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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

– Et godt minne

Madlakrossen 2 – Ring 924 25 000

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

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

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Tlf.: 51 82 00 50  |  www.hviding.no
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Tanker i tiden
HILDE WIE HELGØY, REPRESENTERER HØYRE OG ER MEDLEM MADLA BYDELSUTVALG

Det er blitt sagt og skrevet mange ganger 
på denne siden at Madla er en flott bydel 
å bo i og det er jeg etter over 20 år som 
innbygger her, helt enig i. Vi har gode  skoler 
som i de nærmeste årene skal for nyes, idretts-
anlegg, svømmehaller, bydels hus og sist men 
ikke minst flotte tur områder med nærhet til 
sjøen i Hafrsfjord og havet utenfor.
 For noen uker siden kunne vi lese om en gåse-
nebb hval som strandet lang kysten nord for Sta-
vanger. Denne hvalen måtte desverre avlives da 
den ble vurdert til å være syk og utslitt. Det viste 

seg at magesekken var fylt med plastavfall. Når en hører slike nyheter så er 
det en vekker for alle om at vi må ta vare på dyrene og naturen. I tiden  etter 
denne hendelsen har det vært fokusert mye på plast bruk og vi har kanskje 
alle gjort oss noen tanker om hvordan vi kan bruke mindre plast. Underskrifts-
kampanjer som f.eks «Nei til unødvendig plastemballasje» samt leserinnlegg 
angående plast og miljøet dukker opp via sosiale medier med oppfordringer 
om å si nei takk til f.eks mat pakkket i plastemballasje samt finne mer miljø-
vennlige løsninger på hvordan man kan minke sitt eget forbruk av plast. Noen 
av rådene går på å bytte plastposer fra butikken med papirposer eller egne 
medbrakte handlenett og gjenbrukbare frukt og grønnsaksposer. Videre kan 
man si nei takk til plastbestikk og bruke matboks istedet for å pakke maten i 
plast. Det finnes mange metoder og råd for hvordan dette kan gjøres. 
 I følge en artikkel i Aftenbladet så kaster hver av oss 30 kilo plast i året, men 
70 % av dette havner i den svarte dunken og inbyggerne i Stavanger er aller 
dårligst på å resirkulere. Dette må vi gjøre noe med. Målsettingen for alle må 
være å redusere avfallsmengdene og sørge for at mer av avfallet går til mate-
rial – eller energigjennvinning. Ved å levere plastikk produkter til gjenvinning 
så sparer man miljøet både for CO2 utslipp samt reduserer forbruket av olje 
som brukes i fremstillingen av plast. 
 Stavanger kommune og bydelen Madla har bra renovasjons systemer slik at 
vi kan sortere papir, matavfall og restavfall hjemme. Det som ikke kan kastes 
i brunt, grønt eller restavfall spann slik som plastikk produkter kan leveres på 
miljøstasjoner i bydelen. Skoler og barnehager i bydelene sorterer så det gjøres 
allerede en innsats for å ivareta miljøet. Vi har avfallsdunker synlig plassert i 
tur områdene i bydelen samt på samlingplasser som langs turveier og strender. 
Når vi nå går lysere tider i møte og tilbringer mer tid ute så oppfordres alle til 
å sortere mest mulig av avfallet, bruke mindre plast samt sørge for at alt rest 
avfall som blir igjen havner i rett søppeldunk og ikke i naturen. 
 En person ga nettopp 10.000 kroner til Sunde IL, mot at medlemene rydder 
strendene i Kvernevik for plast og annet avfall. Dugnaden ble avviklet Lørdag 18. 
februar med mye folk og god innsats. Liknende strandryddingsdager blir organi-
sert fremover og gir oss alle en fin  anledning til å gjøre noe for vårt nærområde.

Nordvesten trenger flere  
medarbeidere i redaksjonen

Kan du tenke deg å skrive i bladet om bydelen du er 
glad i? Du kan enten skrive om dine egne interesse-
områder, få egne ansvarsområder geografisk eller etter 
tema, eller skrive om ideer vi allerede har mange av. 
Vi lover deg et godt miljø og en spennende jobb. 

Lars Peter Endresen, styreleder Nordvesten
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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.

Optiker Magne Roalkvam har åpnet ny butikk
og flyttet inn i store, lyse lokaler i Stahlgården.

Her driver han Madla Optikk sammen med sin kone Siri
og deres sønn, optiker Eirik Sætre Roalkvam.

Madla Optikk ønsker å levere et moderne og komplett
tilbud innen optikk og syn, og det er gjort store

investeringer for å kunne tilby kundene de beste løsningene.
I tillegg har vi fått inn det nyeste både når det gjelder

brilleinnfatninger, kontaktlinser og solbriller.

DNEye utfører
bølgefrontsanalyse, 
mål av pupillstørrelse
i ulike lysforhold og
hornhinnetopografi

Treskeveien 1, Hafrsfjord
Telefon: 51 55 10 10

ÅPNINGSTIDER: Man-Tors: 9-18 Fre: 9-17 Lør: 10-15

Velkommen til Madla Optikk!

www.madlaoptikk.no

TANNLEGE ANDREW WURNER
Vi tar imot nye pasienter.

Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord. 
Gratis parkering. 

Andrew kontaktes på 51 55 60 67  
eller post@tannlegewurner.no

Velkommen!

w w w . t a n n l e g e w u r n e r . n o

Denne annonsen når 20 000 
mennesker i  M a d l a  b y d e l !

Priser 2017 pr. nr (h x b):
1/8 side (63,5 mm x 92 mm)     900,-
1/4 side (133 mm x 92 mm)  1.550,-
1/2 side (133 mm x 190 mm)  2.600,-
1/1 side (272 mm x 190 mm)  4.800,-

20 % rabatt ved minst 6 annonser pr. år.
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MADLA BYDELSHUS

Faste aktiviteter er:
Mandag:
kl. 10.00 Bridge.
Kl. 10.30 Bingo, kom å bli med! 
Kl. 11.00 Oljemaling, annen hver 
uke. Fulltegnet.
Kl. 11.00 Oljemaling, hver uke. 
Fulltegnet.
Kl. 18.00 Oljemaling. Fulltegnet.

Tirsdag: 
Kl. 10.00 Engelsk diskusjonsgruppe.
Kl. 12.00 Litteraturgruppe, 
siste tirsdag hver mnd. Fulltegnet.

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

Onsdag:
Kl. 10.30 Turgruppe 
Møtes hver onsdag ved bydelshuset 
for tur i nærmiljøet, etterpå samles 
vi kafeen til kaffe og drøs. Kom å bli 
med!

Kl. 12.15 Foredrag 
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 bordtennis på 
dagtid. Kom å prøv, dere får låne utstyr 
her.

60 + trening:
Mandag:
Kl. 10.00 Trim med Siri Malmstrøm.
Kl. 11.00 Trening med fysioterapeut 
Janet Gjeitnes.

Tirsdag:
Kl. 10.30 Trim for alle med Tor Albert 
Barstad.
Kl. 11.30 Pilates med Aina Sørhus.

Onsdag:
Gruppe 1: Kl. 08.30 til 09.30  
Gladtrim med Lodvar Solholm, ny tid.

Gruppe 2: Kl. 09.40 til 10.40  
Gladtrim med Lodvar Solholm, ny tid.

Gruppe 3: Kl. 10.50 – 11.50  
Gladtrim med Lodvar Solholm, ny tid.

Torsdag:
Kl. 11.00 Pilates med Aina Sørhus.
Kl. 12.00 Trim med Eli Fjågesund.

Fredag:
Kl. 10.15 Styrke og balanse  
med Astrid Eriksen, ny tid.
Kl. 11.15 Sterkere, friskere kropp  
i balanse ved Astrid Eriksen, ny tid.

Ledige plasser på alle trimgruppene.
Det selges treningskort for våren 2017.

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

Onsdag 1. kl. 12.30
Vi som var voksne da oljealderen begynte. 
Hva har skjedd? Ved pensjonert oljejourna-
list Harald Bøe fra NRK. Gratis entrè.

Onsdag 8. mars kl. 12.30
Hvordan bruker/installerer vi dibbidutter og 
programmer og apper på mobil og PC ved 
Elias Mordal Sørbø, elev ved St. Olav vgs.

Onsdag 15. kl. 12.30
Planene for nytt Universitetssykehus på  
Ullandhaug ved prosjektdirektør Kari Gro 
Johansen, Helse Stavanger HF/Sykehusbygg 
HF. Gratis entrè.

KOMMENDE AKTIVITETER:
Tirsdag 4. april kl. 11.00 – Påskelunsj.  
Deilig buffet. Påmelding. 
Kr. 170,- pr. pers.

MARS:
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Trygge, utfordrende turer i snøen

Selvom det er kalt og snø ute er speiderne på tur med pølser på bål og varm  
drikke termossen. I februar måned har mange speidergrupper i distriktet vært på  

tur i vinterfjellet og fra Madlaspeiderne har alle tre troppene vært på tur til  
hytten vår «Frikvarteret» som ligger på Ådneram i Sirdal.

TEKST OG FOTO: JANE DORNER

Skitur og lek i snøen
Ikke alle er vant med å gå på ski, 
men på speidertur går vi skitur som 
passer for alle. Lek og utfoldelse i 
snøen har hovedfokus. Ikke hvor 
langt du har gått. Etter turen er 
det godt å komme inn i den fine 
hytta og kose seg med spil, quis 
og lek. Når vi drar på speidertur 
hjelper alle med oppgavene som 
skal løses. Noen må lage mat, noen 
dekke bord og andre igjen må ta 
oppvasken. På den måte lærer 
speiderne å samarbeide om de 
oppgavene som må gjøres. Vi som 
ledere opplever at speiderne synes 
det er kjekt å få være med, og 
at det er noe de ikke gjør så ofte 
hjemme. 

Beredskap på Frikvarteret
Når vi er på Frikvarteret på Ådne-
ram er Rovernes Beredskaps gruppe 
også der på beredskapsvakt. De 
viser oss gjerne hva de holder på 
med, og lager øvelse hvor speid-
erne får lov å delta. Transport av 
pasient i pulk etter en skuter må 
man øve på og speiderne er gjerne 
makører. For mange speidere er det 
å få bli med i beredskapsgruppen 
når de blir 16 år noe de ser frem 
til. Det er en positiv aktivitet og et 
viktig samfunnsnyttig arbeid som 
gjøres av de største speiderne. 

Speiding er ikke risikosport
Når vi speidere drar på tur eller har 
aktiviteter gjør vi alltid en risiko-
analyse i forkant. Skal vi gå på skitur 
velger vi ruter som er trygge i for-
hold til is og snøskred, ser på vær-

meldingen og klær oss etter forhol-
dene. Har vi andre aktiviteter tenker 
vi gjennom ved planlegg ingen hva 
som må gjøres for å unngå uønskete 
hendelser. Ingen kan til en hver tid 
garantere at det ikke skjer uhell, 
men statestikk en viser at den største 
risiko er transport til og fra turer og 
leirer. Derfor velger vi i Madlaspei-
deren å kjøre med Tide  Snøbussen 
til og fra Sirdal. Sjåfører som er 
rutinerte i forhold til vinterføre og 
glatte veier, og busser som oppfyll er 
kravene til sikkerhet er viktig. For-
eldre som har vært på jobb hele 
uken, og som skal kjører på glatte 
vinterveier en mørk fredags kveld 
i februar har tidligere vist seg å være 
en dårlig løsning. Med andre ord 
– Vi er opptatt av at foreldre trygt 
skal kunne sende sine speidere på 
tur med Madlaspeiderne.

Det var mange gode hjelpere da pasienten skulle transportes hjem til hytten.
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Pølser stekt på bål smaker på skitur.

Truls Alsnes og Thomas Sandvik fra  
Speidernes beredskapsgruppe viser hvordan 
pasienten skal sikres i pulken.Kjekt å gå skitur selv om det er motbakke.

Etter motbakke kommer den fine nedover bakken.

Om kvelden er det kjekt å spille med speidervennene sine.
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Nytt parkanlegg  
ved Hafrsfjordbrua

Gamle Husebø Mek. er borte, og arbeidet er på god gang med det nye  
friområdet i Kvernevik. Det er kommunens parkavdeling som har ansvaret for  
å opparbeide det nye parkanlegget, men etter at det ble oppdaget en større  
forurensning enn forventet ble opprydningsarbeidet forsinket. I Nordvesten  

nr. 5 i 2015 ble det opplyst at arbeidet skulle bli gjennomført i løpet av  
vinteren 2016, og nå ett år senere kan Nordvesten melde om at det blir  

ferdig til sommeren 2017.

TEKST OG FOTO: JARLE LØNO

Stavanger kommune vedtok alle-
rede i 1980 å omdanne det 5,7 mål 
store industriområdet til et friareal 
med park og tilgang til sjøen. Om-
rådet skulle også bli en del av stien 
langs sjøen som starter ved Liapyn-
ten i Sola kommune, videre forbi 
Møllebukta, skytebanen, Håham-
merbrautene, Karistø (Madlasand-
nes), så sjøkanten til Hafrsfjord 
bru, videre mot minnesmerket 
Alexander Kielland og inn i Kverne-
vik til grensen mot Randaberg.
 Men å kjøpe Husebø Mek. 

Dette er en del av metallrestene som er «plukket» opp av grunnen. Mye mer har allerede blitt 
kjørt bort.

Det nye parkanlegget på den tidligere Husebø mekaniske-tomten ved Hafrsfjordbruka forventes å være ferdig 31. mai.
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Prosjektleder Even Blengsli, Stavanger kommune, er ansvarlig for utbyggingen av den gamle tomten til Husebø mekaniske. 
(Foto: Christine Johnsen, Aftenbladet)

Verksted tok sin tid, – først i 2010 
skjedde det. Nå er kaier, bygninger 
og kran borte. Da Nordvesten var 
på besøk i begynnelsen av februar 
holdt T. Stangeland på med fire 
store maskiner. Området bestod 
av en stor jord- og steinrøys. Alt i 
tomtegrunnen har blitt tatt opp og 
sortert. Det er funnet mye metall-

rester og mesteparten av disse er 
allerede kjørt bort. Samtidig er det 
funnet lite oljeholdig avfall. Likevel 
er 5.000 tonn forurenset masse 
kjørt bort. 
 – Entreprenøren T. Stangeland 
har en totalentreprise på 12 mill. 
kroner, opplyser Even Blengsli hos 
byggherren Stavanger kommune 

(park og vei). Så langt ser arbeidet 
ut til å følge oppsatt plan.
 Entreprenøren T. Stangeland 
skal i henhold til sin totalentre-
prise også å lage et parkanlegg på 
området. Dette gjelder både plen, 
beplanting (busker/trær) og benker 
og bord.For å hindre at sjøen ikke 
skal vaske ut jord, vegetasjon samt 
grøntareal/plen som er blitt opp-
arbeidet, må det lages en mur. Det 
må tilkjøres en del stein for at det 
skal bli en stødig mur og mye stein 
må kjøres vekk. Det ligger i planen 
at muren skal være ferdig 19. mars.
 Even Blengsli i Stavanger kom-
mune opplyser at parkanlegget 
skal være åpent for alminnelig 
ferdsel og skal kunne benyttes av 
alle. Parkanlegget forventes å være 
ferdig 31. mai med åpning en gang 
i løpet av første halvdel av juni. 
Han kjenner ikke til hvordan den 
offisielle åpningen blir. Dette vil 
Nordvesten forsøke å informere om 
i neste utgave.

Naturligvis har mye stein «dukket» opp. Denne skal brukes som fyllmasse når T. Stangeland 
skal lage en steinmur rundt området.  
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TEKST: HELGE BRUNSTAD

Det nye bydelshuset skal være et 
samlende folkets hus som tilbyr noe 
annet og noe mer enn de tilliggende 
næringsbyggenes funksjoner gjør. 
Huset får en svært sentral og fremtred-
ende plassering på det nye Kvernevik 
torg. Huset har henvendelse både mot 
Kirkeaksen og Torgveien, samtidig som 
det ligger ut mot et grønt, sørvendt 
randområde. Fotavtrykket er kvadratisk 
og enkelt. Volummessig skiller det seg 
ut fra de øvrige byggene på tomten.
 Kommunen skriver i sine sakspapir-
er at i bydelshuset skal mange ulike 
felles aktiviteter finne sted – samtidig 
og under samme tak. Her skal strikke-
klubben leie et møterom og dele 
strikkeoppskrifter samtidig med at 
ungdomsklubben arrangerer taek-
wondo-kurs. I amfiet kan den lokale 
filmklubben arrangere utekino på 
vegglerretet, men filminteresserte har 
piknik i det gresskledte amfiet. Noen 
pensjonister fra nabolaget tar en kaffe 
i bydelskafeen etter et legebesøk, mens 

Sunde/Kvernevik teaterverksted rigger 
storsalen for kveldens oppvisning.
 Planløsningen gir et fleksibelt indre 
liv til bydelshuset. Det kan romme en 
rekke parallelle aktiviteter; SFO-akti-
viteter, teateroppsetninger, musikk-
øvinger, lege- og kafébesøk skal kunne 
finne sted parallelt og uavhengig 
av hverandre. En sentral kjerne som 
ivare tar vertikalkommunikasjon, orien-
tering, funksjonell oppdeling, kon-
struktiv stivhet og toaletter og tekniske 
føringer er med på å gjøre dette mulig.
 Det grønne rand-landskapet mot 
sør og øst formes som et amfi slik at 
det skapes nye, aktive utendørsrom på 
flere nivåer; hvert nivå med direkte 
inngang til bydelshuset. Amfiet, som 
også gir universell utvendig adkomst 
til husets sokkel, bidrar til å aktivisere 
huset på flere nivåer og gjør det enk-
lere å se for seg en god parallell bruk 
av huset.

Hovedetasjen
Hovedetasjen har direkte adkomst 
fra Torgplassen i nord, og inneholder 

hoved funksjonene kafe og sal/scene-
arealer samt administrasjonsfunk-
sjoner. 
 Hovedinngang ligger mot nord, 
som en del av den store nordvendte 
glassfasaden som åpner 1. etasjen 
mot Torget og Kirkeaksen. Hovedinn-
gangen fungerer som et vindfang for 
bygget. Fra hovedinngangen når man 
kafearealet, byggets hovedtrapp/heis, 
administrasjonskontorer samt flerbruks-
salen. 
 Kaféareal ligger med rygg mot kjer-
nen, i direkte tilknytning til hoved-
inngangen, godt synlig fra plassen 
gjennom en stor glassfasade. Det vil 
kunne fungere godt som eldresenter og 
kafe for bydelens beboere og besøken-
de og har potensial for å kunne åpnes 
mot flerbrukssalen.
 Kjøkken og anretningskjøkken  
ligger mot kjernen i bakkant av kafeen 
slik at det blir lettvint å håndtere 
servering/matproduksjon til begge 
 lokalitetene. Det er mulighet for å 
kunne ha flere aktiviteter med mat-
servering samtidig. 

Formannskapet vedtok alt i 2015 å bygge Sunde og Kvernevik bydelshus sammen med private aktører.  
Det er nå gjennomført en anbudskonkurranse og etter vedtak i formannskapet og bystyret nå i februar 
er det vedtatt oppstart av nytt bydelshus med forventet ferdigstillelse mars 2019. Dette er første gang 
Stavanger kommune inngår et slikt «offentlig privat samarbeid» (OPS). Dette betyr at utbyggerne, Skanska 
sammen med flere andre selskaper, eier bygget, og samtidig inngår en leieavtale med kommunen. Denne  
er på 30 år med mulighet til en opsjon på 10 år. Bygget er kostnadsberegnet til 77 millioner og kommunen 
har avtalt en årlig husleie på kr 4,9 millioner.

Endelig - Nytt bydelshus 
for Sunde og Kvernevik

Hovedetasjen har blant annet kafé og amfi med plass til 360 tilhørere. 2. etasje har diverse grupperom, bl.a. musikkrom.
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Flerbrukssal m/amfi
Bydelshusets flerbrukssal ligger med 
gulv på hovedplanet, sør for kjernen. 
Den nås via hovedinngangen. Gul-
vet i salen og scenen er flatt og med 
konstruksjon tilpasset dans. Salen kan 
deles i flere seksjoner slik at det er 
mulig å ha flere aktiviteter samtidig. 
Salen har et uttrekkbart amfi med plass 
til 360 personer. Amfiets øverste nivå 
samsvarer med bydelshusets 2. etasje, 
slik at det er universell adkomst til 
både øvre og nedre nivå. 
 Salen har god takhøyde for skyve-
amfiløsning, lysrigg og tekstiler til 
teater. Salen har ett stort vindus-/dør-
felt som gir tilgang direkte utenfra og 
dagslys til salen. Dette kan blendes av 
slik at salen kan fungere som blackbox. 
 Sidescener ligger på hver side av 
hoved scenen. Begge sidescenene 
kan ha direkte utgang ut. Sidescenen 
nærmest kjernen er direkte knyttet på 
husets østre heis-/trappetårn, som gir 
direkte tilgang til lagre, garderober og 
greenroom-funksjoner i sokkeletasjen.

Sokkeletasjen
Sokkeletasjen ligger innskutt i am-
fiet. Etasjen inneholder fritidsklubb-
funksjoner og støttefunksjoner til 
flerbrukshallen, samt felles driftsfunk-
sjoner.
 Fritidsklubben er den største bruke-
ren av sokkeletasjen. Klubbarealene 
er adskilt fra det øvrige bygget, men 
plassert inn mot kjernen slik at mulig-
het for fleksibel bruk og god intern 
kommunikasjon til resten av bygget er 
ivaretatt. Klubbkafeen ligger mot den 
nedre uteplassen og er et fleksibelt 
allrom som kan brukes til lounge, med 
plass til kafemøbler og biljardbord, 
bordtennis etc. Kafeen har direkte 
tilgang til utesceneplassen gjennom 
store glassfasader. I forlengelsen av 
kafeen ligger et større grupperom. 
Arealene kan slås sammen til et stort 
areal. 
 Sokkeletasjen består også av kjøkk-
en med kiosk, bandrom, diskotek/
fellesrom, filmrom, spillrom, multi-
mediarom, buldrerom, hobbyrom og 

treningsrom og kontorer for personale 
og ungdomsgrupper.

2. etasje
2. etasjen i bygget er en fleksibel 
gruppe romsetasje. Etasjen inneholder 
musikkrom, stort grupperom, flere 
mindre grupperom, lyd- og lystek-
nikk-/musikkstudio og lager. Gruppe-
rommene ligger over kafeen mot 
kjernen. Kjernen inneholder toaletter 
og lagre. Det øvrige arealet i etasjen 
opptas av øvre nivå av flerbrukssalen. 
Et fast galleri, tilknyttet vestre trappe-/
heistårn gir universell tilgang til bakre 
del av amfi.

Legesenteret
Legesenteret er lagt til husets 3. etasje 
der det utgjør en egen separat  enhet. 
Arealene har direkte adkomst fra 
hovedtrapp og heis. Plasseringen opp 
i etasjene gjør det enkelt å kontrollere 
innsyn. Legesenteret er planlagt til 
4 leger med bl.a. venterom til 20 per-
soner.

11Kvernevik lokalsenter, overordnet landskapsplan

Overordnet landskapsplan, se bakerst i rapporten for hele planen i målestokk. Illustrasjon Mul  consult AS
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1.

3. etasje rommer legesenteret med plass til fire leger.

Kvernevik torg slik det kan se ut når også leiligheter og næringsbygg er ferdige.

Sokkeletasjen inneholder diverse lokaler til ungdomsklubben.

Sunde og Kvernevik bydelshus er tegnet av Filter Arkitekter 
og Brandsberg-Dahls Arkitekter.
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TEKST: OLA BARKVED OG HELEN HUSEBØ
FOTO: GEIR OVE LIE

Døde fugler
En del av ryddegjengen fant døde 
fugler som hang fast i garnrester. 
Det gjorde sterkt inntrykk og viser 
samtidig hvor viktig det er å rydde 
opp og aller viktigst ikke å hive noe 
som helst på sjøen. 
 Det var Fotballavdelingen i Sunde 
Idrettslag som stod som arrangør 
for denne aksjonen. Initiativet kom 
imidlertid fra en privatperson. Han 
ga kr 10 000 til bygging av vår nye 
7’er bane – mot at vi ryddet på 
strendene. I tillegg bidro privat-
personer med en sum per inn-
samlet sekk. Melums AS, (Kalimera 
AS) og hjørnesteins- bedriften i 
Kvernevik – Interwell støttet også 
denne aksjonen med pengegaver.
 Kjell Inge Svendsen fra firmaet 
Ecofiber holdt en appell før alle tok 

på seg vester og hansker og tok fatt 
på ryddejobben. Han fortalte litt 
om den alvorlige plastsituasjonen 
i alle verdens hav og oppfordret 
de unge om virkelig å gjøre noe 
med dette. Foreldregenerasjonen 

har dessverre ikke klart å gjøre nok 
med forsøplingen. 
 Vi hadde 7 ryddegjenger og da 
de kom tilbake til grusbanen ble 
det servert lunsj. Kiwi Sunde hadde 
gitt aksjonen frukt, saft, pølser og 
hamburgere. Heldigvis hadde vi 
2 griller og 2 kaffetraktere – slik 
at vi klarte å mette alle sammen. 
Representanter for Kvernevik Sani-
tetsforening stilte opp både som 
ryddere og saftblandere!
 For oss i Sunde Idrettslag var 
det ekstra kjekt at mange uten-
for idrettslaget var med på denne 
dugnaden. At sentrale politikere i 
Venstre og Miljøpartiet De Grønne 
var med og ryddet opplever vi også 
som en anerkjennelse.

God medieoppmerksomhet
I tillegg til Nordvesten ble aksjonen 
dekket av Stavanger Aftenblad og 
Lørdagsrevyen på NRK. 

80 barn og voksne brukte lørdag 18. februar 2 timer hver til å plukke søppel  
fra strendene i Kvernevik og Sunde. Vi kan dessverre ikke si at de er rene. Vi klarte  

å ta det meste av plasten og isoporen, men det er fortsatt taustumper og rester  
av garn som ligger klemt mellom steiner. Skal vi få vekk dette må vi nok  

bruke både kniver og spett.

Det er ikke ofte Kvernevik får oppmerksomhet i landsdekkende TV, men lørdag 18.2. sendte Lørdagsrevyen en flott reportasje over  
dugnadsaksjonen. Helen lovde til og med at denne ryddeaksjonen skal gjentas årlig.

Renere strender i Kvernevik/Sunde

Kjell Inge Svendsen fra firmaet Ecofiber  
som holder en appell til fremmøtte.
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 Alle – og det er mange – til-
bake meldinger underveis og i 
etter kant forteller oss at det å 
jobbe dugnad både er sosialt, kjekt 
og ikke minst viktig. 
 Vi Sunde Idrettslag vil takke 
deltakerne som til sammen brukte 
ca. 250 timer på to gode formål: 

Rydding av strender og skaffe 
penger slik at de unge i bydelen 
kan få et enda bedre fotballtil-
bud. Vi vil også få takke Jæren 
Friluftsråd som kom med utstyr og 
tok med seg søppelet. Vi samlet 
inn ca. 3000 kg med søppel langs 
strendene våre!

Så neste gang du er ute og går 
tur, ta med deg en pose og noen 
hansker, plukk opp søppel og kast 
det i nærmeste søppelkasse.

Noen av medlemmene i Sunde IL som stilte opp på miljødugnaden. (Foto: Erik Waage, NRK Rogaland).

3.000 kg søppel ble samlet inn langs strendene i Kvernevik.

80 barn og voksne var engasjert i ryddeaksjonen lørdag 18. febr. Ryddegjengen fant til og med døde fugler som hang fast i garnrester.
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Reguleringsplan Snorres gate 30
TEKST: ARILD TOPDAHL

Plan 2629 –Detaljregulering for 
Snorres gate 30 ble behandlet  
i Madla Bydelsutvalg tirsdag 14. 
februar. Det er planlagt å rive 
boligen som står på eiendommen 
i dag og bygge tre leilighetsbygg 
på tomten. To av disse skal ha  
4 etasjer og et av byggene blir på  
3 etasjer. Dette har fått folk i 
nabolaget til å reagere og disse 
presenterte sine innsigelser på 
møtet. Innsigelsene var rettet mot 
at det ville se stygt ut og virke vel-
dig domi nerende å sette bygg på 
over 10 meters høyde ytterst på en 
åskam ned mot Hafrsfjord. Videre 
pekte de på de trafikale proble-
mene som ville oppstå på en smal 
Snorres gate, som i dag brukes til 
skolevei av barn og ungdom i om-
rådet. Det ble videre vist til at om-
rådet består av villabebyggelse og 
at høye leilighetsbygg ville være et 
brudd på den ensidige enebolig-
strukturen i området. Det ble også 
poengtert at noen av boligene ville 
miste solen i deler av dagen.

Møtebehandling
Kristen Høyer Mathiassen (H) frem-
met på vegne av alle partiene 
følgende forslag:

«Madla bydelsutvalg ønsker 
nåværende regulering som villa-
bebyggelse fastholdt. Det varslede 
leilighetsprosjektet er altfor stort 
og massivt, midt i villabebyggel-
sen, samtidig som det blir svært 
dominerende da det blir liggende 
på åskammen. Vi er også sterkt 

bekymret for den massive trafikk-
økningen et slikt leilighetsprosjekt 
vil medbringe.
 Madla bydelsutvalg imøteser et 
nytt planforslag, hvor eneboliger 
er innpasset tomten. I den senere 
tid og i dette området, er det laget 
planer der det er vektlagt å ivareta 
villaområder med store tomter, og 
der landskapshensyn er vektlagt. 
Dette gjelder både plan 2170 for 
Madlamark vest 1, vedtatt i 2010, 
og kanskje spesielt plan 2437 for 
et område mellom Ragnhilds gate, 
Snorres gate og Madlaveien vedtatt 
i 2015. I begge disse planene er det 
krav til tomtestørrelse på 600 m2 
for nye og gjenværende tomter, og 
(spesielt i plan 2437) er det fastsatt 
spesielle byggegrenser for å ivareta 
det historiske landskapsrommet 
omkring Hafrsfjord.»

Votering: H´s fellesforslag ble til-
trådt enstemmig.

Oversiktskart Snorresgate 30.

Naboer til Snorres gate 30 var møtt mannsterke opp på møtet i Madla bydelsutvalg 14. febr.

MADLA BYDELSUTVALG
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TEKST: ARILD TOPDAHL

På møte i Madla Historielag 21. 
februar fortalte Gunnar Skadberg 
historien knyttet til Hafrsfjord Bru, 
fra den gang folk måtte forflytte 
seg fra Jåsund til Sunde med 
båt. Deretter gikk han inn på når 
 Håland Herredstyre 24. august 1916 
besluttet å bygge bru. Denne var så 
smal at der var akkurat nok plass 
til et kjøretøy om gangen og det 
fortelles at folk som fisket fra bruen 
hang på utsiden av rekkverket når 
kjøretøy passerte. I 1966 kom den 
nye bruen, som er den vi har i dag. 
 Kari Raustein, leder av kommu-
nalstyret for byutvikling, fortalte 
videre om planene fremover for 
Hafrsfjord Bru og den nye stam-
veien fra Sømmebukten på Sola 
over Hafrsfjord Bru, Kvernevik og 
frem til E-39 i Randaberg. Arbeidet 
med denne veien er godt i gang 
i Sømmebukten. Rv. 509 fra Sola 
frem til Sundekrossen og videre 
Fv. 409 frem til Tasta blir bygget ut 
med 4 felt, hvorav 2 av feltene er 
for buss og tungtransport. 4 felt vil 
også den nye Hafrsfjord Bru 3 ha, 
mens den nye diagonalen fra Tasta 

og frem til E-39 ser foreløpig ut til 
å bli en to-felts vei. 

Mål for transportkorridor vest: 
•  Bedre kapasitet og framkom-

melighet for kollektivtrafikk og 
næringstransport.

•  Bedre framkommelighet for gå-
ende og syklende.

•  Bedre trafikksikkerhet, støy og 
miljøforhold.

Nordvesten vil i et senere nummer 
legger frem tegninger av den nye 
Hafrsfjord bru.

Transportkorridor vest

Plan for Rv. 509 er vedtatt, mens plan for Fv. 409 skal behandles og besluttes våren 2017.

Kari Raustein, leder av kommunalstyret  
for byutvikling.
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TEKST OG FOTO: JARLE LØNO

Jernaldergarden på Ullandhaug 
er et rekonstruert gårdsanlegg fra 
folkevandringstiden, ca 350 – 550 
e.Kr. Som det eneste i sitt slag i 
Norge er gården gjenreist på rest-
ene etter en bondegård fra folke-
vandringstiden. De tre husene er 
innredet med utstyr og husgeråd, 
og når det er åpent for publikum 
brenner det ild på de opprinnelige 
ildstedene.
 Museet har for øvrig planer om å 
«fornye» de tre eksisterende bygg, 
uten at avdelingsleder Brynja Bjørk 
Birgisdottir i Arkeologisk Museum (til 
høyre på bildet) for øyeblikket har 
detaljer om hvordan dette skal skje. 
 Det er Stavanger Kommune som 

eier museumsområdet, Stiftelsen 
Jernaldergarden eier de tre «gamle» 
husene, Arkeologisk Museum har 
ansvaret for driften av Jernaldergar-

den, mens det er Universitetet som 
formelt har ansvaret for Arkeologisk 
Museum. Og så er det Statsbygg 
som bygger og eier det nye besøks-

Nytt besøkssenter på Jernaldergarden

Jernaldergarden er en av de viktigste turistattraksjonene i Stavanger og det nye besøks-
senteret skal fungere som et velkomst- og servicebygg. Statsbygg står som byggherre  
for det nye senteret som nå er i ferd med å reise seg på Jernaldergarden. Huset er 
 lokalisert nederst i hjørnet på eiendommen, ned mot Gosen, langs Ullandhaugveien, 
og skal bl.a. inneholde toaletter.

Tegningene av det nye besøkssenteret, som er laget av Nuno Arkitektur AS, viser et to-etasjes bygg i betong, med vegger av glass, tre og brunt 
rustent stål (fasade), og et gressbelagt tak. I underetasjen vil det være mottagelse, elevrom, verksted, teknisk rom og toaletter, mens det i den 
såkalte 1.etasje vil bl.a. være utstilling og kafeteria.
Innenfor steinmuren som vender ut mot Madlamarkveien/Ullandhaugveien (til høyre på tegningen), er det planlagt parkeringsplasser for  
10 biler til besøkende (betalingsautomat). I tillegg vil det på utsiden av steinmuren være en busslomme for 2 busser, noe som vil avhjelpe den 
kaotiske parkeringssituasjonen som det til tider kan være om sommeren, ikke minst økt trafikk i forbindelse med cruise-anløp i Vågen. 
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senteret, og når Statsbygg er ferdig 
med bygget overlater det hele til 
Universitetet (selv om det er Stats-
bygg som fortsatt eier det). For en 
utenforstående litt komplisert. Og 
sauene, som går ute hele året, er 
«innleid» av museet fra Lars Lima 
(ref. opplysningsskilt på gjerdet) for 
å skape gårdsmiljø og husdyrhold, 
samt også for å holde vegetasjonen 
nede. 

 Trond Lian i Statsbygg opplyser  
at overlevering vil skje oktober/ 
november 2017. Åpningsdatoen til 
det nye besøkssenteret er ikke be-
sluttet, men avdelingsleder Brynja 
Birkisdottir i Arkeologisk Museum 
opplyser at åpningen vil skje en 
gang før jul. Tidspunktet er så langt 
ikke bestemt. 
 Kong Olav V foretok den offisi- 
elle åpningen av Jernaldergarden 

på Ullandhaug i 1972, som et  
ledd i markeringen av 1100-års-
minnet for slaget i Hafrsfjord. 
Hvem som skal foreta den offisielle 
åpningen av besøkssenteret er så 
langt ikke drøftet. Det kommer 
nok sannsynligvis representanter 
fra både kommune, fylke og stat 
(statsråd eller statsminister?). Og 
så får vi tro at «Kanskje kommer 
kongen». 

Bilde over til venstre: Kruse Smith er totalentreprenør og startet opp sitt arbeid med ringmurer i begynnelsen av uke 4, etter at T. Stangeland 
hadde foretatt utgraving og steinsatt tomta. Bilde over til høyre: Rolf Ljøner Ringdahl (ressursdirektør i Universitetet), Brynja Bjørk Birgisdottir 
fra Arkeologisk Museum og Trond Lian fra Statsbygg.

Det nye bygget slik det vil bli sett fra oversiden, fra selve Jernaldergarden. Det ligger lavt i terrenget og virker lite dominerende, noe som har 
vært en målsetting for museet.
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Levekårsundersøkelsen 2016
Stavanger kommune vil gi alle innbyggere muligheten til å leve et godt, sunt og langt 
liv. Vi skal fremme befolkningens helse og trivsel og legge til rette for gode sosiale 
og miljømessige levekår. Det skal ikke oppstå områder med opphoping av levekårs-
problemer. Dette forutsetter at vi har oversikt over helsetilstanden og de faktorene  
som har betydning for helsetilstanden i befolkningen. Hvert andre år siden 2004 har 
Stavanger kommune derfor utarbeidet en oversikt over levekårsfor delingen i byen.  
Dette er den sjuende utgaven av rapporten «Levekår i Stavanger».

TEKST: ARILD TOPDAHL

På møte i Madla bydelsutvalg  
14. februar presenterte Einar  
Skjæveland den nye Levekårs-
undersøkelsen, som er den 7.  
i rekken. 

Hva måles?
Indikatorene som brukes gir  
informasjon om 5 levekårskompo-
nenter:
•  Befolkningssammensetning  

(barneandel, aleneboende, barn 
med enslige foreldre, innvand-
rere)

•  Utdanning (høy utdanning, lav 
utdanning, frafall videregående 
skole) 

•  Inntekt (nettoinntekt, lavinn-
tekts husholdninger, barn i 
lavinntekts-husholdninger, gjeld)

•  Sosiale og helsemessige for-
hold (arbeidsløshet, sosialhjelp, 
arbeids avklaringspenger, uføre-
pensjonister, helsetilstand, 
barne vern, kriminalitet)

•  Flyttinger (Utflytting fra sonen)

Hvordan skal vi tolke levekårs-
undersøkelsen?
Stavanger er delt inn i 70 soner. 
For hver indikator rangeres de 
70 levekårssonene fra 1 til 70. 
Verdi en 1 innebærer at sonen 
kommer best ut, mens den sonen 
med verdien 70 kommer minst 
gunstig ut. I figuren under uttryk-
ker indeksen den gjennomsnittlige 
rangering. Jo høyere samlet verdi, 

jo mindre gunstige levekår sam-
menlignet med de andre levekårs-
sonene. 

Levekår og boligpolitikk
Levekårssituasjonen påvirkes 
sterkt av boligpolitikken. Vi ser 
eksempel vis at Stokka, Madlamark 
og andre soner med godt resultat 
fra undersøkelsen, er preget av 
ensidig eneboligstruktur. Spesielt 
ser vi at sammensetning av bolig-
størrelser er viktig. Der småboliger 

dominerer ser vi opphoping av 
levekårsproblemer. Å bevisst sette 
sammen ulike boligtyper og bolig-
størrelser er helt avgjørende, for å 
utvikle gode levekår i et område 
eller sone.

Madla og levekårsundersøkelsen
Bydelen Madla er delt inn i 11 soner 
pluss Jernaldergården hvor 50 pro-
sent ligger i Madla og 50 prosent 
i Hillevåg bydel. 5 soner fra Madla 
er blant de 10 sonene som kommer 

MADLA BYDELSUTVALG

TABELL FOR DE 70 LEVEKÅRSSONENE.
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gunstigst ut i undersøkelsen. Disse 
er Madlamark, Madlalia, Malt-
haug, Madlatua og Molkeholen.
 Av de 14 levekårssonene med 
størst utfordringer ligger fem i Stor-
haug bydel, tre i Hillevåg bydel, 
tre i Eiganes og Våland bydel og en 
i Hundvåg, Tasta og Madla byde-
ler. Den som er blinket ut i Madla 
er Smiodden. Smiodden ligger 
i Kverne vik vest i Madla bydel. 
Smiodden har 1.373 innbyggere 
og 516 boliger. Barneandelen er 
høy (0 til 17 år). Smiodden kom-
mer dårligst ut blant de 70 sonene 
når det gjelder frafall i videregå-
ende skole og antall personer som 
går på arbeidsavklaringspenger. 
Helsetilstand er en indikator hvor 
Smi odden kommer bedre ut, 
omtrent midt på treet blant de 70 
sonene. Av de som bor i Smiod-
den er det liten utflytting. Faktisk 
er Smi odden blant de 5 med minst 
utflytting av de 70 sonene. Det 
kan tyde på at folk trives, men det 
kan også være andre forhold som 
bidrar til den lave utflyttingen.
 Det er imidlertid ikke grunnlag 
for å si at områder med en del 

levekårsproblemer er dårlige å bo i, 
ei heller at områder uten levekårs-
problemer er best å bo i.

 Andre soner med levekårsutford-
ringer i Madla bydel er Madlaforen, 
Mjug og Jernaldergården. 
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Sunde skole har lært  
mye om PENGER

Sjettetrinns-elever ved Sunde skole har sammen med 135 andre 6. klassinger  
vært med på Norges første landsfinale i Lærepenger! Konkurransen var en direkte-
sending den 27. januar i år, der klassene konkurrerte mot hverandre via Kahoot.  

Vi ønsker å gi våre elever forståelse og kunnskap om verdien av penger,  
sier kontaktlærer i 6B Mariann Halvorsen.

TEKST: HELGE BRUNSTAD

Elevene har i forkant av Lands-
finalen vært gjennom DNB sitt 
digitale undervisningsopplegg; 
som også er støttet av Røde Kors. 
Oppgavene er knyttet til kompe-
tansemål i matte, engelsk, norsk 
og samfunnsfag. Elevene har job-
bet seg gjennom fem moduler med 
filmer og oppgaver som gir grunn-
leggende forståelse for verdien av 
penger, inntekt og forbruk, gjeld, 
egne økonomiske rettigheter og 
gode sparevaner.
 I etterkant av det digitale under-
visningsopplegget, bearbeidet 
elevene det de har lært ved å 
jobbe i grupper. De laget presenta-
sjoner med tilhørende Kahoot som 
de presentert foran over 100 av 
sine medelever. Ledelsen var også 
på klasseromsbesøk og observerte 
fremføringene!
 Den kjente NRK Super-verten 
Kash King var programleder for 
landsfinalen 27. jan. som ble 
direkte sendt fra Nordpolen skole i 
Oslo. 135 klasser over hele landet 
logget seg på Kahoot og konkur-
rerte klassevis mot hverandre.
 Landsfinalen kåret ikke én 
vinner, men alle som deltok fikk 
bronse-, sølv- eller gulldiplom ut 
ifra hvor mange poeng de fikk i 
finalen. Det ble mange riktige svar 
for sjettetrinnselevene på Sunde 
skole, noe som resulterte i gull-
diplom til elevene. Under direkte-
sendingen ble trinnets video 
(https://vimeo.com/199661326) vist 
til alle som var en del av Lands-

finalen. Stor stas og god stemming 
i klasserommet! 
 Landsfinalen i Lærepenger var en 

Elevene fra 6B ved Sunde skole laget en egen video som ble vist for alle de 137 skolene som 
var med i finalen i Lærepenger. (Foto: Stein Høiland, DNB).

Her er noen av elevene fra 6B som fikk gulldiplom. Stående fra venstre: Nynke, Amalie, Jonas, 
Simon og Sondre F. Sittende fra venstre: Sebastian, Håvard og Sondre J.

lærerik og positiv fellesopp levelse 
for elevene, avslutter Mariann 
Halvorsen.
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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 !

Søn 5. mars  kl. 19.00 Terje Thorsen
Søn 12. mars  kl. 11.00 Erik Nordbø
Søn 26. mars  kl. 19.00 Fellesmøte Sunde bedehus
Søn 2. april  kl. 11.00 Stein Sandvik

SUNDE 
BEDEHUS
Sundeveien 29

Tor 09. mars kl. 19.30 Møte med Normisjon
Tale og sang av Martha og Johan Vistnes. Kollekt
Fre 17. mars kl. 18.00  Fredagskveld på bedehuset 
Andakt v/ Berit Helgøy Kloster - Innslag v/ Oddbjørg og 
Olav Keilegavlen - Åresalg - Bevertning
Søn 26. mars kl. 19.00  Fellesmøte m/ Solheim og Madla
Tidl. Bibelskolelærer Edvard Foss taler. Sang - Kvitsøykarane 
Tirs 28. mars  kl. 10.30   Formiddagstreff 
v/Sigmund Stokkeland fra Mosby - Sang av Sangvennene
Tor 30. mars kl. 19.30   Møte med Sigmund Stokkeland
                                 Sang av Asbjørn Eriksen

                                                                                                 Velkommen
                  
                  

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

www.sundebedehus.no 

NB: Husk 
innkjøring fra 
Revheimsveien

Din Interiørbutikk

Vi utfører også håndtverktjenester

Maling Tapet Tepper Gulvbelegg

Teateret Mitt
Sunde/Kvernevik Teaterverksted

Presenterer Familieforestillingen:

Forestillinger på Sunde/Kvernevik Bydelshus: 
Premiere Lørdag  .1 a  pril kl.15.00
Forestilling Søndag  .2 a  pril kl.15.00
Forestilling Mandag  .3 a  pril kl.17.30

Billetter bør bestilles på forhånd. 
Sjekk vår hjemmeside: www.Teateretmitt.no

I denne forestillingen møter vi Cowboy jenta Vilde og Indianergutten Siste (fordi han alltid kommer sist).  
Cowboy landsbyen og Indianerleiren blir plaget av tre "Monstre" som prøver å skremme dem bort,
men dersom Cowboyer og Indianere kan klare å samarbeide, så kan det gå veldig bra!
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DET SKJER I MADLAMARK KIRKE:

Onsdag 1. mars kl 11.00. FORMIDDAGSTREFF Leif Jon Paulsen: 
«Dikt til trøst.» Min Hobby. Andakt.  

Søndag 5. mars kl 11.00. GUDSTJENESTE ved Eva Vassbø.  
Dåp. Nattverd. 

Søndag 5. mars kl 20.00. KONSERT med Solveig Leithaug. 

Tirsdag 7. mars kl 8.30. Morgenmesse med nattverd.

Tirsdag 7. mars kl 16.30. Middag for alle.

Torsdag 9. mars kl 20.00. SALMER VED FLYGELET.

Søndag 12. mars kl 11.00. GUDSTJENESTE ved Eva Vassbø.  
Helt 1.klasses. Boblende Glede. 

Onsdag 15. mars kl 11.00. FORMIDDAGSTREFF  

Tema: Solveig Bergslien, jenta som lurte Gestapo. Andakt.

Søndag 19. mars kl 11.00. GUDSTJENESTE ved vikarprest Arnfinn 

Fiskå. Nattverd. Søndagsskole.

Torsdag 23. mars kl 20.00. BIBELREISEN ved Eva Vassbø. 

Søndag 26. mars kl 11.00. GUDSTJENESTE ved Eva Vassbø. Dåp. 

Mariamesse. Telluskoret og Madla Tweens. 

Søndag 26. mars ca kl 12.30. MENIGHETENS ÅRSMØTE.

Onsdag 29. mars kl 11.00. FORMIDDAGSTREFF Fastegudstjeneste 

v/sokneprest Eva Marie Vassbø. Mannskoret. Program i 

menighetsalen etter gudstjenesten.

Søndag 2. april kl 11.00. GUDSTJENESTE ved Vassbø og Halås. 
Solidaritetsmesse. Konfirmanter. Oppdrag Ukjent. Søndagsskole. 

Tirsdag 4. april kl 8.30. Morgenmesse med nattverd.

Tirsdag 4. april kl 16.30. Middag for alle.

Tirsdag 4. april kl 17. FASTEAKSJON. Konfirmantene går på 
dørene og samler inn til Kirkens Nødhjelps prosjekt. 

Palmesøndag 9. april kl 11.00. GUDSTJENESTE ved vikarprest 
Møyfrid Lunde. Dåp. Nattverd. 
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Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51 

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
Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
tivoli. Tårnagentene deltar.

Søndag 12. juni kl 11.00 
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokne-
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe 
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
F. Syvertsen. Nattverd. Søndags-
skole.

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 3.juli kl 11.00 Vi-
karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
tivoli. Tårnagentene deltar.

Søndag 12. juni kl 11.00 
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokne-
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe 
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
F. Syvertsen. Nattverd. Søndags-
skole.

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 3.juli kl 11.00 Vi-
karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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GUDSTJENESTER
Søndag 9. oktober kl 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.

Søndag 16. oktober kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 23. oktober kl 11.00
Tønnessen. Halås. Presentasjon 
tilrettelagt konfirmanter.  
Madla Tweens. 

Søndag 30. oktober kl 11.00
Bots- og bønnedag. Stefan  
Emmerhoff. Søndagsskole.

Tirsdag 1. november kl 8.30
Morgenmesse med nattverd. 

Søndag 6. november kl 11.00
Allehelgensdag. Anders Næss. 
Nattverd. Mannskoret. Søndags-
skole.

Søndag 13. november kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.
Søndagsskole.

DAMENES FROKOST
Ubon misjonsforening arrangerer 
Damenes frokost lørdag 22. okto-
ber kl 11.00-13.00. Kom og spis en 
deilig frokost og hør Marit Anmark-
rud fortelle nydelig historie.
Det blir loddsalg til inntekt for 
misjonsprosjektet i Thailand. 
Ta med mor, søster, tante, beste-
mor, venninne eller nabo. 50 kr 
per person. Hjertelig velkommen!

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
12. oktober
Busstur med middag. Vi besøker 
bl.a. St. Johannes kirke. Start fra 
Madlamark kirke kl. 10.00.  
Bindende påmelding.

26. oktober
Kari Gro Johanson, SUS: «Planene 
for nytt universitetssykehus på  
Ullandhaug». Utlodning.  
Andakt.

9. november
Harald Bøe: «Vi som var voksne da 
«oljealderen» begynte. Hva har 
skjedd?» Besøk av menighetens 
barnehage «Himmelblå». Andakt.

KUNSTSALG  
MADLAMARK
Madlamark kirke er 40 år i 2016. I den 
anledning har vi fått kunstneren Ole 
Lislerud til å lage fem grafiske trykk 
som selges til inntekt for kirken og 
Madlamark menighet. Ole Lislerud er 
kunstneren som har laget altertavlen 
i Madlamark kirke. Vi håper mange vil 
kjøpe et eller flere av disse flotte bil-
dene. Det kan også være en god ide at 
et av bildene blir en gave i anledning 
barnedåp, konfirmasjon eller vielse i 
Madlamark kirke!

Ole Lislerud er en meget velrennomert 
kunstner. Hans hovedfokus som kunst-
ner knyttes til kunst i det offentlige 
rom med bl.a. Oslo Tinghus, Nærings-
livets Hus/NHO, Teologisk Fakultet ved 
Universitetet i Oslo og NATO bygget i 
Stavanger som sentrale verk. Enkelte 
utsmykninger har ført til «spin-off» 
prosjekter slik som i dette tilfelle ved 
Madlamark kirke hvor han ble invitert 
til å tolke altertavlen på nytt.

Selve bildet er 23X23 cm, og alle fem 
motivene er trykket, nummerert og 
signert i 40 eksemplarer.
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GUDSTJENESTER
Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

Søndag 5. juni kl 11.00 
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjons-
tivoli. Tårnagentene deltar.

Søndag 12. juni kl 11.00 
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokne-
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd. 
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe 
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Søndag 19.juni kl 11.00 Stig 
F. Syvertsen. Nattverd. Søndags-
skole.

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 3.juli kl 11.00 Vi-
karprest Einar Arne Garlid. Dåp. 
Nattverd.

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 17.juli kl 11.00 An-
ders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

Søndag 31.juli kl 11.00 Øy-
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 14.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 21.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 28.august kl 11.00 
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 4.september kl 
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
Anders Næss. Jan Steinar Halås. 
Presentasjon av konfirmantene. 
Madlamark skolekorps. Band. 
Kafeteria m m se program for 
40-årsjubileet. 

Tirsdag 6.september kl 
8.30 Morgenmesse med natt-
verd. 

Søndag 11.september kl 
11.00 Anders Næss. Dåp. Natt-
verd.

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
31. august Olav Kjetilstad: «Hu-
mor som Guds gave.»
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland: 
«65+ i dagens trafikk.»  
Andakt.

14. september Willy Lud-
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig 
hjelper i misjons- og nødhjelps-
arbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler 
for hørselshemmede.» 
Andakt.

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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Menighetspedagog

Sokneprest
Eva Vassbø
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SOKNEPREST i 
Madlamark, Stig 
Frafjord Syvertsen 
blir pensjonist
Stig F Syvertsen fyller i 
høst 67 år og mener at 
tiden er inne til å trekke 
seg litt tilbake. Kanskje 
ikke helt tilbake, men i 
alle fall ut av den faste og 
krevende stillingen som 
sokneprest.

Han ”har hatt 4.5 herlige år i 
Madlamark”, i følge ham selv. Før 
det var han 3 år i Sunde menighet. 
Og har dessuten vært både feng-
selsprest, studentprest og innvan-
drerprest, etter at han og familien 
kom hjem fra Madagaskar. ”Det har 
vært veldig kjekt å være prest”, sier 
han, og mange gode staber å jobbe 
sammen med. Det har vært mye 
initiativ og mange som vil noe. 
Han trekker også fram dette med 

bønnearbeidet og bønn i menig-
hetene. Selv har han blant annet 
vært med i styret for ”Bønn for Den 
Norske Kirke”. (www.kirken.be)

Familien har hele tiden etter mis-
jonærtjenesten bodd i sitt eget hus 
i Kvernevik.

Hva skal så presten gjøre nå da? Jo 
nå vil han blant annet bruke mer 
tid sammen med barnebarna. Det 
har han savnet å kunne gjøre. Men 
nå er han også begynt å innbille 
seg at han er sprek på sine godt 
voksne dager, for han er begynt å 
sykle fram og tilbake til jobb, 8 km 
hver vei. Imponerende! Men det 
er enda ”verre”; han og kona har 
i hemmelighet som mål å sykle fra 
Tromsø til Stavanger i sommer! Slå 
den! Lykke til med turen!

Avskjedsgudstjenesten blir i 
Madlamark kirke søndag 12. juni.

Er du mellom 9 og 
12 år og liker sang og 

musikk? 
Da er Madla 

Tweens noe for 
deg!

Er du en tween mellom 4. til 
7. klasse er du velkommen til 

korøvelsene!
Madla Tweens starter høst-

semesteret tirsdag 23.august 
kl. 14.30 til 15.30.

KOM 
OG BLI 

MED
 

Påmelding: 
www.imarka.no

Kontaktperson og 
musikalsk ansvarlig:
Kantor Gro Årsvoll: 

gro.arsvoll@stavanger.
kommune.no

Sett av 3. november
Konsert med Trine Rein 

Billetter kr. 375 på Billettservice.no

Maria Bjørkli  
om KonfReunion:

– Jeg synes det var veldig gøy å møte 
alle sammen igjen. Det var god mat og 
gøy med en gruppequiz. Og jeg synes 
det var kjekt og interessant å høre på 
både spillerne fra Viking, og ungdoms-
lederne som snakket.

A: SKRIFT I E: REFLEKSJON B: PROFIL C: MØTED: SKRIFT II

Disse grafiske trykkene er laget av kunstneren Ole Lislerud, som er kunstneren bak 
Madlamark kirkes altertavle. Altertavla har vært utgangspunktet for disse bildene. 

De er til salgs og inntektene av salget går til menigheten. 

Er du interessert i å kjøpe et eller flere bilder, ta kontakt med menighetskontoret eller 
gå inn på kirkens nettside www.imarka.no og les mer. 

KUNSTSALG MADLAMARK

KonfirmantReunion

Trettifem 16-åringer glade for å møtes igjen. God tapas på KonfReunion.

Putekrig en del av moroa.

God vekst siden konfen…Ådne og Mimmi.
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Gi til Hafrsfjord menighet?
Jeg liker egentlig ikke pengemas – verken 
å være utsatt for det eller å utøve det 
mot andre. Men det er to grunner til at 
jeg er frimodig og allikevel kommer med 
utfordringen ovenfor. 

For det første: Det er godt for oss å gi! Det 
er en tjeneste som det er et privilegium å 
være med på. Den bygger på at alt vi eier 
tilhører Gud, og at vi kun har fått det til 
forvaltning. Og da oppfordres vi til frivillig 
og etter evne å gi noe av dette tilbake. Å 
gi skaper glede!
For det andre: Gaven møter viktige behov 
hos den som tar imot. Det er mange gode 
formål å gi til – nå anbefaler jeg vår lo-
kale menighet. Støtten fra stat og kom-
mune er ikke tilstrekkelig for å drive hele 
bredden i menighetsarbeidet. Hafrsfjord 

menighet trenger derfor frivillige gaver for 
at dette viktige arbeidet skal vokse, ikke 
minst det gode barne- og ungdomsar-
beidet i en bydel med store vekstplaner. 
Personlig synes jeg det er meningsfullt å 
være med å bidra på denne måten, og 
«mange bekker små gjør en stor å».
Så – tenk over om du vil være med i en 
fast eller sporadisk givertjeneste til Hafrs-
fjord menighet!  Det gis skattefradrag for 
gaver over kr 500 pr år (opptil kr. 30.000). 
Takk for støtten!

Einar Hille, medlem Hafrsfjord  
menighetsråd

Gaver til Hafrsfjord menighet kan settes 
inn på kontonummer 3206.65.40803 og 
navn og fødselsnummer må oppgis for at 
skattefradraget skal bli innberettet. For 
fast givertjeneste kontakt gjerne daglig 
leder Magnar Helgeland, tlf 51 93 92 53.

I begynnelsen av desember 2016 ble 
Magnar Helgeland ansatt som ny daglig 
leder i Hafrsfjord menighet. Her får du 
muligheten til å bli litt bedre kjent med 
ham.

Magnar bor på Tasta, er gift med Turid 
Helgeland og sammen har de tre barn. 
Han er utdannet prest fra Misjonshøg-
skolen og har i tillegg også pedagogisk 
utdanning og IT-utdannelse. 
Fra 1986 til 1994 jobbet Magnar som 
misjonsprest på Madagaskar. Han har 
mange spennende historier fra sin tid 
der. «Det å bli kjent med et nytt språk og 
en ny kultur var utrolig spennende! Sam-
tidig var det å møte en annen kirkelige 
kultur og arbeidsmåte – også innenfor 

den lutherske kirke, svært interessant.» 
forteller han. 

Etter at familien flyttet hjem igjen til 
Norge har Magnar jobbet i skolen som 
IT-ansvarlig og lektor, samt i privat 
sektor med ansvar for administrasjon og 
personalarbeid. På fritiden har han en-
gasjert seg som frivillig i Tasta menighet, 
bl.a. som medlem av menighetsrådet og 
leder i speideren.  

På spørsmål om hvorfor han søkte på 
stillingen som daglig leder i Hafrsfjord 
menighet svarer Magnar at det var fordi 
det virket som en interessant jobb. «Jeg 
synes den virket sammensatt og spen-
nende! Min kone er daglig leder i Tasta 

menighet, og jeg hadde derfor også på 
den måten innblikk i hva jobben gikk ut 
på.». Videre forteller han: «Mitt inntrykk 
av Hafrsfjord menighet er at det er en 
åpen og raus menighet med mye godt 
arbeid! Menigheten har en god blan-
ding av både yngre og eldre medlemmer 
som engasjerer seg i ulike ting. Og så er 
menigheten veldig heldig som har slike 
flotte og tjenlige lokaler i Hafrsfjordsen-
teret! Så langt trives jeg godt her!».

Magnar tror fremtiden for Hafrsfjord 
menighet blir spennende med både 
utbyggingsplaner i bydelen og planer for 
utbygging av ny kirkesal. 
       

Møt vår nye daglige leder!
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Menighetskontor
Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Kirkens Servicetorg har åpent mandag 
til fredag 08.00 – 15.30
Tlf: 51 84 04 00
hafrsfjord.menighet@stavanger.kommune.no

Sogneprest 
Audun Erdal
51 93 92 55

Daglig leder 
Magnar Helgeland
51 93 92 53

Kantor 
Vit Kolos
51 93 92 56

Kateket 
Grete Stuen Vestøl
51 93 92 54

Barne- og ungdomsarbeider 
Mariann Oaland Roti
51 93 92 57

Kontorfullmektig 
Kristin Ascárd
51 93 92 52

Vaktmester 
Astrid Pedersen
51 93 92 59

Kirketjener 
Knut Amdal

Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:

Åsmund Johansen. 

Askeonsdag 1. mars kl. 19.00
Kveldsgudstjeneste. Audun Erdal. 
Nattverd. 
 
Søndag 5. mars kl. 11.00
Ikke gudstjeneste i Revheim. Felles i 
Madlamark/Sunde. 
 
Søndag 12. mars kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp. Audun Erdal. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 19. mars kl. 11.00
Sprell Levende. Tårnagentene. Audun 
Erdal. Dåp. GospelKidz.

Søndag 26. mars kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal. Dåp. Nat-
tverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
 Søndag 2. april kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal. Dåp. 
ÅRSMØTE etter gudstjenesten.

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i 
Revheim kirke

HAFRSFJORD MENIGHET

DØPTE
29.01.17 Thomas Erikson-Landa
 Fredrik Emanuel Gezelius
 Are Fuglestad Ingebrigtsen
19.02.17 Oliver Jacobsen
 Sondre Ringheim Vestbø

DØDE
17.01.17 Egil Dahl, f. 1937

29.01.17 Reidun Wenche Antonsen, f. 1943

Følg med på  www.hafrsfjord-menig-
het.no eller «lik» gjerne menighetens 
side på Facebook.
Ta kontakt med oss ved spørsmål!

Søndagsskole Hver søndag kl. 11.00, 
utenom skolens ferier og ved Sprell 
Levende-gudstjenester.

Babysang Drop-in. Onsdag kl. 10.30. Ta 
med matpakke. Vi står for kaffe og te.

JoyKidz Torsdag i oddetallsuker kl. 17.30 
– 18.30. Fra 1.-3. klasse. 

GospelKidz Torsdag i partallsuker kl. 
18.00 – 19.00. Fra 4. klasse og oppover.

Gjeng Tirsdag kl. 13.30 – 15.00 i odde-
tallsuker for 4. og 5. klasse.
Tirsdag kl. 13.30 – 15.00 i partallsuker 
for 6. og 7. klasse. 

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

Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 – 18.00 
i partallsuker. For hele familien.  

Salmekveld Onsdag 29.3. kl. 19.30 – 
21.00. Ved kantor Vit Kolos.

Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i oddetall-
suker. Tilbud til psykisk utviklingshem-
mede.

Formiddagstreff Tirsdag 21.3. kl. 10.30 
– 12.30. Ingjerd Mestad orienterer om 
osteoporose/ beinskjørhet.  Andakt ved 
Oddvar Mestad.

Det skjer i menigheten
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God morgen!

K V I N N E F R O K O S T
PÅ HAFRSFJORDSENTERET 11. MARS 
KL. 10.00 - PÅMELDING INNEN 9. MARS TIL 51 84 04 00

VELKOMMEN TIL ÅRETS KVINNEFROKOST PÅ 
HAFRSFJORDSENTERET.  

 
GJEST DENNE GANGEN ER SIGNE BØE TRODAL, 

LEDER FOR KIRKENS SOS I ROGALAND. HUN HAR 
VALGT TEMAET ”GOD Å SNAKKE MED”.

SANG VED CHRISTINA BERGLI.

PRIS: 200,- OVERSKUDDET GÅR TIL KIRKENS SOS 
OG MISJONSALIANSENS ARBEID I ECUADOR.

Har du eller kjenner du en 3.-klassing som kunne tenke 
seg å gå på TÅRNAGENTKLUBBEN til høsten?

Vi trenger frivillige til å være 
ledere på Tårnagentklubben!

Oppgaver:
- være tilstede som trygg voksen 
- hjelpe barna med agentoppdragene de får 
- servere popcorn 
Ønsker du å bidra inn idetaljene i opplegget 
er dette også fullt mulig! 

Tårnagentklubben arrangeres mandag i 
partallsuker kl. 17.30-19.00.

Ta kontakt med barne- og ungdomsarbeider, Mariann O. Roti, 
på tlf. 51 93 92 57 eller epost: mariann.oaland.roti@stavanger.kommune.no

Vil du være  
agent  

og løse mystiske  
mysterier? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

 
 

      Hva: Tårnagenthelg 
      Når: 18. og 19. mars 
     Hvor: Revheim kirke  
           og Hafrsfjordsenteret 
 For hvem: 3. klasse 

Mer info på hafrsfjord-menighet.no 

Bli med å løse oppdrag,  
spise pizza og gjøre mye annet gøy! 
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BU og TO  
i Sunde 
Menighet

Skolegruppa på Svane og Ærfugl 
fra Sundelia barnehage har fokus 
på miljøet og nærmiljøet. Vi har 
snakk et mye om vannets krets-
løp og viktigheten av å ikke kaste 

søpp el ute i naturen. Vi har nå 
vært på to turer og plukket søppel. 
Første tur ned til sjøen og andre 
tur oppe med Sunde kirke. Barna 
var overrasket over hvor mye søp-
pel som blir kastet i naturen og 
hvor mye rart. Vi fant alt fra tomme 
shampo flasker til gamle stoler. 
Natur og idrett kom å hentet det 
vi plukket oppe med Sunde kirke 
det er ennå mye søppel igjen så 
det blir nok flere turer på oss for å 
plukke søppel.

Miljøbevissthet i Sundelia barnehage

Amigo
Fredag 10. april hadde vi Amigo 
vennefest for 8-åringer i Sunde 
Menighet. Litt over 20 barn 
hadde tatt turen til kirka for 
å lære mer om vennskap med 
andre mennesker og vennskap 
med Gud. Vi snakket om hva det 
vil si å være en god venn. Gode 
venner tar vare på hverandre og 
kan snakke om både det som er 
bra, og det som er vanskelig. De 
fikk lage pitapizza, være med på 
bønnevandring, leke, dramatisere 
fortellingen om «Den barmhjertige 
samaritan», spise god dessert og 
lage morsdagskort til mor eller 
valentinskort til en god venn.

En veldig fin kveld!

Bli med på 6-års 
klubben!
Blir du 6 år i 2017?
Da vil vi invitere 
deg til 6-års klubb 
i Sunde kirke 4 tors-
dager i mars: 9., 16., 
23. og 30. mars, og 
utdeling av 6-års bok 
på gudstjenesten 
02. april kl. 11.

Gå på www.sunde-menighet.no for mer informasjon og påmelding.

Her fra fjorårets 6-års klubb.

Babysang – for foreldre med 
barn 0-1år. Torsdag formid-
dager.

Minigospel – kor for 3-6-årin-
ger. Hver onsdag kl. 17.30-18.15.

Maxigospel – kor for 1.-4. 
klasse. Hver onsdag kl. 18.30-
19.30.

Gospel Sprell – Vil du være 
med som forsanger på Sprell 
Levende gudstjenester? Bli med 
i Gospel Sprell! For barn fra 
4. klasse. Øving en onsdag i 
måneden, kontakt kirka for 
mer informasjon.

Speideren
Oppdagere og stifinnere:
Fra 1.-4. klasse. Hver tirsdag 
kl. 17.30-18.30 i Sunde kirke.

Vandrere: Fra 5.-10. klasse. 
Hver tirsdag kl. 17.30-19.30 
i Sunde kirke.

Junior-KRIK – for barn fra 
5.-7. klasse. Treninger på Sunde 
skole hver onsdag kl. 19-20.

KRIK Connect – for ungdom-
mer fra 8. klasse. Treninger på 
Sunde skole hver tirsdag  
kl. 18.30-20.00.

Connect – for ungdommer 
fra 8. klasse. Ungdomsklubb 
annen hver fredag (odde-
talsuker) kl. 19-23. Kiosk med 
mat og mye godt, bordtennis, 
kjekke spill og sosialt. 

6-års klubben – for alle som 
fyller 6 år i 2017. Vi møtes 
4 torsdager: 9., 16., 23. og 30. 
mars kl. 17-18.30. Påmelding og 
mer informasjon på hjemme-
siden.

Tårnagent-helg – for alle som 
går i 3. klasse. Lørdag 11.- og 
søndag 12. mars. Her får du 
utforske kirken, bibelen, tårnet 
og klokkene. Påmelding og mer 
informasjon på hjemmesiden.
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Turgruppe 
Vi møtes hver mandag 

kl. 10.00 utenfor Sunde/
Kvernevik bydelshus.  

En kaffekopp i etterkant,  
i kirka eller i et hjem. 

Alle er hjertelig velkommen!
Det er ingen påmelding eller 

avmelding. De som møter 
opp går tur hver mandag 

gjennom hele året.

Åpen  
bønnesamling

Torsdager kl. 14.00 – 14.45 
på bønnerommet.

Velkommen til å være med å 
be for hverandre, menigheten 

og den verdensvide kirke!

Strikke-
kafé
Sunde kirke torsdager  
kl. 11.00-13.00.

• 9. mars

• 23. mars

• 6. april

Ta med strikketøy eller annet 
håndarbeid, eller kom for en 
sosial formiddag med hyggelige 
folk!

Det blir servert formiddagsmat. 

Enkelt program. 

Alle er velkomne!

Formiddagstreff
Tirsdager kl 10.30 – 
12.30 for pensjonister og 
andre interesserte.

•  Tir. 14. mars,  
Solheim bedehus: 
Taler Terje Thorsen,  
Sang av Bjørg og  
Håkon Mæland.

•  21. mars, 
Hafrsfjordsenteret 
Ingjerd Mestad orienterer 
om Osteoporose/bein-
skjørhet. Andakt ved  
Oddvar Mestad.

•  28. mars, 
Sunde bedehus: 
Andakt v/Sigmund  
Stokkeland.

Alle er velkomne!

Bli med som bøssebærer på Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon 4. 4 i Sunde menighet/Ta imot 
bøsse bærerne som kommer på døra de etter 
kl 18.00 denne dagen og gi en gave til denne 
aksjonen!!!

I år er det min tur til å gå med bøsse for Faste-
aksjonen i menigheten vår, sammen med 
 nesten 40 000 andre konfirmanter, foreldre, 
faddere, besteforeldre og andre frivillige over 
hele Norge. Som du sikkert vet, blir Fasteak-
sjonen arrangert i menigheten vår tirsdag i siste 
uka før påske hvert år. Vi samler inn til arbeidet 
til Kirkens Nødhjelp, som er hjelpeorganisasjo-
nen til menighetene i Norge. Sammen sørger vi 
for at over én million mennesker får tilgang til 
rent vann – hvert eneste år! I år vil vi prøve å 
ringe på enda flere dører og få enda mer  penger 
i bøssene våre. Da trenger vi hjelp fra flere 

voksne til å bære bøsser eller hjelpe til med 
 aksjonen på andre måter. Derfor vil jeg gjerne 
ha deg med! Du skriver bare navnet og mobil-
nummeret ditt i en mail og sender det til  
toril.signe. marthinsen@stavanger.kommune.no 

Med din støtte vil enda flere få tilgang til  
rent vann!

Bli med som bøssebærer
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Sunde menighet
Besøksadresse:  Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord 
Postadresse:  PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:  51 59 46 00
E-Post:  sunde.menighet@stavanger.
 kommune.no
Bankkonto:  3201.31.65628
Org.nr: 976 993 373 
 Navn Tlf. jobb Mobil, epost
Daglig leder Margreta Vik Stokke 51 59 46 03 971 65 445 margreta.vik.stokke@stavanger.kommune.no 
Sogneprest (vikar) Marius Handegard Økland  51 59 46 04 936 59 423  marius.okland@stavanger.kommune.no
Organist vakanse     
Diakon Toril Signe Ø. Marthinsen 51 59 46 02 936 49 934  toril.signe.marthinsen@stavanger.kommune.no 
Trosopplæringsleder Kristin Wallem Dahl 51 59 46 06 478 65 241 kristin.w@sunde-menighet.no
BU-leder Miriam Røren 51 59 46 05 901 45 241 miriam@sunde-menighet.no
Vaktmester/kirketjener (60%) Astrid H. Pedersen 51 59 46 05 464 32 130 astrid@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
Instagram: sundekirke
Kirkens servicetorg:  Klubbgata 1, 3. etg:
 Tlf 51 84 04 00 (08.00-15.30)

Søndag 5. mars kl. 11.00.  
1. søndag i fastetiden. Matt. 4, 
1-11.Marius Handegard Økland. 
Dåp. Nattverd. Offer.

Søndag 12. mars kl. 11.00. 
2. søndag i fastetiden. Matt. 
15, 21-28. Sprell Levende. Dåp. 
Nattverd. Tårnagentene. Marius 
Handegard Økland. Nattverd. 
Offer.

Søndag 19. mars kl. 11.00. 
3. søndag i fastetiden. Luk. 11, 
14-28. Anne Grete Hagen.  
Nattverd. Offer.

Søndag 26. mars kl. 11.00. 
Maria budskapsdag. Luk. 1, 
26-38. Marius Handegard  
Økland. Dåp. Nattverd. Offer.

Søndag 2. april kl. 11.00. 
4. søndag i fastetiden. Joh. 11, 
45-53. Sprell Levende. Marius 
Handegard Økland. Utdeling av 
6-årsbok. Dåp. Nattverd. Offer.

Palmesøndag 9. april kl. 11.00. 
Joh. 12, 12-24. Marius Hande-
gard Økland. Dåp. Nattverd. 
Offer.

Velkommen til 
gudstjenester

DØPTE
12.02.17 
Lilly Løvik (Hinna kirke)

12.02.17
Marlen Samuelsen Meinich-Bache

12.02.17
Mynthe Vendela Sola Pedersen Vuyk

19.02.17
Oliver Jacobsen (Revheim kirke)

19.02.17
Kim Ivar Conrad Melkevik

19.02.17
William Aaron Michael Oftedal 
Skeisvoll

DØDE
13.01.17
Dagny Berner, f. 1923

25.01.17
Håkon Torjussen, f. 1927

01.02.17
Edith Johannessen, f. 1931

04.02.17
Ole Henrik Pettersen, f. 1943

06.02.17
Reidar Ånensen, f. 1945

08.02.17
Annstein Sunde, f. 1962

11.02.17  Håkon Opsahl, f. 1930

Kultur i Sunde kirke 
Arr:	  Kulturutvalget	  i	  Sunde	  menighet,	  med	  stø6e	  fra	  	  Stavanger	  kirkelige	  fellesråd	  og	  Stavanger	  kommune	  	  

«Hva ber vi om når vi blir syke?» 
Foredrag i Sunde kirke 
onsdag 5. april kl. 19.30  

    

Leni Mæland  
    

(studentprest, tidligere sykehusprest)  
   holder foredrag om drivkraften i bønn 

basert på studier av bønnelapper i 
bønnekrukken i kirkesalen til Stavanger 

universitetssykehus.  
   Musikkinnslag. 

Entre kr 50.  



30 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

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

MONTÉRKUPPKampanje: mars 2017

*Grunnmur er ikke inkl. i prisen.

*55 900,-

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



PASS PÅ TRAFIKKEN / 31

Gjelder i Rogaland til og med 04.03.2017 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

NIDAR STORPLATER

10900PR. PK

PEPSI MAX 8-PK
Ringnes, 8-pk, 9,08 pr. l, eks. pant

2000PR. STK

REMA 1000 PIZZA 3 VARIANTER
Fryst, REMA 1000, 435 g, 45,98 pr. kg

2500PR. PK

KARBONADEDEIG
Gilde, 220 g, 113,64 pr. kg

50- %

220 g

+pant



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

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

                    Velbekomme!

Til festen

Klassiskt koldtbord (minimum 10 pers.)  
299,- pr. kuvert
Det inneholder roastbiff, svinestek, røkt  
svineflatbiff, karbonade, sognemorr, kyllinglår, 
håndpillede reker, eggerøre, røkelaks. 
Rekesalat, italiensk salat,  
waldorf-salat, potetsalat, 
rødbeter, sylteagurk, 
stekt løk, remulade og 
smør og brød.  

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/ ogsmør.

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.

Snitter (minimum 10 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.

 

Kaker fra bakeriet vårt
Prøv vårt rikholdige kakeutvalg: Kransekake, marsipankake, 
fløtekake, Bostonkake, slottskake, sjokoladekremkake,  
fromasjkake eller ostekake. Fås i 2 størrelser.

Bestilling forestas på vår nettbutikk, 
i Kontitoriet eller på telefon 51 93 30 00  

32,- pr. stk

Glutenfrie snitter 36,- pr. stk.


