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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
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Tanker i tiden
KOLBEIN HAAKON LUNDE, MEDLEM AV BYDELSUTVALGET FOR VENSTRE

Etter å ha bodd nesten halve livet mitt i London og 
Los Angeles, har det blitt til at jeg har også bodd 
halve livet mitt på Madla. Faren min er fra Hauge-
sund og moren min er fra Stockholm. Jeg er derfor 
som mange andre på Madla en innflytter til denne 
flotte bydelen. Alle våre fem unger har vokst opp  
i Kvernevik i Madla bydel.
 Som innflytter har jeg prøvd å lære så mye jeg 
kan om Madla. Fra huset vårt kan vi se gamle 
helleristninger som viser at folk har bodd her i 
noen tusen år. I Vikingtiden var det flere hundre 
båtplasser her, og det var her slaget stod om å slå 

sammen alle fylkene og rikene til et rike. Slaget ved Hafrsfjord preger fortsatt 
bydelen vår. De tre sverdene  
i Møllebukta og militærleiren Harald Hårfagre minner oss om Madlas plass  
i Norgeshistorien. 
 Det var i 1965 at Madla kommune, Hetland kommune og Stavanger gikk 
 samme og ble en stor kommune, en by som har vært av stor betydning for 
Norge. Arne Rettedal(H) fra Madla ble ordfører og Per Barkve(V) fra Hetland ble 
varaordfører. Madla har blitt en stor og viktig bydel i Stavanger, en bydel med 
både lang historie og identitet. 
 Bedehusene og kirkene har også spilt en viktig rolle for Madlas historie og 
identitet. Revheim kirke fra 1865 står midt i bydelen. Sunde bedehus ble bygd 
i 1907, samme år som Madla handelslag. Mange barn har gått på hobbylaget 
i  Solheim bedehus, eller vært med i ungdomsarbeidet i Sunde bedehus eller 
Madla forsamlingshus. Disse har sammen med våre kirker vært viktige samlings-
steder for folk. 
 Det er viktig å ta vare på fortiden vår, og Madla historielag har gjort et fantas-
tisk arbeid når det gjelder å samle bilder, historie og fortellinger fra bydelen. De 
mange bøkene de har laget er av stor verdi, og er med på å styrke vår identitet. 
Disse bøkene er noe jeg vil anbefale.
 Bydelen vår har mange barnehager, fem barneskoler og tre  ungdomsskoler. 
Som ryddeansvarlig før 17. mai i Madla bydel får jeg anledning til å besøke 
skolene. Jeg er selv lærer, og vet at vi har gode skoler i bydelen. Skolene har 
bydelsidentitet, og på hver sin måte beriker de Madla.
 Det er ikke lett å komme utenom Madla handelslag når jeg skriver om min 
bydel. Handelslaget har gjennom mange år vært en viktig støtte for barne- og 
ungdomsarbeidet i bydelen. Det har vært en møteplass i over hundre år, og er 
blitt en viktig del av bydelen.
 Forandring kan skape irritasjon. Jeg husker at jeg ble lei når bankene og 
posten forsvant. Det virket så urettferdig, men post og bank i butikk har gitt oss 
mulighet til å hente pakker både tidlig og sent. Det er lett å oppleve forandring 
som noe negativt, men jeg tror at den kan gi oss nye og bedre løsninger.
 Bydelen har fortsatt noen utfordringer. En del ting tar for lang tid. Kollektiv-
feltet gjennom hele Madla vil ha stor betydning for oss når det står ferdig. Den 
flotte svømmehallen i Sunde/Kvernevik er på plass, og nytt bydelshus og lege-
kontorer er på trappene, men vi må fortsette å presse på slik at dette kommer på 
plass så snart som mulig. 
 Det blir planlagt og regulert for flere hundre nye boliger i Kvernevik, på Sunde 
og på Revheim. Dette vil gjøre bydelen vår enda mer folkerik. Den er nesten like 
stor som Sola kommune og dobbelt så stor som Randaberg kommune. Jeg tror 
at både Sola og Randaberg, i likhet med Madla vil kunne beholde egenart og 
identitet.
 Det er viktig å være en sterk bydel med egenart og egen identitet. Som med-
lem i Madla og Stavanger Venstre vil jeg fortsette å sloss for min bydel. 
 Takk til alle dere som er med å rydde bydelen. Takk til alle dere som er med 
som frivillige i barne- og ungdomsarbeid i Madla, og til alle dere som er frivillige 
på andre områder i bydelen. Dere er gode!

Prod.: Nordvesten / Kai Hansen Trykkeri
Opplag 9.150
Org. nr 970 558 551
Bankkonto: 3201.39.14388 (SR-Bank)
Web: nordvesten.net

Bladet utgis av Madla bydelsutvalg og 
Madlamark, Hafrsfjord og Sunde menig-
heter. Bladet distribueres gratis til alle 
husstander i Madla bydel.
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Forsidefoto:
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skal gå i folketoget 17. mai.
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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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MADLA BYDELSHUS

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 ut-
veksler 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.

Juni:
Torsdag 9. kl. 10.30
Sommertur til Holmavatn. Vi tar 
med oss mat, kaffe med «noget 
attåt». Påmelding. 
Pris kr.80,- pr. person. Vi fyller 
opp egne biler og betaler sjå-
føren kr. 40,- for bensin.

Vårplan for trening, siste dag 
fredag 17. juni.

Sommertrening starter opp 
 mandag 20. juni til 1. juli og 
starter opp etter ferieavvikling  
1. august til fredag 19. august. 
(treningsplanen ikke klar,  
ta kontakt med senteret for  
nærmere info).

Høstplanen for trening starter 
opp mandag 22. august. Vertskapsleder  

Gro Sørli Sikveland

MADLA
Madla bydelshus

Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

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

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

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

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

Hilsen 
Vertskapsleder Gro Sørli Sikveland

Vertskap Eli Bryne og Anne Solveig Bang

Frisør Inger Maribu
Fotterapeut Anita Holstad Joa

Se nærmere info: 
”Det skjer” i Rogalands Avis 

og ”Kalender” Stavanger Aftenblad

www.skipper-worse.no
E-mail: madla@skipper-worse.no

Vi ønsker alle en riktig 
GOD SOMMER!
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TEKST: JANE DORNER

Kano padling er en populær akti-
vitet for speidere, og i mai måned 
starter vi årets kanosesong. Madla-
speiderne her også i år plassert 
ut kanoer ved Store Stokkavann 
som er et fantastisk sted for kano 
aktivitet, og hvis ikke du viste det 
så er det fortsatt mulig å padle ut 
til Storholmen og finne skatter der. 
Det fikk beverspeiderne oppleve på 
sin kanotur. 
 Gøy med vann kan være så 
mangt. Å bygge sin egen båt for 
deretter å delta i race ned Mølle-
bekken kan være spennende, og 
har det nylig vært regn blir det 
god driv nedover bekken. God driv 
fikk også speideren som fikk være 
med og seile en skikkelig seilbåt på 
 Byfjorden. Med god vind i seilene 
var det bare store smil hos alle og 
stor stas å få være med på opp-
gaver som skulle gjøres underveis. 
 Lange perioder med fint vær i 
mai har gitt flotte opplevelser ute i 
skog og mark. Endelig ble det tørt 
nok til å klatre ute i stedet for inne 
i idrettshall. Det gir et skikkelig sug 

i magen å klatre høyt over skog-
bunnen langs en bratt fjellvegg, 
og en god mestringsfølelse når en 
har klart å overvinne seg selv ved å 
klatre et par meter høyere enn sist. 
 Mai måned er også tid for for-
beredelse til Madlaspeideren sin 
årlige gruppeleir i Oltesvik. Her drar 
alle madlaspeidere på leir sammen 
en helg og har det kjekt i lag med 
leirbygging, knutestafett, leirbål og 
ikke minst marked hvor speiderene 
har mange forskjellige aktiviteter 

Våraktiviteter  
i Madlaspeiderne

Aksel Korbøl, Fredrik Hammersland Aas og Kristian van der Meijs på nye eventyr.

Båter bygges for seilas i Møllebekken.

Mathea sitter ved roret.



PASS PÅ TRAFIKKEN / 7PASS PÅ TRAFIKKEN / 7

for hverandre. Flokk torsdag I har 
lagt seg i trening på knuter så de 
i år kan gå helt til tops i konkur-
ransen.
 17. mai er en travel dag, men for 
noen speidere er det også nød-
vendig å trene litt i forkant. Det er 
tradisjon at alle speidergruppene 
i Stavanger stiller med speidere til 
flaggheising i byen tidlig om mor-
genen og som flaggbærere i Folke-
toget. Da er det viktig å kunne hei-
se flagget riktig og ikke minst bære 
fanen gjennom hele folke toget. De 
som er med som fane bærere blir 
tildelt flaggbærer merket. 
 I flokk torsdag II har speiderne 
i vår valgt å gjøre en jobb for å 
samle inn penger til den årlige 
speideraksjonen. Det er  Norges 
speiderforbund sitt bidrag til 

Trygve har knutekonkurranse med flokk torsdag I.

Maren Nicolai og Sebastian fant skatten på 
Storholmen.

Da er vi klar for race ned møllebekken.

Ulrik Georgsen og Gardar Bjørnebo var fane-
bærere for Madlaspeiderne i år.

Høyt henger hun men sur er hun ikke.

Flykningehjelpen. De har gjort en 
flott innsats med både hagearbeid, 
vask av bil og salg av kaker. Det ble 
kr 1.100,- til hjelp for Syriske barn 
som er flykninge i Libanon så de 
kan få skolegang.
 I speideren har vi speiderme-
toden. Det er treningsprogrammet 
for speidere. Noen av de viktigste 
elementene her er samfunnsenga-
sjement, progresjon i aktiviteter og 
ferdigheter, symbolikk, friluftsliv 
og learning by doing, medbestem-
melse og ansvar. Elementer som 
skal være med å bygge selvstendige 
barn, og senere voksne, som kan 
ta ansvar for seg selv og andre. 
Tenk dette får vi til gjennom kjekke 
aktivitet hver eneste uke. Speiding 
er lærerikt og gøy. Er det ikke gøy 
er det ikke speiding.
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Forurensningen
På 70 og 80 tallet ble jordbruket 
rundt vatnet intensivert og det må 
nok bære litt av skylden for at vat-
net ble tilført mye næring. Resul-
tatet ble tilgroing av gyteplassene 
for røyr og algeoppblomstring om 
sommeren. Utbygging (bolig og 
næring) rundt vatnet har forverret 
situasjonen selv om landbruket nå 
er på tilbakegang og tilfører mindre 
næring enn tidligere.
 Det har vært satt i gang flere til-
tak for å bedre situasjonen. Land-
bruket har fjernet og redusert sine 
utslipp og kommunene har fjernet 
kloakkutslipp på Randabergsiden 
og i Krossbergkroken. Det er bygget 

et par renseparker (en ved Friheim 
og en i Goavika) med betinget 
suksess riktignok. Og vatnet inngår 
i en årlig måling av helsetilstanden 
i regi av IRIS.
 Det er mange misforståelser om 
hva vatnet er plaget av. Det tilføres 
ikke gift, tungmetaller eller unatur-
lige stoffer til vatnet. Men til siget 
fra områdene rundt inneholder mye 
næring (nitrogen, fosfor etc – det 
samme som vi bruker i hagen for å 
få plantene til å vokse). Resultatet 
er at plantene i vatnet gror godt – 
både siv, grønske og algene som 
svever fritt i vatnet. 
 Vatnet er ikke surt som høy-
fjellsvatna var plaget av i sin tid, 
men det er faktisk basisk pga av all 
næringen.

 De siste årene har vi også fått en 
algesort som kalles blågrønnalger 
(egentlig en bakterie) som i visse 
tilfeller kan skille ut en gift som 
ikke er heldig for pattedyr. Hvorfor 
den dukket opp i slike mengder vet 
ingen, men den er også kjent fra 
andre næringsrike vann på Jæren. 
Den er ikke like påtrengende hvert 
år. Når dette skrives er vi godt ut i 
mai og vatnet er reint for alger.
 Den vanlige syklusen i Hålands-
vatnet er at vatnet blir grønt utover 
forsommeren for så å bli klart igjen 
på ettersommeren. Dette skyldes 
visstnok at algespiserne (mikro-
organismer) formerer seg kraftig 
med tilgangen på så mye mat, men 
tilslutt tar de overhånd og beiter 
algene ned. 
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Hålandsvatnet ligger på grensen mellom Randaberg og Stavanger og har  utløpsbekken 
sin i Kvernevik. Historisk har vatnet vært litt bortgjemt nord i utmarka til Sunde-
gårdene. Vatnet er på 1200 mål og har et lite nedbørsfelt så gjennomstrømmingen  
i vatnet er liten. Vatnet har ingen åpne bekker som renner inn i vatnet. Randaberg 
kommune forsøkte å utnytte de få fallmeterne ned til sjøen og bygde et lite kraftverk. 
Det ble fiasko. Ellers var vatnet kjent for sin fine røye eller røyr som det heter her.

Hålandsvatnet – en giftpøl eller  
et natur- og fiskeeldorado?

Hålandsvatnet mot sør fra Risnes. Friheim og 
Krossbergkroken i søndre enden av vatnet. 



 Forurensningen har for eksem-
pel liten eller ingen betydning 
på fisken i vatnet. Den er frisk og 
vokser faktisk fort. Grunnen er at 
algespiserne er mat for høyere-
stående organismer som igjen er 
mat for fisken. Og vatnet fremstår 
derfor også som næringsrikt for 
fisk. Så aldri så galt at det ikke er 
godt for noe.

Bading i vatnet
Hålandsvatnet er normalt ok å 
bade i. Men er nok ikke ett typisk 
godt badevann. Hvis eller når blå-
grønnalgene slår til vil kommunene 
sette opp advarselsskilter («Bading 
forbudt»). Det er fullt mulig selv 
å se når dette er ett problem. Ser 
en flytende flak av alger som er 
blåaktig er det et dårlig tegn. Men 
det pågår en periode for så å rette 
seg. Skiltene kan nok bli stående 
lenge (for sikkerhets skyld). Koli-
bakterier er også et helseproblem i 
badevann og kommer fra kloakkut-
slipp eller gjødselkummer. Selv om 
kommunene nå har fjernet 80% 
av kloakkutslippene gjenstår noen 
hus, men antakelig er problemet så 
lite nå at det ikke har noe å bety 
for bading.

Hålandsvatnet som fiskeplass
På slutten 80-tallet samlet grunn-
eierne seg og sammen med myn-
dighetene ble det utført en vurde-
ring om vatnet kunne bli attraktivt 
for sportsfiske. Dette ble startskud-
det for en kultivering av vatnet 
med årlig utsett av aure, regulering 
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av garnfiske og salg av fiskekort for 
å finansiere utsett.
 Det har vist seg å være en ube-
tinget suksess. Ivrige sportsfiskere 
har dratt opp mange tonn med 
fisk opp gjennom årene og forsk-
ningsstasjonen på Ims har klekket 
10-tusenvis av aureyngel og satt ut 
i vatnet.
 Fiskekort selges via internett eller 
med SMS på telefon og er helt nød-

vendig for at utgiftene til settefisk 
skal dekkes.

Hålandsvatnet som turområde
Turstien som ble etablert (2001-
2005) er vel den som er mest kjent 
og forbindes med Hålandsvatnet. 
Den er ca 7 km lang og går gjenn-
om typisk nordjærsk landbruks-
område. I tillegg til selv turstien 
er det ett par naturområder som 
er tilgjengelig for publikum (bl a 
Risnes). 
 Området som selve turstien 
 ligger på er kjøpt av Randaberg 
og Stavanger kommune og skapte  
i sin tid mange frustrerte grunn-
eiere på grunn av veldig lav kjøps-
pris. 
 Men resultatet ble meget bra for 
folk flest. Turstien er i flittig bruk 
og trafikken er økende.

Auren i vatnet er fra 200 gram opp til  
rekorden på ca 4 kg.

Fiskeidyll ved Hålandsvatnet en kveldstund i mai.

10. mai tok alle medlemmene  
i Madla bydelsutvalg et tak for  
å rydde søppel i Møllebukta.  
Vi trives vel alle bedre når det er 
ryddig rundt oss?

Madla bydelsutvalg utfordrer alle i bydelen til å rydde i naboområdet
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TEKST OG FOTO: TORMOD MJELDE

Klubben ønsket å markere jubi-
leet i nærmiljøet. Valget falt på 
en hjertestarter, som skulle være 
tilgjengelig for lokalbefolkningen. 
Fra før finnes det hjertestarter på 
Amfi Madla og på brannstasjonen 
i Kvernevik. Da vi i Lions hen-
vendte oss til ledelsen på Rema 
1000 på Søra Bråde., ble vi mottatt 
med åpne armer. Hjertestarteren 
henger nå i butikken, klar til bruk! 
Og Rema har fulgt opp. De har nå 
gjennomført kurs i bruk av hjerte-
starteren for sine ansatte. 

St. Hans feiringen  
på Pallesentomten 
Det alle kjenner til, er vel St. Hans 
feiringen på Pallesentomten. 
Lions-klubben startet med dette 
for å skaffe bydelen et felles ar-
rangement på St. Hansaften. Det 
var ikke tenkt som noen inntekts-
kilde for Lions og det er det heller 
ikke i dag, selv om det er masse 
mennesker og det blir solgt masse 
pølser og godterier. Hensikten er 
å skaffe området et møtested. Det 
blir arrangement i år også! De  første 
årene hadde vi besøk av Norsk 
Luftambulanses helikopter. Det var 
utrolig spennende og var utvilsomt 
et trekkplaster. Grunnen til at vi fikk 
dette til, var den innsatsen klubben 
gjorde for Norsk Luftambulanse. 
Det var nemlig vår klubb som sto i 
bresjen for innsamling av penger 
og gjorde det mulig for NL å skaffe 
den første spesialinnredede utryk-
ningsbil for lege i Stavanger. Det var 
mange andre klubber som hjalp til, 
men det var vi som «drog lasset».

Stoffmisbruk og mobbing
Lions har også bidratt i kampen 
mot stoffmisbruk og mobbing. 
Lions har utarbeidet et undervis-
ningsprogram for bruk i skoler og 
barnehager. Dette er i bruk i blant 
andre på Sunde skole. Lions har 
som mål å forebygge heller enn å 
reparere. 
 Ellers så prøver vi å bidra i 
lokalmiljøet med litt hjelp til for 
eksempel sykehjemmet og til orga-

nisasjoner og lag som driver med 
forebyggende arbeid blant barn og 
ungdom. Hver vår kjører vi rundt 
i gatene her og selger hagegjød-
sel. Det håper vi er til glede for 
hage eiere, men er også en viktig 
inntektskilde for oss. 
 Takk til alle som støtter oss.  
Vi i Lions Club Stavanger Hafrsfjord 
ønsker alle en riktig god sommer!
 Takk til dere som ønsker å gi 
Grasrotandelen til Lions Hafrsfjord!

Hjertestarteren er plassert hos Rema 1000 Sunde og er en gave til Sunde og  
Kverneviks befolkning i forbindelse med Lions Club Stavanger Hafrsfjord er 35 år.

Sunde har fått  
egen hjertestarter!

Fra overlevering av hjertestarteren, fra venstre: Per Reidag Bru, Annvor Persson,  
Bertram Engelsen, Gunn Skjelde og Tormod Mjelde.

Fra St. Hansfeiringen på Pallesentomten.
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TEKST: HELEN HUSEBØ

Hver vinter kommer spørsmålet: «Hvem vil være med  
i 17. mai komiteen for Sunde Idrettslag?». Heldigvis er det 
aldri problem å få noen til å stille. I år var Stian Førland 
vår mann for 2. gang. Han er en av dem som virkelig  
skal takkes for at 17. mai blir en fest for liten og stor.  
Vi vil også rette en stor takk til alle dem som legger ned 
et stort arbeid i kakebaking, planlegging og innkjøp.  
For ikke å snakke om alle dem som står i kioskene og 
 arrangerer konkurranser. Uten dere hadde det ikke blitt 
en skikkelig 17. mai.

I år stilte Sunde Idrettslag i barne-
toget for første gang på mange 
år. Det var selvsagt flest voksne  
– barna går jo sammen med 
klass ene sine. Vi fikk vist fram våre 

nye og flotte flagg og takker for 
alle hyggelige tilrop fra folk langs 
ruten.
 Barnetoget var for mange starten 
på en lang dag med gåing. Kl. 1600 

stilte Sunde Idrettslag i folketoget i 
Stavanger. Dette var 2. året på rad 
og her var det mange barn og unge 
med. «Gi meg en S osv» runget 
gjennom toget. Også her fikk vi 
mange hyggelige rop fra kjente og 
ukjente.
 Vi er vant med å konkurrere 
på håndball- og fotballbanen. Vi 
trodde ikke vi skulle konkurrere i 
folketoget. Gleden var derfor stor 
da vi kunne lese i avisene dagen 
etterpå at Sunde Idrettslag var 
 kåret til det beste idrettslaget i 
folketoget. Juryen var ikke noen 
mindre enn selveste 17. mai komi-
teen.
 Vi gleder oss allerede til neste år 
og en ny 17. mai!

Hipp, hipp hurra hurra!

17. mai i Kvernevik  
– en fest for liten og stor!

Lucas Skoglund og Theo Emil Gaup. Sunde IL var for første gang på mange år med i barnetoget i Kvernevik.

Sunde IL ble i år kåret til det beste idrettslaget i folketoget.Jonas Kvæstad og Sebastian Skoglund.
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TEKST: ARILD TOPDAHL
FOTO: HELGE BRUNSTAD

Større aktivitet og flere produkter 
Vi treffer butikkmedarbeider Eline 
Kristiansen. Hun forteller at aktivi-
teten i butikken er blitt klart større 
etter at de flyttet inn i Madla Amfi. 
«Vi har særlig fått større utvalg av 
klær og møbler», forteller Eline. 
Hun viser frem klær av kjente 
merkevarer, som for eksempel en 
«Moods of Norway»» dress og jakke 
og en «Prada» vinter- og sommer-
jakke. «Noen av disse produktene 
er ubrukt, så her kan folk gjøre 

fantastiske kjøp. Vi blir ofte over-
rasket over hva folk gir, dyre ting  
av høy kvalitet.» Eline forteller 
ellers at folk kan gå inn på  
www.facebook.com/FretexMadla 
hvor alt av «spesielle» ting blir lagt 
inn.

Tekstilavdeling og barneklær
I butikken finner vi også en tekstil-
avdeling hvor du betaler 39 kroner 
for hver løpende meter stoff, da 
snakker vi ofte om stoff av høy 
kvalitet. Barneavdelingen er også 
imponerende. «Her kan småbarns-

foreldre gjøre gode kjøp. Utvalget av 
husholdningsartikler og forskjellig 
elektrisk utstyr er også blitt større i 
den nye butikken,» forteller Eline. 

Leter etter det unike
I butikken finner vi både moderne 
og eldre produkter. Her kan vi 
finne flotte antikke ting, som for 
eksempel fajanse, ulike hushold-
ningsartikler eller flotte håndlagte 
ting. Noen besøker butikken hver 
dag på leting etter det unike og 
noen ganger har de flaks og finner 
akkurat det.
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Madla i nye
lokaler – en flott butikk
Fra høsten 2015 har Fretex Madla vært i nye lokaler i Madla Amfi, Madlakrossen 1.  
Når du kommer inn dørene til Fretex Madla, opplever du en flott butikk med et bredt 
spekter med varer. Her finner du klær til store og små, møbler, stoffer, husholdnings-
artikler, keramikk, fajanse, elektrisk utstyr, DVD/CDer, LP-plater m.m. Alt er presentert 
på en oversiktlig og flott måte.

Fretex Madla har fått et stort og innholdsrikt lokale.
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Mer ungdommer og barnefamilier 
etter nyåpningen
Eline forteller at besøket av ung-
dom og barnefamilier har øket 
merkbart etter nyåpningen og 
skyldes nok først og fremst at vi 
har satset sterkt på klær i butikken. 
«Eline forteller ellers at de tar imot 
alle typer gaver direkte i butikken. 
Har du bøker, møbler, elektrisk 
utstyr, porselen, glass og interiør-
artikler etc. er du hjertelig velkom-
men» sier Eline avslutningsvis. 

Gi mennesker og ting nye  
muligheter
Fretex Norge AS er organisert i 4 
regionale aksjeselskaper, Nord-
Norge, Midt-Norge, Øst-Norge og 
Vest-Norge. Disse aksjeselskapene 
er i sin helhet eid av Frelsesarme-
en. Fretex er Norges største brukt-
kjede med 40 butikker over hele 
landet. Fretex forretningside kan 
oppsummeres i følgende utsagn: 
«Gi mennesker og ting nye mulig-
heter». I dag har ca.2000 personer 
sitt arbeid i Fretex, hvorav ca. 1600 
er jobbsøkere som deltar i ulike 
attføringstiltak. Det som gis til 
 Fretex selges videre eller deles ut 
via Frelsesarmeens sosialtjeneste.

PASS PÅ TRAFIKKEN / 13

Eline Kristiansen elsker å vise frem alt det Fretex har å by på.

Eline Kristiansen viser frem en «Moods of Norway»»-dress.

Fretex Madla har nettopp begynt å selge stoff metervis.



TEKST: GUNNAR SKADBERG

I 1903 ble Tomine gift med Axel 
Elias Thorsen som var født i Stavan-
ger i 1868. Han hadde vokst opp i 
Høleberggaten 1 som sønn av snek-
ker Thore Andreas Thorsen og Ane 
Astrine Mauritzdatter, begge fra 
Høle. Axel Elias arbeidet først som 
kontorist, men etter hvert drev han 
en brusfabrikk i sitt barndomshjem 
i Høleberggaten.
 Ekteparet Thorsen bodde trolig på 
Madla de første årene av ekte skapet, 
for de tre barna Andreas (1903), 
Marie (1905) og Olga (1907) ble født 
på Madla. Men i 1910 var Tomine og 
Axel skilt. Tomine bodde da på bruk 

39 på Madla sammen med sine tre 
barn. Hun deltok også i driften av 
gården sammen med faren, som 
da var enkemann. En dreng og en 
budeie hjalp også til på gården. Axel 
bodde i 1910 i Stavanger der han 
fortsatt drev sin brusfabrikk i Høle-
berggaten, men kort etter dette drog 
han til USA, og han vendte aldri 
tilbake til Norge og sine tre barn.
 Tomine må ha vært av det drif-
tige slaget, for samtidig som hun 
deltok med driften av heimebruket 
på Madla, startet hun en delika-
tesseforretning i Madlakrossen 2. 
 Hun solgte fisk, grønnsaker og 
melk i sin butikk. Allerede i 1920 
ble bruk 39 skjøtet over på hen-

nes sønn, den 17 gamle Andreas 
Thorsen som fra 1956 til 1963 var 
ord fører i Madla. Det ble hans to 
søstre, Marie og Olga som overtok 
morens butikk i «Krossen» som 
også var navnet på huset. Da Olga 
giftet seg med gårdbruker Olav 
Fostvedt og flyttet til Sauda med 
ham, ble Marie alene om forret-
ningsdriften i Madlakrossen 2.
 Etter at Marie Thorsen sluttet 
med delikatessebutikken på Madla, 
startet tidlig på 1970-tallet Ellen 
Brit Husebøe og Berit Sivertsen 
blomsterbutikken Kerami i butikk-
lokalene før kunstgalleriet Mollerin 
overtok – og deretter Alpha begra-
velsesbyrå.
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Madlakrossen 2 (gårdsnummer 38, bruksnummer 171) ble bygd i 1915.  
Trolig var det Tomine Thorsen som fikk reist dette huset i tre etasjer.  

Tomine Olsdatter var født på bruk 39 på Madla i 1875. Hun var datter av  
Ola Olsen Bøe og Rakel Maria Torgersdatter Vistnes.

Madlakrossen 2  
– over 100 år

Madlakrossen 2 har 
stått i over 100 år.



TEKST OG FOTO: ELSE-MARIE REVHEIM

Første etasje...
For 10 år siden startet kunst skolen 
for barn som et pilot prosjekt,  
forteller Pippi, og det var kun  
7 barn i første kullet. Hun heter 
egentlig noe annet (Hilde Cathrine 
Mollerin Borrevik) Men alle kal-
ler meg Pippi, sier hun og forteller 
videre at først overtok vi ramme-
forretningen som var i 2. etasje. 
Da Kerami la ned, overtok vi de 
lokalene i tillegg, og hadde Galleri 
Mollerin, rammeforretningen og 
kunstskolen. En periode hadde vi 
begge etasjene, men det ble endel 
springing opp og ned, så nå har vi 
alt nede.
 Galleriet ble lagt ned i 2013, 
(firmaet heter nå Mollerin kreativ) 
for å satse mer på kunstskolen, 
forteller Pippi. Nå går det sammen 
86 elever på Pippis kunstskole, 
en klasse for hvert trinn fra 1. til 7. 
klasse. Det vil si vi har noen som er 
litt eldre også, fordi de vil så gjerne 
fortsette og fortsette... 
 Pippi forteller at hun er ut- 
dannet illustratør, og i tillegg til 
kunstskolen har hun vært utleid 
til teambuilding. Hun har også 
drop in verksted på forskjellige 
handlesentre, arrangerer kreative 
gebursdagsfeiringer og holder  
for tiden på med utsmykking av 
Tabo, avdeling for demente på 
Tananger.
 Nordvesten var med da de 
 minste kom til kunstskolen for 
å male. Foreldrene kan få sitte 
i sofaen å vente om de vil, men 

PASS PÅ TRAFIKKEN / 15

I første etasje i det gamle huset i Madlakrossen  
finner vi Pippis kunstskole.

Pippis kunstskole

Pippi tar fem minutt i vårsola før barna 
kommer.

Det er litt skummelt å male brunt overalt, 
men vi tørker jo bort det som ikke skal  
være der.

Alle er ivrig opptatt med bildene sine.

barna var så trygge og ivrige at det 
var unødvendig. Oppgaven denne 
gangen var å fortsette å male på 
et klovnebilde de hadde begynt på 
tidligere. Det fargerike klovnefjeset 
skulle dekkes helt med brun farge. 
Noen syntes det var skummelt å 
male brunfarge over alt, men Pippi 
viste hvordan fargene kom fram 
da de tørket av brunfargen der 
fargene under var sterkest. Vi gjør 
det slik fordi det blir så fint, sa en 
av de ivrigste. Etterpå skal øyne og 
munn på klovnen males, så skal de 
ferdig malte bildene skal stilles ut 
når kurset er slutt. 
 Mens akrylmalingen tørket ble 
neste oppgave satt i gang. Det var 
klipp og lim et jungelmotiv. Pippi 
delte ut utstyr, og hjalp og for-
klarte. Jeg har heldigvis verdens 
beste hjelper, sier hun, og det er 
Hege Knutsvik. Vi har en «to do» 
liste for hver klasse, så alle vet hva 
vi skal gjøre i løpet av kurset. Det 
er travelt og veldig kjekt, avslutter 
Pippi med et stort smil.



Andre etasje... 
Nordvesten tok en tur innom og 
snakket med Arvid Steinum. Han 
forteller at han er stolt og takk-
nemlig for å være i Madlas eldste 
«forretningsbygg». Eldre Madla-
buer kan sikkert huske fiskematen 
fra butikken i første etasje. Bygget 
er restaurert, og Steinum som er 
historieinteressert, har fått fatt i 
mange gamle møbler som passer 
til huset. Han forteller at et bord 
av cubamahogny med utskjæringer 
er lokalprodusert av «mahogny» 
Christensen I Stavanger. Han er 
stadig på utkikk etter gamle møbler 
som passer til huset, og mellom 
fornemme sofaer og et gedigent 
skrivebord finner en blant annet 
en sveivetelefon og et skolekart 
over Palestina. Dersom noen vil 
komme innom for en titt og en prat 
så er de hjertelig velkomne.

Alpha Begravelse
Arvid Steinum driver Alpha Begrav-
else. Han forteller at han var bare 
femten år da han tok yrkesvalget. 
Han møtte Jesus og ville ha et yrke 
hvor han kunne møte mennesker, 
et yrke som ikke var i kirken, men 
likevel være prest. Han studerte 
teolog og ble prest for å bli bede-
mann. Dette er en personlig jobb 
hvor en møter mennesker når de 
har det som verst i livet. En  møter 
også mange som ikke kjenner 
Jesus, og vil ha andre seremonier 
og velger annen musikk som betyr 
mer for dem enn salmer, sier han. 
Jeg er stolt av å kunne møte men-
nesker der de er.
 Det er mange som ikke er 
human etikere og ikke kirkegjen-
gere, og faller mellom to stoler, 
kan man si. Da kan en velge en 
enkel, personlig seremoni som  
ikke er etter Den norske kirkes 
liturgi. Vi er et foregangsbyrå som 

tilbyr livsnøytral seremoni. Men 
de fleste vil ha en enkel andakt, 
forteller Steinum. Etter avtale med 
biskopen bruker han ikke preste-
kjole, men snipp, men kan også 
bruke prestekjole ved seremonier  
i kirken. 
 Han sier at han ønsker å være en 

«teltmaker» og refererer til Paulus 
som livnærte seg ved å sy telt for 
den romerske hæren, og ga videre 
det han hadde fått fra Jesus uten å 
ta betalt for det. Selv har Steinum 
bibeltimer annenhver onsdag, og 
føler at han ikke kan ta betalt for å 
ha andakter og fortelle om Jesus.
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Her sitter Arvid Steinum i en av de flotte, gamle sofaene han har fått restaurert.

Alpha begravelsesbyrå 
trives på Madla



TEKST: ARILD TOPDAHL

Madla Bydelsutvalg behandlet på 
møte 3. mai 2016 plan 2528 – regu-
leringsplan for Revheim kirke.
Madla bydelsutvalg var positive til 
at det nå vil bli avklaringer med 
hensyn til:

•  Trase for ny riksvei 509 mellom 
Revheim kirke og Revheim ung-
domsskole

•  Nytt kirkebygg i tilknytning til 
Hafrsfjordsenteret

•  Nytt areal for gravlund
•  Gang og sykkelstier mellom grav-

lund og det nye boligområdet

Koordinering med Madla  
– Revheim utbygging og 
ny rv.509
Forslaget til oppdatert område-
regulering for Revheim kirke 
koordi neres med utbygging av 
4000 boliger i Madla – Revheim 
(plan 2424) og ny firefelts riksvei 
509 med eget kollektivfelt.

Rv.509 – Revheimsveien
Hvis Revheim ungdomsskole blir 
værende på dagens tomt, vil den 
nye rv.509 ligge veldig tett opp mot 
skolen. Dette krever nye løsninger 
for adkomst til skolen og kirken.
 Hvis Revheim ungdomsskole 
 flyttes til ny lokalitet, vil det bli 
god plass for ny riksvei 509 og 
 dagens adkomst til Revheim kirke 
kan da beholdes og oppgraderes.

Revheim skole
Kommuneplan for Stavanger 2014  
– 2029 gir mulighet for bygging av 
ny ungdomsskole ved Regiment-
veien, like vest for Madla – Rev-
heim. Skolen må i alle tilfeller utvi-

des fra 14 klasser til 24 klasser som 
følge av 4000 nye boliger i området.

Nytt kirkebygg og gravlund
Nord for Hafrsfjordsenteret byg-
ges ny kirke, som oppfyller krav 
om universell utforming og som 
kan romme en større forsamling 
enn Revheim kirke bygget i 1865. 
Sistnevnte vil da fungere som 
sermoni kirke. 
 Nytt areal for gravlund om-
disponeres og tilpasses område-

reguleringen for Madla – Revheim. 
Det er i kommuneplanen lagt  
inn nytt areal for gravlund på 
9daa.

Gang og sykkelstier
Gang og sykkelstier skal bygges, for 
å knytte sammen det nye bolig-
området på Madla-Revheim med 
kirken og gravlunden. Økt tilgjen-
gelighet og korte gangavstander til 
kirken og gravlunden vil bidra til et 
positivt bomiljø.
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MADLA BYDELSUTVALG

Plan 2528. Detaljregulering for Revheim kirke

1:5000

Madla bydel

OVERSIKTSKART

Reguleringsplan  
for Revheim kirke
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Vi er glad for alle som støtter vårt arbeid med å være  
medlem i Kvernevik Sanitetsforening.

Det vi holder på med er:
− Formiddagstreff for de eldre i bydelen.
− Arrangerer turer for de eldre.
− Lager varm lunsj til elevene ved Smiodden skole,
 hver mandag.
− Fotpleie, der medlemmer får tre reduserte 
 behandlinger i året.
− Så har vi basar, julemøte og mannekeng oppvisning.
− Fastelavnsris.

Dette støtter vi:
− Veiledningssenteret for pårørende.
− Jæren D.P.S.
− Tur for de eldre i bydelen.
− Medlemmer deltar på kurs/seminarer. 
 Viktig siden alt arbeid er på frivillig basis.
− Omsorgsberedskap. Nyopprettet for å kunne stille
 opp ved ulykker og ved katastrofer.

Forskingsfond sentralt:
− Kreft, revmatisme, barn og unge, psykisk helse og
 kvinnemedisinsk forskning.

Kvernevik Sanitetsforening
- en forening med ca. 100 medlemmer, og der av vel 30 aktive.

Styret i Kvernevik Sanitetsforening. Fra venstre: Torhild Warland, Hildur Eikje, Gunvor Norheim, Olaug Svendsen, May Simonsen og  
Bjørg Tysseland. Forfall: Tone Lise Nilsen. Foto Helge Brunstad.

Kvernevik svømmehall
Nye Kvernevik svømmehall har prøvedrift for publikum til 1. juli 2016, og deretter 
feriestengt. Offisiell åpning av svømmehallen blir foretatt av ordfører Christine Sagen 
Helgø mandag 22. august kl 1600.
Ordinære åpningstidene for publikum
• Torsdag  16.00 – 21.00
• Fredag  16.00 – 21.00
• Lørdag  11.00 – 17.00
• Søndag  12.00 – 18.00

Billettpriser svømmehaller
Priser Barn Voksne Student/Honnør Familie
Enkeltbillett kr. 35 kr. 65 kr. 35  
Klippekort 10 klipp kr. 280 kr. 500 kr. 280  
Halvårskort kr. 670 kr. 1270 kr. 670 kr. 1855

Heidi Fjelldstad Larsen var sammen med klasse 4C på Kvernevik skole de første som 9. mai fikk bruke den nye svømmehallen i Kvernevik.



I perioden fra 13. til 17. mai markerte den Internasjonale Skolen i Stavanger sin  
50 årsdag med en rekke aktiviteter for elever og lærere.

Den Internasjonale Skolen  
i Stavanger (ISS) 50 år

Tidligere elever og lærere var også invitert og de mange tilreisende kom fra land som 
 Frankrike, Nederland, Malaysia, Venezuela, Vietnam, England, Skottland, USA og Norge. 
Aktivitetene startet den 13. mai med båttur og besøk på Flor og Fjære. På lørdagen var det 
familie-aktiviteter på skolens område med grilling og sosialt samvær. Om kvelden var det 
fest på Sjøhusene for de over 18 år. 
 De påfølgende dagene ble det arrangert tur til  Preikestolen med Len og Linda Duevel 

som  guider. Golfturnering ble også gjennomført, før 50 års  markeringen ble avsluttet  
med 17. mai tog og bespisning i Stavanger sentrum.

Skolekoret underholder de 450 gjestene som var med på Jubileumsfeiringen.

ISS på tur til Prekestolen.
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Turveien ved Hafrsfjord åpner 3. juni
Fredag 3. juni klokka 13.00 foretar ordfører Christine Sagen Helgø den offisielle  
åpningen av den nye turveistrekningen langs Hafrsfjord. Markeringen finner sted  
ved Håhammarbrautene, i den ytre enden av den nye strekningen.

TEKST:  STÅLE M SCHJELDERUP,  
STAVANGER KOMMUNE

FOTO: HELGE BRUNSTAD

Hafrsfjord skolekorps bidrar  
med både musikk og boller, så 
langt beholdningen rekker. Sverre 
Tørres dal, tidligere rektor ved 
 Sunde skole og mangeårig med-
lem av Madla historielag, holder 
prolog.

Bruk beina eller sykkelen
Stavanger kommune oppfordrer de 
som ønsker å delta på åpningen 
til å gå eller sykle til Håhammar-
brautene. Det er ikke parkerings-
muligheter på stedet. Nærmeste 
parkeringsplass er ved Møllebukta. 
Det blir mulig å gå turveistreknin-
gen derfra og ut til åpningen ved 
Håhammarbrautene.

Fra Sola til Randaberg
Tuveistrekningen er delvis skåret 
inn i fjellet, for å skåne landskapet 
og la folk kunne gå trygt. Rundt 
skrentene som utgjør Håhammaren 
går turveien på ei bru, som er blitt 
anlagt denne våren.
 Åpningen av strekningen, fra 
skytebanen, rundt Håhammaren 
til Håhammarbrautene, markerer 
at den vestre kysten av Stavanger 
kommune er samlet til ett turvei-
rike. Det går nå sammenhengende 
turvei langs sjøen fra grensen til 
Sola kommune ved Hafrsfjord til 
Kvernevika, der Stavanger møter 
Randaberg.

En lite stykke friområdeprosjekt
Med åpningen av turveistrekningen 
er en av de siste delene av Friom-
rådeprosjektet realisert. Prosjektet 

har siden 2001 arbeidet for å sikre 
Stavangers befolkning i dag og i 
framtiden tilgang til grønne om-
råder, naturopplevelser og mulig-
heter for fysisk aktivitet, også nær 
der de bor.
 Friområdeprosjektet har sikret 
nær 2000 dekar friområder for 
innbyggerne i Stavanger, som nå 
også har rundt 20 mil med turveier 
å ferdes på.
 Nesten alle innbyggere – i det 
som er en av landets minste kom-
muner i utstrekning og landets 
 tettest befolkede bykommune – har 
en bit av grøntstrukturen nærmere 
enn 500 meter hjemme fra.
 Leder for prosjektseksjonen i 
Park og vei, Ingjerd Bratterud, er 
prosjektleder for turveistrek ningen 
som nå åpnes. Ib Mikkelsen i  Sweco 
Norge AS har vært byggeleder.

Eddie Onate fra firmaet Systemsikring har jobbet i flere måneder med brua rundt Håhammeren. Nå er det endelig rekkverket som snart  
er ferdig.
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FRISØR  
MASSASJE        GELNEGLER  

FOTPLEIE  

                                                                                                HÅRFJERNING    

PERMANENT  MAKEUP  

  

HUDPLEIE  (NYHET)  
  

KOM  OG  BESØK  KVERNEVIKS  LILLE  VELVÆRESENTER  MED  KANSKJE  
BYENS  BESTE  PRISER  I  TERNEVEIEN  35.  

  

                            VENNLIG  HILSEN  MARGARETH,  KAREN  OG  METTE  

  

                                                TLF:        90503575,  45489050,  93069861  J  

VI TILBYR 
UNDERTØY OG BADETØY TILPASSET DEG.

VELKOMMEN TIL OSS PÅ AMFI MADLA (2. etg)

St. Hans fest 
på Sunde

Lions Club Stavanger/Hafrsfjord 
Arrangerer St. Hans fest på Pallesen-tomta: 

• Vi starter kl. 17.00 
• Det blir leker for barna 
• Bålet blir tent ca. kl. 20.00 (værforbehold)
• Det blir salg av pølser, is og brus m.m.
• Levende musikk!

Alle velkommen!

23. juni 2016

Stavanger kommune 
forbyr bruk av engangs-
griller ved St.Hans feiring.
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Konfirmanter 2016
Sunde - Madlamark - Hafrsfjord

Foto: Alexander Solheim
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Foto: Fovea

Foto: K.R.Foto, Hinna
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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
Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-
genmesse med nattverd. 

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

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

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

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

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

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

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

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

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

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

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

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

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

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

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

Avskjedsgudstjenesten blir i 
Madlamark kirke søndag 12. juni.

Er du mellom 9 og 
12 år og liker sang og 

musikk? 
Da er Madla 

Tweens noe for 
deg!

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

korøvelsene!
Madla Tweens starter høst-

semesteret tirsdag 23.august 
kl. 14.30 til 15.30.

KOM 
OG BLI 

MED
 

Påmelding: 
www.imarka.no

Kontaktperson og 
musikalsk ansvarlig:
Kantor Gro Årsvoll: 

gro.arsvoll@stavanger.
kommune.no

Sett av 3. november
Konsert med Trine Rein 

Billetter kr. 375 på Billettservice.no

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

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

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

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

Søndag 26.juni FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

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

Søndag 10.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

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

Søndag 24.juli FELLESGUDSTJE-
NESTE I Revheim kirke.

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

Søndag 7.august FELLESGUDS-
TJENESTE I Revheim kirke.

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

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

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

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

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

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

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

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

Anders H. Næss 
blir sokneprest-
vikar
Anders H. Næss blir sokneprest-
vikar i Madlamark fra juli 2016 
til januar 2017. Han har bodd i 
Madlamark i sin oppvekst og er til 
vanlig sokneprest i Hillevåg.
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FØLG OSS PÅ 
FACEBOOK
HER VIL VI OPPDATERE DERE PÅ DET SISTE 

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET
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HAFRSFJORD MENIGHET

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. 

Tirsdag 31. mai kl. 11.00 Gudstjeneste i 
Revheim kirke. Audun Erdal. Slåtthaug 
sykehjem, Madlamark kirkes mannskor.
 
Søndag 6. juni kl. 11.00
Ikke gudstjeneste i Revheim kirke. 
Menighetsweekend på Horve med åpen 
gudstjeneste kl 11.00. 

Søndag 12. juni kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun 
Erdal. Dåp. Offer misjonsprosjektet NMS 
Midtøsten.

Søndag 19. juni kl. 11.00
Se gudstjenestelista for Sunde/Mad-
lamark . 

Søndag 26. juni kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Sigve 
Vidnes. Dåp. Offer misjonshøgskolen.

Søndag 3. juli kl. 11.00
Gudstjeneste i Sunde og Madlamark 
kirke. 

Søndag 10. juli kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Sigve 
Vidnes. Nattverd. Dåp. 

Søndag 17. juli kl. 11.00
Gudstjeneste i Sunde og Madlamark 
kirke. 

Søndag 24. juli kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun 
Erdal. Nattverd. Dåp. Offer: Stefanus-
alliansen

Søndag 31. juli kl. 11.00
Gudstjeneste i Sunde og Madlamark 
kirke.

Søndag 7. august kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Audun 
Erdal. Nattverd. Dåp. 

Søndag 14. august kl. 11.00
Gudstjeneste i Sunde og Madlamark 
kirke.

Søndag 21. august kl. 11.00 
Gudstjeneste v/vikar. Dåp. Offer til 
Søndagsskolen Norge – Rogaland krets
 
Søndag 28. august kl. 11.00  
i Hafrsfjordsenteret. Samlingsgudstje-
neste Sprell Levende v/Audun Erdal
Nattverd. Offer til menighetens misjon-
sprosjekt NMS

DØPTE
22.05.16 Sebastian Gilje Hoff-Grøndal
 Aksel Endresen Olsen
 Aslak Våge-Eek

VIGDE
14.05.16 Sara-Louise Lauritzen og 
 John William Revheim
21.05.15 Andrea Kleiberg Sømme og  
 Martin Endresen
 Karen Johnsen og   
 David Ånderå

DØDE
01.05.16 Nils Stødle, f. 1929
03.05.16 Liv Martha Goa, f. 1955
 Gerd Margrete Jensen, f. 1940
10.05.16 Ella Ritse Emberland, f. 1929

15.05.16 Ingeborg Marie Thoresen, f. 1937

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i 
Revheim kirke

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester forts:

Søndag 4. september kl. 11.00
Gudstjeneste v/Grete Stuen Vestøl og 
Audun Erdal
Konfirmantpresentasjon.
Offer til Kristen Idrettskontakt (KRIK). 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Søndag 11. september kl. 11.00
Gudstjeneste v/Audun Erdal. Dåp. 
Offer til Misjonsprosjektet i Nepal. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Søndag 18. september kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste v/Solveig 
Alette S. Skeie og Audun Erdal
Utdeling av 4-årsbok. 
 
Søndag 25. september kl 11.00
Gudstjeneste ved vikar. Dåp. Nattverd. 
Offer til menighetsarbeidet. Søndags-
skole. Kirkekaffe.
 

Vi ser med takknemlighet tilbake på 
5 konfirmasjonsgudstjenester med 
58 konfirmanter denne våren. Det er 
like kjekt hvert år. Så nå gleder vi oss 
til å bli kjent med et nytt kull. Det er 
blitt sendt ut invitasjoner i posten til 
alle vi har på listene våre i Hafrsfjord 
menighet, men om du ikke har mottatt 
brev, og vil være konfirmant hos oss 
til høsten, så ta kontakt. Innskriving 
er onsdag 8.juni. kl.17.00 for jenter og 
kl.18.00 for gutter. For mer informasjon 
om konfirmantåret, gå inn på nettsi-
dene våre og les under «Kirkelige han-
dlinger» og «Konfirmasjon» eller sendt 
mail til: grete.stuen.vestol@stavanger.
kommune.no.
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HAFRSFJORD MENIGHET
HAFRSFJORD MENIGHET

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

Babysang: 24. august
Søndagsskolen: Søndagsskoledager i Kongeparken 
3. og 4. september. Søndagsskole på Hafrsfjordsen-
teret 11. september.
Kaos og Sang: 1. september
JoyKidz: 18. august
Tårnagentklubben: 22. august
Gjeng 4.-5. klasse: 30. august
Gjeng 6.-7. klasse: 6. september
Master of the Universe: 29. august
Treffen: 1. september
Formiddagstreff: 23. august
Salmekveld: 28. september
Samlingsgudstjeneste 28. august (Sprell Leven-
de-gudstjeneste) kl. 11 på Hafrsfjordsenteret

HAFRSFJORD MENIGHET

Hold av datoen! 
 

30. september  

blir det menighetsfest på   

Hafrsfjordsenteret! 

 
Mer info. kommer! 

 

På vegne av Hafrsfjord menighet  
ønsker staben å utbe en stor  

        T AKK 

til alle som, med stort og smått, bidrar som frivillige 
i menigheten vår - sammen er vi gode!  

Med ønske om en god sommer! 
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SUNDE MENIGHET

2 / Tro, tilhørighet og tjeneste i Sunde menighet

SUNDE MENIGHET

i Sunde kirke
5. sept. 2016  6 klkl 19.00 

Kveldens meny: 
• Spennende middag med kaffe og kaker.
• Sang og underholdning.
• Tema til ettertanke ved 

Inge Morten Paulsen: 
Er livet mer enn dette?

• Kvelden er gratis for alle!
• Ta med naboer og venner!
• Informasjon om Alpha-kurset som starter opp 

15.9. kl 19.00 og blir 10 torsdagskvelder. Du 
kan også lese mer om Alpha-kurset på 
www.sunde-menighet.no

• Påmelding til Alpha-middag innen 1.9. og til 
Alpha-kurset innen 7.9. (sunde-menighet.no 
eller tlf 51 59 46 00).

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

Samlivskurset er en slik service.
Målet er å gi energi til nye 

kilometer sammen.

Kort om kurset:
Parsamtaler.
Ingen gruppe-

samtaler.
7 kvelder.

Noe � bite i.
Undervisning 
og levd liv!!

Kurset arrangeres av Sunde Menighet og holdes i Sunde kirke. 
Oppstart er mandag 12. september kl 19.30 og fortsetter de 7 
påfølgende mandager (unntatt 10. oktober). Påmelding innen 
20. juni, på www.sunde-menighet.no eller menighetskontoret 
(51 59 46 00). Vær tidlig ute. Deltakeravgift 600 kr pr par. 

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!!

Tre fotgjengere ble brutalt meiet 
ned da en bil i full fart skjente 
inn på plassen foran Sunde kirke. 
Fotgjengerne, bilføreren og fire 
passasjerer ble hardt skadet i sam-
menstøtet. 

Dette var scenariet som møtte de 
eldste speiderne i Sunde KFUK-KFUM 
da de i begynnelsen av mai hadde 
en førstehjelpsøvelse.  Skadesminke i 
form av maling, voks og kunstig blod, 
ambulanse fra Norsk Folkehjelp, og 
godt skuespillertalent hos de unge 

Trafikkulykke ved Sunde kirke

speidermarkørene, gjorde øvelsen 
svært realistisk. Speiderne fikk bruk 
for all sin kunnskap om førstehjelp, 
og etter de første kaotiske minut-
tene, fikk alle markørene den beste 
behandlingen. Heldigst var Vetle som 
også fikk seg en tur i ambulansen 
med blålys og sirene.

Høres dette kjekt ut? Bli speider-
leder!! Vi trenger flere ledere som vil 
være med å gi barn og unge opp-
levelser for livet. Kontakt oss på 
speider@sunde-menighet.no

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

Samlivskurset er en slik service.
Målet er å gi energi til nye 

kilometer sammen.

Kort om kurset:
Parsamtaler.
Ingen gruppe-

samtaler.
7 kvelder.

Noe � bite i.
Undervisning 
og levd liv!!

Kurset arrangeres av Sunde Menighet og holdes i Sunde kirke. 
Oppstart er mandag 12. september kl 19.30 og fortsetter de 7 
påfølgende mandager (unntatt 10. oktober). Påmelding innen 
20. juni, på www.sunde-menighet.no eller menighetskontoret 
(51 59 46 00). Vær tidlig ute. Deltakeravgift 600 kr pr par. 

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!!

 

   

   

 

 

Nytt babysangkurs starter  
tors. 1. sept. 2016 i Sunde kirke  
for babyer 0-12 mndr sammen 

med foreldre/foresatte. 
 

Musikk- og dramapedagog  
Kristine H. Mosdøl leder kurset. 

 
14 torsdager kl. 11.15 - 12.45. 

800,- inkludert lunsj. 
 

Påmelding: 
www.sunde-menighet.no 
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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

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)

Strikke-
kafé

kl 11.00-13.00 i Sunde kirke 
2. og 16. juni

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. KRIKKE-kaffe, gril-
ling og KRIK-aktiviteter 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. Avskjed med menig-
hetsmusiker Åshild Spikkeland. 
Offer til Menighetsarbeidet.

Søndag 26. juni kl. 11.00. 
Aposteldagen. Apg. 9, 1-19. Sigve 
Vidnes. Felles i Revheim.

Søndag 3. juli kl. 11.00. 
7. søndag i treenighetstiden. 
Mark. 5, 25-34. Felles i Sunde. 
Sigve Vidnes. Dåp. Nattverd. Offer 
til Misjonsprosjektet.

Søndag 10. juli kl. 11.00. 
8. søn. i treenighetst. Mark. 12, 28-
34. Sigve Vidnes. Felles i Revheim.

Søndag 17. juli kl. 11.00. 
9. søndag i treenighetstiden. Luk. 
6, 36-42. Felles i Sunde. Terje 
Torkelsen. Dåp. Nattverd. Offer til 
Sjømannskirken.

Velkommen til gudstjenester

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

Søndag 24. juli kl. 11.00. 
10. søndag i treenighetstiden. Ef. 
4, 29-32. Audun Erdal. Felles i 
Revheim.

Søndag 31. juli kl. 11.00. 
11. søndag i treenighetstiden. 
Joh. 8, 31-36. Felles i Sunde. 
Audun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer 
til Menighetsarbeidet.

Søndag 7. august kl. 11.00. 
12. søndag i treenighetstiden. 
Joh. 4, 27-30.39-43. Audun Erdal. 
Felles i Revheim.

Søndag 14. august kl. 11.00. 
13. søndag i treenighetstiden. 
Joh. 15, 13-17. Felles i Sunde. Au-
dun Erdal. Dåp. Nattverd. Offer til 
Misjonsprosjektet.

Søndag 21. august kl. 11.00. 
Vingårdssøndag. Matt. 19, 27-30. 
Sigve Vidnes. Tema: Menighetens 
visjon. Dåp. Nattverd. 

Søndag 28. august kl. 11.00. 
15. søndag i treenighetstiden. 
Joh. 15, 9-12. Sprell Levende 
gudstjeneste for hele familien. 
Semesteroppstart. Innsettelse av 
BU-leder Miriam Røren. Offer til 
Barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 4. september kl. 11.00. 
16. søndag i treenighetstiden. 
Matt. 11, 16-19. Stefan Emmer-
hoff. Dåp. Nattverd. Offer til Åpen 
kirkegruppe.

DØPTE
01.05.16 Ravn Fuglestad Eriksen
15.05.16 Emma Barath Trkulja 
 (Åkra kyrkje)
22.05.16 Amalie Margrete Thorsen Goa

hver tirsdag kl 10.30-12.30 

21. juni - 9. august

Sang, musikk eller opplesing!
Kaffe og vafler.

Hjertelig velkommen!

Sommerkafé

Formiddagstreff
For pensjonister og
 andre interesserte

30. august, Solheim bedehus
Sang og tale av Holger Kjølvik

Formiddagstreffet varer fra 10.30-12.30

DØDE
19.04.16 Terje Voster, f. 1972
01.05.16 Solrun Bolme, f. 1972

VI TRENGER FRIVILLIGE.
Kurs for nye medarbeidere i Stavanger

starter 28. september 2016
 

 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?  
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon  

og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Ta kontakt for mer info:  

rogaland@kirkens-sos.no eller 971 70 995

Å snakke med folk om livet gir mening.



30 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

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

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

MONTÉRKUPPKampanje: 1. juni – 31. august

*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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