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HER FINNER DU OSS
Sandnes Metodistmenighet
Org.nr 996 374 017
Flintergt. 12, 4307 Sandnes (besøksadresse)
Postboks 529, 4302 Sandnes (postadresse)

Tlf  974 97 916   
Bankkonto: 3000 39 53307 
Vipps:  

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

Stavanger Metodistmenighet
Org.nr. 996 405 338
Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger
Inngang fra Hetlandsgata

Tlf.: 456 14 696
Bankkonto: 3250.05.11612
Vipps:  127881

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

Pastor:
Torgeir Tveter
Tlf. 472 43 230
E.mail: torgeir.tveter@metodistkirken.no

Menighetsekretær:
Ingrid  Fløysvik
Tlf. 981 33 351
E-mail: ingridjoranson@gmail.com 

Vaktmester:
Frode Kvilhaug
Tlf :916 09 263
E-mail: frode.kvilhaug@getmail.no

*****************************
Redaksjonskomite:
Hilde Tveter, Torgeir Tveter, Charles Jourdan, Ingrid Fløysvik, Jan Nicolaisen. 
E.mail: janinicolaisen@gmail.com 

Menighetsbladet kommer ut ca fire ganger i året      -       
Endringer i Menighetskalenderne kan forekomme. 

Kontingent: Frivillige gaver. Bruk menighetenes konti.               
Forsidefoto:  fra nettet

     Trykk: Stavanger Metodistkirke 
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FRA INNSIDEN

 Og bære hverandre om det trengs

«Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre,
huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det
trengs.»
Sitatet  er  hentet  fra  Kong Haralds  sterke nyttårstale.  Kongen og
hele hans familie var i sorg over Ari Behns død. Budskapet om å se
hverandre og ta vare på hverandre var sikkert preget av dette, selv
om Kong Harald ofte har hatt dette perspektivet i sine nyttårstaler. 

Vi trenger alle å bli sett. Vi trenger å høre gode ord fra noen som vil
oss vel. Vi trenger å vite at noen er der for oss om vi trenger å bæres

i en  periode.  Ari  Behns  død  berørte  mange,  og  satte  igjen  på
dagsorden behovet for å se dem som sliter med livet. Være ekstra oppmerksomme, og våge å
stille de vanskelige spørsmålene. Snakke åpent om at av og til er ikke livet til å holde ut. Være
der for hverandre. Bære hverandre om det trengs. 

Etter Maud Agelicas gripende tale  i  Ari Behns bisettelse,  var det  mange som brukte sosiale
medier til å vise at de ville være der for andre. For eksempel med ord som dette (deler av en
lengre tekst) som mange kopierte og delte på facebook: 
Velkommen til meg. Her er døra alltid åpen. Kaffen kan være klar på få minutter, og det kan
alltid dekkes på til (minst) en til. Familie og venner som har behov for en prat er velkomne når
som helst! Jeg har mat i kjøleskapet, en sofa å sove på, ører å lytte med, en skulder å gråte på
og tanker å dele. 

På en måte er det jo bra at det settes fokus på dette i sosiale medier, men det må følges opp i det
virkelige liv! For de gode ordene er aller best når vi hører dem. Når vi hører varmen i stemmen,
og ser omsorgen i øyene. Vi trenger å logge av, og være til stede i hverandres liv. Enten det
gjelder familie, venner, kollegaer, eller naboer. 

Også i menighetene våre kan vi bli enda bedre på å se hverandre. Snakke med dem som få andre
snakker med. Lytte til det som sies mellom setningene. Si de gode ordene. Kanskje invitere noen
hjem? Vi ønsker å være åpne og inkluderende menigheter, og for at vi virkelig skal være det, må
vi alle bidra. For det er i relasjonene mellom de enkelte at tilhørighet og anerkjennelse skapes. 

Det er ikke bare Kong Harald som snakker om å bære hverandre. Paulus sier det på denne måten
i brevet til menigheten i Roma:
Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv. Hver enkelt av oss skal
tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp. 
La oss ta til  oss utfordringene fra  Kong Harald og Paulus.  La oss  være rause med de gode
ordene! La oss gå inn i det nye året med øyne som ser litt bedre, ører som virkelig lytter, og
hender som er villig til å bære om det trengs! 

Hilde Tveter
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Minneord Åsta Ostermann
Åsta var født på 1.juledag 1930. Hun var

datteren av Solveig og Jostein Jacobsen 
Hele familien var veldig
aktiv  i  Metodistkirken
hvor  deres  slekt  hadde
vært  med  på  å  stifte
menigheten i 1874. Her
sang  de  i  koret  og alle
var  veldig  musikalske.
Åsta  sang  og  spilte
piano, mens andre spilte blant annet på fiolin. 
Rundt 1950 giftet Åsta seg med Odd Svendsen
og etter hvert flyttet de til Sola. De fikk 3 barn
sammen; John Helge, som døde i 2008, Svein
Inge og Bente Elisabeth.  Ekteskapet tok slutt
da Åsta og Odd ble skilt i 1966. Dette betydde
at  Åsta  måtte  ut  i  arbeidslivet  og etter  hvert
begynte hun på kontoret til Teknisk Fagskole i
1970 hvor hun trivdes veldig godt. Hun ble der
til hun ble pensjonist. 
Hun fikk  seg  leilighet  på  Lassa,  i  11  etasje
med  en  nydelig  utsikt.  Hun  ble  boende  her
resten av livet. Rundt denne tiden begynte hun
i sangkoret i Metodistkirken og senere ble hun
formann i 13 år.  På en idrettsstatuett-fest  på
Hotel  Victoria  i  1974 traff Åsta sin  William
Ostermann  som var  rektor  på  Nylund  skole.
Senere giftet de seg i 1977 i Bispekapellet  i
Stavanger Domkirke og hadde over 40 gode år
sammen som ektefolk. 
Sammen med Tor Klinkenberg gledet Åsta og
William folk i kirken, sykehjem og aldershjem
med diktlesning, Ajax fortellinger og musikk. 
I boken skrevet om hennes liv står dette:
Åsta elsker blomster, og deler dem mer enn
gjerne  ut  til  familien,  venner  og  naboer.
Mange har kommet hjem med buketter fra
kolonihagen. Hun er også generøs med smil
og oppmuntrende ord.
Med disse gode ord om Åsta i minnet takker
vi Gud for hennes liv blant oss og vi lyser
fred over hennes gode minne.
Åsta  Ostermann  døde  89  år  gammel  den
8.januar på Lervig Sykehjem. Hun ble 

begravet  fra  Metodistkirken  i  Stavanger
16.januar 
Charles  Jourdan  forrettet  begravelsen  i
kirken

Misjons og
menighetsutlodning

Velkommen  til  menighetens  årlige  misjons-
utlodning,  som  i  år  finner  sted  lørdag  15.
februar  i  Wesleysalen  i  Metodistkirken  i
Stavanger. Dørene åpner kl. 11.00
Du er veldig velkommen, ta gjerne med deg en
venn  eller  to,  det  blir  vi  bare  glade  for.  Vi
holder  tradisjonen  tro  på  en  stund  utover
dagen,  med  drøs,  åresalg,  musikk/sang  av
sangkoret vårt  og andakt ved Torgeir  Tveter.
Kafeen er selvsagt åpen hele tiden, og vi kan
by  på  både  vafler,  kaffe  og  annet  godt.  Til
hovedtrekningen er det mange flotte gevinster.
Trekningen skjer kl 1400.

Nye stoler 
Vi  har  fått  «nye  stoler»  til  bønnerom  og
Weselysal.  Det  er  formidlet  fra  en  bank
gjennom  Liv  Horn.  Det  er  mange  tilbake-
meldinger  på  gode  stoler.  Mange  av  de  blå
stolene  som  sto  i  Wesleysalen  brukes  nå  i
sideskipet  etter  at  mange  kirkebenker  ble
fjernet. 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Juleoffer 

på  julaften  kom det  inn  hele  9  847,-  kr  til
misjon. Takk for gaven.

Bethel og Sentrumskirken
Baptistmenigheten  Bethel,  som  har  leid
lokaler hos oss i litt over tre år, har flyttet ut,
og  menigheten  Sentrumskirken  (tilhører
pinsebevegelsen)  har  flyttet  inn.  De  leier
kirken  søndag  kl.  16.00,  og  bruker  mest
sideskipet  til  møter,  og  det  gamle
ungdomsprestkontoret  til  lager.  Vi  sier
velkommen til vår nye leieboer.

Endringer i kirkebygget 
På grunn av ny leietager er det gjort en del
endringer. De fleste kirkebenkene i sideskipet
er  fjernet  slik  at  salen  kan  brukes  på  flere
måter  -  både  til  Sentrumskirken  og  til  våre
sinnsrogudstjenester.  Foreningsalen  frigjøres
til bare møtevirksomhet. Skapene til barne og
ungdomsarbeidet  flyttes  til  forkontoret.  Det
betyr at det er enkelt å bruke foreningsalen til
ungdomsarbeid  og  utleie.  Vi  håper  snart  å
komme i  mål  med  det  nye  grupperommet  i
underetasjen. 

Varmestyring 
Hele  Wesleysal;  toaletter  og  bønnerom  har
automatisk varmestyring. Derfor er det viktig
at ingen slår av ovner, for da blir det kaldt til
neste gruppe. Må du slå av på grunn av at du
skal lufte eller andre ting må du huske å slå
ovnen på igjen. Skal du bruke et rom utenom
oppsatt  program  må  varme  bestilles  hos
presten. 

Julens budskap i ord og toner
Tirsdag 17. desember var det tid for en liten
kveldskonsert.
Sangkoret,  med  dirigent  Ole  Hodnefjell  og
solister inviterte til  «Julens budskap i ord og
toner»

Opplegget for konserten, De ni lesninger eller,
A Festival of Nine Lessons and Carols, er en
gudstjeneste  som  feires  i  den  anglikanske
kirke i juletiden. Det vil si at mellom sangene
ble det lest bibelvers.

Dirigent  Ole
Hodnefjell  har
fornyet  koret  med
sin  inntreden  som
dirigent,  det  var  en
fornøyelse å lytte til
dem denne kvelden.
Når man i tillegg har
med en flott solist i
Helle  Johanson
Lindboe,  glimrende
akkompagnert  på

flygel av Hanna Lundal måtte dette bare bli en
fin kveld. 

Øvrige  musikere  var   Randi Hodnefjell og
Berit Selvikvåg.  Skriftlesningene  i  mellom,
lest  av  Sigrun  Klinkenberg  og  Per-Endre
Bjørnevik,  løftet  hele  kvelden.  Takk  for  en
flott kveld, gjenta den gjerne.

Jan Nicolaisen

Misjon
Stor julegave fra Metodistkirken i 
Stavanger til Misjon
Metodistkirken i Stavanger har, i sitt fond, hatt
penger øremerket til misjonsarbeid.
Mange  av  midlene  er  fra  arv  etter  Sigfrid
Olsen og flere. Menighetsrådet har drøftet 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
spørsmålet  flere  ganger,  og  fikk  i  sommer
søknad fra Misjonsselskapet om å få midler til
fadderprogrammet. 
Derfor  sendte vi  rett  før  jul  kr  300 000.-  til
fadderprogrammet  til  Metodistkirkens
misjonsselskap. 
Det blir mange barn som nå vil  få hjelp. Du
kan også være med i bønn for disse barna og
deres  fremtid.  Behovet  er  stort  så  vi
oppfordrer  dere  også  til  å  bli  personlige
faddere. 

Metodistkirkens  Misjonsselskap  har  flere
fadderprogram. 
Vi har to fadderprogram i Zimbabwe; Fairfield
Children's  home  på  Old  Mutare  og  på
Mutambara,  og  vi  tilbyr også fadderskap i 
Sierra Leone og Liberia. Barna som er med i
fadderprogrammene er ofte foreldreløse,  med
ansvar for  seg selv og yngre søsken.  Mange
har mistet foreldrene sine i AIDS eller ebola. I
Vest-Afrika  støtter  fadderprogrammet  elever
på  de  skolene s om er bygget  i landsbyene
som et  Partnership  in  Development  prosjekt.
Mange  får  hjelp  gjennom programmet,  men
det  er  fremdeles  mange  som håper  på  å  få
være med!

Det  er  fremdeles  mulig  å  være  personlig
fadder  på  Mutambara,  men vi  oppfordrer  til
kollektivt  fadderskap  for  at  vi  til  enhver  tid
skal  kunne  hjelpe  de  barna  som trenger  det
mest,  uten at  du som fadder vet  hvem disse
barna  er.  Vi  ønsker  ikke  at  det  skal  være
personlig  kontakt,  i  form av brev  og besøk.
Dette  fører  lett  til  forskjellsbehandling  og
misunnelse.

Barna  som er  med  i  programmet  får  dekket
utgifter  til  skolepenger,  eksamensavgifter,
skoleuniform,  gymtøy,  skolesekk,  bøker  og
annet skolemateriell.  Beløpet kan også dekke
varmt tøy til den kalde årstiden, medisiner ved
sykdom og støtte til mat.
Som kollektiv fadder får man nyhetsbrev med

generell oppdatering fra barnas skolegang og
dagligliv.   Som  personlig   fadder   får   du
tilsendt   et  bilde  og  noen  personlige
opplysninger om barnet. En gang i året skal du
få informasjon om ditt fadderbarn.
Den  hjelpen  faddere  gir  skaper  verdifull
respekt  og  forståelse,  og  bidrar  til  å  gi
bærekraftige resultater i vårt arbeid. 
Gjennom fadderprogrammene kan mange barn
skape seg en ny framtid og et bedre liv!

Tusen takk for en helt fantastisk gave!

Anne Ng 
Bistandskonsulent 

TEMAKVELD
METODISTKIRKEN STAVANGER 
TORSDAG 26. MARS KLOKKA 18.00
«God bless America» – fake news som banet 
vei for Donald Trump
Foredrag ved Helge Simonnes som er tidligere
sjefredaktør i Vårt Land.
Han  har  nettopp  gitt  ut
bok  om  hvordan  det
spilles  på  religiøse
følelser både i norsk og
internasjonal politikk.
NRKs  tidligere  USA-
korrespondent  Bjørn
Hansen  gir  følgende
vurdering:
«Det   er   sjelden   jeg
går  til  et  foredrag  om
samfunnsspørsmål som ligger litt i utkanten av
mitt  tradisjonelle  interesseområde,  som  er
internasjonal politikk og økonomi. Men Helge
Simonnes’ foredrag  i  U3A  på  Nesodden  ga
meg en ny og spennende innsikt i forholdet og
skjæringspunktet mellom religion og politikk.
Det  var  en  glimrende  gjennomgang,  rikt  på
innhold og fint avdempet i form.»
Det blir enkel bevertning
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Hva er Taizé?
I  samarbeid  med  Domkirken  i
Stavanger  arranger  Stavanger
Metodistkirke  Taizébønn  en
gang  i  måneden.  Guds-
tjenesteformen stammer fra den

økumeniske  munkeordenen  i  Bourgogne  i
Frankrike, som ble grunnlagt av Frére Roger i
1940.  I  dag  rommer  klosteret  over  hundre
munker  fra  land  verden  over,  med  både
protestantisk  og  katolsk bakgrunn.  Taizé  har
fokus på bønn og kristen meditasjon, og har en
egenartet  liturgisk  musikk.  Her  synges  og
repeteres enkle fraser fra Salmene eller andre
steder  i  bibelen.  Den  repetitive  rytmen  i
musikken  gjør  meditasjonen  enklere.  Den
klassiske  orgelmusikken  er  byttet  ut  med
instrumenter som: gitar, fløyte, obo, klarinett,
horn,  trombone  og  cello,  noe  som  gir
musikken  et  intimt  preg.  Klosteret  i
Bourgogne tar imot pilgrimmer, og da spesielt
ungdommer, fra hele verden, og dermed finnes
musikken  også  spredd  rundt  om på  kloden.
Den  månedlige  Taizebønn  som  arrangeres  i
Stavanger  Domkirke,  (sett  bort  fra  12.  mai
hvor den arrangeres i Stavanger metodistkirke)
er  åpen  for  alle.  Det  er  en  meditativ
gudstjeneste  med  fokus  på  den  spesielle
musikken  som  hører  til  Taizé,  bibellesning,
bønn  og  ro  til  meditasjon.  Rundt  halvveis  i
guds-tjenesten  er  det  mulighet  for  bønne-
vandring  og  for  å  gå  til  personlig  forbønn.
Gudstjenesten har ingen preken eller nattverd.

Salgskroken for misjonsarbeid.
I Wesleysalen finner  du hjemmelagede gaver
laget  med  kjærlighet,  for  folk  som  ikke  er
fingernemme nok til å lage dem selv. KYM, i
samarbeid med andre, har laget og samlet inn
masse fint man kan glede sine nærmeste, eller
seg  selv  med.  Her  er  sokker,  votter,
grytekluter, handlenett, gensere og mye mer i
mange størrelser og farger. Her kan du kjøpe
en  flott  gave,  og  det  beste  av  alt  er  at  alle
pengene går direkte til kirkens misjonsarbeid.
Venner og familie får fine gaver, og du bidrar
til  å  blant  annet  bygge  skole  i  Zimbabwe.
Salgskroken finner du i det innerste hjørnet i
Wesleysalen og er åpen i kirkens åpningstider. 

Praksisstudent 
I  en  del  uker  vil  Tove  Synnøve  Tveit  fra
Haugesund være praksisstudent i menigheten i
Stavanger. Hun er i  ferd med å avslutte  sine
prestestudier, og det er menighetspraksis som
gjenstår. Det høres litt merkelig ut siden hun

allerede  fungerer  som
prest  i  Haugesund
sammen  med  Marit
Bjørnevik,  men slik  er
utdanningssystemet.
Hilde  Tveter  vil  være
hennes veileder.
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Menighetskonferanse

Menighetskonferansen  (årsmøte)  blir  i  år
tirsdag  3.mars.  Tilsynsprest  Ingull  Grefslie
leder konferansen, og holder andakt. Vi vil gå
igjennom  rapporter,  regnskap/budsjett  og
foreta valg. 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.  Dersom du har  saker  du  vil  ta
opp,  eller  du  ønsker  forandring  i
verv/tjenester,  så  gi  beskjed  til  prest  Torgeir
Tveter så raskt som mulig.

De ureturnerbare
Arne  Viste,  søndagsskolelærer  og  leder  av
vikarbyrået  Plog  A/S,  er  dømt  til  ett  års
betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten
lovlig  opphold  i  Norge.  Hele  kirkeNorge
stiller  seg bak Arne  Viste  og biskop Gunnar
Stålsett sin kamp for at alle skal kunne livnære
seg med en jobb

Grunnlovens §110:
Statens myndigheter skal legge forholdene til
rette  for  at  ethvert  arbeidsdyktig  menneske
kan  tjene  til  livets  opphold  ved  arbeid  eller
næring.

Derfor bør de arbeide
• Det er vinn-vinn for alle parter
• Asylsøkernes lidelser kan reduseres
• Det påvirker ikke returarbeidet negativt
• Det har liten eller ingen effekt på 
asyltilstrømningen
• Det vil redusere omfanget av svart arbeid
• Det vil virke kriminalitetsforebyggende
• Det bidrar til verdiskapningen
• Det bidrar med skatteinntekter
• Det frigjør plasser på asylmottak
• Norge trenger flere hender for å opprettholde
velferden og det offentlige tjenestenivået
• Vi lever opp til våre kristne og humanistiske 
verdier

• Vi implementerer våre internasjonale 
forpliktelser
• De bor likevel i Norge og kan ikke returneres
• Dersom manglende returevne eller - vilje 
skal straffes har vi en straffelov for det. 
Arbeidsnekt er ikke lovlig som straff
• Samfunnets ansvar er å bygge opp 
mennesker, ikke knuse eller ødelegge dem
• Lediggang er roten til alt ondt

(Hentet fra brosjyren De ureturnerbare)

Les mer på http://www.dyktige.no/

Bildet  er  fra  støttemarkering  for  Arne  Viste
foran Domkirken i begynnelsen av januar 

Faktasjekk
Faktisk.no  AS  er  en  ideell  organisasjon  og
uavhengig  redaksjon  for  faktasjekk  av
samfunnsdebatten, og det offentlige ordskiftet
i  Norge.  Faktisk.no  skal  også  avdekke  og
forhindre  spredningen  av  oppdiktede
meldinger  som  utgir  seg  for  å  være  ekte
nyheter. Ikke spre falske nyheter - tenk deg om
før du liker og deler på sosiale medier. Det er
dessverre  mange  som  produserer  falske
nyheter med hensikt. 

oooo0000oooo
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Glimt fra menighetens liv i advent og julehøytiden

Stor glede under juletregang på 
menighetens Jule og nyttårsfest

Sang av Lydia Senbeto
Wakene og Hulda Drange
spiller                                      Øyvind Watland synger 

        «Ajax» i advent 

Siste søndag før jul sang vi 
julen inn med Helle Johanson
Lindboe og Hanna Lundal.

Rune Helgø kåserer om
Stavangers historie

Ungdommen sto også i år for julepyntingen
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
SØNDAG 9. FEBRUAR 
Kl.11.00 Gudstjeneste ved Torgeir Tveter.
Tema: Kjærlighet? 
Musikk ved Harald Sævik

Mandag 10. Februar
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 19-21 Kurs -veikart for det kristne livet
 
Tirsdag 11. Februar 
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 12. Februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Lørdag 15. Februar
Kl.11.00 -15 Menighets- og misjonsutlodning
Åresalg, kafeteria, sang andakt.
Sangkoret synger 
Se omtale 

SØNDAG 16. FEBRUAR 
Misjonsdagen 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Torgeir Tveter.
Taler av  misjonssekretær Øyvind Aske
Sangkoret synger 
Musikk ved Ole Hodnefjell. Kirkekaffe 

Mandag 17. Februar 
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime

Tirsdag 18. Februar 
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 19. Februar
Kl 18 Norskkurs 

SØNDAG 23. FEBRUAR
Kl. 11.00 Gudstjeneste 
v/Torgeir Tveter
Musikk ved Harald Sævik
Nattverd

(Uke 9 skolens vinterferie)

Mandag 24. Februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 26. Februar
Kl 18.00 Norskkurs- Bare samtalegruppe

SØNDAG 1. MARS
Kl. 19.30 Sinnsrogudstjeneste 
v/Tove S Tveit og Torgeir Tveter
Tema: Selvbilde 
Randaberg mannskor synger
Nattverd
Fra Kl.19.00 kafé i sideskipet

Mandag 2. Mars
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl. 19.00 Kurs -veikart for det kristne livet

Tirsdag 3. Mars
Kl. 18.00 Personalkomite
Kl. 19.00 Menighetskonferanse

Onsdag 4. Mars
Kl. 18.00 Norskkurs

Torsdag 5. Mars
Kl. 19.00 KYM

Fredag 6. Mars
Kl. 18.00 Ungdomssamling

SØNDAG 8. MARS 
Kl. 11.00 Gudstjeneste 
v/ Tove S Tveit og Torgeir Tveter
Kollekt til diakonalt kvinneprosjekt. 
Markering av kvinnedagen 
Kirkekaffe
Kl. 19.00 Taize bønn i Domkirken 

Mandag 9. Mars
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Tirsdag 10. Mars
Kl. 19.00 Sangkoret øver

Onsdag 11. Mars
Kl. 18.00 Norskkurs

Lørdag 14.mars:
Kl.10.00-14.00 Kurset «Veikart for det kristne 
livet. Felles samling i Metodistkirken 
Stavanger.

SØNDAG 15. MARS 
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/Torgeir Tveter
Kirkekaffe

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

Tirsdag 17. Mars
Kl. 19.00 Sangkoret 

Torsdag 19. Mars
Kl. 19.00 KYM

Lørdag 21. Mars
Kl. 15.00 Påskeverksted

SØNDAG 22. MARS 
Maria budskapsdag 
Kl.11.00 Gudstjeneste ved Torgeir Tveter
Kirkekaffe

Mandag 23. Mars
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime

Tirsdag 24. Mars 
Kl.19.00 Sangkoret 

Onsdag 25. Mars 
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 26. Mars
Kl. 18.00 Temakveld 
«God bless America» – fake news som banet 
vei for Donald Trump. 
Foredrag ved Helge Simonnes, tidligere 
sjefredaktør i Vårt Land.

SØNDAG 29. MARS 
Vårofferdagen
Kl.11.00 Gudstjeneste
Prest Marit Bjørnevik taler
Torgeir Tveter leder
Sangkoret synger 
Musikk ved Ole Hodnefjell 
Kirkelunsj 
Offer til menighetsarbeidet

Mandag 30. Mars 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl. 19.00 Kurs -veikart for det kristne livet

Tirsdag 31. Mars 
kl.19.00 Sangkoret 

Onsdag 1. April
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 2. April 
Kl. 19.00 KYM

Fredag 3. April
Kl. 18.00 Ungdomssamling

SØNDAG 5. APRIL 
PALMESØNDAG 
Kl.11.00 Gudstjeneste v/Tove S Tveit 
Kirkekaffe 

Nytt blad sendes ut 1. april
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FELLESSTOFF
     Veikart for det kristne livet
I  februar  starter  vi  opp et  kurs om den kristne  tro i  begge  våre menigheter.  Livet  blir  ofte
sammenlignet med en reise, og derfor har vi brukt dette bildet, og kalt kurset «Veikart for det
kristne livet». Det trengs ingen forkunnskaper for å være med på dette, og det passer for alle.
Kurset går parallelt i våre 2 menigheter, men 2 av samlingene vil vi ha felles. Det er prestene
Charles Jourdan,  og Hilde og Torgeir Tveter som er  ansvarlig for  undervisningen.  Tema og
datoer for de ulike dagene finner du nedenfor. Om du ser at noen av datoene ikke passer i din
menighet, er det mulig å velge samlingen i den andre. Og ser du at det er noen tema du ikke får
med deg, så kan du likevel ha utbytte av å få med deg deler av kurset. Samlingene varer ca.2
timer, og begynner med undervisning om dagens tema, deretter samtale i grupper, og så avslutter
vi med å spise kveldsmat sammen. Det er fortsatt mulig å melde seg på. Ta kontakt med en av
prestene. Første samling er 10. februar i Stavanger, og 18. februar i Sandnes. 
Velkommen!

Forslag om seperasjon av den globale United Methodist Church.
Fredag 5. januar kom det fram at en avtale er blitt utarbeidet av 16 sentrale personer i kirken
globalt, ved hjelp av advokat  Kenneth Feinberg.  Vår Biskop Cristian Alsted har  vært  med i
gruppen.  Avtalen går  ut  på  å  dele  kirken i  to  (med mulighet  for en tredje)  fraksjoner- Den
tradisjonelle  konservative  metodistkirke  og  United  Methodist  Church.  Man  er  opptatt  av  å
snakke om en separasjon og ikke en splittelse. I avtalen er man enig om å sikre at mye viktig
arbeid blir videreført slik som Africa University o.l  Det er på generalkonferansen i mai den
endelige  avgjørelsen  om  separasjonen  skal  avgjøres.  Men  årskonferansene  og
sentralkonferansene  har  fått  mulighet  til  å  sende inn sine meninger  som skal   tas  opp  på
Generalkonferansen.  Dersom  seperasjonen  blir  et f aktum  tas  avgjørelsene
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Planlegging av Reisen
• Den guddommelige Veibok – Bibelen og Guds mål for mennesker
• Startpunktet for Reisen – Skapelsen
• Informasjons-skilter – om Gud, Mennesker og livets utfordringer

Kraftkilder / Medreisende – Den Treenige Gud
• Gud Fader – nåde til å nå målet som Han har satt
• Jesus Kristus – Gud i verden for å vise oss veien til Faderen
• Den Hellige Ånd – et rikt liv mens vi er holdt på den rette veien

Opplevelser, Severdigheter og Rasteplasser på Veien
• Et liv sammen med Gud og våre trossøsken – en velfungerende

tros- og menighetsliv
• Å være Gud lik i dagens verden
• Bare én vei til målet?

Veien Framover til Målet

Stavanger Sandnes
10.2 18.2

2.3 10.3
14.3 14.3 (SVG)

14.3 14.3 (SVG)
16.3 24.3
30.3 31.3

20.4 21.4

11.5 12.5
25.5 26.5

13.6 (Sandnes) 13.6

Alle samlinger, bortsett
fra fellessamlinger, 
begynner kl.19.00.
Klokkeslett for 
fellessamlinger
kunngjøres senere.

Programmet og kalenderen

Obs! Fellessamlinger 14.3 og 13.6
Kurskvelden legges opp på denne måten:
Kl.19.00- 19.15: Kaffe/te
Kl.19.15- 20.00: Undervisning – eventuelle spørsmål
Kl.20.00-20.45: Samtale i grupper - oppsummering
Kvelden avsluttes med enkel kveldsmat



FELLESSTOFF
nedover  i  kirkens  organisasjon  på  følgende  måte:  Sentralkonferansene  kan  forholde  seg  til
forslaget om å forlate UMC, til dette krever 2/3 av stemmene. Hvis 20% av en årskonferanse
ønsker å ta opp dette, skal det også her stemmes for om den skal forlate UMC, en slik beslutning
krever  57% av stemmene.  Lokalmenigheter kan også velge å stemme,  da  kreves det 2/3 av
stemmene for at menigheten skal kunne forlate UMC.
Audun  Westad,  som  er  leder  av  hovedstyret  og  delegat  til  generalkonferansen,  sier  til
Brobyggeren at han ønsker alle løsninger velkomne, og selv om han synes det er trist at kirken
verdensvidt ikke kan bli enige, så tror han at dette kan bli en god løsning for mange parter. Knut
Refsdal, som er tilsynsprest og delegat til generalkonferansen, uttaler at han har mer tro på dette
forslaget, enn andre forslag de har hatt på bordet. Hovedsakelig fordi det er utarbeidet av en
arbeidsgruppe som representerer mange grupperinger i kirken. Selv om han synes det er synd at
kirken ikke kan stå sammen på tross av sine uenigheter, så er det gjerne den beste løsningen slik
som situasjonen er nå, sier han. Selv om han ikke har gitt opp håpet for at vi her i Norge skal
kunne finne veien videre sammen.
Fristen  for  å  til  å  sende  inn sine  forslag  til  generalkonferansen har  for  lengst  gått  ut,  men
Brobyggeren forteller at de har blitt informert om at mer enn en årskonferanse er i gang med
prosessen for å innkalle til ekstraordinær årskonferanse for å behandle forslaget og sende det inn
til generalkonferansen. Dette forsalget, om det går igjennom, får ingen konsekvenser i Norge før
etter sentralkonferansen i mars 2021 og i lokalmenighetene vil vi kunne ta stilling til forslaget
etter årskonferansen i juni 2021.

Metodistkirkens Kvinner inviterer til landsmøte
Metodistkirkens Kvinner skal ha landsmøte 17.-19.04 i Stavanger.
Tema for møtet er «Hvem setter du pris på?». Her får deltakerne
en  gylden  mulighet  til  å  bli  med  å  forme  organisasjonen  for
fremtiden. Hvem er vi, og hva skal organisasjonens stemme være?
Den  norske  organisasjonen  er  en  del  av  World  Federation  of
Methodist  and  Uniting  Women,  som  har  over  3  millioner
medlemmer. Den ble grunnlagt av Hellen Kim på starten av 1900-
tallet,  og  var  en  viktig  brikke  for  kvinners  rettigheter  i  den
verdensomspennende  metodistkirken.  Fremdeles  deles  det  ut  et
stipend før hver globalkonferanse i hennes navn. Stipendet gis til
unge kvinner verden over, som kommer sammen i 3 dager for å
snakke om kvinners utfordringer i sine land. Og for å lære av og
inspirere hverandre.
Lederen av MK i Norge Helene Benedikte Granum-Aanestad var

en av kvinnene som fikk dette stipendet i 2016, og det var dette som inspirerte henne til å stille
til valg for styret i 2017. Utfordringen for MK i Norge er at vi har det veldig godt her til lands,
og  at  de  forskjellige  kvinneorganisasjonene  rundt  om  i  landet  løses  opp  ettersom  deres
medlemmer  blir  gamle.  Ved årets  landsmøte  ønsker  vi  å  ta  tak i  dette,  forteller  Helene  og
fortsetter; Hva vil vi? Hvordan skal vi påse at stemmen vår høres slik at yngre kvinner ønsker å
delta i organisasjonen? Hun oppfordrer kvinner i alle aldre til å melde seg på landsmøtet, du
trenger ikke ha vært med i MK tidligere, her kan alle melde seg på ved å sende påmelding til:
Metodistkirkens-kvinner@metodistkirken.no  
Tidligere har MK jobbet for nettopp kvinnene, men nå vides perspektivet og man ønsker å jobbe
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FELLESSTOFF
for frihet for alle.  Lørdag 18.04 vil det bli holdt  et  seminar om «Det moderne slaveri»,  her
oppfordrer  hun alle  til  å  komme,  mann eller  kvinne,  medlem eller  ikke,  for  dette  er  viktig
uavhengig av bakgrunn eller kjønn! Mer informasjon om seminaret  vil komme på et senere
tidspunkt, men til det trengs ingen påmelding, så det er bare å sette av dagen og komme!

Samtalehjelp 
Det har den siste tiden vært mye snakk om at mennesker som har det vanskelig må søke hjelp.
Og det har vært mye kritikk av at det ikke er hjelp å få, eller at det er lange ventelister. Mange
tenker ikke  over er at kirken har en lang tradisjon i å være et sted for hjelp. Sjelesorg er en del
av prester og diakoners utdannelse, og i en menighet er det mange med ulik fagkompetanse som
også kan være til hjelp. I tillegg ønsker vi at våre felleskap skal være felleskap som tar vare på
hverandre i gode  og utfordrende tider.  Får man en livskrise er det lett  å trekke seg bort fra
menigheten, men du er alltid velkommen i våre menigheter og til samtale uansett grunn. Det er
lett å føle skam når man ikke  mestrer livet, men det da en virkelig trenger noen som kan hjelpe
en  til  å  finne  håp  og  mening.  Det  er  ikke  alltid  lett  å  snakke  om  vanskelige  ting  med
mennesker en har nære relasjoner til i hverdagen, derfor kan en velge å samtale med en av
prestene i nabomenigheten. Presten er innforstått med dette, og som prester har vi også ulike
felt  hvor  vi  har  erfaring,  derfor  kan en ta  en prat  for  å  avklare.  Prestene  har  selvfølgelig
taushetsplikt.
I krisesituasjoner er det også gode hjelpetelefoner en kan bruke. 
Kirkens SOS døgnåpne krisetelefon: 
22 40 00 40.
Mental Helses gratis døgnåpne telefon: 
116 123

Hva er sjelesorg 
Sjelesorg kommer fra det tyske ordet seelsorge, som betyr” omsorg for sjelen”. En sjel kan
høres svevende ut,  men handler enkelt sagt om helheten av det å være et menneske. Både
tanker, følelser, ånd og kropp har plass, og omsorgen skjer gjennom lytting og samtale.
Nå det være krise?  Du må ikke engang være trist. I sjelesorg er det plass til hele spekteret av
livet. Ingenting er for lite, og ingenting er for stort. I noen tilfeller kan sjelesorg også være bra
å kombinere med annen behandling, men det er viktig å være åpen med både sjelesørger og
annen behandler/ terapeut at en går i samtale. Du trenger verken å tro på Gud, eller ha en
definert tro. Alle er velkomne, og alle respekteres.
Vi tror at Gud har med hele livet å gjøre, derfor kan alle tema snakkes om. Men dersom du
ønsker å snakke om det som berører troen på Gud og eksistensielle spørsmål, så er dette en
sjelesørgers spesiell fokus.
Du trenger ingen henvisning fra lege, vi diagnostiserer ikke, vi behandler ikke, og det føres
ikke  en  journal. En  sjelesørger  tilbyr  å  gå  et  stykke  av  livsveien  sammen  med  deg,  med
respekt og oppmerksomhet. En bruker både teologi og psykologi som redskaper for å forstå
og klargjøre livsveien. 
Må jeg vite hva som er problemet - Nei, det er lov å famle seg frem. Kanskje du bare har en
følelse av at  du trenger noen å snakke med, men ikke helt vet hva du vil si. Det er veldig
vanlig.
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

Såmannssøndag 
Søndag 9. februar 

Mysen 
Prest Lars-Erik Nordby

Jes 58:1-9a (9b-12) 
Sal 112:1-10
1 Kor 2:1-12 (13-16 
Matt 5:13-20 

Kristi forklarelsesdag 
Søndag 16. februar 

Metodisthjemmet, Bergen
Adm. leder Karianne Magnussen 
Diakon Vetle Karlsen Eide 
Betanien-institusjonene
Daglig leder: Susanne Kralik
Adm. dir. Per Martin Knutsen 
Direktør Terje Danielsen 

5 Mos 30:15-20
Sal 119:1-8
1 Kor 3:1-9
Matt 5:21-37 

Fastelavnssøndag 
Søndag 23. februar 

Ålesund
Prest Mariann Stensøe

3 Mos 19:1-2, 9-18 
Sal 119:33-40
1 Kor 3:10-11, 16-23
Matt 5:38-48

1. søndag i fastetiden
Søndag 1. mars 

Sarpsborg, prest Hilde Augensen
Tune, prest Niels Jørgen Aarvik 

1 Mos 12:1-4ª
Sal 121
Rom 4:1-5, 13-17
Joh 3:1-17 

2. søndag i fastetiden
Søndag 8. mars 

Metodistkirkens Kvinner
Leder Helene B. Granum-Aanestad 

1 Mos 12:1-4ª
Sal 121
Rom 4:1-5, 13-17
Joh 3:1-17 

3. søndag i fastetiden
Søndag 15. mars 

Hammerfest
Prest Per Bradley 

2 Mos 17:1-7
Sal 95
Rom 5:1-11
Joh 4:5-42 

Maria budskapsdag
Søndag 22. mars 

Tromsø 
Prest Kristin Odén Halvorsen
Diakon Solfrid Johansen 

Jes 7:10-14
Gal 4:4-7
Luk 1:26-38 

4. søndag i fastetiden
Søndag 29. mars 2019 

Harstad/Narvik og Skånland
Diakon Helen Byholt Lovelace 

1 Sam 16:1-13
Sal 23
Ef 5:8-14
Joh 9:1-41 

Palmesøndag
Søndag 5. april 2019 

Finnsnes
Roy Frode Løvland 

Jes 50:4-9a
Sal 118:1-2, 19-29
Fil 2:5-11
Matt 21:1-11 
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Onsdag 05.februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring, 
sanghalvtime og hyggelig fellesskap.

SØNDAG 09.FEBRUAR:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Charles 
Jourdan. Tema: Bibelen.  
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

BIBELUKA I SANDNES
Mandag 10.februar
Kl.19.00: «Simply the story». Kurs i bibelbruk
ved Anne Kristin Aasmundtveit i Hana kirke 

Tirsdag 11.februar
Kl.20.00: Bibelfortellingskveld i 
pinsemenigheten Klippen. En kveld med en 
god, gammel bibelhistorie krydret med sang 
og musikk ved Anne Kristin og Sven 
Aasmundtveit.

Onsdag 12.februar
Kl.14.00: Hverdagsmesse i Sandnes kirke. 
Oppstart av Bibelmaraton (kl.15-19)
Kl.19.00: «Bøkenes bok-hvordan har Bibelen 
preget vår kultur?» Foredrag ved 
generalsekretær i Bibelselskapet Paul Erik 
Wirgenes i Sandnes bibliotek.

Torsdag 13.februar:
Bibelmaraton i Sandnes kirke 
fra kl.14.00-19.00

Fredag 14.februar:
Bibelmaraton kl.13.00-19.00
Kl.19.00: «Nåde». Forestilling med Ryfylke 
livsgnist i Gand kirke.

Lørdag 15.februar:
Kl.09.00: Bibelfrokost på Frelsesarmeen.
Bibelmaraton i Sandnes kirke kl.13.00-16.00
Kl.16.30: Soul Church på Fredheim arena. 
Et familiearrangement med Soul Children

Kl.19.30: «Himmelsk lapskaus» i Høyland 
kirke. En kveld med salmer for enhver smak.

SØNDAG 16.FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste i Bogafjell kirke. 
Avslutning på bibeluka. 
Representanter fra flere menigheter deltar.

For mer informasjon om Bibeluka, og lenker 
til billettbestilling – se bibelukasandnes på 
Facebook.

Mandag 17.februar:
Kl.17.00: Mandagsmiddag. Kr.25,- pr.pers. 
Barn i førskolealder er gratis

Tirsdag 18.februar:
Kl.19.00: Oppstart på kurset «Veikart for det 
kristne livet».

Onsdag 19.februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell 
dataopplæring, sanghalvtime og hyggelig 
fellesskap

SØNDAG 23.FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Kirkekaffe

SØNDAG 01.MARS:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Hilde Tveter.  
Tema: Jesus Kristus – Gud i verden. Musikk 
ved Christina Stangeland Hanssen.  
Kirkekaffe. 

Mandag 02.mars:
Kl.18.00: Personalkomitè
Kl.19.00: Menighetskonferanse 

Tirsdag 03.mars:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: 
Per Skarung som forteller om Sandnes i gamle
dager. Sang av Svilandskarane. Bevertning
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Onsdag 04.mars:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring, 
sanghalvtime og hyggelig fellesskap

Fredag 06.mars:
Kvinnenes internasjonale bønnedag i 
Metodistkirken. 
Det blir andakt av sogneprest Lina Håland. 
Kvinner fra flere menigheter deltar. 
Bevertning. 

SØNDAG 08.MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste med markering av 
kvinnedagen. Preken ved Claire Gouldthorp. 
Hilde Tveter leder. Musikk ved Marit Anne 
Almås og Cecilia Rossi.  Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Tirsdag 10.mars:
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne livet»

Lørdag 14.mars:
Kl.10.00-14.00 Kurset «Veikart for det kristne 
livet. Felles samling i Metodistkirken 
Stavanger.

SØNDAG 15. MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 16.mars
Kl.17.00: Mandagsmiddag. 
Kr.25,- pr.pers. Barn i førskolealder er gratis

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

Lørdag 21.mars
Kl.15.00: Påskeverksted. Vi lager påskepynt, 
har samlingsstund med påskefortelling og 
påskesanger, og spiser sammen. Kr.30,- pr. 
pers. Kr.100,- for familie.

SØNDAG 22. MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.  
Musikk ved Camilla My Hanh Do. Kirkekaffe

Tirsdag 25.mars
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet».

SØNDAG 29.MARS
Kl.11.00: Sanggudstjeneste med Da Capo. 
Hilde Tveter leder og preker. Musikk ved 
Christina Stangeland Hanssen. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.

Tirsdag 31.mars
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne livet»

Onsdag 01.april
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring, 
sanghalvtime og hyggelig fellesskap. 

SØNDAG 05.APRIL  PALMESØNDAG
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Kirkekaffe 

Nytt blad sendes ut 1. april
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MENIGHETSNYTT/DET SKJER – Sandnes
     Menighetskonferanse
Menighetskonferansen  (årsmøte)  blir  i  år
mandag  2.mars.  Tilsynsprest  Ingull  Grefslie
leder konferansen, og holder andakt. Vi vil gå
igjennom  rapporter,  regnskap/budsjett  og
foreta valg. 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.  Dersom du har  saker  du  vil  ta
opp,  eller  du  ønsker  forandring  i
verv/tjenester,  så  gi  beskjed  til  prest  Hilde
Tveter så raskt som mulig.

Vi gratulerer
Anved Myklatun som fyller  90 år  15.mars!
Anved er født i Eidfjord i Hardanger, og kom
til  Sandnes  i  1950.  Her  ble  han  ansatt  hos
Jonas Øglænd, hvor han arbeidet i mange år.
Han giftet seg med Liv i 1954, og sammen har
de 3 barn, 6 barnebarn og 4 oldebarn. Anved
var  svært  aktiv  i  menigheten.  Han har  blant
annet  vært  leder  av  menighetsrådet  og
kirkeverge-komiteen,  og  ellers  deltatt  på  det
meste.  I  dag  bor  Anved  på  Åse  bo  og
servicesenter.  Vi  gratulerer  så  mye  med den
store dagen, og ber om Guds velsignelse over
dagen og fremtiden!

Ingvar Tjosavik
som fyller 70 år 14. mars. Ingvar har innehatt
de fleste verv i menigheten. Han har vært leder
av  forvaltningsråd  og  menighetsråd,  vært
legleder og vært aktiv i speiderarbeidet

Knut Tjosavik
som fyller 70 år 14. mars.   Knut var i mange
år  gruppeleder  i  speidergruppa  vår,  og  har
betydd mye for speiderarbeidet i menigheten.
Han har også sittet i menighetsrådet, og ellers
vært aktiv i menighetens arbeid. 
Vi gratulerer brødrene Tjosavik med dagen, og
ber  om  Guds  velsignelse  over  dagen  og
fremtiden!

Temagudstjenester
I  januar  hadde  vi  den  første  av  5
temagudstjenester  dette  halvåret.  Da  var  det
skapelsen  som  var  tema.  I  februar  er  det
Bibelen,  og  i  mars  handler  det  om  Jesus
Kristus.  Temagudstjenestene  korresponderer
med noen  av temaene  som vi  har  på  kurset
«Veikart for det kristne livet».  På den måten
får de som ikke har anledning til å være med
på kurset en liten smakebit av temaene. Eller
kanskje tema i gudstjenesten fører til  at man
har  lyst  til  å  komme  på  kurskvelden  med
samme tema, slik at man får muligheten til å
samtale om det også?

Kvinnenes internasjonale 
bønnedag

er fredag 6. mars
i  vår  kirke.  I  år
er  det  kvinner  i
Zimbabwe  som
har  laget
programmet,  og
tema  for  dagen

er «Stå opp, ta matten din og gå!» Andakt av
sogneprest  Lina Håland,  og diakon Gunnlaug
Sigmundsen leder samlingen. Kvinner fra flere
menigheter deltar. Etter gudstjenesten spiser vi
sammen,  og deler  fellesskapet.  Kollekten vil
gå til Bibel-selskapets arbeid blant mødre med
funksjonshemmede barn i Zimbabwe.

Gudstjeneste med markering 
av kvinnedagen

I år faller kvinnedagen på
en søndag, og vi markerer
dette  i  gudstjenesten.  Vi
får  besøk  av  menighets-
pedagog   i   Tasta  kirke,
Claire  Gouldthorp,  som
vil  holde  dagens  preken.
Hilde Tveter leder guds-
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MENIGHETSNYTT/DET SKJER – Sandnes
tjenesten,  og  musikken  besørges  også  av
kvinner.  Marit Anne Almås  på  piano,    og
Cecilia Rossi  på obo. Det blir også nattverd,
og det er søndagsskole. 

Påskeverksted
Lørdag 21.mars er det tid for
det  tradisjonelle  påske-
verkstedet.  Kreativiteten  får
blomstre når det lages ting å
pynte  med  til  påske.
Påskesanger  og  påske-
fortellingen med flanellograf
hører også med. Og god mat

og  hyggelig  fellesskap.  Ta  med  barn,
barnebarn eller oldebarn, og kom og vær med
på en hyggelig ettermiddag i kirken!

Sanggudstjeneste med 
Da capo

29.  mars  er  det  klart  for  vårens  sang-
gudstjeneste  med  Da  capo,  og  da  blir  det
sikkert  som  vanlig  en  smak  av  vår  i  sang-

utvalget.   Det  er  alltid  en   fest  i  kirken når
koret besøker oss. Det er flott å høre dem, og
det  er  hyggelig  å  dele  fellesskapet  under
kirkekaffen etterpå. Hilde Tveter er ansvarlig
for gudstjenesten.

Gamle Sandnes på Treffpunkt 
Sentrum

3. mars er Per Skarung  dagens gjest på Treff-
punkt  Sentrum.  Han  har  kalt  sitt  innlegg:
Uhøytidelige  historier  fra gamle Sandnes, og
vil snakke om ugifte piger med børn, fiskere
med  og  uten  hell,  husmannsplasser,
fattiggårder,  fyll  og
avhold,  gjerrighet  og
generøsitet,  bybrann  og
gjenoppbygging.  Vi  får
også  besøk  av
Svilandskarane.  De  har
vært hos oss før, og vi vet
at  da  får  vi  høre  flotte
mannsstemmer.  Det  blir
selvsagt  også  god
bevertning  og  hyggelig
fellesskap.

DET SKJEDDE – Sandnes
Misjonsmarkedet

Misjonsmarkedet  gikk  av  stabelen
16.november, og vi sier tusen takk til alle som
bidro!  Alle  som  har  strikket,  sydd,  bakt  og
lagd syltetøy. Alle som har kjøpt og solgt lodd,
gitt  gevinster, kjøpt håndarbeider og det som
vi  ellers  hadde  for  salg.  Selv  om vi  gjerne
hadde  sett  at  enda  flere  var  innom,  så  satt
pengene løst hos de som var der! Så det ble et
flott  resultat  på  til sammen 27 000 kr.  Det er

4000 mer enn i fjor, og hele 11 000 mer enn
for 2 år siden. Vi har til nå samlet inn nesten
2/3  av  summen  på  75 000  vi  har  lovet  til
Nenohwe  pimary  school  i  Zimbabwe.  Tusen
takk for et stort misjonsengasjement! 
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Advent og jul i Sandnes
(t.v.) Det var
stemningsfullt og
vakkert da Benedikte
hadde tonefølge av
sin søster Henriette på
julaften. 
Vakker musikk ble det
også av samspillet
mellom Benedikte og
Eirik, men det har vi
dessverre ikke bilde
av.

Engelen  Gabriel  får  hjelp  av  
Cathrine  til  å  øve  på  sangen  
som  skal  synges  for  hyrdene  på  
julaften.

Små og store hygget seg med å gå rundt juletreet

Leker hører med på en
juletrefest

Stor glede da julenissen kom innom helt
fra Nord-Norge.

En av de 3 kongene kom innom på juletrefesten
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Advent og jul i Sandnes
Da capo gledet oss med mange vakre 
julesanger på sanggudstjenesten 
1.søndag i advent

Mange små og store koste seg på
juleverksted. Her ble det produsert
julekuler, julekrybbe, julepynt i tre,
perlehjerter og pyntede pepperkaker.

Christina S. og Herbjørn Hanssen (t.v.) fikk oss i
julestemning med flere nydelige julesanger.
Eirik A. Paulsen spilte også  utrolig flott på
orgel denne dagen.
Amelia Scandellari Risdal fra Sandnes
kulturskole gledet oss med vakker 
sang på 'Vi synger julen inn' 4.søndag i advent. 

    (t.h.)

Det var mange som deltok
på  speidernes  julegrøt  i
begynnelsen av desember
(t.v.)

  Luciaopptrinnet var som vanlig med høy sjarmfaktor! Stemningsfull kirke, og nydelige barn
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DET SKJEDDE – Sandnes
Treffpunkt Sentrum

I  desember  hadde  vi  vår
tradisjonelle  advent-
samling.  Også  denne
gangen hadde vi gleden av
å  ha  sangkoret  fra
Stavanger  som  musikalsk
innslag.  De  har  fått  ny
dirigent, og han fikk virkelig frem det beste i
koret! Dagens gjest var virksomhetsleder ved
Crux  oppfølgingssenter  i  Sandnes,  Kjetil
Tjessem. Han fortalte engasjert om arbeidet de
driver  blant  rusavhengige,  og  hvordan  de
forsøker å følge opp mennesker gjennom å gi
et  aktivitetstilbud,  arbeids-trening,  sosialt
fellesskap  og  individuell  oppfølging.  Han
hadde også med seg erfaringskonsulent Cecilie
som fortalte om hva hennes jobb innebar i nær
kontakt med brukere. Kveldens kollekt gikk til
Crux. 

Fin sanggudstjeneste
26.januar  hadde  vi  en  fin  sanggudstjeneste
hvor vi både sang mye sammen, og fikk lytte
til  god  sang  om musikk.  Menigheten  hadde
blitt  oppfordret  til  å  ønske  seg  salmer  og
sanger på forhånd, og en god del forslag kom
inn. Det ble mest kjente sanger som Blott en
dag, Jeg er i  Herrens hender og O, Jesus du
som fyller alt i alle, men også noen nyere som
Jeg  tror  på  jordens  forvandling  og  Til  alle
tider.  Christina  Stangeland  Hanssen spilte  til
fellessangene, og sang også noen sanger. Carl
Waylon Askeland hadde med gitaren og sang
ønskesanger, og også en som han selv hadde
valgt.  Hilde  Tveter  sa  litt  om fellessangenes
bakgrunn, og hadde en kort refleksjon.
Konseptet  med  sanggudstjeneste  med ønske-
sanger  ble  godt  mottatt,  så  dette  frister  til
gjentagelse!

Julekonsert
10. desember var det igjen tid for Julekonsert i
kirken. For andre gang kom Inger Lise Hope
med  band  og  gjorde  en  flott  konsert  i
advendtstiden.  En  fin  blanding  av  nye  og
gamle melodier gledet de tilstedeværende. Til
tross  for  brukbart  frammøte  er  det  plass  til
mange  flere  på  disse  konsertene.  Ved  å  snu
salen mot  langveggen og dempe belysningen
ble det en fin stemning i salen.  Kanskje blir
det reprise også neste år?

Hilsen fra Alia Makhmudzade
Vi  har  mottatt  denne  hyggelige  hilsenen  fra
vår  tidligere  organist  Alia,  som  nå  bor  og
studerer i København:  Min kjære menighet!
Jeg vil takke dere fra hele mitt hjerte, for alle
gode ting jeg fikk fra hver og en av dere. Jeg
takker for deres støtte i mine mørkeste tider,
og  for  alle  deres  bønner.  Jeg  vil  gjøre  mitt
beste for å komme til  Norge, og si alle disse
ordene i kirken vår. Hjertet mitt er alltid der!
Mine  studier  ved  Det  kongelige  danske
musikkonservatorium  er  veldig  intense.
Miljøet  er  veldig  krevende,  men  jeg  lærer
mange nye ting! Jeg prøver å gjøre mitt beste.
Jeg  spiller  2  søndager  i  måneden  i
Jerusalemskirken
(metodistkirke),  på  et
fantastisk romantisk orgel
som  overlevde  orgel-
revolusjonen  i  Danmark.
Jeg er velsignet av å være
metodist,  og  jeg  forteller
alltid  folk at  jeg kommer
fra  Metodistkirken  i
Sandnes!
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SANDNES MS

Lederne i Sandnes MS har i årevis gjort dugnad for oljeselskapet Esso på Forus.
Dugnaden går ut på å rydde i arkivet, sortere ut ting som skal makuleres, pakke i
esker og bære, bære, bære – og kjøre truck  Tungt, men gøy arbeid, og vi 
slipper å selge lodd eller gå julebukk i Langgata…
Vi får godt betalt for dugnadene og det starter alltid med pizza og brus. Vi kan 
heller ikke underslå at arbeidet er veldig sosialt og vi har noen ganger, med nød 
og neppe,  unngått «døden i arkivet!» Men det kan godt tenkes at neste års 

bestselgende roman, heter nettopp det!?

Nå er jo Esso en saga blott, og vi er inne i vår siste runde i arkivene, for denne våren gjør vi våre
siste dugnader der. Takk Esso, vi kommer til å savne deg!

Hilsen Sandnes MS
«Vi rydder for deg»
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 A
    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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