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Sunde IL A-lag

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

w w w. h a f r s f j o r d . n o / 5 1 8 9 6 0 9 0

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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Helge Brunstad, Nordvestens redaktør
gjennom 6 1/2 år, har overtatt driften av en
bokhandel i Sandnes og har av den grunn
valgt å slutte som redaktør av bydelsbladet
på Madla. Helge har nedlagt en formidabel
innsats gjennom disse årene, en frivillig og
ulønnet dugnadsinnsats. I neste nummer
kommer det en omfattende artikkel om
Helge, og jeg overlater til leserne å bli kjent
med han i den forbindelse. Jeg vil akkurat
nå bare si, – tusen takk, Helge.
Derfor er det jeg som denne gang figurerer som redaktør. Ingen
store endringer er planlagt, og Helge var med på redaksjonsmøtet da
dette nummeret ble gjennomført. Derfor er den malen som har vært
brukt i flere år også den vi vil følge fremover.
Jeg kom med i redaksjonen ved en tilfeldighet. Og det tror jeg er
noe som kan karakterisere alle som jobber med Nordvesten. Ingen
er lønnet, alle gjør sin jobb som en dugnad. Rett og slett en god
gammel dugnadsinnsats. Alle gjør det fordi vi er glad i den bydelen
vi bor i. Vi ønsker med Nordvesten å utgjøre en liten forskjell for alle
Madla-boere.
Det er Madla bydelsutvalg og Madlamark, Hafrsfjord og Sunde
menighet som «eier» bladet. Det blir utlevert gratis til alle hus
stander i Madla bydel. At vi kan gjøre dette baserer seg på den
nevnte dugnadsinnsats; – redaksjon, skribenter, annonseansvarlige
og de som sørger for distribusjonen. Alle er like nødvendige for
at dette går skal gå i hop. Og det er et bidrag fra bydelsutvalget
(kr. 50.000 for 2017) og annonsekronene som bekoster trykkingen av
bladet. Derfor er våre annonsører helt avgjørende for at vi skal få ut
bladet. Uten dem hadde vi ikke klart oss. Og som sagt, – totalt et
såkalt pluss-minus-prosjekt.
Så skal det ikke legges skjul på at flere av oss som jobber med
Nordvesten er pensjonister. Eller sagt på en litt annen måte,
– idealister. Vi føler det er kjekt å være med på denne dugnaden.
Vi mener at Madla trenger et bydelsblad.
At vi kommer ut kun en gang i måneden (unntatt juli-august)
gjør at vi sliter med å være dagsaktuell. Manusfrist er normalt ca. 25
i måneden, og etter at oppsett, korrektur og trykking er ferdig, kommer bladet i postkassen en av de første dagene i påløpende måned.
Derfor er flere av artiklene lokale, veldig lokale. Men det er slik vi
ønsker det. Vi forsøker å beskrive «grunnfjellet» på Madla.
Så er det også slik at et bydelsblad er selvsagt avhengig av å ha
god kontakt med sine lesere. Både i form av tips om aktuelle saker,
hvordan bladet kan bli bedre, være et forum for de som bor på
Madla. For det er alltid et forbedringspotensial. Også i Nordvesten.
Vi i Nordvesten ønsker alle våre lesere på Madla en flott
og solrik 17. mai!

Sunde IL A-lag.
Foto: KJ Foto (Kjell Jørgensen)
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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

Gulvbelegg

Tepper

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 hyggelig
kundekveld torsdag 4. mai
fra klokken 15 til 20!

Vår leverandør fra Tom Ford, Gant og
Swarovski tar med seg hele brillekolleksjonen
med alle vårens nyheter til butikken vår!

30%

på innfatningene
ÅPNINGSTIDER:

4 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

Man-Tors: 9-18

Fre: 9-17

Lør: 10-15

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 diskusjons
gruppe.
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.

MAI:
Onsdag 3. mai fra kl. 09.30. Demonstrasjon av Duka-maskin, en enkel
datamaskin til bruk på nettbank, e-post, internett m.m.
Onsdag 3. kl. 12.30. En lattermild time med komikeren Steinar Lyse. Det blir
muligheter for å kjøpe Steinar sin bok «Må jo bare le». Entrè kr. 50,-.

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 vår
hjemmeside og avisene. Det arran
geres 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

8. til 12. Hjerteuken - Samarbeid mellom Nasjonalforening for folkehelsen og
Skipper Worse AS. Se program på senteret.
9. – 15. Tur med Brita Blomquist til Alsace, Frankrike, fullbooked.
Tirsdag 9. kl. 12.30. Herlige unger fra Hannes Lekestue på Madla besøker oss
med vårlig sang og sjarm i bøtter og spann.
Onsdag 31. kl. 12.30. Hva finnes det av ulike arter av orkideen, tips, råd og hvordan en best tar vare på blomsten ved leder Anne Lise Nevøy, Orkideforeningen.
KOMMENDE AKTIVITETER:
Torsdag 1. juni - Dagstur til Eikemo i Åkrafjorden. Påmelding på senteret.
Onsdag 7. kl. 12.30 Foredrag, tema ikke klart.
Torsdag 8. kl. 10.30 Sommertur. Sted ikke bestemt. Påmelding.
Pris kr. 80,- pr. person for lunsj. Vi fyller opp egne biler og betaler sjåføren
kr. 50,- for bensin.

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

Vertskapsleder
Gro Sørli Sikveland

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

www.skipper-worse.no
E-mail: madla@skipper-worse.no
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Våren er ryddetid

Det ble mange kubikk med søppel til sammen.

I hele vinter har det vært et stort fokus i media på plast-avfall på strendene våre.
For mange har det vært en vekker å få se uhyggelige bilder av dyr som har spist eller
på andre måter er blitt skadet av det vi mennesaker kaster i naturen.

TEKST OG FOTO: JANE DORNER

I Madlaspeiderne har vi i flere år
hatt et samarbeid med Jæren friluftsråd om rydding av Jærstrend
ene, og i år har enda flere frivillige
deltatt i denne store rydde-dugnaden.
For oss i speideren er det naturlig
å være med å verne om naturen,
men en anne viktig ting er å lære
6 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

speiderne hva samfunnsengasjement er. Gjennom strandrydding
får vi gjort begge deler. I skolen har
alle barn hørt om søppelhåndtering
og fourensing, men ved å delta på
strandrydding får speiderne se med
egne øyne hva som skjer hvis vi
ikke håndterer avfallet vårt på riktig
vis, og de får se at det ikke finnes
noe annet system som håndterer
denne jobben. Alle er vi en del av

det samfunn som kaster avfall i
havet og til syvende og sist er det
også vi som må ta det opp igjen.
Når speiderne vanligvis drar på
tur i skog og mark er det en regel
at vi rydder etter os slik at det ikke
kan ses at vi har vært der. Denne
gang gjalt ikke denne regelen. Vi
dro på tur til Kolnes og Tjora og da
vi dro hjem kunne man definitivt
se at speiderne hadde vært der.

Senex - Kor med orkester inviterer til
JUBILEUMSKONSERT

25 ÅR MED SENEX

Sunde Kirke - Søndag 14. mai - Kl. 19:00
Billetter kr. 250,Forhåndssalg på sms til: Jan Helge 91649595, Margareth 90503575, Stian 95155014
Utsalgssteder: Vigdis frisør og Åsser å di frisør
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Madla IL med god start i 3. divisjon
TEKST: ARILD TOPDAHL

Madla IL står med 4 poeng etter de
to første kampene i årets serie. I
første kamp ble det 3-3 mot Halsen
i Larvik og i hjemmekampen mot
Express fra Fevik, ble det seier 2-0
etter scoringer av Chris Danielsen
og Lasse Ihle. Daglig leder i Madla
IL, Morten Tønnessen forteller at de
i år har som målsetting å etablere
seg i 3 divisjon og å være på den
øverste halvdel av tabellen. «Den
nye utvidede 3 divisjonen er tøff
ere enn fjorårets 3 divisjon, men
med en stor og sterk tropp er det
realistisk å tro at vi skal hevde oss
godt».
«Årets tropp er på 24 spillere og
av disse er 10 fra egen ungdomsavdeling. De i troppen som ikke
spiller på A-laget, får kamptrening
på senior 2 laget og på junior Elite
hvis de er juniorspillere. De første

En av nøkkelspillerne på årets Madla lag, Christoffer Talge i fint driv.

kampene har vist, at vi har spill
ere som står godt til hverandre og
fremstår som et lag.
Forberedelsene til årets sesong

har vært meget gode, med blant
annet en ukes treningsleir i Albir i
Spania. Vi gleder oss til fortsettelsen», sier Morten til slutt.

MADLA BYDELSUTVALG
Madla Bydelsutvalg behandlet på møtet 28. mars detaljregulering for Terneveien 56 i
Kvernevik. Eiendommen ønskes fortettet med 7 til 10 hus i form av konsentrert småhusbebyggelse. Husene er i to etasjer og har BRA på 120 til 170 m2. Alle hus har parkering
på egen tomt. Tilkomsten er fra Svane – og Terneveien med en vei som går over eien
dommen og kobler disse veiene sammen. Foreløpige skisser viser areal avsatt til lek.
TEKST: ARILD TOPDAHL

Oversendelsesforslag fra Kolbein
Haakon Lunde (V) følger saken.
«Utnyttelsegraden må ta hensyn
til omliggende boligbebyggelse og
trafikale forhold.» Forøvrig tas saken til orientering. Madla Bydelsutvalg vil bli forelagt saken igjen,
når fremdriften i planarbeidet er
kommet lenger.
Tilbakemeldinger fra
kommunen
Noen av disse er:
· M
ed bakgrunn
de ønskede end8
/ BRUK
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ringer kreves det full regulering.

·D
 et er 7 m høydeforskjell innenfor
området. Tilpasning til terreng
og omgivelser er viktig og det må
tas hensyn til bakenforliggende
boliger.
·G
 angforbindelse fra Svaneveien
mot Kvernevik Ring må ivaretas.
· Vi mener tilkomsten til området må skje fra Svaneveien, med
mindre det er tenkt utvidelse av
Terneveien.
·D
 et må være tilstrekkelig avstand
til Kvernevik Ring. Vanligvis er det
krav om 15 m avstand mot senterlinje vei.
· Det skal avsettes minimum 30
m2 til felles uteareal pr. boenhet.

Areal som er egnet til lek, opphold
og rekreasjon. Kommuneplanens
krav til solforhold skal oppfylles.

Sunde IL inngår samarbeid med KAPH
og HL
TEKST: HELEN HUSEBØ

Store ting på gang i Kvernevik
– Sunde IL har innledet samarbeid
med KAPH Entreprenør AS og Huseiernes Landsforbund.
– Dette er et kjempespennende
samarbeid og nybrotts arbeid som
skal ende i flere ulike prosjekter,
sier daglig leder i Sunde IL Helen
Husebø. At dette kan ha stor betydning for klubben er hun ikke i
tvil om.
Bakgrunnen for det som nå
skjer er at Kaph Entreprenør AS og
Huseierenes Landsforbund (HL) har
innledet et samarbeid som kommer til gode for HL´s medlemmer.
Huseiernes Landsforbund er en
organisasjon for alle som eier fast
eiendom. På grunn av sin størr
else, med 220.000 medlemmer på
landsbasis, er HL i stand til å gi
unike rabattavtaler, gratis juridisk
hjelp og kurs til sine medlemmer.
Avtalen mellom Kaph Entrepre
nør AS og HL innebærer at medlemmene får tilgang til flinke
kvalitetsbevisste tømrere som er
vant til serviceoppdrag hjemme

hos kunder til ferdig rabatterte
timesatser eller fast pris om ønske
lig. Man kan også få tverrfaglige
løsninger – med alle fag som
rørlegger, elektriker, fliselegger
osv. – som blir koordinert av KAPH
Entreprenør hvis ønskelig.
Hva er det HL og KAPH Entreprenør
kan tilby huseiere i Kvernevik?
Alle som er eller som blir medlem i HL vil få tilbud om en gratis
hussjekk. Det betyr at fagfolk tar
en sjekk av boligen din – rekkehus, enebolig eller leilighet, sier
distriktsleder i HL Rogaland sør
Frode Rødder. Biler må på EU kontroll og denne sjekken kan sammenlignes med den. Vi ønsker å gi
huseierne økt trygghet.
Vi spør daglig leder i Kjell Ole
Frøland i Kaph Entreprenør AS om
hvorfor de starter med dette tilbudet i Kvernevik og i samarbeid med
Sunde Idrettslag?
– For oss personlig er det jo
supert å bidra til noe i den herlige
bydelen som vi vokste opp i, legger
han til. For også Petter Johansen og
Helge Johansen i KAPH-entreprenør

er fra og bor fortsatt i Kvernevik.
Det vil si at både gründerne og
hovedeierne er fra Kvernevik og et
resultat av oppveksten der. Ikke
bare skal dette gi noe tilbake til
klubben i våre hjerter. Vi håper
også at de som bor her ute vil
synes det er spennende, kreativt
og gøy.
Kort oppsummert er avtalen
som følger:
Medlemmer i Sunde Idrettslag
skaffer medlemmer til HL og får
betalt for hvert medlem. Som
medlem i HL får huseieren en gratis
hussjekk av Kaph Entreprenør AS.
Daglig leder i Sunde Idrettslag Helen Husebø oppfordrer alle
huseiere til å bli medlem av HL og
dermed få den gratis hussjekken.
Dette er en vinn vinn situasjon for
alle parter. Våre medlemmer vil
besøke alle huseiere i Kvernevik for
å informere om tilbudet. Ta godt i
mot dem.
Ønsker du mer informasjon så er
det bare å sende en mail til Helen:
dagligleder@sunde-il.no

Fra venstre: daglig leder Kjell Ole Frøiland, Petter Johansen leder prosjektavdeling i KAPH Entreprenør AS, daglig leder Helen Husebø i Sunde IL
og Frode Rødder distriktsleder i HL Rogaland sør. Foto: Thomas Ims clapter.no.
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Velkommen til Madlaleiren!

Foto: Magne Åhjem, Sjøforsvaret.

Det er en glede å igjen kunne
ønske beboerne i Madla bydel
velkommen til 17.mai-feiring her
ved KNM Harald Haarfagre. I år
er den 59. gang for dette unike
sivile og militære samarbeidet
mellom Madla bydel og KNM
Harald Haarfagre. Vår måte å feire
nasjonaldagen på er en verdig
markering, samtidig som det gir
oss anledning til å ta vare på det

fellesskapet som er mellom leiren
og bydelen. I fjor var det 60 års
jubileum for at bydelen fikk sin
egen feiring, og til neste år feirer
vi 60 års jubileum for markeringen av 17. mai her i Madlaleiren.
17. mai feiringen i leiren har
med andre ord lang tradisjon i
Madla bydel, og mang en beboer
i bydelen har tråkket sine barnsben i leiren på Grunnlovsdagen.
Grunnlovsdagen er kanskje den
dagen hvor flest av oss holder fast
ved tradisjonene. Og tradisjon tro
inneholder programmet for dagen
taler og musikk, pølser og is, gøy
og leker for de minste. Dette er
den dagen barna står mest i fokus
med sin barnslige glede og forventning. Men det er også en dag
for tilbakeblikk og refleksjon. Å få
leve i et fritt land og demokrati er
ingen selvfølge i verden i dag, og
vi kan være takknemlig for å leve
i et så godt land som Norge. I 2017
kåret FN Norge til verdens lyk-

keligste land, noe vi som nasjon
kan være enig i.
Vi har lagt ned mye ressurser
for at markeringen av nasjonaldagen skal bli så vellykket som
mulig. For å skape en verdig
ramme rundt denne store dagen
har befal og soldater stått på i
lang tid. Og jeg håper vi tilfredsstiller de forventningene som
finnes, både for store og små.
Gratulerer med dagen!
TOR FREDRIK JOHANNESSEN
Kommandør
Sjef KNM Harald Haarfagre

Program 2017

17. mai toget Madla 2017

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:

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

• Åpning ved Leder 17. mai komité 2017, Kristen Høyer
Mathiassen.
• Sjef KNM Harald Haarfagre, Kommandør Tor-Fredrik
Johannessen ønsker velkommen til leiren.
• Tale for dagen ved Dina Ueland Ugelstad, elevråds
leder ved Gosen skole.
• Annonsering av togets vinnerklasse.
• Korpsene spiller tre vers av Nasjonalsangen.
1100 Idrettsaktiviteter, konkurranser, barneleker,
stafett og tautrekk.
1130 Gudstjeneste i kapellet på KNM Harald Haarfagre.
med Sjøforsvarsprest Orlogskaptein Tom Krager
1230 Arrangementet avsluttes.
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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 19. mai 2017.
Beste skoleklasseinnslag i 17. mai toget vil bli premiert.
Parkering Amfi Madla, parkeringsanlegget vil være
åpent kl. 0730 til 1430. Gratis parkering.

17. MAI PROGRAM

Kvernevik 2017

17. mai program Kvernevik

Rekkefølge i toget

07.00 GOD MORGEN! Hurra for 17. Mai!
KVERNEVIK SKOLEKORPS vekker bydelen.

1. Brannbil
2. 17. mai-komiteen
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

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 2017 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.

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.
PASS PÅ TRAFIKKEN / 11

17. mai
Som mange andre i Norge
har vi gledet oss til denne
spesielle dagen. For litt
over 200 år siden fikk
Norge sine egne flotte
lover som skulle gjøre oss
til et fritt og godt land. Det
var Danmark som styrte
over oss da, og så ble det
Sverige, men til slutt fikk
vi bestemme over oss selv.
Selv om de ble skrevet i
1814, så betyr de like mye
for oss den dag idag.
I motsetning til mange
andre land hvor det ofte
er soldater som går i tog
på nasjonaldagen, så er
det vi barna som går i
tog i Norge. I de glade
barnetogene synger vi fine
sanger som Alle fugler og
Det går et festtog gjenn
om landet. Vi vifter med
flaggene våre, gleder oss
til å spise pølser og is, og
pleier også ha kjekke konkurranser og stafetter.
Uansett hvilket vær det
er koser venner og familier
seg sammen med masse
god mat og drikke. Over
hele Norge har vi også
folketog, hvor ikke bare
barn, men de voksne også
deltar i forskjellige aktiviteter. Vi kan også se på
russetoget, noe som pleier
å være barnas favoritt.
Alle kan være med å
delta på Norges nasjonaldag. Uansett hvem de
er, og hvor de er ifra. Det
viser bare at 17. mai er
en flott dag som alle kan
være med å feire.
Gratulerer med dagen
alle sammen! Kos dere på
selveste nasjonaldagen
med masse god is!
Alexander H. Fagerheim,
7C, Frida K. Gripp, 7B,
Camilla S. Øye, 7A og
Mattias I. Nilsson, 7A

17.mai
Denne dagen er en glad dag
Vi ser folk av alle slag
Vi går i tog og smiler

Trine B. Lundetræ, 2A.

Velkommen til
på Kvernevik s
Husk!

Ingen mennesker tviler

-Ta med småpenger til matsalg, loddsa

Vi synger og vi ler

-Bor du ved ruten? Pass på at alle bile

Og brannbilen vi ser
Vi kan vel aldri få nok å si

-Ta gjerne med en stol eller to da det o

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.

Fiona 1EF

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

Veronica Pavlovna Ermakova, 2A.

O
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Kristina 2C

Mathilda 2C
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Annamaria Guitierrez stod for grunnstens
nedleggelsen. I bakgrunnen Synnnøve Lyssand
Sandberg fra Statsbygg.

Nordvesten nr. 3 med i

Grunnstensnedleggelsen på Jernaldergarden
TEKST: JARLE LØNO
FOTO: ARILD TOPDAHL
Jernaldergarden er en av de viktigste
turistattraksjonene i Stavanger og det
nye besøkssenteret skal fungere som
et velkomst- og servicebygg. Bygget
er i ferd med å reise seg, og selve
grunnstensnedleggelsen ble gjort
19.april. Bydelsbladet Nordvesten var
en av gjenstandene som ble støpt fast
i betongen.
Det var Arkelogisk museum og Statsbygg som hadde gleden av å invitere
til grunnstensnedleggelse for det nye
besøkssenteret på Ullandhaug. Først
var det velkommen og tale ved byggherredirektør Synnøve Lyssand Strandberg fra Statsbygg. Deretter var det tale
og grunnstensnedleggelse ved leder i
kommunalstyret for kultur og idrett,
Annamaria Guitierrez. Hun poengterte at i folkevandringstiden skjedde
massive folkeforflytninger i Europa, og
Guitierrez, med en mor fra Ungarn og
en far fra Cuba, hadde et godt poeng
når hun sa at vi i utgangspunktet var
innflyttere alle sammen.

Når det gjaldt grunnstensnedlegg
elsen var det flere gjenstander som
var blitt lagt i grunnstensskrinet. Blant
disse var det også nr. 3 av Nordvesten, –
det nummeret som inneholdt en artikkel om prosjektet i forkant av oppstart.
Så derfor er det en slags kobling mellom
bydelsbladet, Madla-befolkningen og
besøkssenteret. Den formelle delen ble
avsluttet med en tale ved prorektor Dag
Husebø ved Universitetet i Stavanger.

Talene belyste også samarbeidet i
prosjektet mellom Statsbygg, Stavanger
kommune, universitetet i Stavanger og
arkeologisk museum, som ble en del
av universitetet i Stavanger i 2009 (eget
fakultet).
Grunnstensnedleggelsen ble avsluttet med servering av tidsriktig «tapas»
på Jernaldergarden, samt innføring om
gårdens historie.

Jernaldergården er gjenreist på restene etter en bondegård fra folkevandringstiden
– 350-550 e.Kr.
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Ny brillebutikk på Madla
Mette Surdal.

Rett før jul i 2016 åpnet en ny butikk i Stahlgården. Det var optiker Magne
Roalkvam som sammen med sin kone Siri og sønnen Eirik, startet Madla Optikk,
etter at han hadde solgt Brillehuset og jobbet hos Synsam en periode.
TEKST OG FOTO: ELSE-MARIE REVHEIM

Forretningen er oversiktlig og lys,
med briller utstilt på alle veggene.
Nordvesten var innom og slo av en
prat med Mette Surdal og optiker
Eirik Sætre Roalkvam. Det er viktig å
finne rett brille/solbrille som passer
til ansiktsformen, sier Mette Surdal
og ramser opp alle merkene som er
utstilt. Vi har motebriller fra Dior,
Marc Jacobs, Michael Kors, Carmen,
Celine, Ray Ban, Evfa Attling, Max
Mara og selvfølgelig Tom Ford, en
designer som overtok Gucci, fikk
det på beina igjen, og i tillegg
startet et eget merke som ble uhyre
populært. Hun har selv en Tom
Ford-brille, sier hun smilende.
Madla Optikk kan tilby helsesjekk
av øyne og syn, har synsfeltmåler
som blant annet er viktig for yrkes14 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

sjåfører, netthinnekamera, trykkmåler og DNeye, et apparat som
tilpasser styrken ved varierende
lysforhold. Du kan ha så mange
maskiner du vil, men bommes det
på den personlige tilpasningen, er
ikke brillen god nok, sier optiker
Eirik Roalkvam med et smil.
Vi har også mange prøvelinser,
slik at de som foretrekker linser
kan få det, og selger linser på nett
via kjeden C-optikk.
Nordvesten lurer på hvordan det
går med den nystartede butikken.
Vi har heldigvis hatt mye å gjøre,
og mange kunder kjenner Magne
Roalkvam fra tidligere, sier Erik.
Dessuten, her har vi god plass, god
kapasitet og ikke minst parkering
rett utenfor døra. Det har vist seg å
være en fordel for dem som ikke er
så gode til beins, sier han.

Madla Optikk er i Stahlgården.

Briller/solbriller på alle veggene – og bilen rett utenfor.

Optiker Eirik Roalkvam.
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Frimerker
er fremdeles «in»
De som trodde at frimerker var ute av bruk og kunne kastes på historiens
skraphaug, har nok tatt feil. Selv om elektroniske hjelpemidler som mobiltelefoner
med SMS og PCer med e-post har overtatt mye av den tradisjonelle kommunika
sjonsutvekslingen, er vanlige brev en fortsatt viktig del av vår hverdag. Fremdeles
henger det postkasser på hvert hushjørne i vårt land og venter på brev og kort.
TEKST: JOHN A. AASLAND

Litt historikk
De første frimerker så dagens lys i
Storbritannia 1840. Det var et portrett av dronning Victoria pålydende
1 penny som skulle innlede frimerkenes æra. Også tidligere var det
tatt forhåndsbetaling for å sende
brev, men det nye med frimerkene
var at det nå skulle være en felles
takst for hele landet, uavhengig av
avstand. Det var vekten som skulle
avgjøre hva et brev skulle koste. Det
var Rowland Hill selv som utformet
de første frimerkene, og det var
hans forslag som etter lang debatt
gikk gjennom i Parlamentet.
Utbredelse
Etter at Storbritannia hadde vist vei,
varte det ikke lenge før resten av
verden fulgte etter. Først ut var Brasil og deler av Sveits i 1843. Deretter
fulgte land på land denne nye og
enkle betalingsmåten for postutsendelse. I Norden var det Danmark
som var ført ute i 1851. Norge slo
Sverige idet vårt første frimerke
kom 1.januar 1855 mens det første
svenske kom et halvt år senere. Vi
merker oss at det første norske frimerket hadde riksvåpenet løve med
krone som motiv. Først året etter, i
1856, kom det første portrettbildet
av unionskongen Oscar 1.
Frimerkesamling som hobby
Det skulle ikke gå lang tid før det
å samle på frimerker ble utbredt i
store deler av befolkningen. Bare
16 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

Foran fra venstre: Harald M.T. Johnsen, Kåre B. Jørgensen, Bernt Reidar Johnsen.
Bak fra venstre: Helge Træland og Hans Kristoffer Goa.

få år etter at de første frimerkene
så dagens lys begynte ivrige per
soner å samle på disse små klenodiene. Ettersom antallet frimerker
økte utover i 1850- og 1860 årene
ble det mer systematikk i samlingen av frimerker. Vi fikk frimerkekataloger og etter hvert oppstod
det en hel rekke med klubber og
foreninger som hadde frimerkesamling, filateli, som sitt gjøremål.
Frimerkesamling har utviklet seg til
å bli verdens mest utbredte hobby,
men flere titalls millioner samlere
fra alle lag av folket. Norsk Filatelistforbund som ble stiftet i 1931,
hadde i 1996 106 medlemsklubber
med om lag 5000 medlemmer,
men tallet på frimerkesamlere i
Norge ligger omtrent på 100.000.

Frimerkeklubben «Løven»
Selvsagt finnes det også en frimerkeklubb i Madla. Den holder
til i Sunde/Kvernevik bydelshus
og har møter annenhver tirsdag.
Møtevirksomheten starter i oktober og varer til ut april. Så er den
en lang sommerferie. Vi lurer på
hvorfor «Løven» er valgt som navn
på klubben. For den mer innvidde
filatelist ligger svært klart i dagen.
Løvemotivet med riksvåpenet
preget det første norske frimerket
i 1855. Senere skulle nettopp dette
motivet gå igjen i en rekke norske
frimerker. Posthornet og løven er
det to mest brukte motiver i de
norske frimerker.

One Penny Black,
verdens første
frimerke fra 1840.

Det første norke
frimerket fra 1855.

Hvorfor ble klubben dannet?
I 975 var det en gjeng på 13 fri
merkeentusiaster som samlet seg
og ville lage en klubb der de kunne
utveksle tanker, ideer og ikke minst
frimerker. Av denne gruppen er det
nå tre stykker tilbake. Opprinnelig
bestod klubben bare av medlemmer bosatt i Sunde-Kvernevikområdet. I dag er det bare et av
medlemmene som bor innenfor
dette opprinnelige området.
Da løven og riksvåpenet hører
sammen, var foreningen oppe på
politikammeret for å høre om det
var greit å kalle klubben for Løven.
Politiet hadde ingen innvendinger,
og klubben har hatt dette navnet
siden den gang.
Medlemstallet i foreningen har
variert mye. For en del år siden var
det femti unger og ventelister for
å begynne i klubben. I dag er det
atskillig færre medlemmer (13), og
vi får vite at foreningen er klar til
å ta inn nye medlemmer når som
helst.
Kravet for å bli medlem var at
en betalte innmeldingen på fem
kroner, at en hadde en pinsett, et
forstørrelsesglass og en Norges
katalog. Det var en nedre aldersgrense på ti år.
Første tilholdssted var i noen
brakker kommunen hadde satt
opp omtrent det Smiodden skole
ligger i dag. Foreningen fikk låne
disse brakkene gratis av kommunen mot at de tok seg av
vaskingen. Gode bekjentskaper
gjorde at vaskejobben ble fort og
profesjonelt utført uten at filatelistene måtte bruke ekstra krefter på
denne prosessen.

Hvordan arbeidet klubben med
de unge?
Det var så mange unger som ville
starte i klubben at de etablerte
medlemmene satte som betingelse
at mor eller far også måtte bli med.
Dette ble gjort både for å engasjere
de voksne og for å få flere voksne
ledere med. Ved siden av en svært
lav medlemsavgift forsøkte foreningen å dra inn penger også på andre
måter. En av disse var å fungere
som kinovakter de ganger det var
kinoforestillinger på huset. Pengene gikk til innkjøp av frimerker og
til annet utstyr. Da klubben av og til
kan kjøpe inn frimerker rimeligere
enn privatpersoner fordi enkelte av
klubbmedlemmene har utviklet god
teft for gode kjøp, kjøper klubben
inn frimerker som den kan selge til
medlemmene for en billig penge.
Hvorfor har dere så stor interesse
av å samle på frimerker?
Vi får forklart at det hele begynte
på barnestadiet der glansbilder og
hobbybilder var populære samleobjekter. Etter hvert gikk de over til
frimerker og har holdt seg til dette.
Våre samlere har ingen problemer
med å innrømme at samlergleden
av og til har tatt form av en mani.
«Hvor gammel var du da du ble
syke?» var et spørsmål en av våre
hjemmelsmenn fikk.
Klubben samler nesten bare
på norske frimerker. Dette gjør at
det enkelte medlem får en fremragende innsikt i norsk historie.
Bak hvert eneste frimerke ligger
det en ganske omfattende historie, enten på personplanet eller
samfunnsmessig. Etter hvert som
de enkelte frimerker blir utgitt ser
medlemmene nytten og gleden i
å sette seg inn i bakgrunnen for
utgivelsen. Dette fører igjen nærmest til en unik forståelse av norsk
historie og samfunnsliv. At alle de
13 medlemmene er i besittelse av
det første norske frimerket fra 1855,
viser et tydelig engasjement.
Fremtidsutsikter
I dag er det bare tre skikkelige
postkontor igjen i Rogaland, og

Norge side 1.

frimerkebruken har gått ned i omtrent sammen takt som reduksjonen av postkontorer. Hvordan ser
foreningen på utviklingen videre?
En følge av flere e-poster er jo at
det blir færre brev med frimerker.
Økonomiske lover skulle da tilsi at
disse frimerkene skal bli mer verdt.
Nå skal det tilføyes at foreningens
medlemmer neppe er samlere for
pengenes skyld. Andre samleobjekter kunne nok ha vært mye mer
innbringende. De er likevel ikke
redde for at det skal bli slutt på
bruken av frimerker.
Generalforsamling
Medlemmene presiserer at foreningen har generalforsamling og ikke
årsmøte. Saken var oppe til behandling for noen år siden, og da
ble forslaget om navneskiftet avvist
med stort flertall. På generalforsamlingen har alle en stemme,
barn som voksen. Ellers får vi vite
at frimerkeinteressen i Stavanger
har gamle aner. Allerede på slutten
av 1800-tallet ble den første forening startet her i byen. Det har også
vært flere store frimerkeutstillinger
i området.
Nordvesten ønsker frimerke
klubben «Løven» lykke til med sitt
videre arbeid og ikke minst med
rekrutteringen av nye medlemmer.
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Teateret mitt

Vilde Westen og Siste Mohikaner
Vi gjør alt sjøl, sier Ellen Svanevik Olsen da Nordvesten tok en prat med henne
før Teateret Mitt, Sunde/Kvernevik Teaterverksted, startet forestillingen Vilde Westen
og Siste Mohikaner.
TEKST: ELSE-MARIE REVHEIM
FOTO: HELGE BRUNSTAD

Sang, dans og sprudlende
spilleglede
Stykket handler om cowboyjenta
Vilde og indianergutten Siste
(fordi han alltid kommer sist), og
cowboylandsbyen og indianerleiren
som blir plaget av tre monstre.
Handlingen er enkel, alle skal være
venner og samarbeide, så går alt
bra. Det som gjør at forestillingen
blir en fest er sangen, dansen og
spillegleden. Teatret mitt har medlemmer fra 6 til 18 år, og det var en
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opplevelse å se alle 35 på scenen.
Stemningen sto i taket, spesielt i
avslutningsnummeret da alle, på
scene, band og sal, sang Beatles:
All you need is love.
Teateret Mitt, Sunde/Kvernevik
Teaterverksted er en organisasjon
som tilbyr aktiviteter innen dans,
drama, sang, tekst, forming og
tegning for barn og unge i bydelen.
Minst en gang i året settes det
opp en forestilling, og foreldrene
er viktige medspillere. Hadde det
ikke vært for dem hadde det ikke
gått, sier Ellen Svanevik Olsen.
De driver kafe, baker, rigger scene
og rydder. Dette gjør at alle blir

en del av av miljøet i og rundt
teateret, det gir positive ring
virkninger og gjør bydelen til et
bedre sted å være. Alt drives på
dugnad, og det er bare amatører
som medvirker på scenen. Og det
er godt å se hvor bra samspillet
fungerer mellom «store» og «små»
avslutter hun.
Før sommerferien, på avslutningsfesten, skal alle de medvirk
ende se film av forestillingen, og i
september starter forberedelsene
til neste års forestilling. Nordvesten
ønsker lykke til, både med ungdomsrevyen til høsten og teater
forestillingen til våren.

DÅ ROCKEN
KOM TE MADLA
TEKST: SVEIN ARILD BERNTSEN
Blir du med meg og mimre litte granna,
og spole litt tebage te 1950 og 60 tallet?
Te den tidå då MUSIKKEN forandra livene
våres. Eg vil ta dokker med te Madla
mark som va foddle av musikkheltar
den gang. Våres egne Arne Bendiksen
og Jens Book-Jensen – ikkje minst di
udenlandske Pat Boone og Doris Day
tapetserte jo gutterommå våres.
Plutseligt ein dag så va alt snudd på
håve. ROCKEN tok hjertene våres, og
gjorde någe med oss, sånn at me aldri
blei den same ittepå. Sånn me såg det,
så va det nok sjøfolkå som blei rockeheltane våres.
Vårs egne Madlagutter som kom
hjemom fra «Junaiten» og fra Østen.
DI - med brylkremsveis og mørke jakker, foddle av silkedragar på ryggen.
DI med ferige røyg på innerlommen,
og som ga oss ungguttane tyggis med
smag av Amerika. Det va disse eg såg
hadde med någe spennanes i kofferten
- Nemligt vinylplader med den magiske
rockemusikken. På pladeomslagene såg
me artister som Little Richard, Chuck
Berry, Tommy Steele og Elvis. Adle disse
skreig livet av seg samen med trommer
og gitarer som nærmest flerra oss opp
innvendig. Musikken gjorde någe med
oss ska du veda. Klart me drømde om
dette ittepå…. Tenk at me ungguttane
fekk vera med disse «Teddy-rockerne»
hjem te seg for å hørra på nymusikken
Di sa te oss: «Kankje dokker kan komma
inn og skifta plader for oss, når me får
jentebesøg..?? så slepp me å reis’oss!
Skru opp lyden på fullt og åbna adle
dørene og vinduene. Heile Madla ska
hørra kor tøffe me e’! Tenk - på Madla

Fra venstre JAN KNOFF («Knoffen), DAG INGE SVENDSEN («Daggien») SVEIN A.BERNTSEN
(«Fennyen»), ANDERS VAALAND og PETTER A.NILSEN («Pedaen»). Lydfolk ikke med på bildet:
Annfinn Wessel og Asbjørn Følgesvold.

mark skole tok det heilt av då ein av
våres egne frimodige - «Kallen» kunne
gå fra klasserom te klasserom og spela
luftgitar, samtidigt som han sang: «Wa
babaluba-Tutti frutti-onnilutti!
Seinare ble det byturer på oss ungguttane, kor me kjypte oss små batteriradioer. Der fant me fram te den viktigaste radiostasjonen; «LUXEMBOURG».
Derfra kom jo musikken me elska mer
og mer.
I di lange mørke høstkveldane gjekk
me rundt med radioen på magen og
sang på tekstar me ikkje heilt forstod.
Det magiska i det heila va jo at vi følte
at me smelta inn i musikken. Itte kvert
blei gruppene STONES og BEATLES di store
heltane. Me levde jo fra plada te plada.
De utrolige fargerike plateomslagene ga
fantasien et sjokk. Heltane våres fekk
oss te å sleppa ut alt det me hadde av
hår og skjegg. Me såg jo at det provoserte de voksne. Samlingsplassen for oss
ungdommar i Madlamark blei mest på
«Caltex»-stasjonen. Ein iherdige voksen
mann i lyseblå Anglia kom ofte innom
og va provosert på kossen me såg ud.
Han kunne rulla ner vinduene i bilen
og roba te oss: «Sett dokker inn i bilen
min, så ska eg blåsa dunet av dokker!!
Neste steg va jo det STYSSTA…. Nemlig å stifta eget BAND. Me fekk jo lyst
te å spela sjøl sånn di gjorde inni
byen. Me tok bussen te musikkhand-

ler «Stokken», og fekk handla en del
musikkutstyr på kridå. Det hjalp godt
på når familien Vaaland i Haraldsgadå
ga oss øvingsrom i kjellerstuå. Her fekk
me utvikla oss som musikere på gitarer,
trommer og munnspill. Eg vett heilt
sikkert at våre lange soloar blei ein prøvelse for vertskapet. Endelig kunne me
stifta bandet «OCTOPUSES’» (se foto) På
vedlagte annonser ser dokker at me og
spelte te dans. På någen plassar blei me
henta me traktor. På di nystarta ungdomsklubbane på Madlamark skole og
på Sunde, så blei me populære gjester,
men på Bedehuset på Revheim blei me
kasta UD når di hørte at me hadde spelt
te dans. Me forstod ingenting.
Men våre trofaste jente-supportere
hadde tro på oss, og skrøyda oss opp i
veret. Så me meldte oss på ein Popkonkurranse på Buøy. (se annonse). Der
havna me på 3. plass, og blei slått av
gruppene Bernard Jenkins og Evil-sect
kor Reidar Larsen og Dag Bjørnsen var
frontfigurar. Her blei det nedtur kor
tårene tok oss Men musikken tok oss
videre - Neste band for oss blei Surstof». Det blei ein heilt aen historie.
Det rart å tenka på at me i 2017 ennå
går rundt å bere på di gamle musikkheltane våres i håve.
Takk for laget… snakkes
– Hilsen «Fennyen»
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Det nye parkområdet
ved Hafrsfjordbrua tar form

Området ved gamle Husebø Mek. har i løpet av dette året endret seg
betraktelig, og kommunens skisse ovenfor viser planene for hvordan det
skal sees ut. Forhåpentligvis vil det endelige resultatet bli fantastisk.
TEKST: JARLE LØNO

Kommunens parkavdeling, som
har ansvaret for det nye anlegget,
sier at åpningen nærmer seg og
at selve åpningen blir i slutten av
mai (senest 10. juni). Nøyaktig
dato er fortsatt ikke besluttet,
opplyser prosjektleder Even
Blengsli i Stavanger kommune.
Så langt er det ikke kjent hvordan
den offisielle åpningen blir, og siden
neste nummer av Nordvesten kom20 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

mer ut ca. 6. juni må leserne følge
med i andre medier for å bli oppdatert. Men det forventes selvsagt
at dette markeres på en høytidelig
måte. Ikke minst siden det har tatt
hele 37 år siden kommunen vedtok
i 1980 å omdanne det 5,7 mål store
industriområdet til et friareal med
park og tilgang til sjøen. Så dette er
et prosjekt som ordfører bør spandere noen minutter på.
Endelig vil altså området bli
tilgjengelig for befolkningen, og

ikke minst dem som er bosatt i
Kvernevik har noe å glede seg til.
Men også for alle andre turgåere vil
dette kunne bli en liten perle.
Området vil få en blanding av
plen og busker/trær, samt noe
sten. Midt på skissen vil det bli
en volleyballbane (14x22 m). Her
vil både unge, og kanskje de litt
eldre, kunne utfolde seg. Ytterst på
området er det trapp ned til sjøen,
så her vil det bli mulighet å stige i
land fra båt.

SOLHEIM BEDEHUS
Kvernevik NLM

Traneveien 16B

Søndag 14. mai kl. 11.00 Jon Håvard Gundersen
Onsdag 31. mai kl. 19.30 Nattverd
2. pinsedag 5. juni kl. 19.30 Øyvind Solheim
Søndag 11. juni kl. 11.00 Sommermøte

VELKOMMEN!

God sommer!
Åpningssamling 27. aug. kl. 11.00.

www.solheimbedehus.no

KVERNEVIK
SANITETSFORENING

SUNDE BEDEHUS
Sundeveien 29

Torsd. 18. mai kl. 19.30 Samtalemøte
Tirsd. 23. mai kl. 10.30 Formiddagstreff
Andakt v/ Aud Vihovde Hoftun fra Normisjon - Utlodning
Torsd. 01. juni kl. 19.30 Samtalemøte og Sommeravslutning

Velkommen til møtene og god sommer!
Sunde bedehusforening
v/Torbjørn W. Mobil: 41554773
Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677
w w w. s u n d e b e d e h u s . n o

dƌǇŐŐĞďĂƌŶŝƚƌǇŐƚŵŝůũƆ
<ŽƌƚƚŝĚƐďĂƌŶĞƉĂƌŬ

Sommertur til Vindafjord, torsdag 15. juni
Rundtur på indre Haugalandet, gjennom Tysvær,
Vindafjord og Ølen. Lokalguide gir oss innblikk i
jordbruk, industri, historie og kultur.
• Vi besøker Rogalands største geitebonde, med eget ysteri
på gården. Det blir smaksprøver og mulighet for handel.
• Turen går innom Ølensvåg til Granberg garveri.
Orientering. Salg av sau- og reinsdyrskinn.
• Middag på Frønsdal Aktivitetsgard.
• Besøk/hagevandring hos Unni Maries rosemaling i Ølen.
• Hjemturen går om Sandeid, Nedre Vats og
Skjoldastraumen. Eneste saltvannslusene
i Norge som fremdeles er i bruk.
Pris: Kr. 500 for medlemmer i Kvernevik Sanitetsforening.
Ikke-medlemmer kr. 850. Prisen inkluderer: Turistbuss med
sjåfør som guider underveis. For- og ettermiddagskaffe m/noe
å bite i. Middag - hjortegryte med dessert og kaffe.
Lokalguide på rundturen i Tysvær og Vindafjord.
Bindende påmelding:
Innen 1. juni til 99266081 eller 95238789.
Oppmøte ved bydelshuset Kvernevik kl. 08:15.
Beregnet hjemkomst ca. kl. 18:45.

BARNEVANDRERNE
- den gjemte historien
SUNDE OG HAFRSFJORD Formiddagstreff
reiser også i år på BUSS-TUR! Til Sørlandet!
TIRSDAG 13. juni 2017 Blir du med?
Avreise: Sunde kirke Kl. 07.45 og Revheim kirke ca. kl.
8.00-8.15 - Retur: ca. 19.30
Turen koster kr. 700,- pr. deltaker
Påmeldingen er bindende de siste 7 dager før avreise.
Påmelding: Torbjørn Frafjord, Mobil: 92253496/99091677

SMIODDEN
BARNEPARK

dĂŬŽŶƚĂŬƚƉĊƚůĨ͘ϰϱϬϯϲϭϳϲĞůůĞƌŵĂŝů
ũĞĂŶĞƚƚĞ͘ŽůƐƐŽŶ͘ŚĂƵŐĞΛƐƚĂǀĂŶŐĞƌ͘ŬŽŵŵƵŶĞ͘ŶŽ
ůůĞƌƐƚŝŬŬŝŶŶŽŵŽŐƐĞŚǀŽƌĚĂŶǀŝŚĂƌĚĞƚ͗^ƚŽƌůŽŵǀĞŝĞŶ ϭϭ
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Nordvesten ønsker å være et annonseorgan for foreninger
og lag som har møter eller arrangement de vil gjøre kjent.
Vi lager gjerne annonseforslag til dere og sender dere en
korrektur. Nordvesten blir lest av mange og har svært rimelige
priser sammenlignet med avisannonsering.

Denne annonsen koster kr 425 for foreninger og lag
(50 % rabatt i fht ﬁrmaannonser)

Ta kontakt på mail til annonse@nordvesten.net
eller mobil 412 03 297 (Ola Helgeland).

Annonsen når 20 000 mennesker i Madla bydel!
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du på hjemmesiden www.imarka.no
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Konfirmasjon 2018
Din tur å melde
deg på?
Dette handler ikke først og fremst
om hvilke svar du har funnet,
men om hvilke spørsmål du har. I
kirken er det rom for både tvil og
tro, usikkerhet, undring og ulike
meninger.
Kirkens konfirmanttid gir deg
mulighet til å oppdage og oppleve
troen på en måte som skolen ikke
har mulighet til å gi deg. Vi tar deg
med inn i undringen både rundt
Bibelen, kirka, troen, Jesus og Gud,
og rundt livets utfordringer og
gleder.
Konfirmasjon er alt dette
gjennom et år, og at det bes
en bønn for deg i kirka på den
store festdagen. Vi tror kirka har
noe til deg som kan bli svært
betydningsfullt.
Madlamark kirke har også et
tilrettelagt konfirmasjonsopplegg
for hele byen.
Informasjon og påmelding finner
du på Madlamark menighets
hjemmeside, www.imarka.no,
og innskrivingsdato (oppmøte)
er satt til torsdag 1. juni. Alle
kirkemedlemmmer får invitasjon i
posten i mai. Du finner også mer
info på www.konfirmant.no

Country-kveld
Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51

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

Edgar J. Paulsen
med sanger av countrylegenden
Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54

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

Billettsalg ved inngangen
kr 200,madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677
WWW.IMARKA.NO

Konfirmasjon i
Madlamark kirke
Søndag 7. mai
kl. 1100 - tilrettelagt
konfirmasjonsopplegg:
Anders Flåte Dobbe
Andreas Røed
Carl Milos Treichel
Christian Fløttum
Linn Høyer-Humberset
Oskar Engelsvold
Robert Undal Nilsen
Thiang Bik Van
Yonas Zarai G Michel

FØLG OSS PÅ
FACEBOOK

HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE
SOM SKJER I MENIGHETEN.
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KONFIRMANTENE PÅ PÅSKELEIR
Fra lørdag før palmesøndag til onsdag
før skjærtorsdag var 20 konfirmanter og
4 ledere på påskeleir i Etne. Leiren heter Loved Konf Camp, og blir arrangert
av Acta Normisjon.
Vi var tilsammen 420 konfirmanter med
sine menighetsledere og 55 frivillige unge ledere i tillegg til ansatte fra
Normisjon. Det var et variert program fra
morgen til kveld. Vi var tidlig oppe for å
få mest mulig ut av dagene.

volleyball. Mandagen hadde vi jenteog gutte seminarer, et felles seminar om
rus og ikke minst «Indiamarked». Det er
et marked hvor alle konfirmant gruppene hadde sine egne boder der de skulle
få inn penger til Acta Normisjon sitt
misjonsprosjekt «Kompis». Våre konfirmanter hadde tre boder: Kaste krem på 3
av lederne våre, kaste ball på flasker eller
kjøpe lodd på tre smekkfulle påskeegg.

To av dagene var alle konfirmantene delt inn i aktivitetsgrupper som de
hadde valgt på forhånd. 15 av våre 20
konfirmanter valgte å reise til skitrekket
i Røldal. De fleste andre hadde valgt

Det skjer i
menigheten
Følg med på www.hafrsfjord-menighet.no eller «lik»
oss på Facebook. Ta kontakt
med oss ved spørsmål!
Babysang Drop-in. Onsdag kl.
10.30. Ta med matpakke. Vi
står for kaffe og te.

Allsang og instrumental.
Kom gjerne med egne ønsker til
salmer/sanger

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.

Kantor Vit Kolos orgel og piano
og
Vebjørn Wiedsvang cello

Salmekveld Onsdag 31.5. kl.
19.30 – 21.00. Ved kantor Vit
Kolos.
Treffen Torsdag kl. 19 – 21
i oddetallsuker. Tilbud til
utviklingshemmede.
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Onsdager 31. mai
kl 19.30 – 21.00
Fri entré.

Det som vakte mest oppsikt var at leirlederen «ofret håret sitt». Høystbydende
fikk lov til å klippe han slik han/hun selv
ville. Resultatet ser vi på bildet. Da har
han allerede fått seg ansiktsmaling på
en av bodene.
Til sammen fikk vi inn 20 000,- kr til
prosjektet.
Av andre programposter på leiren kan
vi nevne møter i kirken, sosiale kveldssamlinger med brettspill, quiz og kiosk,
speed dating, diskotek og film. Det
kjekkeste var å bli kjent med andre og
fellesskapet var tilbakemeldingene fra
konfirmantene våre.

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@kirken.no

Sogneprest
Audun Erdal
51 93 92 55
Daglig leder
Magnar Helgeland
51 93 92 53

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i
Revheim kirke
Lørdag 6. mai kl. 11.00 og kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete
Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til
Barne- og ungdomsarbeidet.
Søndag 7. mai kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved Grete
Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til
Barne- og ungdomsarbeidet.
Lørdag 13. mai kl. 11.00 og kl. 13.00

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

Konfirmasjonsgudstjenester ved Grete
Stuen Vestøl og Audun Erdal. Offer til
Barne- og ungdomsarbeidet.
Søndag 14. mai kl 11.00.
Gudstjeneste ved Audun Erdal.

DØPTE

02.04.17 Henrik Nordahl Dalaker
Fredrik Tjemsland
Erik Vestrheim-Haukaas
08.04.17 Thor Hovland
16.04.17 Hanna Kristine Røysland
(Tysvær kirke)
23.04.17 Viva Helgeland Kruiderink

Nattverd. Offer til Kirkens Bymisjon.
Søndagsskolen starter i kirken og går

VIEDE

samlet over til Hafrsfjordsenteret.

08.04.17 Kristina Oftedahl Bjelland og
Eskil Hovland

Kontorfullmektig
Kristin Ascárd
51 93 92 52

Søndag 21. mai kl 11.00.

DØDE

Vaktmester
Astrid Pedersen
51 93 92 59

kole.

Kirketjener
Knut Amdal

Gudstjeneste ved Terje Torkelsen. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet. Søndagss-

Søndag 28. mai kl 11.00.
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp.
Offer til misjonsprosjektet i Nepal.

Solveig Bjørg Wallentinsen, f. 1935
Johanna Olsen, f. 1927
Marit Løvik, f. 1935

Innskriving av konfirmanter for 2017/2018
blir onsdag 14.juni kl.17.00 på Hafrsfjordsenteret. Påmelding skjer via nettet på
vår hjemmeside: hafrsfjord-menighet.no
fra 22.mai. Brev kommer i posten i mai.

Tirsdag 30. mai kl 11.00.
Menighetsrådsleder: Sigrun Melling
Menighetens sider i Nordvesten:

Gudstjeneste for eldre ved Eva Vassbø.

Åsmund Johansen.

Sang av Madlamark menighets mann-

Slåtthaug sykehjem spesielt invitert.
skor.
Søndag 4. juni kl 11.00. Høytidsgudstjeneste ved Anne Grete Hagen. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet.
Søndag 11. juni kl 11.00. Gudstjeneste
ved Anne Grete Hagen. Dåp. Offer til
Barne- og ungdomsarbeidet.
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Gospel Stars

Kaos og sang

Gospel Stars er en nystartet gospel gruppe for barn i Hafrsfjord menighet. Mange av de som er med har tidligere vært
med i JoyKidz, og Gospel Stars er for aldersgruppen fra 4
klasse og oppover.

80 små og store var samlet til Kaos og sang korøvelse 20.
april. Familiekoret har medlemmer i alle aldre, de yngste er
noen måneder gamle og de eldste er med som besteforeldre.

Våren 2017 har det vært 9 jenter som har møtt opp annenhver
torsdag for å synge sammen. Repertoaret er gospelsanger
både på norsk og engelsk. Fokus på øvelsene er å lære å synge
riktig, med rett stemmebruk men selvfølgelig først og fremst å
ha det morsomt sammen på øvelsene.
Koret opptrer på gudstjenester og menighetsarrangement og
har egen avslutningskonsert for hvert semester. De øver på
Hafrsfjordsenteret kl. 18.00-19.00 torsdager i partallsuker, og har
noen lyst til å bli med så ta kontakt med menighetskontoret.

LEIE LOKALER?
Hafrsfjordsenteret har flotte lokaler til både store og små anledninger!

Salong med plass til ca. 40 personer

Sal med plass til ca. 100 personer

Tilhørende kjøkken

Tilgang på prosjektor,
mikrofon og piano i begge
salene.
For leie og mer
informasjon, ta kontakt med
menighetskontoret på epost:
hafrsfjord.menighet.stavanger@kirken.no

Booking kan gjøres tidligst et år i forveien
Hafrsfjordsenteret, like ved Revheim kirke
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Ca. 35 familier har vært med på øvelsene våre i vår. Vi begynner
hver øvelse med en deilig ferdiglaget middag kl.16.30 og spiser
og koser oss sammen.
Etter middag deles vi oss opp i tre grupper, 0-2 år, 3-5 år og
6+. Vi synger sanger tilpasset hver aldersgruppe og blir bedre
kjent. Etterpå stiller vi oss opp som felles kor og øver på noen
sanger som vi synger sammen. Både barn og foreldre synger
for full hals! Til slutt spiser vi frukt og leker litt før vi går hjem i
18-tiden. De voksne får kaffe og prater i vei. Det blir både mye
kaos og mye sang når vi er samlet og det er kjempegøy!
Kaos og sang inviterer til konsert og sommeravslutning på
Hafsrfjordsenteret 4. mai, kl. 17.00, og der er alle velkommen!

SUNDE MENIGHET
HVORDAN KAN SUNDE MENIGHET VÆRE RELEVANT I 2020?
Kirkene i Stavanger har satt fokus
på egen organisasjon og er i gang
med det som mange vil kalle en
endringsprosess. Endringsprosessen skal først og fremst sette fokus
på hvor kirken skal være relevant
blant byens befolking de nærmeste årene. I hvilken grad er
Den norske kirke i Stavanger med
sine 17 menigheter relevant for by
og folk? Hvorvidt har vi en sunn
organisasjonskultur i en tid med
mange store endringer i kirke og
samfunn? Hvordan bør vi benytte
ressursene våre? Dette er blant
de grunnleggende spørsmålene
prosjektet «Kirken i Stavanger mot
2020» jobber med. Prosjektet skal
engasjere og involvere både de
ansatte og kirkens medlemmer.
Gjennom møter, gruppesamlinger og samtaler med frivillige og
ansatte er det kommet frem tre
områder som den enkelte menighet har jobbet ekstra med. Det er:
- «Kirkens diakonale fokus»
- «Kirkens hellige handlinger»
- «Kirken for ungdom»
I Sunde har menighetsråd, diakoniutvalg og ungdommer hatt

samtaler om hvordan vår lokale
kirke i fremtiden kan være relevant
for alle i Sunde bydel. Vi ønsker å
være en mer synlig kirke i nærmiljøet vårt og å spille på lag med
bydelens andre aktører. Et eksempel kan være å utvide samarbeidet til Sunde sykehjem. Ville ha
forandra heile setninga: Behovet
for noen som kan samtale og gå
tur med beboerne er oppgaver som
sykehjemmet trenger frivillige til.
Som en diakonal kirke i Sunde vil
dette være en måte menigheten
bidrar inn i bydelen på. Vi ønsker
at våre gudstjenester skal oppleves
som meningsfulle for barn, unge,
voksne og eldre. Det kan bety variasjoner i type gudstjenester. For
noen vil det kanskje være enklere å
komme på gudstjeneste en hverdag sammen med andre aktiviteter
slik at en da kan flytte en av søndagsgudstjenestene. Selv om det
en søndag ikke er gudstjeneste i
Sunde kan bydelens kirker benyttes
av de som ønsker søndagsgudstjeneste. Dette er eksempler på
hvordan Sunde menighet kan gjøre
sine aktiviteter mer relevante.
Mange endringsprosesser har

som mål å nedbemanne. Dette er
ikke en del av prosjektet. Men kirkene i Stavanger har også et ansvar
for at ressursene blir benyttet på
en god og riktig måte. Det må stille
spørsmål og hvordan stabene og
menighetene er organisert på beste måten å være på. Styringsgruppa
foreslår å endre strukturen fra 17 til
5-8 sokn, og å utfordre halvparten
av de som i dag er daglige ledere i
lokalmenigheter til i stedet å være
fagledere for ulike felles satsingsområder. Samtidig skal ingen kirker
stenges. Kirken skal være lokal.
For Sunde kan det bety at vi kan i
samarbeid med andre menigheter
videreutvikle våre gudstjenester og
tilbud til hele menigheten. Kanskje ikke alt arbeidet skal foregå
i vår kirke, men at noe vil være i
f.eks Hafrsfjord eller Madlamark.
Stabene vil blir slått sammen og bli
større arbeidsfellesskap.
Foreløpig er dette tanker og
endringsforslag som Stavanger
kirkelige fellesråd skal vedta i
løpet av høsten 2017. Målet er at
endringene skal iverksettes i 20182020, så kirkene i Stavanger går en
spennende tid i møte.

STOR AKTIVITET I SUNDE KIRKE TIRSDAG 4. APRIL!
Den store fellesaktiviteten var
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Speidere, KRIK´ere, konfirmanter,
ledere og voksne medarbeidere i
Sunde menighet var samlet for å utføre årets aksjon. Regionkoordinator
i Kirkens Nødhjelp Olav Myrstad innledet aksjonen i kirka. Det var stor
stemning! Gullbilletter var lagt ut i
noen hjem og det var om og gjøre å
finne disse for å innhente en premie. Kristin W. Dahl oppfordret til
fotokonkurranse der det var kåring
og premie for de tre beste bildene.
I tillegg hadde vi premier for de tre

beste til å samle inn penger. Etter
innsamlingen fikk alle nyte kakao og
boller mens stemning økte da den
tegnede grafen for innsamlet beløp
oversteg beløpet vi hadde samlet
inn i 2015!
I år kom det inn kr 39 656,-. Vi slo
resultatet i 2015 som var kr 37 766,-, i
2016 kom det «bare» inn kr 27 373,-.
En STOR TAKK til alle som deltok
på aksjonen og gav penger. Noen
bakte boller, kokte kakao, var sjåfør,
voksen veileder på innsamlingsruta,
telte penger, sendte ut og tok imot
bøssebærere, veiledet i forhold til

kartene bøssebærerne hadde med
seg, ryddet, ledet, skapte god stemning og koordinerte på annen måte.
Hilsen diakon Toril S. Ø. Marthinsen
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Konfirmantåret 2016-2017
Et strålende år med konf-undervisning
er over. Vi kickstartet høsten med leir på
Horve og avsluttet med dagstur til Brekko
med påfølgende overnatting i kirka. Årets
kull er en herlig gjeng som det er lett å bli
glad i. Sammen har vi gått et stykke vei
og forhåpentligvis har vi lært litt mer om
hvem både Gud og oss selv er.
Vi har fått gode tilbakemeldinger fra
konfirmantene våre. Særlig fornøyde er
de med turene vi har vært på. En del har
også sagt at de ønsker å være med som
ledere. Det gleder et ungt preste-hjerte.
Så kjære konfirmanter: Tusen takk for
tiden vi har hatt sammen. Det har vært en
stor glede!
For dere som har konfirmant i 2018
blir det informasjonsmøte i kirka 31. mai
kl 18:00.
Ha du spørsmål om konfirmanttiden ta gjerne en telefon eller e-post til fungerende sokneprest
Marius eller trosopplæringsleder Kristin. Kontaktinfo ser du på neste side.

Turgruppe
Vi møtes hver mandag
kl. 10.00, utenfor Sunde/
Kvernevik bydelshus.
En kaffekopp i etterkant,
i kirka eller i et hjem.
Alle er hjertelig velkommen!
Det er ingen påmelding eller
avmelding. De som møter
opp går tur hver mandag
gjennom hele året.

Åpen
bønnesamling
Torsdager kl. 14.00-14.45,
(4.,11., 18. mai og 1. juni)
på bønnerommet i Sunde kirke.
Onsdag 10. mai, bønnesamling
for Sunde menighet kl. 19.0020.00 i Sunde kirke.

Strikkekafé
Torsdager kl. 11.00-13.00
i Sunde kirke
4. mai og 18. mai
1. juni blir det tur til Folkvord
gårdsutsalg, Påmelding og
mere informasjon skjer på
strikkekafeen.
Ta med strikketøy eller annet
håndarbeid, eller kom for en
sosial formiddag med hyggelige folk!
Det blir servert formiddagsmat.
Enkelt program.
Alle er velkomne!

Vel møtt!
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Formiddagstreff
Tirsdager kl 10.30 –
12.30 for pensjonister og
andre interesserte.
Tir. 9. mai Solheim bedehus
Tale og sang av Einar Sunde
og Rolf Breivik
Trenger du skyss?
Ring dagen før til Oddvar
Larsen T: 992 77 182
Tir. 23. mai Sunde bedehus
Andakt v/ Aud Vihovde
Hoftun fra Normisjonen
Trenger du skyss?
Ring dagen før til Torbjørn
Frafjord T: 922 53 496 eller
Leif Helle T: 412 65 103
Alle er velkomne!

SUNDE MENIGHET
Velkommen til gudstjenester
Søndag 7. mai kl. 11.00.
4. søndag i påsketiden. Joh. 16, 16-22.
Marius Handegard Økland. Nattverd. Offer.
Søndag 14. mai kl. 11.00.
5. søndag i påsketiden. Joh. 15, 1-8. Marius Handegard
Økland. Nattverd. Offer.
Søndag 21. mai kl. 11.00.
6. søndag i påsketiden. Luk. 18, 1-8. Sprell Levende
gudstjeneste. 3-åringer invitert. Marius Handegard
Økland. Dåp. Offer. Nattverd
Søndag 28. mai kl. 11.00.
Søndag før pinse. Joh. 15, 26-27. Ola Ohm. Dåp.
Nattverd. Offer.
Pinsedag 4. juni kl. 11.00.
Joh. 20, 19-23. Høytidsgudstjeneste. Marius Handegard
Økland. Nattverd. Offer.
Søndag 11. juni kl. 11.00
Treenighetssøndag. Matt. 28, 16-20. Felles i Revheim
Søndag 11. juni kl. 19.00 Gospelgudstjeneste i Sunde

DØPTE

DØDE

02.04.17	Patrick BermudezNordtveit

28.03.17	Jacob Gerhard
Johannessen, f. 1925

09.04.17	Nathaniel Øverland
Endresen

30.03.17 Richard Meihack, f. 1934
18.04.17	Wilhelm Ingolf Trodahl,
f. 1941

Sunde menighet
Hjemmeside:
sunde-menighet.no
Besøksadresse: Mjughøyden 9, 4048 Hafrsfjord
Facebook:
facebook.com/sundekirke
Postadresse:
PB 201, 4001 Stavanger
Instagram:
sundekirke
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)
kirken.no
Bankkonto:
3201.31.65628
Org.nr:
976 993 373
Navn
Tlf. jobb
Mobil, epost
Daglig leder
Margreta Vik Stokke
51 59 46 03
971 65 445
ms839@kirken.no
Sogneprest (vikar)
Marius Handegard Økland 51 59 46 04
936 59 423
mo546@kirken.no
Organist
vakanse
Diakon
Toril Signe Ø. Marthinsen 51 59 46 02
936 49 934
tm858@kirken.no
Trosopplæringsleder
Kristin Wallem Dahl
51 59 46 06
478 65 241
kd479@kirken.no
BU-leder
Miriam Røren
51 59 46 05
901 45 241
mr927@kirken.no
Vaktmester/kirketjener (60%) Astrid H. Pedersen
51 59 46 05
464 32 130
ap679@kirken.no
Menighetssekretær (20%)
Kristin Ascárd
51 59 46 08		
ka494@kirken.no
Leder av menighetsrådet
Margrethe S. Svanes		
926 20 697
margrethe.svanes@lyse.net
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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

30

30

30

00
PR. PK

00
PR. PK

00
PR. PK

TERIYAKI PØLSE

RØKT BRATWURST

Gilde, 225 g, 133,33 pr. kg

Gilde, 225 g, 133,33 pr. kg

30
TEX MEX BURGER SVIN

PR. PK

KYLLINGBURGER BBQ

REMA 1000, 400 g, 75,00 pr. kg

39

00

Prior, 300 g, 100,00 pr. kg

00
PR. PK

119

00
PR. PK

STANGE KYLLINGLÅR M/SMØR

LAKSEFILET HVITLØK& URTER

Stanges Gårdsprodukter, 290 g, 134,48 pr. kg

Sjøfrisk Norge, 650 g, 183,08 pr. kg

Gjelder i Rogaland til og med 06.05.2017 - 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

