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Velkommen til åpning av Kvernevik  
svømmehall 9. mai kl 13.00! Les mer side 19
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Et godt minne

Tlf. 51 88 12 34
alphabegravelse.no

Døgnvakt: 924 25 000

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

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

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord

Tipping

Rikstoto

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

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

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

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

Snoopy   
 FASTFOOD

REGN KAN VER 
LIGA SÅ GLATT!

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

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

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

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

Besøk vår Facebookside!
Regimentveien 128, 4045 HAFRSFJORD

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

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

Regimentveien 128, 4045 HAFRSFJORD



PASS PÅ TRAFIKKEN / 3

Tanker i tiden
LARS PETER ENDRESEN (FNB), MEDLEM I BYDELSUTVALGET

Jeg er en 62 år gammel Storhaug gutt som flyt-
tet til Kvernavik for 34 år siden. Som relativt nygift 
og med små barn var det ideelt å flytte inn i et 
borettslag med lekeplasser, flere barn og kort vei 
til skole. Både min kone og jeg var litt skeptiske i 
startfasen for Mjughaug var langt fra bykjernen for 
oss begge som var vant til å kunne spasere til sent
rum. I dag ser vi tilbake på disse årene med glede. 
Vi stortrives i denne bydelen og har blitt oppriktig 
glad i den. Det som før var en belastning, «stakkar, 
han komme fra Vigå», har vendt seg til å bli «han 

e heldige så bor i Vigå». Dette har blitt et boligområde som stadig blir bedre for 
innbyggerne og blir helt fantastisk nå med svømmehall, nye boliger, forretnin-
ger, legesenter og alt hva hjertet begjærer inklusiv et fantastisk turområde.
 Folkeaksjonen Nei Til Mer Bompenger, som jeg representerer, er et helt nytt 
parti. Vi er et år gammelt i disse dager. Således er jeg helt fersk som politiker. 
Jeg hadde faktisk min debut på talerstolen i bystyret (der jeg også er represen-
tert) mandag 11. april. Vi har gått til valg på kjernesaken vår mot flere bom-
penger, men er mye mer enn det. Vårt program inneholder krav om full barne
hagedekning med rullerende barnehageopptak, bedre og sikrere skoleveier, 
sykkelstier, etablere og sikre fritidsklubber i alle bydeler, frivillighetssentraler i 
alle bydeler, rehabilitering og bygging av idrettsanlegg etc. etc.
 Som representant i KMU (Kommunalstyret for Miljø og Utbygging) var jeg med 
og stemte for at alle kunstgressbaner skal rehabiliteres i 2016/2017. Det betyr 
at vi får nytt banedekke på Sunde IL sin arena om kort tid. Dette vil hindre at 
barn og ungdom blir skadet på et dekke som er utdatert og ikke holder dagens 
krav. Videre vil det bli lagt kunstgress på grusbanen helt nord i bydelen også 
etter hvert. Nyetableringen av boliger og bydelshus med butikker, legesenter, 
fritidsklubb og mer på Mjughøyden har vårt parti også vært med å få på plass. 
Det er bare å glede seg!
 I det siste har det pågått en debatt om hvor neste flerbrukshall skal plas-
seres. Det jobbes i to leire for å gi enten Storhaug eller Madla første prioritet. 
Vi bydelspolitikere må stå beinhardt på at det nå er Madla sin tur. Det er ingen 
alternativer mellom Storhallen på Tjensvoll og hallen ved Smiodden skole. Det 
er ikke godt nok. Ny hall skal legges til Bråde.
 Vi vil i tiden framover merke at det skal rustes opp i infrastrukturen i vår 
 bydel. Bussvei mellom Madla Amfi og Hafrsfjord bru skal på plass. Ny Hafrsfjord 
bru blir vedtatt i bystyret nå i vår, og Transportkorridor Vest skal legges mot 
Endrestø og Randaberg. Dette vil bety mye stress for alle trafikanter i anleggs-
perioden, men blir bra når det er ferdig. Vi i Madla Bydelsutvalg må ha fokus 
på dette å lytte til dere som bor i bydelen om det er innspill dere har til det 
omfattende arbeidet som skal igangsettes. Er dere fornøyd med antall busser 
og bussavganger i bydelen? Vi er her for dere, ta kontakt med oss!
 Det er også svært viktig å ha fokus på de myke trafikanter og da i særlig 
grad barn og ungdom til og fra hjem og skole. Eksempelvis må vi få på plass 
sykkelstier/fotgjengerfelt der dette er fraværende som fra Friheim til Revheims
veien (ved Esso stasjonen). Kryssene i begge ender av Regimentsveien må 
legges om og utbedres og parkeringsplassene i Møllebukten må utvides og 
trafikksikres bedre.
 Det er faktisk mye å ta tak i selv om vi bor i den aller beste bydelen i Stav
anger. Nå skal vi glede oss over lysere og varmere dager der vi snart skal ha 
tradisjonsrike 17. mai feiringer så vel i Madlaleiren som i Kvernavik. Snart 
åpner også turstien fra skytebanen og rundt neset slik at vi i sommer kan gå 
fra kommune grensen mot Sola til den samme mot Randaberg. Fabelaktig! Jeg 
gleder meg veldig til de neste tre og et halvt år som bydelspolitiker i Madla i 
beboernes tjeneste. 
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www.haf rs f jo rd .no  /  51  89  60  90

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

Kvassheim Elektriske

firmapost@kvassheim.no

Tlf: 51 55 88 11

Madlakrossen 1, 
4042 Hafrsfjord

Er det tid for en 

tannsjekk?

Nå har vi utvidet med en helt ny tannklinikk, 
TSMG Hinna Park. Vi gleder oss til å ta imot nye og 
nåværende kunder både der og i Madlagården.

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

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

Din Interiørbutikk

Vi utfører også håndtverktjenester

Maling Tapet Tepper Gulvbelegg

TANNLEGE ANDREW WURNER
Har overtatt praksisen til Joar Bratland. 

Vi tar imot gamle og nye pasienter.

Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord. 
Gratis parkering. 

Andrew kontaktes på 51556067  
eller post@tannlegewurner.no

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

Kl. 10.30 Bingo, kom å bli med! 

Tirsdag: 
Kl. 10.00 Engelsk diskusjons-
gruppe, start 13 sept. 

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

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

Kl. 12.15 Foredrag 
Kåseri med ulike tema for hver 
gang. Se program, hjemmeside 
og aviser.

Kl. 13.30 Boccia 
Ved turgruppen, andre brukere av 
kafeen kan låne og spille boccia. 
Ta kontakt med oss.

Torsdag:
Kl. 10.00 Bridge 

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

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

Tirsdag:
Kl. 10.30 Trim for alle  
med Tor Albert Barstad
Kl. 11.30 Pilates med Aina Sørhus
Kl. 12.30 Dansetrim  
med Siri Malmstrøm
Kl. 12.30 Linedance for nyb.  
ved Inger Sørum

Onsdag:
Gruppe 1: Kl. 09.00 til 10.00 
Gladtrim med Lodvar Solholm

Gruppe 2: Kl. 10.10 til 11.10  
Gladtrim med Lodvar Solholm

Torsdag:
Kl. 11.00 Trim med Svein Nordbø
Kl. 12.00 Pilates med Aina Sørhus

Fredag:
Kl. 10.30 Styrke og balanse  
med Astrid Eriksen
Kl. 11.30 Smertelindring  
gjennom styrke og bevegelse 
ved Astrid Eriksen 

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

Mai:
En innføring i utmerket kaffe ved 
Petter BlockJohnsen.

Kaffehuset i Østervåg. 
Smaks prøver og salg av 

herlig nymalt kaffe til å ta med 
seg hjem.

9 til 13. Hjerteuken – 
Samarbeid mellom Nasjonal
forening i Stavanger og Skipper 
Worse AS.

Tirsdag 10. kl. 12.15
Opptrer med Stavangerviser og 
forteller om Sigbjørn Obstfelder.

Onsdag 11. kl. 10.15
Hjertemarsj i nærområdet 
sammen med turgruppen. 

Onsdag 11. kl. 11.00
Tilbud om kolesterolmåling ved 
fagkonsulent hjerte og karsyk-
dommer Øyvind Kristensen.

Onsdag 11. kl. 12.00 (OBS! tid)
«Hva kan du gjøre 
og hvordan forsker 
vi for å hindre  hjerte 
og karsykdom?» ved 

stipendiat Christiane Mayer
hofer ved Nasjonalforeningen for 
folkehelsen.

MADLA BYDELSHUS

Vertskapsleder  
Gro Sørli Sikveland

MADLA
Madla bydelshus

Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

Skipper Worse Madla har 
åpent mandag til fredag  
kl. 08.00 til 15.30. 

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

Velkommen til den trivelige 
kafeen på Madlamark, Madla 
Bydelhus. 
Vi har påsmurt, lapper, lefser, 
kaker og rykende varm kaffe.  
Alt servert med et vennlig smil 
og en god kommentar.

Med forbehold om endringer, se også 
i avisene. Det arrangeres ulike kurs og 
aktivitetsgrupper på senteret, se vår 
hjemmeside. Kafeteria og aktivitetene 
er åpent for alle!

Hilsen 
Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland

Vertskap Eli Bryne og Anne Solveig Bang

Frisør Inger Maribu
Fotterapeut Anita Holstad Joa

Se nærmere info: 
”Det skjer” i Rogalands Avis 

og ”Kalender” Stavanger Aftenblad

www.skipper-worse.no
Email: madla@skipperworse.no
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TEKST: FOR MADLASPEIDERNE JANE DORNER

Etter noen flotte vinterturer på 
Frikvarteret i Sirdal har nå våren 
tatt tak i speiderne på Madla og 
allerede gitt mange fine tur opp-
levelser. Fra ski til telt på få uker 
viser den store variasjonen vi får til 
her på vår side av landet. 
 De største speiderne har hatt 
patruljeturer både til vår hytte i 
Brekko og til Lindøy. Patruljeturer 
er turer hvor speiderne drar alene 
på tur, men med voksne ledere 
som deltar i planlegging og har 
hjemmevakt imens speiderne er på 
tur. Patruljene er på 47 speidere 
i alder 5.10. Klasse. Turene går 
vanligvis over et døgn og speideren 
overnatter enten i hytte, gapahuk 
eller eget tillaget overnattingsted. 
De drar uten ledere og må ta 
ansvar for seg selv og hverandre. 
Viktig læring og veldig kjekt for 
speiderne og få dra uten ledere, 
men med trygghet i å vite at de er i 
beredskap hvis noe skulle skje.
 Vi har så uendelig mye flott 
turterreng i distriktet vårt. Det 
har speiderne i flokk benyttet seg 
av. En flokk har hatt telttur ved 
Maudlandsgården på Hommersåk 

Madlaspeiderne

Kristian, Fredrik, Aksel og Thomas ved Børaunen.

Hvilken vei skal vi ta? Adrian og Mats  
bestemmer veien videre.

Pølsegrill.

Patrulje Mammut med Olivia, Kristian, Helena, Edvard, Theodor og Thomas fikk en flott tredje 
plass i speiderkonkurransen Aftenbladets øks.
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og derfra gått til Vårlivarden. En 
annen flokk har overnattet ved 
Preiketolhytten og gått til Preike-
stolen. Ikke alle er like vant med 
lengre turer i fjellet, og for noen 
har dette vært en skikkelig presta-
sjon. Det er noe av det viktige som 
speideraktivitetene gir; flytter egne 
grenser og oppleve mestring.
 Speiding er så mye mer en bare 
friluftsliv. Speiding er også å til-
egne seg kunnskap om samfunnet 
ellers. Historie, geologi og land-
bruk er bare noe av det speiding 
også inneholder. Flokkspeiderne 

i 3. og 4. klasse har for eksempel 
startet våren med et gardsbesøk 
hos familien Sunde. Her fikk de 
virkelig nærkontakt med både kyr 
og kalver og fikk høre om livet på 
gården. Andre speidere har besøkt 
Børaunen ved Sandestranden som 
en av de største rullesteinsvollene 
i Nord Europa, og andre har vært 
ved Vistehålå og fått kunnskap om 
livet på Viste i steinalderen. Kunn-
skap kan tilegnes på mange vis og 
hva er vel kjekkere enn å få det 
sammen med gode speidervenner 
på tur en helt vanlig ukedag. 

 Madlaspeiderne har også i 
år deltatt på Speiderdagen og 
konkur ransen Aftenbladets øks. 
En speiderkonkurranse som arr
angeres hvert år på St. Georgsdag 
(23. april). I år fikk vi en patruljer 
blant de 3 beste i begge alders-
grupper. Patrulje Ekorn ble nr. 2  
i konkurransen for Tropp og 
 patrulje Mammut ble nummer 3  
i konkurransen for Flokk  speidere. 
Vi gratulere begge med flotte 
prestasjoner hvor oppgavene blant 
annet var dragebygging, sløying av 
fisk, orientering og knuteknytting.

Kniven er alltid med på tur. Nora, Helena og Ove Alexander spikker i solnedgangen.

Mat må man ha. Sophia, Fredrik og Sannah lager tomatsuppe og pølser ved Preikestolen.

Vilde, Marie og Mathea på gårdsbesøk.

Monica hjelper Vilde som ble taklet av  
naturen på Vårlivarden.

Patrulje Ekorn med Julie, Signe, Augusta, 
Karoline og May Helen ble nr  2 i årets 
 speiderkonkurranse Aftenbladets øks.



TEKST:  ELSE-MARIE REVHEIM/ 
SVERRE TØRRESDAL

Raskt voksende elevtall
Skoleåret 1972/73 var elevtallet 
kommet opp i 700, og skolen var 
overfylt. Noen elever måtte over-
flyttes til Kannik, men heldigvis ble 
Gosen ungdomsskole ferdig i 1974. 
Det var fremdeles flere elever enn 
skolen var dimensjonert for, noen 
måtte fortsette på barneskolen på 
Sunde, andre på Kannik og på den 
amerikanske skolen. Høsten 1983 
sto Smiodden klar, og elevene fra 
Kvernevik fikk gå der.
 
Fra linjedelt ungdomsskole til 
skole med sammenholdte klasser
Revheim skole startet i 1966 som 
linjedelt skole med tre ulike kurs 
planer: Kursplan 1mest praktisk, 
kursplan 2 mer teori og kursplan 3 
med mest teori. Det ble etterhvert 
stort press på kursplan 3 som var 
mest populær, og i en periode ble 
det drevet sammenholdte  klasser 
men med nivågrupper i norsk, 
matematikk og engelsk. Så gikk 
en over til sammenholdt, det vil 
si felles undervisning i alle fag, 

og denne ordningen er fremdeles 
beholdt.

Rehabilitering av skolen
Etter 30 års drift var skolebygningen 
ganske slitt, og i 1997 startet en 
grundig rehabilitering: nytt venti
lasjonsanlegg, nytt golvbelegg, 
nymalte vegger og tak og nye gar-
diner i friske farger. Hver etasje fikk 
studierom med bibliotek, data
utstyr og kopimaskin, og i hoved-
biblioteket i underetasjen kom et 
amfi med sitteplasser til 30 elever. 
Nytt inventar i klasserom, sløydsal, 

personalrom og kontorer gjorde at 
skolen ble som ny i 1999. Det er jo 
en stund siden, og nå viser det at 
skolen har vært i bruk noen år til.

Kunstnerisk utsmykking
I 1978 fikk kunstneren Roland 
Leng auer oppgaven med å deko-
rere ganger og trappeoppganger.  
Og i 2003 ble skolens eget kunst-
prosjekt avduket i inngangspartiet: 
Veggdekorasjonene i inngangs-
partiet ble laget daværende klasse 
10 B med lærere og konsulent fra 
kulturskolen og tema er Mennesket.
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Høsten 1965 ble niårig skole innført for elevene i 7. klasse i daværende Madla  
kommune. Men skolen på Revheim var ikke ferdig, så elevene fra Sunde og Hafrsfjord 
skole måtte fortsette på barneskolene, og elevene fra Madlamark fikk gå på Revheim 
gamle skole. Mathias Skjævesland ble ansatt som rektor på Madla ungdomsskole, 
som skolen da hette, da skolen ble tatt i bruk til skolestart 1966. Den var ikke helt 
ferdig, så elever og lærere klatret på planker for å komme inn, og det var bygnings
arbeid i gang nesten hele det første skoleåret.

Hopp og sprett i nye apparater.

Revheim skole og kunstgrasbanen.

Revheim skole

50år

50-årsfeiring 16. juni



Innsamlingsarbeidet
I mange år har skolen samlet inn 
penger til Skolenes Ulandsaksjon, 
og har vært best i landet hele 
tiden. Ofte har elevene slått sin 
tidligere innsamlingsrekord.

Stabil ledelse og stabilt personale
På 50 år har Revheim skole hatt 
kun 5 rektorer, og de som kommer 
til Revheim, blir som regel værende 
mange år.

50-årsfeiring 16. juni
Nordvesten tok en prat med rektor 
Eirik Jåtten og spurte om 50 års
jubileet skal markeres og fikk til 
svar at jubileet skal feires i uke 24, 
rett før sommerferien. Den 16. juni 
skal vi ha en tilstelning med elever, 
foreldre, ansatte med flere, for
teller han.

Oppgradering av skolegården
Rektor forteller at skolegården er 
oppgradert med plen, busker, trær 

og mange apparater elevene kan 
aktivisere seg med i friminuttene. 
Dessuten er det et nedsenket felt 
i midten med strøm og internett 
slik at det er mulig med utendørs
undervisning.

Skolens fremtidsplaner
På grunn av at planleggingen  
av den nye busstraseen ikke er 
ferdig enda, vet vi ikke så mye om 
hvordan det går med skolebyg
ningen vår. Skal skolen fortsatt 
ligge der den er, eller skal det 
bygges nytt på en tomt nær den 
amerikanske skolen og idretts
huset? Det eneste vi vet er at veien 
ikke skal komme nærmere kirken. 
Så vet vi også at vi får mange flere 
elever her, sier rektor Eirik  Jåtten. 
Nå har vi rett over 300 elever. Sko-
len begynner å bli slitt så vi vet at 
noe må gjøres.

Rektor forteller om elevene
Det er en stolt rektor som forteller 
at de fleste elevene har skjønt vit-
sen med å gå på skolen. Det er lite 
tull, og Revheim skole skårer høgt 
på trivsel. Det har nok skjedd et 
skifte, sier han, de fleste vil ha seg 
en utdanning og satser på skolen. 
Noen stiller kanskje for høge krav 
og sliter med prestasjonsangst og 
depresjoner. Helsesøsterstillingen 
er styrket og vi har nå helsesøster 
i halv stilling. Revheim skole er en 
oppegående skole og vi ser positivt 
på fremtiden, avslutter rektor Eirik 
Jåtten og nevner følgende stikkord: 
God – trygg – trivsel – læring.

Ivrige jenter
På veg ut passerer Nordvesten tre 
jenter i dyp konsentrasjon over 
arbeidet, og våger oss til å for-
styrre et øyeblikk. Det er Wilma 
Holand, Synne Heimsnes og Vilde 
Mosdal fra 8. klasse som sitter i 
fellesområdet og har naturfags-
prøve. På spørsmål om hvordan 
det er å gå på  Revheim skole er de 
enige om at de trives veldig bra og 
at det er mange kjekke folk her. 
Selv er de aktive på fritiden med 
fotball, dans og svømming og har 
fremtidsdrømmer om yrker som 
advokat, kriminaletterforsker eller 
sykepleier.

Det store friminuttet
På en solrik vårdag ble den nye 
 delen av skolegården tatt i bruk 
med en gang den ble ferdig. 
Spreke gutter hopper mellom 
betongblokkene og slenger seg i 
klatrestativet. Dette er en kjempe
skole med bra miljø får vi høre. 
En gynge med plass til mange, er 
stapp full av glade ungdommer, 
og noen andre sitter på den helt 
nye plenen og nyter solskinnet. 
På spørsmål om hvordan de trives 
på skolen er alle ivrige i å fortelle 
om kjempemiljø og godt samhold 
hvor alle tar vare på hverandre. Og 
nå er det dessuten in å være flink 
på skolen, avslutter en av elevene 
med et stort smil. Etter å ha snak-
ket med noen av elevene er det 
lett å være enig med rektor: Vi traff 
kjekke, flotte ungdommer her på 
Revheim skole.
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Rektor Eirik Jåtten. Synne Heimsnes, Wilma Holand og Vilde Mosdal i dyp konsentrasjon over naturfagprøve.

Populært med gyngen med plass til mange.



TEKST: ARILD TOPDAHL

1966 og Ocean Traveler
I 1966 for 50 år siden la  boreriggen 
 Ocean Traveler til kai i Stavanger. Bore
riggen ble leiet av Esso til de første 
leteboringene på norsk sokkel i Nord-
sjøen. Plattformen gjorde 16. juli 1966 
et begrenset funn i Nordsjøen, i en 
blokk som langt  senere ble funnsted 
for Balderfeltet.

En tragisk start på oljeepoken  
i Stavanger 
Allerede 8. august 1963 kom noen 
seismikkskip inn byfjorden i Stavan-
ger. Berge som da jobbet på Rosen-
berg husker godt disse skipene med 
en stygg grønnfarge legge til kai ved 
 Kalhammaren. Skipene skulle innen 
kort tid starte med seismiske under
søkelser i Nordsjøen. Det var amerika-
nere i Esso og Phillips Petroleum som 
først begynte å snakke om at det  kunne 
finnes olje og gass på den  norske kon-
tinentalsokkelen i Nord sjøen. Politikere 
og folk generelt forstod lite av det som 
var i ferd med å skje. 
 Dagen etter at seismikk skipene an-
kom Stavanger, var der ikke et ord om 
denne begivenheten i Stavanger Aften
blad. Årsaken var at det samme dag 
den 8. august skjedde en tragisk ulykke 

på Madla, som gjorde et voldsomt inn-
trykk og var hovedoppslaget i Stavanger 
Aftenblad den 9. august.  Familien Vika 
hadde jobbet hele dagen på gården 
sin ved Stokkavatnet i nærheten av 
Stavanger Golfklubb. Eneste sønn Per 
Jakob på 14 år gikk ned til Stokkavatnet 
for å vaske seg og få seg en dukkert. 
Da han ikke kom hjem, gikk moren 
ned til vannet for å se etter ham. Hun 
har  antagelig funnet ham druknet og i 
forsøk på å få ham opp, druknet også 
Bergliot Vika 52 år gammel. En stakkars 
far stod alene tilbake. 

Kommunesammenslåing i 1964 var 
helt avgjørende for at Stavanger ble 
oljehovedstat
Gunnar Berge satt i Formannskapet i 
Stavanger i 1963. Stavanger var da en 
av de minste kommunene i landet og 
trengte mer areal for boligbygging og 
videre næringsutvikling. Alle politikere 
i Stavanger var enige om at det var rik-
tig å slå Stavanger sammen med Madla 
og Hetland. Neste trinn i prosessen var 
diskusjon og beslutning i kommune-
styrene i Madla og Hetland. I Madla 
kommunestyret stemte kun en mann 
for, Roald Topdahl. Alle andre inkludert 
Arne Rettedal var imot, han som senere 
ble første ordfører i den nye bykom-
munen Stavanger. 

 I Hetland kommunestyret var det 
også kun et mindretall som var for, 
dermed ble saken sendt til beslut-
ning i Stortinget. Stortingsvedtak av 
13. februar 1964 sier at sammenslåing 
av Stavanger bykommune, Hetland 
(unntatt Riska og Dale krets) og Madla 
herredskommune gjennomføres fra 
1 januar 1965. Berge slår fast at uten 
denne kommunesammenslåingen, ville 
Stavanger tapt kampen med Bergen og 
Trondheim om lokalisering av Statoil og 
Oljedirektoratet. «Denne kampen vant 
vi, fordi vi hadde areal for bygging av 
boliger og næringsbygg samt våre gode 
havneområder. Etablering av Statoil og 
Oljedirektoratet i Stavanger gjorde oss 
senere til Norges oljehovedstat.» 

Petroleumsloven i 1963 og dele-
linjeavtaler for kontinen talsokkelen  
i 1965
Petroleumsloven kom i 1963 og  
inneholder to viktige bestemmelser. 
«Ressursene tilhører folket, resten 
bestemmer Kongen.» Berge forteller at 
norsk petroleumsvirksomhet ble drevet 
etter denne  loven frem til ny petrole-
umslov kom i 1985. Han presiserer at 
at det var før dette tidspunktet at de 
viktigste beslutningene ble tatt.
 For norsk oljevirksomhet ble det helt 
avgjørende at vi allerede i 1965 fikk 
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«Olje og gass – til glede
og bekymring i 50 år»

Madla Historielag hadde på sitt møte 6. april besøk av  
tidligere finansminister og oljedirektør Gunnar Berge. I sitt  
foredrag tok han et tilbakeblikk på oljevirksomheten i Norge de 
siste 50 årene. Han snakket først og fremst om de viktige politiske 
beslut ningene, som i ettertid har vist seg å være helt avgjørende 
for den suksessen olje virksomheten har vært for landet og  
hele folket.

Ekofisk.

Gunnar Berge.



entydige delelinjeavtaler for konti-
nentalsokkelen med Storbritannia og 
 Danmark. Jens Evensen ivaretok de 
norske interessene og han fikk igjen-
nom at «midtlinjeprinsippet» skulle 
gjelde, noe som resulterte i at både 
Ekofisk og Statfjord feltet havnet på 
norsk side av kontinentalsokkelen.

Større engasjement hos politikerne  
og de såkalte 10 bud
I 1971 begynte olje og gass for alvor å 
komme på dagsorden til våre politi-
kere, så langt var det først og fremst 
embetsverket som hadde jobbet med 
og vært pådrivere i olje saker. De 10 
oljebudene slår blant annet fast at 
nasjonal styring og kontroll må sikres 
for all virksomhet på den norske kon-
tinentalsokkelen. Videre sier budene at 
det skal opprettes et statlig olje selskap, 
som skal ivareta statens forretnings-
messige interesser. Regjeringen Bratteli 
foreslo opp rettelse av Statoil og et olje-
direktorat med lokalisering i Stavanger. 
Dette ble formelt vedtatt av Stortinget i 
juni 1972.

Stortingsmelding nr.25  
– «Petroleumsvirksomhetens plass  
i det norske samfunn»
Stortingsmelding nr.25 kom i feb ruar 
1974. Denne meldingen la til rette for 
en bred debatt om oljepolitikken og 
ga klare føringer for politiske beslut-
ninger i årene som fulgte. Stortings-
melding nr.25 pekte på det faktum at 
petroleumsfunnene gjør oss rikere som 
 nasjon. Bratteli regjeringen la opp til 
at vi skulle benytte disse mulighetene 
til å utvikle et kvalitativt bedre sam-
funn. Pengestrømmen skulle brukes til 
en langsiktig omforming av det norske 
samfunn til det beste for den enkelte 
innbygger.

Oljefondet og videreutvikling  
av velferdsstaten
Statens pensjonsfond utland ble 
etablert i 1990. I dag har Norge mer 
enn 7.000 milliarder kroner på bok, 
eller 1,4 millioner kroner pr. innbygger. 
Handlingsregelen ble vedtatt av Stor-
tinget i 2001 og den sier at staten ikke 
skal bruke mer enn fondets avkastning 
hvert år, for å dekke underskuddet på 
statsbudsjettet. Vi snakker om inn-
til 4% av kapitalen. Dette innebærer 
at statsbudsjettet i år ble gjort opp 
med ca.27.000 kroner pr. innbygger 

til finansiering av felles oppgaver og 
dette er uavhengig av oljepris. Dette 
har ingen andre land gjort og mange 
ser med misunnelse på hva Norge her 
har fått til. Med god forvaltning kan 
pensjonsfondet rent teoretisk eksistere 
til evig tid.

Oppsummering og refleksjoner
Gunnar Berge stiller til slutt spørsmål 
om pengestrømmen fra oljevirksom-
heten har gitt oss et bedre liv. Han 
peker på at levealderen i landet har 
gått gradvis oppover for både  kvinner 
og menn. De siste 20 årene har for 
eksempel gjennomsnittlig levealder  
for menn økt med 5,5 år. «Siden vi 
lever stadig lenger, må vi kunne anta 

at vi også lever bedre,» sier Berge.  
Han slår videre fast at livslykke er 
vanskelig å måle. Materielle ting er 
viktig, men det alene er ingen garanti 
for livslykke. Vi husker jappetiden i 
80årene med et sterkt fokus på det 
materielle, men likevel med mye frus-
trasjon blant folk.
 «Innstilling og holdninger har også 
med livslykke å gjøre. Han peker på 
at 3 fot syndromet er farlig og fortel-
ler om en person i et portrettintervju 
som hadde en cabincruiser på 33 fot, 
men var mer opptatt av å fortelle om 
den neste som skulle være 36 fot. Hvis 
forventningene skrus opp hele tiden, 
ja da blir vi aldri fornøyd. Godt er ofte 
godt nok,» sier Berge avslutningsvis. 
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Ekofisk feltet havnet på norsk side av kontinentalsokkelen etter avtalen om delelinjen  
mellom Norge, Danmark og Storbritannia.

Boreoperasjoner på Ekofisk feltet.
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TEKST OG FOTO: JARLE LØNO

Arne Jørpeland og Håkon Nyland 
forteller at de ble «lokket og over-
talt» av forhenværende politiav-
delingssjef Per Roth til å begynne i 
klubben, mens det var kapteinløyt-
nant i Madlaleiren, Willy Høgmo, 
som overbeviste Erling Soma til å 
bli medlem. 
 – Da jeg først kom med, viste 
det seg imidlertid fort at jeg kjente 
mange mennesker i klubben. Jeg 
traff personer jeg hadde forbind
else med i andre sammenhenger, 
sier Arne Jørpeland. 
 – Den første tiden var det først 

og fremst «av nyhetens interesse» 
at jeg fortsatte, men jeg likte 
miljøet og de andre medlemmene. 
Etter hvert ble jeg også mer og mer 
opptatt av Lions sitt tankegods. Det 
fasinerte meg og jeg falt veldig fort 
inn Lionsfellesskapet. Så det gikk 
ikke lange tiden før vi alle tre kom 
med i styret, sier Erling Soma. 
 – Klubben har vært et fristed på 
mange måter for meg i alle disse 
førti årene. En gang i måneden 
deltar jeg på klubbmøtet. Og for 
min del handler det både om lyst 
og mulighet til å få gjort noe for 
andre. Samtidig skal jeg ikke stikke 
under en stol at «arbeidsmiljøet» 

i klubben har vært helt fantastisk, 
sier Håkon Nyland.
 Så skal det heller ikke bortfor-
klares at Lions og klubben Harald 
Hårfagre har blitt en slags livsstil 
for dem. Å kunne hjelpe andre er 
det viktigste, men det er en lyst å 
delta også fordi de treffer så mange 
hyggelige og interessante mennes-
ker, både i og utenfor Lions. 
 Alle tre fremhever de positive 
 sidene av å være med i Lions. 
For det er mye sant i ordtaket 
«Ikkje alle hjelpa kan, men alle 
kan  hjelpa einkvan», men de tror 
alle tre at det er mulig å gjøre en 
forskjell for noen. Hvor store beløp 

Arne Jørpeland, bonden på den historiske Madlagården fra 1100tallet som ligger nærmest Møllebukta, Erling Soma, Storhauggutten og  
40 år som gullsmed i Østervåg, og ikke minst Håkon Nyland, hardingen fra Norheimsund som jobbet mange år sammen med legendariske  
Arne Rettedal.

De var nok kanskje litt usikre på hva de gikk til, da de i begynnelsen  
av 1976 ble spurt om de ville være med på å starte opp en Lionsklubb  

på Madla (Lions Harald Hårfagre). Nå har de vært med i 40 år.

I Lions tjeneste!
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som de har vært med på å samle 
inn og gitt bort i løpet av disse 
40 årene, vet de ikke. Det er store 
beløp. Men de fremhever at alle 
beløp som blir gitt Lions, så blir 
hver eneste krone gitt til velded
ige formål. Innsamlede midler er 
hellig. Det er bare medlemskontin-
genten, for tiden 1500 kroner  
pr. år i Lions Harald Hårfagre, som 
kan brukes av medlemmene til 
interne formål.  
 – Det er mange som ikke vet 
hva LIONS er for noe. Organisasjo-
nen kunne nok ha vært flinkere 
til å informere om sine aktiviteter. 
Samtidig er det også behov for å 
øke status, for selv om klubben er 
i medgang lokalt på Mada, er det 
grunn for å tro at det vil mangle 
frivillige i fremtiden, verden over. 
For det er Lions mål å spille en 
sentral rolle i å gjøre verden til et 
litt bedre sted å være, å utgjøre en 
forskjell. Den meldingen må vi få 
ut, sier Håkon Nyland.

– Hvorfor består klubben av  
bare menn?
– Lions var i mange år en organi
sasjon forbeholdt menn, sier Arne 
Jørpeland. Men så en gang i åtti
årene ble det åpnet for kvinner. 
Så i dag er Lions åpent for både 
menn og kvinner, det finnes både 
dameklubber og mixklubber. At 
Lions Harald Hårfagre fortsatt er en 
mannsbastion er for så vidt bevisst. 
For det første er det to rene dame-
klubber på Madla, den ene tok vi 
selv initiativ til å starte. Så tilbudet 
er der hvis en kvinne på Madla vil 
gjøre en innsats i regi av Lions
organisasjonen. For det andre så 
har dette vært drøftet i klubben 
flere ganger, senest i forbindelse 
med en «arbeidsmiljøundersøk
else» i 2015. På demokratisk vis 
valgte medlemmene å fortsette 
som manneklubb. Så skal det hel-
ler ikke legges skjul på at klubben 
ikke ønsker å konkurrere med de to 
andre klubbene i samme lokal-
miljø. Nå er det selvsagt vanskelig 
å spå om fremtiden, men så lenge 
klubben klarer å være attraktiv og 
tiltrekke seg nye medlemmer (så 

langt tre nye i 2016), tror vi ikke 
på at det blir åpnet for kvinner i 
klubben. Men dette dreier seg ikke 
om likestilling og mangfold, det 
er praktiske forhold som avgjør. Vi 
lever godt ved siden av hverandre 
på Madla. 

- Hvilke positive tiltak lokalt  
kan klubben vise til?
– Klubben engasjerer seg både 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt, 
sier Erling Soma. I de to siste til
fellene skjer innsatsen gjennom 
det norske hovedkontoret i Oslo 
eller det internasjonale hovedkon-
toret i Oak Brook i USA. I tillegg til 
mange mindre beløp lokalt, så har 
nok utdelingen av Harald Hårfagre
prisen fått størst oppmerksomhet, 
men også det årlige eldretreffet i 
Bydelshuset har vært populært. Så 
har klubben engasjert seg tungt i å 
hjelpe det private behandlingssen-
teret Fjordhagen i Ryfylke (målet 
er at «elevene» skal få et varig 
totalavhold fra alle rusmidler). 
Sammen med flere andre lokale 
Lionsklubber, samt noen støtte-
spillere i næringslivet, er det blitt 
samlet inn 1,3 mill kroner. Innsat-
sen for Fjordhagen resulterte i at 
Håkon Nyland fikk Ildsjelprisen på 
Riksmøtet i Lions i 2015. 

– Kan man diskutere alt i Lions?
– Nesten alt, bare ikke kontrover-
sielle spørsmål innen religion og 
politikk, sier Håkon Nyland. Men 
det hindrer oss ikke i å invitere 
sentrale personer innen disse om-
rådene for å holde foredrag for oss 
i klubbmøtene. I 2014 var davær
ende fylkesordfører og politiker 
Tom Tvedt på besøk. Og i klubb
møtet nå i april var dialogprest 
Silje Trym Mathiassen hos oss for å 
prate om dialog. Nå i aprilmøtet 
var Runi Abrahamsen, en sentral 
aktør i Gosenrevyen, på besøk for 
å fortelle om situasjonen for ung-
dommen på Madla. 

– Hvor ofte har dere møter?
– Det er klubbmøte andre ons-
dag i måneden, unntatt juli og 
 august. Den første timen er avsatt 

til administrative saker, så er det 
et foredrag, stort sett av en ekstern 
person. Det hele avsluttes med 
bespisning og god prat rundt lang-
bordet, sier Arne Jørpeland. 

– Skal dere fortsette i klubben?
– Selvsagt skal vi det, vi trives og 
liker å gå i klubbmøtet, sier alle 
tre. Det er en livsstil for oss, slik 
at Lions bestemmer i stor grad vår 
kalender. Men det er lysten som 
driver oss, fordi vi treffer så mange 
hyggelige og interessante mennes-
ker. Den dagen det bare oppleves 
som en plikt kommer til å bli en 
merkverdig opplevelse. La oss håpe 
at det ikke kommer til skje. 

– Hvordan skal jubileet feires?
– Lørdag 7. mai skal vi samles med 
våre kjære på Atlantic Hotell, i de 
samme lokalene der vi hadde vår 
charterfest i 1976. Og så skal vi feste 
inn i 8.mai, akkurat den dagen det 
hele startet for 40 år siden. Da er 
ringen sluttet. Vi gleder oss utrolig, 
sier Håkon Nyland, festkomiteens 
formann.

FAKTA

Lions Clubs International  
(The International Association 
of Lions Clubs) ble stiftet 7. juni 
1917 i Chicago av Melvin Jones 
og ble internasjonal 12. mars 
1920 da den første klubben  
i Canada ble etablert.  Melvin 
Jones´ idé var å skape en 
sammenslutning av forening
er som hadde som felles mål 
å hjelpe mennesker som av 
ulike grunn er hadde  behov 
for støtte. I dag er Lions en 
verdensomspennende orga-
nisasjon med 45 000 klubber 
og 1,35 millioner medlemmer 
i over 200 land og geografiske 
områder verden over. Dette 
gjør klubben til den største 
humani tære serviceorganisa-
sjonen i verden. Det interna-
sjonale hoved kvarteret ligger  
i Oak Brook, Illinois, USA.
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MADLA BYDELSUTVALG

Tilskuddsmidler våren 2016 
fra Madla bydelsutvalg
Nr. Søker Søker støtte til Søknad Vedtak

 1 Hafrsfjord skolekorps Drift, hovedsakelig instruksjonskostnader 20 000 15 000
 2 Madla Sanitetsforening Busstur til «Frikvarteret» 21.05.16 5 000 2 000
 3 Madlaspeiderne Livredningskurs 5 000 2 500
 4 Madlaspeiderne Loggbøker 5 000 2 500
 5 Sunde innebandyklubb Beskyttelsesbriller 10 000 5 000
 6 Stavanger fotballgolf Baneleie, premier, oppussing 47 500 5 000
 7 Kvernevik sanitetsforening Kurs og seminarer for å skape motivasjon 3 000 2 000
 8 Velforening Sunde felt 11 Utbedring av lekeplass 42 675 5 000
 9 17. mai komitéen Madla 17. maifeiring i Madlaleiren 36 000 36 000
10 Madla bydelsutvalg Madlabonden 15 000 15 000
11 Stavanger Suzukiorkester PinseSuzukiseminar 1316.05 på Vier 20 000 3 000
12 Viking håndball bredde Utstyr til å trene styrke/smidighet 10 000 0
13 Stavanger Studentsjakk Kalkulert underskuddsdekning 13 000 0
14 17. mai komitéen i Kvernevik 17. maifeiring i Kvernevik 16 000 16 000
15 Teateret Mitt Kvernevik/Sunde Driftstilskudd 30 000 10 000
16 Sunde idrettslag Brannsikring, gulv, maling, kunstgress 90 000 30 000
17 Madlamark skolekorps Driftsmidler og promotering 25 000 15 000
18 Popkor(n) Etablere nytt kor for 1. og 2.klassinger 7 500 4 000
19 Stubben Vel Fysisk anlegg med klatrestativer m.m. 10 000 5 000
20 Formiddagstreff Sunde+Hafrsfjord Sommertur 7. juni 4 000 2 000
21 Sunde menighet  diakonale tilbud Strikkekafé, turgruppe, formiddagstreff 5 000 5 000
22 Sunde menighet  Happenings, utstyr og vennefest 
  på ungdomsklubben 17 500 5 000
23 Kvernevik skolekorps Deltakelse i RM, samt seminarer 20 000 15 000
24 Skromlehjulet figurteater «Per Spelemann jorden rundt» 6 000 0
25 Formiddagstreff Solheim bedehus Transport av mat til 68 treff 2 000 2 000
26 Hafrsfjord menighet Treffen, søndagsskolen, kamera 17 000 10 000
27 Gosenrevyen fritid Gosenrevyen 2016 100 000 50 000
28 Formiddagstreff Sunde bedehus Annonsering, mat, leie 3 000 2 000
29 Kvernevikfestivalen Kvernevikfestivalen 2016 25 000 25 000
30 Hinna håndball HU 1&2 Landsturneringen 911.09 3 000 3 000
31 Madla idrettslag Fotballmål x 6 til barnefotball 36 600 25 000
32 Madla bydelshus Trekasser, barneforestillinger, nye frisørstoler 20 000 20 000
33 Madla fritidsklubb Skitur, rusfrie helgearr., kiosktralle, 
  sommeravslutning, midttimeaktiviteter 25 000 25 000
34 Islamsk opplæringssenter Skitur, leksehjelp, hyttetur 55 719 10 000
35 Pensjonistkoret Sangbrødrene Underholde syke og eldre 3 000 2 000
36 Nordvesten Bydelsavis 50 000 50 000
   803 494 424 000
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Jeg ønsker dere hjertelig velkom-
men til 17. mai feiring i Madlaleiren. 
Det er i år 58. gang KNM Harald 
Haarfagre åpner sine porter for 
Madla bydels innbyggere til tradi-
sjonell 17. mai feiring. Vi viderefør
er en lang tradisjon som bydelen 
setter stor pris på, og jeg vet at flere 
av dere har tilbrakt mange 17. mai 
 dager i leiren. At dere  kommer til-
bake år etter år, betyr at dere trives.
 Grunnlovsdagen er kanskje den 

dagen i året hvor de fleste av oss 
holder fast ved tradisjonene. Pro-
grammet er stort sett det samme fra 
år til år, forskjellen er bare at vi har 
rykket opp et klassetrinn på sko-
len, eller at vi har gått fra å være 
foreldre til å bli besteforeldre. Våre 
rekrutter fra Sjø og Luftforsvaret 
feirer nasjonaldagen i Madlaleiren 
for aller første og mest sannsyn-
lig eneste gang. For mange av dem 
er det første gang de feirer 17. mai 
borte fra sitt hjemsted og uten være 
sammen med familie og venner. 
Jeg vet at mange er spente, men 
og at de gleder seg til å feire dagen 
sammen med alle som kommer til 
leiren. De har sammen med våre 
ansatte lagt ned en betydelig inn-
sats for å gjøre leiren presentabel 
og forberede dagens mange aktivi-
teter. De er alle stolte over å være 
vertskap for dere, og vil gjøre sitt 
beste for at dette skal bli et hygge-
lig minne for alle tilstede værende. 
 Nasjonaldagen er først og fremst 
barnas dag. Det er dagen for fest, 

is og leker. Men det er også dagen 
for tilbakeblikk og refleksjon. Vi 
får stadige påminnelser om at vårt 
demokrati og vår fred ikke kan tas 
som en selvfølge. Mange av oss har 
i dag deltatt ved ulike markeringer 
og seremonier rundt i distriktet for 
å minnes de av våre landsmenn 
som ofret sine liv for vår fred og vår 
frihet. Det gir et bredere perspek-
tiv på KNM Harald Haarfagre sitt 
daglige virke og utdanningen vi 
gjenn omfører ved rekruttskolen.

Gratulerer med dagen! 

TOR FREDRIK JOHANNESSEN
Kommandør
Sjef KNM Harald Haarfagre

Program 2016
0700 Musikk i kretsene.
 Kransenedleggelse Hetland gravlund.
0730 Kransenedleggelse ved Mosvannet.
0800 Flaggheis ved skolene.
0815 Kransenedleggelse ved Revheim kirke.
0900 Barne og folketoget stiller opp på 
 Madlamark skole.
0915 Avmarsj for barne og folketoget til 
 KNM Harald Haarfagre.
1030 17. mai feiring i leiren:
 •  Åpning ved Leder 17. mai komité 2016,  

Kristen Høyer Mathiassen.
 •  Sjef KNM Harald Haarfagre,  

Kommandør Tor Fredrik Johannessen  
ønsker velkommen til leiren.

 •  Tale for dagen ved  Nora Folkestad,  
representant fra elevrådet ved Revheim skole.

 •  Annonsering av togets vinnerklasse.
 •  Korpsene, ved dirigent Martin Kinn,  

spiller to vers av Nasjonalsangen.
1100 Idrettsaktiviteter, konkurranser, barneleker, 
 stafett og tautrekk.
1130 Gudstjeneste i kapellet på KNM Harald Haarfagre.
1230 Arrangementet avsluttes.

17. mai toget Madla 2016
 1. Brannbil
 2. Flaggborg (trio, KNM Harald Haarfagre)
 3. Flaggborg (6 stk, Revheim skole)
 4. 17. mai komiteen
 5. KNM Harald Haarfagre
 6. Barnehagene
 7. Madlamark skolekorps
 8. Madlamark skole
 9. Revheim skole
10. Sunde skolekorps
11. Sunde skole
12. Madlavoll skole
13. Hafrsfjord skolekorps
14. Hafrsfjord skole
15. Gosen skole
16. Madla Speidergruppe

Tilskuere bes vente til hele toget har passert  
før de følger på!
Faner leveres til idrettskontoret på anvist plass.
Faner skal hentes innen kl. 1200 fredag 20. mai 2016.
Beste skoleklasseinnslag i 17. mai toget vil bli premiert.
Parkering Amfi Madla, parkeringsanlegget vil være 
åpent kl. 0730 til 1430. Gratis parkering.

Velkommen til Madlaleiren!

Foto: Magne Åhjem, Sjøforsvaret.
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17. mai program Kvernevik
07.00 GOD MORGEN! Hurra for 17. Mai!
 KVERNEVIK SKOLEKORPS vekker bydelen.

08.00 FLAGGHEISING OG BEKRANSNING AV 
 ALEXANDER KIELLAND-MONUMENTET.

08.00 FLAGGHEISING VED KVERNEVIK SKOLE.
 v/Kvernevik skolekorps deltar.

08.30 BRANNBILEN ANKOMMER OG STILLER FØRST I TOGET.
 Oppstilling til barnetoget i Heiloveien.

09.00 AVMARSJ FOR ÅRETS TOG:
 Kvernevik skole, Heiloveien, Traneveien, Svaneveien, 
 Terneveien, Traneveien, Heiloveien. Toget oppløses på skolen.

09.45 TILBAKE PÅ KVERNEVIK SKOLE:
 - VELKOMSTHILSEN.
 – TALE FOR DAGEN v/10. klasse elev fra Smiodden skole. 
 – VI SYNGER «JA VI ELSKER DETTE LANDET».
 Første og siste vers.
 Kvernevik skolekorps og Kvernevik Janitsjar av 2010 spiller. 

10:15 - Kioskene åpner v/skolen og oppe på Sunde IL klubbhus. 
 - Aktiviteter for de minste i bandybingen v/Kvernevikhallen.
 - Underholdning på scenen:
 – Innslag av elever fra Kvernevik/Smiodden skole.
 – Deltakere fra talentiaden.

11:00 IDRETTSLEKENE 17. MAI 2016 på kunstgresset. 
 kl 11.00 Stafetter 4.6. klasse.
 kl 11.15 Tautrekking 7. klasse.

Annonsering av vinnere på scenen umiddelbart etter at tautrekkingen  
er ferdig.

17. MAI PROGRAM  
Kvernevik 2016

Rekkefølge i toget
1. Brannbil
2. 17. maikomiteen
3. Kvernevik skolekorps
4. Flaggborg, Kvernevik skole
5. Kvernevik skole, klassevis
6.  Kvernevik og Havglimt  

Barnehage
7. Solheim Barnehage
8. Sundelia Barnehage
9. Smiodden Barnepark
10. Mjughaugskogen Barnehage
11. Miniklubben
12. Kvernevik Janitsjar av 2010
13. Flaggborg, Smiodden skole
14. Smiodden skole, klassevis
15. Sunde Idrettslag

Ja vi elsker
Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Elsker, elsker det og tenker
på vår far og mor
og den saganatt som senker,
drømmer på vår jord.

Ja, vi elsker dette landet,
som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet,
med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir,
også vi, når det blir krevet,
for dets fred slår leir.
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Dikt
17. mai feirer vi i lag, 
det er fordi det er vår grunnlovs-

dag!

Vi hopper og spretter og gir et glis, 
Mens vi går i toget og spiser is.

Vi synger og danser alle mann, 
Store og små: klart vi kan!

1814 det er året, 
da våre forfedre klødde seg i håret.

På Eidsvoll ja, det var der  
det skjedde,

112 menn satt og skrev vårt  
grunnlovsbrev.

INGRID OG JOHANNE, 7 B

Norges nasjonaldag, 17. Mai, 
feires for deg og meg.

Vi heiser vårt flagg i rødt,  
hvitt og blått, 

Se så fint og flott!

Vi marsjerer og synger til vår fine 
nasjonalsang,

Hør på den vakre harmoni og 
klang.

Vi er alle samlet i våre fineste klær;
Bunad, dress og kjole, dagen  

starter her!

AJLA CELINE, 7 B

Tegnet av Ingrid.

Tegnet av Sunniva.

Tegnet av Lilli.

Pass på trafikken! 15

Sta
rt/

M
ål

SK
OLE

Velkommen til feiring  
på Kvernevik skole!
Husk!       
-Ta med småpenger til matsalg, loddsalg og “boder”.

-Bor du ved ruten? Pass på at alle bilene er fjernet fra gatene!

-Ta gjerne med en stol eller to da det ofte er for lite. 

17.mai
Denne dagen er en glad dag

Vi ser folk av alle slag

Vi går i tog og smiler

Ingen mennesker tviler

Vi synger og vi ler

Og brannbilen vi ser

Vi kan vel aldri få nok å si

For vårt land er vi så glad i

-Store og små roper:

HURRA! HURRA!

Mennesker smiler

SÅ BRA! SÅ BRA!

Korpsene spiller en fin melodi

Ja vårt land er vi så glad i

Ida B

17.mai
I dag er dagen som alle gleder seg til.

Vi pynter oss, går i tog og synger hvis vi vil.

Vi bærer faner, spiser is og mye godt.

Vi er med familien, koser oss både stort og smått.

Bunaden, dress og kjolen er klar til dagen.

Det er i dag vi står i hagen.

I dag er dagen til Norge.

I dag fikk vi grunnloven til Norge.

I dag har alle bursdager.

I dag er dagen alle gleder seg til.

Ida M

Fiona 1EF

Kristina 2C

Mathilda 2C
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Styret i Sunde Idrettslag
I februar avholdt Sunde IL sitt årsmøte for 2015. Både den sportslige aktiviteten og den økonomiske 
situasjonen var meget god i 2015. Klubben står overfor en spennende framtid der det blant annet skal 
legges nytt dekke på kunstgressbanene. Klubbhuset står også foran en stor renovering. Til blant annet å 
lede dette arbeidet ble det valgt et eget husstyre. 

Sunde IL har en visjon om å ha mange unge i ledelsen. Dette gjenspeilte seg også i valget av styret der vi 
er så heldige å ha 4 aktive spillere fra alagene i fotball og håndball.

Geir Erik Veland
Varamedlem og spiller  

på alag fotball.

Helen Husebø
Daglig leder og lagleder  

for alag og blag fotball.

Bjørn Erik Helgeland
Styreleder og oppmann for 

damer håndball.

Jørn Hornseth
Nestleder og kaptein  

på Alag fotball.

Eva Helen Larsen
Styremedlem, senior represen-
tant i sportslig utvalg håndball 
og keeper på damer håndball.

Simen Soma Hjelle
Styremedlem, redaktør  

for Kvernabèu Blekkå og spiller 
på alag fotball.

Ola Barkved
Styremedlem, medlem  

i sportslig utvalg og trener  
på blag fotball.

Roger Svendsen
Styremedlem, trener represen-
tant i sportslig utvalg håndball 
og trener for håndball jenter 01.

Ønsker du å vite mer  
om Sunde Idrettslag er 
det bare å gå inn på 

www.sundeil.no.



PASS PÅ TRAFIKKEN / 19

Turstien langs Hafrsfjord
Snart kan du passere Håhammeren på den nye brua og dermed få en fantastisk tur 
langs Hafrsfjord helt fra Gannes i Sola kommune til Vistehåla i Randaberg kommune. 
Offisiell åpning av turstien er planlagt fredag 3. juni kl 13.00.

Endelig er svømmehallen vi har ventet på i 30 år klar til bruk. Hallen vil være tilgjenge-
lig for publikumsbading fra ut juni. Uoffisiell åpning er planlagt til man 9. mai kl 13.00 
(med forbehold pga at det gjenstår noen tekniske kontroller). Vi kommer tilbake med 
en fyldig reportasje i neste nr av Nordvesten.

Tirsdag 20. april ble den nye brua rundt Håhammeren løftet på plass. Brua er 35 meter lang og veier 6 tonn. Litt av et løft!!

Kvernevik Svømmehall klar til bruk!

FOTO: HELGE BRUNSTAD

FOTO: IB MIKKELSEN
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Alle samlinger kl 19.00
Bibelstudium hver onsdag 

MADLA  FORSAMLINGSHUS

Velkommen!

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

Søn 8. mai Ola Sandland og Sangvennene

Søn 29. mai  Jakob Trodahl

Søn 12. juni  Misjonsmøte 

SUNDE BEDEHUS
Sundeveien 29

Tir 03. mai kl. 10.30  Formiddagstreff: Elisabeth Vigre
               har andakt og forteller fra sin tid i Kautokeino.
Tor 12. mai kl. 19.30 Møte v/ Bjørg Hetlelid, 
          kollekt til Normisjon
Tor 26. mai kl. 19.30 Samtalemøte Tema: “Gud er 
          personlig» Besøk fra IMF.
Tirsdag 07. juni       Formiddagstreffene på tur!

                Sunde bedehusforening 
v/Torbjørn W. Mobil: 41554773

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

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

Kvernevik NLM Traneveien 16B

www.solheimbedehus.no
V E L K O M M E N !

Onsd 18. mai kl. 19.30 Nattverd
Sønd 22. mai kl. 11.00 ”Åpne dører” v/Ole Lilleheim
Sønd 29. mai kl. 17.00 NMM v/Erik Nordbø – Bevertning
Sønd 12. juni kl. 11.00 Øyvind Solheim 
Sommermøte (grilling hvis vær)
Første møte etter sommerferien blir 21. august.
Se oppdatert kalender på vår 
hjemmeside. GOD SOMMER

FØRSTEVALGET
Når noe skal markeres og noen skal minnes

Dåp • Konnrmasjon • Bryllup • Minnestund

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

Madla bydelsutvalg er meget fornøyd 
og takknemlig for den innsatsen 
skolene i Madla bydel gjør. De stil-
ler trofast opp hvert år for å rydde i 
bydelen. Skolene er allerede godt i 
gang med planlegging og gjennom-
føring av sine ryddedager som i år 
satt til uken før 17. mai helgen.
 Venner, naboer, velforeninger og 
organisasjoner kan også være med 
å rydde i lokalmiljøet før 17. mai. 
Noen har allerede begynt å rydde 
rundt om i bydelen vår, både rundt 
tur stiene, lekeplasser og i gatene. 
Det er alltid kjekt å se resultatene av 
slike dugnader.
 Kolbein Haakon Lunde som er med i Madla bydelsutvalg for Venstre, har også i år fått ansvar for å koordinere 
ryddingen i bydelen. Han berømmer alle de flotte menneskene, både barn og voksne som er med å gjøre bydelen 
vår ryddet og fin til 17. mai. 

Hansker og sekker kan dere få om dere også vil være med å ta et tak langs stier og turveier ved å kontakte 
Kolbein Haakon Lunde, khlunde@k-media.no; tlf. 906 27 230.

Årets Ryddeaksjon i Madla bydel
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JA, TAKK
til mer pynteting, krims og krams. 

Det du ikke trenger, kan komme andre til glede.  
Du leverer til oss i butikkens åpningstider.
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Sokneprest
Stig Syvertsen
51 59 93 51 / 91 58 24 70

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

Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

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

Ungdomsarbeider
Tor Vegard Tobiassen
51 59 93 52

Vaktmester
Bann Semhairy
(Tirsdag og Fredag)

Menighetsrådsleder
Anne Marte Aasen
40 47 83 46

Barnehagen Himmelblå
Styrer: Inger Kristin Bakken
51 59 93 57 / 41 65 53 16

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

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

WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Søndag 8.mai Tilrettelagt 
konfirmasjon ved Jan Steinar 
Halås. Tor Moen Tønnessen. Gro 
Årsvoll. Musikk. Offer til barne- og 
ungdomsarbeidet.

Søndag15.mai. 1.pinsedag,  
gudstjeneste ved Stig F. Syvertsen. 
Gro Årsvoll. Dåp. Nattverd. Offer til 
misjonsprosjektet i Thailand.

Søndag 22.mai FRILUFTSGUDS-
TJENESTE  på HORVE 2. kl 11 Stig F. 
Syvertsen sammen med speide-
rene. Anders Langevatn på piano. 
Ta med grillmat. Vi kjører i pri-
vatbiler, meld fra om du har plass 
i bilen og om du trenger skyss. 
Avreise fra kirken kl 10.15. 

Søndag 29. mai ,  
gudstjeneste ved Stig F. Syvertsen. 
Gro Årsvoll. Dåp. Nattverd. Offer til 
menigheten. Søndagsskole. 

Søndag 5.juni 
Gudstjeneste ved Stefan Emmer-
hoff. Dåp. Tårnagentene deltar- 
Misjonstivoli. Offer til barne- og 
ungdomsarbeidet.

FORMIDDAGSTREFF
11. mai Einar Arne Garlid: Hva 
tenker du om Gud? Musikk ved 
Einar Arne Garlid og Odd Jan Ha-
gen. Einar Arne Garlid: Oppdrag i 
sjømannsmisjonen.

25. mai Knut Sellevold: 52 
hverdagsturer i Stavanger. Forbru-
kerrådet orienterer. Forbrukerret-
tigheter. Andakt.

8. juni Diakoniutvalget arran-
gerer tur til Finnøy og Talgje. 
 Vi drar med Finnøy Buss til Tal-
gje, en av middelalder kirkene i 
Ryfylke. 

Avreise fra kirken 10.00 (stopper 
ved Madlamark kirke, Høyblok-
kene og i Madlaforen) 
Så drar vi til Talgje kirke, der får vi 
andakt ved Stig Frafjord Syvertsen 
Så til Gard Gartneri, mulighet for 
kjøp av sommerblomster, urter, 
grønsaker og tomater. 
Videre til Finnøy, middag med 
dessert og kaffe venter oss på 
Utsyn ungdomssenter.
Tur innom sølvsmed Folke Helle 
før vi vender nesen hjemover, 
tilbake på Madla ca  kl 16.30 
Betaling ved påmelding. kr 550. 
Bindende påmelding innen 1.juni. 
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FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET
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HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.
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GODHET 2016
 «Små ting gjort i kjærlig-
het vil forandre verden!”

Madlamark menighet drømmer 
om å se Godhet i bydelen og i 
den anledning har vi meldt oss 
på Godhet 2016. Vi tar Jesu ord 
på alvor om å gjøre Guds godhet 
tilgjengelig i våre liv og i menig-
hetens liv. 

Fra mandag 30.mai-onsdag 1.juni 
stiller vi oss til disposisjon for 
mennesker som trenger praktisk 
hjelp. Hjelp til å vaske og male, 
hjelp til å luke i hagen og hjelp 
til å klippe hekken. Kirken har 
også åpen kafe for alle mellom 
kl. 17.00-18.30. Kom å ta en kopp 
kaffe, noe å bite i og slå av en 
prat med andre mennesker på 
tvers av generasjonene. 

Vil du være med gjengen å 
hjelpe? 
Ta kontakt med Anne Marte Aasen 
på annemarteaasen@gmail.com 
eller på sms 40478346

Trenger du hjelp? 
Gå inn på www.godhet.no 
eller ring 51842160
Kanskje får du hjelp fra en av oss!

TILRETTELAGT 
KONFIRMASJON
Konfirmasjon er for alle 
som ønsker det. Erfaringer 
viser at ikke alle synes det 
er like lett å følge van-
lig konfirmasjonsopplegg. 
Derfor har Madlamark 
menighet et opplegg 
som kalles «Tilrettelagt 
konfirmasjon». Dette er 
et felles opplegg for alle 
menighetene i byen, men 
gjennomført i og av Mad-
lamark menighet. 

Gjennom konfirmasjonstiden øn-
sker vi at konfirmantene skal få et 
møte med kirken og den kristne 
tro. Konfirmanttimene varer en 
drøy time på torsdager, og er inn-
delt i ulike ”stasjoner” i kirken. 
Disse stasjonene er faste og gjen-
kjennelige fra gang til gang. Vi 
bruker strukturen i gudstjenesten 
som ”plattform” for opplegget. 
Det betyr i praksis at kirkerommet 
er stedet der all undervisningen 
foregår. Vi ønsker å legge vekt på 
å gi konfirmantene opplevelse, 
erfaring, undring og deltakelse i 
en trygg ramme, og mindre vekt 
på den intellektuelle læringen. 
I tillegg har vi fellesskapet og det 
sosiale i sentrum.

I år har vi hatt en flott guttegjeng 
i dette opplegget. Frank, Nicolai, 

Aksel, Peder, William og Sindre 
har deltatt både i gudstjenester, 
samlinger og konfirmantfest, før 
de den 8.mai skal bli feiret stort 
både i kirken og hjemme. 

Til høsten er det trettende året 
vi tilbyr et slikt opplegg. Tilba-
kemeldingene er svært gode, og 
vi gleder oss over å invitere nye 
konfirmanter. Mer informasjon, 
og påmelding, ligger på www.
imarka.no. Det er også mulig å 
kontakte kateketen i Madlamark.

KONFIRMANT 
PÅMELDING
Det er på tide å melde seg som 
konfirmant i Madlamark kirke, 
med oppstart i august. Visste du 
at over 90% av de som er døpt 
melder seg til konfirmasjon i 
Madlamark? Og at vi hvert år har 
flere konfirmanter som bruker 
konfirmantåret til å utforske 
troen, og blir døpt underveis? 
Nå er det kanskje du som skal 
bruke din mulighet til livsviktig 
læring, opplevelser og fellesskap. 
Vi vil gjerne ha digital påmelding 
før 23.mai, og du møter på et 
innmeldingsmøte i kirken onsdag 
25.mai. Da møter konfirmanten 
med en foresatt – gutter kl.1700 
og jenter kl.1830.

 Vi gleder oss til å ønske deg 
velkommen!
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KRØLLEKVELD
Torsdag 14. april arrangerte vi for første gang Krøllekveld på 

Hafrsfjordsenteret. Dette er et opplegg som alle 3-åringer i 

Hafrsfjord menighet blir invitert til. Tema er knyttet opp mot 

historien om «Sauen som ble funnet igjen» i Luk.15.  Vi hadde 

7 jenter, og 7 gutter på besøk.

Sammen sang vi, hadde fortellerstund og sauejakt, lagde søte 

sauer, spiste grøt og delte ut koselam sammen med «Lille Krøl-

le»-boka. Det var veldig kjekt og vil gjentas neste år! 

 

SOMMERKONSERT 
med 

 
Torsdag 26. mai kl. 17.00 

 på Hafrsfjordsenteret. 

Velkommen! 

 

 

 

 

Det blir 

Storfamilieweekend 
på Horve 3.-5. juni! 

Fortsatt ledige plasser - bli med du også!   

Meld deg på snarest på menighetens nettsider:  

hafrsfjord-menighet.no 
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Menighetskontor
Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Kirkens Servicetorg har åpent hver 
mandag til fredag 08.00 – 15.30
Tlf: 51 84 04 00
hafrsfjord.menighet@stavanger.kommune.no
Sogneprest Audun Erdal: 51 93 92 55
audun.erdal@stavanger.kommune.no
Daglig leder Ragna Åreskjold: 51 93 92 53
ragna.aareskjold@stavanger.kommune.no
Kantor Vit Kolos: 51 93 92 56
vit.kolos@stavanger.kommune.no
Kateket Grete Stuen Vestøl: 51 93 92 54
grete.stuen.vestol@stavanger.kommune.no
Barne- og  ungdomssekretær Marit 
Stensrød (permisjon)
Barne- og ungdomsarbeider Mariann 
Oaland Roti (vikariat): 51 93 92 57
mariann.oaland.roti@stavanger.kommune.no

Menighetspedagog Solveig Alette  
Solberg Skeie: 51 93 92 58
solveig.alette.skeie@stavanger. 
kommune.no
Kontorfullmektig Kristin Ascárd: 51 93 92 52
kristin.ascard@stavanger.kommune.no
Vaktmester Astrid Pedersen: 51 93 92 59
astrid.pedersen@stavanger.kommune.no
Kirketjener Knut Amdal
Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:
Åsmund Johansen. 

Torsdag 5. mai Kristi Himmelfartsdag, 

kl. 11.00

Konfirmasjonsgudstjeneste. Grete  

Stuen Vestøl og Audun Erdal

Offer til Barne- og ungdomsarbeidet

Lørdag 7. mai kl. 11.00 og kl. 13.00

Konfirmasjonsgudstjenester. Grete 

Stuen Vestøl og Audun Erdal

Offer til Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 8. mai kl. 11.00 

Sunde/Madlamark kirke

Pinsedag 15. mai kl. 11.00

Høytidsgudstjeneste. Audun Erdal. 

Nattverd. 

Offer til Misjonsprosjektet i Nepal

Søndag 22. mai kl. 11.00

Sprell Levende gudstjeneste. Stefan 

Emmerhoff. Dåp. Sang av JoyKidz og 

«Kaos og Sang».  

Offer til Bibelselskapet. 

Søndag 29. mai kl. 11.00

Gudstjeneste. Audun Erdal. Dåp. Offer 

til Israelsmisjonen. 

Søndagsskole. Søndagsskoletur til Viste

Tirsdag 31. mai kl 11.00

Gudstjeneste for eldre. Slåtthaug syke-

hjem. Sang av Madlmark menighets 

mannskor. Audun Erdal.

Søndag 6. juni

Gudstjeneste på Horve kl. 11.00  

(weekend)

Offer til Barne- og ungdomsarbeidet

DØPTE

03.04.16 William Mikal Aarseth

 Mari Oline Heim

 Julian Austbø (Madlamark   

 kirke)

 Samuel Neumann (IMI-kirken)

10.04.16 Loan Kristiansen Arifi

 Bertine Tønnessen Lygre

 Jørgen Skåtun Skarstein

17.04.16 Nathaniel Bergsagel

 Thea Gard

VIGDE

16.04.16 Hanna Olsen Tjoflåt og   

 Stian Karlsen

DØDE

24.03.16 Ida Annie Reinertsen, f. 1921

27.03.16 Martin Bjørknes, f. 1928

30.03.16 Bjarne Frøiland, f. 1947

04.04.16 Eva Karoline Boye, f. 1950

12.04.16 Agnes Marie Balzer, f. 1920

12.04.16 Josef Røgenes, f. 1919

15.04.16 Olaf Haagensen Walmsnæss, 

 f. 1928

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i 
Revheim kirke

HAFRSFJORD MENIGHET

Salmekvelder

En onsdag i måneden inviterer Hafrs-
fjord menighet til Salmekveld i kirken. 
Det er kantor Vit Kolos  som står ans-
varlig for disse kveldene. Han fremfører 
vakker musikk på både orgel og piano.
Det er mye allsang av salmer hvor de 
fremmøtte selv kan foreslå de salmene 
som de ønsker skal synges.  Vårens 
siste salmekveld blir onsdag 25. mai kl 

19.30 – 21.00. Velkommen!

HAFRSFJORD MENIGHET
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Aktiviteter i menigheten 

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

Søndagsskole 1. og 29. (avslutning med tur til Viste)

Babysang Drop-in, onsdag kl. 10.30.  

Joy Kidz Torsdag kl. 18.00 – 19.00. Fra 1. klasse og 
oppover.   

Gjeng Tirsdag kl. 13.00 i oddetallsuker for 4. og 5. 
klasse.
Tirsdag kl 13.00 i partallsuker for 6. og 7. klasse. 

Tårnagentklubb Mandag kl. 17.30 i partallsuker for 3. 
og 4.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 partallsu-
ker. For hele familien.  

Salmekveld Vit Kolos. Onsdag kl. 19.30 – 21.00. 25. 
mai.   

Treffen  Torsdag kl. 19 – 21 i oddetallsuker. 

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

Formiddagstreff  Tirsdag 31. mai blir det ikke for-
middagstreff, men gudstjeneste i Revheim kirke kl 11.00.   

Spillekveld for herrer
I flere år nå har spill-glade herrer samlet seg i 
Hafrsfjordsenteret. Nei, det er ikke dataspill, men 
kjekke moderne brettspill i de forskjelligste varianter.  
Initiativtagerne er Tarald Aano, Åsmund Johansen 
og Øyvind Sørhus. 

Konseptet er enkelt og nøyaktig likt hver kveld. En 
av dem deler noen kveldstanker. Så følger alltid en 
skikkelig quiz som utfordrer de ulike lagene rundt 
bordene. Deretter forsyner folk seg fra en rikholdig 
brettspill-buffet, og det spilles rundt bordene. Litt 
etter kommer pizzabudet med kveldens bevertning. 

Sosialt og hyggelig og menn i ulik alder finner vei-
en til Hafrsfjordsenteret, og det er alltid åpent for 
nye spilleglade herrer.

HAFRSFJORD MENIGHET

SOMMERKONSERT 
med 

 
Torsdag 2. juni kl. 18.00 

 på Hafrsfjordsenteret. 
Velkommen 
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SUNDE MENIGHET

Et parforhold er som en bil –
det trenger jevnlig service.

Samlivskurset er en slik 
service.

Målet er å gi energi til nye 
kilometer sammen.

«ALPHA har laget et kursopplegg 
som bidrar til å bygge sterke 
parforhold. Forhold som vil 
vare!!»

TS

SAMLIVSKURSET FOR DERE ?

«Vi har vært par i svært 
mange år. Først halvveis i 
forholdet begynte vi å delta 
på kurs, og vi innså at det 
ikke var for tidlig. Og 
heldigvis ikke for sent. Vi har 
fått mange aha-opplevelser, 
og tips for videre godt 
samliv. Derfor er vi fortsatt 
sammen…..»

«Vi er nygifte! Vi deltok på 
kurs for å lære. Venner lurte 
på om vi allerede hadde 
problemer. Vi måtte forklare 
at dette var forebyggende. Vi 
ønsket å bli bedre kjent med 
hverandre, og dele 
forventninger. Nå har vi et 
sterkere fundament. Vi gleder 
oss til neste kurs!»

Fakta om kurset:
•	 Undervisning og levd liv!! 
•	 Kurset arrangeres av Sunde 

Menighet og holdes i Sunde 
kirke. 

•	 Noe å bite i.
•	 Oppstart man 12. sept. og 

fortsetter de 7 påfølgende 
mandager (unntatt 10. okt.) 

•	 Kl 19.30 til 21.30. 
•	 Deltakeravgift 600 kr pr par.

Samlivskurset er etablert av ALPHA. 
Undervisning og hverdagsesempler 
formidles hovedsakelig gjennom 
godt bearbeidete filmsekvenser. 

Følgende 7 viktige tema inngår:
•	 Å bygge et sterkt fundament.
•	 Kunsten å kommunisere.
•	 Konflikthåndtering.
•	 Tilgivelsens betydning.
•	 Forholdet til foreldre/ sviger-

foreldre.
•	 Kjærligheten i praksis.
•	 Et godt sexliv.

Det tilrettelegges for flere private 
parsamtaler hver kurskveld, ingen 
gruppesamtaler.

Kurset bygger på kristne verdier – 
men man trenger ingen kunnskap 
om kristen tro eller engasjement 
i noen menighet for å ha fullt 
utbytte av kurset. 

Åpent for alle par!!

Påmelding innen 30.5: 
Sunde-menighet.no 
eller tlf  51 59 46 00

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

SUNDE MENIGHET

1. Juni kl. 19.00 

Påmelding på sunde-menighet.no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillighetsfest 
I SUNDE KIRKE 

Sunde menighet ønsker å invitere våre 

frivillige til en stor fest for og si tusen 

takk for alt arbeidet dere legger ned. 
 

Gospelmesse 
i Sunde kirke 

Søndag 29. mai kl 19.00
Senex v/dirigent Margareth Sunde 

og Einar Arne Garlid

Nattverd. Offer til BU-arb. i Sunde menighet.
Kirkekaffe for alle etter gudstjenesten!

i Sunde kirke
55. septpt. 2016  6 klkl 19.00 

Kveldens meny: 
• Deilig mat, kaffe og 

kaker.
• Sang og underholdning.
• Informasjon om Alpha-

kurset.
• Tema til ettertanke: 

Er livet mer enn dette?
• Kvelden er gratis for alle!

Mer info på sunde-menighet.no eller tlf 51 59 46 00.

Påmeldingsfrist . 1. sept. 

i Sunde kirke
15. sept. t. –– 24. nov. 2016 

I Alpha er det anledning 
til å utforske den kristne 
tro i et åpent og 
avslappende miljø. 
Alpha består av 10  
tankevekkende 
samlinger på
torsdager 
kl 19.00-21.45.
I tillegg blir det en 
felles Alpha-lørdag 
i IMI-kirka 29. okt.

Mer info på sunde-menighet.no eller tlf 51 59 46 00.
Påmeldingsfrist 7. sept. 

SUNDE MENIGHET
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SUNDE MENIGHET

Sunde menighet
Besøksadrsse:  Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord 
Postadresse:  PB 201, 4001 Stavanger
Telefon:  51 59 46 00    
E-Post:  Post@Sunde-menighet.no
Bankktonr:  3201.31.65628

     Tlf arb.    Mobil    E-Post
Daglig leder Helge Brunstad  51 59 46 03 996 10 003 Helge@Sunde-menighet.no
Sokneprest-vikar Sigve Vidnes 51 59 46 04 951 47 974 Sigve@Sunde-menighet.no
Menighetsmusiker (50%) Åshild Spikkeland 51 59 46 08 412 17 463 Ashild@Sunde-menighet.no
Diakon Kristin H. Dyrstad  51 59 46 02 981 15 966 Kristin.D@Sunde-menighet.no
Trosopplæringsleder (60%) Kristin Wallem Dahl 51 59 46 06  478 65 241 Kristin.W@Sunde-menighet.no
Trosopplæringsledervikar (40%) Inger Hodne Immerstein 51 59 46 06  472 61 918 Inger@Sunde-menighet.no
BU-leder Miriam Røren 51 59 46 06  Miriam@Sunde-menighet.no
Vaktmester/kirketjener (60%) Astrid H. Pedersen 51 59 46 05 464 32 130 Astrid.P@Sunde-menighet.no
Menighetssekretær (20%) Kristin Ascárd 51 59 46 08  Kristin.A@Sunde-menighet.no

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

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

Formiddagstreff
For pensjonister og
 andre interesserte

3. mai, Sunde bedehus 
Elisabeth Vigre har andakt og 

forteller fra Kautokeino.

24. mai, Sunde kirke 
Diakon Kristin H. Dyrstad forteller om 
sin morfar Birger Breiviks liv og virke.

Formiddagstreffet varer 10.30-12.30.

Strikke-
kafé

kl 11.00-13.00 i Sunde kirke 
19. og 31. mai

Søndag 8. mai kl. 11.00. 
Søndag før pinse. Joh. 16, 12-15. 
Sigve Vidnes. Nattverd. Offer til 
Menighetsarbeidet. Søndagsskole.

Pinsedag 15. mai kl. 11.00. 
Joh. 14, 23-29. Sigve Vidnes. Natt-
verd. Mani Aminzadeh, fløytist. 
Offer til Misjonsprosjektet. 

Søndag 22. mai kl. 11.00. 
Treenighetssøndag. Luk. 24, 45-
48. Olav Kristian Tangeland. Dåp. 
Nattverd. Offer til Menighetsar-
beidet.

Søndag 29. mai kl. 19.00. 
Gospelmesse v/Senex og Einar 
Arne Garlid. Nattverd. Offer til 
Barne- og ungdomsarbeidet.

Velkommen til gudstjenester

Ta med strikketøy eller annet håndar-
beid, eller kom for en sosial formiddag.

Søndag 5. juni kl. 11.00. 
3. søndag i treenighetstiden. 
Sprell Levende gudstjeneste for 
hele familien. Sigve Vidnes. Dåp. 
Nattverd. Offer til Krik, Kristen 
Idrettskontakt. Kirkekaffe ute 
(med værforbehold).

Søndag 12. juni kl. 11.00. 
4. søndag i treenighetstiden. 
Matt. 9, 35-38. Tema: Givertje-
neste. Sigve Vidnes. Nattverd. 
Offer til Misjonsprosjektet. 

Søndag 19. juni kl. 11.00. 
5. søndag i treenighetstiden. 
Matt. 18, 12-18. Sigve Vidnes. Dåp. 
Nattverd. Offer til Menighetsar-
beidet.

DØPTE
03.04.16 Ask Sivertsen Ulseth
10.04.16 Selmer Dahle Ågesen
17.04.16 Nathaniel Bergsagel 
 (Revheim kirke)

DØDE
21.03.16 Jan Sverre Solland, 1945

Personalnytt 
Miriam Røren er fra 15.8. ansatt 
som BU-leder i Sunde menighet i 
100% stilling. Miriam har bodd 3 år 
i Stavanger, er 30 år og kommer fra 
Ulsteinvik på Sunnmøre.

Konfirmant 2017? 

Infomøte tors. 26. mai 

kl 18.00-19.00

For foreldre og konfirmanter

Konfirmasjon 29. og 30.4.2017

Les mer på  Sunde-menighet.no

Pinsedag 15. juni
Velkommen til festgudstjeneste i 
Sunde kirke Pinsedag kl 11.00. 

Mani Aminza-
deh, dirigent 
i Kvernevik 
Skolekorps og 
lærer i Kultur-
skolen deltar 
med fløytespill 
sammen med 
kirkemusiker Ås-
hild Spikkeland.  

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

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

MONTÉRKUPPMai 2016

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

4% kjøpebonus på alt du kjøper 

Til festen

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

Velkommen
til bords!

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

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

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

Snitter (minimum 10 stk.)  29,- pr. stk
Vi lager våre snitter på spiralloff fra eget bakeri: Reker, roastbiff, svinestek, 
røkelaks og kokt skinke. Ønsker du også med karbonade,  
eller at vi skal smøre dine snitter på spiral kneip, er det bare å si i fra.  
Du kan fritt velge hvilke varianter du ønsker uten tillegg i prisen. 
Glutenfrie snitter 35,- pr. stk. 

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

Vi tar oss av alt til bestillingen, fra å gi råd til å kjøre ut. 
Kontakt oss for et tilbud på tlf.:51 93 30 00 /65. 
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