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HER FINNER DU OSS
Sandnes Metodistmenighet
Flintergt. 12, 4307 Sandnes (besøksadresse)
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Org.nr 996 374 017
Bankgiro: 3260.31.88410

Kontortid: 
Mandag kl.10-13 Onsdag kl.14.30 -17 
og etter avtale.
E.mail: sandnes@metodistkirken.no
http://www.metodistkirken.no/sandnes 

Pastor: 
Hilde Tveter
Tlf. 930 45 269
E.mail: hilde.tveter@metodistkirken.no

Ass. Pastor:
Charles Jourdan
Tlf. 51 62 13 14 (P) – Mob. 908 51 759
E.mail. charles.jourdan@metodistkirken.no

Organist:
Alia Makhmudzade.
Tlf.: 925 38 018
E.mail: amakhmudzade@yahoo.com

Redaksjonskomite:
Hilde Tveter, Torgeir Tveter
Jan Nicolaisen, Charles Jourdan,
Åse-Beate Siljedal

Stavanger Metodistmenighet
Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger

Tlf.: 456 14 696
Org.nr. 996 405 338
Bankgiro: 3250.05.11612

Kontortid:
Mandag og torsdag kl. 10-14 og etter avtale
E.mail: stavanger@metodistkirken.no
http://www.metodistkirken.no/stavanger

Pastor:
Torgeir Tveter
Tlf. 47243230
E.mail: torgeir.tveter@metodistkirken.no

Ass. Pastor:
Victor Kwasi Sekyere
Tlf: 46599535
E-Mail: sekyeme@gmail.com

Menighetsarbeider:
Åse-Beate Siljedal
Mob.: 47664316
E-mail:
Aase-beate.siljedal@stavanger.metodistkirken.no

Vaktmester:
Harald Herabakka Glinda. 
Mob: 918 20 501 
Mail: harald.glinda@malmorstad.no 

Organist:
Bjørn Terje Bertelsen
Tlf.: 934 25 763
E.mail: bjornterje@lyse.net

Menighetsbladet kommer ut med jevne mellomrom - Endringer i Menighetskalenderen kan forekomme. 
Kontingent: Frivillige gaver. Bruk menighetenes konti.                                      Forsidefoto: Helge Skånlund

     Trykk: Lura Trykkeri
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FRA INNSIDEN
Hva tenker du om påske?

Nå nærmer vi oss påsketiden, men hva tenker du når du hører ordet
påske? Jeg synes det er en viktig påminnelse om at Jesus ble ofret på
korset for min og din frelse og frihet. Fordi døden hans ble livet vårt.

I De siste årene fortsetter påsken å miste sin verdighet blant kristne i
dagens samfunn. De fleste kristne, særlig ungdommer i dag, vet ikke
hva påsken egentlig er, og dens betydning. Men de kjenner godt på at
man får noen fridager fra skole og jobb når det er påske. Og da er det
på tide til å reise bort, etter sydens sol eller til hytte på fjellet.
Men påsken minner meg om en mann som ble sendt til  domstolen

fordi han var anklaget for å ha myrdet sin nabo. Han ble gitt muligheten til å fortelle om hva
som hadde skjedd, og han fortalte i rettssalen: «Jeg er skyldig i denne forbrytelsen, fordi da jeg
ble sint på ham, mistet jeg selvbeherskelsen slik at jeg slo ham. Han døde som resultat av den
skaden jeg hadde påført ham. Jeg fortjener å bli straffet for det jeg gjorde, og gjennom den
angeren jeg opplever ber jeg om tilgivelse for det jeg har gjort.»
Men loven på dette  stedet krevde dødsstraff,  og mannen ble dømt til  døden. Denne straffen
skulle tilfredsstille loven, den avdødes familie og dommeren. Derimot skjedde det noe veldig
uventet; Mannen var dømt til døden, og politiet var klar til å føre han bort, da kom dommeren
ned fra sin stol, klemte han og sa til han: «Min sønn, jeg elsker deg så høyt at jeg vil ta straffen
din slik at jeg dør i ditt sted. Gå nå fordi jeg har gjort deg fri igjen, og derfor hviler ingen dom
over deg lenger.»
Selv om fortellingen ovenfor er ikke en perfekt sammenligning med den bibelske forståelsen av
påske, kan den kanskje hjelpe oss til å forstå ordet påske. I denne fortellingen representerer Gud
dommeren. Mennesket blir representert av mannen i fortellingen, som hadde drept sin nabo,  og
som går ut på at alle mennesker har syndet. Vi syndet fordi vi trosset Guds bud da vi brukte vår
frie vilje til å unngå fellesskapet med ham, Dermed gikk vi fortapelsen i møte. For at mennesket
skulle kunne vende tilbake til Gud, måtte Gud selv hjelpe oss ved å gi sin Sønn, Jesus, for at
hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.  
 Vi har sett i fortellingen ovenfor at dommeren tok mannens straff, og dermed fikk han sin frihet
igjen. Det samme gjorde Jesus for oss da han døde på korset. Vi er nå frie fra synden og dens
straff, og dette er viktig for oss som mennesker. Fordi Kristi kjærlighet for oss var så stor at han
gikk i døden for oss. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han, og han ble såret
for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi
helbredet.» (Jesaja 53, 5)  
I dag er vi som kristne kalt i påsketiden til å reflektere i bønn, om hvordan livet vårt har vært i
forhold til Jesu kjærlighet? En kjærlighet i form av offer på korset for oss? Derfor gir påsken tid
og rom til refleksjon i bønn, om hvordan vi har levd og skal leve som Jesu etterfølgere i dag.
Fordi Jesus døde slik at du og jeg får leve.

Victor Kwasi Sekyere
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Døde

Erna Haaversen 
Erna Haaversen - født 2.oktober 1917 på
Karmøy -  døde  9.januar  2018.  Da  hun

kom til  Stavanger  var  Frelsesarmeen hennes
åndelige hjem, men etter at hun traff Olav, og
de giftet seg i 1945, ble Metodistkirken deres
menighet.
Hun arbeidet i Statens kantiner i Madlaleiren, i
tillegg til å ta seg av hus og familie. Erna ble
medlem  i  kirken  i  1963.
Hjemmemisjonsforeningen  Sneklokken  og
besøkstjenesten var viktige oppgaver for Erna.
Hun  hadde  omsorg  for  mennesker,  og  da
spesielt for de eldre. 
Hun  var  også  med  på  å  starte  speidernes
venner,  og  hun  var  en  trofast  deltager  på
bibeltimene. Hver morgen var det andakt med
et stykke fra Bibelen, en andaktsbok og bønn.
Det var her Erna hentet sin styrke til et  langt
liv – hun passerte 100 år. 
Tross  sin  høye  alder  fulgte  hun med  og var
engasjert  i  det  som  hendte  i  samfunnet.
Menigheten  takker  for  trofast  støtte  og
forbønn  som  Erna  utrettelig  har  hatt  for
menigheten i alle disse årene. 
Vi lyser fred over Ernas gode minne. Hun ble
begravet fredag 19. januar fra Tjensvoll kapell.
Torgeir Tveter forrettet. 

Marit Davida Sirevaag
Marit Davida Sirevaag sovnet stille inn i
troen på sin Frelser, onsdag 21. februar,

72  år  gammel.  Marit  utdannet  seg  til
sykepleier,  og  arbeidet  i  mange  år  både  på
Stavanger sykehus og på sykehjem. 
Hun  ble  tidlig  medlem  i  Stavanger
Metodistmenighet,  der  Sirevaagfamilien
allerede  var  sterkt  representert.  Marit  var
trofast i gudstjenester, sang i Metodistkirkens
Sangkor,  var  engasjert  i  foreningsliv  og hun
var en glad tjener og deltager på menighetens
fester  og  arrangementer,  så  som
misjonsmesser og menighetsutlodning. Det er
ikke  tall  på  alle  de  flotte  håndarbeidene fra

hennes hånd som ble gitt som gave. Marit var
en  mester  både  med  synål  og  med  strikke-
pinner.
Livet til Marit ble dessverre i mange år preget
av  sykdom,  men  hun  ga  aldri  opp.  Trofast
bidro  hun,  så  langt  kreftene  holdt,  og  hun
sluttet aldri å vise sin takknemlighet til de som
sto  henne  nær.  Både  i  familien  og  blant  de
mange vennene hun hadde . 
Marit  ble  bisatt  fra  Stavanger  krematorium,
fredag 2.mars. Vi lyser fred over Marit Davida
Sirevaag sitt gode minne. 

Middagsservering/myldredag 
Vi er i gang med middagsservering og andre
aktiviteter.  Det  har  vært  opp  til  15  -20
personer tilstede,  men det  er plass til  mange
flere. 
Dette  ønsker  vi  skal  være  et  tilbud  for  alle
voksne og barn,  enten de tilhører menigheten
eller ikke,  og vi håper vi kan bli et tilbud for
nærmiljøet. 
Vi har hatt besøk av mennesker som har hørt
om  tilbudet  gjennom  norskkurset  og  på
Læringssenteret Johannes. 

På påskeverkstedet var det barn og voksne fra
3 religioner og verdensdeler med. Det setter vi
stor pris på. Kom og bli med i felleskapet du
også!
Klarer  du  ikke  tidsmessig  å  komme  inn  til
kirken til kl. 17, så er det mulig å komme slik
at  du  er  med  på  aktiviteten  som  begynner
kl.17.45. 

4



MENIGHETSNYTT – Stavanger

Fra Sprell Levende gudstjenesten

Norskundervisning 
Det  er  fortsatt  mange  som  kommer  til
norskundervisningen  på  onsdagskveldene,  og
det  trengs  fortsatt  frivillige  -  både  på
kjøkkenet og kanskje spesielt som lærere. 
Har  du  muligheter,  så  ta  kontakt  med  prest
eller med Emma Olivieri Askevold. Det er en
stor glede å få være med på disse kveldene, og
oppleve at man er til hjelp for mennesker som
ønsker  å  lære  seg  norsk.  Det  gir  energi  når
man er med på noe som betyr noe avgjørende
for andre mennesker. 
Denne våren er det en ny gruppe mennesker,
hvor  flere  er  nyankomne  flyktninger  som er
bosatt i Stavanger.  I tillegg er det mange som
har bodd flere år i Stavanger på grunn av jobb,
men som ikke har hatt behov for å lære norsk
på  grunn  av  et  internasjonalt  miljø.  Men  i
vanskeligere arbeidstider trenger man å utvide
kunnskap og nettverk  - og da er språk viktig.

Oppussing
Det pågår oppussing og utbedringer av kirkens
lokaler.  Det  er  et  stort  bygg  som  trenger
fornyelse vi har med å gjøre. 
Snart  er  et  lager  ferdigstilt,  og  KYM  har
bevilget 10.000 kroner til  bygging av et nytt
grupperom.  Et  lager  og  materialrommet  slås
sammen. 
Det  er  behov  for  flere  grupperom,  så  eien-

doms- og økonomiutvalget har også godkjent
at  bønnerommet  ommøbleres  slik  at  det
ivaretas som bønnerom,  men at det også kan
brukes til grupperom. 
Det  er  særlig  under  norskundervisningen det
trengs  flere  rom.   Det  er  også  montert
prosjektor  og  storskjem  i  Wesleysalen,   for
lettere å kunne ha undervisning og film, samt
ulike sanger,  på samlingene. 
Oppussingen  og  det  ekstra  vedlikeholdet  er
mulig  fordi  vi  har  hjelp  fra  Frode  Kvilhaug
som  er  utplassert  i  arbeidspraksis  gjennom
NAV. Dette er vi veldig takknemlige for.

Informasjonsmøter
Det  vil  bli  informasjonsmøter  om  medlem-
skap, så tenker du på å bli medlem hos oss -
eller  vil  vite  mer  om  oss  -  så  kom  på  et
informasjonsmøte og få vite mer.
Det  vil  også  bli  informasjonsmøte  om neste
års  konfirmantundervisning  hvor  foreldre  og
konfirmanter er velkomne. Begge møter er 19.
april.  Det  er  mulig  å  stå  til  konfirmasjon  i
metodistkirken  selv  om du  ikke  er  medlem.
Du trenger heller ikke å være døpt. 

Prosesjonskors
Bjarne Hoelgaard
har  laget
prosesjonskors til
kirken.  Vi  takker
for  vel  utført
arbeid.  Vi  vil
bruke  dette
korset  ved  noen
gudstjenester  der
det  er  prosesjon.
Da  reiser
menigheten  seg
når  korset  bæres
inn  -  ikke  for

personer - men for korset. Det skal minne oss
om Kristi nærvær i gudstjenesten. Når korset
bæres ut, er det en påminnelse om at det vi har
fått i kirken skal ut til menneskene i verden. 
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DET SKJEDDE – Stavanger
Taksjekk
Hvordan  er  egentlig
tilstanden  på  taket  til
kirken vår?
Det  er  ikke  så  mange
som har lyst til å klatre
opp dit for å sjekke. Da
er det bra at det finnes
ungdommer  som  har
drone. 
Erlend  Bjørnevik
Ueland – med sin drone - hjalp oss med å få
sjekket takets tilstand, og det ble også noe fine
bilder av kirken fra oven.

Tradisjonsrik misjonsbasar 
Like sikkert som at et nytt år er i anmarsj, like
sikkert  er  det  at  det  er  misjonsbasar  i
Wesleysalen i Stavanger.

I  år  var  intet  unntak.  Lørdag  10.februar  ble
dørene  åpnet  til  en  basar  i  tradisjonell,  god
gammeldags  stil.  Her  manglet  det  ikke noe:

Åresalg,  hovedtrekning,  vafler,  pølser,  kaffe
og alt dertil hørende var alle faktorer som var
med på  å  lage  en fin dag for  de fremmøtte.
Sammen med en god drøs – som selvsagt er et
viktigt  element  en  sånn  dag.  Og  KYM-
damenes  mange  flotte,  håndlagde  produkter
var  nok  en  gang  viktige  bidrag  på  gevinst-
bordet.
Det var mye folk innom kirka fra åpningen på
formiddagen og utover dagen, og trekning ble
det både på åresalget og på loddbøkene. Det
ga et godt bidrag til misjonsarbeidet vårt også
i år. Totalt kom det inn 41 500 kroner på årets
basar.

Som seg hør og bør på en misjonsbasar var det
dessuten  både  sang  og  andakt.  Sangen  stod
sangkoret vårt for. Og den åndelige delen ble
ivaretatt  i  form av  andakt  ved  prest  Torgeir
Tveter, som tok for seg det spennende temaet
om å gjøre en forskjell.
Slår  vi  opp i  leksikon,  så  finner  vi  ut  at  en
basar er et marked. Ordet kommer fra persiske
bāzār, som går tilbake til det pahlaviske ordet
baha-char  som  betyr  «stedet  med  priser».  I
Norge blir ordet basar også brukt om lotteri til
inntekt for frivillige organisasjoner. 
Og – om noen skulle være i tvil – en tradisjon
som fortsatt  står  sterkt  mange steder.  Vi kan
derfor  love  allerede  nå  at  det  blir  ny  basar
igjen neste år.
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LIVSVANDRER
Intervju av Helge Skånlund gjort av Kathrine Skjellin, Sarpsborg

Helge Skånlund skal i mai utstilling av malerier og akvareller i Metodistkirken i Stavanger. Det
er  stor  variasjon  i  motivene,  og  det  viser  bredden  i  malerens  lange  karriere.  Jeg  møtte
Skånlund i kirken for en prat. Han startet med å fortelle at han i sitt arbeid både har laget
raske  skisser  når  han  fant  et  egnet  motiv  og  har  tatt
fotografier  av  stedet.  Skissene  tar  han  med  seg  hjem  til
atelieet hvor han fullfører maleriene. Han liker ikke å kopiere
fotografiene  og  legger  vekt  på  å  frigjøre  seg  fra  det
fotorealistiske  for  a  skape  sitt  eget  uttrykk.  Han  har  opp
gjennom årene ofte stoppet et  sted hvor  han plutselig  har
funnet et motiv han vil  lage noe ut  av.  Nå har  det  blitt  så
mange  malerier  at  han  har  kjelleren  full  av  ferdige  verk.
Skånlund  sier  han  vil  overlate  til  beskueren  å  tolke  motiv,
fargevalg osv. «Det er ikke hendene som maler. Det er hjernen
som jobber automatisk.»
Han kan fortelle om en lege som en gang var på utstilling av
hans  bilder  hvor  legen  fremhevet  hvor  viktig  det  er  for
pasienter å ha tilgang til malerier og bilder med farger fordi
det rett og slett ligger en helende kraft i fargene. Det skjer noe unikt i et menneske i møte
med et maleri. Dette kan man lett oppleve når man står i stille betraktning foran Skånlunds
malerier. Flere av maleriene fremviser både skjønnhet og sorg på samme tid. Kunstneren sier
han alltid har vært opptatt av det lille mennesket i den store naturen. Et av bildene beskriver
folk  på  vandring,  og  Helge  Skånlund  har  selv  vært  på  vandrinq  i  verden.  Han  er  født  i

Kristiansand  og  vokst  opp  i  Stavanger.  Der  gikk  han  på
tegneskole. Senere utdannet han seg til litograf og jobbet
som dette i Vancouver i Canada på 60-tallet.
Hele  tiden  reiste  han  rundt  og  malte  sine  karakteristiske
naturbilder  og  storslagne  akvareller.  Det  har  vært  mange
reiser  rundt  i  verden,  og  i  kirken  ser  vi  et  bilde  fra  en
luthersk kirke i Betlehem. Det er basert på glassmaleriet fra
kirken i  Betlehem og viser  jesusbarnet  i  krybben. Her har
maleren plassert inn  en  kirke
fra et norsk vinterlandskap inn
i  bakgrunnen  på  maleriet  og

på den måten brakt norsk natur og jul inn i bildet.
Jeg spurte hvordan Skånlund fikk kontakt med Metodistkirken og
han fortalte at det var hans kjære kone og ham som var på leting
etter et kirkesamfunn da de flyttet tilbake til Norge.
De  ble  godt  mottatt  i  Metodistkirken  og  følte  seg  inkludert  i
gruppen. Han legger stor vekt på kirkekaffen og dens funksjon når
det  gjelder  å  gi  folk  en  mulighet  til  å  bli  igjen  i  kirken  etter
gudstjeneste og føle seg velkommen i  menigheten.  Noe av det
første han tenkte da han kom til Metodistkirken var «hva kan jeg 
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LIVSVANDRER
bidra med?» Naturlig nok var det kunsten som var hans gave til fellesskapet.
Han åpnet dører med sin kunst og fikk den gang Sarpsborgs kulturpris.  Han sier han føler
ansvar for å bidra når det er en frikirke.
Vi kommer inn på hvor sårbart det også er i en frikirke når en generasjon faller fra og man
trenger nye til å gå inn og ta ansvar. Det er en ny tid med mye som frister  barna. Samtidig
forteller Skånlund om en generasjon på 50- og 60- tallet som kanskje vegrer seg for å gå i kirken
fordi deres barndomserfaringer ble basert på for mye tvang når det gjaldt deltakelse i kirken.
Tidene forandrer seg og det er ikke mulig for oss å vite hva som blir veien videre. Det er viktig å
bevare og utvikle en inkluderende og åpen kirke som folk tørr å komme til. 
På tampen av intervjuet spør jeg om hans forhold til Olav den hellige. Han svarer at han startet
å male bilder av Olav i forbindelse med oppsetningen av «Sverdet» med Paal Schøyen som
Olav,  på  begynnelsen  av  90-tallet.  Dessuten  skulle  han  gjerne  sett  at  statuen  av  Olav  ble
plassert på torget i Sarpsborg sentrum. Sarpsborg har mye viktig norgeshistorie som fortjener
stor satsning fremover. Helge Skånlund sitt virke er en viktig del av vår nåtidige historie og jeg
takker for muligheten til å høre hans betraktninger.

Veien videre 

The «United Methodist church» skal ha ekstra ordinær generalkonferanse i USA neste år. Der er
det kirkens holdning til homofile og transseksuelle som er det eneste tema. Man skal forsøke å
bli enige slik at kirken ikke splittes. Denne debatten har vært dominerende de siste årene både
innenfor  og  utenfor  kirken.  Det  er  dette  som får  oppmerksomhet  av  media  og  det  er  her
konflikten mellom mennesker kommer til syne. 
Hvorfor får dette ellers sindige mennesker til å bli røde i hodet og nesten rope til hverandre. På
den ene siden er den konservative fløy som påpeker bibelens ord. På den andre siden er den
liberale fløy som henter fram andre skriftsteder for å begrunne sitt standpunkt. I tillegg er det
nok mange som ikke har et klart ståsted. 
Uansett hva man mener, er det påfallende å se hvordan mennesker i kirken, og utenfor oppfører
seg mot hverandre. Det at man er veldig sikker i sin sak og mener at det kun finnes en måte å
tenke på i forhold til temaet, er det god nok grunn til å bli sint og fordømme andre? Klarer vi
ikke å være uenige på en respektfull måte? Det handler om mer enn legning. Det handler om
hvordan vi møter hverandre som mennesker med ulike oppfatninger. 
Jesus var ofte streng og klar i sin tale. Har vi mennesker den samme visdommen og den klare
innsikt til å kunne opptre slik? Har vi mennesker rollen til Ham som dømmer? Eller skal vi
overlate til Gud det som er Guds og heller i beste ydmykhet prøve å være de beste mennesker vi
klarer  å  være?  Å være et  godt menneske  er  lite  verdt  i  bare ord,  men alt  verdt  når  hjertes
holdning gjør ordene virkelige.  
Torgeir Tveter

Mine kjære, la oss elske hverandre! For kjærligheten er fra Gud, og hver den som elsker, er født
av Gud og kjenner Gud. - 1 Johannes 4:7
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger

Onsdag 04. april 
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning
 
Torsdag 5 april 
Kl.17.00 Personalkomite. 
Kl.18.30 Menighetskonferanse (årsmøte) 
Tilsynsprest Ingull Grefslie

SØNDAG 8. APRIL. 
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Anne-Marie Knaus Knudsen taler og 
Erik Nyborg leder
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 2

Mandag 9 april 
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.15.30 Konfirmantundervisning
Kl.17.00 Middag og mylderdag. Kl.17.30 
Aktiviteter for barn og unge.

Tirsdag 10 april
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 11. april 
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 12 april
Kl.19.00 KYM

Fredag 13 - mandag 16 april 
Felleskonfirmanttur til London

Lørdag 14 april 
Kl.15.00 Sprell levende fest

SØNDAG 15. APRIL. 
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN
Kl. 11.00 Sprell levende Gudstjeneste
Marit Bjørnevik 
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 3

Mandag 16 april
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.17.Middag og myldredag. 
Kl.17.30 Utesamling (værforbehold - inne om 
det er storm ute) 

Tirsdag 17 april
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 18. april 
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 19 april 
Kl.18.00. informasjonsmøte om 
Konfirmantundervisning 2018/2019
Kl.19.00 Informasjonsmøte om medlemskap

9

PALMESØNDAG – SØNDAG 25. 
MARS
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter. 
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 1

TORSDAG 29. MARS - 
SKJÆRTORSDAG 
Kl.18.00 Nattverdsamling i Wesleysalen. 
Kveldsmat. Tveter. 

FREDAG 30. MARS - LANGFREDAG 
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Korsets vei meditasjon over vandringen til 
Golgata.  
Tveter m /flere 

Kl.16.30 Korsvandring Oppmøte ved 
St.Svithuns kirke  
Vandringen går gjennom byen, og avsluttes
ved Lagård gravlund 

SØNDAG 1. APRIL - PÅSKEDAG  
Kl. 11.00 Gudstjeneste.
Pastor Torgeir Tveter. 
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 2



MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Fredag 20 april 
Kl.1 Torgeir Tveter har foredrag i Totalen 
«Venn med dine følelser»

Lørdag 21 april 
Kl.17.00 Vårfest. Sangkoret. 
Bevertning. utlodning 

SØNDAG 22. APRIL. 
4. SØNDAG I PÅSKETIDEN 
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter. 
Sangkoret 
Våroffer til menighetens arbeid
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 3

Mandag 23 april
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.15.30 Konfirmantundervisning
Kl.17.Middag og mylderdag. Kl.17.30 
Aktiviteter for barn og unge.

Tirsdag 24 april
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 25. april 
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 26 april 
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 29. APRIL. 
5. SØNDAG I PÅSKETIDEN.
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Victor Kwasi Sekyere
Pastor Torgeir Tveter. 
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 4

Mandag 30 april
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.15.30 Konfirmantundervisning

Onsdag 02. mai 
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

4. - 9 . Mai - Maijazz 

SØNDAG 6. MAI. 
6. SØNDAG I PÅSKETIDEN  
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Konfirmasjonsdag 
Pastor Torgeir Tveter. Konfirmantene. 
Sang av Sangkoret og Åse-Beate Siljedal
Tjenestegruppe 4

UKEN 7 MAI TIL SØNDAG 13 MAI 
Utstilling av bilder, musikk, åpen kirke, 
salg av kaffe og vafler 
Kl. 11-14. 18-20. hele uken. Mer info kommer
Utstillingen «Ut i lyset av Helge Skånlund» 

Mandag 7 mai
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.

Tirsdag 8 mai
Kl.19.00 Sangkoret øver 

SØNDAG 13. MAI. 
SØNDAG FØR PINSE 
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter. 
Tema: Ut i lyset 
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe  5

LØRDAG 19. MAI - PINSEAFTEN
Bønnevake – i kirken eller hjemme 
Kl.18.00 Forbønnsgudstjeneste 
Kirken vil være åpen for bønn, fra 18-23 på 
lørdag 19. mai men du kan også be hjemme 
hos deg selv hvis det passer bedre for deg. 
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger

SØNDAG 20. MAI.  PINSEDAG 
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter. 
Tema: Jeg trenger en pinse?
Tjenestegruppe 5

Onsdag 23. mai 
Kl. 18.00 Norskkurs eksamen

Torsdag 24 mai
Kl.19.00 Kym

SØNDAG 27. MAI. 
TREENIGHETSSØNDAG
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Victor Kwasi Sekyere
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 6

SØNDAG 3. JUNI. 
2. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
Kl. 11.00 Gudstjeneste / aktivitetsdag 
i friluft/ kapell.
Skaperverkets dag 
Info om sted kommer senere .
Pastor Torgeir Tveter og Åse-Beate Siljedal
Tjenestegruppe 6

Torsdag 7 mai
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 10. JUNI. 
3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter. 
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 1

Tirsdag 12 juni
Kl.19.30 Sangkoret øver

SØNDAG 17. JUNI.  4. SØNDAG I 
TREENIGHETSTIDEN 
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Takkedagen. 
Pastor Torgeir Tveter. 
Sangkoret 
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 1

Torsdag, 21-Søndag 24 juni 
Årskonferansen 2018 - Arendal.

SØNDAG 24. JUNI. SANKTHANSDAGEN
Kl.11.00 Felles gudstjeneste med Sandnes. 
Se annonse og på nett 

Sommeren program trykkes i egen 
brosjyre. Hjemmeside og facebook vil gi 
oppdatert informasjon. 

SØNDAG 26. AUGUST. SAMLINGSDAG 
Kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Sangkoret 
Søndagsskole/BeTweens

Nytt blad sendes ut 16. august
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

Skjærtorsdag – 
29.mars  

Harstad/Narvik
Prest Ole Jacob Vestvik
Diakon Helen Byholdt Lovelace

2 Mos 12:1-4, 11-14
Sal 116:1-4, 12-19
1 Kor 11:23-26
Joh 13:1-17, 31b-35/

Langfredag - 
30 mars

Harstad/Narvik
Prest Ole Jacob Vestvik
Diakon Helen Byholdt Lovelace

Jes 52:13-53:12
Sal 22
Hebr 10:16-25
Joh 18:1-19:42

Påskedag – 
Søndag 1. april 

Finnsnes
Roy Frode Løvland 

2 Mos 14:10-31, 15:20-21     
Sal 114
Rom 6:3-11
Mark 16:1-8

Søndag 
8. april  

Svolvær
Prest Gunnar Andersen

Apg 4:32-35
Sal 133
1 Joh 1:1-2:2
Joh 20:19-31

3. søndag i påsketiden
15. april 

Metodistkirkens Kvinneforbund Leder Helene 
Benedikte Granum-Aanestad

Apg 3:12-19
Sal 4
1 Joh 3:1-7
Luk 24:36b-48

4. søndag i påsketiden
22. april

Bodø og Skånland 
Diakon Helen Byholt Lovelace 

Apg 4:5-12
Sal 23
1 Joh 3:16-24
Joh 10:11-18

5. søndag i påsketiden
29. april

Molde
Prest Sigurd Heiervang 

Apg 8:26-40
Sal 22:25-31
1 Joh 4:7-21 
Joh 15:1-8

6. søndag i påsketiden
6. mai 

Trondheim
Prest Kjell Werner Rødder Menighetsrådgiver Jon 
Løvland

Apg 10:44-48
Sal 98
1 Joh 5:1-6
Joh 15:9-17

Kristi himmelfartsdag
10. mai
Søndag før pinse
13. mai

Centralkirken Bergen
Prest Dag Martin Østevold
Diakonene Anne-Linda Bratsberg Thorsen og Åsta 
Marie Olafsson 

Apg 1:15-17, 21-26
Sal 1
1 Joh 5:9-13
Joh 17:6-19

Pinsedag
20. mai

Første Metodistkirke Bergen, Fyllingsdalen
Prest Yngvar Ruud 
Menighetsrådgiver Jon Løvland

Apg 2:1-21
Sal 104:24-34, 35b
Rom 8:22-27
Joh 15:26-27; 16:4b-15

Treenighetssøndag
27. mai

Sotra
Prest Tom G. Johnsen 
Diakon Vetle Karlsen Eide 

Jes 6:1-8                                 
Sal 29
Rom 8:12-1
Joh 3:1-17

2. søndag i treenighetstiden
3. juni 

Haugesund Prest Marit Bjørnevik 1 Sam 3:1-10 (11-20)
Sal 139:1-6, 13-18
2 Kor 4:5-12
Mark 2:23-3:6
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Søndagens tekster og forbønnliste forts.
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

3. søndag i treenighetstiden
10. juni 

Stavanger
Prestene Torgeir Tveter og Victor Sekyere

1 Sam 8:4-20 (11:14-15)
Sal 138
2 Kor 4:13-5:1
Mark 3:20-35

4. søndag i treenighetstiden
17. juni

Årskonferansen 1 Sam 15:34-16:13
Sal 20/Sal 72/Sal 92
2 Kor 5:6-10, 14-17
Mark 4:26-34

5. søndag i treenighetstiden
24. juni 

Sandnes
Prestene Hilde Kr. H. Tveter og Charles Jourdan

1 Sam 17:4-11,19-23,32-49
Sal 9:9-20
2 Kor 6:1-13
Mark 4:35-41

FELLESSTOFF

Sommerfesten 2018 er under planlegging. Den
går  i  år  av  stabelen  26.-29.  juli  på  Stavern
Folkehøyskole Fredtun like utenfor Larvik, og
det er bare å begynne å glede seg.
Årets tema er "Hva er da et menneske?" Dette
er  et  tema  som åpner  opp  for  mange  gode
seminarer, taler og samtaler, men også lek og
moro. Vi skal skrive mer om temaet siden.
Det  er  MNA  (Metodistkirkens  nasjonale
arbeid) som har et overordnet ansvar, og så er
det etablert en koordineringsgruppe som skal
holde  i  trådene.  Hilde  Marie  Movafagh  er
sommerfestkoordinator i 20% stilling.
Årets hovedtaler blir Silje Kvamme Bjørndal
(36). Silje har doktorgrad i teologi, og jobber
nå  som  rådgiver  på  Stortinget.  Hun  har
bakgrunn  fra  pinsebevegelsen  og  er  i
ledergruppa  for  menigheten  hun  tilhører,
United Oslo.  Hun forkynner  og underviser  i
mange  ulike  sammenhenger  bl.a.  på  KRIK-
festivaler,  Skjærgårds  MM,  Sendt-nettverket
for  menighetsplanting,  Sjømannskirken,  LED
og biskopenes fagdag. 

Årskonferansen 

I  år  er  det  Arendal  menighet  -  med sin  nye
kirke  -  som  inviterer  til  årskonferanse.
Konferansen  går  av  stabelen  fra  torsdag
21.juni  til søndag, 24.juni. 
På årskonferansen vil mye tid bli satt av til en
fremtidsdag  med  særlig  fokus  på  barn  og
unge. 

#torsdagerisvart
Torsdager går vi i kirkene i svart - i solidaritet
med  ofre  for  vold  og  overgrep.  I  respekt
for menneskerettighetene. I håp om endring.
Aksjonsformen kan alle delta i - handlingen er
at man kler seg i svart på torsdager. Og blir
man så spurt hvorfor man går i svart, kan man
fortelle hva det hele dreier seg om.
Fortell om det!
Bilder deles på Facebook eller Instagram med
#torsdagerisvart og #thursdaysinblack, og man
kan twitre under samme emneknagg. Bli med,
på ubestemt tid, med torsdager i svart.
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FELLESSTOFF

Bakgrunn
#torsdagerisvart  (#thursdaysinblack)  er  en
kampanje som uttrykker protest mot vold og
overgrep  og  solidaritet  med  ofrene.  Den
stammer  fra  Argentina  under  diktaturet  da
mødre  og  bestemødre  samlet  seg  foran
diktatorpalasset  hver  torsdag,  kledd  i  svart,
stille, men «visuelt øredøvende til stede». De
ville få myndighetene i tale, få vite hvor det
var  blitt  av  deres  forsvunne
familiemedlemmer. Senere er kampanjen båret
fram  blant  annet  i  Sør-Afrika  under
apartheidregimet og i Bosnia av kvinner som
viste  solidaritet  med  ofrene  for  vold  og
overgrep.  Kirkenes  Verdensråd  begynte  å
markere  #torsdagerisvart  med  fokus  på
manglende  respekt  for  menneskerettighetene
på 1980-tallet.
Volden  lever  i  dagens  verden.  Når  vi  ser
smerten til alle som opplever den, påvirker det
oss. Maktesløsheten og avmakten kan så raskt
gripe tak i oss, gjøre oss likegyldige. Vi ønsker
ikke å være passive tilskuere. Vi vil delta med
en stille protest og solidaritet. Denne aksjonen
er  global  med  et  klart  solidarisk  og  bibelsk
fundament. Det er derfor vi med frimodighet
invitere alle som ønsker det til å være med.

Hentet fra hjemmesiden til Norges kristne råd 

Hovedbudskapet er at vi er lei av å høre om
vold,  undertrykking,  drap,  voldtekter  og
trakassering.  Vi  ønsker  at  alle  skal  kunne
bevege  seg  fritt  uten  å  være  redd  for  å  bli
banket  opp,  slått,  voldtatt,  trakassert  eller
diskriminert på bakgrunn av rase, legning eller
kjønn. Vi oppfordrer hverandre til å bære svart
på  torsdager.  Det  er  et  symbol  på  styrke  og
mot til  å si  fra,  representerer  solidaritet  med
ofrene og krever en verden uten vold.

Fagdag 
Tirsdag  13.  mars  var  rundt  20  ansatte  fra
nord/vestre  distrikt  på  Fagdag  i
Metodistkirken  i  Stavanger. Foreleser  var
Hilde  Marie  Movafagh.  Tema  var  de  ulike
retninger  i  metodistteologien  og  forskningen
omkring Wesley. 
Det var tilsynsprest Ingull Grefslie som ledet
samlingen.

Fra Barnevennen 1931
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På vei til en uventet glede

På vei til en uventet glede,
Hun vet det ikke der sorgfull hun går.
Hun bærer en krukke med salve,
Og håper hun tilgang til graven får.

Hun bærer på grusomme bilder,
En tornekrone, et ansikt som led.
Soldater som hånte og slo han,
En livløs kropp da de tok han ned.

Hun bærer på grusomme lyder,
Piskeslag mot en naken hud.
Nagler som spikres gjennom hans kropp,
Og ropet: Hvor er du, min Gud?

Hun bærer den tyngste sorgen,
Et hjerte som blør, et håp som brast.
Hun går til hans grav med tunge skritt,
Og undrer om gleden for alltid er tapt,

Hun møter en grav som er åpen,
Bærer sitt knuste hjerte der inn.
Hun ser ikke han som hun elsket,
Men engler ser tårer på hennes kinn.

Hvor er han, hvor har de lagt ham?
Hun venter i undring på englenes svar.
Hun snur seg og ser en mann stå der,
«Du gråter», hans stemme er varm og klar.

En gartner – han må da vel vite.
«Si hvor de har lagt ham», hun stille ber.
«Jeg bærer han med meg om du han finner»,
Hun på ham med bedende øyne ser.

«Maria», hans stemme er vakker,
Den rører ved hjertet, hun vet det er han.
En uventet glede brer seg i kroppen, 
hans hilsen til henne er virkelig sann.

Hun bærer gleden med seg,
Tilbake til venner, til alle hun ser!
Jeg har sett Herren, han lever!
Nå trenger vi ikke frykte mer!

En uventet glede deg venter,
Når den oppstandne Kristus hvisker ditt navn.
Han ser alt det som du bærer på,
Og tar deg varsomt inn i sin favn!

Av Hilde Kr. Hannestad Tveter 
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
FELLES MØTER 
MEDFRELSESARMEEN I PÅSKEN

Onsdag 04.april:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell 
dataopplæring,  fotogruppe og hyggelig 
fellesskap.
Kl.18.00: Personalkomite

Kl.19.00: Menighetskonferanse ledet av 
tilsynsprest Ingull Grefslie. 

SØNDAG 08.APRIL:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Charles Jourdan. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Tirsdag 10.april:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Kveldens gjest:
Signe Trodal fra Kirkens SOS. 
Bevertning

Torsdag 12.april:
Kl.18.00: Møte om menighetsutvikling. 
Bevertning

Lørdag 14.april:
Kl.15.00: Familiesamling. 
Sang, lek, aktiviteter, fortellinger om Jesus, og
mat.

SØNDAG 15.APRIL:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste og markering av
menighetens 140-årsjubileum. 
Speiderparade. 
Hilde Tveter preker. 
Sang av Christina S. Hanssen. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. Kirkelunsj. 
Hver familie tar med en rett til felles 
lunsjbord.

Konsert med Frøydis Grorud og 
gospelkoret Abraham. 
Mer info kommer senere.

Onsdag 18.april:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell 
dataopplæring, fotogruppe og hyggelig 
fellesskap

SØNDAG 22.APRIL:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Hilde Tveter. Musikk ved Alia 
Makhmudzade. Nattverd. 
Søndagsskole og kirkekaffe
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SKJÆRTORSDAG 29.MARS:
Kl.18.00: Kveldsgudstjeneste i 
Metodistkirken. Olav Alvsåker 
preker. Hilde Tveter leder. 
Nattverd. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Enkel kirkekaffe

LANGFREDAG 30.MARS:
Kl.19.00: Kveldsmøte i 
Frelsesarmeen. Hilde Tveter preker.
Enkel kirkekaffe

1.PÅSKEDAG 01.APRIL:
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste i 
Metodistkirken. Odd Løvdahl 
preker. Hilde Tveter leder. 
Sang av Christina S. Hanssen.  
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Enkel kirkekaffe.

2.PÅSKEDAG 02.APRIL:
Kl.19.00: Påskefest på 
Frelsesarmeen. Andakt 
ved Hilde Tveter. 
Sang av Brødremusikken. 
Bevertning



MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
SØNDAG 29.APRIL:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Søndagsskole og kirkekaffe. 

Onsdag 02.mai:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell 
dataopplæring og fotogruppe. 

SØNDAG 06.MAI:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Charles Jourdan. Musikk ved Alia 
Makhmudzade. Søndagsskole og kirkekaffe

Mandag 07.mai:
Kl.18.00: Informasjonskveld om 
Metodistkirken og medlemsskap

Tirsdag 08.mai:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Vårfest. 
Dagens gjester: Sangkoret fra Stavanger og 
Anne Rakel Almås.  Bevertning og utlodning.

SØNDAG 13. MAI:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Kirkekaffe

Tirsdag 15.mai:
Kl.18.00: Møte om menighetsutvikling. 
Bevertning

Onsdag 16.mai:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell 
dataopplæring og fotogruppe. 

1.PINSEDAG 20. MAI:
Kl.11.00: Felles gudstjeneste med Sandnes 
menighet i Metodistkirken. 
Hilde Tveter leder. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. Nattverd. 
Kirkekaffe

SØNDAG 27. MAI:
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Harald Johnsen preker. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Søndagsskole og kirkekaffe. 

Onsdag 30.mai:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell 
dataopplæring og fotogruppe

SØNDAG 03.JUNI:
Kl.11.00 Speidergudstjeneste 
med gatefest. Speiderparade. 
Familiepreken ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Grilling og aktiviteter i gata utenfor kirken. 
Kr.25,- pr. pers for mat og drikke.

SØNDAG 10.JUNI:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Hilde Tveter. Musikk ved Alia 
Makhmudzade. Kirkekaffe

Onsdag 13,juni:
Kl.11.00: Kreativ kafè. Sommeravslutning 

SØNDAG 17.JUNI:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Per Skarung og Hilde Tveter. 
Takkedag. Nattverd. Kirkekaffe.

SØNDAG 24. JUNI:
Kl.11.00: Felles gudstjeneste med Stavanger. 

SOMMERENS GUDSTJENESTER:
Oversikt over sommerens gudstjenester vil bli 
lagt ut i kirken, sendt ut på mail og lagt ut på 
facebookside og hjemmeside.

SØNDAG 19.AUGUST:
Kl.11.00: Gudstjeneste. Samlingsdag. 
Hilde Tveter preker. 
Nattverd. Kirkekaffe 

Nytt blad sendes ut 16. august
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MENIGHETSNYTT – SANDNES
Døde
Gunnar  Retland  døde  mandag 05.mars,  etter
noen  ukers  sykdom.  Gunnar  tilhørte
Misjonssalen,  men  han  var  ofte  i  Metodist-
kirken også. Han og kona Snefrid begynte å gå
på Kirkeringen for mange år siden, og de siste
årene  var  de også  ofte  på  gudstjeneste  i  vår
menighet.  Det  var  et  mer  enn  fullsatt  Soma
kapell  som tok avskjed  med Gunnar  torsdag
8.mars. Prest Hilde Tveter var i begravelsen på
vegne  av  menigheten.   Vi ber om   styrke  og
trøst  for  Snefrid,  og   resten av familien. Vi
lyser fred over Gunnar Retlands minne!

Sykdom
Mange av våre trofaste medlemmer og venner
har blitt satt til side på grunn av sykdom den
siste  tiden.  Influensa,  og  særlig  lunge-
betennelse,  har  rammet  mange.  Vi tenker  på
dere,  og savner dere.  Vi ber om at dere skal
kjenne  kreftene  komme  tilbake,  og  at  dere
snart er tilbake i fellesskapet.

Menighetsutvikling
Tirsdag  06.mars  hadde  vi  vårt  4.møte  i
menighetsutviklingsprogrammet.  Denne
kvelden handlet det om å drømme og visjoner.
Utfordringen vi fikk fra menighetsveileder Jon
Løvland var å se for oss «bilder» av hvordan
menigheten  er  noen  år  frem  i  tid.  Det  var
spennende da vi delte disse bildene/visjonene
med hverandre. Det var rundt 30 forskjellige,
men sammen  klarte  vi  å  samordne det  til  4
gode  visjoner  som vi  kunne  samle  oss  om.
Dette var virkelig spennende arbeid! Det gav
inspirasjon og håp for menighetens fremtid å
jobbe med dette. På disse kveldene har vi vært
rundt 12-14 engasjerte deltagere.  Neste skritt
nå  er  å  utforme  strategier  på  grunnlag  av
visjonene.  Neste  møter  er  fastsatt  til  torsdag
12 april,  og  tirsdag 15.mai.  Alle  er  hjertelig
velkommen! Ønsker  du å få  dokumentet  om
prosessen så langt på mail, så ta kontakt med
Hilde Tveter. Det vil også ligge til utdeling i
kirken.  

Menighetskonferanse
Vi  minner  om  menighetskonferansen
(årsmøte)  som  finner  sted  tirsdag  04.april.
Tilsynsprest Ingull Grefslie leder konferansen,
og holder andakt. Vi vil gå igjennom rapporter,
regnskap/budsjett og foreta valg. Det er også
naturlig  at  det  blir  en  samtale  om prosessen
med menighetsutvikling som vi  er inne i nå.
En kopp kaffe, og litt å bite i blir det også. Det
er  viktig  at  vi  kommer  og  støtter  opp  om
menighetskonferansen. Det handler ikke  bare
om  det  som  har  vært,  men  også  om  å  se
fremover. Velkommen!

Informasjonsmøte om Metodistkirken
Lurer du på hva Metodistkirken står for? Og
kan tenke  deg å  vite  mer  om medlemskap i
kirken?  Da  er  du  velkommen  til  et
uforpliktende  informasjonsmøte  mandag
07.mai kl.18.00. Prest Hilde Tveter vil fortelle
litt om Metodistkirkens historie internasjonalt,
i  Norge  og  Sandnes.  Hun  vil også si litt om
Metodistkirkens  særpreg  når  det  gjelder
teologi. Til slutt vil det bli gitt informasjon om
ulike måter å være medlem i kirken på. Alle er
hjertelig velkommen!

Hjemmeside
Det har gått litt tregere enn vi håpet på å få på
plass  en  hjemmeside.  Det  har  vært  noen
tekniske utfordringer, men nå er disse løst, og
vi er i gang med å utforme hjemmesiden slik
vi ønsker den skal være. Vi håper å få den på
nett  senest  i  midten av april,  forhåpentligvis
før. 

Påskens møter
Også  i  år  feirer  vi  påske  sammen med  våre
venner i Frelsesarmeen. 
Skjærtorsdag  er  det  kveldsgudstjeneste  i  vår
kirke.  Korpsleder  Olav  Alvsåker  preker,  og
prest Hilde Tveter leder gudstjenesten. Det blir
nattverd,  og  musikken  er  ved  Alia
Makhmudzade.  Etterpå  blir  det  enkel
kirkekaffe. 
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Langfredag  kveld  samles  vi  i  Frelsesarmeen
tilmøte. Prest Hilde Tveter preker. 
1.påskedag er vi tilbake i vår kirke. Da er det
major  Odd  Løvdahl  som preker,  og  det  blir
sang  av  Christina  Stangeland  Hanssen.
Musikken er ved Alia  Makhmudzade, og det
blir enkel kirkekaffe. 
Påsken  avsluttes  med  påskefest  på
Frelsesarmeen  på  kvelden  2.påskedag,  hvor
prest  Hilde  Tveter  taler. Det  blir  sang  av
Brødremusikken,  og  god  bevertning.  Varmt
velkommen til påskens møter!

Misjonsprosjektet vårt
Det går stadig fremover med misjonsprosjektet
vårt!  Jevnt  og  trutt  kommer  det  inn  penger
gjennom salg av kaffe/vafler og håndarbeider
på Kreativ kafè, og penger på kirkekaffen. Vi
har nå passert 52 000 kr. – noe som betyr at vi
er over halvveis til de 100 000 vi har lovet til
skolen i landsbyen Ngundu i Zimbabwe. Det
er også mulig å gi penger direkte til prosjektet
på kontonummer 7334.30.04076. Takk for din
støtte  som gjør  det mulig for barna å gå på en
skole  i  sin  egen  landsby,  og  under  gode
forhold!

Familiesamling i april
Lørdag  14.  april  blir  det  ordinær
familiesamling  med  formingsaktivitet,
samlingsstund  med  bibelfortelling,  mat  og
hyggelig  fellesskap.  Du  er  hjertelig
velkommen  til  familiesamling  også  om  du
ikke har noen barn å ta med deg. Dette er et
møtepunkt for alle generasjoner. Velkommen!

Treffpunkt Sentrum 10. april
Denne kvelden er det Signe Bøe Trodahl, som
er  daglig  leder  for  Kirkens  SOS  Rogaland,
som skal si litt om «God å snakke med». 
Signe vokste opp som misjonærbarn i Afrika
og  har  bl.a.  studerte  på  det  som  var
Misjonshøgskolen i  Stavanger  (nå  en del  av
VID). En herlig dame som det vil være godt
for oss alle å  bli bedre kjent  med i løpet av
kvelden. 

Treffpunkt Sentrum 8 mai

I tillegg til å være den tradisjonelle Vårfest er
vi så heldig å få besøk av Anne Rakel Almås
som  vil  forteller  om  hennes  arbeid  med
skolebygging i Afrika under tittelen « Å følge
en drøm». Det er mange av oss som har vært
begeistret av det hun har fått til, til velsignelse
for  mange.  Vel  møtt  til  en  spennende kveld
hvor vi også få besøk av koret fra Stavanger
Metodistkirke og andre venner.  I  forbindelse
med Vårfesten blir det også utlodning!

NÅ BRAKER DET LØS!!!!!!!!

Begivenhetene  står  på  rekke  og  rad  denne
våren.  Ikke  minst  ser  vi  frem  til  gospel-
konserten  som  går  av  stabelen  SØNDAG
15.04.2018.  (Eksakt  tidspunkt  er  ennå  ikke
helt bestemt). Da får vi nemlig meget celebert
besøk.  -  Da kommer nemlig  Frøydis  Grorud
m/band,  og  gospelkoret  Abraham  på  besøk.
Frøydis  Grorud  er  meget  godt  kjent  for
utallige opptredener både innen TV (Beat for
Beat),  radio  og  utallige  gospel-arrangement.
Videre  kommer  gospelkoret  Abraham  fra
Sandnes.  Superlativene  blir  ikke  utelatt  når 
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korets prestasjoner skal beskrives. Så dette kan
bli  en  konsert  hvor  du  garantert  skal  ha
problemer  med  å  holde  høyre-foten  stille.
Denne konserten må du allerede nå legge inn i
din kalender.
Nærmere annonsering vil bli gitt på Facebook
og plakater.

DET SKJEDDE – SANDNES
Bibeldagen
På  bibeldagen  28.januar  var  det  økumenisk
gudstjeneste  i  Bogafjell  kirke.  Dagens
predikant, George Andrea fra bibelselskapet i
Syria, fikk ikke visum, så det var Tom Høglind
som  var  dagens  taler.  Han  jobber  også  for
bibelselskapet  i  Syria.  Generalsekretær  i
bibelselskapet  i  Norge,  Ingeborg  Mongstad
Kvammen, informerte om arbeidet, og deltok
ellers  i  gudstjenesten.  Korpslederne  i
Frelsesarmeen Reidunn og Olav Alvsåker var
også med. Det var en innholdsrik gudstjeneste
med  sang  og  dans  av  barn,  deltagelse  av
konfirmanter,  og  mye  flott  sang  og  musikk.
Gudstjenesten ble ledet av sogneprest Torstein
E.  Nordal.  Prest  Hilde  Tveter  deltok  i
gudstjenesten med bønn, og i nattverden med
liturgi  og  utdeling.  Siden  det  så  sent  ble
bestemt  at  dette  skulle  være  en  økumenisk
gudstjeneste,  hadde  vår  egen  menighet  egen
gudstjeneste  hvor  også  bibeldagen  ble
markert.  Harald
Johnsen  prekte,
Kari  Elise
Handeland  ledet,
og  Rolf  Undal
informerte  om
bibelselskapets
arbeid. Vi håper på
bedre  planlegging
neste  år,  og  at
bibeldagen  blir  en
dag  for  samarbeid
og  fellesskap
mellom menighetene i Sandnes.

Treffpunkt Sentrum
På  Treffpunkt  Sentrum i  februar  var  prest  i
Stavanger, Torgeir Tveter, kveldens gjest. Han
hadde  satt  som  overskrift  over  sitt  innlegg
«Det vi kjenner, frykter vi ikke». Han delte av
sine  erfaringer  med  religionsdialog  i
Sarpsborg, og minnet oss på hvor viktig det er
hvordan  vi  møter  mennesker  som  er
forskjellige fra oss selv. Han fortalte også litt
om  en  studietur  han  nylig  var  på  i  Dublin
sammen  med  Samarbeidsrådet  for  tro  og
livssyn i Stavanger. Det var en interessant og
tankevekkende kveld.

Festlige dager med Øystein Brinch
En av menighetens  tidligere  prester,  Øystein
Brinch,  gjestet   Sandnes   10-13  mars.
Lørdagkveld  var  det  musikalsk  kveld  med
Ragtime-musikk.  Øystein  fortalte
ragtimemusikkens historie, og spilte selv flere
stykker  på  piano.  Det  svingte  skikkelig,  og
skapte  god  stemning  blant  de  rundt  40
fremmøtte. Det var god bevertning med indisk
kyllingsuppe, kaffe og kaker. Øystein avsluttet
samlingen med å dele noen kveldstanker. 

Søndag var  han dagens taler  i  gudstjenesten.
Da  snakket  han  om  tro  og  tvil, og at vi kan
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komme til Gud som vi er. Hilde Tveter ledet
gudstjenesten,  og  etterpå  var  det  kirkekaffe
med hyggelig fellesskap rundt bordene. 
Siste  samling  med
Øystein  var  Treffpunkt
Sentrum på tirsdag. Her
holdt  Øystein  et  kåseri
han  hadde  kalt
«Blomster  fra
metodistenes  hage».
Han tok oss med på en
«reise»  rundt  i  landet,
til møte med mennesker
han  hadde  møtt  som
hadde  gjort  inntrykk  på  ham.  Historiene  var
både  morsomme  og  tankevekkende.  Også
denne kvelden fikk vi høre Øystein på pianoet.
Charles  Jourdan  ledet  samlingen  på  sin
uformelle  måte,  og med sin lune humor.  Og
selvsagt  var  det  god  bevertning.  Vi  takker
Øystein Brinch  for  et  svært  hyggelig  besøk,
som gav oss mye god musikk, mye latter, gode
ord  til  å  reflektere  over,  og  for  mange  stor
gjensynsglede. Velkommen igjen!

Menigheten jubilerer!
Søndag  15.april  er  menigheten  vår  140  år!
Dette markeres med en jubileumsgudstjeneste
på  formiddagen.  Det  blir  sang  av  Christina
Stangeland  Hanssen,  og  prest  Hilde  Tveter
preker. Etter gudstjenesten blir det kirkelunsj.
Hver familie  tar med seg en rett  til  et  felles
lunsjbord.  Vi  sørger  for  tilbehør  og  drikke.
Under lunsjen blir  det  fremvisning av gamle
bilder.  På  kvelden  blir  det  flott  konsert  med
Frøydis  Grorud  m/band  og  gospelkoret
Abraham. (Se egen omtale). Vi håper du setter
av dagen til en skikkelig bursdagsfeiring!

Gatefest utenfor kirken
Tradisjonen  tro  blir  det  gatefest  også  i  år.
Søndag  03.juni  begynner  vi  først  med
speidergudstjeneste  i  kirken,  med
speiderparade  og  speidere  som  deltar  i
gudstjenesten.  Hilde  prest  har  familieandakt,
og  vi  jobber  også  med  å  få  et  sanginnslag
denne  dagen.  Etterpå  blir  det  fest  utenfor
kirken  med  grilling,  ulike  aktiviteter  og
hyggelig  fellesskap  for  alle  generasjoner.
Velkommen til en spennende formiddag!

Et lite glimt av menighetens første 100 år
Det  begynte  med  et  landsmøte  for
avholdsfolk.  Metodistpresten  Anders  Olsen
var utsending til  Det  norske Avholdsselskaps
generalmøte som ble holdt i Sandnes i  1871.
Han ble oppfordret til å tale i byens bedehus,
og skal  ha talt  "med stor  kraft". I  den neste
toårsperioden  ble  det  flere  besøk  i
Sandnes/Stavanger,  og i  1873 ble han ansatt
som predikant i distriktet. Dette skjedde etter
innstendig  anmodning  fra  mennesker  som
hadde  hørt  ham  tale  under  hans  tidligere
besøk.  Det  ble  Stavanger  metodismen  fikk
fotfeste i. Menigheten i Stavanger ble stiftet i
1874,  med Sandnes  som prekeplass. I  1878
ble  Martinius  Olsen  ansatt  i  Sandnes - i håp

om å etablere egen menighet på stedet. Samme
år ble menigheten dannet med 17 medlemmer.
Søndagsskolen  tok  til  i  1883,  med  lokal-
predikant Annanias Olsen som bestyrer. I 1892
besluttet  "Ledersmødet"  å  stifte  forening  for
menighetens kvinner.  Abraham Tjøtta  var  en
viktig  mann  den første  tiden.  Han var  blant
annet lokalpredikant, et verv han skulle inneha
i  flere  generasjoner,  ofte  som forstander  for
menigheten  i  de  perioder  kirken  ikke  hadde
noen å avse,  eller  når  menighetens  økonomi
var for elendig til  å kunne lønne en mann.  I
1897  brant  så  det  første  kapellet  ned  i  den
store bybrannen i Sandnes. Gjenoppbyggingen
av  kirken  begynte  med skuffelser og tilbake-
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Et lite glimt av menighetens først 100 år – forts.
slag. Økonomien var i en elendig forfatning. 4.
desember 1904 finner en sjelden høytidelighet
sted: Medlemsopptagelse. Det var bare en som
hadde meldt  seg.  Ommund Hansen Aurenes.
Han  skulle  vise  seg  å  bli  arvtageren  etter
Abraham  Tjøtta  -  som  lokalpredikant  og
ledende gjennom mange år. Ungdomsarbeidet
ble  startet  i  1913,  da  Epworth  -  ligaen
"Haabet"  ble  konstituert  med  Niels  Jensen
som  første  formann.  I  1921  starter  en
Juniorliga med Nelly Jensen som leder.  Men
medlemstallet  i  menigheten  går  stadig
nedover.  Etter  første  verdenskrig  er  det  helt
nede  i  20  medlemmer.  Musikkforening  ble
startet på midten av 1930-tallet. Under krigen
ble  de  fleste  bedehus  i  Sandnes  ble  raskt
overtatt av tyskerne, men Metodistkirken gikk
foreløpig  fri.  Dette  resulterte  i  livlig
utleievirksomhet de første krigsårene. I 1942
kom Arthur Jøranson. Et halvt år får han drive
møtevirksomhet i kirken, så blir også den tatt
av  okkupasjonsmakten,  og  menigheten  leier
lokale på "Salem der nord".   Etter krigen er
det flere evangelister som betjener menigheten
etter tur, og bare i korte perioder. Arbeidet går
tungt, og menigheten er i ferd med å gi opp.
Høsten  1950 får  de  endelig  en  pastor  igjen.
Reidar  Skarung  blir  ansatt  som  «et  siste
forsøk».  Sakte,  men sikkert  begynner  ting å
skje.   I  1952-53  går  10  personer  ut  av
statskirken  og  inn  i  menigheten,  og  flere
overflyttes  fra  andre  menigheter  i  Sandnes.
Ungdomsgruppe  kommer  i  virksomhet  med
Johannes  Albertsen  som  leder.  Presten  er
søndagsskole-bestyrer. Pikeforeningen er i god
virksomhet med Anne Kathrine Skarung som
leder.  Man starter  speiderarbeid  for  piker  og
gutter,  der  en av forgrunnsfigurene fra første
stund er Olaf Hanssen (senere Aurbakken). 
I 1953 ble Reidar Skarung ansatt som sosialkurator

og industriprest hos Jonas Øglend. Dette gav ham
og menigheten store  kontaktmuligheter.   Sammen
med  menighetens  opplivning  ble  det  også  fart  i
byggeplanene. Tanken på bygging av en moderne
arbeidskirke begynner å ta form, og resultatet er at
man legger planer om en kombinert Metodistkirke,
ungdoms og eldresenter.  Planene blir  realisert  –  i
samarbeid  med  Øgland  og  kommunen.  Tomt  i
Flintergata  12/14  blir  kjøpt.  Lørdag  25.november
1961 ble kirken vigslet av biskop Odd Hagen.  I
1978 feiret menigheten 100 år. Den hadde da
100 bekjennende medlemmer, og en metodist-
befolkning på rundt 200 mennesker. 

Hentet  fra  jubileumseftet  til  menighetens
100årsjubileum, skrevet av Øystein Brinch

Lucia på 60 tallet

Fra venstre. Sigrun Sandve, Jorunn Lea Salte, 
Karen Odberg, Aslaug Johannesen, Astrid 
Grov Bamberg,
Bak til høyre – Beate Grødeland
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SANDNES MS
Årets speiderfest gikk av stabelen søndag 28. januar og vi hadde gleden av å ta
opp to nye speidere. 
Søndag  25.  februar  fikk  vi  vist  fram  speidergruppa  med  speiderparade  og
deltakelse i Familiegudstjenesten.
Siden har vi vært både på skøytetur og flere bålturer. Speidere elsker jo å brenne
bål!
Det har også vært en helgetur til hytten «Tomtebu» på Vier, og det må sies at
dette var på vinterens kaldeste helg på en strømløs hytte.  Det gikk med mye
ved…

Seinere i vår skal vi til Haugli. Der er det mer luksus, med både strøm og wc.
Programmet framover er vanlige speideraktiviteter innendørs,  noen bålturer rundt i  Sandnes-
området og en og annen topp-tur, når det blir bål-forbud uti april.
Vi stiller igjen opp med speiderparade på gudstjenesten den 15. april!
Snakkes!

Hilsen Sandnes MS
«Vi brenner for deg»
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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