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FRA INNSIDEN

 ½-sannheter 

Det finnes mange setninger vi kanskje kan kalle kristne klisjeer.
Setninger som sier en del om vår Gud og vår tro, men stemmer
de helt og fullt? De høres kanskje veldig kristelige ut, til og med
kanskje som om de står i Bibelen. For eksempel «Alt skjer av en
grunn», «Det er vel en mening med det», «Gud hjelper den som
hjelper seg selv», «Gud elsker synderen, men hater synden» og så
videre.  Du  har  kanskje  brukt  disse  ordene  noen  ganger,  eller
kanskje aldri. De fanger en del av sannheten, men som regel ikke
hele poenget, og ofte skaper de store problemer for en del kristne.
Dette gjør at man har en tro som ikke henger sammen med livet. 

I høst vil vi i Stavanger prøve å stanse opp for noen av disse temaene som skaper problemer. Vi
vil også, gjennom bibeltimer, hjelpe hverandre til å tenke igjennom vårt gudsforhold og vårt
gudsbilde. Er det et gudsbilde som holder uansett hva som hender i livet? Eller er det sånn at når
vi møter motstand, så mister vi troen? Har du noen gang satt deg ned og tenkt over din egen
livs- og troshistorie? Det er virkelig å anbefale! Hva har formet deg til den du er i livet, og hva
har formet din tro? Eller troen som forsvant? Er din tro på en slik måte at det hindrer andre
mennesker å tro, fordi dine meninger ekskluderer dem fullstendig fra å ha en tro? 

Jesus Kristus inviterer oss til å komme til ham med alle våre byrder, ja med hele vårt liv. Vi er
skapt i Guds bilde, vi er formet av det livet vi har levd, og de påvirkninger vi har møtt. Men Gud
er fortsatt interessert i deg og meg, akkurat slik som vi er og med det livet vi har. Våger vi å la
Bibelen møte vårt liv og la vårt liv møte bibelen? Det kan være ganske spennende å jobbe med
slike spørsmål, men ofte også vanskelig. Kanskje er det viktig å komme inn i et fellesskap der
man kan samtale, der man kan diskutere og der man kan få hjelp til å våge å se Gud og livet på
nye måter? Kanskje er det en tid for å si til en av menighetens prester at man trenger en samtale
også?  Noen å  gå  i  dybden i  tros og  livshistorien sammen med?  Eller  komme seg inn  i  en
samtalegruppe å få lov til å være en del av et fellesskap og ha noen å dele livet med?

Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det er et under jeg ikke forstår,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
Hvor skulle jeg gå fra din pust,
hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? 
Salme 139 

En halv kopp kaffe!
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Døde
Maid Arvesen Kalvig.

Maid  ble  født  1.mai  i
1926.  Hun fikk en fin
barne- og ungdomstid i
et  yrende  og  stort
søndagsskole-  og
ungdomsarbeid på 1930
- 40-tallet. Kanskje var
det  allerede  der  på
søndagsskolebenken  at
hun  kjente  ‘kallet’  til
selv å fortelle om Jesus.
Hun  ble  medlem  i
Metodistkirken bare tre

uker etter sin konfirmasjon, og hun var tro mot
sitt medlemsløfte gjennom alle år. Maid var en
ivrig  søndagsskolelærer  og  speiderleder  i  en
årrekke. Hun var også trofast i foreningslivet
og  på  formiddagstreffene,  og  ikke  minst  på
gudstjenestene. For henne var det viktig å lære
barna  om  Jesus  gjennom  de  mange  flotte
bibelhistoriene.  Det var  også viktig å oppdra
den  oppvoksende  slekt  til  gode  frilufts-
mennesker, og gi dem kunnskap om hvordan
de  kunne bruke  og også  ta  vare  på  naturen,
slik grunntanken til Speider-bevegelsen er. Det
er ikke få barn som nå er voksne som bærer
troen i hjertet etter å ha vært under Maid sin
prekestol! Det takker vi Gud for.
Da  vi  i  menigheten  fikk  behov  for  kontor-
medarbeider  og  regnskapsfører,  meldte
pensjonisten Maid Kalvig seg til  tjeneste.  Så
ble det en ny jobbe-periode, ikke hos El-Varm
denne  gangen,  men  på  kirkekontoret  i
Metodistkirken!  Maid  hadde  sin  plass  ved
kontorpulten helt fram til 1.januar i 2013. Hun
hadde gitt beskjed om at hun ville gi seg før
hun rundet 90!  Maid døde 27. april 2019 og
bisettelsen  var  i  Metodistkirken  mandag  6.
mai.  Marit  Bjørnevik  forrettet  og  familien
bidro med minneord, sang og musikk. Vi lyser
fred  over  Maid  Arvesen  Kalvig  sitt  gode
minne. 

Erling Olav Bergjord
ble begravet fra Metodistkirken 30. april.

Prest Marit Bjørnevik forrettet. Erling var fra
Suldal  og  ble  født  i  1925,  -  han  flyttet  til
Stavanger  i  1947,  der  arbeidsplassen  ble
Maskinhuset.   Han traff  sin  Else  og de fikk
sønnene og Terje og Egil. Metodistkirken var
Erlings  kirke selv om han aldri  ble medlem.
Erling  Bergjord  var  en  allsidig  mann  med
mange  gode  egenskaper!   Kunstner,  sanger,
byggmester,  jeger,  fisker  og en  skikkelig
‘handy-man’! Vi lyser fred over Erlings gode
minne. 

Hans Sperrevik
døde 09.  juli 77 år gammel.  Hans hjalp

menighetene  i  Stavanger  og  Sandnes  med
regnskap og revisjon i flere år. Han var aktiv i
Frelsesarmeen  i  Stavanger.  Vi  takker  for
hjelpsomhet og kunnskap som han delte med
oss.  Vi  ber  om styrke  og  trøst  for  familien.
Han  ble  bisatt  fra  Stavanger  krematorium
mandag 15. juli. 

Ayub Kahn
Ayub Khan ble født 09.
februar i 1938 i Multan
Pakistan.  Han  kom  til
Norge i 1974 for her var
det  arbeid  som  kunne
hjelpe  han  å  hjelpe
familien  hjemme  i
Pakistan. Han forteller i
et  intervju  i  en  bok  at
det  var  ikke  lett  å

komme som en fremmed til Norge hvor mye
var  annerledes.  Det  å  komme  hjem  til
leiligheten  uten  famille  var  tungt  ,  men  det
snudde seg. Han fikk arbeid ved  AS Sandnes
Aducerverk (SAV).  
Ayub  traff  sin  Astrid  i  1978.  De  be  gift  i
februar 1981, og de fikk barna Isaak Shara og
Esther. I 1985 begynte han som vaktmester i
kirken,  og  flyttet  til  vaktmesterleiligheten  i 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Vaisenhusgate  12.  Han  ble  opptatt  i
menigheten samme år. Ayub var utadvendt, og
han snakket med alle. Vaisenhusgata ble hans
lille  landsby  hvor  han  kjente  alle,  og  var
reservepappa for mange. Han elsket å legge ut
Bibelen, og fortelle om Jesus. Han var også et
bønnemenneske.  Han  var  engasjert  i  det
internasjonale  menigheten  IKF-  salem  og  i
KIA.  På  Misjonssambandet  sin  radio  hadde
han programmer på Urdu. Ayub døde stille  i
troen på sin Frelser 26. april. Han ble begravet
fra Metodistkirken 3. mai. Prest Torgeir Tveter
forrettet, og mange var med å dele minneord
om  Ayub  i  kirken  og  på  minnestund  i
Wesleysalen. Vi takker for trofast tjeneste, og
lyser fred Ayubs gode minne. 

Johanne Margrethe Moster
(Ba) 
ble født 11. mai 1928 i
Stavanger.  Morens
familie  var  en  aktiv
metodistfamilie  i
Stavanger,  og  Ba  var
tidlig med i  barne-  og
ungdomsarbeidet  i
kirken.  Det  var  en

trygg,  god  oppvekst.  Hun  ble  søndags-
skolelærer,  og  var  med  i  sangkoret.  Ba  var
aktiv i ungdomslaget, og det var her hun traff
sin Rolf.  De giftet seg i 1950 i Stavanger, og
flyttet  så  til  Bergen  fordi  Rolf  ble
ungdomsprest  i  Bergen  Central.  De  betjente
senere  menighetene  i  Tromsø,  Tønsberg,
Bergen  Central,  Første  kirke  Oslo,  og
Stavanger.  Rolf  var  også  en  periode
tilsynsmann når de bodde i Oslo.
Da  Ba  valgte  Rolf  valgte  hun  også  en
fremtidig  rolle  og  «yrke»  som  prestefrue  i
Metodistkirken.  Hun var  svært  lojal  og  stod
trofast ved Rolfs side. Da barna kom, ble hus
og  familie  hennes  hovedansvar,  og  barna
vokste opp med en nær, trygg og omsorgsfull
mor. De fikk barna Tove, Liv og Dag, og siden

har det blitt 8 barnebarn og 7 oldebarn. Ba var
svært  omsorgsfull  med  sterk  rettferdighets-
følelse, det skulle ikke gjøres forskjell. I Oslo
gikk  hun  ut  i  lønnet  arbeid  for  første  gang
siden hun giftet seg, og jobbet som sekretær på
Betanien. Da de flyttet til Stavanger, fikk hun
jobb i Rogaland fylkeskommune, der hun var
fram til hun ble pensjonist. Fra Oslo flyttet de
til Stavanger høsten 1981, som prestefolk her i
menigheten.  Men  flyttingen  tilbake  til
Stavanger ble også en flytting «hjem», der de
traff  igjen og tok  opp kontakten med  gamle
ungdomsvenner  fra  kirken.  Her  var  de  først
kjærestefolk og deretter pensjonister resten av
tiden. Ba og Rolf  var  svært tette,  hadde stor
kjærlighet til hverandre, og stor kjærlighet til
barn,  svigerbarn  og  barnebarn.  Man  så  dem
ofte hånd i  hånd på byturer  eller  turer rundt
Mosvannet som pensjonister.  Da Rolf døde i
april  2017,  flyttet  Ba  over  i  seniorbolig  på
Tasta. Der bodde hun i 1 år fram til hun kom
over  i  sykehjem  fra  sommeren  2018.  Ba
sovnet  stille  inn  på  Bildensol  sykehjem  i
Stavanger 07. juli. Begravelseseremonien var i
Metodistkirken  i  Stavanger  mandag  15.
juli, hvor  prest  Torgeir  Tveter  forrettet.  Som
menighet  takker  vi  for  tjeneste  og  vennskap
gjennom mange år, og lyser fred over Johanne
Margrethe sitt gode minne.

    Gullbryllup 
og tanker for fremtiden.
Berit  og  Bjarne  Hoelgaard  feirer  i  år
gullbryllup,  og  vi  gratulerer  så  masse!  I  den
anledning tok jeg kontakt med dem per telefon
for å høre deres tanker om fremtiden, kirken
og hvordan man får et ekteskap til å fungere i
50 år. 
De forteller at dagen ble feiret 10.08.19, som
er den faktiske bryllupsdagen deres. De samlet
venner  og  familie  til  en  hyggelig  feiring  på
Patrioten. De ble hele 26 gjester, og dagen ble
helt  fantastisk.  På  spørsmålet  knyttet  til
hvordan  man  holder  sammen  i  så  mange  år
blir de noe forlegne, men svarer at det handler 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
om å løse konflikter når de dukker opp, så de
ikke får vokse seg større enn de er. Også må
man tåle at man er forskjellige og respekterer
dette, legger de til. 

Første  gang  de  traff  hverandre  var  i
Prostebakken  forteller  Berit,  hun  kjente
Bjarnes bror Kjell fra før, han var predikant og
kom til Norge noe før sin bror. Og det var da
de to brødrene kom gående ned over bakken at
hun  ble  introdusert  for  Bjarne  første  gang.
Siden  møttes  de  på  Salem  og  ble  senere
kjærester. De giftet  seg i 10.08.1969. Da var
Berit 19 år, men Bjarne legger smilende til at
hun ble  20 under feiringen,  hun har bursdag
den  11.  Siden  har  de  fått  to  barn  og  to
barnebarn,  og  håper  på  å  bli  oldeforeldre
legger de godmodig til. 
De ble begge medlemmer av metodistkirken i
2003. De var på jakt etter en menighet å høre
til  og  hadde  vært  litt  rundt  i  forskjellige
menigheter i området, men følte at de ble tatt
godt  og  varmt  imot  da  de  begynte  å  gå  i
Metodistkirken.  Deres  datter  hadde  også
begynt i speideren her, så slik ble det at de fant
sitt hjem i menigheten.
Med tanke på kirkens fremtid forteller Berit at
hun  er  svært  begeistret  for  sinnsro
gudstjenestene,  og  tror  dette  er  en  viktig
nøkkel for kirkens fremtidige vekst. Det er en
annen stemning under disse gudstjenestene og
det er veldig koselig å drikke  kaffe og spise
kaker i sideskipet først. Folk har litt mer ro på
kvelden til  det  sosiale,  sier  hun,  og hun har
opplevd å se nye fjes på disse gudstjenestene, 

noe  som  er  svært  sjeldent  på  formiddags-
gudstjenestene.  Videre  legger  Bjarne  til  at
Norskundervisningen  nok  er  en  arena  for
fremtidig  vekst.  Her  får  helt  nye  unge
mennesker  et  forhold  til  kirkebygget,  og det
arrangeres  egne  treff  for  dem  som  går  på
norskundervisningen. Dette gjør at kirken får
en  betydning  for  dem  også  etter  at
undervisningen  er  over.  Berit  forteller  at  de
har vært på ett av disse treffene, noe de syntes
var veldig kjekt.  Det er  viktig å ta imot nye
folk til kirken med den samme varmen som vi
ble møtt med da vi var på jakt etter et åndelig
hjem,  det  er  nøkkelen  til  at  folk  vil  komme
tilbake, slik som også vi gjorde den gangen vi
først kom hit.
Av Ingrid Fløysvik

    Konfirmant
Hugo  Røgenes  var
årets konfirmant.
Dagen  ble  feiret
søndag  28  april.  Det
ble en fin dag for både
konfirmant  og
menighet.  Trine  Riis
og Torgeir Tveter ledet
gudstjenesten  og
Sangkoret  sang.  Vi

gratulerer  og  ønsker  Guds  velsignelse  over
fremtiden.

    Bryllup 
Vi gratulerer menig-
hetsbladets redaksjons-
medlem Ingrid 
Fløysvik.(Erevik 
Jøranson) og Morten 
Fløysvik 
med bryllupet i 
sommer. Vi ønsker 
dem alt godt .
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Torsdag 29. August
Kl 18.30 Tid for tro
Undervisning, kveldsmat, spørsmål og svar 
med Torgeir Tveter og Lars Slettebø.

SØNDAG 1. SEPTEMBER
Kl 19.30 Sinnsrogudstjenste.
Hjerte til hjerte ved Torgeir Tveter
Musikk: Harald Sævik. 
Sang av Helge Anglevik.

Mandag 2. September
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Tema: Nåden som ordner opp – 
Rettferdiggjørende nåde 

Onsdag 4. September
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 5. September
Kl 19.00 KYM

SØNDAG 8. SEPTEMBER
Kl 11.00 Gudstjeneste. Prest Torgeir Tveter.
Bibelen på 30 minutter. Kirkekaffe 
Musikk: Harald Sævik. Søndagsskole.

Mandag 9. September
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet. 
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime.
Nåden å vokse i – Helliggjørende nåde

Onsdag 11. September
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Fredag 13. -15 September 
Ungdom på tur til Haugesund

SØNDAG 15. SEPTEMBER
Kl 11.00 Generasjonsgudstjeneste. 
Utdeling av 4 og 6 års bok 
Prest Marit Bjørnevik. Kirkekaffe

Mandag 16. September
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime 

Onsdag 18. September
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 19. September
Kl 19.00 KYM

SØNDAG 22. SEPTEMBER
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Tema: Halvsannheter- Gud elsker synderen og 
hater synden. Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 23. September
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime.
Hindringer for nåden.

Onsdag 25. September
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 26. September
Kl 19-21 Tid for tro, undervisning, 
samtale og spørsmål.

SØNDAG 29. SEPTEMBER
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Tema: Halvsannheter - Det er vel en menig 
med det. Medlemsopptagelse.
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 30. September
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 02. Oktober
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 03. Oktober
Kl 19.00 KYM

Fredag 04. Oktober
Kl.18.00 Ungdomssamling 

SØNDAG 6. OKTOBER
Kl 19.30 Sinnsrogudstjeneste/v Tveter
Tema: Halvsannheter-Gud hjelper de som 
hjelper seg selv?
Nattverd. Kirkekaffe fra 18.45 

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

7 



MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
SØNDAG 13. OKTOBER
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Marit Dahl Torgersen.
Kirkekaffe

Mandag 14. Oktober
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 16. Oktober
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 17. Oktober
Kl 19.00 KYM

Lørdag 19. Oktober
Kl 15.00 Familiesamling/aktivitetsdag 
Aktiviteter , andakt og bevertning 

SØNDAG 20. OKTOBER
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 21. Oktober
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 23. Oktober
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 24. Oktober
Kl.18.30 Tid for tro, undervisning, 
samtale og spørsmål

Lørdag 26. Oktober
Kl.18.00 Høstofferfest, med underholdning, 
andakt sang og musikk Koldtbord.

SØNDAG 27. OKTOBER
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Høstoffer. Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 28. Oktober
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime 

Onsdag 30. Oktober
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 31. Oktober
Kl 19.00 KYM

Fredag 01. November
Kl 18.00 Ungdomssamling

ALLEHELGENSDAG – 
SØNDAG 3. NOVEMBER
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Minneord.  Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 4. November
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 6. November
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 10. NOVEMBER
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Søndag for de forfulgte
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 11. November
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 13. November
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 14. November
Kl 19.00 KYM

SØNDAG 17. NOVEMBER - MBU DAG
Kl 11.00 Generasjonsgudstjeneste/v Tveter.  
Kirkekaffe
Kl. 19.00 Taize kveldsbønn i Domkirken

Mandag 18. November
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 20. November
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Nytt blad sendes ut 21. november
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Stavanger notiser
    Sangkoret
Vi  har  enda  ikke  funnet  en  løsning  for
Metodistkirkens  kor.  Har  du  forslag  på  personer
som kan tenkes å kunne gjøre en slik jobb/ tjeneste
så kontakt. Husk koret og dirigentspørsmålet i dine
bønner.
Det planlegges medlemsopptagelse i september, er
det noe for deg?
Ta kontakt med presten for mer informasjon.

    Takk 
Hjertelig  takk  for  vennlig  deltagelse  ved  Hans
Sperreviks bortgang. Hilsen Eli m/familie 

Takk for vakre blomster og gode ord ved vår kjære
mor Johanne Margrete Mosters begravelse. Vennlig
hilsen Tove og Bjørn Peder, Liv og Dag, Dag og
Hilde

    Bibeltime
På  formiddagsbibeltimene  på  mandager  i
september blir det Torgeir Tveter som underviser i
temaer knyttet til kjernen i vår tro. Tema vil være
forskjellige vinklinger på nåden.

    Tid for tro
En torsdag i  måneden kommer  det  et  nytt  tilbud
som  heter  «Tid  for  tro».  Det  blir  undervisning,
kveldsmat og samtale. Det blir mulighet til å stille
spørsmål.  Det  er  Torgeir  Tveter  og Lars Slettebø
som vi lede disse samlingene.

Høstens prekentemaer er blant
annet

Om bibelen - Bibelen på 30 minutter.
Om halvsannheter  som:  Gud  elsker  synderen  og
hater synden- Det er vel en mening med det- Gud
hjelper de som hjelper seg selv?

   Taize
Vi  har  også  inngått  et  samarbeid  med  Kirkens
Bymisjon om deltagelse i Taize-gudstjenester.

    Hovedstyret 
Torgeir Tveter ble på årskonferansen valgt inn som
fast medlem  av  Metodistkirkens hovedstyre.   Han

sitter også i et utvalg for Kirke, diakoni og samfunn
som er underlagt Nasjonalt arbeid.

    Sinnsrogudstjeneste.
Det  planlegges  sinnsrogudstjenester  den  første
søndagen i måneden denne høsten. 

    Etterlysning 
Som prest  tenker  jeg  av  og til:  hvor  er  sang  og
musikk kreftene i menigheten?  Det hender jo jeg
kommer  i  kontakt  med  mennesker  som  har  vært
aktive for en del år siden, eller har hatt sin barndom
og ungdoms tid menigheten. Kan hende det er noen
som i dag er aktive som skjuler sitt talent også. Vi er
i sterkt behov av sang og musikk i våre samlinger,
særlig kveldsgudstjenestene.  Vi ønsker å få samlet
mennesker  som har  et  forhold  til  menigheten,  og
som spiller eller synger. Kan dere hjelp oss med en
samling i året for eksempel. Har du tips på kor eller
andre som kan tenke seg å delta på våre samlinger
med sang og musikk,  så  er  det  fint  om du tipser
presten.

Avskjed med Bjørn Terje
Bertelsen

Bjørn Terje har vært organist og dirigent for koret i
Metodistkirken  siden  sommeren  2012.  På
takkedagen  ble  han  takket  for  god  og  trofast
tjeneste.  Han  slutter  på  grunn  av  helsen,  og
fortsetter  som  underviser  og  pianist  på
Steinerskolen.   Dette er en jobb han har hatt  ved
siden av organistjobben i Metodistkirken. Vi takker
for mange gode musikalske innslag og velvillighet.
Det er utrolig hva Bjørn Terje har klart å få til med
Metodistkirkens kor, som er byens eldste blandede
kor.  Som menighet  ønsker  vi  lykke  til,  og  Guds
velsignelse over fremtiden. 

    Økonomi
Vi har mistet en del trofaste givere, så vi haren svikt
i gaveinntektene. Det er mange som ikke lenger er
fast på gudstjenste hver søndag, enten på grunn av
sykdom,  alderdom  eller  reise.  Da  er  det  veldig
praktisk med å gi over bank, med et fast beløp enn
direkte  til  menigheten,  eller  gjennom  skatte-
fradragsordningen. Ta en prat med presten så ordner
vi det. 
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     Sommerfesten 2019
Årets  sommerfest  ble  avholdt  torsdag 25.  til
søndag  28.  juli  i  Stavern,  med  base  på
folkehøyskolen.  Torunn  Herabakka  var  der
med  sin  søster  Hildur  Kvilhaug,  og  hun
forteller  at  de  begge  har  storkost  seg!

Sommerfesten  er
en  trivelig
langhelg,  sier  hun.
Her  treffer  man
masse  spennende
og  kjekke
mennesker, og hvis
man setter  seg ned
så  kommer  man
alltid  i  snakk  med
noen.  Dette  er

utrolig kjekt  spesielt  for  folk som meg,  som
ikke så lett setter i gang en prat med folk jeg
ikke  kjenner.  Det er lagt  opp til  at  man kan
være  med  på  så  mye,  eller  lite  man  vil  av
programmet,  men  det  er  passelig  med
aktiviteter  for  både  store  og  små,  fortsetter
hun. Det er formiddagsmøte klokken 10 hver
dag  som  er  familievennlige,  og  så  er  det
kveldsmøte  hver  kveld  som  er  mer  for  de
voksne. På fredag og lørdag er det forskjellige
seminarer man kan velge å bli med på ut ifra
egne interessefelt. Selv forteller hun at hun og
søsteren  var  med  på  kreativt  seminar,  hvor
man kommer for  å  lære nytt  håndverk,  eller
nye teknikker innen det man allerede kan. Det
fineste med disse seminarene er at man ikke
trenger å være flink til å strikke eller brodere,
terskelen er lav, og det er helt i orden hvis man
bare vil jobbe med snakketøyet, legger hun til
og ler. Hun roser musikken i år, fordi den var
«lettere» enn i fjor, noe som satte den riktige
stemningen  for  det  sosiale  og  avslappede
samværet  med  gamle  og  nye  bekjentskaper.
Totalt sett var det en begivenhetsrik langhelg,
med masse påfyll, fint vær, gode taler og gode
mennesker  og vi  reiser gjerne igjen neste  år,
oppsummerer hun. 

    Årskonferansen
Både prester og legdelegater fra menighetene
våre var spente da de reiste til Metodistkirkens
årskonferanse  i  Oslo  i  juni.  Motto  for
konferansen  var  «Åpne  hjerter,  åpne  sinn,
åpne  dører»,  som også  er  United  Methodist
church sitt  motto.  Vi var  forberedt  på at  det
kunne bli krevende med tanke på hva som var
konferansens  hovedsak  -  «menneskelig
seksualitet».  Med  bakgrunn  i  General-
konferansens  vedtak  skulle  Metodistkirken  i
Norge  ta  stilling  til  veien  videre  i  dette
spørsmålet. Hele fredagen var satt av til dette,
og var lagt opp på en svært god måte. Dagen
ble  innledet  av  tilsynsprest  Knut  Refsdal,
deretter  hadde  professor  ved  MF,  Harald
Hegstad,  et  foredrag  om  erfaringene  Den
norske kirke har  gjort.  Bibelsyn er  en viktig
del  av  denne  debatten,  og  vi  fikk  høre  4
delegater  presentere sine  bibelsyn på en god
og  personlig  måte.  Mange  deltok  i  debatten
som fulgte. 

Det  var  kommet  inn  2  forslag  før  års-
konferansen,  og  det  ble  også  fremmet  2
endringsforslag under konferansen. På slutten
av  dagen  ble  forslagsstillerne  oppfordret  av
biskopen til  å  sette seg sammen,  og prøve å
legge frem et omforent forslag. Dette ble lagt
frem lørdag, og alle forslagstillerne stilte seg
bak forslaget unntatt en. I debatten som fulgte
ble det lagt stor vekt på at alle skulle komme
til orde. Det ble ikke stemt over forslaget på
vanlig  vis,  men  konsensusmetoden  ble
benyttet, som for øvrig ble svært dyktig ledet
av  biskop  Christian  Alsted.  Enkelt  forklart
gikk  det  ut  på  at  alle  delegatene  hadde  fått
utdelt 2 ark – ett orange og ett blått. Vi skulle
gi  tilkjennegi  om vi  følte  oss  «kalde»  (blå)
eller  «varme» (orange)  i  forhold  til  det  som
ble  sagt/foreslått.  Det  var  ikke  bare  helt  til
slutt,  men  flere  ganger  under  debatten  at
biskopen ba oss om å vise hvor vi stod ved å
benytte  arkene.  Det  var  en  stor  overvekt  av
orange  i  forhold  til  det  omforente  forslaget
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som ble lagt  frem.  (se  hele  forslaget  under).
Selv  om det  var  en  tydelig  uenighet  i  dette
spørsmålet i årskonferansen, så var det en stor
vilje til å komme hverandre i møte, og forsøke
å unngå splittelse i kirken. Debatten var rolig
og  respektfull,  og  det  ble  ingen  store
konfrontasjoner  som  man  kanskje  kunne
frykte på forhånd. Audun Westad ble gjenvalgt
som  leg  delegat  til  Generalkonferansen,  og
tilsynsprest  Knut  Refsdal  ble  valgt  til  å
representere de ordinerte. Andre saker som var
oppe under årskonferansen var bl.a diakoners
plass  i  kirken,  kirkens  økonomi,  og
arbeidsgiveransvar. 
Metodistkirkene på Bjølsen og Lillestrøm, og
Metodistkirkens  teologiske  seminar  var
arrangører av konferansen, og det gjorde de på
en god måte. Forhandlingene fant sted på MF
vitenskaplige  høyskole,  og  gudstjenestene  i
Centralkirken  og  Majorstua  kirke.  Sang  og
musikk preget konferansen, med både konsert
med koret Retro på Bjølsen, og en festkveld i
Centralkirken  som  inneholdt  både  sang  av
koret Signatur med gjesteopptreden av Maria
Haukaas Storeng og Hans Marius Mittet, og et
«skrangleorkester» hvor flere av konferansens
delegater  deltok  med  sine  instrumenter.  I
kallsgudstjenesten  lørdag  kunne  vi  ønske  2
nye  prøvemedlemmer  velkommen,  Lisa
Kristin Nielsen og Roy Frode Løvland. 
Og  i  ordinasjonsgudstjenesten  søndag  ble

Helene Benedikte Granum-Aanestad og Victor
Sekyere ordinert til eldste. Victor, her sammen
med  kone  og  døtre,  var  pastor  i  Stavanger
2017/18 har er utnevnt til Egersund.  Det blir
en spennende prosess  for kirken vår nå frem
mot  neste  årskonferanse  som  finner  sted   i 

Bergen med Centralkirken som arrangør.
Her er  forslaget  som det  var  stor  konsensus
om:
Metodistkirken  i  Norge  opplever  uro,  stor
uenighet  og  fare  for  splittelse  etter  den
ekstraordinære  Generalkonferansens  vedtak.
Vi erkjenner at det er mange i Norge som har
et   annet   standpunkt   enn   det   General-
konferansen vedtok, og at det derfor går mot
en  kirke  i  Norge  som  inkluderer  begge  syn.
Samtidig er det et klart mindretall som ønsker
å holde fast ved kirkens tradisjonelle syn. Før
vi  fatter  formelle  vedtak  bør  vi  utrede
mulighetene for å leve sammen i  respekt og
uenighet. Utvalget skal i sitt arbeid holde seg
orientert om lignende prosesser innenfor The
United  Methodist  Church  i  vårt  eget
biskopsområde, Europa og USA.
Det  er  et  sterkt  ønske  om  å  holde  kirken
samlet  og  finne  veier  eller  modeller  for
fortsatt å  være én kirke.  Vi vil  derfor foreslå
følgende:
1. Det nedsettes et utvalg på åtte personer, 
tre ordinerte og fire lekfolk pluss 
tilsynspresten for østre distrikt. Utvalget 
legger frem en innstilling til Årskonferansen 
2020.
2. Utvalget skal avspeile ulike syn, oppnevnes 
av kabinettet, i samråd med hovedstyrets 
ledelse, og ledes av tilsynspresten for østre 
distrikt.
3. Samtalene foregår i fortrolighet men med 
åpne kanaler til resten av kirken
Utvalget skal svare på følgende spørsmål:
A. Hva skal til for at Metodistkirken i Norge 
skal kunne leve med et fullt ut inkluderende 
syn på menneskelig seksualitet.
B. Hva er konsekvensene av de valg 
Årskonferansen inviteres til å gjøre, i forhold 
til kirkeordning, økonomi, administrasjon og 
internasjonal tilknytning.
 Utvalget ledes av tilsynsprest Knut Refsdal, og
består ellers av Leif Jacobsen, Roar Fotland, 
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Hilde  Marie  Movafagh,  Stephanie  Buadu,
Magnus Løvland, Torill Sand Vikøren og Sven
Tore Dreyer Fredriksen.
 Rundbordssamtaler med deltagere fra både
Sandnes og Stavanger
Parallelt med at utvalget arbeider med dette,
skal  det  være  rundebordssamtaler  i  vårt
biskopsområde.  Det  er  Sentralkonferansens
råd som har invitert til dette. Målet for disse
samtalene  er  å  komme  frem  til  et
konsensusforslag  som  inneholder  så  mye
enhet og misjonal  styrke som mulig for  vårt
biskopsområde.  Rundbordssamtalene  starter
med  en  samling  i  København  i  oktober,  og
siste møte er planlagt i Oslo i august 2020. Det
er hovedstyret som har plukket ut deltagerne,
og disse er: Lisa Kristin Nielsen, Leif Jacobsen,
Knut  Refsdal,  Stephanie  Buadu,  Kathrine
Meltzer,  Egil  Hægeland,  Charles  Jourdan  og
Marit Johnsen. I tillegg til de 8 norske, er det 3
fra  Danmark,  3  fra  Estland,  3  fra
Finland/finske,  2  fra  Finland/svenske,  1  fra
Latvia  og  1  fra  Litauen.  Vi  ønsker  Kathrine
Meltzer  (Stavanger)  og  Charles  Jourdan
(Sandnes),  lykke  til  med  denne  viktige
oppgaven!

     Uttalelse fra Menighetsrådet
Menighetsrådet i Metodistkirken i Sandnes
drøftet  i  sitt  møte  03.06.19  hvordan  vi  skal
forholde  oss  til  det  vedtaket  som  ble  gjort
under den ekstraordinære Generalkonferansen
i februar 2019. Dette ble gjort etter anmodning
fra  de  fremmøtte  på  menighetskonferansen  i
mars i år.
I  2017-18 arbeidet  Metodistkirken i Sandnes
med  sin  menighetsutviklingsplan.  Dette
skjedde i åpne møter,  og med veiledning fra
Jon  Løvland,  som  er  menighetsrådgiver  i
Metodistkirken i Norge. Da planen var ferdig
(og  enstemmig  vedtatt)  i  mai  2018,  dannet
dette grunnlaget for menighetens videre arbeid
både  i  menighetsrådet  og  i  underavdelinger.
Menighetens oppdrag har denne kortfattede

formulering:  «Nestekjærlighet  og  glede  i  et
inkluderende  fellesskap».  For  fokus-området
«Mangfold/inkluderende/felleskap»  er
visjonen  formulert  slik:  «En  menighet  hvor
alle er velkomne, og oppmuntret til å delta i et
fellesskap  som  deler  tro  og  liv  med
hverandre».  Allerede  da  ble  det  presisert  at
dette forpliktet menigheten i hvordan vi møter
andre som vil være en del av fellesskapet. Skal
vi  ta  vårt  oppdrag  og  vår  visjon  på  alvor,
finner  vi  det  vanskelig  å  følge vedtaket  som
ble  fattet  på  den  ekstraordinære  General-
konferansen 2019. 
Derfor  er  vi,  i  likhet  med  flere  andre
menigheter  i  Metodistkirken  i  Norge,
bekymret  for  de signaler som vedtaket i  den
ekstraordinære  Generalkonferansen  2019
sender  til  menigheter  og  samfunnet  forøvrig
om LBGTQ+ personers plass i kirken. Vi vil
heller  ikke  at  en  minoritet  skal  føle  seg
diskriminert på grunn av bl.a. legning og/eller
kjønnsidentitet.  LBGTQ+  personers
vanskelige  situasjon  berører  oss,  for  når  ett
lem  lider  så  lider  hele  kroppen.  Vi  støtter
derfor  videre  prosesser,  samtaler  og
utredninger  som  tar  sikte  på full akseptering
og  inkludering  av  LGBTQ+  personer   i
Metodistkirken    i     Norge.     Vi    vil     også
oppmuntre  alle  til  å  arbeide  for  å  bevare
kirkens  enhet  framfor  splittelse  i  denne
utfordrende saken.
Vi  erkjenner  at  det  sannsynligvis  alltid  vil
være uenighet  i  denne  saken,  men vi  tror  at
kirkens  troverdighet  og  handlekraft  er
avhengig  av  at  LGBTQ+  personer  er
velkommen til tillitsverv og posisjoner på alle
plan i kirken, og at vi ønsker å tilby vigsel i
vår  kirke  også  for  likekjønnede  par.  Dette
anser vi å være i tråd med hvordan Jesus møtte
mennesker,  og  kjærlighetens  bud  i  den  nye
pakten.  I  menighetsrådet  var  det  et  klart
flertall for denne uttalelsen, men det eksisterer
forskjellige  meninger  om  sider  av  denne
saken. Alle ønsket det beste for menigheten og
menighetens oppdrag.
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Generalkonferansen 

og fremtiden
Menighetsrådet i Stavanger har i flere møter
samtalt  om  kirkens  syn  på  menneskelig
seksualitet  -  før  og  etter  den  ekstraordinære
generalkonferansen.  Generalkonferansen  var
vanskelig, og det har tiden etter vært også. Det
har vært vondt å høre alle de harde ordene fra
begge  sider  i  debatten  om  menneskelig
seksualitet  på  generalkonferansen  og  på
sosiale medier. Det er også trist å lese at vi er
en kirke som ikke oppleves som åpen for alle,
og det å motta utmeldinger.
I  en  tid  der  kirken vår  lokalt  strever  med å
holde seg relevant og finne en vei fremover, er
det  siste  vi  trenger  indre  splid  og
fremmedgjøring.  Allerede  nå  har
generalkonferansens  avgjørelser  ført  til  en
merkbar holdningsendring til Metodistkirken i
vårt  lokalsamfunn,  særlig  blant  unge,  og det
beklager vi. I vårt lokalmiljø og i menigheten
er det mange med sterke meninger om dette
spørsmålet,  og  det  er  også  andre  teologiske
utfordringer.  Det  oppleves  som  det  er  langt
frem  til  en  enighet,  ja  kanskje  umulig.
Menighetsrådet  ønsker  at  alle  skal  føle  seg
velkommen, og at vi fortsatt arbeider hardt for
å holde kirken sammen, og skape arenaer der
det  er  mulig  å  tilhøre  sammen  kirke  og
menighet  selv  med  forskjellige  syn.  Vi
erkjenner at det er  grenser for hvor lenge vi
kan  ha  så  forskjellig  syn  på  menneskelig
seksualitet.
Menighetsrådet  forstår  at  LBGTQ+ personer
ikke  føler  seg  inkludert  og  akseptert  ved
dagens  kirkeordning,  og  spesielt  ved  de
innskjerpinger  som har  kommet,  og tidligere
tiders harde kommentarer. Vi er glade for at vi
har  klart  å  forbedre  debattklimaet  i  vår
menighet, og vi vil fortsette å arbeide for at vi
i størst mulig grad respekterer hverandre.
I  den  anledning  er det viktig å trekke tydelig 

frem at det  ikke finnes noen begrensninger i
homofile  og  lesbiske  samlevendes  mulighet
for medlemskap, lederroller og tillitsverv i vår
menighet.  Og  det  er  selvsagt  heller  ingen
restriksjoner knyttet til nattverdfeiring og dåp.
Likeledes  er  det  viktig  å  understreke  at  alle
står fritt til å arbeide for en endring i kirkens
offisielle syn på homofilt samliv og endring av
praksis.  I  kjølvannet  av  denne  debatten  er
kunnskap om bibelen og bibelsyn svært viktig.
Det  er  også  viktig  å  fremheve  vårt  syn  på
frelse  og  nestekjærlighet.  Menighetsrådet  er
enstemmig for å arbeide for at kirken skal gi
full  inkludering  av  LBGTQ+  personer  med
vielse og ordinasjon. Vår bønn og vårt håp er
at  vi  som  menighet  kan  stå  sammen  i  en
krevende tid,  også  på tvers  av ulik  tenkning
rundt menneskelig seksualitet.
Vi begynner ofte våre gudstjenste med denne 
innbydelsen:
«Uansett hvor du kommer fra eller hvor du er
på  vei  i  livet.  Samme hva  du tror  eller ikke
tror, samme hva du føler eller om du ikke føler
noe,  samme  hvilken  immigrasjonsstatus  du
har,  samme  hvilket  kjønn,  samme  hvem  du
elsker,  samme  hvem  du  er.  Du  og  jeg  får
komme  som  vi  er,  for  vår  skaper  og
himmelske far som kjenner  oss ved navn og
som elsker oss. Han lengter etter å få et nært
forhold  til  alle  mennesker.  Derfor  sier  vi
velkommen» 
- Vi som er menneskene i Metodistkirken – Vi
forsøker,  å  ha  et  åpent  hjerte,  åpent  sinn og
åpne dører,  og det til  alle.» Vi sier  forsøker,
fordi  vi  er  ydmyke  overfor  at  vi  ikke  alltid
klarer å gi rom til alle og se alle. Men det er
vår bønn at vi skal klare det.
Vedtatt av menighetsrådet 17.06. 2019

Felles misjonsprosjekt mellom
Sandnes og Stavanger

Vi  har  fått  informasjon  og  bilder  fra
Metodistkirkens  misjonsselskap.  For  noen  år
siden hadde Stavanger og Sandnes et misjons-
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prosjekt sammen - en skole i Mushangwe. Det
viste seg å være problemer med prosjektet, så
misjonsselskapet  har  brukt  pengene  på  en
annen  tilsvarende  skole.  Skolen  heter
Arnoldine Secondary School. Skolen holdt til i

Den nye skolen 2. sept. 2018

en  låve,  men  har  nå  altså  fått  sin  egen
skolebygning.  Den  ble  innviet  av  biskop
Nhiwatiwa  23.april.  Landsbyens beboere  har
vært veldig ivrig i prosjektet, bl.a. med å lage
murstein, og prosjektet ble ferdig på rekordtid.
Vi gleder oss sammen med elever, lærere og
alle  i  landsbyen over  den nye  skolen,  og  er
takknemlig for at vi har fått bidra!

Biskopen innvier

En bok. En uke. Mange gode
opplevelser!

Vi  gjentar  suksessen  fra  i  år  og  arrangerer
Bibeluka  2020.  Sett  av  9.-16.  februar  2020
allerede  nå!  Bibeluka  er  en  felleskirkelig
festival i Sandnes. Formålet med festivalen er
å  inspirere  til  bibelbruk,  skape  nysgjerrighet
overfor  Bibelen,  vise  at Bibelen  er  for  folk 

flest,  vise  at  de  ulike  kirkesamfunnene  står
sammen om det aller viktigste, og ikke minst
samle  inn  penger  til  Bibelselskapets
bibeldagsprosjekt.  I  2020  er  det  bibel-
spredning  i  Kina  som er  prosjektet.  I  2019

besto  Bibeluka  av
Bibelfortellerkurs,
tekst-leserkurs,  Bibel
halvmaraton,
filmfestival,  samtale
på  Biblioteket,
forestilling med Svein
Tindberg, SalmeTapas
og gudstjenester. 

Prost Ludvig Bjerkreim

I 2020 vil det også være programinnhold for
enhver  smak:  Bibelmaraton,  gudstjenester,
kulturarrangementer,  familiearrangement  med
Sandnes  soul  children  og  Bibelrelatert  kurs.
Ryfylke Livsgnist kommer med forestillingen
«Nåde» til Gand kirke. Ryfylke Livsgnist stod
bak suksessen “Luther med latter” i 2017. Nå
er  “professoren”  tilbake  med  en  ny
forestilling. Professoren  er  headhunta  som
konferansier  for  kvelden, og byr på seg selv
med sin lune humor og sitt originale vesen. I
“Nåde”  er  kontrastene  og virkemidlene  store
og sterke,  historiene  rører  ved  det  dypeste  i
troen  vår. Forestillingen  utfordrer  både
lattermusklene  og  tårekanalene. Les  mer  om
Ryfylke Livsgnist her:
https://ryfylkelivsgnist.no/ Og  vi  gjentar
suksessen  med  salmearrangement  i  Høyland
kirke!  Følg  med  på  facebook  på
BibelukaSandnes for programoppdateringer og
nyheter.  Alt  overskudd  går  til  Bibeldags-
prosjektene i Kina.
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Tillitsvalgte Stavanger 2019 – 2020
MENIGHETSRÅD
Leder: Håvard Jøranson
Sekretær: Hege Bergjord
Legleder: Marit Dahl Torgersen
Leder for økonomi og eiendomsutvalg: 
Leder for personalutvalg: Susanne Mall 
Leder for nominasjonskomite: Menighetsprest
Leder for MED-utvalget (misjon, evangelisering og diakoni):
Emma Olivieri Askevold
Barne- og ungdomsrådets leder: velges av BUR: Trine Riise
Kontaktkvinne (Metodistkirkens kvinner): Torunn Herabakka
Rådsmedlemmer under 30 år innstilles av BUR: Trine Riise
Følgende har også sete i Menighetsrådet: Legdelegatene, Menighetspresten 

MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSUTVALG (AU):
Menighetsrådets leder og sekretær, legleder, økonomiansvarlig og
Menighetsprest

Legdelegatene til Årskonfrangsen 2016-2020
I: Hege Bergjord
II:Marit Dahl Torgersen
Varadelegat: Randi Sunde Thorsen

ADMINISTRATIVE UTVALG
Personalutvalg:
Leder: Susanne Mall 
Valgt for 3 år: Einar Klinkenberg
Valgt for 2 år: Susanne Mall 
Valgt for 1 år: Øyvind Gabrielsen. 

Ex officio: Menighetsrådets leder, menighetsprest, legdelegater
Pastor og ansatte møter etter KOs bestemmelser.
Nominasjonskomite:
Leder: Menighetsprest
Valgt for 3 år: Bernhard Sigvart Grønberg
Valgt for 2 år: Einar Klinkenberg og Reidun Sirevåg
Valgt for 1 år: Hege Bergjord, Aina H. Glinda

ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALG
Leder: Presten er sammen kallende 
Valgt for 3 år: Per-Endre Bjørnevik
Valgt for 2 år: Annette Riise, Paul Fridtjov Brekklund
Valgt for 1 år: Randi Sunde Thorsen, Torunn Herabakka

Ex officio: Vaktmester, menighetsrådets leder og menighetsprest
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Tillitsvalgte Stavanger 2019 – 2020
VIRKSOMHETSRÅD
MISJON, EVANGELISERING og DIAKONI (MED)
Leder: Emma Askevold
Valgt for 3 år: Marianne Olstad
Valgt for 2 år: Annette Riise, Anne Rohde, Vally Haugvaldstad
Valgt for 1 år: Sigrunn Klinkenberg, Arild K. Gabrielsen, Emma Askevold

Besøkstjeneste:
Arild K. Gabrielsen, Berit Hoelgård, Marit Bjørnevik, Emma Askevold, Presten.
Gudstjenesteutvalg:
Leder: Ansvarlig prest er sammenkallende:
Kirsten Egge, Anne-Marie Knaus Knudsen, Marit Bjørnevik 
Prest og organist: En rep fra sangkoret. 

Planleggingsgruppe for Menighets- og misjonsutlodning:
Leder: Marit Dahl Torgersen
KYM, menighetsprest ex officio

ANDRE TILLITSVALGTE
Revisorer- velges av menighetsrådet 
Revisor - Underregnskaper: Annette Riise
Avholdsfolkets fellesutvalg: Reidun Sirvåg 
Representanter til Samarbeidsrådet for tros og livssynsorganisasjoner: Torgeir Tveter vara: Hege
Bergjord 
Kollektører og kollekttellere: Tjenestegruppene
Redaktør for menighetens hjemmeside: Torgeir Tveter
Ansvarlige for menighetens facebook side: Torgeir Tveter og Hege Bergjord
Leder bønnemøte: Åse Thoresen.
Leder bibeltimen: Helge Koch 
Organisasjoner 
Metodistkirkenes Kor 
Leder: Reidun Sirevaag,
Kasserer: Sigrunn Klinkenberg
Metodistkirken kvinner: Torunn Herabakka
Kym 
Koordinator: Torunn Herabakka
Kasserer: Ragnhild O. Opsahl
Barne og ungdomsrådet (MBU) valgt i eget årsmøte 
Leder: Trine Riise
Kasserer: Emma Olivieri Askevold
Lokallagene:
Søndagskole: Anne-Marie Knaus Knudsen
Hjemme hos: Emma Olivieri Askevold
Aktivitetsdag/ junior: Torunn Herabakka
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Tillitsvalgte Sandnes 2019 - 2020
Valg ved menighetskonferansen i mars 2019
Menighetsrådet:
Menighetsrådets leder: Per Skarung
Menighetsrådets sekretær: Heather Jourdan (misjon)
Kasserer: Jan Ivar Nicolaisen
Personalkomiteens representant: Anne Liv Egir
Medhjelper: Rolf Undal (diakoni)
Prestene: Hilde Tveter og Charles Jourdan (brannvern/HMS)
I parentes står området som denne personen har et særlig fokus på i menighetsrådet.

Legdelegat Årskonferansen: Jan Ivar Nicolaisen
Varadelegat Årskonferansen: Cathrine Skarung 
Menighetsrådets arbeidsutvalg består av: leder, kasserer og begge prestene

Personalkomiteen:
Personalkomiteens leder: Anne Liv Egir
Medlem: Kari Elise Handeland
Medlem: Thor Ingolf Helgesen
Medlem: Gretha Nicolaisen
Ex officio: Prest og legdelegat

Programkomiteen:
Cathrine Skarung
Marit Anne Almås
Charles Jourdan
Hilde Tveter

Nominasjonskomiteen:
Nominasjons-komiteens leder: Prest Hilde Tveter
Medlem: Jan Ivar Nicolaisen
Medlem: Eva Skarung
Medlem: Eli Kulsrud

«Barne- og familiedepartementet», Arbeidsgruppe: 
Medlem: Eva Skarung
Medlem: Heather Jourdan
Medlem: Marit Anne Almås
Medlem: Cathrine Skarung
Medlem: Benedikte Skjæveland Larsen
Prest: Hilde Tveter

Nattverdmedhjelper: Heather Jourdan
Ansvarlig for hjemmeside/facebookside: Hilde Tveter, Jan Nicolaisen, Cathrine Skarung 
Historiker: Per Skarung
Kollektører: Per Skarung, Odd Egil Larsen og Rolf Undal
Tellere: Per Skarung, Rolf Undal og Charles Jourdan
Regnskapskontroll: Charles Jourdan
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

11. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 25. august

Bjølsen, Oslo
Prest Steinar Hjerpseth

Jer 1:4-10 - Sal 71:1-6
Hebr 12:18-29
Luk 13:10-17

12. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 1. september

Centralkirken, Oslo
Prestene Ola Westad og
Maria Pedersen-Mong

Jer 2:4-13 - Sal 81:1, 10-16
Hebr 13:1-8, 15-16
Luk 14:1, 7-14

13. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 8. september

Grünerløkka, Oslo og IMCO
Prest Terje Nilsen

Jer 18:1-11
Sal 139:1-6, 13-18
Filem 1-21 - Luk 14:25-33

14. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 15. september

Moss
Prest Anne Berthling
Diakon Lisa Kristin Danielsen

Jer 4:11-12, 22-28
Sal 14 - 1 Tim 1:12-17
Luk 15:1-10

15. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 22. september

Fredrikstad
Prest Ole Martin Andreassen

Jer 8:18-9:1
Sal 79:1-9/Sal 4
1 Tim 2:1-7 - Luk 16:1-13

16. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 29. september

Petrikirken, Kjølberg
Prest Svein J. Veland
Diakon Marit Kristine Hanielsen

Jer 32:1-3a, 6-15
Sal 91:1-6, 14-16 
1 Tim 6:6-19 - Luk 16:19-31

17. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 6. oktober

Metodistkirken i Norge,
Nasjonalt Arbeid (MNA)
Leder Magnus Løvland 
Evangeliseringens dag

Klag 1:1-6
Sal 137 - 2 Tim 1:1-14
Luk 17:5-10

18. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 13. oktober

Porsgrunn
Prest Vidar S. Bjerkseth

Jer 29:1, 4-7
Sal 66:1-12 - 2 Tim 2:8-15
Luk 17:11-19

19. søndag i 
treenighetstiden  
Søndag 20. oktober

Larvik
Prest Idar Halvorsen

Jer 31:27-34
Sal 119:97-104/Sal 19
2 Tim 3:14-4:5 - Luk 18:1-8

Bots- og bønnedag  
Søndag 27. oktober

Horten
Prest Hilde Sanden-Bjønness 

Joel 2:23-32 - Sal 65
2 Tim 4:6-8, 16-18
Luk 18:9-14

Allehelgensdag – 
Søndag 3. november

Hvittingfoss og Skien
Prest Andreas Kjernald

Dan 7:1-3, 15-18
Sal 149/Sal 150
Ef 1:11-23 - Luk 6:20-31

22. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 10. november

Øståsen
Prest Øyvind Helliesen
Diakon Olav Øgreid

Hag 1:15b-2:9
Sal 145:1-5, 17-21
2 Tess 2:1-5, 13-17
Luk 20:27-38
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
SØNDAG 01. SEPTEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla Myhanh Do. Kirkekaffe.

Tirsdag 03. september:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Dagens gjest: Sogneprest Astrid Harbo. Tema: 
Min troshistorie og misjonærtid i Japan.
 Bevertning

Onsdag 04. september:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, og individuell dataopplæring.

SØNDAG 08. SEPTEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Christina S. Hanssen.
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe

Torsdag 12. september:
Kl.18.00: Menighetsråd

SØNDAG 15. SEPTEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Musikk ved Camilla Myhanh Do og 
Benedikte Skjæveland Larsen  
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Mandag 16. september:
Kl.17.00: Mandagsmiddag for alle 
generasjoner

Onsdag 18.september:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, og individuell dataopplæring.

ØNDAG 22. SEPTEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade. Dåp. Ella Snobl deltar med 
sangelever. Musikk ved Lena Wegemo. 
Familiepreken ved Hilde Tveter. Ikke 
kirkekaffe. Speidingens dag med tur etter 
gudstjenesten.

Lørdag 28. september:
Kl. 18.00 Lørdagskveld i kirken. 
Kveldens gjest: Jon-Erik Bråthen. 
Tema: «Fra en sykehusprest sin hverdag»
Bevertning, sang og hyggelig fellesskap.

SØNDAG 29. SEPTEMBER:
Kl.11.00: Høsttakkegudstjeneste 
ved Hilde Tveter. Preken ved Jon-Erik 
Bråthen. Musikk ved Christina S. Hanssen og 
Kaja Kaminska. Høstoffer til menigheten. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Tirsdag 01. oktober:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Allsangskveld 
med Kurt, Jan og Inge. Bevertning

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

SØNDAG 06. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved 
Hilde Tveter. Diakoni og evangeliseringsdag. 
Sang og musikk av Christina S. Hanssen. 
Kirkekaffe

SØNDAG 13. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved 
Charles Jourdan. 
Musikk ved Camilla Myhanh Do. Nattverd. 
Kirkekaffe. 

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

Lørdag 19. oktober:
Kl.15.00-17.00: Familiesamling. 
Sang, lek, aktiviteter, samling med 
Jesusfortelling, og mat.

SØNDAG 20. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved 
Hilde Tveter. 
Musikk ved Marit Anne Almås. Søndagsskole.
Kirkekaffe. 
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Mandag 21. oktober:
Kl.17.00: Mandagsmiddag for alle 
generasjoner

SØNDAG 27. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla Myhanh Do.
Sang og musikk av Lars Idars
Søndagsskole. Kirkekaffe.

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

SØNDAG 03. NOVEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Allehelgensdag. Minneord og lystenning. 
Sang og musikk ved Christina S. Hanssen. 
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Tirsdag 05.november:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjester:
Koret Da capo. Bevertning 

SØNDAG 10. NOVEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade. Familiepreken ved Hilde 
Tveter. Musikk ved Marit Anne Almås. 
Bokutdeling til barna. Kirkekaffe.

Onsdag 13. november:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, og individuell dataopplæring.

Lørdag 16. november:
Kl.11.00-15.00: Misjonsmarked. 
Salg av håndarbeider, utlodning og kafeteria

SØNDAG 17. NOVEMBER:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Søndag for forfulgte kristne.
Musikk ved Christina S. Hanssen. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Mandag 18. november:
Kl.17.00: Mandagsmiddag for hele familien

Nytt blad sendes ut 21. november

***************
MENIGHETSNYTT – Sandnes

Renovering av kirkebygget
Som alltid er det de siste 5% av jobben som
tar lengst tid. Men det er med glede vi nå kan
konstatere at brannalarm med mange sensorer
er  på  plass,  og  vi  er  ferdig  med  det  nye
toalettet for bevegelseshemmede (i den gamle
garderobeområdet i kjelleren). 
Bare nøkkelsafen til bruk for brannvesenet er
ikke helt på plass. For brukere av rullator eller
rullestol  er  rampen  og  gelenderet  på  plass
utenfor sideinngangen og vi har også satt inn
overgangsbeslag  i  alle  dører  slik  at  det  er
lettere å komme inn i kirken
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Minneord om Else Bjørnhaug

Det var med stor sorg vi fikk melding om at
Else Bjørnhaug var død,  etter  en forholdsvis
kort, men tøff sykdomsperiode. Den siste tida
var hun først på Hamar sykehus, og siden på
Ottestad Helse  og rehabiliterings senter.  Hun
døde der tidlig morgen 18.juni.
Vi  minnes  Else  med  stor  takk  for  alt  hun
betydde  for  menigheten  i  Sandnes  alle  21
årene  hun og  Finn  Tore  bodde her.  Hun tok
oppgavene  med glede,  var  engasjert  og aldri
redd  for  å  ta  i  et  tak.  Hun  stod  på  i
foreningsliv,  musikklaget,  MK,  bibelgruppe,
kjøkkentjeneste,  dugnader  og  kjekke  jente-
kvelder. Da Else ble pensjonist flyttet hun og
Finn Tore til  Hamar. Det var  godt å komme
nærmere barn og barnebarn.  Men hun fulgte
med i det som skjedde her i Sandnes. Hun og
Finn Tore var på besøk, og holdt kontakt med
venner her. 
Else  ble  begravet  fra  en  fullsatt  Hamar
Metodistkirke 24.juni. Der var det mange gode
ord,  og  fine  blomsterhilsener,  også  fra
Sandnes.  Anne  Liv  Egir  var  tilstede  fra  vår
menighet.  Våre  tanker  går  nå  til  Finn  Tore,
barn og barnebarn som sterkt føler sorgen og
savnet. I takknemlighet lyser vi fred over Else
Bjørnhaugs lyse, gode minne. 

    Misjonsprosjektet
Det var med stor glede vi fikk beskjed om at
skolen vi  støtter i  Nenohwe i  Zimbawe ikke
ble  berørt  av  syklonen  som  herjet  landet  i
våres.  Innsamlingen  av  de  75 000  som skal
brukes til gulv og inventar i skolen er godt i
gang.  I  sommer  ble  det  sendt  12 000  kr  til
misjonsselskapet.  Og vi fortsetter å samle inn
penger  på  kirkekaffe,  kreativ  kafè,  misjons-
kurvene  og  med misjonsmarked  i  november.
Vi har vært i kontakt med misjonsselskapet, og
de forteller om en veldig vanskelig sitasjon i
Zimbabwe  nå  på  grunn  av  landets  ledere.
Blant annet er det vanskelig å få ut penger. Det
har ikke skjedd så mye med skolen i Nenohwe
foreløpig, men det ser ut som om det kan skje
noe i nærmeste fremtid. 
Når  det  gjelder  broen  i  Chitora  (et  tidligere
misjonsprosjekt)  så  har en lokal medarbeider
akkurat vært det, og hun kan fortelle at broen
er  like  hel!  Noen  av
landsbybeboerne  var
der,  og  var  strålende
fornøyde med at broen
hadde  holdt  gjennom
syklonen.  De  sender
varme hilsener til alle i
menigheten!  Takk  til
dere  alle  for  et  stort
misjonsengasjement.
Det nytter!

    Tangentaksjonen
Etter  en  bra  start  på  aksjonen,  har  det  nå
dabbet noe av. Det er også naturlig med tanke
på sommeren. Men nå er det tid for en offensiv
igjen,  slik  at  vi  kanskje  kan  få  på  plass  et
flygel  i  løpet  av  dette  arbeidsåret.  Du  kan
kjøpe en halvtone for 500 kr., eller en heltone
for 1000 kr.  Og tangenten får  du til  odel og
eie,  tatt  ut  fra  et  piano  som  skulle
kondemneres.  Det  er  selvsagt  også  mulig  å
støtte  aksjonen  med  et  selvvalgt  beløp.
Pengene kan settes inn på menighetens konto
3000.39.53307, eller du kan Vippse nummer 
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
138917. Husk å merke med «tangentaksjon»
Til nå er det kommet inn 27 000kr.

    Presten skal studere
Prest Hilde Tveter skal det neste året studere
«Verdibevisst  ledelse».  Dette  er  et  studium
som  Metodistkirkens  teologiske  seminar står
for  i  samarbeid  med  MF  vitenskapelige
høyskole.  Det  er  et  studium  som  gir  10
studiepoeng,  og  som  er  lagt  opp  med  5
samlinger på MF (søndag kveld og mandag) –
2  i  høst og  3  i  vårhalvåret.  Metodistkirkens
prester og diakoner har blitt oppfordret til å ta
denne  utdanningen,  og  kirken  betaler  alle
kostnader  for  de  som  gjennomfører  studiet.
Hilde Tveter sier at dette er noe hun trenger
kompetanse på, og at hun er glad for at hun
har  kommet  inn.  Studiet  er  også  åpent  for
legfolk i kirken, og det er en fin blanding av
prester/diakoner  og  legfolk  som  starter  med
utdanningen 8.september.

    Camilla er vår nye organist
Vi er glade for at vi har fått til en løsning med
musikk  i  gudstjenesten  etter  at  Alia  sluttet.
Etter å ha blitt  oppmerksom på en orgelelev
ved Sandnes kulturskole, gjennom en artikkel i
Sandnesposten, tok vi kontakt med eleven som

heter  Camilla
Myhanh  Do.
Hun  var
interessert  i  å
spille  i  kirken
vår,  og
foreldrene  var
også  positive.
Camilla er 13 år,
og  er  født  i
Norge,  men
foreldrene
kommer  fra
Vietnam.  Hun
har  akkurat

begynt på ungdomsskolen, og på fritiden liker
hun å være med venner, og spille piano og 

orgel.  I  fremtiden  har  hun  lyst  til  å  studere
økonomi, og spille musikk på fritiden. Hun har
spilt piano i 5 år, og begynte å spille orgel hos
Lena Wegemo ved Sandnes kulturskole i fjor
høst. Lærer Lena er også veldig positiv, og sier
at  hun  gjerne  øver  litt  på  søndagens  salmer
med Camilla den uken hun skal spille.   Det er
utrolig  generøst  og  flott  gjort.  Vi  har  blitt
enige med Camilla om at hun skal spille ca. 2
ganger  i  måneden.  De  andre  søndagene  vil
Marit  Anne  Almås  og  Christina  Stangeland
Hanssen dele mellom seg. De vil spille piano.
Vi er så takknemlig for at disse to også ønsker
å bidra med musikk på øndagene!

Felles sommergudstjenester
med Sandnes menighet

I sommer har det vært 5 gudstjenester sammen
med Sandnes menighet, 3 i Sandnes kirke og 2
i Metodistkirken. 

Sogneprest  Lina  Håland
prekte  i  den  første
gudstjenesten  hos  oss,  og
Hilde  Tveter  ledet.  I  den
andre gudstjenesten var det
Rolf  Undal som prekte,  og
Kari Elise Handeland ledet.
Da  var  det  også  sang  og
musikk  av  Carl  Waylon
Nelson. Hilde Tveter prekte
og deltok i nattverden på en

av gudstjenestene i Sandnes kirke.

Gudstjenestene var veldig godt besøkt, med et
gjennomsnitt  på  ca.  70  mennesker.  Det  har
vært en stor glede å samarbeide med Sandnes
menighet  og  sogneprest  Lina  Håland!  Det
frister  til  gjentagelse  neste  år!  De  2  guds-
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DET SKJEDDE – Sandnes
tjenestene  i  august  (som  var  bare  vår
menighet)  var  det  Charles  Jordan  som  var
ansvarlig for, og det var flott musikk av Eirik
A. Paulsen i begge gudstjenester. Stor takk til
dere begge,  og til  Rolf  Undal  og Kari  Elise
Handeland  som  hadde  hånd  om  felles-
gudstjenesten 28.juli! 

Avskjed med 
Alia Makhmudzade

I sommer måtte vi ta avskjed med vår organist
gjennom 3 år, Alia Makhmudzade. 
Hun ble offisielt takket på takkedagen 16.juni,
hvor Hilde Tveter gav henne noen gode ord og
en koffert i gave fra menigheten. Alia spilte i
sin siste gudstjeneste hos oss 07.juli. Det var
vemodig å ta avskjed med Alia. Hun har ikke
bare vært vår organist i flere år, men hun ble
også  døpt  og  tatt  opp  som  medlem  i  vår
menighet våren 2017. Vi kommer til  å  savne
hennes  musikk,  men  like  mye  henne  som
person  –  hennes  gode  smil,  og  hennes
omsorgsfulle  interesse  for  alle  i  menigheten.
Vi  er  også  takknemlige  for  alle  de  flotte
musikervenner Alia har tatt med seg til kirken
for å spille sammen med. Vi vil fortsatt holde
kontakten med de som fortsatt bor i Stavanger.
Før Alia reiste fra Norge fikk hun en stor drøm
oppfylt. Hun fikk en tur til Prekestolen!  

Alia og Hilde på Prekestolen

Alia  er  nå  hjemme  i  Aserbajdsjan  og
forbereder seg til  å reise til  København. Der
skal hun ta en ny mastergrad i orgel ved Det
kongelige danske musikk-konservatorium. En
mastergrad,  som  ifølge  henne  selv,  er  bedre
enn  den  hun  har  fra  Stavanger,  fordi  den
inneholder mye mer kirkemusikk! Slik det ser
ut nå så åpner det seg en mulighet for at hun
kan  få  leie  et  rom rett  ved Jerusalemskirken
(metodistkirke), og at de muligens også vil ha
bruk for en organist i kirken. Vær med og be
for at ting legger seg til  rette for Alia,  og at
hun vil få en god tid i Danmark. Hun har lovet
at hun skal komme å besøke oss, og det ser vi
frem til.  Vi ønsker Alia Guds velsignelse,  og
lykke til i København!

Avslutningstur med Kreativ kafè
Onsdag 12.juni hadde Kreativ kafè en flott tur
til Arboretet. Selv om det ikke var sol, var det
vindstille  og  varmt  og  godt.  Det  ble  kaffe,
vafler og marsipankake rundt bordene utenfor
hovedhuset,  og  praten  gikk  livlig.  Etterpå
vandret vi en runde og så på all skjønnheten.
Det  var  fortsatt  mange  rododendronbusker
som blomstret, og mange bilder ble knipset av
alt det vakre. Det var imponerende at selv de
som  ikke  er  så  gode  til  beins,  var  med  på
vandringen.  Det  var  en  kjempefin
sommeravslutning  med  en  flott  gjeng  som
trives godt sammen!  
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DET SKJEDDE – Sandnes
Takkedag med gatefest

Søndag 16.juni var det både familie-gudstjeneste med speiderparade, takkedag, og gatefest. Som
alltid på familiegudstjeneste stilte speiderne med speiderparade, tekstleser og var aktivt med i
Hilde prest sin drama-preken. Denne gangen var det historien om de 10 spedalske som Jesus
helbredet, men hvor bare en kom tilbake og takket. Også i år sang Hana skolekor, det har nesten
blitt  en  tradisjon!  Under  ledelse  av  sin  dirigent  Cecilia  Lind,  sjarmerte  de  oss  både  med
opptreden og sang. Begge prestene og kasserer Jan Nicolaisen ble takket for sin tjeneste med
blomster eller gavekort av menighetsrådets leder Per Skarung. Hilde formidlet en stor takk til
Alia for hennes tjeneste på orgelkrakken, og ønsket henne lykke til videre. Etter gudstjenesten
var  det  gatefest  i  et  like  fantastisk sommervær  som i  fjor.  I  år  kom grillen frem igjen,  og
grillsjefene Charles og Per serverte deilige pølser, og det ble også servert kaker og is. Mange
deltok i morsomme leker som speiderne arrangerte, og koste seg i solen med hyggelig prat. 

Barna leker                                        Grillsjefene                 Dramatisering av den 
          takknemlige samaritan

Flagget rulles ut Gata er vår!
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    Treffpunkt Sentrum
Det  ble  en  fin  avslutning  på  Treffpunkt
Sentrum før sommeren. På vårfesten hadde vi
besøk av sogneprest Lina Håland, som fortalte
sin  troshistorie.  Og  sangkoret  fra  Stavanger
sang. Første samling i høsthalvåret handler det
også om troshistorie. Da kommer sogneprest i
Gand  kirke,  Astrid  Harbo,  for  å  fortelle  sin
troshistorie  og  fortelle  om  sin
misjonærtjeneste  i  Japan.  I  oktober  tar  Jan
Nicolaisen  med  seg  Kurt  og  Inge,  og  lager
allsangskveld med gode, gamle allsanger. Og i
november blir  det  mer sang.  Da er koret  Da
Capo  kveldens  gjester,  og  vi  får  innblikk  i
hvordan  en  øvelse  for  koret  foregår,  og
selvsagt får vi høre koret synge under ledelse
av sin dirigent Steinar Eielsen. En Treffpunkt
Sentrumkveld  består  av  spennende  gjester,
sang og musikk, og bevertning med hyggelig
fellesskap rundt bordene. 

    Tilbud til barnefamilier
Barne  og  familiedepartementet  har  planlagt
høstens  samlinger  for  barnefamilier.  Det  blir
familiegudstjenester  med  speiderparade
22.september  og  10.november.  I  den
sistnevnte  vil  det  også  være  bokutdeling  til
barn  under  12  år.  Familiesamling  med
formingsaktivitet, samling og god mat blir det
19.oktober,  og  før  jul  blir  det  juleverksted
30.november og lysmesse med Luciaopptrinn
8.desember.  I  tillegg  fortsetter  vi  med
mandagsmiddag en gang i måneden – i høst er
det 16.september, 21.oktober, 18.november og
avsluttes  med  julegrøt  02.desember.
Mandagsmiddag  er  åpen  for  alle,  og  vårt
ønske er at det skal være et treffpunkt for alle
generasjoner.

Misjonsmarked i november – 
og vi trenger gevinster

Også  i  år  satser  vi  på  misjonsmarked på en
lørdag.  Det  finner  sted  16.  november.  Som
vanlig  blir  det  masse  fine  håndarbeider  og
hjemmelaget  mat  til  slags,  kafeteria  og
utlodning. Så nå er det bare å være kreativ, og
fylle opp misjonskurvene!
Vi  trenger  alle  slags  typer  håndarbeider  og
hjemmelaget  mat  som syltetøy,  saft  og  ikke
minst julekaker (småkaker). 
I år vil vi lage loddbøker, og også selge lodd
på  forhånd.  Til  utlodningen  trenger  vi
gevinster.  Vet  du  om butikker/bedrifter  som
kan  være  interessert  i  å  støtte  oss  med
gevinster, eller du selv vil gi gevinster, så ta
kontakt  med  Hilde  Tveter.  Vi  vil  gjerne  ha
beskjed  om  hvilke  gevinster  dere  ønsker  å
bidra med i god tid, slik at vi kan få de med på
loddbøkene.  Alle  inntekter  fra  misjons-
markedet  går  til  vårt  misjonsprosjekt  i
Zimbabwe. 

    Kreativ kafè
Kreativ  kafè  er  allerede  i  gang med  høstens
samlinger.  Første  gang var 21.august,  og det
var  det  rundt  20  stykker  innom.
Trivselsfaktoren er  høy,  og  praten går  livlig.
Kaffe,  vafler,  kreativitet  og  hyggelig
fellesskap  er  en  god  blanding!  Vi  møter  på
onsdager  i  partallsuker,  og  vi  har  plass  til
flere! 
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    Høstofferhelg 
28-29.  september  er  det  tid  for  årets
høstofferhelg.  Vi  får  besøk  av  Jon-Erik
Bråthen  som  er  metodistprest,  og  for  tiden
jobber som ledende sykehusprest ved Modum
bad. 

For mange år siden avtjente han deler av sin
verneplikt i Vatneleiren, og gikk i menigheten
vår. Jon-Erik er metodistprest, og vært prest i
Centralkirken  i  Oslo  og  Metodistkirken  i
Fyllingsdalen. Da han bodde i Bergen jobbet
han  også  som sykehusprest  på  Betanien.  De
siste  11  årene  har  han  vært  sykehusprest  på
Modum  bad.  Det  blir  lørdagskveld  i  kirken
med god mat, og kåseri av Jon-Erik med tema
«Fra  en sykehusprest  sin  hverdag».  Jon-Erik
vil fortelle fra sin tjeneste som sykehusprest,
litt om Modum bad, og om møte med tro hos
mennesker  han  møter.  På  søndag  er  det
høsttakkegudstjeneste  hvor  Jon-Erik  holder
dagens  preken.  Det blir  musikk av Christina
Stangeland  Hanssen,  og  Kaja  Kaminska
(fløyte).  Både  lørdag  og  søndag  er  det
mulighet  til  å  gi  høstoffer  til  menighetens
arbeid. 

Søndag for forfulgte kristne
I november markerer vi Søndag for forfulgte
kristne.  I  Stavanger  10.november,  og  i
Sandnes  17.november.  Dette  tankevekkende
diktet skrevet av Gisle Skeie er skrevet til en
slik søndag.

Hvis det var meg
Hvis det var meg, å Herre,
som bare våget be
til Deg bak låste dører
så ingen skulle se –

hvis det var meg som kjente
en uro i mitt sinn
da vi, Ditt folk, brøt brødet
og voldsmenn stormet inn –

hvis det var meg de truet
og kanskje overfalt –
da vet jeg hva jeg ville
ha ønsket mest av alt:

At noen kunne se meg,
den urett som jeg led,
og lånte meg en stemme
og talte i mitt sted –

at noen foldet hender
og ba om nattero,
om styrke til å leve
og frihet til å tro –

at noen talte voldsmenn
imot med sannhetsord:
«I Kristus står vi sammen,
vi er Hans kropp på jord!»

Dét ville jeg ha ønsket!
Hvis jeg var en av dem
som bar Ditt kors med smerte
her i min by, mitt hjem.
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SANDNES MS
Endelig  speiderleir  igjen  for  Sandnes  MS  etter  4  lange  år  uten  skikkelig
speiderleir! I år reiste vi på Kretsleir til Vesterlen Krets eget leirsted Camp773
Foreneset på Jørpeland, med tema Askeladden og de.
Vi startet skikkelig med mye regn for de som reiste tidlig for å sette opp teltene.
Litt opplett når resten av speiderne kom lørdag formiddag, men fortsatt endel
regn de første dagene. Utover uka ble det mye finere vær! Sol og nesten varmt. 
Uka ble brukt på hyggelige speideraktiviteter i  andre gruppers troppsområde.
Våre speidere fikk mye ny kunnskap! Bla seiling, knivsliping og skinnarbeid.
Speiderne var også på haik i forferdelig dårlig vær, hvor presenningen revnet

mitt på natten. Akkurat slik det pleier å være på haik.
Vi  hadde  også  markedsdag med  eventyrtema  og  flere  av  speiderne  våre  fikk  prøve  seg på
øksekast. Noen var også tøffe nok til å bade.

Vi gleder oss allerede til neste år!

Speiderhilsen Sandnes MS
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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