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Åpningen av turstien
langs Hafrsfjord
i nydelig sommervær
Les mer side 16

Snoopy
FASTFOOD

MADLA BIL AS

Kinesisk og kontinental mat

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

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

Ring og bestill:

51 86 42 00

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

Kvernevik Ring 215 v/Kiwi & Tanangerbroen

Et godt minne
Mandag
Mandag -- torsdag:
torsdag: 08.30
08.00 -- 18.00
18.00 Fredag:
Fredag: 08.30
08.00 -- 16.00
16.00

Tlf. 51 89 20 02

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

Tlf. 51 88 12 34
alphabegravelse.no
Døgnvakt: 924 25 000

Du www.hafrsfjord-smaadyrklinikk.no
finner oss på Revheim. Velkommen!
Dyrlegene Håvard
Pettersen
og Vibeke Kvande
Besøk Y.
vår
Facebookside!
Regimentveien
Regimentveien 128,
128, 4045
4045 HAFRSFJORD
HAFRSFJORD

REGN KAN VER
LIGA SÅ GLATT!
Tipping

Rikstoto

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

Joker Madlatuå, Grenaderveien 2, 4045 Hafrsfjord
Åpningstider: Hverdager 08:00 - 20:00 Lørdag 09:00 - 18:00
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Nordvesten

Fredtun-ungdommer 1968/69

Nr 7 – 2016 – 33. årgang

Vi vil svært gjerne få vite navnene på disse ungdommene, og grunnen er følg
ende. Madla historielag har siden 2006 gitt ut årbøker om Madla. I 2016-boka
som kommer i desember, vil noe av innholdet dreie seg om Revheim-området.
Vi skal ha en egen artikkel om forsamlingshuset Fredtun som blir 110 år i 2017.
I løpet av årene siden 1907 har det vært mange aktiviteter i huset, blant annet
ungdomssenter i regi av Madla menighet.
Bildet med de 10 ungdommene er framsiden på en 12 siders brosjyre fra
1968/69. Den ble laget da Fredtun skulle renoveres og ominnredes til ungdomssenter. Utgiftene til dette ville bli forholdsvis store, og ungdomsutvalget
i menigheten la opp til et storstilt lotteri med håp om salg av 50.000 lodder.
For å bekjentgjøre dette for hele Madlas befolkning, ble brosjyren laget og
sendt til alle husstandene som informasjon om prosjektet og lotteriet. Men
navnene på ungdommene står ikke i brosjyren.
Vi planlegger å trykke framsiden av brosjyren i forbindelse med artikkelen
om Fredtun i årboka dette året, men det er så mye kjekkere dersom vi har
navnene på personene. Navnene kan sendes eller ringes til Kate Elin Norland,
tlf. 51 59 09 79 eller mobil 975 28 691 eller e-mail kate.john@online.no.
På forhånd tusen takk for hjelpen!

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 menigheter. Bladet distribueres gratis til alle
husstander i Madla bydel.
Tidsfrist for
innlevering av stoff
Nr 8 – Oktober 26.09.
Nr 9 – November 24.10.
Nr 10 – Desember 21.11.

Utgivelse
04.10.
01.11.
29.11.

Mailadresser Nordvesten:
Post@Nordvesten.net
Annonse@Nordvesten.net
Distribusjon@Nordvesten.net
Regnskap@Nordvesten.net
Redaksjonen:
John Alfred Aasland, Mob. 913 45 434
Anita Støyva, Mob. 991 51 885
Helge Brunstad, Mob. 996 10 003
Åsmund Johansen, Mob. 474 46 273
Else-Marie Revheim, Mob. 913 57 628
Arild Topdahl, Mob. 908 99 417
Tor Vegard Tobiassen, Mob. 992 55 232
Arvid Steinum, Mob 918 00 079
Jarle Løno, Mob 416 62 577
Annonser:
Ola Helgeland, Mob. 412 03 297

Kan noen hjelpe oss med navnet på disse ungdommene?

Distribusjon:
Sunde/Friheim: Kjartan Molund,
Mob 952 16 818
Hafrsfjord: Lars Hebnes, Mob. 905 96 839
Madlamark: Jostein Selvåg, Mob: 907 29 258
Kvernevik: Jon Alsos, Mob. 928 23 799
Styret for Nordvesten:
Helge Brunstad, leder
Turid Kalvig Sola
Lars Petter Endresen
Solveig Nessa
Per Reidar Ørke
Brith Stokke Kalheim
Eli Dorthea Taunton
Hver enkelt artikkelforfatter i Nordvesten
er ansvarlig for innhold i egen artikkel.
Foto forside:
Helge Brunstad
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FØRSTEVALGET
Når noe skal markeres og noen skal minnes
Dåp • Konnrmasjon • Bryllup • Minnestund

Er det tid for en

tannsjekk?

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

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.

TANNLEGE ANDREW WURNER
Har overtatt praksisen til Joar Bratland.
Vi tar imot gamle og nye pasienter.

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

Madlastokken 5, 4042 Hafrsfjord.
Gratis parkering.

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

Velkommen!

Andrew kontaktes på 51556067
eller post@tannlegewurner.no

Din Interiørbutikk
Maling

Tapet

Tepper

Gulvbelegg

Vår erfaring - din trygghet
Til tjeneste hele døgnet

Tlf.: 51 82 00 50 | www.hviding.no
Vi utfører også håndtverktjenester
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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 diskusjonsgruppe.
Kl. 10.30 Strikkekafè
Flittige damer kommer sammen
til drøs og strikker. Kom innom
og si hei en tirsdag. Ta gjerne
med ditt eget strikketøy. Vi utveksler oppskrifter, ideer og koser
oss også med Quiz.
Onsdag:
Kl. 10.30 Turgruppe
Møtes hver onsdag ved bydels
huset for tur i nærmiljøet, etter
på samles vi kafeen til kaffe og
drøs. Kom å bli med!
Kl. 12.15 Foredrag
Kåseri med ulike tema for hver
gang. Se program, hjemmeside
og aviser.
Kl. 13.30 Boccia
Ved turgruppen, andre brukere av
kafeen kan låne og spille boccia.
Ta kontakt med oss.

Torsdag:
Kl. 10.00 Bridge
NYHET:
Er det noen som vil spille bordtennis på dagtid. Kom å prøv,
dere får låne utstyr her.

60 + trening:
Mandag:
Kl. 10.00 Trim med Siri
Malmstrøm
Kl. 11.00 Trening med fysioterapeut Janet Gjeitnes
Kl. 12.00 Styrke/høy puls
med Tone
Tirsdag:
Kl. 10.30 Trim for alle
med Tor Albert Barstad
Kl. 11.30 Pilates med Aina Sørhus
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
Gruppe 3: Kl. 11.20 – 12.20
Gladtrim med Lodvar Solholm, NY
Torsdag:
Kl. 11.00 Trim med Svein Nordbø
Kl. 12.00 Pilates med Aina Sørhus

Ønsker alle velkommen til et spennende
høstprogram
SEPTEMBER:

Fredag:
Kl. 10.30 Styrke og balanse
med Astrid Eriksen
Kl. 11.30 Sterkere, friskere kropp
i balanse ved Astrid Eriksen
Ledige plasser på alle trim
gruppene. Det selges treningskort
for høsten 2016.

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

Onsdag 7. kl. 12.15
«Tur med småbåt langs vestkysten av Spitsbergen»
ved Kjell Glendrange, entrè kr. 30,-.
Onsdag 14. kl. 12.15
«Det gode liv i NRK» ved tidligere programleder
nå pensjonist John Skien, entre kr. 30,-.
Onsdag 21. kl. 12.15
Fotojournalist Øyvind Ellingsen om «Mannaen og
musikklivet i Østre bydel». Rockemusikken fra
Pedersgadå på 60-tallet, entrè kr. 30,-.
Onsdag 28. kl. 12.15
«Byen vår og veien frem» ved politiker Leif Arne
Moi Nilsen, entrè kr. 30,-.

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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Madlaspeidere
på sommerleir i Sogndal
TEKST: JANE DORNER

Sommer er ferietid, og ferietid
betyr sommerleir for oss speidere.
Madlaspeidere har i år vært på en
fantastisk leir i Sogndal sammen
med speidere fra Randaberg. En
leir uten om det vanlige, og med
utfordringer som selv for voksne vil
være tøft å gjennomføre.
Bacecampen var ved flotte Dalevatn i Sogndal. Herfra ble det turer
både på vannet og til fjels. Det
ble besøk på Ånestølen som er en
av få gjenværende støler i daglig
drift i sommerhalvåret. Her ble det
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mange gode selfi sammen med de
fotogene geitene.
Etter å ha besteget Togga som
er 1205 m høy var speiderne klar
for den skikkelige fjellturen. Turen
gikk med buss til Sognefjellhytta
og her startet turen opp til Fannaråkhytta på 2068 moh. Norges
høyest beliggende turisthytte.
Turen gikk blant annet over Fannaråkbreen hvor speiderne måtte gå
i tau og ha med brefører. Hue og
votter måtte frem og speiderne
fikk erfare at det er lurt med ull i
sekken hele året. Det ble fullt på
hytta den natten, og der det var

gulvplass var det liggeplass. Men
alle sov godt etter en dag med
store naturopplevelser og mye frisk
luft.
Speidere som får mulighet til å
delta på slike turer er heldige…
Det blir minner for livet og de får
oppleve ting som er unikt. Noe
turister reiser hele jorden rundt for
å oppleve.
Vi takker vår flotte ledere som
stiller opp for ungdommen hver
uke og som bruker ferie til å få
flotte opplevelser sammen med
ungdommen. DET er bra barneog ungdomsarbeid.

Vi	
  starter	
  ny	
  gruppe	
  med	
  høstens	
  2.	
  og	
  3.	
  klassinger.	
  	
  
	
  

Nå	
  søker	
  vi	
  mor/far	
  og	
  2./3.	
  Klassinger	
  
	
  

Vi	
  søker	
  deg	
  som	
  liker	
  lukt	
  av	
  bål	
  og	
  frisk	
  natur	
  
Som	
  har	
  litt	
  tid	
  til	
  overs	
  og	
  kanskje	
  et	
  smil	
  på	
  lur	
  
Som	
  er	
  glad	
  i	
  barn	
  ,	
  er	
  tydelig	
  og	
  grei	
  
Resten	
  kan	
  vi	
  lære	
  deg!	
  
	
  
Madlaspeiderne	
  tilbyr	
  aktiviteter	
  og	
  utfordringer	
  sammen	
  med	
  barn	
  og	
  unge	
  .	
  	
  	
  
Du	
  får	
  være	
  med	
  på	
  å	
  inspirere,	
  påvirke	
  og	
  utforme	
  Rogalands	
  flotteste	
  ungdom!	
  	
  
Vi	
  tilbyr	
  gode	
  utviklingsmuligheter	
  i	
  form	
  av	
  lederkurs,	
  opplevelser	
  i	
  frisk	
  natur	
  og	
  
ikke	
  minst	
  et	
  kjekt	
  sosialt	
  nettverk	
  av	
  voksne	
  speidere.	
  Vi	
  jobber	
  i	
  team,	
  så	
  hos	
  oss	
  
er	
  du	
  aldri	
  ensom.	
  
	
  
Selv	
  om	
  du	
  aldri	
  har	
  vært	
  speider	
  før	
  –	
  grip	
  sjansen	
  nå!	
  
Ta	
  kontakt	
  for	
  en	
  uformel	
  prat	
  om	
  hva	
  dette	
  innebærer.	
  
post@madlaspeiderne.no	
  -‐	
  telefon	
  916	
  57	
  010	
  –	
  www.madlaspeiderne.no	
  
	
  
	
  

Er	
  dette	
  deg?	
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Festung Presteskjaer

- det best bevarte i Stavangerområdet
Prestaskjaer er navnet på det tyske forsvarsanlegget fra andre verdenskrig, og som ligger
rett innenfor Hafrsfjordbrua, på Buseneset. Det består av tre intakte bunkere forbundet
med løpegraver (grøfter med lødd stein på sidene) og ble strategisk plassert ved innløpet
av Hafrsfjord. I tillegg til vaktordning i forbindelse med brua og flyplassen på Sola, var det
planer om å bygge opp en sjøflyhavn som også skulle bevoktes. Dessuten hadde
Hafrsfjordbrua sprengkamre slik at den kunne sprenges i tilfelle tilbaketrekning.
TEKST OG FOTO/TEGNINGER: ELSE-MARIE REVHEIM

Her er Unni Tingvik i inngangen til en av
bunkerne hun har i hagen.

Nordvesten traff Unni og Trond Ivar
Tingvik som bor på Buseneset og
har festningsanlegget i hagen. Rett
etter krigen var det ikke mange som
ville ta vare på det tyskerne hadde
etterlatt seg. Vi spør Unni og Trond
Ivar Tingvik om hvorfor de synes det
er så viktig å bevare disse bunkerne.
Jo, det er nå over sytti år siden
krigen sluttet, og dette hører til
vår nære historie. Vi ønsker å
åpne dette anlegget og sette det
i stand slik at folk kan komme å
se hvordan det var under krigen.
Det er bedre å vise skolebarn noe
autentisk enn bare fortelle om det.
Vi eier grunnen, men minnene
tilhører innbyggerne i Stavanger.
Vi forvalter en arv som vi kjemper
for å bevare, og dette er ikke noe
8 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

vi vil tjene penger på, sier Unni.
Byantikvaren er enig med oss, og
vi har hatt kontakt med politikere.
Kommunalstyret for byutvikling
kommer også hit for å se på dette.
Grunnen er til at dette haster er
at utvidelsen av veien og Hafrsfjordbrua kommer i konflikt med
festningsanlegget.
Det er pr. i dag avdekket tre
intakte bunkere, en personell
bunker, en maskingeværbunker og
en trekantbunker. Mellom disse har
det gått løpegraver. En løpegrav
fra en antatt panservognsstilling
er delvis avdekket, og noen er helt
intakte. Vi som grunneiere ønsker å
avdekke og tilbakeføre festningen

Ringstand 58 C med
typenummeret malt
inne i bunkeren og
original jernring
til mitraljøsen som
dekket innløpet til
fjorden.

mest mulig slik som den var. Vi har
kontakt med Krigshistorisk museum
på Sola som hjelper oss i arbeidet
med dokumentasjon og historiske
fakta. Britiske etteretningsdoku
menter er tilgjengelige, og vi fant
ut at tenningsmekanismen til
sprenging av Hafrsfjordbroen ble
oppbevart i Buseneset 33.
Etterat festningen er tilbakeført
og satt i stand er det meningen at
skoler, historiske lag og andre inte
resserte skal få mulighet til å bli
bedre kjent med lokal krigshistorie
og betydningen av innseilingen
til Hafrsfjord i historisk perspektiv,
fra slaget i Hafrsfjord til festnings
anlegget fra andre verdenskrig.

Stilling for stasjonær stridsvogn og rester
av løpegrav mot høyre i bildet.
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Spanish Inq AS

Fretex tar imot alt av tekstiler!
Ingen tekstiler skal i restavfallet – uansett forfatning,
form, farge eller materiale.
Det er på tide med vårrydding i skuffer og skap, og da gjelder det å huske at ikke
noe av det du rydder ut skal kastes. Alt kan komme til nytte! I Fretex gir vi brukte
klær nytt liv. Mye kan gjenbrukes; det selges i Fretexbutikkene, til andre land og det
deles ut via Frelsesarmeens tiltak. Noe blir redesignet, omsydd og omformet til nye
materialer. Målet er at så lite som mulig skal gå til energigjenvinning.
La den hullete genseren eller de utslitte buksene dine få nytt liv hos Fretex.
Legg dem i nærmeste innsamlingsboks eller send dem i Fretex-posen du finner på
Posten. På den måten blir årets vårrydding ekstra nyttig, både for deg selv og miljøet.

Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!
fretex.no
Fretex_2-1_INmagasinet.indd 1

22.02.2016 14.57
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Eldretur til Sunnhordland
– Halsnøy kloster
I juni var 60 menneske frå Eldretreffene i Hafrsfjord og Madla på busstur.
Turen starta med gjennom Rennfast. Medan me køyrde over fredelege Rennesøy,
fekk me ei lita påminning om å ta vare på og bruka tida, som er ein verdifull
ressurs. Songark vart delt ut, og snart lydde allsongen saman med trekkspeltonar
som Henning Helvig stod for.
TEKST: NORDIS FRAFJORD

I Aksdal fekk me med oss lokalguide Hartvig Waage. Han hadde
mykje å fortelja om landskapet
me køyrde gjennom, stader, f.eks.
Aksdal som før berre var lyngheiar
samt Grinde og Sveio. Me fekk og
høyra om Trekantsambandet som
har blitt ein samlande faktor. På
ferja frå Stord til Halsnøy fekk me
nyte ei spesiell form for svele, samt
kaffe.
Snart var vi ved klosterruinane
på Halsnøy. Sommarsesongen med
omvising og ymse program var
ikkje kome i gang, men den lokale
guiden, Øyvind Særsten hadde
mykje å fortelja: Klosteret vart
grunnlagt i 1164 av Erling Skakke,
som takk for at sonen, Magnus
Erlingson vart krona til konge. Etter
å ha brunne ned på 1200 talet,
vart det bygd opp att. Restane av
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kyrkja stod til 1800 talet. Stikkord om aktivitetar som har funne
stad ved klosteret: Hjelp til sjuke,
fruktdyrking, handel, jorddyrking,
brukt som fengsel. Klosteret vart eit
av dei rikaste klostra i Noreg. Etter
reformasjonen vart det krongods og
så kjøpt av fam. Juul. Klosterrui
nane, våningshuset, hageanlegget
og naust vart så kjøpt av Sunnhordland folkemuseum i 1956.
Så gjekk me då og såg på desse
fortidsleivningane, naturen med
gamle vekster og tre, det eldste ca
500 år gamalt, og me må undrast
over kor ulike tilhøve menneskja
har levd under, men likevel: menneskehjarto er nok dei same til alle
tider! Sokneprest Audun Erdal heldt
ein fin andakt over Salme 40, spes.
v. 2. Han delte ei sjølvopplevd
hending med oss om korleis Gud,
vår Far i himmelen kan koma oss
til hjelp der me er i kvardagen vår.

Turen vidare gjekk gjennom
industribygda Høylandsbygd, der
vi såg eit av dei største veggmaleria i verda, mala i ein av skipshall
ene – imponerande! Det gjekk
raskt mot slutten av turen vår
– det gjekk med buss og ferje over
Bjoafjorden til neste stopp. Det var
Vikebygd med Gamlatunet, der me
fekk ettermiddagskaffe og rikeleg
med kanelsnurrer. Jakob Rødne
serverte og fortalde om staden,
som og hadde plass til overnatt
ing.
Heimturen elles gjekk greit
med mykje allsong og livleg prat
i bussen. Heime var vi ca kl. 19.00.
Aktuelle samtaleemner før me
skildest var: Kvar skal me reisa
neste år? Og det tyder vel på at
turen gav meirsmak! Det beste av
alt er jo at vi alle kom heim uskadde etter ein velsigna dag! Vonar me
hugsar å takka for det!

MADLA BYDELSUTVALG

Nye sammenhengende
friområder på Madla
TEKST: JARLE LØNO

4.000 nye boliger skal bygges på
Madla-Revheim (innenfor det lys
skraverte feltet på Turvei-kartet).
I tillegg kommer det næring, handel (lokalsenter), barneskole med
120 plasser, barnehager (hver med
6 avdelinger), sykehjem med 120
plasser, idrettsanlegg (tennisanlegg,
8 innendørsbaner og 8 utendørsbaner, 2 fotballbaner med kunstgress, hvorav den ene med Adeccostandard, dobbel flerbrukshall,
administrasjonsbygg og garderober
for idrettsanleggene), lekeplass
er og parker. Utbyggingsområdet
er 780 dekar, og hvis alt går etter
planen vil de første boligene være
innflyttingsklare tidligst i 2020.
Det legges opp til et urbant byområde med høy utnyttelse, spe-

sielt rundt lokalsenteret og mot
Revheimsveien. Denne 10-minuttersbyen vil gi deg alt du trenger
innenfor en gangavstand på 10
minutt. Det skal bli godt tilrettelagt
for fotgjengere og kort gangavstand
til alle daglige gjøremål. Det skal
være høy kvalitet på sykkelveiene
og styrket kollektivtrafikk Det er
behov for en sammenhengende
grønnstruktur med gode forbindelser. Disse er fraværende i dag.
Planen legger opp til finmasket
nettverk av gang- og sykkelveier,
slik at trygge forbindelser vil bli
prioritert. Regimentsveien vil bl.a.
bli opparbeidet med fortau og
sykkelfelt på begge sider.
De røde strekene på kartet viser
eksisterende stier/turvei i området, mens de blå (framtidig turvei)
viser hvordan utbyggingsområdet

Madla-Revheim kobles sammen
med Hafrsfjord (til venstre) og Store
Stokkavann (oppe til høyre). De
gule strekene viser hvordan stiene
er knyttet sammen via veinettet
(bilvei/gang-sykkelvei, e.l.). Inne
i det nye utbyggingsområdet vil
det finnes flere alternative gangog sykkelmuligheter. Det er også
et ønske om en mulig fremtidig
forbindelse fra det nye byggefeltet
til Møllebekken (mot høyre) gjenn
om forsvarets areal (Madlaleiren),
men hvorvidt dette lar seg realisere
gjenstår å se. Uansett ligger dette
noe frem i tid.
Det er for øvrig en forutsetning i
planen at eksisterende kraftledning
(«høyspenten») legges om til jordkabel eller i tunnel. Det forutsettes
også at Revheimskanalen gjenåpnes og sikres som flomvei.

Kart tilrettelagt av
Stavanger kommune/
landskapsarkitekt
Hilde Blokkum.
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Madla IL inviterer til barnefotball
TEKST: ARILD TOPDAHL

Er du født i året 2010 eller 2011 og
har lyst til å spille fotball?
Da møter du og dine foreldre opp
på Madla Handelslag Stadion
søndag 28. august og 4. september
kl. 11. Da blir det fotballtrening der
barn og foreldre blir introdusert for
barnefotball.
Barneidretten i Norge er for
eldrestyrt. I løpet av disse søndag
ene vil foreldre, eventuelt med
støtte fra barneleder, danne egne
lag for barna basert på skoletil
hørighet og område i bydelen.
Har du spørsmål, tar du kontakt

med barne-og ungdomsleder Eirik
Hauge på mobil 98 68 77 33 eller
e-mail eirik@madlail.no.
Regler for god barnefotball:
• Fotball er et ballspill
• Barnefotball er lekbetont
•	Det viktigste for spillere er å være
sammen med venner
• Alle skal spille like mye
•	Lær barna å tåle både seier og
tap
• Flere treninger enn kamper
•	Barnefotball er en allsidig
aktivitet
•	La oss gå sammen om gladfotball
for de små

Barne-og ungdomsleder Eirik Hauge.

Madla IL fra bunn til topp i 3 divisjon
TEKST: ARILD TOPDAHL

Etter 2015 sesongen var A-laget til
Madla il klar for nedrykk til fotballens 4 divisjon. Det oppstod imidlertid en situasjon der 3 divisjonslaget Larvik-Turn trakk seg og den
ledige plassen ble tilbudt Madla IL.
«I dag er vi glade for at vi aksep
terte tilbudet,» sier daglig leder
Morten Tønnessen. Madla IL har
hatt en flott sesong så langt og
ligger på 3 plass i 3 divisjon avdeling 05. Laget har 32 poeng og
10 seirer. Dessverre ble det 2-1 tap
for Eiger i siste serieomgang, men
der er enda gode muligheter å bli
blant de 4 beste og dermed sikre
plass i neste års 3 divisjon.
Hva skyldes denne fremgangen?
Morten Tønnessen peker på 4 årsaker:
•	Et trenerteam som utfyller hverandre og gjør en meget god jobb.
Trenerteamet består av Lasse Ihle
som er spillende trener. Han har
hovedansvaret sammen med
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Daglig leder i Madla IL Morten Tønnessen.

Spillende trener Lasse Ihle.

Arturo Max Cleveland med Ojan
Bijan som assistent. Henrik
Grannes er keepertrener.
•	Gode treninger 4 ganger i uka
med nesten 100% oppmøte av
spillerne. Disse er i full jobb eller
opptatt med skolegang og i lys av
dette er oppmøte imponerende.
•	En bred stall der 17/18 spillere er
gode nok for A-laget. Dermed er
vi ikke sårbare ved skader eller
sykdom.
•	Godt samarbeid mellom A-laget
og juniorlaget. I dag er 7 mann

fra egen junioravdeling i A-lags
troppen.
I samtale med andre i klubben,
pekes det også på at sportslig utvalg, ledet av Stein Torjussen, gjør
en viktig jobb inn mot A-laget og
ungdomsavdelingen. Ellers er det
4/5 «frivillige» som står for vask av
drakter, holder orden på utstyr og
som ordner med praktiske oppgaver
knyttet til A-lagets reiser. «Frivillighet» er en avgjørende faktor for
god drift av en så stor klubb som
Madla IL med knappe budsjetter.

Eiger presset Madla i sluttminuttene og vant 2-1.

Utspill fra Madlas målmann Lars Sveingard i kampen mot Eiger. Foto: Helge Brunstad.
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Turstien langs Hafrsfjord
er blitt en perle for turgåere
Fredag 3. juni ble den nye flotte brua rundt Håhammaren
åpnet i det flotteste sommerværet du kan tenke deg. Brua
er et mesterverk, laget i vedlikeholdsfri furu fra New Zealnd
og i rustfritt stål med samme kvalitet som brukes i Nordsjøen.
For den som går tur i mørket vil en også ha glede av det
flotte LED-lyset som er lagt inn i rekkverket langs brua.
Stavanger kommune har nå 200 km turstier og håper nå
at Sola kommune kan lage sin del av turstien slik at vi kan
gå rundt hele Hafrsfjord.
TEKST OG FOTO: HELGE BRUNSTAD

Ordfører Christine Sagen Helgø jubler etter at hun har klippet snora og åpnet gangbrua.
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Faksimile av Nordvesten nr 1, 2013.
Kanskje var det denne tegningen av
Else-Marie Revheim i Nordvestenredaksjonen som satte fart på ideen om
å lage ei gangbru rundt Håhammaren?

Leder av Madla bydelsutvalg Kristen Høyer Mathiassen, ordfører Christine Sagen Helgø og leder
i Kommunalstyret for miljø og utbygging Per A. Thorbjørnsen koste seg i det flotte været.

Park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen er
fornøyd med at alle nå kan gå sammenhengende 11,5 km fra Sola kommune til
Randaberg kommune langs Hafrsfjord.

Sverre Tørresdal hedret den nye turstien
med en selvskrevet prolog.

Prolog ved opninga av turstien langs Hafrsfjord
Fredag 3. juni 2016, Sverre Tørresdal
Me skodar ut Hafrsfjord, den namnspurde fjorden.
Her var det at Noregs rike vart boren.
Rundt om i landet her småkongar var.
Dei rudde seg land og bygde seg gard.
Små feidar dei hadde, men samhald trass alt.
Dei kjempa i lag når det verkeleg gjaldt.
Ein annan konge kom siglande fram.
Harald han heitte, Hårfagre kalt.
Hår og skjegg let han vekse.
Han drog langsmed kysten, la under seg landet.
Jarlar og stormenn lova han truskap.
Med skip og mannskap inn Hafrsfjord han sigla
til kamp mot småkongar, hordar og ryger.
Dei stod ham imot, kjempa om landet.
Hardt vart slaget, sverd vart svinga.
Motstanden vakla, og mange dei rømde,
og nokre med skipa til botnar vart førde
Harald han sigra, og Noreg vart samla.
«3 sverd i fjell» om freden skal minna.

Men Hafrsfjorden ligg her, den same som før.
Den byr oss velkomne. Den gir oss god bør.
Den fred gir i sinnet, den kroppen gir ro.
Fjorden den gler oss, fjorden er vår!
Går du langs stranda når kvelden sig på,
og sola i havet ho glader.
Eit fagrare syn du sjeldan får sjå,
det lyser i mangfaldets fargar.
Går du på stien når morgonen renn,
det yrer av fuglar som kallar deg venn.
Dei gakkar og snadrar med maken.
Reir har dei bygd, trø varsamt, pass på.
Naturen er til for oss alle.
Sjå denne stien, eit kunstverk å kalle.
Den ligg som ei perle du lenge har søkt.
Her saga du møter, du fornminner ser
Her styrke i bein og krefter du fær.
Stien er til for oss alle!
Takk for turstien!
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Kvernevik svømmehall
offisielt åpnet

TEKST OG FOTO: HELGE BRUNSTAD

Mandag 22. august ble en merkedag I Kverneviks historie. Etter mer enn 30 års venting
er endelig svømmehallen klar til offisiell åpning. Svømmehallen skal dekke behovene
for publikumsbading og til svømmeidretten, samt behovene skolene har til svømme
opplæring. Anlegget er dimensjonert slik at det skal kunne ta i mot to skoleklasser
samtidig. Bassenget inneholder også et en-meterssvikstup på dyp del til opplæring.

Ordfører Christine Sagen Helgø klipper snora og foretar den offisielle åpningen av Kvernevik svømmehall.

Kvernevik skolekorps var med å sette en flott ramme rundt åpningen.
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Mari Sandvold og Truls Wigdel fra Madla Svømmeklubb var de første som fikk stupe i vannet etter at svømmehallen offisielt var åpnet.

Jan Christensen og Marius Dahl er kunstnerne bak utsmykningen
«Ned i fjæra, opp i himmelen» på veggene i svømmehallen.
Her sammen med Christine Sagen Helgø.

Her er noen av medlemmene i Kvernevik skolekorps som fikk et selfie
sammen med ordføreren: Mina Løken Holm, Ida F. Bjerke, Helene
Grønli-Olsen, Andreas Gundersen, Hanne K. Jansen, Emma Eltervåg og
Nora E. Bjerkreim.

Mari Sandvold og Truls Wigdel fra Madla Svømmeklubb var de første
TEKNISK
INFO
som
fikk stupe
i vannet etter at svømmehallen offisielt var åpnet.

Jan Christensen og Marius Dahl er kunstnerne bak utsmykningen «Ned
i fjæra, opp i himmelen» på veggene i svømmehallen. Her sammen
med Christine Sagen Helgø.

Prosjektleder Bernt Krogh i Stavanger
kommune er stolt av å gi mye teknisk
informasjon om den nye svømmehallen. I tilknytning til bassenget er
det tilrettelagt for nødvendig garderobefasiliteter, treningsrom, administrasjon og tekniske funksjoner.
Svømmehallen er bygget etter passiv
husstandard og er det «tetteste»
bygget som finnes i Stavanger. Han
forteller at det er krav om universell
utforming i ansattgarderoben, noe
som betyr at det er laget heis ned
til kjelleretasjen. Svømmehallen er
designet for bruk i 60 år. Vannet er 28
grader varmt døgnet rundt. I kjelleren under hallen er det 9 stk varmt-

vannsberedere hver på 900 l. De 4
rensebeholderne med glasskuler veier
hver 7 tonn. Dette er en bedre løsning
enn i Hundvåg som har kjeramisk
renseanlegg. På taket er det bygget
luft til vann til varmepumpe.
Bassenget har dybde fra 0,9 til
3,6 meter. Lengde er 25,02 meter.
Bredde er på 15,5 meter med 6 baner.
Opplæringsbassenget er på 9 meter.
Takhøyden innvendig er 9 meter.
Hallen er på 3060 m2 brutto areal på
2 etasjer.
Styrketreningsrom er for alle som
bruker svømmehallen, noe som er
spesielt viktig for svømmeidretten.
Krogh forteller videre at bassen-

get er produsert i Nord-Italia av det
samme firmaet som har produsert
svømmebassengene til Rio-OL. De
har en stor del av verdensmarkedet
og produserer et nytt basseng hver
dag! Det er brukt lavkarbonbetong
som er mer miljøvennlig i produksjon
enn vanlig betong. Natriumsilikat er
brukt for å binde støv. I taket er det
resirkulert glass.
Svømmehall er en dyr investering,
men pga at en har valgt miljøvennlige
løsninger har Kulturdepartementet
gitt en støtte på ca 13 mill av investeringen på 136 mill. Hallen har nemlig
1 mill. rimeligere årlig strømregning i
fht gamle svømmehaller.
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SOLHEIM BEDEHUS

SUNDE
BEDEHUS

Kvernevik NLM

Traneveien 16B

Søn 4. sept kl. 11.00 Nattverd

Sundeveien 29

MØTEUKE 7. - 11. september
v/Øyvind Solheim Ons-fre kl. 19.30
Lør kl.17.00 Bevertning/utlodning Søn kl. 11.00

07.-11. sep. Møteuke på Solheim bedehus
Tirs 13. sep. kl.10.30 Formiddagstreff «Natur og kultur»
Svein Imsland, leder i botanisk forening, viser bilder.
Andakt v/ Nordis Frafjord
Tor. 15. sep. kl.19.00 Informasjon/innsamling til Children`s
Burn & Wound Care Foundation sitt arbeid i Etiopia.
21.-25. sept. Møteuke m/ Marie Hornes IMF.
Emne: «I Grenseland»
Ons. 21.sep. kl.19.30 Møte på Solheim
Tors. 22.sep. kl.19.30 Møte
Sang av Randaberg Musikklag
Fred. 23.sep. kl.19.00 Fredagskveld
på bedehuset Kveldstrekning.
Sang av Elisabeth Gjerde Servering.
Søn. 25.sep. Festmøte.
Sang og musikk av ´Husets Trekkspillklubb´.

Velkommen til disse samværene!
Sunde Bedehus drives av Sunde bedehusforening
og bygger på evangelisk-luthersk grunn.

Hilsen styret i Sunde Bedehus.
v/ Torbjørn W. Mobil: 41554773
Ansv. for utleie: Nordis F. Mobil: 99091677

Søn 18. sept. kl. 11.00 Hans Edv. Bø
Ons 21. sept. kl. 19.30 Marie Hornes
Man 26. sept. kl. 18.00 BASAR I HOBBYLAGET
MEN!
VELKOM
Søn 2. okt. kl. 11.00 Georg Mork

www.solheimbedehus.no

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

28. aug
07. sep
11. sep
21. sep
25. sep

Magnar Thingbø
Bibelstudie
Kjetil Vada og Sangvennene
Bibelstudie
Misjonsmøte

Alle samlinger kl 19.00
Bibelstudium annenhver uke.

Ve l k o m m e

n!

Kjære Madlabu!
Vi håper du setter pris på Nordvesten og vil være med å dekke kostnadene til trykking av bladet.
Målet med bladet er at det skal dekke informasjonsbehovet til bydelsutvalget og menighetene
i tilleggMadlabu!
til å fortelle om alle fritidsaktivitetene som finnes i bydelen. Dette betyr at vi ønsker å
Kjære
Kjære
Madlabu!
skrive om reguleringsplaner,
utbygginger, næringsliv
og det folk måtte være
opptatt
av i sitt nærområde.
0530 36 82564
Beløp
Betalerens
kontonummer
Blankettnummer

0530 36 82564
Beløp
Betalerens
kontonummer
Vi håper mange setter
pris på Nordvesten og vil
være med å dekke kostnadene
til trykking
av bladet. TAKKBlankettnummer
for din gave!!
formange
din gave!!
ViTAKK
håper
setter pris på Nordvesten og vil være med å dekke kostnadene til trykking av bladet. TAKK for din gave!!

GIRO
GIRO
F60-1
F60-1
Allservice
Allservice
05.01
05.01

Høstgave tilabonnement
Nordvesten
Frivillig
Høstgave
Nordvesten
Valgfritt beløp tilabonnement
Frivillig
Valgfritt beløp

Navn :
Navn :
Adresse:
Adresse:
Postnr./-sted:
Postnr./-sted:
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Nordvesten
Nordvesten
Molkeholen 19

Molkeholen 19
4041 Hafrsfjord
4041 Hafrsfjord

250
250

00
00

3201 39 14388
3201 39 14388

VI TILBYR
UNDERTØY OG BADETØY TILPASSET DEG.
VELKOMMEN TIL OSS PÅ AMFI MADLA (2. etg)

KVERNEVIK
SANITETSFORENING
  
  

  

FRISØR  
MASSASJE    

  

GELNEGLER  

FOTPLEIE  
                                                                                                HÅRFJERNING    
PERMANENT  MAKEUP  

- ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til
møter i Sunde/Kvernevik bydelshus høsten 2016.

12. september kl. 19.00 Demonstrasjon/salg av
aloe vera-produkter v/ Tore Simonsen.
10. oktober kl. 18.30 Tema: “Livet innenfor murene”
v/ politidirektør Tanja Rosså Ødegård.
14. november kl. 19.00

  

HUDPLEIE  (NYHET)  

8. desember kl. 18.30 Julemøte

  

Minner også om formiddagstreffene for pensjonister
hver onsdag i bydelshuset fra kl. 09.30 til 13.00
Salg av smørbrød og vafler. Bingo.
Det er også mulighet for å få stelle hår og føtter.
Frisør: 92 09 03 45 - Fotpleie: 99 26 77 41

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  

Grasrotnr. 993809071
Olaug Svendsen (leder) Tlf. 98 88 61 91

PASS PÅ TRAFIKKEN / 21

Sokneprest
Anders H. Næss
51 59 93 51
Daglig leder
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59 / 45 04 31 05
Kantor
Gro Årsvoll
51 59 93 56 / 41 23 40 53
Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54
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
PB 201, 4001 Stavanger
tlf.: 51 59 93 50 / 59
madlamark.menighet@stavanger.
kommune.no
Bankktonr: 3201.22.28677
WWW.IMARKA.NO

GUDSTJENESTER
Søndag 4. september kl 11.00

Tirsdag 7.juni kl 8.30 Mor-

FRILUFTSGUDSTJENESTE i forbindelse
genmesse med nattverd.
med 40-årsjubileet, på Madlavoll
skole. Anders H. Næss. Jan Steinar
Søndag
5. juni kl 11.00
Halås. Gro Årsvoll. Presentasjon av
Stefan Emmerhoff. Dåp. Misjonskonfirmantene. Madlamark skole
tivoli. Tårnagentene deltar.
korps, band og solist. Offer til
Gosenrevyen. Minikonsert etterSøndag
12. juni kl 11.00
gudstjenesten. Kafeteria med salg
AVSKJEDSGUDSTJENESTE for sokneav pølser og annen mat og drikke.
prest Stig F. Syvertsen. Nattverd.
Aktiviteter for alle på skoleom
Musikk. Søndagsskole. Kirkekaffe
rådet. Program for 40-årsjubileet.
med avskjed for Stig F. Syvertsen.

Tirsdag 6. september kl 8.30

Søndag
19.juni
kl 11.00 Stig
Morgenmesse
med nattverd.

F. Syvertsen. Nattverd. SøndagsSøndag 11. september kl 11.00
skole.
Anders H. Næss. Dåp. Nattverd.
Søndag
26.juni FELLESGUDSSøndagsskole.
TJENESTE I Revheim kirke.

Søndag 18. september kl 11.00

Stefan Emmerhoff.
SmåbarnsSøndag
3.juli klDåp.
11.00
Vi-

sang. TurEinar
etter Arne
kirkeGarlid.
kaffen. Dåp.
karprest
Nattverd.
Søndag 25. september

kl 11.00

Søndag
10.juli FELLESGUDSTJEAnders H. Næss. Dåp. Nattverd.

NESTE I Revheim kirke.
Søndagsskole.

Søndag
17.juli
kl 11.00
AnSøndag 2.
oktober
kl 11.00
ders
Næss.
Dåp.
Nattverd.
Anders H. Næss. Dåp. Boblende
Glede. 4-årsbok.
Søndag 24.juli FELLESGUDSTJETirsdag
4. oktober
NESTE
I Revheim
kirke.kl 8.30
Morgenmesse med nattverd.
Søndag 31.juli kl 11.00 ØySøndag 9. oktober kl 11.00
vind Tjelle. Dåp. Nattverd.
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.
Søndag 7.august FELLESGUDS-

Musikk i september

TJENESTE I Revheim kirke.

FØLG OSS PÅ
FACEBOOK

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

FACEBOOK.COM/
MADLAMARKMENIGHET
22/ /BRUK
BRUKTILBUDENE
TILBUDENEI IBYDELEN
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Konsert i Madlamark
Søndag
14.augustKirke
kl 11.00

SøndagNæss.
25. september
kl. 18.00
Anders
Dåp. Nattverd.
Kor, solister og musikere. Det vil
bli blandet21.august
repertoar fraklviser
til
Søndag
11.00
klassisk.
Anders Næss. Dåp. Nattverd.
Akkompagnatører: Mari Anne
Sagland, Robert
Wilford kl
og 11.00
Gro
Søndag
28.august
Årsvoll.
Anders Næss. Dåp. Nattverd.
Konsertens billettinntekter går
uavkortet til Lions Club Sunniva,
Stavanger.
Billettpris: 100 kr. Selges ved
inngangen. Arrangør: Lions Club
Sunniva, Stavanger

Søndag
4.september kl
FORMIDDAGSTREFF
11.00 FRILUFTSGUDSTJENESTE

Onsdager kl 11.00

Anders Næss. Jan Steinar Halås.
Presentasjon
31. august av konfirmantene.
Madlamark skolekorps. Band.
Olav Kjetilstad:
Kafeteria m m se program for
«Humor som Guds gave.»
40-årsjubileet.
Biltilsynet v/ Hans Olav Haugland:
«65+ i dagens trafikk.» Andakt.

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

Willy Ludvigsen: «MAF i oppdrag
verd.
- en viktig hjelper i misjons- og
nødhjelpsarbeid.»
Søndag
11.september kl
Elise Kristiansen:
«Hjelpemidler
11.00
Anders Næss.
Dåp. Nattfor hørselshemmede.» Andakt.
verd.

28. september

FORMIDDAGSTREFF
Gro Årsvoll: «Peter Lindeman og
programmusikken».
analyse
Onsdager
klEn11.00

av Smaa tonebilleder til kirkeårets
evangelier.
31.
august Olav Kjetilstad: «HuBente
Amundsen:
Å være frivillig.
mor
som
Guds gave.»
Andakt. v/ Hans Olav Haugland:
Biltilsynet
«65+ i dagens trafikk.»
12. oktober
Andakt.
Busstur med middag. Vi besøker
bl.a. St. Johannes kirke. Start fra
14.
september Willy LudMadlamark kirke kl. 10.00. Bind
vigsen: «MAF i oppdrag - en viktig
ende påmelding.
hjelper i misjons- og nødhjelpsarbeid.»
Elise Kristiansen: «Hjelpemidler
for hørselshemmede.»
Andakt.
Kvelder til påfyll og fellesskap.

Torsdagskvelder
i kirken kl 20.00

8. september:H.
Hvilepuls
– bønn
Anders
Næss
15.
september:
Bibelsjekk
blir
sokneprest– bibeltime ved Magnar Kartveit
vikar
22. september: Greatest hits

– salmer ved flygelet
Anders
H. Næss blir
sokneprest29. september:
Bibelsjekk
vikar
i
Madlamark
fra
juliKartveit
2016
– bibeltime ved Magnar
til
2017.
Han har– bodd
6. januar
oktober:
Hvilepuls
bønn i
Madlamark
i
sin
oppvekst
og er til
20. oktober: Hvilepuls – bønn
vanlig
sokneprest
i
Hillevåg.
27. oktober: Greatest hits
– salmer ved flygelet

Ny sokneprest i Madlamark
Eva Marie Vassbø har tatt imot
tilbud om soknepreststilling i
Madlamark. Grunnet nedskjæringer i prostiet mister Hinna en halv
prestestilling og derfor har Eva
Marie Vassbø fått tilbud om annen
stilling i prostiet. Hun starter opp i
januar 2017.

I forbindelse med Madlamark Menighets
40 årsjubileum høsten 2016, ønsker vi som
avslutning på jubileet å markere inn
gangen til advent og nytt kirkeår med
fremførelsen av adventsmessen.

«Fest i Guds Hus»
av Eyvind Skeie og Geir Knutson.
Søndag 4. desember 2016 kl 16
«Fest i Guds Hus» legger vekt på at
adventstradisjonen skal få klinge,
som en forberedelse til julen. Med
en dirrende understrøm av bot

Er du mellom 9 og
12 år og liker sang og
musikk?

er det lov å glede seg til jul! Med
dette bærer gudstjenesten mest
preg av fest og forventning.
I denne anledning inviteres DU
til å være med som korsanger
i prosjektet.
Enten du bor i Madlamark menighet eller tidligere har vært med
som korsanger på Fest i Guds Hus,
er det svært ønskelig å ha deg
med, slik at vi for anledningen

kan stille med et flott blandet kor,
med motiverte og glade damer og
menn. Ikke la dette gå fra deg! Bli
med på en sang i Guds Hus J
Øvelser i Madlamark Kirke noen
mandager 18-20. Egen plan se
nettsiden

Sett av 3. november

Spørsmål?
Konsert med Trine Rein
Kontakt
kantor
e-post:
Billetter
kr. 375Gro
påpå
Billettservice.no
gro.arsvoll@stavnger.kommune.no

Da er Madla
Madlamark
kirke er et viktig landmerke i bydelen vår,
Tweens
noe
godt synlig omfor
dagen, men ikke om kvelden og natten!
deg!

Er du en tween mellom 4. til
7. klasse er du velkommen til
korøvelsene!
Madla Tweens starter høstsemesteret tirsdag 23.august
kl. 14.30 til 15.30.

KOM
OG BLI
MED

Kirken vår fortjener å være godt
synlig også når det er mørkt. Dette
landemerket i bydelen vår har en
Påmelding:
særegen arkitektur med en fin
www.imarka.no
struktur i teglstein. En belysning av
kirken vil fremheve disse kvalitet
ene ved kirken vår.
Madlamark kirke ble innviet for
Kontaktperson
ogi ad40 år siden,
på første søndag
musikalsk
vent 1976.
Nå i 2016ansvarlig:
vil vi markere
Kantor
Gro
dette med ulike tiltakÅrsvoll:
og arrange
gro.arsvoll@stavanger.
ment,
under mottoet «Kirken
i bydelen».
kommune.no
Et av tiltakene er å sørge for
at selve kirkebygget viser seg


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
frem på en mye bedre måte enn
alle fall ut av den faste og
nå. I toppen av tårnet skal det
krevende stillingen som
monteres innvendig lys som
sokneprest.

spres ut slik et fyrtårn kan sees
Hanlang
”har
hatt 4.5og
herlige
år iytter
på
avstand,
de store
Madlamark”,
i følge ham
selv. Før
veggene
får lyskastere
nedenfra.
det var han
år i Sunde
menighet.
Dermed
blir 3kirken
vår langt
Og har
dessuten
vært både
fengmer
synlig
og markerer
kirken
selsprest,
studentprest
innvansom
et sentralt
elementog
i bydelen
drerprest, etter at han og familien
vår.
kom
Madagaskar.
”Det har
Dethjem
søkesfra
om
støtte fra ulike
vært veldigmen
kjekt
å være prest”,
instanser,
menigheten
skal sier
han, og
å jobbe
skaffe
kr.mange
60.000gode
plussstaber
dugnadssammenMenigheten
med. Det har
vært mye
arbeid.
er godt
i gang
initiativ
og mange
med
innsamling
ogsom
har vil
fåttnoe.
inn litt
Han trekker også fram dette med

bønnearbeidet og bønn i menighetene. Selv har han blant annet
vært med i styret for ”Bønn for Den
Norske Kirke”. (www.kirken.be)
Familien har hele tiden etter misjonærtjenesten bodd i sitt eget hus
i Kvernevik.
Hva skal så presten gjøre nå da? Jo
nå vilkr.han
blanttilannet
over
40.000
hittil.bruke
Så nåmer
må
tidbare
sammen
barnebarna. Det
vi
få innmed
resten!
har han savnet å kunne gjøre. Men
nå er
han
også
begynt
innbille
Du
kan
være
med
på ååvirkeligseg at dette
han ertiltaket
sprek på
sine
godt
gjøre
med
å gi
din
voksne dager, for
er begynt å
jubileumsgave
til han
Madlamark
sykle fram og tilbake til jobb, 8 km
kirke!
hver vei. Imponerende! Men det
er enda ”verre”;
kona har
Betaling
kan skjehan
via og
nettbank:
i hemmelighet som mål
fra
Bankkontonummer:
3201å22sykle
28677
Tromsø til Stavanger i sommer!
Betalingsinformasjon:
BelysningSlå
av
den! Lykke til
medev,
turen!
Madlamark
kirke,
givers navn.
Avskjedsgudstjenesten
blir i
Takk
for din gave!
Madlamark kirke søndag 12. juni.
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STABSNYTT
Marit Stensrød har etter 10 år i menigheten nå sluttet som
barne – og ungdsomssekretær, og begynt som lærer. Marit
er en livlig, sprudlende og hjertegod dame som har hatt stor
betydning for mange barn og unge i menigheten.
Solveig Alette Solberg Skeie slutter i sin stilling som menighetspedagog etter 5 år. Hun skal fremover jobbe med tilpasset
opplæring ved en videregående skole. Hun er en spontan gledesspreder som har investert mye tid og energi i gode opplegg

TID FOR TRO
Kveldssamling i Revheim kirke
5. oktober kl 19.3
TONER
TEKSTER
TANKER

for ulike aldersgrupper i menigheten. Selv om hun nå har

ved Vit Kolos og Audun Erdal

sluttet vil vi heldigvis se mer til Solveig Alette utover høsten, da
hun blir med på Kaos og Sang, samt utdeling av 4-års bok.
Vi er svært takknemlige for alt både Marit og Solveig Alette har
lagt ned i menigheten! De har begge hatt et godt samarbeid
med mange frivillige og ansatte i staben.
Mariann Oaland Roti har vikariert som barne – og ungdomsarbeider ett år og er nå fast ansatt. Mariann er en driftig dame
som har imponert oss og stadig vokser inn i oppgavene sine.
Stillingen som menighetspedagog er utlyst og tilsetting vil skje
i løpet av høsten.
Vi ønsker alle tre Guds gode velsignelse over tiden fremover!

Babysang
i Hafrsfjord menighet
Vi inviterer til

MENIGHETSFEST
PÅ HAFRSFJORDSENTERET

30. september kl . 19.30
Det blir god mat, tid til drøs,
underholdning , formidling og
sang av Barbro Sulebakk
Påmelding på hjemmesiden:
www.hafrsfjord-menighet.no
eller tlf. 51 84 04 00
innen 26. september.

Hver onsdag kl. 10.30 er du velkommen til
babysang på Hafrsfjordsenteret!
Vi synger, danser og leker med barna før vi
spiser lunsj sammen. Ta med matpakke, vi
står for kaffe og te.
Passer for foreldre med babyer fra 0-1 år.
Ingen påmelding, drop-in
(kr. 20,- per gang).
Oppstart for babysang
høsten 2016 er 24. august!
Velkommen!

100,- pr. pers. (betales i døren)

HJERTELIG VELKOMMEN!
For mer informasjon, se www.hafrsfjord-menighet.no
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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 ungdomsarbeider Mariann
Oaland Roti: 51 93 92 57
mariann.oaland.roti@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.

Formiddagstreff
Hafrsfjordsenteret
tirsdager 10.30. – 12.30
20.09.
18.10.
15.11.
13.12.

Tale ved Torbjørn Hestnes
Bjørn Bakkane: Gjenbruks
butikkene til NMS
Tora-Liv Thorsen: «Glimt fra
krigshistorien».
Adventssamling med Lucia

I høst møtes vi for kveldstanker,
quiz, spill og pizza 6. oktober og
ONSDAG
20. klapril
9. november.
19.30klokken 1930

Kveldstanker, Quiz, brettspill og pizza
100,- til pizza ++. Søk oss
gjerne opp på facebook..

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i
Revheim kirke
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/Trygve Hestness. Dåp
Offer til Misjonsprosjektet i Nepal.
Søndagsskole. Kirkekaffe
Søndag 18. september kl. 11.00
Sprell Levende gudstjeneste v/Solveig
Alette Skeie og Audun Erdal
Utdeling av 4-årsbok. Dåp
Pølsefest/kirkekaffe
Søndag 25. september kl. 11.00
Gudstjeneste v/Terje Torkelsen. Dåp.
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet
Søndagsskole. Kirkekaffe
Søndag 2. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste v/Audun Erdal. Dåp.
Nattverd. Offer til menighetsarbeidet
Søndagsskole. Kirkekaffe

DØPTE

29.05.16 Jesper Følvik Sveva Andersen
Ellinor Bie Berge
Jonah Bie Berge
12.06.16 Tobias Hagen Egeland
Elina Haugen Eriksen
Kornelius Formo Høivik
Mario Leander SkjeldeKomonen
Madelen Hetle Sörensen
Mikaela Skjelde Vignes
19.06.16 Ludvig Leander Larsen
Haukeland (Madlamark kirke)
26.06.16 Erik Holthe Aamodt
Bjørn Wiborg
10.07.16 Eirill Lien Johansen
24.07.16 Nikoline Osflaten Sægrov
(Soltun, Holøydalen)
Teodor Osflaten Sægrov
(Soltun, Holøydalen)
31.07.16 Sigrun Prestholt
(Seljord kyrkje)
07.08.16 Johanne Eskeland Wold
Sander Lilledal
Mads Egeland Haukali
14.08.16 Klara Kurek Sunde
(St. Johannes kirke)
21.08.16 Alice Topnes Hinna
Lukas Goa Vatland
Gabriel Høie Gloppen

VIGDE
28.05.16 Katarina Moen Haukelid og
Pål Haukali Higson
04.06.16 Henriette Idsø Andersen og
Andre Bergstøl Hvidsten
Merete Havn og Thomas Torland
11.06.16 Therese Rage og Jens Gjersem
Nygaard
Isabell Hopland Austbø og
Eirik Viste Austbø
18.06.16 Monica Stangeland og
Kevin Trollebø Kragset
25.06.16 Maren Strand og Daniel Nilsen
02.07.16 Janne Christine Marcussen og
Christer Egebakken
09.07.16 Ragnhild Skretting og
Kristian Ressem Grostad
16.07.16 Kari Østerli og Erik Frafjord
01.08.16 Inga Lill Nord og Øyvind Nyvoll
06.08.16 Kjersti Fandrem og Øivind Høivik
Astri Larssen Sjøthun og
Eivind Måland
13.08.16 Marit Lofthus og Jon Sverre Aase
20.08.16 Yulia Puchkova og Henrik
Grannes

DØDE
19.05.16
22.05.16
01.06.16
20.06.16
27.06.16
03.07.16
23.07.16
08.08.16
14.08.16

Leif Karsten Helgesen, f. 1923
Birgit Monsen, f. 1930
Anette Nilsskog, f. 1972
Gerd Synneva Ueland, f. 1939
Astrid W. Revheim, f. 1926
Bjørn Eyvin Evje, f.1937
Alfred Magne Ramsnes, f. 1928
Nils Øyvind Danielsen, f. 1954
Daniel Eskeland, f. 1927
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Familiekor i Hafrsfjord menighet!
Torsdager i oddetallsuker
kl. 16.30 – 18.00
på Hafrsfjordsenteret

Velkommen til:
Felles middag
Aldersinndelte sanggrupper
Felleskor

NÅR: Torsdager kl. 18.00 - 19.00



HVOR: Hafrsfjordsenteret



HVEM: Fra 1.klasse og oppover



Oppstart 1. september

Bli med du som liker å synge!
Oppstart torsdag 18. august

6. november inviterer
Kaos og Sang og JoyKidz til
konsert med Bjarte Leithaug!

6. november inviterer
JoyKidz og Kaos og Sang til konsert
med Bjarte Leithaug!

Hafrsfjord menighet

høsten 2016
Oppstartsdatoer for aktiviteter på Hafrsfjordsenteret:
Søndagsskolen: Søndagsskoledager i Kongeparken 3. og 4. september.
Søndagsskole på Hafrsfjordsenteret 11. september kl. 11.00-12:00
Kaos og Sang: 1. september kl. 16.30-18:00
JoyKidz: 18. august kl. 18.00-19:00 for barn i 1. klasse og oppover
Tårnagentklubben: 5. september kl. 17:30-19:00 for 4. klasse

Gjeng 4.-5. klasse: 30. august kl. 13.30-15:00
Gjeng 6.-7. klasse: 6. september kl. 13.30-15:00
Master of the Universe: 29. august kl. 18:30-19:30 for 5.-7. klasse
Treffen: 1. september kl. 19.00-21:00
Salmekveld: 28. september kl. 19.30-21:00 (Revheim kirke)
For mer informasjon, se www.hafrsfjord-menighet.no
For mer informasjon, se www.hafrsfjord-menighet.no
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Bli Speider i Sunde Menighet!

Som KFUK-KFUM-speider
får du et møte med kristen tro
gjennom friluftsliv og fellesskap.
Som KFUK-KFUM-speidere
utfordrer vi oss selv til å gjøre ting
vi først ikke trodde vi skulle tørre
eller klare.

Oppdagere og stifinnere (jenter
og gutter 1.-4. trinn) leker og drar
på oppdagelsesturer i nærmiljøet
og utforsker naturen gjennom lek
og læring. Møtes hver tirsdag kl.
17.30-18.30.
Vandrere (jenter og gutter 5.10. trinn) utvider horisonten og
utvikler seg gjennom samarbeid
og vennskap. På ungdomstrinnet
er det økt fokus på ledertrening.
Møtes hver tirsdag kl. 17.30-19.30.

• I speideren lærer du å tenne bål
og å lage mat på det.
• I speideren lærer du å pakke
tursekken – og å bruke kart og
kompass for å finne veien hjem
hvis du går deg bort.
• I speideren lærer du å bygge ting
av trestokker og tau.
• I speideren lærer du å padle i
kano.
• I speideren får du mange nye
venner – og tilgivelse hvis du
har dummet deg ut.

Du kan lese mer om Speideren i
Sunde kirke på:
www.sunde-menighet.no
facebook.com/sundekirke
www.kmspeider.no
Pris: 950,- for et skoleår.
Har du lyst til å bli Speider i Sunde kirke, ta kontakt med Barneog ungdomsleder Miriam Røren
på tlf. 901 45 877 eller speider@
sunde-menighet.no

Ny Barne- og
ungdomsleder i
Sunde menighet
Miriam T. Røren begynte 15.8. som
BU-leder i Sunde menighet. Denne
stillingen har stått ledig siste
år, noe som har medført en stor
belastning både på mange frivillige og ansatte i menigeheten. Nå
gleder vi oss til Miriam blir kjent i
menigheten og kan følge opp både
de faste aktivitetene og trosopplæringstiltakene i menigheten.
Miriam har bodd 3 år i Stavanger,
er 31 år og kommer fra Ulsteinvik.
Hun har en Bachelor i praktisk
teologi og årsstudium i musikk fra
Ansgarskolen i Kristiansand.

Miriam Røren ønskes velkommen og lykke til i Sunde menighet av menighetsrådsleder Margrethe S. Svanes på gudstjenesten 28.08.2016.
Foto: Helge Brunstad
Sunde menighet - en menighet for alle! / 1
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Et parforhold er som en bil –
det trenger jevnlig service.
Samlivskurset er en slik service.
Målet er å gi energi til nye
kilometer sammen.
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!!

Sprell Levende er navnet på søndagsskolen i Sunde kirke.
Noen ganger er det Sprell Levende gudstjenester for alle,
og da er både voksne og barn velkommen til en felles samling.
Andre ganger er det Sprell Levende søndagsskole for barna,
mens de voksne er på gudstjenesten.
geres av Sunde Menighet og holdes i Sunde kirke.
Når
mandag 12. september kl 19.30 og fortsetter
de 7det ikke er noen av disse har vi Sprell Levende lek.
mandager (unntatt 10. oktober). Påmelding innen
S�ndagsskolen varer fra kl.11.00-12.00.
www.sunde-menighet.no eller menighetskontoret

om kurset:
samtaler.
en gruppeamtaler.
kvelder.
e � bite i.
dervisning
levd liv!!

Et parforhold er som en bil –
det trenger jevnlig service.
Samlivskurset er en slik service.
Målet er å gi energi til nye
kilometer sammen.

). Vær tidlig ute. Deltakeravgift 600 kr pr par.

28. aug.
3.-4. sept.
4. sept.
11. sept.
18. sept.
25. sept.
2. okt.
9. + 16 okt.
23. okt.
6. nov.
13. nov.
20. nov.
27. nov.
4. des.
11. des.
24. des.

HØSTEN 2016

Sprell Levende gudstjeneste
Søndagsskoledager i Kongeparken
Sprell levende lek
Sprell Levende søndagsskole
Sprell Levende søndagsskole
Sprell Levende gudstjeneste
Sprell Levende søndagsskole
HØSTFERIE
Sprell Levende gudstjeneste
Sprell Levende søndagsskole
Sprell Levende søndagsskole
Sprell Levende lek
Sprell Levende gudstjeneste
Sprell Levende søndagsskole
Sprell Levende søndagsskole
Sprell Levende gudstjeneste NB! Kl. 14.30

i Sunde kirke
5. sept. 2016
6 kl 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!

Kort om kurset:
Parsamtaler.
Ingen gruppesamtaler.
7 kvelder.
Noe � bite i.
Undervisning
og levd liv!!

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!!

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. okt.).
Påmelding innen 7. sept, på www.sunde-menighet.no eller
menighetskontoret (51 59 46 00). Deltakeravgift 600 kr pr par.

i Sunde kirke

15. sept.
t. – 24. nov. 2016
I Alpha er det anledning
til å utforske den kristne
tro i et åpent og
avslappende miljø.
Alpha består av 10
tankevekkende
samlinger på
torsdager
kl 19.00-21.45.

• 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

I tillegg blir det en
felles Alpha-lørdag
i IMI-kirka 29. okt.

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

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

SUNDE MENIGHET

Strikkekafé

Velkommen til gudstjenester

kl 11.00-13.00 i Sunde kirke
8. sept, 22. sept, 6. okt.
Ta med strikketøy eller annet håndarbeid, eller kom for en sosial formiddag.

Formiddagstreff
For pensjonister og
andre interesserte

13. sept. Sunde bedehus
«Natur og kultur» ved Svein
Imsland, leder i botanisk forening, viser bilder. Andakt v/Nordis
Frafjord.
27. sept. Sunde kirke
Kristin H. Dyrstad forteller om sin
morfar Birger Breivik.
Formiddagstr. varer 10.30-12.30.

Temakveld
Ons. 9. nov. kl 19.30
Besøk av
Stan Donn,
San Diego,
USA
Arr. Undervisningsutvalget

Søndag 4. september kl. 11.00.
16. søn. i treenighetstiden. Matt.
11, 16-19. Stefan Emmerhoff. Dåp.
Nattverd. Offer til Åpen kirkegruppe. Avskjed med diakon Kristin H.
Dyrstad.

Søndag 25. september kl. 11.00.
19. søn. i treenighetstiden. Luk.
9, 57-62. Sprell Levende Søndagsskole for hele familien.
Sigve Vidnes. Dåp. Nattverd.Offer
til Rogaland Søndagsskolekrets.

Søndag 11. september kl. 11.00.
17. søn. i treenighetstiden. Mark.
5, 35-43. Sigve Vidnes. Dåp.
Nattverd. Offer til Trosopplæringsarbeidet.

Søndag 2. oktober kl. 11.00.
20. søn. i treenighetstiden.
Matt. 18, 1-11. Sigve Vidnes. Dåp.
Nattverd. Offer til menighetens
Misjonsprosjekter i Egypt.

Søndag 18. september kl. 11.00.
Tema: Hvordan kan vi tro?
Sigve Vidnes. Konfirmantpresentasjon. Nattverd. Offer til Menighetsarbeidet.

Søndag 9. oktober kl. 11.00.
21. søn. i treenighetstiden. Luk.
12, 13-21. Felles i Revheim. Audun
Erdal.

DØPTE
05.06.16 Jenny Tørrestad Veggeberg
05.06.16 Isabelle Kleppe Løvik
(Klepp kyrkje)
12.06.16 Kristian Håversen Sola
12.06.16 Madelen Hetle Sörensen
(Revheim kirke)
26.06.16 Erik Holthe Aamodt
(Revheim kirke)
26.06.16 Bjørn Wiborg (Revheim kirke)
03.07.16 Hermine Larsen Ullestad
03.07.16 Mia Erga Vatland
10.07.16 Victoria Heitmann Olsen
(Dverberg kirke, Andøy)
07.08.16 Michelle McNeil (Sola kirke)
14.08.16 Fredrik Berglind Gyberg

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:
Facebook:
Instagram:
Kirkens servicetorg:

14.08.16 Mathea Hauge Tufteland
21.08.16 Alice Topnes Hinna
(Revheim kirke)

VIGDE
15.06.16 Liv Tone Grønås og
Tommy Bjørnevik
17.06.16 Isis Myklebust og Rune Netland

DØDE
18.05.16 Sigrid Berge, f. 1923
18.05.16 Martha Tjensvold, f. 1923
04.07.16 Bjørg Kjos Andersen, f. 1935
11.07.16 Ruth Berge, f. 1928
06.08.16 Gudrun Sofie Svendsen, f. 1926

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

Daglig leder
Sokneprest-vikar
Menighetsmusiker (50%)
Diakon (begynner 17. okt.)
Trosopplæringsleder
BU-leder
Vaktmester/kirketjener (60%)
Menighetssekretær (20%)

Helge Brunstad
Sigve Vidnes

Tlf arb.
51 59 46 03
51 59 46 04

Mobil
996 10 003
951 47 974

E-Post
Helge@Sunde-menighet.no
Sigve@Sunde-menighet.no

Toril Signe Ø. Marthinsen
Kristin Wallem Dahl
Miriam Røren
Astrid H. Pedersen
Kristin Ascárd

51 59 46 06
51 59 46 06
51 59 46 05
51 59 46 08

478 65 241
901 45 877
464 32 130

Kristin.W@Sunde-menighet.no
Miriam@Sunde-menighet.no
Astrid.P@Sunde-menighet.no
Kristin.A@Sunde-menighet.no

Leder av Menighetsrådet:

Margrethe S. Svanes

926 20 697

MR-leder@Sunde-menighet.no
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Kampanje: 1. juni – 30. september

M
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.

55 900,*

*Grunnmur er ikke inkl. i prisen.

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

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

PASS PÅ TRAFIKKEN / 31

Velkommen
til bords!

STAVANGER AFTENBLAD

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.) 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.

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/smør.

Med forbehold om trykkfeil

Klassisk koldtbord (minimum 10 pers.)
299,- pr. kuvert
Til enhver anledning kan vi friste med vårt deilige koldtbord. Det inneholder roastbiff, svinestek,
røkt svineflatbiff, karbonade, sognemorr,
kyllinglår, håndpillede reker, røkelaks,
eggerøre, rekesalat, italiensksalat, 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.

4% kjøpebonus på alt du kjøper

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

