovedtrener/svømmesjef, var det likevel ikke tid for å legge
beina på bordet. Det ble i stedet
diverse styreverv i klubben. I tillegg til
sitt idrettsfaglige engasjement, er Odd
også et organisasjonstalent. Så det er
ikke få stevner der han har vært stevneleder/sekretariatsleder, - det være seg
lokale kretsstevner, norske mesterskap
eller internasjonale stevner som Nordsjøstevnet. Et spesielt stevne som han
alltid gledet seg til var Skolesvømmestevnet. Det ga et ekstra kikk å se den
idrettsgleden som ble vist under disse
stevnene!
Odd Svendsen har æresmedlemskap i
Stavanger Svømmeklubb.
Odd er fortsatt aktiv, de siste årene
som leder av Svømmealliansen. Innimellom har han også vært redaktør og
skrevet det meste av jubileumsboken
til SSC sitt 100 års jubileum i 2010.
Odd er i sannhet allsidig og har bekledd alle roller som idrettsleder, trener
og administrator.
Det begynte lokalt i Madla, men som
en ekte “Harald Hårfagre”, ble han
tiltrukket også av det som lå utenfor.
Over en periode på 55 år er det utrolig
mange, i Madla og i “landet utenfor”,
som er dypt takknemlige for den innsatsen Odd har lagt for dagen.
Tidligere vinnere av prisen:
2008: Inge Berge, Madlaspeiderne,
2009: Harald Kambo, Stavanger
Skytterlag, 2010: Madlamark
Skolekorps, 2011: Gosen-revyen,
2012: Sarah Louise Rungh, Madla
Svømmeklubb, 2013: Kjetil Sunde,
Madla IL, 2014: Runi Abrahamsen,
Gosen skole.

Odd Svensen

Fra utdel.ingen av Harald Hårfagreprisen på VIP-rommet på Amfi Madla 18.12.2015. Fra venstre: Rune Hapnes (Lions Harald Hårfagre), Odd Svensen
(prisvinner), Jarle Løno (visepresident Lions Harald Hårfagre) og Erling Soma (Lions Harald Hårfagre).

MADLA FORSAMLINGSHUS
Snorresgt. 2, Hafrsfjord vis -à- vis Surf-inn og Madlaleiren
Søn 17. jan Kjetil Vada - NMS
Ons 20. jan Bedehusbasar med
Jakob Trodahl - NLM
Søn 24. jan Magnar Thingbø - NLM
Søn 31. jan Møte i Misjonsaulaen
se annonse i SA. - NMS
Søn 7. febr Tom Oseberg - NLM
Ons 10. febr Årsmøte for Bedehuset

Alle samlinger
kl 19.00
Bibelstudium
hver onsdag.

me
Ve l k o m

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

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

n!

SOLHEIM
BEDEHUS
Kvernevik NLM
Traneveien 16B

8.-9. jan Nyttårsmøte på Randaberg
– Espen Ottesen
Søn. 17. jan. kl. 11.00 Tore Jåtun
Søn. 24. jan. kl. 11.00 Jon Håvard Gundersen
Møteuke 27.-31. januar
Tale og sang av Holger Kjølvik
Ons. kl. 19.30 Sang av Henning Bøe
Tors. kl. 19.30 På SUNDE bedehus
Fred. kl. 19.30 Sang av Leif Arild Veland
Lørd. kl. 17.00 Bevertning/utlodning
Sønd. kl. 11.00

VELKOMMEN!
www.solheimbedehus.no
Pass på trafikken!
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Nytt speiderår - Nye speidere
Våren er tiden til å forberede seg og jobbe sammen nye enheter
og patruljer for speiderne og derfor er årsskiftet overgang til nytt
speiderår. De som skal over i en annen del av organisasjonen på
grunn av alder skifter nå. Litt rart vil nok mange syns, men husk at
en viktig aktivitet for oss er sommerleirene.
TEKST BIRGER HARALDSEID

Status for Madlaspeiderne ved årsskiftet
Hele 219 speidere som inkluderer 42
ledere, antakelig fortsatt Norges største speidergruppe. Tilbudet strekker
seg nå fra Bevere som er de yngste
6-åringene til og med Rovere i alder
opp mot 24 år. Og vi har plass og
kapasitet til å ta opp flere i alle aldersgrupper, sier gruppeleder Tor Inge
Berge. Den enkleste er å sende en
epost til post@madlaspeiderne.no
med navn, fødselsdato, postadresse
og mobiltelefonnummer til mor og
far. Skriv gjerne hvis de har spesielle
ønsker for dag (onsdag eller torsdag).
Vi har ingen venteliste. Nye speidere
blandes inn i de enheter/ gruppene vi
har og som i varierende grad vil være
”trente” speidere. I oppstarten har vi
”bli kjent” aktiviteter slik at innfasingen
av nye skal bli så lett som mulig.
Hvorfor bli speider?
Du er glad i å være ute, vil lære mer om
tema som friluftsliv, å jobbe sammen
med andre og tema som enkel førstehjelp. Speiding er flott måte til å bli
kjent med bydel og regionen sin muligheter for både liten og stor. Er du/dere
nye i bydelen kan dette være en utrolig mulighet for å bli kjent med andre
som også liker friluftsliv og syns at det
er viktig at dine og andres barn lærer
mer om dette.
Vil du være med som leder?
De fleste lederne våre er foreldre
som på denne måten deler en fritidsaktivitet med barna sine. Det gir mulighet
for mange flotte opplevelser, og vi ser
også at at det er et utrolig godt samarbeid mellom lederne i de forskjellige
enhetene. Men vi har også ledere som
ikke er foreldre og dere er like velkomne. Ta kontakt på post@madlaspeiderne.no, fortell litt om deg selv og be

18

Bruk tilbudene i bydelen!

om en samtale med gruppeleder/daglig leder. Det er ikke et krav å ha vært
speider før. Vi har god et godt lederopplærings tilbud, dette handler mye
om å lære ved å praktisere. Å være
med som leder gir mange flott opplevelser i naturen sammen med egne og
andres barn
Årsavslutning og 40-års markering
Avslutning av speideråret og litt markering av at det var på dagen 40 år
siden gruppa ble stiftet hadde vi 14.
desember. I overkant av 200 speidere,
foreldre og speidervenner var samlet
på den Internasjonale skolen for å markere slutten på nok et aktivt speiderår.
Dette ble markert med bilde og filmkavalkader fra de 40 årene som har gått,
med spesiell fokus på det siste året.
Speidergruppa er heldig som har et arkiv av variert bildemateriale og vi jobber for å kunne fortsette med å samle
disse også nå etter at alt er blitt digitalt.
Vi trenger bildene til eget bruk i gruppa
og ikke minst Nordvesten som blir vårt
eksterne talerør mot bydelen.
Ny speiderbåt på gang i Hafrsfjord
Det blir igjen speiderbåt på Hafrsfjord
og dermed mulighet for å benytte flere
av mulighetene vi har i nærområdet
vårt. Vi hadde i en årrekke Loffen1
som i sitt første ”liv” hadde vært livbåt
for et oljeselskap. Den ble modifisert
til vårt bruk som stort sett var innafor
Hafrsfjord bru, for å frakte store og
små speidere ut på fjorden, for å fiske

eller ha strandhugg på øyene. Loffen1
sin motor gav seg sommeren 2014, og
kunne ikke repareres og vi måtte dermed se på alternativer. Det beste alternativet ble å overta nok en båt som
hadde et tidligere liv i oljeindustrien sin
tjeneste, denne gangen var det Songa
Offshore. Vi ønsker å konvertere livbåten fram mot sommersesongen 2016.
Konverteringen vil være å skjære toppen av den nå lukkede livbåten, bygge
om styreposisjon og installere pumper
og annen utrustning som gjør den egnet som Speiderbåt. Til dette har vi nå
fått kr 40 000 av Sparebankstiftelsen
SR-Bank. Takk for den støtten!

Christian Benaglia Kolbenstvedt og Rolf Robert
Ness.

Nå begynner dugnadsinnsatsen som
for det meste vil bli gjennomført av
båtgruppa vår som er ei gruppe ivrige
eldre speidere, som gjerne vil at vi skal
ha en speiderbåt. Men i denne sammenheng kan vi også trenge en frivillig som kan motor, eller kunnskap om
hvordan vi legger opp et godt el anlegg
for lanterner og pumper i den nye båten. Ta kontakt for en prat. Det vi trenger er litt hjelp til vurderinger, planlegging og oppfølging underveis.
Madla bydel – et godt sted å bo
«Bydelen som har sjø, shopping og
speideren», slik det stod omtalt i Aftenbladet nylig, fikk nok mange speidere til å føle seg litt ekstra stolte. Det
var tatt fra en undersøkelse om hvor
innbyggere i Stavanger helst ville bosette seg og hvorfor. Madla, Revheim,
Sunde og Kvernevik toppet denne lista,
og vi som bor i bydelen har jo forståelse for det. Vi er heldige kan vel også
underskrive på at det det også var

ønskes velkommen
Fra Madlaspeidernes juleavslutning som
samtidig markerte 40-årsjubileet.

ge or ganisasjonen for nye 40 år på et
enda bedre fundament.
Speider- aktiviteten i Madla skal fra nå
av driftes etter en modell med at et forum av de aktive lederne etablerer en
gruppeledelse som har ansvar for den
operative speideraktiviteten. Dette er i
tråd med den modellen som de fleste
andre speidergrupper har organisert
seg etter.

Marta Espevold.

fortjent at Stavanger ble Norges nest
beste Friluftskommune. Og det er jammen godt gjort, ikke minst sett i lys at
kommunen er liten i areal, gratulerer
til Stavanger Kommune på tampen av
Friluftslivets år.
I vår bydel har vi sett stadige forbedringer. Nettet av turstier hvor en er utenfor offentlig vei gir ufattelige muligheter
for variasjon, spesielt vil jeg framheve
turstiene langs fjorden hvor vi nå også
kommer rundt Håhammaren. For Speiderne er det flott å bli nevnt, men det
gir oss også et ansvar om å holde trøkket og fortsette å levere et godt tilbud
til bydelen vår. Og jeg blir både stolt
og rørt i møte med den entusiastiske
gruppa av ledere og tillitsvalgte som vi
har i Madlaspeideren. Her byr folk på
seg sel og bidrar aktiv til at barn og
unge får et unikt tilbud i en fantastisk
flott bydel.
Organisatoriske endringer
Madlaspeiderne har nå vært gjennom
en omfattende intern prosess for å rig-

Styret skal ha en mer tilbaketrukket
rolle som ressurs- støtte for gruppeledelsen og sammen med daglig
leder ha ansvar for å få inn støttespillere og bistå ved større arrangementer.
Frikvarteret som har vært vår store
økonomiske utfordring vil ha eget styre
og støtte fra ressurspersoner og grupper slik at det kan fortsette som vår
base i fjellet. Samtidig som aktiviteten
med legge til rette for andre brukergrupper på Frikvarteret trappes opp.
Rovernes Beredskapsgruppe er nå er
på egne bein etter 25 år som en del

Signe Jæger Innvær og Anna Kvalsvik.

av Madlaspeiderne, de er nå en egen
gruppe tilknyttet Norges Speiderforbund. I praksis er det meste utad likevel som tidigere med at de vil fortsatt
ha Speiderhuset på Revheimsveien
som base og bruke Frikvarteret for
beredskapsaktiviteten sin i fjellet.

Dorner i speider skjorte mottar gaven
på kr40.000 fra Ellen Berge Instefjord,
Sparebankstiftelsen v/SR-Bank.

Joakim Bortne og Christian Martinez
Stenbakken.

Pass på trafikken!
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Farlig kyst
I Nordvesten nr 3/2015 skrev jeg litt om et pågående bokarbeid om “Rogalandskysten
1940-1945, en farlig kyst”. Boken skulle være nr. 2 i en serie med glimt fra den tyske
okkupasjon av Norge. Den er nå utkommet og er på plass i bokhandler i Rogaland.
Boken er blitt meget omfangsrik med
sine nesten 500 sider, inkludert et omfattende bildemateriale, hvorav mange tidligere aldri har vært publisert.
Militærhistorisk forening Rogaland
(MHFR) følger med denne boken opp
sin første bok “Tyske vinger over SolaForus”.
Selv om den tyske jernhæl tråkket
mildere på rogalendingene enn det
som var tilfelle i mange europeiske
land, så ble alle mer eller mindre berørt av krigen. Likevel fikk vi sjelden
føling med den krigen som foregikk
like utenfor vår stuedør, nemlig i kyst
og havområdene mellom Haugesund
og Flekkefjord. Her møttes tyskere
og allierte i gjentagne konfrontasjoner under hele krigen. Konvoier ble
angrepet av fly, undervannsbåter og

“

Konvoier ble angrepet av
fly, undervannsbåter og
krigsskip. Minefaren var
allestedsnærværende.
Nærmere 120 skip ble
senket rett utenfor
kysten vår

krigsskip. Minefaren var allestedsnærværende. Nærmere 120 skip
ble senket rett utenfor kysten vår,
mange ble sterkt skadet, men kunne
repareres. I underkant av 3 000 sjøfolk, militære og sivile, mistet livet. I
tillegg kom alle dem som ble skadet.
Et stort antall flybesetninger, både
allierte og tyske gikk tapt, svært mange av disse over havet uten at vi kjenner til de nærmere omstendigheter.
Det var spesielt to grupper nordmenn
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som fikk føle krigen direkte på kroppen. Først
og fremst var det alle
de norske sjøfolkene og
norske passasjerer som
var ombord på skip
som tyskerne beslagla
ved okkupasjonen, og
som nå ble brukt til å
føre passasjerer, forsyninger og materiell
langs kysten. Så var
det sykehuspersonell
som måtte ta seg av
dem som ble skadet,
men ble reddet og ført
i land for nærmere behandling.
De allierte forsøkte å
påføre de tyske konvoiene langs kysten
størst mulige tap.
Skip med kritiske forsyninger ble ødelagt.
Boken forteller også
om
“bananbåten”,
“mjølbåten” og “sødeplebåten”, dvs. skip
som ble senket på
ulik måte rett utenfor kysten og hvor
befolkningen kunne sanke deler av
lastene langs strendene.
Mot slutten av krigen var den allierte
innsats slik at det var meget farlig å
gå i konvoi langs kysten. Konvoiene
søkte nødhavn både i Haugesund,
Stavanger og Egersund og turde
knapt seile i dagslys. Det er i denne
fase vi fikk angrep på skip både i Haugesund og Egersund. Stavanger ble
ikke angrepet på samme måte, men
så var luftvernet over Sola-Stavanger
særdeles tett og effektivt. Boken
korrigerer også rykter som verserte
etter krigen om enkeltepisoder, ikke
minst skrekkhistorien i Stavanger

Aftenblad fra 1946 om “4 600 tyskeres
dødsferd utfor Kvadsheim på Jæren
oktober 1940”.
Vi som nå utgjør den eldre generasjon, kjenner bare enkelte bruddstykker av denne del av historien.
Våre foreldre som opplevde krigen,
kjente heller ikke så mye til hva som
foregikk. Nå foreligger en meget
omfangsrik og detaljert dokumentasjon av hendelsene langs vår del av
kysten basert på nøyaktig førte tyske
krigsdagbøker og tilsvarende oversikter fra alliert side. Også dette er en
del av norsk historie.
Hjalmar I. Sunde

Ny trener i Sunde IL
TEKST OG BILDE HELEN HUSEBØ

Sunde IL har ansatt Anfinn Nilsen som
ny hovedtrener for A-laget i 4.divisjon
fotball. Hans Jacob Hornseth og Nezir
Ohran fortsetter som assistenttrenere
og Helen Husebø som lagleder. Vi har
også fått inn nye solide signeringer
før sesongen: Ole Soma Hjelle, Daniel
Andrè Kvernstrøm og Lasse Haugland.
I sesongen 2016 møter vi for det meste
lokal lag, og vi ser frem til mange gode
og spennende lokaloppgjør. I motsetning til 2015 sesongen som var i Nordfylket, blir den lengste turen i 2016 inn
til Jørpeland. Vi håper at mange finner
veien til ”Santiago Kvernabèu” og den
nye tribunen vår.
Velkommen skal dere være.

Arnfinn Nilsen ny trener i Sunde IL.

Sunde IL boken - 50 år med
idrettsglede og lokalhistorie
Sunde Idrettslag har skrevet bok om idrettslagets historie fra starten i
mai 1965 fram til oktober 2015. Her kan du lese om alle idrettsgrenene
vi har hatt og har, og boken er selvfølgelig krydret med lagbilder av både
gamle og unge fotball og håndballspillere. Ellers er boken full av gode
historier fra 50 år med både motgang og framgang. I tillegg til å være en
bok om Sunde Idrettslag er dette en lokalhistorisk bok om Nore Sunde
eller Kvernevik som vi kaller det i dag.
Det første opplaget er snart utsolgt og tilbakemeldingene fra leserne
er utrolig gode. Det gjelder både fra veteraner og de som er unge og
aktive i dag. «Denne boken gjør meg enda mer stolt av å være med i
Sunde Idrettslag», er en av mange kommentarer. Vi har derfor bestemt
oss for å trykke og selge flere bøker. Vi vil lage så mange bøker som vi
har bestilling på.
Absolutt siste bestillingsfrist er 31. januar 2016. Boken koster kr 249,og du kan bestille den ved å sende en mail til dagligleder@sunde-il.no.

Forsiden til den nye boken om Sunde IL.

Pass på trafikken!
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Madlamark menighet

Madlamarkveien 135
PB 201, 4001 Stavanger
tlf.: 51 59 93 50 / 59
madlamark.menighet@stavanger.kommune.no
Bankktonr: 33201.22.28677
WWW.IMARKA.NO
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)
Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

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

Søndag 3.januar kl 11.00 Syvertsen.
Åslaug Ihle Thingnæs. Dåp. Nattverd.
Offer til NMS.
Tirsdag 5. januar kl 8.30 Morgenmesse med nattverd.
Søndag 10. januar kl 18.00 Innsettelse av prost Stefan Emmerhoff. Biskop
erling Pettersen. Syvertsen. Nattverd.
Søndag 17. januar kl 11.00 Temagudstjeneste, «Galaterbrevet, Kristendommens Magna Carta». Syvertsen.
Mannskoret. Dåp. Nattverd.
Søndag 24.januar kl 11.00 Syvertsen.
Halås. Kode B og barnehagen Himmelblå deltar. Dåp.
Søndag 31. januar kl 11.00 Halås.
Tønnessen. Konfirmanter fra tilrettelagt undervisning deltar.

Bruk tilbudene i bydelen!

Vi tar vi for oss Galaterbrevet.
Det blir fire samlinger:
Søndag 17/1 se under gudstjenester.
Torsdag 21/1: Galaterbrevet. Innledning
Torsdag 4/2: Kristen forståelse av Loven.
Torsdag 11/2: Kristen frihet.
Starter kl 18.00 på torsdagene.
Det blir en fin anledning til å lese en bok
i bibelen sammen med familien, bibelgruppa, foreningen eller alene. Planlegg
det nå og start nyåret med Galaterbrevet,
om den kristne frihet.
Det er Simen Myklebust, teologistudent
på MHS og bosatt i menigheten og sokneprest Stig Syvertsen som leder samlingene.
Vel møtt!

Søndag 7.februar kl 11.00 Syvertsen.
Dåp. Helt førsteklasses deltar. Tur etter gudstjenesten.
Søndag 14.februar fellesgudstjeneste
i Revheim kirke.

FORMIDDAGS-

TREFF

onsdager kl. 11.00
i Madlamark kirke
06. januar Juletrefest. Audun Erdal taler. Gang rundt juletreet.
Juletradisjoner: Opplesning v/Lars
Otto Tveit.

03. februar Silje Trym Mathisen: Hva
er en dialogprest? Jan Steinar Halås:
Tilpasset konfirmantundervisning.
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Tirsdag 2.februar kl 8.30 Morgenmesse med nattverd.

20. januar Tanja Rosså Ødegard: Livet
innenfor murene. Anita Holstad Joa:
«Bare føtter». Stell av føttene.Andakt.

FACEBOOK.COM/
MADLAMARKMENIGHET

BIBELTIMER

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

Babysang: starter opp mandag 11. januar kl. 11.00.
Kode B: er for 6. klassingene. Vi skal se
Kode B-filmer, løse koder, spise mat, ha
kjekke aktiviteter - og synge Kode B sangen. Og - du får din egen Bibel! 5 ganger i
januar. Oppstart mandag 11. januar.
Helt Førsteklasses: er for 1. klassingene.
Påskefortellingen er fokus her. Oppstart
mandag 1. februar for Madlamark skole
og 3. februar for Madlavoll skole.
For mer info: Se hjemmesiden
www.Imarka.no. Det kommer også
invitasjon i posten.

Madlamark menighet

«Trygghet og trivsel

i liten barnehage»
Barnehagen Himmelblå har ledige plasser høsten 2016. Søknadsfrist for å være med i hovedopptaket er 1. februar. Søk
barnehageplass via hypernett - Stavanger kommunes felles
opptakssystem.
Barnehagen Himmelblå er en to avdelings barnehage. Vi har
en småbarnsavdeling for barn fra 1-3 år og en avdeling fra
3-6 år. Barnehagen eies av Madlamark menighet, og kristne
verdier er sentrale i arbeidet vårt. Verdier som nestekjærlighet,
medmenneskelighet og toleranse skal prege atmosfæren og
miljøet vårt.
Vi legger vekt på tradisjoner, rytmer, trygger rammer og ønsker
nært samarbeid med familiene.

Kirkerotter i Madlamark
Tjueni femåringer koste seg på kirkerottesamlinger i november.
Det kunne være litt skummelt å følge rottebæsj-spor ut til det
mørke kirketårnet. Men Vesle og Fredo var jo ikke farlige. Bare
koselige og morsomme. Og det var alle barna også!

Marte meo er vårt utviklingsarbeidet. Dette skal øke personalets kunnskap om barn og evne til samspill. Vi er også med i
Stavangerbarnehagen.
Trygghet og trivsel er det beste utgangspunkt for at barnet
skal kunne lek, lære og utvikle seg på alle områder. Vi er stolte
av barnehagen vår og ønsker nye barn og foreldre velkommen
til oss høsten 2016!
Mer informasjon på hjemmesiden www.barnehagenhimmelblaa.no eller kontakt styrer Inger Kristin Bakken tlf 51599357

Pass på trafikken!
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Hafrsfjord menighet
Menighetskontor

Gudstjenester i Revheim kirke

Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Tlf.: 51 84 04 00 E-post:
hafrsfjord.menighet@stavanger.
kommune.no.
Kontonr: 3206 65 40803
Kontortid ved servicetorget:
Mandag til fredag kl. 08.00 til 15.30.
Menighetskontoret er åpent etter
avtale og når staben ellers er til stede.
Ansatte i Hafrsfjord menighet:
Sogneprest: Audun Erdal
Daglig leder: Ragna Åreskjold
Kantor: Vit Kolos
BU sekretær: Marit Stensrød (Perm.)
Mariann Oaland Roti (Vikar)
Kontorfullmektig: Kristin Ascard
Kateket: Grete Stuen Vestøl
Menighetspedagog:Solveig Alette S.Skeie
Kirketjener: Knut Amdal
Vaktmester: Astrid Pedersen
Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:
Åsmund Johansen.

Døpte

22.11.15 Sondre Lunde
Mikko Matheo Mikalsen
Stangeland
28.11.15 Marit Låbakk (Kapellet KNM
Harald Hårfagre)
29.11.15 Benjamin Helland
Lykke Strømberg
06.12.15 Gabriel Tande Tungland
13.12.15 Madelen Melum-Hansen
Gjøse
Elida Alette Sunde

Døde

14.11.15 Bjørn Eide Samuelsen, f. 1938
Nils Tangenes, f. 1929

Søndag 24. januar kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal og Erik
Rørtveit. Dåp. Offer til Misjonsprosjektet i Nepal. Søndagsskole
Søndag 31. januar kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste i Hafrsfjordsenteret. Audun Erdal og Grete
Stuen Vestøl. Kode B.
Søndag 7. februar kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal. Dåp. Søndagsskole

Søndag 10. januar kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Audun
Erdal. Søndagsskole

Askeonsdag 10. februar kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste. Audun Erdal.
Nattverd

Søndag 17. januar kl. 11.00
Gudstjeneste. Nattverd. Søndagsskole

Aktiviteter i menigheten
Følg med på www.hafrsfjord-menighet.no eller «lik» gjerne menighetens side
på Facebook. Ta kontakt med oss ved spørsmål!
Søndagsskole 10.1., 17.1, 24.1.
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 partallsuker
for 4. og 5. klasse. Tirsdag kl 13.00 i
oddetallsuker for 6. og 7. klasse.
Tårnagentklubb Mandag kl. 17.30 i
partallsuker for 4.klasse.
Master of the Universe
Mandag kl 18. – 19.30 i oddetallsuker
for 5. – 7.klasse.
Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 – 18.00
i partallsuker. For hele familien.
Salmekveld Vit Kolos.
Onsdag kl. 19.30 – 21.00. 27. januar

Treffen Torsdag kl. 19 – 21
i oddetallsuker.
KRIK Onsdager på Revheim skole kl.
20.00 – 21.45. Fra 8.klasse og oppover.
Formiddagstreff Tirsdag 19. januar
kl. 10.30. Sang og musikk ved Dan
Kristoffersen.

Storfamiliehelg 3.-5.juni 2016
Første helgen i juni 2016 blir det weekend til Horve leirsted! Helgen legges opp
til å passe for alle generasjoner, unge og gamle – eller midt i mellom. Det er
plass til 80 overnattingsgjester, og ellers blir det åpen gudstjeneste for alle
søndag formiddag. Sett av datoen og bli med! Mer informasjon om påmelding
kommer.
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Hafrsfjord menighet

Babysang
i Hafrsfjord menighet
Oppstart for babysang
våren 2016 er
13. januar!

Velkommen!
For mer informasjon, se www.hafrsfjord-menighet.no

Hafrsfjord menighet

våren 2016
Oppstartsdatoer for aktiviteter på Hafrsfjordsenteret:
Søndagsskolen: 10. januar kl. 11.00-12:00
Kaos og Sang: 28. januar kl. 16.30-18:00
JoyKidz: 14. januar kl. 18.00-19:00 for barn i 1. klasse og oppover
Tårnagentklubben: 11. januar kl. 17:30-19:00 for 4. klasse
Gjeng 4.-5. klasse: 12. januar kl. 13.30-15:00
Gjeng 6.-7. klasse: 19. januar kl. 13.30-15:00
Master of the Universe: 18. januar kl. 18:00-19:30 for 5.-7. klasse
Treffen: 21. januar kl. 19.00-21:00

KRIK Oktan: 13. januar kl. 19.00-21:00
for 8. klasse og oppover (Revheim skole)
Salmekveld: 27. januar kl. 19.30-21:00 (Revheim kirke)
For mer informasjon, se www.hafrsfjord-menighet.no

Bruk tilbudene i Hafrsfjord menighet
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Jubileumsåret 2015
Det begynte så smått i januar-februar 2014, «Revheim kirke fyller 150 år i
2015, hvordan skal vi markere dette?»
Det ble laget ulike forslag for hvor
ambisiøse vi skulle være. Komiteen for
å koordinere de ulike arrangementene
bestod av Tarald Aano som leder, Kjell
Husebø, Audun Erdal og Ragna Åreskjold.
Folk ble på gudstjenester og kirkekaffe oppmuntret til å være med og
bidra med det de ville skulle skje i
jubileumsåret. Flere initiativ kom og
her må særlig Inger Lise Hovda Dobbe,

26

Merete Bortne og Kirsti Kvalsvik nevnes. De har stått for tre flotte konserter; den første med jentegruppa Seven,
deretter en fullsatt konsert med Sigvart
Dagsland og til sist en flott julekonsert
med Stavanger Gospel Choir.
Det har vært mange ulike typer arrangement i løpet av året og både stab og
frivillige har vært med. Det har også
vært hyggelige samarbeid med andre
lokale krefter i bydelen, både korps
og teater. Den 20. september var selve
bursdagsfeiringen med flott gudstjeneste og stor kirkekaffe. Slåtthaug
kirkering arrangerte i oktober god

Bruk tilbudene i Hafrsfjord menighet

gammeldags basar hvor det myldret
av liv på menighetssenteret og mange
gevinster ble loddet ut. Det kom inn
hele 32.000 kr som er videresendt til
Misjonsalliansens sitt arbeid i Ecuador.
Ryktene forteller at damene i kirkeringen vil arrangere ny basar våren 2017
– vi gleder oss.
Logoen som ble laget av Liv Kirsten
Norland er flittig brukt og vil også benyttes fremover.
TAKK for et flott jubileumsår! Vi ser
frem til 2016 med nye initiativ, sprell
og aktiviteter!

Sunde menighet

Vi starter nytt Alpha-kurs:
Vi har nettopp feiret Jul og markert at Jesus ble født. Hvordan det gikk til leser vi om i Juleevangeliet slik vi finner det i
Lukas 2, 1-20. Det siste verset konkluderer med at: «Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt
og sett; alt var slik som det var sagt dem.» Nå har du og jeg sjansen til å komme for å høre og se, lytte og oppleve,
samtale og erfare hva troen på Jesus egentlig handler om. Kanskje du trenger å finne mer ut av dette med troen selv
eller du har noen du vil invitere med på Alpha-kurset vi i Sunde menighet skal ha i vinter.
Vi starter opp nytt Alpha-kurs torsdag 21.
januar, så går det slag i slag hver torsdag kl
19:00-21:45 i Sunde kirke, bortsett fra vinterferie og påskeferie. Meld deg på innen
15. januar 2016. Alpha-kurset er gratis,
men vi oppfordrer alle til å betale kr 300,for maten som blir servert på kurskveldene. Dessuten dekker den enkelte deltaker
utgifter i forbindelse med en Alpha-lørdag
i IMI-kirken.
Alpha passer spesielt for:
– Alle som ønsker å undersøke hva
den kristne tro er.
– Alle som har en tro de ønsker å
børste støvet av.
– Alle som ikke går i kirken.
– Nye kristne.
– Nye i menigheten.
Vi har intervjuet en
av deltakerne på
høstens Alpha-kurs
i Sunde kirke. Mette
Vika er optiker og har
nettopp avsluttet en
4-års periode som
representant i menighetsrådet.

- Jeg har vært kristen i alle år, men gjennom Alpha-kurset har jeg fått et mye mer
personlig forhold til Jesus og en helt annen
forståelse av Den Hellige Ånd. Samtalegruppene vi hadde på kurskveldene gjorde
at vi ble fort og godt kjent med hverandre.

- Hun fortsetter: Jeg har satt pris på dette
fellesskapet der vi tørr å være litt gjennomsiktige men uten å pushe hverandre.
Mette Vika

Alpha-kurs våren 2016:

3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3.
7.4.
14.4.

- Det viste seg at det var kjekkere enn jeg
hadde trodd. Atmosfæren var preget av
vennlighet og tema-foredragene var interessante. Faktisk gledet jeg meg mer og
mer til hver kurskveld.

- Mette legger til noe som Karsten Isachsen har skrevet: «Det viktigste før en går fra
hverandre er å faktisk ha møtt hverandre.»

- Jeg har egentlig hatt lyst til å gå på Alphakurs i mange år, men det har ikke passet,
forteller Mette. Nå i høst fikk jeg forandret

Dato
21.1.
28.1.
4.2.
11.2.
18.2.
25.2.
27.2.

arbeidstiden min slik at det lot seg gjøre.
Dessuten fikk jeg med meg en venninne.
Så jeg stilte opp på første kurskveld og var
skikkelig motivert. Jeg var rett og slett «forveden» på hvordan dette skulle bli.

Mette anbefaler på det varmeste så
mange som mulig å bli med på Alphakurs. Dette må alle unne seg, er hennes
sluttreplikk.

Tema
Hvem er Jesus?
Hvorfor døde Jesus?
Hvordan kan vi tro?
Hvorfor og hvordan kan jeg be?
Vinterferie
Hvorfor og hvordan lese bibelen?
Den hellige ånd. IMI-kirken,
sammen med andre Alpha-kurs i regionen.
Hvordan leder Gud oss?
Hvordan kan jeg stå imot det onde?
Ikke Alpha-kurs pga konsert i kirka.
Påskeferie
Hvordan fortelle det til andre?
Helbreder Gud i dag?
Hvilken betydning har kirken?

Tekst: Rolf Arne Tjøstheim

Hvorfor er du med på Alpha, Rolf Arne?
Rolf Arne har vært
med og planlegge flere
Alpha-kurs i Sunde.
Rolf Arne sier han er
opptatt av at menigheten trenger en arena
for å gi nye mennesker
en trygg landingsplass.
Her får folk møte mennesker med sin hverdagstro og dele tanker Rolf Arne Tjøstheim
i samtaler i et trygt fellesskap i smågrupper.
Hvorfor anbefaler du Alpha, Kristin?
Kristin Dyrstad er diakon i Sunde og hovedansvarlig for Alphakursene. Kristin sier
at Alpha-kurs gir en
veldig god mulighet til
samtalene om livet, om
troen og de dype ting.
Grip den muligheten!
Ta et steg! Hopp i det!
Det kan koste litt, men
Kristin H. Dyrstad
er virkelig verdt det.
Alpha er et sted for å
snakke åpent og fritt. Du kan skyte inn det
du har på hjertet. Ingen kultur i veggene.
Du trenger ikke bruke de ”riktige” ordene,
kodene….

Alpha
phaa-kurs

Underviser
Einar Arne Garlid
Rolf Arne Tjøstheim
Mette Vika
Kirsten Austbø

i Sunde kirke

21.
1. jan.
n. – 14. april 2016

Eli Aasen

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

Jorun Eiane Brunstad
Tarald Svanes

Kristin Dyrstad
Berit Helgøy Kloster
Helge Brunstad

Les mer om Alpha på www.sunde-menighet.no
Påmelding til Alpha-kurset senest 15. januar: Alpha@sunde-menighet.no
eller Menighetskontoret tlf 51 59 46 00.

Påmelding og mer info på sunde-menighet.no
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Sunde menighet
Høsttur med Speiderne
Speiderne i Sunde kirke var i høst på tur til Baroniet speiderhytte. Mange av speiderne gikk den lange turen opp til til Preikestolen i strålende sol, men med sterk vind måtte vi kle godt på
oss, forteller speiderleder Tove Nordstokke.
Hun forteller videre at middagen på lørdag var en skikkelig speidermiddag som vi laget på bål. Det var innbakt potet og banan
med sjokolade til dessert. Når møtket begynte å falle på, samlet
vi oss rundt peisen og hadde en kveldssamling/"leirbål", med
skuespill, leker, eventyr, sanger og så klart lørdagsgodt til.
Den siste dagen regnet det i bøtter og spann, men det finnes ikke
dårlig vær bare dårlig klær. Så vi kledde oss og lekte ute i skogen.
Vil du bli med i speideren for å være med på neste tur?
Ta kontakt på speider@sunde-menighet.no eller møt opp i Sunde
kirke tirsdager kl 17:30. Alle fra 1.-10. klasse er velkommen.

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

Glade speidere på tur. Foto: Liven Bøe Tveit

6-ÅRS KLUBB

Sunde kirke inviterer alle som fyller 6 år i 2016 til 6-års klubb!
På klubben synger vi sammen, leker, har hemmelig klubb, hører
fortellinger fra boken «Tre i et tre» som vi har lyst å gi deg.
6-årsklubben er 4 torsdager (4. febr, 11. febr, 25. febr. og 3. mars kl
17.00-18.30) og sønd. 6. mars kl 11.00. Det koster 100 kr å være med.
Mer info og påmelding: sunde-menighet.no eller facebook.com/sundekirke
Mer info og påmelding: www.sunde-menighet.no

A
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AMIGO!
Sunde kirke inviterer alle 2. klassinger til Amigo, en fest
med mye kjekt og moro mandag 8. febr. kl 17:00-19.00.
Det blir middag og mye godt, og vi skal lage noe gøy.
Det koster 50 kr å være med! Mer info og påmelding:
www.sunde-menighet.no eller ww.facebook.com/sundekirke

Sunde menighet

Velkommen til gudstjenester

Strikkekafé

i Sunde kirke

kl 11.00-13.00 i Sunde kirke
14. jan, 28. jan, 11. febr.
Ta med strikketøy eller annet håndarbeid,
eller kom for en sosial formiddag.

Formiddagstreff
For pensjonister og
andre interesserte
26. jan. Solheim bedehus
Hans E. Bø og Fyrlyktene.

2. feb. Sunde bedehus
Andakt v/Johan Vistnes.
Sang av Martha og Johan Vistnes.
Formiddagstreffet varer fra 10.30-12.30.

Søndag 10. jan. kl. 11.00
2. søn. i åpenbaringstiden. Joh 1, 29-34.
Asle Tveit. Offer til menighetsarb. Dåp.
Nattverd.

Søndag 31. januar kl. 11.00.
Kristi forklarelsesdag. Luk. 9, 28-36.
Tema: Den hellige oljen. Asle Tveit. Dåp.
Nattverd. Offer til Misjonsprosjektet.

Søndag 10. jan. kl. 18.00 NB!!
Innsettelsesgudstjeneste i Madlamark
kirke av prost Stefan Emmerhoff. Biskop
Erling Pettersen og sokneprest Stig F.
Syvertsen. Fellesgudstjeneste for hele
prostiet.

Fredag 5. febr. kl. 19.00
GetConnected ungdomsgudstjeneste.
Nattverd.

Søndag 17. januar kl. 11.00.
3. søn. i åpenbaringstiden. Joh. 1, 15-18.
Asle Tveit. Dåp. Nattverd. Offer til BUarbeidet.
Søndag 24. januar kl. 11.00.
Såmannssøndag. Matt. 13, 24-30. Sprell
Levende gudstjeneste. Asle Tveit. Dåp.
Nattverd. Offer til Bibelselskapet. MiniMaksiGopsel deltar?

Over 3000 mennesker har feiret jul i Sunde kirke!

Søndag 7. februar kl. 11.00.
Fastelavnssøndag. Luk. 18, 31-34.
Olav Kristian Tangeland. Dåp. Nattverd.
Offer til menighetsarb.
Søndag 14. februar kl. 11.00.
1. søn. i fastetiden. Felles i Revheim.

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

DØPTE
22.11.15 Sondre Lunde (Revheim kirke)
29.11.15 Theodor Moen Oseland
06.12.15 Hugo Alexander Evensen
(Haslum kirke)
13.12.15 Elida Alette Sunde (Revheim kirke)
13.12.15 Anny Aylin Thomassen

DØDE

Julaftengudstjenestene i Sunde kirke samlet over 600 mennesker. Her møter snømannen Olaf (Åshild Spikkeland) fra filmen
Frost, de tre hellige konger (Eivind Svanes,
Simon og Gabriel Vistnes Mæstad), og blir
nysgjerrig på hva denne JULEN, som alle
snakker om, egentlig handler om.
Sunde menighet
Besøksadrsse: Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord
Postadresse:
PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:
51 59 46 00
E-Post:
Post@Sunde-menighet.no

Til sammen har godt over 3000 mennesker
vært innom Sunde kirke i desember i forb.
med alle arrangementene, alt fra skole- og
barnehagegudstjenester, Julevandringer
for barnehagene, Senex-konsert, etc. Ingen tvil om at mange mener at kirken har
en viktig plass i forb. med julefeiringen.

25.10.15
15.11.15
16.11.15
17.11.15
20.11.15
20.11.15
29.11.15
29.11.15
01.12.15
02.12.15

Magnar Erling Søviknes, f. 1944
Klarentze Elise Egeli, f. 1930
Jenny Åserød, f. 1925
Frida Torvanger, f. 1922
Terje Husebø, f. 1949
Mette Brit Sunde, f. 1948
Aud Marie Roth, f. 1941
Tor Ingvar Wiik, f. 1939
Erling Inghart Oseland, f. 1934
Bjørg Lie, f. 1938

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

Bruk tilbudene i Sunde kirke!
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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.

55 900,*

*Grunnmur er ikke inkl. i prisen.

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

Alt i glass og speil til nybygg og reparasjoner
25% rabatt
• på utskiftninger av
punkterte vindusglass
• på skyvedørsgarderober

Tilbudet gjelder kun i Madlakrossen 22!
post@farstad-glass.no
30

Bruk tilbudene i bydelen!

Tlf.: 51 85 47 00

www.farstad-glass.no

Pass på trafikken!
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Velkommen
til bords!
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.) 27,- 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 32,- pr. stk.
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.

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.

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

STAVANGER AFTENBLAD

Til festen

