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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
Levekår og friområde:
Masse folk har tatt turen frå Møllebukta til Hest-
nes og tilbake for å nyte vårt nye eldorado. Vårt 
paradis. Vår oase. Tre benker er komne på plass 
i Mølle bukta og desse er blitt godt bruk av alle 
nasjonar. Folk har grilla og kost seg, og mange 
har bada i sjøen. Me ser kor viktig det er å verna 
om strandsona som friområde for alle.
 Om vi skulle ønska noko meir? Ja, at det blei 
lagt opp til fleire møteplasser med benker, bord 
og aktivitetar langs stien. Det bør ikkje vera ein 

stad der folk berre hastar raskt forbi frå a til å, men eit uterom der folk set seg 
ned og hyggjer seg i det fri med balleik, trening, bading og spel. Jfm. Sukses-
sen med stien i Godalen. 
 Ikkje alt er bra dessverre. At vi har våre utfodringar i Madla bydel viser Le-
vekårsundersøkinga. Enkelte deler av bydelen, Jernaldergården og Kvernevik, 
ligg godt under snittet. Leve alderen kan truleg vera 5-6 år kortare enn for folk 
i andre  bydeler. Nye ressursar må tilførast for å redusera forskjellane. 
 Vi ventar spent på ny frivillighetssentralen som er under planlegging. Det 
ville vera bra om den kan plasserast på Revheim, midt mellom Madla og Kver-
nevik. 
 Madlamark skule er i svært dårleg forfatning og må renoverast. Truleg er det 
beste om skulen blir reven og nytt skulebygg bygd fordi at dette er det mest 
fornuftig for framtida. Vi håpar berre at det ikkje drar ut i tid. Vi har venta 
lenge og vi har ingen tid å miste. 

Trafikk: 
Ei miljøgate er planlagt utanfor Madla Amfi. Ei mjuk gate med benker, planter, 
gatelys, liv og røre. Ei ekte urban bygate som ligg midt i Madla bydel. Ein stad 
å gå i det offentlege rom for alt og alle. 
 Rundkjøringa ved den idylliske Møllebukta har vi venta på lenge. Den er 
overmoden. Det har vore vanskeleg lenge å krysse vegen for både trafikantar 
og gåande. 
 Trafikken langs Hafrsfjord er støyande og må reduserast dersom stien langs 
bukta skal vera attraktiv for andre enn berre for bilar og syklistar. 
 Og så er det dobbeltfelt til Kvernevik. Fire felts veg ut til  Tananger og Kverne-
vik. Vi får håpe at vegen får ei mjuk utforming slik at den ikkje blir for domi-
nerande i landskapet.
 Madla vil bli ein spanande bydel framover til å bu og arbeida i med UiS og 
det nye sjukehuset. Nærmare 50 000 menneske vil vera knytt til vår bydel. 
Dette vil bety fleire kulturelle tilbod, fleire kafear og fleire arbeidsplassar. 
Utfordringa blir trafikken. 
 Å leggja til rette for trivsel for alle i vår bydel er Madla bydelsutval si vikti-
gaste oppgåve.

MED BESTE HELSING FRÅ SOLVEIG NESSA

Nordvesten som Postabonnement
Vi tilbyr nå å sende ut Nordvesten i Posten til alle som ikke bor i Madla bydel. 
Abonnementet betales forskuddsvis og koster kr 300,- per år for 10 nr.  
Beløpet betales til kto 3201.39.14388 og merkes Postabonnement.

Som et introduksjonstilbud får du tilsendt de 3 resterende nummer i 2016  
uten kostnad.

Bestilling gjøres til distribusjon@nordvesten.net eller til Kristin Ascard,  
tlf arb 51 84 04 00.
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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

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!

FØRSTEVALGET
Når noe skal markeres og noen skal minnes

Dåp • Konnrmasjon • Bryllup • Minnestund

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

SELSKAPSSANGER
Skal du ha stort selskap? Eller være gjest i et?
Sang skaper stemning!
Selskapssanger lages til alle typer arrangement: 
Bursdag, dåpsfest, konfirmasjon, bryllup, jubiléer...og 
andre tilstelninger. 

Kontakt Renée Vassal,  
tlf. 975 86 856 eller mail  
til renee.vassal@gmail.com  
for mer informasjon
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MADLA BYDELSHUS

Faste aktiviteter er:
Mandag:
kl. 10.00 Bridge.
Kl. 10.30 Bingo, kom å bli med! 
Kl. 11.00 Oljemaling, annen hver 
uke. Fulltegnet.
Kl. 11.00 Oljemaling, hver uke. 
Fulltegnet.
Kl. 18.00 Oljemaling. Fulltegnet.

Tirsdag: 
Kl. 10.00 Engelsk diskusjons-
gruppe.  
Kl. 12.00 Litteraturgruppe.  
NY, siste tirsdag hver mnd. 
Fulltregnet.

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. Kom å prøv, 
dere får låne utstyr her.

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

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

OKTOBER:

Onsdag 5. kl. 12.15. «Nord-Korea – annerledes-
landet» ved tidligere lærer nå pensjonist Helge 
Molaug, entrè kr. 30,-.

Fredag 7. kl. 14.00. Foredrag  Samarbeid mellom 
NiS, NiR og Eldrerådet ved lege og professor i hypo-
konderi som spesialfelt Ingvar Wilhelmsen. Billet-
tene kan kjøpes ved Stavanger Konserthus. Billett-
pris 200,-.

Onsdag 12. kl. 12.15. Bare føtter, tips, råd og veiled-
ning ved fotterapeut Anita Holstad Joa.

Onsdag 19. kl. 12.15. «Sang og glede og litt til ved 
Eva og Erik Lindboe, entrè kr. 30,-.

Fredag 21. Hipp Hurra Skipper Worse Madla og Madla 
bydelshus feirer 20 år.

KOMMER:
Onsdag 9. november kl. 12.13, Konsert med Kristin 
Svensen og pianist Per Tønnesen. En hildringstime. 
Viser fra Erik Byes beste perler. Entrè kr. 100,-.

Torsdag:
Kl. 11.00 Trim med Eli.
Kl. 12.00 Pilates med Aina Sørhus

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

Vertskapsleder  
Gro Sørli Sikveland

MADLA
Madla bydelshus

Åsta Kongsmorsgate 20
Tlf. 51 59 18 13

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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TEKST: JANE DORNER

Nå er høstens godt i gang og i 
Madlaspeiderne har vi i september 
hatt flere store arrangementer. 
D. 11. september var det Stokka-
vannsmarsjen som i år fikk et fan-
tastisk flott vær. Det resulterte i at 
mange familier ble med og gikk tu-
ren rundt vannet. Underveis var det 
oppgaver med vedkløyv ing, panne-
kakesnuing i luften, kanopadling, 
geologi og mye mer. I tillegg til 
marsjen hadde vi i samarbeid med 
Norsk Friluftsliv en konkurranse 
hvor premien var en flott lavvo. 
Stor glede ble det for vinneren som 
nå ser frem til mange kjekke turer 
fremover. Vi gratulerer.
 Denne høsten har Madlaspeid-
erne startet opp enda en Bever 
enhet (1.-3. Klasse) . Vi  opplever 
større pågang av barn enn vi 
faktisk klarer å ta inn. For å drive 
speideraktiviteter er vi helt av-
hengige av frivillige voksne som 
vil være med. Liker du friluftsliv og 
liker du å være sammen med barn, 
så kom å bli med! Ingen ting er 

viktigere for barn enn voksne som 
bryr seg om at de får gode fritids 
opplevelser. Og hva er vel kjekkere 
enn en aktivitet som gir like mye 
til de voksne som til barna. Blir DU 
med kan vi gi enda flere barn nye 
positive opplevelser.
 September er høysesong for 
kano padling og femti tropp speid-
ere og ledere har i helgen vært på 
en flott tur med kano og henge-
køyer. En tur hvor patruljen skulle 
bygge sin egen leirplass, og klare 
seg selv mest mulig med god back 
up av ledere i nærheten. Denne 
gang var teltene byttet ut med 
hengekøyer og tarp i trærne på 
holmene i Lutsivassdraget. En ny 
opplevelse for mange, men absolutt 
å anbefale. I løpet av helgen ble det 
også tatt merke i kano ferdigheter. 
Skal man ferdes trygd i kano må 
man ha en del trening i padling, og 
ikke minst vite hva som skal gjøres 
hvis uhellet er ute og man havner i 
vannet. Det handler som vanlig om 
å lære speiderne å ta vare på seg 
selv og andre. Som enkeltperson 
klare man noe, men i felleskapet 

som patrulje klarer man mye. Det er 
fantastisk fint å se hvordan speidere 
i 9.-10. klasse klarer å snu hjem-
lengsel hos de minste til glede med 
en enkelt lek sammen. Vi må ikke 
undervurdere ungdommen. Vi må 
slippe de til så de får vist hva de 
faktisk takler når de får  muligheten. 
Kanskje et lite spark til foreldre 
– generasjonen… Dere har noen 
fantastiske unger. Stol på deres 
ferdigheter og la de få prøve det ut. 
Det er netopp det de vokser på og 
blir gode selvstendige voksne.

Vedkløyving var en populær aktivitet på 
årets Stokkavannsmarsj.

Spennende å være patrulje på tur når det blir mørkt.

Madlaspeiderne  
i september
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Line Kristensen var den heldige vinneren av en lavvo fra Helsport og Norsk Friluftsliv.

Madlaspeidere i god driv gjennom Lutsivannet.
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TEKST OG FOTO: HELEN HUSEBØ

Sesongen åpnet med tre strake 
tap og varierende prestasjoner, 
men etter en begredelig start har 
laget reist seg kraftig. Ved halvspilt 
sesong lå laget plassert på 5. plass, 
mens de gule og svarte fra Kverne-
vik i skrivende stund ligger på en 
imponerende 2. plass i 4. divisjon. 

Etter sommerpausen har  laget 
 vunnet fem kamper, spilt én 
uavgjort og tapt et fattig oppgjør. 
Høstsesongen startet med sterke 
seirer over topplagene Vaulen og 
Midtbygden, mens også Hundvåg, 
Jarl og Siddis har gått tapende 
ut av kampene mot Sunde.  Laget 
hadde en rekke på ti kamper uten 
tap før forrige seriekamp mot 
 Vidars rekruttlag. I den kampen 
tapte Sunde 0-1, og gikk på sitt 
første tap siden mai. 
 I løpet av overgangsvinduet i 
sommer har Sunde signert for-
svarsspiller Steffen André Sande fra  
3. divisjonsklubben Madla og 
angriper Anders Fredriksen fra 
Sørmarka. Lasse Haugland, Geir 
Erik Veland, Daniel Våge og Daniel 
Kvernstrøm har alle trappet ned 
grunnet studier, jobb og langtids-

skader. Ellers ser laget meget sterkt 
ut. 
 Utenom gode prestasjoner, har 
denne sesongen også vært vel lykket 
utenfor banen. Vi har hatt et snitt 
på over 100 tilskuere per kamp på 
den nye tribunen ved Kvernevik 
kunstgress. Den glød ende entu-
siasmen rundt laget er ekstremt 
gledelig. I tillegg fyller klubben 51 år 
i år, noe som ble feiret med besøk 
av fotballpresident Terje Svendsen 
i anledning Sundedagen i midten 

TEKST OG FOTO: HELEN HUSEBØ

2001-laget har nå 12 spillere i 
B-puljen, og målet er å hevde 
seg i toppen av puljen. De trener 
mandager og tirsdager i Kverne-
vikhallen, i tillegg er det grunn-
trening på torsdager i gymsalen på 
sunde skole. Ønsker du å bli med? 
Ta kontakt med Roger Svendsen på 
mobil 984 60 302.

av september. Her var både store 
og små klubbmedlemmer samlet til 
aktivitet og moro ved stadion. 
 I skrivende stund gjenstår tre 
kamper av serien, og kun fem 
 poeng skiller fra Sunde på 2. plass 
til Hundvåg på 7. plass. Grunnet 
omleggingen av seriesystemet til 
neste år er kun topp fire sikret 4. 
divisjonsspill neste år. De gjenstå-
ende kampene blir derfor svært 
viktige, og vi går selvfølgelig for spill 
i samme divisjon også til neste år.

Bildet er tatt i anledning Sundedagen da 
fotballpresident Terje Svendsen var på 
besøk.

Daglig leder i Sunde IL Helen Husebø og fotballpresident Terje Svendsen.

Sunde IL håndballjenter 2001

Kruttsterk høstsesong så langt  
for Sunde ILs A-lag i fotball

Gjenstående kamper:
– Forus & Gausel (h) torsdag 6. oktober kl. 18.30, Kvernevik stadion
– Staal Jørpeland rek. (b), fredag 14. oktober kl. 19.00, Jørpeland kunstgress
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TEKST OG FOTO: HELEN HUSEBØ

Er du: – gutt født 2006/2007 
– sporty – tøff – en lagspiller 
– sterk? Da er håndball sporten for 
deg! 
 Vi er en gjeng på 7 gutter som 
spiller håndball sammen i Sunde IL.
 De fleste spiller og fotball og 
noen innebandy i tillegg. Så de 
er en aktiv og sporty gjeng. Første 
halvdel av sesongen i år skal vi 
spille på liten bane, fra nyttår star-
ter vi på stor bane – og da trenger 
vi enda flere gutter! 
 Vi trener mandager 16-17 i 
Kvernevik hallen. Vi har det veldig 
kjekt, mye latter – men og alvor :) 
I tillegg til kamper i sesongen 
prøver vi og å være med på tur-
neringer. Høres dette gøy ut? Kom 
og prøv da vel!

Trenere: Kjetil Serigstad 907 31 167 
og Bente Serigstad 997 37 872.

Sunde IL håndballgutter 2006/07

TEKST: ARILD TOPDAHL

Madla IL inviterer lag i barneavdelingen  
I årsklassene 2004 – 2010 til å delta  
i turneringen og lover alle lag minst  
3 kamper. 

Påmeldingen og spørsmål angående  
turneringen kan rettes til turnerings-
ansvarlig Eirik Hauge,  
eirik@madlail.no Tlf: 986 87 733.  
Frist for påmelding 08.10.2016

Madlacupen lør. 29.10.

  

  

  

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  
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Vi blir nysgjerrige. Frilager?

Turistforeningen ønsker at dette 
skal være et lager for byens be-
folkning. Pr i dag har de allerede 
kjøpt inn mange flotte kanoer og 
et stort antall sykler som er lagret 
her. Allerede nå kan privatpersoner 
ta kontakt med turistforeningen 
for leie, men et bedre system vil 
komme. 

 Vi er selvsagt enige med turist-
foreningen at dette er et unikt 
område. Stokkavannet og Hålands-
vannet samt skogene rundt med 
stier og turløyper kan brukes til 
mye spennende. 
 Turistforeningen håper og ønsker 
at andre klubber og foreninger vil 
benytte huset til lagring av sitt ut-
styr. Allerede nå blir området flittig 
brukt av bueskytterklubben, speid-
eren, Stavanger Roklubb, Stavanger 
Open Water og triathlonklubben. 
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Den siste tiden har det vært stor aktivitet i skogholtet i enden av Krossbergveien,  
like før man svinger av til Friheim. Skogen er ryddet og et stort lager har kommet til 
syne. Dette som tidligere var forsvarets lagerdepot skal nå bli Stavanger Turistforening 
sitt «frilager».

Stavanger Turistforening  
med lokalt Frilager ved Friheim

 Nordvesten skyter inn at her 
kunne også muligens vært små 
seilbåter lagret? Vi ser for oss yr-
enede liv på Hålandsvannet, små 
joller til utleie for familier, lign-
ende det man kan se på engelske 
«lakes». 
 – Selvsagt! svarer Kristoffer Mæle 
Thuestad som er med oss i dag fra 
Turistforeningen. Han tilrettelegger 
aktivitetsdagen for en 10. klasse fra 
Kristianslyst skole som vi treffer her 
i dag. De var så heldige å vinne en 

Frikvarteret er en stor avlang bygning, nymalt og området rundt er ryddet og åpnet. Utenfor står stativer med kanoer og annet.
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dag her på forsommeren med både 
kajakkpadling, sykling og sporlek. 
 Kristoffer forteller at Kristianslyst 
ble den heldige vinner av Aktivi-
tetsdagen som Gjensidigestiftelsen 
gav midler til. 
 Vi får høre at det er planer om å 
opprette en stilling på 50% og at 
området bygges noe ut og åpnes 
opp. Dagen i dag er en test på 
konseptet turistforeningen ønsker 
å utvikle. 
 – Nå traff vi særdeles godt med 
været, sier Kristoffer. – Ungdom-
men er allerede ute med sykler og 
kanoer. Syklende er meget dyre og 
svært gode for formålet vi bruker 
dem til her. Offroadsykling på stier 
og i naturen. Kanoer har vi, men 
planen eller ønsket er at her kan 
bli utstyr lagret for mange ulike 
aktiviteter. 

Kristoffer forteller litt om planen 
for utleie:
Befolkningen skal kunne gå inn 
på en hjemmeside for Frikvarteret 

hvor det merkes av hva utstyr de 
ønsker å låne/leie. En fra Fri-
kvarteret setter frem utstyret i  
en boks hvor det kan hentes ut. 
Vi skal ikke bli for tekniske her, 
men kort fortalt blir det ett sluse 
-system hvor utstyr settes frem i 
en lukket boks for bruker til avtalt 
dato. 
 – Utfordringen går nå ut til 
klubber og foreninger som kan ha 
interesse av å bruke Frikvarteret. 
Ta kontakt med Turistforening! 
Nordvesten vil følge med i utviklin-
gen av konseptet og rapportere om 
utviklingen. 
 Det ble en veldig fin dag for 
elevene og lærerne Elisabeth 
Halle Steinum og Rune Nesse roser 
turistforeningen for et glimrende 
opplegg. 
 Vi er heldige som bor så nære 
ett så flott og unikt område midt 
i byen vår. Med tiden vil det bli 
et mylder av aktiviteter fra Turist-
foreningens base ved Stokka-
vannet. 

Denne morgenen møter Nordvesten en  
tiendeklasse 10E fra Kristianslyst ungdoms-
skole.

Klassen vant en dag med Frikvarteret hvor de fikk en aktivitetsdag ved Stokkavannet og en forsmak på hva Stavanger turistforening, sammen 
med Stavanger kommune skal kunne tilby allmenheten.
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Søndag 23. oktober skal bøsse-
bærere nok en gang samle inn 
penger (NB: Husk på å ta ut kon-
tanter). Det er Røde Kors som i 
 første omgang får disse pengene, 
som igjen skal bruke innsamlede 
midler til å gi over to millioner 
mennesker i krig og konflikt livs-
viktig hjelp: 
 Bygge opp helseklinikker som 
kan gi livsviktig behandling.
 Dele ut mat, vann, medisiner, 
ulltepper og andre nødvendige 
hjelpemidler.
 Gjenoppbygge vann- og sanitær-
anlegg.
 Styrke Syria Røde Halvmåne for å 
lære opp lokale frivillige som kan 
hjelpe der det trengs mest.
 Pengene går til landene Syria, 
Libanon, Sør-Sudan, Afghanistan, 
Somalia, Myanmar og Mellom-
Amerika (Honduras, El Salvador og 
Guatemala). Noe av pengene går 
også til flyktninger i Norge som bor 
i asylmottak. 
 TV-aksjonen skjer søndag  
23. oktober mellom klokken 16.00-
18.00. Du kan melde deg på som 
bøssebærer på blimed.no under 
fanen frivillige eller ringe 02025. 
Ønsker du å gå sammen med en 
venn holder det at en av dere 
registrerer seg som bøssebærer. Er 
du under 18 år må du gå sammen 
med en voksen. Når du har regis-
trert deg, blir du nærmere ak-
sjonsdagen kontaktet av den lokale 
TV-aksjonskomiteen med informa-
sjon om oppmøtested og hvordan 
aksjonsdagen organiseres i ditt 
nærområde. På Madla vil det være 
tre knutepunkter: Madla Bydelshus 
(ansvarlig Kristen Høyer Mathiasen), 
Madla Speiderhus (ansvarlig Geir 
Svendsrud) og Kvernevik Bydelshus 
(ansvarlig Kate Elin Nordland).

TV-aksjonen  
søndag 23. oktober

Rent vann er for mange en mangelvare.

Shaidulla (7) prøver sin nye protese på et sykehus i Kabul drevet av Røde Kors.  
Foto: Olav A. Saltbones/Norges Røde Kors.

Yusuf Batil-flyktningleiren huser over 35.000 flyktninger, men er vanskelig tilgjengelig  
i regntiden på grunn av flom. Foto: Olav Saltbones/Norges Røde Kors.
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Vi gir folk grunn til å tro på framtiden!

Fretex tar imot alt av tekstiler!

Ingen tekstiler skal i restavfallet – uansett forfatning,  
form, farge eller materiale. 

fretex.no

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 Fretex butikkene, 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. 
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Fretex_2-1_INmagasinet.indd   1 22.02.2016   14.57

Kultur i Sunde kirke

Randi Tytingvåg Trio
Søndag 13. november kl 19.30
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Marius Samuelsen  
ønsker å spille med  
Paul McCartney

– Når var det du begynte å tro på 
at du ville vinne Idol?
– Vet ikke helt, sier Marius Samu-
elsen. – Jeg klarte ikke helt å tro 
på at jeg skulle vinne. Men jeg 
hadde selvsagt lyst på første-
plassen. Det var nok da jeg var 

blant Top 4 at jeg begynte å tro på 
at jeg kunne bli den utvalgte. 
– Hva har det betydd å vinne  
Idol? 
– Vel, det er jo en tittel som ikke 
mange har. Men jeg vet jo ikke helt 
hva den kommer til å bety.

– Er du en annen person på Idol-
scenen enn det du til vanlig er? 
– Nei, jeg føler ikke det. Men det 
skjer noe med meg der oppe.
– Hva har Gosenrevyen betydd for 
deg?
– Så mye at det hadde ikke vært 
noe Idol uten Gosenrevyen. Det er 
jeg sikker på.
– Har du sommerfugler i magen 
når du skal opptre?
– Ja, på en måte. Men samtidig 
nei, jeg koser meg når jeg opptrer. 
Da kommer litt av kampinstinktet 
frem i meg.
– Hvor mye smerte er det i dine 
sanger? Eller er det mest glede?  
Har du et budskap?
– I grunnen varierer det, avhengig 
av sangene mine. Men jeg tror det 
er en tendens mot det melankolske. 
Kanskje litt vakkert. Det er sam-
tidig en balanse mellom de gode og 
vonde følelsene. 
– Hvordan har det vært å bli  
kjendis i familien?
– Ikke så mye annerledes, men 
Idol-sirkuset medfører klart mye 
oppmerksomhet. 
– Hvilket publikum forsøker du å 
lage musikk for?
– Først og fremst lager jeg musikk 
for meg selv. Jeg prøver ikke bevisst 
å nå ut til alle aldersgrupper, men 
jeg tror jeg traff noe spesielt med 
låtene mine i Idol. 
– Bruker du noen ganger et 
musikk redigeringsprogram?
– Ja, jeg har et slikt program. 
Men jeg bruker det bare for å lage 
demoer.
– I dag produserer du egen 
 musikk. Kan du se for deg at du  
i fremtiden produserer og kompo-
nerer musikk for andre?

TEKST OG FOTO: JARLE LØNO



– Det er vanskelig å si. Alt føles 
så nytt for meg. Jeg har fått noen 
henvendelser, men har takket nei.
– Har du noen gang sunget i kor?
– Nei, det har jeg ikke gjort.
– Hvis du skulle få sjansen til å 
synge med en utenlandsk artist, 
hvem ville du da velge? 
– Paul McCartney og kanskje  
«Hey Jude», – eller muligens en av 
mine egne sanger.
– Hvilke Beatles-sanger er de 
beste?
– Det er rett og slett ikke lov å 
svare på det spørsmålet. De har 
en så stor katalog med så mye god 
musikk at det er umulig å velge. 
– Hva med Queen og Freddie  
Mercury?
– Han har også mange vakre og 
gode sanger. Jeg velger meg 
«The show must go on», det er en 
av de beste.
– Har du noen gang samlet på 
autografer til kjente sangere?
– Nei, men jeg har noen autografer 
fra noen Viking-spillere.

– Hvis du ikke skulle være opptatt 
av musikk, hva skulle det i så fall 
være?
– Vanskelig å vite. Kanskje med 
fotball, kanskje noe helt nytt. 
– Hvis du skal velge noen ting eller 
egenskaper som du ikke ville ha 
vært foruten, hva skulle det være?
– Låtskriving, omsorgsfull.
– Hvilke egenskaper kunne du 
 ønske at du hadde?
– Flinkere til å lage skikkelig mat. 
Jeg kjøper mye ute, spesielt når jeg 
er ute og reiser.
– Når er du utålmodig?
– Jeg har en svært høy terskel for 
tålmodighet. 
– Blir du noen gang sinna, – og i 
hvilke anledninger?
– Ja, men ikke så mye. Kanskje 
det en gang var litt søskenkrangel, 
men det er det ikke lenger.
– Er du en sta og målrettet artist?
– Ja, på en måte. Jeg har bestemte 
mål, men er alltid villig til å høre 
på folk. Jeg mener det er viktig å 
skille mellom sta og målrettet.

– Ser du for deg at du en gang i 
fremtiden skal bli produsent?
– Nei, ikke i dag i hvert fall. I første 
omgang må jeg jobbe med min 
egen musikk. 
– Hva er lykke for deg? 
– Lykke kan være så mye. Spille 
musikk. Lykkelig på scenen, selv 
om det selvsagt ikke er nok. Spise 
middag med familien. Gjøre dag-
ligdagse ting. 
– Er du forelsket for tiden?
– Nei
– Hva er meningen med livet?
– Jeg får svare som en i klassen sa: 
«Meningen med livet er å finne 
meningen i livet». Jeg bruker hans 
uttalelse. 
– Vet du hva de tre sverdene i fjell  
i Møllebukta symboliserer?
– Slaget i Hafrsfjord, samlingen av 
Norge til ett rike. 
– Føler du at du erobret Norge da 
du vant Idol? 
– Vet ikke, – kanskje. Kanskje litt.
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– Utrolig stolt av Marius

Hanne Eriksson, mor til Marius Samuelsen.
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– Hvem var det som foreslo at  
Marius skulle delta i Idol?
– Marius var med på Idol i 2012, 
slik at han dermed var kjent i 
Idol-organisasjonen, sier Hanne 
Eriksson, mor til Marius Samuelsen. 
– Det var rett og slett Gunnar Greve 
som anbefalte Marius å melde 
seg på. Jeg håpet at Marius ville 
komme til semifinalen, altså blant 
de 40 beste.
– Hvor var du da Marius vant?
– Syv av 10 ganger satt jeg i  salen 
da han sang i Idol, og jeg var 
selvsagt til stede i salen da fina- 
len ble avviklet, opplyser Hanne 
Eriksson. – Vi hadde et hav av 
følelser da han vant. Vi var først 
og fremst glade på hans vegne, 
men vi var selvsagt også utro-
lig stolte av  Marius. Han impo-
nerte alle. Ja, han har utviklet seg 
enormt i løpet av disse to årene. 
Han er ikke bare en dyktig sanger 
og musiker, han lager også veldig 
mye bra musikk.
– Hva synes du om Idol?
– Det har vært fantastisk kjekt for 
Marius å få den muligheten av 
Idol. Han har ikke bare utviklet seg 
som musiker og sanger, men han 
har i denne Idol-prosessen også 
utviklet seg positivt som men-
neske. Ja, jeg har lyst til å skryte av 
Idol-gjengen, sier Hanne Eriksson.
– La oss gå litt tilbake i tid. Når 
begynte Marius med musikk?
– Han startet med å spille på 
grytelokk da han var halvannet 
år, forteller Hanne Eriksson. – Litt 
 senere begynte han å spille på 
grillristen på hytta. Så var det 
musikk i barnehagen. I første 
klasse på skolen startet han med 
pianoundervisning. Han lærte etter 
hvert å spille etter noter, men i dag 
spiller han stort sett på gehør. 

– Hvem har vært Marius sin inspi-
rator?
– Det har i hvert fall ikke vært meg, 
– jeg spiller ikke. Jeg er sikker på 
at hans morfar har gitt han impul-
ser (er med i Song- og Spelkorlaget 
av 8.mars & søn), men også faren 
som spiller litt piano. Så har han 
også en onkel (Dj Friendly) som 
sikkert har hatt litt betydning for 
han. La meg tillegge at Marius og 
en kamerat hadde en drøm om å 
starte et band. Senere – i Gosen-
tiden – startet Marius et band som 
het «Brennkvikt».
– Hva har Gosen ungdomsskole og 
Gosen-revyen betydd for han?
– Enormt, etter min mening. 
 Skolen har utfordret han, og han 
har tatt i mot den utfordringen. 
 Etter hvert har han utviklet en 
utrolig glede av å stå på en scene. 
Jeg vil gjerne tillegge at han  
«digger» lederteamet på Gosen-
revyen. Og så er jeg sikker på en 
ting, – Marius hadde aldri vært der 
han er i dag uten Gosen-miljøet. 
Alle de positive tilbakemelding-
ene har gitt han inspirasjon til å 
fortsette som sanger og musiker, 
forklarer Hanne Eriksson. 
– Vil han fortsette med å engasjere 
seg i arbeidet med Gosen-revyen?
– Ja, det tror jeg han vil gjøre.  
I hvert fall skal han bistå Gosen 
i arbeidet med 2017-revyen. Det 
gleder han seg stort til, innrømmer 
Hanne Eriksson.  
– Er Marius en ungdom som har 
mange venner?
– Ja, men han har de samme gode 
vennene som tidligere, mener 
Hanne Eriksson. – For han er den 
samme jordnære personen og opp-
tatt av lokalmiljøet. Selvsagt har han 
fått et langt større nettverk, men det 
er de gamle vennene som går igjen.
– Hvilke andre fritidsaktiviteter har 
du som mor ført han inn i?

– Marius spilte litt fotball for Madla 
og senere for Vidar. Men jeg må 
innrømme at Marius brant ikke 
skikkelig for dette med fotballen. 
Og i dag har han ikke tid til annet 
enn musikk og venner.
– Har du som mor vært opptatt av 
at Marius spiser sunt og godt?
– Vel, jeg har forsøkt. La meg til-
legge at Marius har lyst på skikkelig 
mat. Favorittmaten hans er Taco, 
han elsker det. Og pinnekjøttet på 
julaften liker han godt.
– Hva slags pålegg har du lært 
Marius til å ha på brødskivene sine 
når det gjelder matpakke? 
– Det har nok vært mor som har 
laget matpakken opp gjennom 
årene. For Marius har aldri vært så 
veldig interessert i brødmat. Det 
har vært mye kjøttpålegg, inn-
rømmer Hanne Eriksson.
– Tror du han nå kommer til å 
flytte hjemmefra?
– Nei, ikke foreløpig. Og han blir 
ikke kastet ut. Han hadde riktig 
nok en tanke om å begynne på en 
musikklinje på en folkehøyskole, 
men den prosessen er i hvert fall 
utsatt i ett år. Jeg er glad for at han 
blir boende hjemme, – selv om 
jeg vet det blir mye hotell på han 
fremover, spesielt i Oslo. Det kom-
mer nok til å bli et hektisk år for 
Marius med mye musikk.
– Hva har han gjort med bilen han 
vant som Idol-vinner?
– Åh, den har han solgt. Riktig 
nok til en i familien, men han fant 
ut han heller hadde mer bruk for 
penger. Og så mente han at den 
gamle bilen han fikk av oss var god 
nok. 
– Hvor tror du Marius er om 10 år?
– Han jobber helt sikkert med 
 musikk, enten som musiker eller 
med å lære musikk fra seg,  
sier Hanne Eriksson overbevis- 
ende.
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– Hvordan var Marius som elev?
– Han var faglig dyktig, med topp 
karakterer, til og med flink innen 
kroppsøving, sier Petter Åsen
– Jeg husker en gang jeg sa til 
Marius, – «du blir professor», sier 
Runi Abrahamsen. – Litt rart å 
tenke på at også faren var elev her 
ved Gosen.
– Hvordan er Marius sosialt?
– Han var og er en kjekk gutt, 
posi tiv, snakker med hvem som 
helst. Humøret var og er alltid 
godt, sier Else Irene Kjellevold.
– Marius har alltid vært en som 
hjelper, en person som rekker ut en 
hånd, sier Petter Åsen.
– Er Marius en gutt med stor 
energi?
– Vel, ja og nei. Han er en gutt 
med stor kapasitet og svært ar-
beidsom. Men noen ganger kunne 
han også være litt layback, han har 
en god hvilepuls, men på ingen 
måte lat, sier en smilende Petter 

Åsen. – La meg tillegge at han er 
lite opptatt av klær. Han er mer 
den typen som springer forbi klæs-
skapet og tar det han finner.
– Så må vi prate litt om musikk. 
Hvor god var Marius som musiker 
da han startet på Gosen?
– Jeg husker godt jeg spurte han 
om ham spilte noen instrumen-
ter. Han svarte da at han spilte litt 
slagverk, keyboard og gitar. Jeg 
mener det var her på Gosen han 
fikk den musikalske oppvåkningen, 
og utviklingen har vært utrolig, sier 
Runi Abrahamsen. 
– Hvilken stiltype har Marius?
– Han har ingen spesiell musikk-
stil. Han er god både på klassisk og 
rock, sier Runi Abrahamsen. 
– Gjør han også rapping?
– Ja, det faller naturlig for han. 
Han skal bl.a. ha ansvaret for 
rapp ing på kommende Gosen-revy.
– Har Marius endret seg etter han 
vant Idol?
– Nei, i grunnen ikke. Han er 
fortsatt den samme Marius som før. 

Han er lite «høy» på seg selv, selv 
om han vant Idol. Han er reflek-
tert, tenker dypt og han lever slik 
han gjorde før. Selvsagt har han 
det mer travelt, men personen er 
den samme.
– Hva tror dere vil skje med han nå 
som han ble idol-vinner? Hvilken 
utvikling vil han få? 
– Alle muligheter er åpen for han. 
Han har sagt at han i første om-
gang skal ha musikk som hobby, 
sier Kjellevold. – Han har hatt pla-
ner om å dra til en folkehøy skole, 
men dette blir kanskje utsatt. Han 
vil selvsagt få det travelt med å 
oppfylle kriteriene rundt det å 
være Idol-vinner. 
– Hvor er Marius om 10 år?
– Jeg tror han driver med musikk 
på et høyt nivå, sier Petter Åsen. 
– Han blir den første etter Kurt 
Nilsen, som vant Idol i 2003, som 
gjør det spesielt godt.
– Jeg håper at Marius om 10 år er 
lærer her på Gosen, sier Runi Abra-
hamsen.
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Marius Samuelsen var elev ved Gosen ungdomsskole i tre år (7, 8 og 9 klassetrinn) og var med på  
Gosen-revyen i 2012 og 2013. I årene 2014, 2015 og 2015 var han bandinstruktør på Gosen-revyen.

«Marius er fortsatt den samme kjekke gutten»

I midten Runi Abrahamsen, sangansvarlig for Gosen-revyen, sammen med Else Irene Kjellevold og Petter Åsen, klasseforstandere for  
Marius Samuelsen fra 8 til 10 klasse.
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Madla Historielag arran-
gerte bydelsvandring 
 søndag 4. september  
med ca. 35 deltakere. 
Vandringen startet ved 
Hiorth-huset med orien-
tering om selve huset og 
Madla teglverk, deretter 
fikk vi en orientering om 
gård ene vestover langs 
Hafrsfjord og om Madlatua 
Skytebane.

Hiorth huset og Malde teglverk
John A. Aasland fortalte at Hiorth- 
huset står i dag omtrent der mas-
kinhallen til Malde teglverk lå. 
Huset ble bygget på Ogna i 1781. 
På 1800-tallet ble det drevet som 
vertshus for blant annet engelske 
lakselorder og norske kunstnere. 
I 1981 ble huset flyttet til Madla 
og blir nå drevet på utleiebasis av 
Stavanger Jeger og Fiskeforening.

Alexander Kielland og  
Hiorth huset
Dikteren Alexander Kielland eide 
Malde teglverk i 9 år fra 1872 til 
1881. I 1880 satt Kielland i Hiorth-
huset på Ogna og skrev på boken 
«Arbeidsfolk». At det samme huset 
skulle havne på tomta til teglverket 
han engang eide er noe spesielt.

Alexander Kielland og boka  
«Arbeidsfolk»
Boka «Arbeidsfolk» fra 1881 tar 
opp temaet om å sette mot i 
arbeider klassen, slik at de kunne 
ta opp kampen mot embetsmenn 
og prester. Det fortelles fra tiden 
Kielland eide teglverket, at han 
hadde en rørende omsorg for 
arbeiderne sine. Daglig leder John 
Aasland kunne ved arbeidsledighet 
få beskjed om «aa hjelpe folkene 
saa lenge det er penge i kassen.» 
Kielland var også opptatt av at den 
alminnelige mann og kvinne skulle 
få del i tidens kulturtilbud. Derfor 
opprettet han i 1874 et ambuler-
ende bibliotek med 50 bind. Dette 
er forløperen til Madla bibliotek.

18 / BRUK TILBUDENE I BYDELEN

Bydelsvandring  
langs Hafrsfjord

John A. Aasland orienterer om Hiorth-huset og Malde teglverk.



Malde teglverk
Malde teglverk sin historie startet 
i 1857. Da kjøpte sakfører Carl Aas 
bruket av Jacob Stangeland. Aas 
drev teglverket til 1869, da han 
gikk konkurs. Jonas Kielland kjøpte 
teglverket på auksjon. I 1872 over-
tok fetteren, dikteren Alex ander 
Kielland eierskapet og fortsatte 
driften frem til 1881. Da ble tegl-
verket solgt til et interesse selskap 
fra Stavanger. Da ble det produsert 
320000 takstein og 300000 mur-
stein årlig. I 1889 overtok daglig 
leder John Aasland som eier for 
18000 kroner. Han eide og drev 
teglverket frem til driften tok slutt 
i 1916.

Gårdene langs Hafrsfjord og  
Skytterlagsveien
Når vi går fra Hiorth-huset vest- 
over langs Hafrsfjord, kommer 
vi først til bruket til Rasmussen, 
deretter Halvor Bø, så til Mykle-
bust og til slutt Mauritsen. Asbjørn 
Mykle bust og Bernt Bru fortalte  
om arbeidet og livet på gårdene  
de siste 100 årene. I dag frem-
står disse brukene som grønne og 
frodige, men bilder viste at skrå-
ningene ned mot Hafrsfjord var 
tidligere dekket med til dels store 
steiner. Så arbeidet med å gjøre 
disse markene dyrkbare, har opp 
gjennom årene vært et møysom-
melig slit.

Madlatua Skytebane og Stavanger 
Skytterlag
I 1905 søkte Stavanger Skytterlag 
Forsvarsdepartementet om å få 
benytte den militære skytebanen 
på Madla. Dette ble innvilget og 
den første avtalen med grunneiere 
ble gjort. Leien var 70 kroner året. 
Opp gjennom årene har det vært 
mange konflikter med grunneiere 
og naboer og det har blitt refor-
handlet flere ganger. Den leie og 
bruksavtalen som gjelder i dag er 
vedtatt ved en kongelig resolu-
sjon, som senere ble stadfestet i en 
rettskraftig dom i 1949. Siden har 
Stavanger Skytterlag følt seg rimelig 
trygge på sin tilhørighet på Madla. 
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Lydhøre deltakere fra bydelsvandringen langs Hafrsfjord. Vi kjenner igjen «ekte Madlagutter» som Thore Jørpeland, Rolf Rolfsen og Jan Lilledal.

Malde teglverk ligger til venstre på bildet. Tegning av Mons Gabriel Monsen fra 1865.

En murstein fra tiden mellom 1857 og 1869 
da Lauritz Carl Aas eide og drev Malde tegl-
verk. Mursteinen med inskripsjonen  
I. Kjelland er fra perioden fra 1869 til 1872 
da Jonas Kielland eide og drev teglverket.  
J ble ofte skrevet som I og etternavnet  
Kielland var enten med I eller J.



Alle samlinger kl 19.00

MADLA  FORSAMLINGSHUS

Velkommen!

Snorresgt. 2, Hafrsfjord vis -à- vis Surf-inn og Madlaleiren
Ons 5. okt   Bibelstudier - NMS 
Søn 9. okt   Fellesmøte på Solheim Bedehus  
        Steinar Mjølsnes  
Ons 19. okt  Bibelstudier - NLM 
Søn 23. okt  Misjonsmøte - Tom Oseberg NLM 
Ons  2. nov Bibelstudie - NMS 
Søn  6. nov Allehelgensfest: Tale Jakob Trodahl. Sang 
av Gerd Maalfrid Elvig, Helen Enoksen og Unni Kallesten.

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

Kvernevik NLM Traneveien 16B

www.solheimbedehus.no

V E L K O M M E N !

Søndag 9. oktober kl. 19.00
Fellesmøte m/Sunde og Madla: Tale av Steinar 
Mjølsnes - Sang av Arve Bergsagel - Mat og prat
Søndag 16. okt. kl. 11.00 Nattverd
Søndag 30. okt. kl. 11.00 Terje Thorsen       

SUNDE 
BEDEHUS
Sundeveien 29
Tors. 06.10 kl 19.30 Samtalemøte - Besøk fra ImF.  
       «Forankring og forandring»                                   
Søn. 09.10 kl 19.00 Fellesmøte på Solheim. 
      Taler: Steinar Mjølsnes.                    

Bibelhelg 22.-23.10 v/ Ingunn E. Holm           
Emne: Guds ord - til veiledning og etterfølgelse. 
Lør.  22.10  kl 18.00 og kl. 20.00 
 Bibeltimer med kveldsmat imellom. 
 Martha og Johan Vistnes deltar med sang 
Søn. 23.10 kl 19.00 Møte. Sang av Randaberg Kvartetten. 
Tirs.  25.10 kl 10.30 Formiddagstreff. 
 Andakt v / Ingunn E. Holm.                    
 Sang av Eva Stray og Bjørg Mæland 

Tor. 27.10  kl. 19.30  Misjonsmøte sammen med Sunde 
Misjonsforening (Sunde menighet). 
Tale av Kari Sørheim, NMS. Sang av Kari Ekern                          

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
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TEKST: ARILD TOPDAHL

Madla Bydelsutvalg behand let i 
møte 27. september «Forslag til 
 planprogram for detaljreguler-
ing for Bussveien Sunde krossen 
– Stavanger Sentrum – Hille-
våg.» (Se skisse over planom-
rådet).

Oversiktskart med plangrense

Formål med planarbeidet er å regulere 
en trase’ for elektrisk trolleybuss, slik 
at bussen får full fremkommelighet og 
flere velger å reise med buss isteden-
for med bil. Bedre kollektivtilbud 

skal bidra til en positiv byutvikling og 
samtidig sikre bedre forhold også for 
gående og syklende.

Bakgrunn for saken
Statens vegvesen arbeider sammen 
med Stavanger kommune for å realisere 
bussveien. Utbygging av bussveien blir 
finansiert gjennom Bypakke Nord-
Jæren. Bussvei prosjektet består av  
26 delstrek ninger med en total lengde 
på ca. 50 kilometer. Noen strekninger 
er ferdig bygget, mens andre er under 
bygging eller planlegging.

Stavanger formannskap
Stavanger formannskap behandlet 
prinsipper for videre planlegging langs 
akse vest som går fra Mos vatnet via 
Madlaforen til Sundekrossen. I saken 
ble det gitt rammer for den videre 
planlegging av Bussveien og mandat 
for oppstart av ny/oppdatert reguler-
ingsplan for strekningen Mosvatnet til 
Sundekrossen. Formannskapets fler-
tallsvedtak av 10. mars 2016 slutter  

seg til prinsippene for videre plan-
legging av akse vest (Mosvatnet til 
Sunde krossen), slik det fremgår av 
Statens vegvesen sine anbefalinger  
i saken:

·  Det videre arbeidet med reali sering 
av Bussveien i akse vest, skal bygge 
på det vedtatte nullvekstmålet for 
biltrafikk.

·  Statens vegvesen må i det videre 
arbeidet se på muligheten for å lage 
en egen tofelts busstunnel under 
eksisterende Tjensvoll krysset.

·  På strekningen fra Mosvatnet til 
Stavanger sentrum anbefales paral-
lellførte bussfelt.

·  Tjensvollkrysset omarbeides til å være 
et effektivt kryss både for kollektiv-
trafikk og øvrig trafikk.

·  På akse vest fra Mosvatnet via Madla-
foren til Sundekrossen er det nød-
vendig å gjennomføre et forprosjekt 
for valg av konsept. Konseptene skal 
vurdere både parallellførte, midtstilte 
og sidestilte bussfelt.

MADLA BYDELSUTVALG
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Madlabonden er en hederspris 
som kan deles ut av Madla 
bydelsutvalg til enkeltpersoner 
eller lag/foreninger som ved 
sitt arbeid/innsats har bidratt til 
å fremme bydelens interesser. 
Prisen ble utdelt første gangen 
i 1990 til daværende rektor ved 
Sunde skole, Sverre Tørresdal.
Prisen ble gjort mulig ved en 
donasjon fra Kvernevik vel-
forening. Madlabonden er en 
statuett laget av vår lokale 

kunstner Gøril Førsund. Forslag 
til kandidater kan sendes inn av 
enkeltpersoner eller lag/fore-
ninger. 
Merk: Forslagene må begrunnes.

Forslag med begrunnelse 
sendes til:
Madla bydelsutvalg, 
v/leder av Bydelsutvalget 
Kristen Høyer Mathiassen,
kiropraktor@hoyer-mathiassen.no
innen 15. oktober 2016.

MADLABONDEN 2016

«Madla’s kjekkeste klasse»
– har vært samlet for 4. gang siden de gikk ut av 7. klasse i 1954

1.rekke fra venstre: Gunnhild Bruland f. Olsen, Berit Irene Goa f. Svendsen, Bjørg Berntsen f. Fløysvik, Ragnhild Årstad f. Fotland, Torbjørn  
Frafjord. 2. rekke fra venstre: Kirsten Dahle Johansen f. Dahle, Ulf Harald Svendsen, Berit Steen f. Borgersen, Ingfrid Rege f. Revheim, Arne  
Vigre, Magnus Einarson Schei, Wenche Johanne Johansen f. Hegland. 3.rekke fra venstre: Leiv Karsten Sunde, Birger Hovland, Tor Arvid  
Lomeland, Arne Kristoffer Mortensen, Olav Erga, Tor Birger Bjordal, Øystein Egeland, Erling Molaug. Foto: Leiv Helle.
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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

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

SOM SKJER I MENIGHETEN.

FACEBOOK.COM/

MADLAMARKMENIGHET

GUDSTJENESTER
Søndag 9. oktober kl 11.00
Fellesgudstjeneste i Revheim kirke.

Søndag 16. oktober kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.

Søndag 23. oktober kl 11.00
Tønnessen. Halås. Presentasjon 
tilrettelagt konfirmanter.  
Madla Tweens. 

Søndag 30. oktober kl 11.00
Bots- og bønnedag. Stefan  
Emmerhoff. Søndagsskole.

Tirsdag 1. november kl 8.30
Morgenmesse med nattverd. 

Søndag 6. november kl 11.00
Allehelgensdag. Anders Næss. 
Nattverd. Mannskoret. Søndags-
skole.

Søndag 13. november kl 11.00
Anders Næss. Dåp. Nattverd.
Søndagsskole.

DAMENES FROKOST
Ubon misjonsforening arrangerer 
Damenes frokost lørdag 22. okto-
ber kl 11.00-13.00. Kom og spis en 
deilig frokost og hør Marit Anmark-
rud fortelle nydelig historie.
Det blir loddsalg til inntekt for 
misjonsprosjektet i Thailand. 
Ta med mor, søster, tante, beste-
mor, venninne eller nabo. 50 kr 
per person. Hjertelig velkommen!

FORMIDDAGSTREFF
Onsdager kl 11.00
12. oktober
Busstur med middag. Vi besøker 
bl.a. St. Johannes kirke. Start fra 
Madlamark kirke kl. 10.00.  
Bindende påmelding.

26. oktober
Kari Gro Johanson, SUS: «Planene 
for nytt universitetssykehus på  
Ullandhaug». Utlodning.  
Andakt.

9. november
Harald Bøe: «Vi som var voksne da 
«oljealderen» begynte. Hva har 
skjedd?» Besøk av menighetens 
barnehage «Himmelblå». Andakt.

KUNSTSALG  
MADLAMARK
Madlamark kirke er 40 år i 2016. I den 
anledning har vi fått kunstneren Ole 
Lislerud til å lage fem grafiske trykk 
som selges til inntekt for kirken og 
Madlamark menighet. Ole Lislerud er 
kunstneren som har laget altertavlen 
i Madlamark kirke. Vi håper mange vil 
kjøpe et eller flere av disse flotte bil-
dene. Det kan også være en god ide at 
et av bildene blir en gave i anledning 
barnedåp, konfirmasjon eller vielse i 
Madlamark kirke!

Ole Lislerud er en meget velrennomert 
kunstner. Hans hovedfokus som kunst-
ner knyttes til kunst i det offentlige 
rom med bl.a. Oslo Tinghus, Nærings-
livets Hus/NHO, Teologisk Fakultet ved 
Universitetet i Oslo og NATO bygget i 
Stavanger som sentrale verk. Enkelte 
utsmykninger har ført til «spin-off» 
prosjekter slik som i dette tilfelle ved 
Madlamark kirke hvor han ble invitert 
til å tolke altertavlen på nytt.

Selve bildet er 23X23 cm, og alle fem 
motivene er trykket, nummerert og 
signert i 40 eksemplarer.
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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

A: SKRIFT I
Dette representerer en 
abstrakt tolkning av 
tekstene i alterbilde 
rundt Y Korset. Med 
Kristusprofilen, blå-
fargen og rutene som 

symboler kan dette forstås som en ny 
tolkning av essensen i alterbildet, i en 
ny kompakt mini-utgave.

B: PROFIL
Dette har tydelige re-
feranser til alterbildet, 
men i tillegg er bok-
staven Æ innført som et 
symbol på enkeltmen-
nesket. På en abstrakt 

måte representerer motivet mennes-
kets møte med Gud.

C: MØTE
I utgangspunktet var 
det min ide å skape en 
kvinnelig Kristus ansikt. 
Resultatet ble to figurer 
stilt opp mot hverand-
re i dialog. Rutene i 

bakgrunnen har tydelige referanser 
til ikonet med St Nicholas. På denne 
 måten skapes det en dialog mellom 
fortid og nåtid med sterke symboler 
knyttet til kultur, kirke og politikk.

D: SKRIFT II
Dette er på mange 
måter en «klassisk 
Lislerud» komposisjon. 
Skrift, tegn og symboler 
er sentrale elementer 
i mitt kunstnerskap. 

Dette arbeidet er malt med kalligrafi 
pensler i stort format og deretter for-
minsket og bearbeidet i Photoshop.

E: REFLEKSJON
Dette er basert på bok - 
stavene ÆØÅ, og repre-
senterer noe av den 
siste utviklingen av min 
interesse og fordypning 
i skrift og kalligrafi. 

Bokstavene representerer norsk kultur 
og identitet. Samtidig utfordrer 
kompo sisjonen betrakteren til å se seg 
selv i et større internasjonalt perspektiv 
og medmenneskelig ansvar.

Bestilling av bilder
Bilder bestilles gjennom e-post: 
kunst.madlamark@gmail.com

Ved bestilling må kontaktdata oppgis:
• Tittel på bilde(r)
• Navn på bestiller
• Telefonnummer
• Adresse

Bestilling kan også skje ved å kontakte:
•  Berit Håland Sørlie/menighetskon-

toret, tlf. 450 43 105/51 59 93 59
•  Olav Hauge, tlf. 913 36 630
•  Per Reidar Ørke, tlf. 909 76 415
•  Ingvill Birkenes, tlf. 976 33 445
•  Sunniva Alsvik Bjordal, tlf. 93 87 87 37

Priser
• Full pris er kr. 1.800.
• Rabatter:

–  Ved kjøp av 1 eller 2 bilder:  
Ingen rabatt

–  Ved kjøp av 3 eller 4 bilder:  
10 % rabatt

–  Ved kjøp av 5 – 9 bilder:  
15 % rabatt

–  Ved kjøp av 10 eller flere bilder:  
20 % rabatt

Betaling
•  Kontant eller betalingsterminal på 

forhånd eller ved avhenting av bilde.
•  På forhånd med bankgiro, konto-

nummer 3201 22 28677, merket 
«Kunst Madlamark» og betalers fulle 
navn.

Avhenting
Utlevering skjer etter avtale med 
 menighetskontoret eller en i komiteen.

Jubileumskonsert

TRINE REIN
Torsdag 3. november 20:00
Madlamark Kirke
Billetter: kr 375,- www.billettservice.no

Trine Rein er en folkekjær artist som har vært aktiv i over 20 år. De siste 
årene har vi lagt merke til henne i The Hit og NRK’s Stjernekamp, samt 
juleturneer og helaftener med sin mann, Lars Monsen. På en bølge av 
 inspirasjon etter å ha blitt utfordret i utallige ulike sjangere innen musikk 
kombinerer Trine et bredt spekter av musikalske sjangere i konsertene sine. 
Hun besøker alle typer spillesteder, fra de helt små klubbene til store kirker 
hvor hun opptrer og deler sin helt spesielle og skjellsettende historie, og hun 
er ikke fremmed for å spille konserter som inneholder alt fra gospel til rock  
i en og samme konsert. Publikum mottar denne formen for variasjon i 
k onsertene overveldende positivt, noe som bidrar ytterligere til å inspirere 
Trine Rein videre på sin eksperimentelle reise i musikkens verden.

I Madlamark kirke har hun med seg pianisten Atle Hundsnes.
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Lørdag 17. september ble 

det arrangert 4-årsklubb 

på Hafrsfjordsenteret. Alle 

4-åringer i menigheten 

var da invitert til å delta 

sammen med sine foreldre. 

16 barn var tilstede og vi 

hadde en kjekk formiddag 

sammen der vi både sang, 

spilte instrumenter, hørte 

bibelfortelling om Jesus og barna, 

hadde formingsaktivitet, lærte litt 

om dåpen og hadde et lite måltid 

sammen. 

Søndag 18. september hadde vi 

Sprell Levende-gudstjeneste i Rev-

heim kirke. Da fikk vi overvære en 

dåp, høre Hanna Aadland synge «De 

bar små barn til Jesus», høre alle 

de flotte barna og voksne i Kaos og 

Sang opptre, samt 4-åringene som 

sang «Jeg har 

verdens beste 

venn» før selve 

utdelingen av 

boken. 

Etterpå var det 

duket til pølsefest 

og kirkekaffe på 

Hafrsfjordsente-

ret som avrunding på en flott helg 

sammen. Til sammen mottok 19 barn 

4-årsboken. Vi håper de får stor 

glede av den!

Utdeling av 4-årsbok i Hafrsfjord

Salmekvelder i Revheim kirke 

Onsdag 19.oktober kl 19.30—21.00  

Onsdag 30.november kl 19.30—21.00 

 

Instrumental og allsang. Kom gjerne med egne 
ønsker til salmer/sanger. Ved kantor Vit Kolos. 

Fri entré. Hjertelig velkommen! 

 

Bibelreisen - 
En vandring gjennom Bibelen – for voksne!

To kvelder i november blir det mulighet for å lære, eller 

friske opp, Bibelens historier! Denne gang på en måte du 

kanskje ikke har vært med på før. Vår kateket Grete Stuen 

Vestøl gir oss noen knagger slik at vi lettere kan huske hva 

som skjedde og når det skjedde. Samlingene blir på Hafrs-

fjordsenteret.

Onsdag 8.november kl 19.30 – Gamle Testamente

Onsdag 22.november kl 19.30 – Nye Testamente

Hjertelig velkommen! 
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Menighetskontor
Postadresse: Postboks 201
4001 Stavanger
Besøksadresse: Revheimsveien 159
Kirkens Servicetorg har åpent hver 
mandag til fredag 08.00 – 15.30
Tlf: 51 84 04 00
hafrsfjord.menighet@stavanger.kommune.no
Sogneprest Audun Erdal: 51 93 92 55
audun.erdal@stavanger.kommune.no
Daglig leder Ragna Åreskjold: 51 93 92 53
ragna.aareskjold@stavanger.kommune.no
Kantor Vit Kolos: 51 93 92 56
vit.kolos@stavanger.kommune.no
Kateket Grete Stuen Vestøl: 51 93 92 54
grete.stuen.vestol@stavanger.kommune.no

Barne- og 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. 

Søndag 9. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal. Dåp. 
Offer Barne-og ungdomsarbeidet. 
Kirkekaffe.
 
Søndag 16. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste i Sunde/Madlamark
 
Søndag 23. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Audun Erdal
Dåp. Offer til TV-aksjonen Røde Kors. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
Søndag 30. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Audun Erdal 
Dåp. Offer til misjonsprosjektet til NMS
Søndagsskole. Kirkekaffe.
 
 Søndag 6. november kl. 11.00
Allehelgensgudstjeneste. Audun Erdal. 
Nattverd.
Offer til Kirkens SOS. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.
 
Søndag 13. november kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Sprell 
Levende/Lys Våken-gudstjeneste. 
Solveig Alette S. Skeie og Audun Erdal. 
Dåp. Offer til misjonsprosjektet i Nepal. 
Kirkekaffe.
 
Søndag 20. november kl. 11.00
Gudstjeneste i Revheim kirke. Terje 
Torkelsen.
Dåp. Nattverd. Offer til menighetsar-
beidet. Søndagsskole. Kirkekaffe.

DØPTE
03.09.16 Cecilie Lilje Austbø 
 (Kapellet KNM Harald Hårfagre)
04.09.16 Ingrid Nordmo Torkelsen 
 (Sunde kirke)
11.09.16 Anton Skrettingland-Hope
17.09.16 Lotte Steinnes Lofthus
 Mia Steinnes Sunde
18.09.16 Martin Borgund
 Live Boga Rorgemoen 
 (Stord kyrkje)
25.09.16 Ane Hove Hestness
 Viktor Viste Dalane
 Evita Vik (Stavanger domkirke)

HAFRSFJORD MENIGHET

Gudstjenester i 
Revheim kirke

Søndagsskole Hver søndag kl 11.00, 
utenom skolens ferier og ved Sprell 
levende gudstjenester.

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

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

Gjeng Tirsdag kl. 13.30 – 15.00 i odde-
tallsuker for 4. og 5. klasse.
Tirsdag kl 13.30 – 15.00 i partallsuker 
for 6. og 7. klasse. 

Tårnagentklubb Mandag kl. 17.30 i 
partallsuker for 4.klasse.

Master of the Universe Mandag kl 
18.30 – 19.30 i oddetallsuker for 5. – 7. 
klasse.

Kaos og Sang Torsdag kl. 16.30 – 18.00 
i oddetallsuker. For hele familien.  

Salmekveld Onsdag 19.oktober og 
30.november, kl. 19.30 – 21.00. Ved 
kantor Vit Kolos.

Treffen Torsdag kl. 19 – 21 i oddetall-
suker. Tilbud til psykisk utviklingshem-
mede.

Formiddagstreff Tirsdag 18. oktober kl 
10.30 – 12.30. Besøk av Bjørn Bakkane.

Det skjer i  
menigheten

HAFRSFJORD MENIGHET

VIGDE
03.09.16 Malin Lindløv Ellingsen og   
 Eirik Hogstad
 Hilde Olsen og Jan Egil 
 Christensen
24.09.16 Birte Holm og Joakim Revheim
 Elisa Beate Kloster og 
 Vegard Voldsund

DØDE
08.08.16 Rolf Solberg, f. 1929
26.08.16 Dagfinn Berner, f. 1955
07.09.16 Arnt Vasshus, f. 1916
08.09.16 Bjarne Stangeland, f. 1927
14.09.16 Tjodolf Arne Jespersen, f. 1928

Torsdag 6. oktober k 19.30 
Kveldstanker, quiz, pizza (100,-) 

og brettspill
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For mer informasjon, se www.hafrsfjord-menighet.no

Barnekoret Joy Kidz og fam-
iliekoret Kaos og Sang skal 
ha storkonsert med Bjarte 
Leithaug den 6. november!

Bjarte Leithaug har gjennom 
en lang rekke plateutgivelser 
og konserter gjort sine sanger 
kjent for et stort publikum. 
De glade og fengende san-
gene til musikklæreren fra 
Meland ved Bergen, er blant 
favorittene i barnekor over 
hele landet. Som artist og 
korinstruktør har han hatt 
mer enn 60000 barn med seg på 
scenen i konserter med mye liv og 
glede.

Joy Kidz og Kaos og Sang gleder seg 

veldig til å samarbeide med Bjarte 
på denne konserten.
Sangene er fra Bjartes plater og er 
både fengende og engasjerende for 
liten å stor.

Joy Kidz er et kor med barn fra 
1. klasse og oppover. En gjeng 
flinke og sangglade jenter 
under ledelse av Ann-Mari 
Grøndal. Jentene er fra Sunde, 
Madla og til og med Hundvåg.

Kaos og sang er et familiekor 
hvor øvelsen starter med et 
varmt måltid, og deretter er 
både barn og foreldre med og 
synger. Kaos og Sang blir ledet 
av Karolina Mæland 

Vi ønsker store og små, tanter, 
onkler, besteforeldre og naboer 
hjertelig velkommen til en fantastisk 
koselig opplevelse i hafrsfjordsen-
teret den 6 november klokken 17.00

Konsert 6.november

Hafrsfjord menighet har to 

misjonsprosjekt. Her kommer en 

kort presentasjon av avtalen som 

er med Det Norske Misjonsselskap 

(NMS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosjektet handler om å gi støtte til 

syriske flyktninger i byen Mafrag i 

Jordan. Dette er et arbeid som den 

protestantiske kirken i Egypt er an-

svarlig for. NMS har et nært samar-

beid med denne kirken. Midtøsten 

har store utfordringer slik vi også 

kjenner det fra media, og det er 

derfor ikke vanskelig å forstå at de 

egyptiske kristne selv lever under 

vanskelige forhold. Derfor er dette et 

svært meningsfylt og viktig prosjekt 

å støtte.

Mafrag har 56 000 innbyggere, og 

er en grenseby mot Syria. Det er mer 

enn 75 000 flyktninger i byen, de 

fleste er fra Syria. 2/3 av dem lever 

under fattigdomsgrensa. De bor flere 

på hvert rom, og leieutgiftene har 

økt. Det er mindre mat fra verdens 

matvareprogram, og det er også slutt 

på offentlige subsidier på helse.

En prest fra Egypt leder flyktningear-

beidet, og han har med seg frivillige 

fra flere land, også fra Norge. Når 

det kommer nye flyktninger, får de 

en velkomstpakke som inneholder: 

madrasser, sengetøy, gulvmatter, 

gassovn og gassflaske. I tillegg får de 

etter behov mat og klær, medisiner, 

bleier og babymat. 

De bruker mye tid på å lytte og sam-

tale med flyktningene. Det faktum 

at det er kirken som hjelper, påkaller 

oppmerksomhet. «Vi merker kjær-

lighet og varme når vi snakker med 

dere». Det er ikke bare kristne som 

får hjelp, men også muslimene, og 

det er et vitnesbyrd i seg selv. Barn 

får undervisning, og det er håp om å 

få bygge en enkel skole og kirke.

Dette er en av mange gode måter å 

hjelpe mennesker som er i stor nød. 

Hafrsfjord menighet har satt av noen 

søndager i året hvor de samler inn 

penger til prosjektet, men det er 

også mulig å gi enkeltgaver.  

Ett av misjonsprosjektene i Hafrsfjord menighet
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Mye gøy på JrKRIK! 

Hver onsdag har jrKRIK tre-
ninger i gymsalen på Sunde 
skole. Det varieres mellom 
mange ulike typer idretter, 
alt fra fotball og innebandy til 
kjekke leker og konkurranser. 
KRIK står for Kristen idretts-
kontakt og er en organisasjon 
som ønsker å bevare idretts-
glede og ha gode 
fellesskap hvor alle kan føle 
seg velkomne. I Sunde kirke 
har vi hatt jrKRIK i noen år 
allerede, og de har funnet på 
mye gøy både på treninger 
i gymsalen, men også ute, 
eller på bowling, sykkeltur og 

andre aktiviteter.  JrKRIK er for 
alle som går i 5.-7. klasse og 
er hver onsdag i gymsalen på 
Sunde skole kl 19-20. 
Vi har alltid plass til flere - så 
om du liker å leke og være 

aktiv er jrKRIK helt perfekt! 
Velkommen! Det er bare til å 
møte opp med treningsklær 
på Sunde skole!

Fin gjeng samlet på volleyballbanen på en jrKRIK-trening.

Syng med alt du 
har! 

I Sunde kirke har vi lang 
tradisjon med barnekor og 
vi fortsetter med å samle 
sangglade barn også denne 

høsten. Minigospel øver hver 
onsdag kl 17:30-18:30 og er 
for barn fra 3-6 år. Maxigospel 
øver fra 19:30-20:30 og er for 
de som har begynt på skolen. 
I begge gruppene lærer vi 
kjekke sanger, også leker vi og 

har det gøy sammen. I Maxi-
gospel får også alle som har 
lyst muligheten til å være med 
som forsangere på våre Sprell 
levende gudstjenester som er 
ca en gang i måneden. Det er 
barne- og ungdomsleder Mi-
riam Røren som leder begge 
korene, og det er alltid plass til 
flere barn. Så hvis du kjenner 
noen som er glad i å synge, 
fortell dem om Minigospel og 
Maxigospel! Det er bare til å 
møte opp en onsdag hvis du 
vil prøve det ut!
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Nytt fra staben
Søndag 4. sept. hadde Sunde menighet avskjed med diakon Kristin Husby 
Dyrstad. Kristin har vært ansatt i Sunde i over 8 år. Diakonen i Sunde har 
ansvar for Formiddagstreffene i kirka, Strikkekafé, besøkstjeneste på syke-
hjemmet, Åremålshilsner, menighetens husgrupper/bibelgrupper, Bøn-
nesamlinger, samtaler, Alpha-kurs...... Altså mange og varierte oppgaver. 
Mange har fått erfare  Kristins omsorg og er takknemlige for arbeidet hun 
har lagt ned i menigheten. Kristin er nå ansatt i et 50% vikariat i Kampen 
kirke.

Leder av diakoniutvalget Inger Marie O. Tjøstheim takker Kristin for samarbeid og innsats i 
Sunde menighet.                                                                                Foto: Helge Brunstad

Temakveld
med Stan Donn 

Ons. 9. nov. kl 19.30

i Sunde kirke

Stan Donn er fra San Diego, lengst 
sør i California, USA. Han er invitert 
til Norge for 3. gang for å fortelle sin 
historie og om hvordan Gud kalte 
han til tjeneste, om misjonsturer og 
evangelisering bl.a. i Brasil og Mo-
zambique, hvorfor han begynte å be 
for syke og om gjennombrudd i det 
overnaturlige.

Stan har selv nådegave til å be for 
syke og å hjelpe mennesker til å ta i 
bruk sine nådegaver.

Julemesse 
Lør 26.11. kl 12.00-15.00

i Sunde kirke

Sang ved 
Stavanger Gospel Choir

Har du anledning å lage 
produkter som kan selges på 
Julemessa? Ta kontakt med 

Menighetskontoret. 

Alle inntekter går til menighetens 
Barne- og Ungdomsarbeid

Arr: Julemesseutvalget i Sunde menighet

Stan med sin trygge og jordnære per-
sonlighet får lett tillit i alle sammen-
henger. Han har en spesiell utrustning 
til å nå ut til både voksne og ungdom. 

Kaffeservering og sosial prat fra kl 19.00

Arr. Undervisningsutvalget i Sunde menighet 

i samarbeid med Lars Rune Netland

17. oktober be-
gynner vår nyan-
satte diakon, Toril 
Signe Ødegård 
Marthinsen. Toril 
har de siste årene 
vært bosatt i 
Hammerfest, hvor 
hennes mann 
fortsatt blir boende. Arve jobber 
som prost og har et par år igjen før 
han blir pensjonist og flytter sør-
over til leiligheten de eier i Tanan-
ger. Toril har tidligere vært diakon 
i Sola i 10 år. Toril skal innsettes på 
gudstjenesten 6. nov. 

30. september 
hadde dag-
lig leder Helge 
Brunstad sin 
siste arbeidsdag 
i Sunde kirke. 
Helge har vært 
ansatt i menig-
heten i 8 1/2 år. 
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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
Org.nr: 976 993 373 
     Tlf arb.    Mobil    E-Post
Daglig leder     
Sokneprest-vikar Sigve Vidnes 51 59 46 04 951 47 974 Sigve@Sunde-menighet.no
Menighetsmusiker (50%) 
Diakon (fra 17. okt.) Toril Signe Ø. Marthinsen 51 59 46 02  Toril@sunde-menighet.no
Trosopplæringsleder Kristin Wallem Dahl 51 59 46 06  478 65 241 Kristin.W@Sunde-menighet.no
BU-leder Miriam Røren 51 59 46 06 901 45 877 Miriam@Sunde-menighet.no
Vaktmester/kirketjener (60%) Astrid H. Pedersen 51 59 46 05 464 32 130 Astrid@Sunde-menighet.no
Menighetssekretær (20%) Kristin Ascárd 51 59 46 08  Kristin.A@Sunde-menighet.no

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

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

Formiddagstreff
For pensjonister og
 andre interesserte

11. okt. Solheim bedehus
Tale ved Hans Kristoffer Goa, 

diktopplesning ved Solveig Goa og 
sang av Sven Viste.

25. okt.Sunde bedehus
Andakt v/Ingunn Holm. 

Sang av Eva Stray, evt. m.fl.

Formiddagstr. varer 10.30-12.30.

Strikke-
kafé

kl 11.00-13.00 i Sunde kirke 
6. okt, 20. okt. og 3. nov.

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

Søn. 16. oktober kl. 11.00. 
22. søn. i treenighetstiden. Luk. 
10, 25-37. Felles i Sunde. Sigve 
Vidnes. Dåp. Nattverd. Offer til 
Kirkens SOS, Rogaland.

Søn. 23. oktober kl. 11.00. 
Sprell Levende Gudstjeneste for 
ALLE. Sigve Vidnes. Misjonsti-
voli. 4-årsbok. Speiderne deltar. 
Mini-/Maxi-gospel synger. Offer 
til Misjonsprosjektet. 

Velkommen til gudstjenester

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

Søn. 30. oktober kl. 19.00. NB! 
Bots- og bønnedag. Luk. 15, 11-
32. Sanggudstjeneste. Einar Arne 
Garlid. Nattverd. Offer til Menig-
hetsarbeidet.

Søn. 6. november kl. 11.00. 
Allehelgensdag. Luk. 6, 20-23. 
Sigve Vidnes. Nattverd. Innset-
telse av diakon Toril Signe Ø. 
Marthinsen. Offer til Misjonspro-
sjektet. Søndagsskole.

Søn. 13. november kl. 11.00. 
Einar Arne Garlid. Dåp. Nattverd. 
Søndagsskole.

DØPTE
05.06.16 Jenny Tørrestad Veggeberg
05.06.16 Isabelle Kleppe Løvik 
 (Klepp kyrkje)
28.08.16 Ravn Berg-Thomassen Nesse
03.09.16 Cecilie Lilje Austbø 
 (KNM Harald Hårfagre)
04.09.16 Mari Aurora Netteland 
 Bjerkreim
04.09.16 Ingrid Nordmo Torkelsen
11.09.16 Eline Marie Bråthen
25.09.16 Elias Lea Stene

DØDE
17.08.16 Anne Karin Tvedt, f. 1949
23.08.16 Ingebjørg Jakobsen, f. 1917
26.08.16 Torhild Olene Sørstrømmen, 
 f. 1948

04.09.16 Gerd Irene Riska, f. 1940
16.09.16 Alf Håland, f. 1931
16.09.16 Ommund Haugland, f. 1950

Utleie av Sunde kirke

Trenger du lokaler til 
minnesamvær, dåpsselskap, 
konfirmasjon eller lignende? 

Fra 20 - 250 personer.

Rimelige priser, 
se hjemmesida vår!

Ta kontakt med vaktmester 
Astrid Pedersen.

Frivillig? 
Vi trenger flere frivillige 

til BU-arbeidet vårt!! 

Meningsfullt! Godt miljø!

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

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

MONTÉRKUPPKampanje: 1. – 31. oktober

*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



PASS PÅ TRAFIKKEN / 31



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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