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GOSENREVYEN

- Bydelens beste ungdomsteater

Snoopy
FASTFOOD

– Et godt minne
Et godt minne

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

Unike mennesker – Unike begravelser
Tlf. 51 88 12 34
Ansvarlig er Arvid Steinum
alphabegravelse.no
– Ring 924
Kontor: Madlakrossen 2, Madlakrossen
4042 Hafrsfjord 2 Døgnvakt:
92425
25000
000

Vår personlige oppfølging gir deg:
• Trygghet for en verdig begravelse
• Råd og bistand ut fra ditt behov
• Forhåndsavtale vedrørende pris
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Vår erfaring - din trygghet
MADLA BIL AS

Til tjeneste hele døgnet

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

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

Tipping

Rikstoto

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord
Åpningstider: Hverdager 08:00 - 20:00 Lørdag 09:00 - 18:00
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Det er flott å være medlem av bydels
utvalget i Madla. Vi bor i en flott bydel og
har mye vi kan glede oss over her i vårt
lokalmiljø.
Bydelsutvalgets møter preges nok kanskje
litt nettopp av dette. Vi har mye vi er enige
om, og som vi sammen gleder oss over i
vår bydel. Selvsagt er vi pga vår politiske
tilhørighet av og til klart uenige. Men når
spørsmålene og utfordringene blir nære
nok (lokale) nok, så synes jeg å merke at vi leter etter gode løsninger,
mer enn etter muligheter for å markere uenigheter. Og det synes jeg
er bra!
Når dagens «Tanker i tiden» skulle skrives har vi nettopp mottatt
sakslista for kommende møte i bydelsutvalget. Der skal vi ha en sak
med fordeling av «tilskuddsmidler» for våren 2017.
Det er en stor glede for oss i utvalget å kunne fordele denne gang
ca 550 000,- kroner til tiltak i vår bydel. Som det står om kriteriene
for å motta støtte, så er dette midler som «skal bidra til å styrke det
sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Tiltak som fokuserer spesielt på
utsatte grupper skal prioriteres.» Videre skal det fokuseres på «gode
rusfrie alternativ for ungdom» og man skal gjennom tildelingene
«bidra til opprettelse av nye barne- og ungdomsorganisasjoner, eller
nye avdelinger av allerede eksisterende foreninger».
I år har vi pr. nå 37 søkere som samlet søker om ca 970.000,-.
Jeg skulle meget gladelig ha innvilget stort sett alle søknadene.
Jeg setter stor pris på all den positive innsats som ligger bak disse
søknadene. Vi tenker på og beundrer både unge og voksne som
bruker enormt mye tid på å skape gode miljøer og fellesskap for våre
barn og unge.
Søknadene kommer fra mange interessefelt. Grupper knyttet til
musikk, som skolekorpsene våre. De kommer søknader fra idrettslagene, fra speiderne og fra Saniteten. De kommer fra barne- og
ungdomsklubber knyttet til de 3 menighetene i bydelen. Osv. osv.
Nå skal vi fordele, da er det mitt klare ønske at vi skal forsøke å
komme de aller fleste i møte. Vi kan ikke dele ut aldeles «flatt» og si
at denne gang får alle omkring 55 % av det man har søkt om. Nei,
vi må nok vurdere litt etter skjønn og alltid se etter om søkerne fyller
kravene for tildeling og at formålet de søker til er innenfor rammen.
Men jeg tror at alle utvalgets medlemmer har som mål at vi skal
støtte alle gode søknader så langt pengene rekker! For meg er det
også et viktig mål at vi sprer midlene slik at både idretten, musikk
en, speiderne, menighetenes barne- og ungdomsarbeid osv får
støtte. Jeg ønsker ikke ideologisk eller politisk overstyring på noe vis.
Jeg er veldig glad for bredden de representerer! Totalt bidrar de til
å gi våre barn og unge svært mange flotte muligheter når de vokser
opp i vår bydel.
Vi ønsker alle som deltar i dette viktige arbeidet lykke til også
dette året! Vi setter stor pris på deres innsats! Tusen takk!!
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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

TSMG Madlagården har skiftet
navn til ORIS Dental Madla.

Din Interiørbutikk

- Samme folk og samme tannhelsesenter,
men i ny drakt.

Maling

Tapet

Tepper

Gulvbelegg

Nå har vi Tannlegevakt hver lørdag kl.10:00-15:00 ved vår
søsterklinikk ORIS Dental Hinna Park slik at vi kan hjelpe
deg dersom det oppstår akutte tannproblemer
i løpet av helgen.

Ring oss på tlf. 51 59 70 00 dersom
du trenger vår hjelp.

Les mer på www.oris-stavanger.no. Du kan også følge oss på Facebook.

Vi utfører også håndtverktjenester

Velkommen til Madla Optikk!

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.
ÅPNINGSTIDER:
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Man-Tors: 9-18

Fre: 9-17

Lør: 10-15

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

Treskeveien 1, Hafrsfjord
Telefon: 51 55 10 10
www.madlaoptikk.no

MADLA BYDELSHUS
Faste aktiviteter er:
Mandag:
kl. 10.00 Bridge.
Kl. 10.30 Bingo, kom og 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 og 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 og prøv, dere får låne
utstyr her.

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,
Kl. 11.15 Sterkere, friskere kropp
i balanse ved Astrid Eriksen.
Ledige plasser på alle trimgruppene.
Det selges treningskort for våren 2017.

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.
Gruppe 2: Kl. 09.40 til 10.40 Gladtrim
med Lodvar Solholm.
Gruppe 3: Kl. 10.50 – 11.50 Gladtrim
med Lodvar Solholm.

APRIL:
Tirsdag 4. kl. 11.30
PÅSKELUNSJ. Vi lager deilig buffet med kaffe og te. Pris pr. pers.
kr 170,-. Påmelding.
Uke 15 – påske:
Senteret er åpen som vanlig mandag 10. og tirsdag 11. april.
Fra og med onsdag 12 er senteret stengt. Velkommen tilbake tirsdag 18. april.

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 smørbrød,
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

Onsdag 19. kl. 12.30
Gamle lokale Stavangerhelter som Ajax, Hasiv med flere, sang og musikk
ved Øyvind Watland.
Onsdag 26. kl. 12.30
Engwall Pahr-Iversen med skråblikk på Stavanger slik byen var på
1980-tallet. Entrè kr 50,-.

MADLA
Madla bydelshus
Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

Vertskapsleder
Gro Sørli Sikveland

Torsdag 27.
Dagstur med Senior Reiser til Sunnhordaland med Halsnøy kloster.
Vi ønsker alle en riktig GOD PÅSKE.
KOMMENDE AKTIVITETER:
Onsdag 3. mai kl. 12.30
En lattermild time med komikeren Steinar Lyse.

Se nærmere info:
”Det skjer” i Rogalands Avis
og ”Kalender” Stavanger Aftenblad

www.skipper-worse.no
E-mail: madla@skipper-worse.no
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Speidere «På egne bein»

Ut på egne bein i flott vintervær.

Et av målene i speideren er å utvikle barn og unge til å kunne ta vare
på seg selv og andre. Beviset for det er blant annet at de kan gå på en lengre tur,
en Haik, uten voksne og med overnatting i telt eller gapahuk.

TEKST OG FOTO: JANE DORNER

2 Madlaspeidere fra patrulje
Ulv – Gardar Bjørnebo og Marius
Kvinnesland. Begge 14 år. Valgte
i mars måned at de ville gå en
vinter – haik alene med telt og
overnatting ute. Det ble en kjekk
opplevelse og guttene beskriver her
hvordan de opplevet turen.
Turen startet med at Patruljefører
Gardars far kjørte de opp til Frikvarteret på Ådneram. Der gjorde vi
som den gamle fjellvettreglen nr.2
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sa og meldte fra hvor vi skulle gå
til Rovernes beredskapsgruppe på
Frikvarteret. Nå sier fjellvettregelen
– Planlegg turen og meld fra hvor
du går. Og planlagt hadde vi gjort
godt. Utstyr var pakket og vi la i vei
mot Flatstøl-dalen i strålende sol.
Dalen så anderledes ut enn det vi
husket. Selv om vi flere ganger har
gått inn i retning av Flatstøl har vi
aldri kommet helt inn i dalen. Det
er fordi vi tidligere årene ikke var
så flinke til å gå på ski, men også
fordi vi ikke har hatt så fint vær

når vi har gått der tidligere. Vi fant
oss et sted og begynte å lage til en
plass der vi ville sette opp teltet.
Dette har vi aldri vært med på før,
men det har blitt undervist i teori
om hvordan man skulle lage seg en
skikkelig teltplass av lederne våre.
Da teltet var oppe kom vinden
med noen skikkelig kast som kom
fort og røsket godt i teltet. Dermed
forstod vi at teltplassen vår ikke var
god nok. Vi hadde gravet en plass
i solen med le for vind og mulighet for bålkos. Denne måtte vi nå

utvide for å gjøre plass til en bedre
plassering av teltet litt lenger ned
i snøen, og solveggen ble straks
utvidet til en levegg. Kulde- grop
ble det også så kulden ble ledet ut
av forteltet. For som gode speid
ere hadde vi lest værmeldingen
godt, så vi visste det var mer vind
og kulde i vente. Etter to timer var
vi ferdig og da var det plutselig
begynte å bli mørkt. Tiden går fort
når man har det gøy. Vi hadde fått
i oppgave av lederne å sende kart
referansen til leirplassen vår. Dette
er viktig å kunne i tilfelle ulykken
skulle være ute og vi trenger hjelp.
Kjekt for oss var det at Roverne
nå visste hvor vi var og tok en tur
inn til oss med ekstra ved. Da ble
det fint bål i vinternatten forteller
Gardar og Marius.
Som leder i Madlaspeiderne er
jeg stolt over det guttene her har
gjort. Det er ikke mange 14 åringer
som får mulighet til å prøve dette.
Jeg er også takknemlig for at gutt
enes foreldre tør gi de sjansen. Vi
i speideren tror det er viktig å gi
ungdommen utfordringer innenfor
trygge rammer som flytter grensene
deres og dermed bygger selvtillit
og mestringsfølelse. Alt for mange
ungdommer får ikke mulighet for
det i dag.
I samarbeid mellom ledere,
foreldre og speiderne skal vi lage
trygge rammer hvor vi kan få til
flere turer som denne både sommer og vinter.

Marius Kvinnesland forbereder leirstedet.

Teltet stod stødig i vinden da ruskeværet kom.

Kveldsstemning i leiren.
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GOSENREVYEN

«Dagen i dag»
Gosenrevyen 2017 svarte til forventingene, – nok en gang. Kanskje bedre
enn noen gang. Hvis det i det hele tatt skulle være mulig. For det er utrolig at en
slik gjeng unge jenter og gutter i alderen 14-16 år skal kunne opptre så profesjonelt.
Rett og slett fantastisk. Og så skal det også nevnes; – Gosen ungdomsskole
er et «artist-klekkeri» uten like. År etter år. Hvordan får de det til?
TEKST: JARLE LØNO
FOTO: GOSENREVYEN/STEPHEN OLSEN

Gosenrevyen startet i 1991, ved at
en liten gjeng elever valgte praktisk/estetisk blokk. Lærergruppen
bestod av Jon Arne Særgrov, Runi
Abrahamsen, Ingrid Mundgjel og
Ivana Kommedal. Skolen hadde
ikke egnede lokaler, så revyen
ble den gangen spilt på Tjensvoll
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bydelshus. Forestillingen var på 45
minutter. Åpningssangen var revyens egen versjon av sangen Chicago
som ble sunget til playback. Andre
melodier, stort sett av The Beatles,
ble spilt av eget orkester. «Let I be»
hadde blitt til tittelsangen «La meg
ver» (også navnet på revyen). Det
tekniske utstyret var beskjedent.
Det var også temmelig uproft. Det
gjorde at det måtte arbeides til

langt på natt for å strekke ledning
er til lysanlegget. Revyen gav imid
lertid mersmak. Gosenrevyen var
kommet for å bli.
I år er det 26.gangen revyen
spilles. Den heter «Dagen i dag».
Planleggingen startet for et år
siden. Mange av elevene er nye
(noen var også med i fjor), hele 220
stk. underholder publikum, – og
fortsatt er Jon Arne Sægrov (skriv

ing, regissering og leder av det
hele) og Runi Abrahamsen (musikk
og sang) med av den «gamle»
gjengen. Nye instruktører har selvsagt kommet til. Det jobbes hardt.
Det er vanskelig å velge superla
tiver om disse ungdommene. Men
det er i hvert fall tre kvaliteter som
må nevnes: Sang-, dans- og spilleglede. Ungdommene klarer å lage
en fantastisk stemning i salen. Det
sprudles, det vises glede, det er
vitalitet, det er en fantastisk energi
i hver enkel artistkropp.
Men så er også alt lagt til rette
for at det skal gå bra. Salen er
intim og minner lite om en gymsal.
Lyd- og lysanlegget er proft. De
som styrer dette kan sine saker.
Og vi som sitter i salen ser selvsagt
ikke alle som er med bak der,
– alle nødvendig for at alt skal
fungere godt. Ja, den personen
som skal sende inn artistene på
riktig tidspunkt må ha det travelt.

«Revyorkesteret» imponerte. Fra
å være fem-seks personer til tider
å være tolv. Både jenter og gutter.
Det veksles i instrumenter, – musikerne kommer og går.
Regien er meget bra. Overgang
ene mellom innslagene er skikkelig
gode. Utførelsen varierer kanskje
litt, men det skulle også bare
mangle. Slik er det bare. Det må
være noe midt på treet, for at man
skal kunne oppleve høydepunktene. Og de var det mange av. Noen
av artistene markerer seg mer enn
andre, men slik må det også være.
Men absolutt alle viste en fantastisk glede. Mye sangglede, mye
danseglede. De koste seg der oppe
på scenen. Koste seg med stor K.
Og det som også imponerer; – det
var ingen synlig nervøsitet blant
artistene. Og for oss i salen, – det
var ingen «bommerter» å oppleve.
Ingen!
Det blir for langt å nevne alle

temaene som revyen tok for seg,
men noen må nevnes. Fortiden
var et tema; – artistene så tilbake
til 1986. Med Dynastiet, mopeden
og jente-sjekking. Og så var det
selvsagt mye fra «dagen i dag»,
– mobilen, pokemon, halloween.
Kjekt å se på, kjekt å oppleve. Også
for en som har levd noen år.
Marius Samuelsen har vært en av
instruktørene i årets Gosen-revy, så
da var det selvsagt naturlig at han
ble imitert. Og la meg si det med
en gang, – Daniel Axelsen i rollen
som Marius var forbløffende lik.
God sang og god utførelse.
Den siste sangen tok utgangspunkt i Lou Reed’s «Perfect Day»,
fritt tolket med «Eg e glad i dag».
En veldig flott avslutning. Og jeg
skal med glede innrømme, – jeg
var glad i sinnet da jeg gikk ut av
gymsalen på Gosen. For noen flotte
ungdommer. For en flott fremtid
disse elevene representerer!
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Rådyr
i Stavanger
Nordvesten dro ut på reportasje for å lære
om rådyr I Stavanger. Hvor mange er de?
Hvor er de? Hvordan forvaltes stammen
eller gruppen av rådyr? Det var nesten slik
at jeg lurte på; Hva er et rådyr?
TEKST OG FOTO: ARVID STEINUM

Rådyr er i hjortefamilien og liv
nærer seg av skogens matfat. Vi
som bor i Stavanger og især oss
som bor der Nordvesten distribu
eres, ser at rådyr også er innom
våre hager eller står i åkrene til
bøndene her. For å finne ut litt
mer, avtalte jeg et møte med
naturforvalteren i Stavanger:
Vegard Ankarstrand, naturforvalter,
Park og vei, Bymiljø og utvikling.
Mandag morgen, 20. mars
kl 0900 møtte jeg Vegard I Stavan
ger kommune I sentrum. Inne på
Vegards kontor ble det raskt litt
hektisk. Vegard fikk telefon fra
Golfbanen. Vegard snur seg til meg
og sier: Det ligger et rådyr mitt ute
på golfbanen ovenfor klubbhuset.
Vil du bli med ut? Dette skulle bli
en meget spennende og lærerik
mandag. Kan jeg?
På vei ut i bilen til Naturforvalteren, fyrte jeg av en del spørsmål:
Hvor mange rådyr regner du med
det finnes i Stavanger kommune?
Vegard fortalte:
Vi regner med at stammen t eller
ca 6-700 dyr. Litt vanskelig å si
eksakt fordi dyret skjuler seg godt
i vegetasjonen. Vi har nå små
grupper med rådyr på Hundvåg,
Tasta, Storhaug, Hinna.. Storhaug
avbrøt jeg? Midt i byen i trafikk
en?? Ja, de lever i hagene, på
Hetland gravlund og på Lagård
gravlund. På Hundvåg er rådyrene
veldig små. Slaktevekten er bare
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5 kg og da er dyret lite. Hva mener
du spør jeg?
Det er ikke så mye mattilgang
alle steder. En bukk veier typisk
30 kg, geita gjerne 20 kg. Det er før
de slaktes da sier Vegard. Jeg har
skjønt at vi er på tur ut for å skyte
et rådyr på Golfbanen. Vegard lastet inn i bilen en rifle da vi kjørte
ut. Jeg har aldri vært på jakt før og
sier litt spakt: Jeg liker å se rådyr i
naturen! Ja vi gjør vel alle det og vi
gjør det vi kan for at vi skal ha en
levedyktig fin stamme i Stavanger,
men det blir feil når bilen regulerer
antallet dyr.
Vegard forteller videre om noe av
grunnen til at antallet rådyr er så
høyt i Stavanger. Det har fått vokse
nokså fritt – undervegetasjonen i
områdene våre. Dermed har rådyr
veldig godt skjul og i skogen er det
mye mat. Åkrene rundt oss er rene
spisskammers og så har vi hagene
med tulipaner og frukt. Noe av
det jeg nå ivrer for er å rydde
vekk undervegetasjonen i skogen,
ta ut Sitkagrana som ble plantet
etter krigen og erstatte den med
lauvskog. Det er et stort og meget
arbeidskrevende prosjekt.
Det blir en mer mangfoldig skog
av det og vi får åpnet landskapet
noe. Videre har vi økt antall fell
ingsløyver til tre pr 50 dekar. Det
vanlige er ett dyr pr 50 dekar. Slik
kan vi regulere bestanden. Nå i
jaktsesongen ble det felt ca 100
dyr. 25 dyr ble skutt etter påkjørsel.
Nå har vi fått justert antallet noe
og det blir forhåpentligvis færre

Rådyr ved Golfbanen.
Foto: Paul Grogan.

påkjørsler. Vi merker nå også resul
tat av utskytingen ved at dyrene
er blitt mye mer sky. Før stod de
i åpent lende, mens nå må man
lete etter dem- får gjerne et flyktig
blikk av dem.
Det er veldig vanskelig å fotografere rådyr. Ingen i Nordvesten
hadde gode bilder, Vegard hadde
heller ikke. Rådyr er vanskelige å
fange på kamera. Når apparatet
kommer opp, er dyret borte. Vi fikk
ett bilde av Paul Grogan i Kverna
vik. Han er en ivrig fotograf og
fugleekspert. Han hadde ett bilde
bare. Han skal vi intervjue i neste
nummer om Trost og Stær.
Vegard fortsatte:
Vi har ca 20-30 påkjørsler hvert år
som vi registrerer. Dyret vi nå skal
avlive ligger midt ute på golfbanen
og det gjør ikke et friskt dyr. Det
må ha kollapset og ikke klart å bevege seg videre. Det er nok påkjørt.
For Vegard er det som nå skjer
ren rutine. Det må gjøres for å få
slutt på dyrets lidelser.
Vegard går rolig ned grusveien i
utkanten av plenen. Setter seg ned
på huk, tar sikte ca 30 meter fra
dyret. Skyter rådyret i bakhodet og
det hele er over på noen sekunder.
Litt sprell fra dyret og det blir helt
rolig.
Sammen med to fra golfbanen,
går vi bort til geita. Vegard maserer
buken på rådyret. Her er det løst
- magen og siden her har fått seg
en smell. Det er påkjørt kan vi nå si
med sikkerhet.

Vegard tar sikte.

De tre ansatte på golfbanen fikk
lov til å overta dyret eller geita.
Det er Kenneth Tennfjord, Alf Inge
Bjørnsen og Frode Jørmeland. Geita
hadde bare en flått og var ikke
sykt, bare påkjørt. Kjøttet gledet
de seg til å smake. Nå skulle de flå
geita og ta vare på alt det flotte
kjøttet. Ellers overbringer Vegard
dyrene, som han skyter til k
 okken
på Stokka sykehjem. Der får de
Stavangers beste vilt servert på
sykehjemmet.
Hodet på alle dyr blir innsendt til
Veterinærinstituttet og undersøkt
for «Skrantesjuka». Det er funnet
Skrantesjuke på reinsdyr og nå er
myndighetene litt bekymret for at
det skal spre seg til rådyr. Det er
ikke påvist noen overførbar risiko
fra dyr til mennesker, men det
overvåkes.

Dyret er skutt.

Vegard:
Det vanlige er å skyte dyret i
hjerteregionen. Da er man sikrere
på å avlive dyret med ett skudd og
det er viktig. Hodeskudd var helt
ok nå, fordi jeg hadde et rolig dyr
på kloss hold. Det var et perfekt
skudd og nå har vi ikke ødelagt
noe av kjøttet. Når skuddet går inn
i brystet, må kjøttet rundt kulehullet destrueres fordi det er forurenset av bly.
Vi kjører tilbake til kontoret i
sentrum. Jeg er full av inntrykk og
ganske så oppstemt etter hendelsen. På veien tilbake ser vi skog og
områder som Vegard rensker for
undervegetasjon, feller Sitkagran
og planter ut løvtrær. Jeg tenker at
Nordvesten skal snakke mye med
Vegard fremover. Det er så mangfoldig og rik natur i Stavanger og

alt skal forvaltes på en riktig måte.
Vegard forteller at han er biolog av
utdannelse og er svært takknemlig for jobben han har nå. Han
har vært Naturforvalter i Stavanger
kommune i to år.
Tar vi ut alle rådyr, tar vi bort
flåtten. Så forteller han om flåtten,
men det må bli en egen artikkel i
annet nummer. Vi er enige om at
rådyr vil vi ha i Stavanger, men ikke
på Storhaug og ikke i små lommer
hvor dyrene ikke har nok tilgang på
mat og blir påkjørt. Det er en flott
opplevelse å se rådyr på markene
våre. Stammen i Stavanger vil nok
ligge i snitt på en 500+ dyr.
Jeg takker for intervjuet og for
alle opplevelsene.

En glad gjeng.
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Ny vann- og avløpsledning
i Madlamarkveien
TEKST OG FOTO: JARLE LØNO

Stavanger kommune holder nå på
med å skifte ut vann- og avløpsledningen i Madlamarkveien, fra
rundkjøringen i Madlakrossen og
nesten opp til der Molkeholen/
Klovstein-veien tar av inn til
venstre. I den forbindelse er det
laget to nye smale kjørefelt, på
den siden av Madlamarkveien
som vender mot Studentboligene.
Dette går bl.a. på bekostning av
gående og syklende. Bussene må
i denne anleggsperioden stoppe
lenger oppe i Madlamarkveien, på
oversiden av anleggsområdet.
Arbeidet medfører samtidig at
innkjørselen til Amfi Madla (nordlig innkjørsel) blir stengt for en
lengre periode. I følge kommun
ene internettside (se illustrasjon
til høyre) så er det kun for en kort
periode. Men det synes som om
at betegnelsen «kort periode» kan
oppfattes forskjellig. Nøyaktig hvor
lenge vet hverken kommunen eller
entreprenøren (Johan Gismark
– maskin). Det antydes alt fra en
til to måneder, kanskje mer enn to
mnd. Usikkerheten er grunnforholdene, ikke minst alle kablene
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Illustrasjon fra Stavanger kommune, utlagt på internett. Se for øvrig
«www.stavanger.kommune.no/madlamarkveien» for nærmere opplysninger.

som ligger der. Blant annet skal
det graves ned til 5 meter på det
dypeste. Så vet man at det i tillegg

er mye fjell, som medfører mye
«meisling», som gir høy og ubehagelig lyd. Sannsynligvis skal det

arbeides fra ca. kl. 07.00 til ca.
kl. 20.00. Det arbeides også man
dag-tirsdag i påskeuken, mens
det er stille i øvrige påskedager.
På grunn av all støyen fra maskin
ene og anleggsbilene, vil det ikke
bli jobbet sent på kvelden og om
natten. Det forsøkes å ta hensyn til
naboenes nattero.
Vil dette medføre trafikkaos?
Så er det store spørsmålet hvorvidt
dette arbeidet vil medføre problemer for handlemaskinen Amfi
Madla. Vil stengingen av nordre
innfart skape kaos i søndre innfart,
som vil få fordoblet trafikk? Selvsagt er det vanskelig å vite dette,
men svaret på det er sannsynligvis
ja i enkelte perioder. Ikke minst i
perioden før påske.
Kommunenes illustrasjon viser
en rød linje («Anleggsområdet»)
ned mot rundkjøring inn til Amfi
Madla, kanskje litt lenger. All trafikk fra nord (både den som kom-

mer ned Madlamarkveien og den
som på kommer på Madlaveien fra
Tjensvollkrysset), må kjøre ned til
rundkjøringen ved Shell-stasjonen
og så opp forbi Haukås-bygget,
deretter inn venstre til Amfi Madla.
Dette betyr at all trafikk kommer
fra syd. Og på store trafikkdager vil
dette helt sikkert skape utfordring
er. Verst blir det med trafikken inn,
men også utgående vil kunne
merke den økte inngående tra
fikken.
Vareleveranse
All vareleveranse må skje ved at
de store vare-/lastebilene kjører
inn søndre innfart, så forbi Amfi
Madla på oversiden, passere Dolly
Dimple, svinge rundt forbi Fretex
og ned igjen til vareportene. Også
vanlig trafikk fra syd kan kjøre
denne veien, og når det er størst
«kaos» så vil sannsynligvis en del
av inngående trafikk kunne bli
dirigert denne veien. Amfi Madla

vil, når det er størst trafikk, utplassere vakter for å hjelpe til i avviklingen. Men det er en «frykt» for
at trafikken vil kunne «korke» seg,
både inn og ut. Og selv med vakter
til hjelp, er det ikke mye å utrette
hvis utgående trafikk står fast hele
veien fra Amfi Madla helt ned til
rundkjøringen ved Shell’en.
Hvorfor ikke alternativ utkjøring?
Derfor er det uforståelig at ikke
Amfi Madla kunne få lov til å lage
en alternativ utkjøring (en slags
bro) direkte fra nederste parkeringshall direkte ut forbi Shell (på
nordsiden) til Madlaveien. Dermed
hadde man kunne fordele utgående trafikk fra Amfi Madla på en
god måte. Dette vil det ikke være
anledning til, og den utgående
trafikk sammen med den økte
inngående trafikk i syd kan bety
store trafikale utfordringer, ikke
bare for Amfi Madla, men også for
omkringliggende veier.

Ryddeaksjoner i Madla bydel våren 2017
Strandryddeaksjonen til Sunde IL
fikk frem gledes tårer. Det var svært
oppmuntrende og inspirerende å
se innslaget på TV og lese om det
på nett. Gjennom årene har det
vært mange ryddeaksjoner i Madla
bydel, men denne spontane ryddeaksjonen viste hvor utrolig mye
plast og annet søppel som ligger
langs strandkanten og i resten av
naturen vår. Hele 3000 kilo med
søppel ble samlet inn!
Allerede på søndag 23. april blir
det ny ryddeaksjon i regi av Sunde
Idrettslag. Det blir grillmat fra Kiwi
og fiskesuppe fra Egon til de som
deltar. De som ønsker å bli med kan
møte opp klokken 10 utenfor Klubbhuset til Sunde IL, Heiloveien 1.
Det er flott når noen venner, et
nabolag, en velforening eller andre
organisasjoner rydder i lokalmiljøet
om våren. Det er kjekt for oss som
bor på Madla at skolene i Madla

bydel stiller trofast opp hvert år for
å rydde i forbindelse med ryddeaksjonen i ukene før 17. mai, men
det er fint når andre også rydder
der de ser at det er nødvendig.
Takk til alle dere som er med å
rydde i bydelen vår, både skoler,
låg og frivillige organisasjoner. Dere
er gode!
Hansker og sekker pleier å være

på plass i begynnelsen av april.
Hvis dere vil ta et tak i strandkanten, langs stier eller turveier
kan dere som trenger sekker eller
hansker kontakte Kolbein Haakon
Lunde på telefon, sms eller e-post.
Kolbein Haakon Lunde;
khlunde@k-media.no;
tlf. 906 27 230
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Madlagutt har levd godt med
sin kunst i Nord-Norge i 40 år
Svein Arild Berntsen hadde i 2015 40 års jubileum som profesjonell
billedkunstner. Bildene til Berntsen har ofte motiv fra natur, dans og musikk.
Ofte er et musikkinstrument lagt inn i motivet.
TEKST: ARILD TOPDAHL

Utstillinger og utsmykkinger:
Helt siden oppstart i 1975 til nå i
2017 har han vært en aktiv utstiller i inn og utland. Han har blant
annet vært representert på Høstutstillingen i Oslo, Vestlandsutstillingen og han har vært festspill
utstiller i Nord-Norge. Han har
representert den nordlige lands
delen under de norske kulturdagene i Berlin og Arkhangelsk. I 2009
var Berntsen fetivalkunstner under
Varangerfestivalen og under Vinterfestuken i Narvik i 2010.
Berntsen står bak mange utsmykkingsarbeider. Badeanlegget
«Polarbadet» i Bardufoss har et
av Troms største veggdekorasjoner, laget av Alvin Jensvold og
Svein Arild Berntsen. Flere kirkebygg har kunstverk av ham, blant
annet altertavlen i bymisjonskapellet i Tromsø, Revheims kirke
i Madla, Vangsvik og Finnsnes
kirke. Ellers har Berntsen tegnet
Lunds kommunevåpen og står bak
utsmykkinger i offentlige bygg som
Blåbyhallen i Sortland og flere
sykehjem i Nord-Norge.
Bluesmusiker:
I tillegg til billedkunstner har
Berntsen vært en aktiv bluesmusiker, først med gruppen «Karva
blues» og deretter med «Pappa
Svein bluesband». Han er vokalist
og trakterer munnspill. På Trygve
Hoffs album «Rækved og lørveblues» utgitt i 1980, spilte Berntsen
munnspill.
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Svein Arild Berntsen
Madla og Senja:
Svein Arild forteller til Nordvesten at
han er født og oppvokst i Skjalgsbakken tidligere Skjalgsgaten på
Madla i 1950. Her vokste han opp
med 5 søsken og han har mange
gode minner fra Madla. som han
etter hvert vil dele med leserne

Vintertone.

av Nordvesten (se egen sak). Han
forteller videre at han i dag har sin
hovedbase og sitt ateliet på Senja
i Troms, hvor han har bodd med
kone og 2 barn siden 1979.
«Jeg er utdannet grafisk desig
ner og tegner. I tillegg har jeg
utdannelse fra Statens Lærerskole i
forming på Notodden.»

Dans og musikk.

Maleriene preges av natur,
dans og musikk:
«Mine tidligste inspirasjoner
hentet jeg under Jærens høye
himmel og langstrakte strender.
Dette landskapet vender jeg stadig
tilbake til som kontrast til det
nord-norske landskapet. Dans og
musikk har også preget mange
av mine akryl og oljemalerier,»
forteller Svein Arild.
Blues – musikk:
Med glød i stemmen forteller han
om blues-musikken og om «Pappa
Svein Bluesband» med turneer fra
Svalbard i nord til Makedonia i sør.
«Det å stå på scenen, beherske et
instrument og by på seg selv, har
bidratt til at jeg har våget mer
som billedkunstner.»
Psykiatri og rusomsorg:
Han forteller at han har jobbet fra
2008 som prosjektleder i miljøbasert terapiarbeid, hvor musikk
og billedkunst er brukt som terapi
innen psykiatri og rusomsorgen.
«Gjennom mitt virke som prosjektleder og miljølos i Lensvik kommune har jeg forsøkt å hjelpe mange
mennsker med vanskelige liv, gi
håp og trøst gjennom å skape egen
musikk og billedkunst. Dette har
betydd mye for meg,» sier Svein
Arild avslutningsvis. Nordvesten
kan legge til at han nettopp fikk

Naturtone.

Lensviks kommunes kulturpris for
sitt arbeid innen psykiatrien og
rusomsorgen.
Hilsen til leserne av Nordvesten
fra Svein Arild Berntsen på Senja
Kjære lesere !
Jeg er svært glad og takknemlig
for alle mine gode barne og ungdomsår på Madla. Stor takk til alle
gode venner, naboer og familie
som har støttet og oppmuntret
meg i alle disse årene. Mine røtter
og dialekt vil for alltid bety mye
for meg. Som utøvende kunstner
og musiker har dette alltid vært til
stor inspirasjon, for å skape spennende kunst. Jeg bærer enda på
mange gode historier og opplevelser fra DENGANG. Disse små histo-

riene er jeg blitt utfordret til å dele
med alle leserne i Nordvesten.
Jeg vil satse på å skrive en
epistel i måneden og gjerne spe
på med noen bilder. Dette med
håp om at flere vil huske tilbake
og kanskje kjenne seg igjen i det
vi hadde sammen. Vi må ta vare
på det store spennet flere av oss
bærer på. Dette vil gi oss den gode
tryggheten og energien til å takle
dagens utfordringer. Minner og
humor er alltid god medisin.
Med dette ser jeg frem til å dele
ord og bilder med dere.
Så se etter vignetten: «Litt mimring fra den gang».
Madla 1950 og 60 tallet.
Hilsen Svein Arild – «Fennyen»

Svalbardtone.
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Kom og bli med! – Hold Kvernevik ren
- Søndag 23. april

TEKST: HELEN HUSEBØ

Den beste bydelen å vokse opp
i og bo i!
Overskriften er et uttrykk for det
overordnede målet til Sunde
Idrettslag. Vi skal altså gjøre
noe mye mer enn bare å trene
og spille fotball og håndball.
Som bydelens klart største
frivillige organisasjon, har vi et
stort ansvar for å bidra posi
tivt til det miljøet vi vokser
opp i. Vi som bor i Kvernevik
er så heldige at vi har en lang
og vakker kystlinje rett utenfor stuedøren. Vi går tur langs
sjøen, bader i sjøen og vi fisker
i sjøen.
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Sjøen ser ren og fin ut – men
det er dessverre bare på overflaten. Ett av menneskehetens
store problemer er forurensing
i sjøen. Og den største utfordringen er mikroplast – bitte,
bitte ørsmå biter av plast. Disse
bitene havner til slutt i fisk og
krabbe og deretter i oss mennesker. Fiskene klarer ikke å
skille mellom plast og mat.
Mikroplasten tar opp giftstoffer
og er derfor en stor trussel mot
både livet i havet og oss mennesker.
Hva kan vi gjøre med dette?
Vi kan sørge for aldri å kaste
plast i naturen. Vi kan plukke

opp plast som har havnet i naturen. Det er ikke kjekt å rydde
opp etter andre, men det er
dessverre nødvendig.
På plastdugnaden vår i feb
ruar var det mange som var
rystet av alle hundeskitposene
som lå i naturen. Dette er poser
som kan blåse på sjøen og til
slutt ende opp i den torsken vi
skal ha til middag. Det er ikke
nødvendig.
Søndag 23. April 2017 skal
Sunde Idrettslag være vertskap
for en stor «Hold Kvernevik ren»
aksjon. Aksjonen er i samarbeid med: Fredrik Hermansens
minnefond, Ecofiber Recycling,
Jæren Friluftsråd, Jæren Dykker-

senter Stavanger, Kiwi Sunde og
Egon Stavanger.
Vi skal blant annet plukke
plast som ellers kunne ha havnet på sjøen. Like viktig som å
plukke søppel er det å bli bevisst at vi selv ikke skal forurense vår vakre og sårbare natur.
Vi i Sunde IL ønsker å engasjere
barn og unge til å tenke på
fremtiden –
• Hva kan vi gjøre for å hindre
forsøpling og spredning av
plast i naturen?

• Tenk på smartere bruk og
alternative produkter.
• Vi ønsker å utfordre dere til
å tenke på utvikling av mer
miljøvennlig plast.
Tar dere utfordringen?
Send en mail om forslag til
dagligleder@sunde-il.no
Hilsen Daglig leder Helen
Husebø – mobil 902 71 865.

Bli med på Hold Kvernevik og
sjøen ren søndag 23. april
2017!
Vi møtes på Sunde IL sitt
klubbhus i Heiloveien 1
kl. 10.00
– Velkommen skal du være.

Endringer i A lagsteamet til Madla IL
Denne sesongen blir Steffen Lyse ny hovedtrener og Lasse Ihle
blir spillende trener. Keeper-trener er Henrik Grannes som
i fjor. Med oss på laget har vi også fått Stig Hartvigsen som
assistent. Stig har lang fartstid innen fotballen både som
trener og spiller. Vi har et sterkt trenerteam og en god spiller
tropp denne sesongen og vi gleder oss til å komme i gang med
kamper.
Vi ønsker samtidig å takke Ojan Bijan for innsatsen i Madla IL.
Ojan valgte som kjent å trekke seg som hovedtrener etter forrige
sesong pga uenighet rundt det sportslige.
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MADLA BYDELSUTVALG

Tilskuddsmidler fra Madla bydelsutvalg våren 2017
På vegne av Stavanger kommune får bydelsutvalgene en del midler for å støtte opp om fritidstiltak i bydelene
etter følgende retningslinjer:
A. 	Bidra til å stimulere lag og organisasjoner til å gjennomføre aktiviteter og arrangementer som bidrar til å styrke
det sosiale fellesskapet i nærmiljøet. Tiltak som fokuserer spesielt på utsatte grupper i nærmiljøet skal prioriteres.
B. Sikre kontinuerlige og gode rusfrie alternativ for ungdom i bydelen.
C. 	Bidra til opprettelse av nye barne- og ungdomsorganisasjoner, eller nye avdelinger av allerede eksisterende
foreninger.
Madla bydelsutvalg har i 2017 til fordeling totalt kr 555.000,- Våren 2017 er det mottatt totalt 37 søknader med en
totalsum på 970 209 kroner. På møte 28.03.2017 vedtok Madla bydelsutvalg å innvilge 35 av disse søknadene med
til sammen kr 401.000 (alfabetisk rekkefølge).
Søker

Søker støtte til

Tildelt

17. mai komiteen i Kvernevik

Støtte til gjennomføring av 17.mai i Kvernevik

16 000

17. mai komiteen i Madlaleiren

17. maifeiring i Madlaleiren

36 000

Formiddagstreffene Hafrsfjord og Sunde

Dagstur til Sørlandet 13.06.17

2 000

Gosenrevyen Fritid

Gosenrevyen 2017

50 000

Hafrsfjord skolekorps

Drift av korpset, hovedsakelig til instruktører

10 000

Hafrsfjord sokn

Barne- og ungdomsarbeidet i menigheten

10 000

Hinna håndball - HU-lagene

Treningsleir i Danmark i september

3 000

Ishockeyklubben Stavanger

Anskaffe tilrettelagt utstyr, samt skifte ut sikkerhetsutstyr

5 000

Islamske opplæringssenter

Diverse turer og aktiviteter 2017

Kantoren i Madlamark

Intimkonsert for å forsterke menneskers Gudsrelasjon

1 000

Kantoren i Madlamark

Påskefestkonsert

4 000

Kvernevik fritidssenter

Klubbgensere, temakvelder, Kvernevikfestivalen, rusfrie miljøtilbud

Kvernevik sanitetsforening

Tur for pensjonister i bydelen

Kvernevik skolekorps

Deltakelse i RM, samspillseminar samt enda et seminar

Madla bydelshus

Arrangere fortellerstunder/teaterforestillinger gratis for barn

8 000

Madla bydelshus

Kjøpe ny LED-prosjektor fra Lys- og Lydhuset

14 000

Madla bydelsutvalg

«Madlabonden» med tilhørende julemiddag

12 000

Madla fritidsklubb

Rusfrie helgearrangementer (12 fredager) + sommeravslutning

12 000

Madla fritidsklubb

Skitur til Sauda for ungdommer - 17-19. mars 2017

10 000
25 000

10 000

44 000
2 000
10 000

Madla idrettslag fotball

6 stk fotballmål til barnefotballen

Madla Sanitetsforening

Sommertur/dagstur for pensjonister

2 000

Madlamark sokn

Aktivitetstilbud for ungdom - Endelig fredag og Hæ12

4 000

Madlamark sokn

«Endelig fredag Extended version» - 31.03.17

1 000

Madlaspeiderne

Ferdigstilling av ombygget livbåt

5 000

Madlaspeiderne

Nye telt til landsleiren i Bodø

5 000

Nordvesten bydelsblad

Trykking og drift av bydelsbladet

Open hands for you

Praktisk hjelp og tilrettelegging for nye landsmenn

50 000
5 000

Pensjonistkoret Sangbrødrene

Underholde syke og eldre, samt egen trivsel

2 000

Skipper Worse Madla

To foredrag i februar og april

2000

Skromlehjulet

Dukketeaterforestillinger

Stavanger Suzukiforening

Årets strykerseminar på Vier i juni

Sunde idrettslag

Utvidelse og legging nytt kunstgress på den lille banen

Sunde innebandyklubb

10 ukers innebandykurs for ungdom (8.-10. klasse)

0
5 000
0
5 000

Sunde og Kvernevik Teaterverksted

Sceneutstyr og kjøkkenutstyr

10 000

Sunde skolekorps

Nye bord

10 000

Sunde sokn

Ungdomsklubben Connect + Vennefest + 16. maifest + speideren

10 000

Velforening Sverd i fjell

St. Hans feiring i Møllebukta
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1 000

SOLHEIM BEDEHUS
Kvernevik NLM

Traneveien 16B

Palmesøndag 9. apr kl. 11.00 Anne Kristine Rosberg
Skjærtorsdag 13. apr kl. 11.00 Nattverd
2. påskedag 17. apr kl. 19.00 Birger Helland
Søndag 23. apr kl. 11.00 John Peder Samdal

VELKOMMEN!
www.solheimbedehus.no

SUNDE
BEDEHUS
Sundeveien 29

Tors. 20. april kl. 19.30 Samtale / temamøte
Tors. 04. mai kl. 19.30 Møte Taler: Per Larsen
Kollekt til Israelsmisjonen

Velkommen

NB: Husk
innkjøring fra
Revheimsveien

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

www.sundebedehus.no

Bypakke Nord-Jæren vedtatt
i Stortinget 30. mars

Dette betyr grønt lys for utvikling av regionen og 30 milliarder kroner til vei, buss og sykkelveier fram til 2033.
For Madla bydel betyr dette følgende:
• Egen vei for lastebiler fra Sola, til Risavika og Sundekrossen.
• Bussvei fra Stavanger til Kvernevik og Risavika.

Møte i Madla Historielag avholdes
tirsdag 18. april kl. 19.00

på Hafrsfjordsenteret
Foredrag av forfatter og oljeskribent
Bjørn Vidar Lerøen:
”Oljevirksomhetens betydning for utviklingen av
Stavanger by fra 1970 og frem til i dag.”
Møte avsluttes med en orientering av
Liv Bodil Kallelid om historien knyttet til
huset Fredtun på Revheim.
Minner om Historielagets tur til Vaaland museum
på Jæren 7. juni med avreise kl.17
fra Hafrsfjordsenteret.

Velkommen!

Bussveien blir et kollektivtilbud i høy kvalitet med eget
design. Bussveien blir 50 km lang og skal gå fra Tananger
og Kvernevik til Stavanger sentrum, sørover mot Forus
(med avstikker til flyplassen på Sola), Sandnes og Vatne.
Du kan forvente hyppige avganger, moderne og komfortable busser, raskere reisetid, og et buss-system du kan
stole på.
Statens vegvesen, Stavanger kommune og Rogaland
fylkeskommune anbefaler at Bussveien bygges med
midtstilte eller parallellførte bussveifelt på riksvei 509.
Parallellført betyr at bussene går på samme side av veien.
Fram til høsten 2015 ble det planlagt for sidestilte
bussveifelt på hele strekningen, slik det allerede er bygget
fra Madla til E39. Planarbeidet ble stoppet da nye momenter gjorde det nødvendig å se på planene på nytt. Noen av
disse momentene var nye trafikale vurderinger og krav om
full framkommelighet for bussen.
Ny regulering av hele strekningen fra Kannik til Sundekrossen startet sommeren 2016. Valg av midtstilte eller
parallellførte bussveifelt fra Mosvannet til Sundekrossen
blir vurdert i forprosjekt og reguleringsfasen. Strekningen
kan være ferdig planlagt i oktober 2019 og klar til åpning i
august 2023.
Les mer om alle prosjektene på www.bypakken.no
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HAR DU NOE DU IKKE
TRENGER LENGER?
BLI MED PÅ SØNDAGSÅPNE GARASJER!
23. APRIL KL. 12-16

Søndag 23. april gjentar vi suksessen fra tidligere år med
popup- loppemarked rundt omkring i hele Stavanger, Sandnes,
Sola og Randaberg.
Tøm boden, rydd i skapet og ønsk våren velkommen i samme
slengen.
Og for all del - du trenger ikke ha garasje for å bli med!
Sett opp et bord i hagen eller langs fortauet. Slå deg sammen
med naboen, så blir det ekstra sosialt!

REGISTRÉR DIN “GARASJE” PÅ
ÅPENGARASJE.NO

Arrangementet er tilrettelagt av Sola kommune, Sandnes kommune, Randaberg kommune og Stavanger kommune.
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Konfirmasjonsgudstjenestene 2017
SUNDE KIRKE

LØRDAG 29. APRIL KL. 11.00
Isabel Bolme Aniksdal
Simen Halvorsen Aurdal
Steffen Tranøy Bing
Marius Bjelland
Robin Steinnes Bolton
Aud Sofie Danielsen
Victoria Dotche
Emma Eltervåg
Caitlin Roth Goodson
Helene Grønli olsen
Krister Hanstvedt
Ida Kristin Gustavsen Hidle
Rebekka Hildre
Jakob Hjelmeland
Gunnar Dahlseng Hope
Alexander Husebø
Hanne Kristine Midtgård Jansen
Jan Andre Johansson
Katrine Nysted
Maria Patricia Staven
Marius Randeberg
Morten Nysted
LØRDAG 29. APRIL KL. 13.00
Nikolai Nesse
Irmeli Kristina Larsen
Karoline Tørrestad Lie
Une Lima
Sunniva Iversen Lund
Mina Løken Holm
Aurora Løvoll
Mia Isnes Mauland
Evelyn Mosdøl
Ida Egeli Myklebust
Rosina Ewuraba Hillary Scheck
Riphsan Abblode
Ingeborg Johansen Sola
Kristin Solensteen
Aron Thorsheim Strøm
Emilie Isnes Mauland
Marius André Svendsen
Emma Tengesdal
Sandra Tengesdal
Sara Tengesdal
Tobias Waage Thengs
Emma-sofie Kleppa Tjørhom
Cathrine Munthe Vevle
Susann Karlsen Viste
Tine Vatland Østvold

SØNDAG 30. APRIL KL. 11.00
Isaiah Kajalie Aarre
Joakim Dahl Andersen
Nora Emilie Bjerkreim
Marius Lentz Dahl
Miriam Egebakken
Jøran Husebø Eriksen
Joakim Torkil Håland Haugenes
Jeanette Høysæter
Sander Kayser Kalvik
Mathias Emil Mæle Kvia
Mina Lima
Adrian Løland
Miriam Vistnes Mæstad
Emilie Skretting Rasmussen
Jacob Abraha Solvik
Robin Geble Totland
Anja Bø Viste
Marcus Renè Kjellås
Maria Svanes
Alexander Moreno Svela

REVHEIM KIRKE

Marte Karine Jåsund
Micael Phillip Jones
Natalia Thorsen
Thomas Kvamme
LØRDAG 13. MAI KL. 11.00
Eili Susort
Eskil Rygg Tronerud
Julie Pedersen Reilstad
Kaja Brattebø Midthun
Kristina Knudsen Gjerde
Maren Magnussen Bakka
Nicolay Høivik
Olav Eklund
Sander Jakobsen Bjørnsen
Victoria Strøm Dignes
LØRDAG 13. MAI KL. 13.00
Ana Maria Lura
Celena Løland Håvardsen
Eirik Hystad Solberg
Heike Alexander Ligård
Jacob Bowitz Jensen
Johan Fredrik Andersen
Johannes Tørlen
Sondre Svanes Strand
Synne Heimsnes
Vetle Svanes Strand

MADLAMARK KIRKE
LØRDAG 6. MAI KL. 11.00
Helle Opdal
Hilde Andreassen
Hilde Ødegaard Skadberg
Karoline Jensen
Kristoffer Sunde
Markus Bjordal Oldeide
Ole Andreas Steffensen
Ole Martin Folkestad
Simen Lindland
Sofie Madeleine Gjengedal
Antonsen
LØRDAG 6. MAI KL. 13.00
Amalie Tveit Schei
Anniken Thue Johannessen
Eirik Lunde
Kristian Huth
Mari Sønneland Joa
Sondre Ruud
Susanne Sandanger Andersen
Une Hebnes Georgsen
Vegard Hargaut Lid
Vilde Mosdal
SØNDAG 7. MAI KL. 11.00
Fryd Sofie Jacobsen
Kristian Vold Goa
Mari Hole Ruud

LØRDAG 29. APRIL KL. 1100
Aleksander Flæsen
Andreas Løvås Pundsnes
Andreas Naaden Hirsch
Brita Håland Hegna
Celine Surdal
Daniel Bernhard Kallevig
Erik Østbø Frafjord
Eskil Sunde Kaada
Hannah Gjessen Page
Julie Mordal Sørbø
Karen Østbø
Karoline Vestrheim
Lene Elise Svela
Malin Gilje Langvatn
Markus Hartvik Amdal Fiskaaen
Mathine Vikingstad
Oda Eline Vatland
Pia Tysdal Pedersen
Rebekka Røsok Reinsnes
Ruben Hoff

Sebastian Nessler
Sofie Tungesvik
Tomine Kristoffersen
LØRDAG 29. APRIL KL. 1300
Amalie Sofie Bang
Brage Christensen Vaaland
Casper Tveteraas Hauge
Catrine Rettedal Ekeli
Christopher Andrew Rødland
Daniel Kvalvåg Mikkelsen
Erlend Storhaug
Fredrik Hamre
Hanne Dahl
Helene Wie Helgøy
Helene Skretting
Henrik Hetland Skogheim
Kaja Garberg Hebnes
Lars Kristian Lie Hauge
Magnus Lundetræ Fidje
Marcus Alexander Tønnesen
Mathias Nordby Nielssen
Ole Flemming Bang
Philip Buch
Silje Digranes
Siv Marita Eskildsen
Tomas Langleite
Torkel Kallelid
Ulrik Auklend
SØNDAG 30. APRIL KL. 1100
Aleksander Fossan
Amalie Brandsvik
Eivind Lykke Kloster
Elias Hermansen
Frida Fisketjøn Angell-Olsen
Idunn Rugland Røsand
Ina Haddeland Grimsrud
Karen Grundtvig Lunde
Kasper Døskeland
Kevin Natthawut Chankham
Kristina Mangersnes Iversen
Linnea Emilie Aarre Agasøster
Markus Scherer
Mina Lossius Mossige
Sigbjørn Totland
Simen Hellestø Ramslie
Sofie Brandsvik
Sunniva Strand-Tysdal
Trond Smith-Øvland
Åsne Garvik Pedersen
LØRDAG 6. MAI I TJENSVOLL
Pia Katharina Lysen
SØNDAG 7. MAI I REVHEIM
Mari Hole Ruud
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Sokneprest
Sokneprest
Anders
H. Næss
Eva
Vassbø
Sokneprest
51
59 93H.
51Næss
Anders
51 59 93 51
Daglig leder
Berit
Håland
Daglig
leder Sørlie
51
59 Håland
93 59 / 45
04 31 05
Berit
Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05
Kantor
Gro
Årsvoll
Kantor
51
93 56 / 41 23 40 53
Gro59Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53
Trosopplæringsmedarbeider
Menighetspedagog
Jane Brynie Baltzersen
Trosopplæringsmedarbeider
51
59 93 54
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54
Kateket
Jan Steinar Halås
Kateket
51
59 93 53 / 93 09 15 49
Jan Steinar Halås
51 59 93 53 / 93 09 15 49
Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
Ungdomsarbeider
51
59 93 52
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52
Vaktmester
Bann Semhairy
Vaktmester
(Tirsdag
og Fredag)
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)
Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
Menighetsrådsleder
40
47 83 46
Anne Marte Aasen
40 47 83 46
Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51
59 93 57 / 41
65 53 16
Barnehagen
Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

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

WWW.IMARKA.NO

FØLG OSS PÅ
FØLG
OSS PÅ
FACEBOOK
FACEBOOK

HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE

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

SOM SKJER I MENIGHETEN.

GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTER
GUDSTJENESTER
Søndag
kl 11.00
Søndag 2.
9. april
oktober
kl 11.00

Tirsdag
kli Revheim
8.30
MorSøndag 7.juni
9. ved
oktober
kl 11.00
GUDSTJENESTE
Eva
Vassbø.
Fellesgudstjeneste
kirke.
Tirsdag
7.juni
kli Revheim
8.30Ukjent
Morgenmesse
med
nattverd.
Fellesgudstjeneste
kirke.
Solidaritetsmesse.
Oppdrag
genmesse
med
nattverd.
deltar.
Søndagsskole.
Søndag
16. oktober kl 11.00
Søndag
5.
kl 11.00
Søndag
16.juni
oktober
kl 11.00
Anders
Næss.
Dåp.
Nattverd.
Søndag
5.
juni
kl
11.00
Stefan
Emmerhoﬀ.
Dåp.
MisjonsTirsdag
4. april
klNattverd.
8.30
Anders Næss.
Dåp.

StefanTårnagentene
Emmerhoff.
Dåp.
tivoli.
deltar.
Morgenmesse
med nattverd.
Søndag
23. oktober
klMisjons11.00
tivoli.
Tårnagentene
deltar.
Søndag 23.
oktober
kl 11.00
Tønnessen.
Halås.
Presentasjon
Søndag
12.
juni
kl 11.00
Palmesøndag
9. april
kl 11.00
Tønnessen.
Halås.
Presentasjon
tilrettelagt
konfirmanter.
Søndag
12.
juni
kl
11.00
AVSKJEDSGUDSTJENESTE
for
sokneGUDSTJENESTE
ved vikarprest
Møyfrid
tilrettelagt
konfirmanter.
Madla
Tweens.
AVSKJEDSGUDSTJENESTE
for
sokneprest
Stig
F.
Syvertsen.
Nattverd.
Lunde.
Madla Nattverd.
Tweens.
prest Stig
F. Syvertsen.
Nattverd.
Musikk.
Søndagsskole.
Søndag
30.
oktoberKirkekaﬀe
kl 11.00
Musikk.
Kirkekaffe
med
avskjed
Stig
F. Syvertsen.
Langfredag
14.
april
kl
Søndag
30.for
oktober
kl11.00
11.00
Botsog Søndagsskole.
bønnedag.
Stefan
med
avskjed
for
Stig
F.
Syvertsen.
Eva
Vassbø.
Bots- og bønnedag.
Stefan
Emmerhoﬀ.
Søndagsskole.
Søndag
19.juni
kl 11.00 Stig
Emmerhoff.
Søndagsskole.
F.
Syvertsen.
Nattverd.
Søndag
19.juni
klSøndags11.00
Stig
1.
påskedag
16. april
kl 11.00
Tirsdag
1. november
kl
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F.
Syvertsen.
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SøndagsEva
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med nattverd.
Tirsdag
november
kl 8.30
skole.
Morgenmesse med nattverd.
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26.juni
FELLESGUDSSøndag
april kl
11.00
Søndag 23.
6.
november
kl 11.00
TJENESTE
I
Revheim
kirke.
Eva
Vassbø.
SEVEN-jentene.
Søndag
26.juni
FELLESGUDSAllehelgensdag.
Anders Næss.
Søndag 6. november
kl 11.00
Boblende
Glede
og
Småbarnssang.
TJENESTE
I
Revheim
kirke.
Nattverd.
Mannskoret.
SøndagsAllehelgensdag. Anders Næss.
Søndag
3.juli kl 11.00 Viskole.
Nattverd. Mannskoret. Søndagskarprest
Einar
Arnekl
Garlid.
Søndag
3.juli
11.00Dåp.
Viskole.
Nattverd.
karprest
Einar
Arne
Garlid.
Dåp.
Søndag 13. november kl 11.00
Nattverd.
Anders
Næss.
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Søndag
13. Dåp.
november
kl

MADLAMARKMENIGHET
FACEBOOK.COM/
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MADLAMARKMENIGHET
MENIGHET
22
MADLAMARK
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Ubon
misjonsforening
arrangerer
Eva
Vassbø.
JanJan
Steinar
Halås.
Damenes
frokost
lørdag
22.Halås.
oktoAnders
Næss.
Steinar
Presentasjon
av konfirmantene.
Damenes
frokost
lørdag
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kl 11.00-13.00.
Kom og22.
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ber
Presentasjon
av
konfirmantene.
Madlamark skolekorps. Band.
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11.00-13.00.
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og
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og
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AnmarkMadlamark
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se programBand.
for
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Anmarkrud
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m
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program
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40-årsjubileet.
Det blir loddsalg
inntekt for
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Thailand.
Musikere.
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misjonsprosjektet
i
Thailand.
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- en
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Kristiansen: «Hjelpemidler
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kirke er 40 år i 2016. I den
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til å lage fem grafiske trykk
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KUNSTSALG
KUNSTSALG
MADLAMARK
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til ble
«spin-off»
Madlamark
kirkehar
hvor
han
invitert
Andakt.
slik som ipå
dette
tilprosjekter
åog
tolke
altertavlen
nytt.tilfelle ved
Anders
Næss. Dåp.
Nattverd.i fortid, nåtid
Rudolf
Meissner:
Renovasjon
fremtid.

FORMIDDAGSTREFF ONSDAGER KL 11.00:
9. november

FACEBOOK.COM/

11.00

Søndag
10.juli FELLESGUDSTJESøndagsskole.
Anders Næss. Dåp. Nattverd.
NESTE
I Revheim
kirke.
Søndag
10.juli
FELLESGUDSTJESøndagsskole.

Søndag
4.september
kl
DAMENES
FROKOST
Søndag
4.september
kl
11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE
DAMENES
Lørdag
29. april FROKOST
kl 11.00
Ubon
misjonsforening
arrangerer
11.00
FRILUFTSGUDSTJENESTE
Anders Næss. Jan Steinar Halås.

Madlamark kirke hvor han ble invitert
Njål
Vadla:
Andakt.
Harald
Bøe:Fotosafari.
«Vi som var
voksne da
Selve
er 23X23 cm,påognytt.
alle fem
til å bildet
tolke altertavlen
9.
november
«oljealderen» begynte. Hva har
motivene er trykket, nummerert og
Harald
«Viav
som
var voksne da
Selve bildet
er 23X23 cm, og alle fem
signert
i 40 eksemplarer.
10.
maiBøe:
Besøk
menighetens
skjedd?»
«oljealderen»
begynte.
Hva
har
motivene
er
trykket, nummerert og
Tora
Liv Thorsen:
«Før fjernsynet
kom og alt blei annleis.»
barnehage
«Himmelblå».
Andakt.
signert
i
40
eksemplarer.
skjedd?»
Besøk
av
menighetens
Utlodning. Andakt.
barnehage «Himmelblå». Andakt.

Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51

GUDST

Søndag 9

Country-kveld
Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05

Tirsdag
Fellesguds7

genmesse

Søndag 1

Søndag
Anders Næ

Stefan Emm
tivoli.
Tårn2
Søndag

Edgar J. PaulsenSøndag
Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

Tønnessen
tilrettelagt
AVSKJEDSG
Madla Twe
prest Stig F
Musikk.
SøndagSø3
med
Bots-avskj
og b

med sanger av countrylegenden

Jim Reeves
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

Madlamarkveien 135

Emmerhof

Søndag

F.
Syvertse1
Tirsdag
skole.
Morgenme

Søndag
Søndag 6

TJENESTE
I
Allehelgen
Nattverd. M
Søndag
skole.
karprest Ei
Nattverd.
Søndag 1

Anders Næ

Søndag
Søndagssk

NESTE I Rev

Søndag

ders Næss.

Søndag 7.mai
i Madlamark kirke
PB 201,kl.19.00
4001 Stavanger
tlf.: 51 59 93 50 / 59

Søndag

kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677

FORMI
Søndag

NESTE I Rev
Billettsalg
ved inngangen kr 200,madlamark.menighet@stavanger.

WWW.IMARKA.NO

KUNSTSALG MADLAMARK

I forbindelse med Madlamark kirkes 40-årsjubileum ble det trykket opp, signert og nummerert grafiske
trykk med fem forskjellige motiver, laget av den kjente kunstneren Ole Lislerud. Motivene er mer eller
mindre tydelig tatt fra altertavlen i Madlamark kirke.
A: SKRIFT I

B: PROFIL

FØLG OSS PÅ
FACEBOOK

C: MØTE

HER VILIIVI OPPDATERE DERE
DET SISTE
D: SKRIFT
E:PÅ
REFLEKSJON
SOM SKJER I MENIGHETEN.

Disse grafiske trykkene vil være en flott gave til deg selv, eller til andre i familien, eller til årets
konfirmant, et minne fra den kirken de er døpt og/eller konfirmert i! Prisen er kr. 1.800 pr. bilde og
halvparten av inntekten går til Madlamark menighet. Bildene kan bestilles på Madlamark menighetsFACEBOOK.COM/
kontor i Madlamark kirke, tlf. 51 59 93 59, eller 450 43 105.
MADLAMARKMENIGHET

Onsda

vind Tjelle

12. oktob
Søndag

Busstur me
TJENESTE
I
bl.a. St. Jo
Madlamar
Søndag
Bindende
Anders
Næ

26. oktob
Søndag

Kari GroNæ
Jo
Anders
for nytt un
Ullandhau
Søndag
Andakt.Næ
Anders

9. novem

Harald Bøe
«oljealder
skjedd?» B
barnehage

22/ /BRUK
BRUKTILBUDENE
TILBUDENEI IBYDELEN
MADLAMARK MENIGHET
2

BRUK TILBUDENE I MADLAMARK MENIGHET / 23

HAFRSFJORD MENIGHET
God gammeldags basar
Masse folk og god stemning, god mat
og masse gevinster. Slik var det i
Hafrsfjordsenteret onsdag 22. mars da
Slåtthaug kirkering arrangerte sin basar.
Store og små møtte opp og fikk med seg
basar i god gammeldags stil. Kirkeringen hadde forberedt god mat og fått tak
i en rekke gevinster til trekningen, alt
sammen gitt av personer og bedrifter.
Familiekoret Kaos og Sang var også med
og satte preg på samlingen. I år gikk
basarpengene til Hafrsfjord menighets
misjonsprosjekt, sykehuset i Okhaldhunga i Nepal, og Helene Skimmeland fortalte og viste videohilsen fra sykehuset.
Til sammen kom det inn kr. 35.500 til
det formålet.

Det skjer i menigheten
Følg med på www.hafrsfjord-menighet.no eller «lik»
oss på Facebook. Ta kontakt
med oss ved spørsmål!
Søndagsskole Hver søndag kl.
11.00, utenom skolens ferier
og ved Sprell Levende-gudstjenester.

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.

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

Salmekveld Onsdag 26.4. kl.
19.30 – 21.00. Ved kantor Vit
Kolos.

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

Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i
oddetallsuker. Tilbud til psykisk utviklingshemmede.

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

Formiddagstreff Tirsdag 18.4.
kl. 10.30 – 12.30.
Påskens salmeskatt ved Vit
Kolos og Audun Erdal.

Gjeng Tirsdag kl. 13.30 –
15.00 i oddetallsuker for 4. og
5. klasse.
Tirsdag kl. 13.30 – 15.00
i partallsuker for 6. og 7.
klasse.
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HAFRSFJORD
HAFRSFJORD MENIGHET
MENIGHET

HAFRSFJORD MENIGHET
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

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i
Revheim kirke
Palmesøndag 9. april kl. 11.00
Gudstjeneste. Audun Erdal.
Nattverd. Offer misjonsprosjektet i
Nepal. Kirkekaffe.
Skjærtorsdag 13. april kl. 19.00
Nattverdgudstjeneste. Audun Erdal.
Offer til menighetsarbeidet.
Langfredag 14. april
i Sunde/Madlamark
Påskedag 16. april kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Audun Erdal.
Nattverd. Offer til Barne- og ungdomsarbeidet. Kirkekaffe.
Søndag 23. april kl. 11.00
Sprell Levende-gudstjeneste. Audun
Erdal. Dåp. Familiekoret «Kaos&Sang».
Offer til Søndagsskolekretsen.
Kirkekaffe.

Kirketjener
Knut Amdal

26.02.17 Jazmine Marie Villaor Saquilayan
05.03.17 Anker Bysheim
(KNM Harald Hårfagre)
12.03.17 Lotte Halnes Fedde
Christian Riise Finvig
Mari Solem
Knut Solem
19.03.17 Emmanuel Bosompem
Asubonteng
26.03.17 Birk Aleksander
Stangeland-Forus

Søndag 30. april kl. 11.00
Gudstjeneste ved Ole Bjørn Stensen.
Dåp. Nattverd. Offer til menigheten.
Kirkekaffe.

Vaktmester
Astrid Pedersen
51 93 92 59

DØPTE

DØDE
09.02.17 Brit Torbjørnsen, f. 1929
18.02.17 Liv Anny Stødle, f. 1931
21.02.17 Aase Magna Kverneland, f. 1926

Lørdag 6. mai kl. 11.00 og kl. 13.00

21.02.17 Solveig Moy, f. 1925

Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete

22.02.17 Ellinor Revheim, f. 1923

Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til

04.03.17 Bjørn Nilsen, f. 1926

Barne- og ungdomsarbeidet.
Søndag 7. mai kl. 11.00

VIEDE
11.03.17

Elisabeth Hauglid og

Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:

Konfirmasjonsgudstjeneste ved Grete

Jan Kåre Rafoss

Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til

27.03.17 Thuy Ngoc Anh Nguyen og

Åsmund Johansen.

Barne- og ungdomsarbeidet.

22. april
kl. 19.30

Eivind Aase

Lørdag 13. mai kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete
Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til
Barne- og ungdomsarbeidet.

Samling i Hafrsfjordsenteret - kun for
menn. Kveldstanker, quiz og brettspill.
Vi spleiser på pizza.

Søndag 14. mai kl 11.00. Gudstjeneste
ved Audun Erdal. Nattverd. Offer til
Kirkens Bymisjon. Søndagsskole.
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MENIGHET

Krøllekveld 2017

Andakt på Slåtthaug sykehjem

8. mars var alle 3-åringer i Hafrsfjord menighet invitert til
Krøllekveld på Hafrsfjordsenteret. Det er et relativt nytt arrangement i menighetens trosopplæring, gjennomført kun én
gang før, i 2016. 14 livlige og glade 3-åringer deltok sammen
med sine foresatte og søsken. Formålet med tiltaket er at
3-åringene skal få lære om hvor høyt Gud elsker dem. De fikk
høre historien om Krølle, sauen som gikk seg bort, og de fikk
være med og lete etter Krølle helt til han ble funnet igjen. Deretter fikk alle høre om hvordan Gud er som hyrden og passer
på oss. Barna laget flotte bilder av sauer, spiste grøt sammen,
sang og lekte. 3-åringene fikk også hver sin bok om Krølle og
hver sin Krølle-bamse som de kunne ta med seg hjem. Det var
en utrolig kjekk kveld og vi håper at barna får stor glede av
boken og bamsen!

Hafrsfjord menighet har et godt samarbeid med Slåtthaug
sykehjem. Stort sett hver onsdag kl 12.00 er det samling i salen
nede for beboere og besøkende til dagsenteret. Vanligvis er det
sokneprest i Revheim kirke Audun Erdal som har andakt og organist Vit Kolos spiller til. Ja, sangen og musikken får god plass,
og det legges vekt på å finne gamle kjente salmer. En gang i
måneden stelles det i stand til en enkel nattverdgudstjeneste.
Sokneprest Eva Vassbø i Madlamark går inn i andakts-turnusen. Enkelte onsdager er prestene forhindret fra å komme og
da samler organisten flokken til pianokonsert. Et par ganger i
semesteret arrangeres det formiddagstreff hvor Madlamark menighet og Hafrsfjord menighet står for tilstelningen og ordner
med litt kaffemat rundt småbordene. Et par ganger i året får vi
besøk av en gruppe fra frelsesarmeen. Etter en andaktsstund
nede tar gjerne presten turen oppover i etasjene og hører med
personalet om det er noen som ønsker besøk på rommene.
Hver vår inviteres det til eldregudstjeneste i Revheim kirke
og en gang i adventstiden er det tilsvarende gudstjeneste i
Madlamark kirke. Da stiller Slåtthaug med bussen sin og kjører i
skytteltrafikk slik at alle som ønsker det kan få komme til kirke.
På disse gudstjenestene har det blitt lang tradisjon at Madlamark menighets mannskor stiller opp og gleder med sin sang.
Det er flott at betjeningen og frivillige er veldig behjelpelige
med tilrettelegging og ved å følge de eldre inn til andaktssamlingene, og kirken er glad for det fine samarbeidet med
sykehjemmet.

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

I anledning kvinnedagen
11. mars ble den årlige Kvinnefrokosten holdt på Hafrsfjordsenteret. Engasjerte og dedikerte frivillige har gjort dette arrangementet til en suksess. I år var det niende år på rad at Kvinnefrokosten
ble arrangert! Rundt 100 kvinner i alle aldre deltok og fikk, som
hvert år, servert en luksusfrokost av nybakte rundstykker, hjemmelaget müsli, rykende fersk eggerøre og et stort utvalg av annet
godt. Christina Bergli bidrog med flott sang, akkompagnert av Gro
Årsvoll. Talen ble i år holdt av Signe Bøe Trodal, leder for Kirkens
SOS i Rogaland. Hun delte fra sin erfaring rundt det å være god
å snakke med og gav mange gode tips om hvordan være en god
lytter. Overskuddet fra Kvinnefrokosten gikk til Kirkens SOS og
Misjonsalliansens arbeid i Ecuador.
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BU og TO
i Sunde
Menighet
Babysang – for foreldre med barn
0-1år. Torsdag formiddager.
Minigospel – kor for 3-6-åringer.
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 fra4. klasse. Øving
en onsdag i måneden, kontakt
kirka for mer informasjon.

Mini- og Maxigospel
på Sunde sykehjem
Da Mini- og Maxigospel fikk invitasjon til å synge på Sunde sykehjem
syntes vi det var en god idé. Både barn og foreldre var gira, så det
var bare til å takke ja. BU-korene sammen med en del av foreldrene
møtte spente opp på Sunde sykehjem onsdag 22. april. Vi sang en
sang sammen, så sang Minigospel noen sanger alene, og til slutt
sang Maxigospel noen sanger alene. Veldig kjekt både for ungene,
foreldrene og for de gamle. Dette ga mersmak!
Hvis du er glad i å synge i kor og er fra 3-6 år har vi i Minigospel
kjempelyst til å ha deg med i koret vårt! Går du i 1.-4. klasse har
vi kjempelyst til å ha deg med i Maxigospel. Vi øver hver onsdag
utenom i feriene. For mer informasjon se under kategorien barn på
hjemmesiden til Sunde Menighet, eller ta kontakt med BU-leder
Miriam Røren på epost: miriam.roren@stavanger.kommune.no

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 ungdommer fra
8. klasse. Treninger på Sunde skole
hver tirsdag kl. 18.30-20.00.
Connect – for ungdommer fra 8.
klasse. Ungdomsklubb annenhver
fredag (oddetalsuker) kl. 19-23.
Kiosk med mat og mye godt, bordtennis, kjekke spill og sosialt.

På Onsdag var Minigospel og Maxigospel og sang for de gamle på Sunde sykehjem!

Tårnagenthelg i Sunde
11.-12. januar var 40 3. klassinger samlet i Sunde Menighet til Tårnagenthelg.
I løpet av lørdagen fikk agentene oppdrag som skulle vise om de var klassifisert
til å kunne kalle seg agenter. Med oppgavene vel gjennomført fikk alle agentene
utdelt agentbevis med sitt eget fingeravtrykk og nummer. Så bar det i vei med nye
oppgaver som agenter, der hovedoppdraget var å finne ut hva som stod på kirke
klokkene i kirketårnet vårt. Da måtte de opp i lift. Dette var stor stas! Agentene
fikk lære om ulike symboler som blir brukt i kirka og på presteklærne. De fikk lage
seg rammer som på slutten av helga ble prydet med gruppebilde av Tårnagentene
på. Et av oppdragene de fikk utdelt var å planlegge Sprell gudstjenesten som de
skulle være med på på søndagen. På søndagen avsluttet Tårnagentene med en
livlig og kjempefin Sprell gudstjeneste som samlet så mange folk at vi måtte finne
fram ekstra stoler for å få plass til alle! Under gudstjenesten fikk agentene hjelpe
presten med å løse et mysterium. Agentene hadde også laget et oppdrag til alle
som var med på gudstjenesten om å gjøre noe vennlig for en fremmed i løpet av
den neste uka. En kjempegøy helg for Tårnagentene og lederne.

Tårnagentene under gudstjenesten.

Fornøyde jenter!
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SUNDE MENIGHET

Vigsling av ny biskop

Sunde menighet var representer med to personer på innsettelse av biskop Ivar Braut.
Margrethe Stubhaug Svanes representerte som leder for menighetsrådet. Therese
Egebakken er nestleder i Ungdomsrådet i Bispedømmet og deltok i gudstjenesten
sammen med Biskopen. En stor dag for både representanter og Biskop.

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

Strikkekafé
Torsdager kl. 11.00-13.00
i Sunde kirke
• 6. april
• 20. april
• 4. mai
Ta med strikketøy eller annet
håndarbeid, eller kom for en
sosial formiddag med hyggelige
folk!
Det blir servert formiddagsmat.

Torsdager kl. 14.00-14.45
på bønnerommet.

Enkelt program.

Onsdag 19. april og onsdag
10. mai, bønnesamling for
Sunde menighet kl. 19.00-20.00.

Alle er velkomne!

Vel møtt!
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Formiddagstreff
Tirsdager kl 10.30 –
12.30 for pensjonister og
andre interesserte.
• Tir. 25. april Sunde kirke
Andakt ved Per Larsen.
Alle er velkomne!

SUNDE MENIGHET
Velkommen til gudstjenester

DØPTE

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

05.03.17
Jenny Høgsæt Andersen

Skjærtorsdag 13. april kl. 19.00.
Felles nattverdsgudstjeneste i Revheim.

12.03.17
Emmy Chioma Ezekwem Lønseth

Langfredag 14. april kl. 11.00.
Joh. 18, 1-19, 42. Marius Handegard Økland.

12.03.17
Knut Solem (Revheim kirke)

Påskedag 16. april kl. 11.00.
Luk. 24, 1-9. Marius Handegard Økland. Nattverd. Offer.

12.03.17
Mari Solem (Revheim kirke)

Søndag 23. april kl. 11.00.
2. søndag i påsketiden. Joh. 21, 1-14. Nattverd. Offer.

DØDE

Lørdag 29. april kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Marius Handegard Økland. Offer.

18.02.17
Bjørn Helge Dyrdal, f. 1958

Lørdag 29. april kl. 13.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Marius Handegard Økland. Offer.

19.02.17
Herbjørg Vigre, f. 1927

Søndag 30. april kl. 11.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste. Marius Handegard Økland. Offer.
Søndag 7. mai kl. 11.00.
4. søndag i påsketiden. Joh. 16, 16-22. Marius Handegard Økland.
Offer.

Fra 21. april går kirkene i Stavanger over på ny IT plattform. Det betyr at kirkene og ansatte vil
få nye epost-adresser. Dersom du i en periode har problemer med å få kontakt med ansatte,
ta kontakt med Servicetorget for rette adresser. I neste nummer av Nordvesten vil de nye
e-postadressene være på plass.

Sunde menighet
Hjemmeside:
sunde-menighet.no
Besøksadresse: Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord
facebook.com/sundekirke
Facebook:
Postadresse:
PB 201, 4001 Stavanger
sundekirke
Instagram:
Telefon:
51 59 46 00
Kirkens servicetorg:
Klubbgata 1, 3. etg:
E-Post:
sunde.menighet@stavanger.
Tlf 51 84 04 00 (08.00-15.30)
kommune.no
3201.31.65628
Bankkonto:
Org.nr:
976 993 373
Navn
Tlf. jobb
Mobil, epost
Margreta Vik Stokke
51 59 46 03
971 65 445
margreta.vik.stokke@stavanger.kommune.no
Daglig leder
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
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ER TAKET DITT
ELDRE ENN 20 ÅR?
DA BØR DU TA EN
TAKSJEKK!
☞

SE MER OG KJØP PÅ

monter.no

Se hele utvalget i vår Tak-, fasadeog terrassekatalog på monter.no

Vi tilbyr

GRATIS
SJEKK
NÅ!*

Registrer deg på monter.no

Vi tar kontakt innen 10 virkedager og avtaler tid for taksjekk.

*Gjelder ik

ke flate ta

eller nærin

gsbygg.

Montér Forus Stormarked
6.30-20 9-16

Montér Randaberg
7-19 9-14

Montér Sandnes
7-17 9-14

k

Montér Stavanger
7-19 9-15

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

25

00
PR. PK

25

SKIVET NORVEGIA & JARLSBERG

GRANDIOSA PIZZA

TINE, 250-300 g, 83,33-100,00 pr. kg

Frys, Stabburet, 575 g, 43,48 pr. kg

3 for:20

00
PR. 3
STK

69

GJELDER: WIENERBRØD,
SKOLEBOLLE & SOLBOLLE

SOLO REG 4PK

Mesterbakeren, 3 for 20,00

Ringnes, 4-pk, 44,65 pr. l + pant

00

PR. STK

90
PR. PK

Gjelder i Rogaland til og med 08.04.2017 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.
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Til festen
På Madla Handelslag er vi kjent for
å lage gode og smakfulle koldtbord.
Vi har lang erfaring og mange
fornøyde kunder.
Velbekomme!

Snitter (minimum 10 stk.) 32,- 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 36,- pr. stk.
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.

Ostebord (minimum
5 pers.) 185,- pr. kuvert
Vi setter sammen et ostebord
med 8-10 oster fra vårt rike utvalg
i Madla Handelslags ostedisk. Har du
spesielle ønsker, om du ønsker et mildt
ostebord eller mer smak og fylde,
er det bare å gi beskjed.

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

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

