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HER FINNER DU OSS
Sandnes Metodistmenighet
Flintergt. 12, 4307 Sandnes (besøksadresse)
Postboks 529, 4302 Sandnes (postadresse)

Tlf  974 97 916   
Org.nr 996 374 017
Bankkonto: 3000 39 53307 

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

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

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

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

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

Stavanger Metodistmenighet
Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger

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

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

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

Menighetsarbeider:
Ingrid Erevik Jøranson
Tlf. 
E-mail: ingridjoranson@gmail.com 

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

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

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

     Trykk: Lura Trykkeri
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FRA INNSIDEN
Se på Jesus!
Hebreerbrevet 12,1- 2a

Forleden dag hadde jeg en herlig opplevelse sammen med mitt barnebarn Mathea på 2,5 år. På
min mobiltelefon har jeg selvsagt mange bilder og filmsnutter av henne, og hun elsker å se på
seg selv på telefonen. Også denne dagen fant vi den frem for å kose oss sammen med bilder.
«Skal vi se på den filmen hvor du gir geitene blader å spise:»,  sa jeg,  og begynte å lete på
telefonen.  Da fikk hun  øye på et  bilde,  og sa  høyt  og tydelig:  «Se  på Jesus!».  Hun hadde
oppdaget et bilde av seg selv hvor hun stod foran flanellograftavla og flyttet på bildene av Jesus.
Bildet er det du ser på forsiden av bladet. Hvis du ser nøye etter så kan du faktisk se at hun gir
Jesus  drikke  av  et  krus!  Det  ble  tatt  en  lørdag  da  hun  hjalp  farmor  å  rydde  etter  en
familiesamling i kirken. Hun skulle ikke se på noen geiter nei, hun skulle se på Jesus!

Bildet  ble  tatt  for  10  måneder  siden,  og  hun  husket  at  det  var  Jesus  som  var  på  den
flanellograftavla. Gjett om farmor var stolt! Og foreldrene satt i sofaen og var like stolte, og
trodde nesten ikke sine egne ører. Hun lærer selvsagt mye om Jesus hjemme – både i bøker,
fortellinger  og  sanger  som  foreldrene  leser  og  synger  for  henne.  Og  på  søndagsskolen  i
menigheten der de tilhører. Men hun hadde også hørt om Jesus i farmors kirke – i vår kirke. Og
hun ville se på ham på farmors telefon.

Vi er ved starten av et nytt arbeidsår. Planer for høsten er lagt, og nå skal de settes ut i livet. Vi
har jobbet ett år med menighetsutvikling, og lagt strategier for hva vi ønsker i tiden fremover.
Nye tilbud skal startes opp, og vi skal gjøre en del med kirkebygget vårt. Det kan være lett å
tenke på alt som skal gjøres, og at vi ikke er så mange å dele oppgavene på. Det er da vi må
huske på det som Mathea minnet meg på, og som Hebreerbrevets forfatter oppfordrer oss til: Se
på Jesus! Han er grunnen til at vi har en menighet – ER en menighet. Og vi skal ikke gjøre det i
egen kraft! Med blikket festet på Jesus får vi den kraft vi trenger, kan vi legge av alt som tynger
oss, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. 

Derfor, når vi har så stor en sky av vitner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og
synden  som  så lett  fanger  oss  inn,  og med utholdenhet  fullføre  det  løpet  som ligger  foran
oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender, Jesus.
 
Jeg gleder meg til å fortelle flere bibelfortellinger med flanellograf i kirken. Jeg gleder meg til å
fortelle Mathea og alle de andre barna som kommer, om ham som elsker oss med en uendelig
kjærlighet, som hjelper oss i hverdagen, og som ønsker at vi skal dele kjærligheten med andre.
Jeg gleder meg til et nytt arbeidsår hvor vi som menighet på ulike måter kan få peke på Jesus, og
invitere til  et  inkluderende fellesskap med Jesus i sentrum. Jeg ønsker med mitt  liv og min
tjeneste å si: «Se på Jesus!» 
 
Hilde Kr. Hannestad Tveter
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Død
 

William Ostermann 
Allerede  i
etternavnet
Ostermann
ligger  det  en
viktig  kilde  til
fortellingen  om
William.
Navnet  tilhørte
en  ung,  modig
og  raus  jente
Adele som
flyktet fra Wien
under  første

verdenskrig og som i en alder av bare 18 år
giftet  seg  med  Trygve  Hansen  i  Porsgrunn.
Hennes  etternavn  ble  familiens  etternavn.
William ble født den 18.september 1927.
Etter artium gikk han på Statens Gymnastikk-
skole,  Idrettshøyskolen  i  Danmark  og
Infanteriets  Befalsskole.  Etter  tjeneste  som
instruktør  i  Tysklandsbrigaden  tok  William
videre utdannelse på Oslo Lærerskole. Det var
her han møtte sin første kone Liv og de giftet
seg mai 1952 i Stavanger. Så kom barna Brit,
Steinar og  Leif Trygve.
William ble ansatt som adjunkt med opprykk
på  Nylund  skole  i  Stavanger  i  1951  og  det
overrasker ingen at han spesialiserte seg innen
kroppsøving, forming og norsk.   Han ble på
Nylund  de  neste  40  år  inntil  han,  da  som
rektor, ble pensjonist. 
William  elsket  leker/konkurranser  av  alle
slag..  Han  var  inkluderende  og  raus,  om-
gjengelig, imøtekommende og snill.
I  begynnelsen  av  syttitallet  gikk  ekteskapet
mot slutten og det ble en omstilling i livet. Et
nytt kapittel begynte etter hvert. På en Idretts-
statuettfest  traff  han  Åsta  som  han  senere
giftet  seg  med  i  1977  i  Bispekapellet  til
Stavanger Domkirke. I denne nye familien ble
William stefar til Helge, Svein Inge og Bente.

William var sammen med Åsta til  Stavanger
Metodistmenighet  og  her  sang  han  i
Sangkoret, og for ikke så lenge siden fikk han
medalje for 40 års medlemskap i koret.. Han
ble  også  et  medlem  i  kirkens  mannsgruppe
som  møttes  regelmessig  for  å  ta  opp  tema
relevant  til  livets  gang.  Som  forfatter  ga
William ut 6 diktbøker, men han var ikke bare
fargerik i  sin bruk av tekst,  han var også en
begavet kunstmaler og hadde flere utstillinger
av sine verk.  Etter hvert  ble han medlem av
Malergruppen Paletten.
Som pensjonister reiste William og Åsta mye
både i innland og utland samtidig som de delte
gode stunder med familien i hytten i Lyngdal
og  senere  i  deres  prisbelønte  kolonihage  på
Eiganes.  William,  som den  atleten  han  var,
fortsatte å jogge til har var langt oppi 80-årene
og deretter deltok han ivrig på hjertetrimmen.
Han hadde til og med egen trimløype i skogen
utenfor Lassa.
I løpet av Williams lange liv har familiene på
begge sider  vokst  og  hele  tiden var  William
veldig glad i  sine til  sammen 7 barnebarn, 5
bonus  barnebarn,  8 oldebarn  og  6  bonus
oldebarn som alle vil savne ham.
Etter  at  han  feiret  sin  90  års  dag  begynte
helsen  å  svikte  og  de  siste  måneder  ble
William  svakere.  Han  døde  på
Universitetssykehuset  i  Stavanger fredag den
20.juli.  William  Ostermann  ble  begravet  fra
Metodistkirken  i  Stavanger  31.  juli.  Prest
Charles Jourdan forrettet.
Vi  takker  Gud  for  William  Ostermanns  liv
blant  oss  og  vi  lyser  fred  over  hans  gode
minne. 

Konfirmanter på Londontur
Helgen 13 til 16 april reiste årets konfirmanter
fra  vårt  område  på  tur  til  London,  sammen
med flere andre metodistmenigheter i Norge.  
Årets  konfirmantleir  bestod  av  underkant  av
50  konfirmanter  fra  Flekkefjord,  Skien,
Hvittingfoss,  Stavanger,  Bergen,  Trondheim
og Porsgrunn.  Denne  turen  er en  frivillig del
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av konfirmantopplegget. Hensikten med leiren
er  å  lære  mer  om  metodistenes  historie  og
opprinnelse.  Det ble  lagt  opp  et  program på
forhånd med både undervisning, bønn, ord for
kvelden og fritid.
Konfirmantene  bodde  på  The  Highbury
Center,  som  er  et  kristent  gjestehus  midt  i
London. 

Kirkebesøk
Fra  programmet  kan  vi  nevne  besøk  på
Evening  Song   i  St.Paul`s  Cathedral.
Konfirmantene fikk sitte i koret i kirken, noe
som var en flott opplevelse. I denne kirken er
koret plassert langt framme i kirken, slik at de
dermed både fikk se og høre bedre. 
De besøkte  også Wesley Chapel,  stedet hvor
det første metodistkapellet ble bygget og hvor
metodismens grunnlegger bodde 11 år av sitt
liv.  På  søndag  kveld  dro  konfirmantene  til
menigheten Holy Trinity Brompton.
Mandagen  deltok  konfirmantene  på  guds-
tjeneste i Westminster Methodist Central Hall.

Kultur
På en slik tur ble det selvsagt også tid til fritid,
og London er en kulturby som kan by på mye
spennende.  Mange  fikk  med  seg  musikaler
som ”Mamma Mia” og ”42nd street”. Andre
dro på Madame Tussaud,  sightseeing,  kjøpe-
gater og museum. 
Hektiske  dager  til  tross:  Det  var  en fornøyd
gjeng med konfirmanter som kom hjem etter
turen.
Fra Stavanger Metodistmenighet reiste konfir-
mantene og noen litt eldre ungdommer. 

Her utenfor Wesley Chapel.  Hege Bergjord og
Torgeir Tveter var ledere.

Trine Helene Riise  

****************

MYLDREDAGER!
Hver mandag fra klokka 17.00 fra 27. august
(- 8.oktober høstferie)
Vi starter med en middag inkl. kaffe
JUNIOREN er i gang fra kl. 17.45! Her er det
div. aktiviteter for barn
opptil  ca  konfirmant-
alder (vi vil gjerne høre
dine ønsker og behov!).
Kvelden  avsluttes  med
en samling for alle.

Toaletter 
Vi  informerer  om  at  nå  er  alle  toalettene  i
kirken kjønnsnøytrale. 

Staben 
Menighetsråd  og  personalkomite  har  drøftet
hvor mange stillinger vi skal ha som er lønnet.
Det er en kjensgjerning at driftskostnadene og
særlig  lønnsutgifter  har  vært  høyere  enn  det
inntekten tilsier. Vi har «penger på bok» som
vi  kan  bruke  av,  men  vi  har  også  et  stort
kirkebygg som krever en del investeringer for
tiden. Det er derfor besluttet at det skal bare
være en prestestilling i 100% og en sekretær i
19%  stilling  og  timebasert  arbeid  med
regnskap. 10% vaktmester og ca. 15 % stilling
som renholder. Organist er i 50 % stilling. Vi
har  tillegg  en  praksisplass  på  vedlikeholds
arbeid gjennom NAV. Vi er glade for at mange
er  villige  til  å  stille  opp  som  frivillige når
staben  reduseres. 
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Salig er tørsten
Stavanger, 
lørdag 20. okt 09.30 – 17.00
Foredrag, seminarer og verksteder.
Påmelding via checkin.no
Magasinet  STREK  og  Stiftelsen  Areopagos
inviterer  til  en  dag  med  seminarer  og
smakebiter av klassiske kristne praksiser som
nærer troslivet.
Jan-Olav  Henriksen  holder  hovedforedraget

«Hvordan kan vi ha en
klok  helbredelses-
praksis?»
Når man er syk lengter
man  etter  å  bli  frisk
igjen.  Og
behandlingstilbudene er
mange,  innenfor  og
utenfor skolemedisinen,
innenfor  og  utenfor

kirken.  Forbønn  for  syke  har  alltid  vært  en
kirkelig  praksis,  dessverre  også  med  mange
innslag av usunn praksis, senest dokumentert i
VG sin artikkelserie, «Mirakel-predikantene».
Jan-Olav  Henriksen  er  den  begavede
professoren som fikk varme hender i gave da
han  ble  50  år.  «Bibelen  kaller  ikke
helbredelser  for  mirakler,  noe  overnaturlig.
De kalles undere, noe å undre seg over», sier
Henriksen.  Med  personlig  erfaring  fra  egen
helbredelsespraksis,  og  med  et  reflekterende
blikk på fenomenet, peker Jan-Olav Henriksen
på en sentral kristen trospraksis som ikke må
gå tapt.
Foredrag  og  seminarer  er  i  St.  Petri  og
Metodistkirken. 

Gudstjenester og 
Prekenserier 

I  høst  vil  det  være  noen  ulike  prekenserier
eller tema for gudstjenestene.
Vi starter arbeidsåret med sommerfestens tema
“Hva er da et menneske?” 

Det  blir  to  gudstjenester  om  bibelen  og
hvordan vi forstår og tolker den, og hvordan
forholder  vi  oss  til  hverandre om vi  ikke er
enige. 
Hovedserien i høst heter «Hvorfor?». Livet har
mange hvorfor – hvorfor er det så mye lidelse?
Hvorfor  er  det  så  mange  ubesvarte  bønner?
Kanskje er dette gudstjenester du kan invitere
med deg noen som vanligvis ikke går i kirken?
Det  vil  også  bli  en  forandring  ved  at  vi  en
søndag  i  måneden  ikke  har  gudstjeneste  på
formiddagen.  Det  vi  bli  to  sinnsroguds-
tjenester og en sangkveld. På sangkvelden blir
det sanger av Bjørn Eidsvåg som er tema. 
Hva er en Sinnsrogudstjeneste?
Jo,  en  enkel  gudstjeneste  for  søkende
mennesker,  for  mennesker  i  tolvtrinnsfelles-
skap med  deres  pårørende  og  ellers alle som
har lyst til å komme. Sinnsrogudstjenesten vil
gi mennesker livsmot og håp i hverdagen.
Gudstjenesten er åpen og inkluderende og har
lånt sitt navn fra sinnsrobønnen som avslutter
alle  møter  i  fellesskap  som  jobber  etter
tolvtrinnsprogrammet.  Gudstjenesten  har
innslag  av  bønn,  nattverd,  lystenning,  tid  til
stillhet  og  ettertanke.  Det  vil  være  en  som
deler fra  sitt  liv og en kort  preken kalt "Fra
hjerte  til  hjerte".  Musikken  har  en  viktig
funksjon  i  samlingen,  og  vi  bruker  ulike
musikere som gir oss variert musikk.
Gudstjenesten avsluttes med sinnsrobønnen:
Gud,  gi  meg sinnsro til  å  godta de  ting  jeg
ikke kan forandre, mot til å forandre de ting
jeg kan og forstand til å se forskjellen.

Menighetens DNA
22.  og  23.  september  kommer
Hilde Marie Øgreid Movafagh til
Stavanger  for  å  holde  en  spennende  preken
om menighetens grunn-leggende byggestener,
eller  DNA.  Hvem er  vi  som menighet,  hvor
kommer vi fra og hvor vil vi?  I en kirke som
nasjonalt preges av splittelse er det viktig  å
finne   felleslinjene,   å  huske  vår identitet
som menighet. 
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Med et  skråblikk tilbake  til  begynnelsen,  og
hvordan vi har utviklet oss gjennom tiden, blir
det lettere å forstå hvor og hvem vi er, og hvor
vi  vil.  Hilde  Marie  er  rektor  ved  metodist-
kirkens  teologiske
seminar,  og Stipendiat  i
systematisk teologi, MF.
Hun  sitter  også,
nasjonalt  og  inter-
nasjonalt, i  flere  utvalg
som  arbeider  med
kirkens  teologi  og
utdanning,   og  er  selv
vokst opp i Stavanger. 

Hun  var  en  del  av  menigheten  her  til  hun
flyttet  i  1993.  Hun har  derfor  egen  erfaring
med hvordan menigheten har forandret seg de
siste  25 årene  og vil  dele  av sine  erfaringer
både  fra  et  personlig  og  et  teologisk
perspektiv. 

Besøk 
Trenger  du  besøk,  eller  vet  om  noen  som
trenger besøk fra kirken, så arbeider vi med å
fornye  våre  lister  og  rutiner.  Gi  beskjed  til
presten  eller  Diakonileder  Emma  Olivieri
Askevold.

vår
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Konfirmasjon
Søndag  6.  mai  var  en  høytidsdag  med
strålende  sol  og  7  spente  konfirmanter  og

deres familier.  En stor forsamling delte gleden
sammen  konfirmanter  og  ledere,  som hadde
forberedt gudstjenesten med sang og lesninger.
Og vi  fikk  være  vitne  til  det  aller  viktigste,
nemlig å be for de unge på vei ut livet. 

Det  var  ikke  mange  tørre  øyne  når  7
konfirmanter  kneler  og  Åse-Beste  Siljedal
synger  «Ungdommens  frelser».  I
gudstjenesten talte Pastor Torgeir Tveter om at
vi  tilhører Kristus  og er elsket  uansett. I
gudstjensten  deltok  også  Trine  Riis,
Sangkoret og Åse-Beate Siljedal.
Årets konfirmanter var: Mila Therese Unlayao
Slettebø,  Hemming  Nyborg  Larsen,  Idunn
Larsen,  Diane  Isabelle  Abiyoro  -Olsen,
Gunnar  Glinda   ,  Simen  Benjamin  Wathne
Khan, Synne Angell-Olsen Birkeland

Vi sier gratulerer og Guds velsignelse. 
Vis  verden  et  glimt  av  Guds  herlighet.
Framtiden tilhører dere - dere tilhører Kristus.
For jeg  vet  hvilke tanker jeg  har med dere,
sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp. 
 Jeremia 29  
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Avskjed 
På  takkedagen  var  det  avskjed  med  Victor
Sekyere og Åse-Beate Siljedal. 
Victor Sekyere har vært et år som assisterende
pastor og fortsetter i økt stilling i Egersund og
som  vikarprest  på  distriktet.  Vi  takker  for
innsatsen han gjorde hos oss. Det ble arbeidet
med  å  få  til  grupper  og  samlinger  for
afrikanske,  og  særlig  med  å  skape  bedre
kontakt  med  menighetens  gassiske

medlemmer.  Han har talt en gang i måneden
og  deltatt  på  norskkurs  som  altmuligmann.
Åse-Beate Siljedal har vært menighetsarbeider
siden  høsten  2015.  Hun  har  hatt  ansvar  på
kontoret  og  mye  av  barne-  og  ungdoms-
arbeidet. Vi takker for god jobb med både tall,
bokstaver og mennesker. Du blir savnet og vi  

ønsker deg og familien lykke til i Flekkefjord.
Åse-Beate  begynte  i  august  som
menighetssekretær  i  Metodistkirken  i
Flekkefjord. 

Vi  takker  for  samarbeid  og  ber  om  Guds
velsignelse for begge.

Koret
Kari  Sivertsen  ble  på
sangkorets  årsmøte  i
april   hedre  med
æresmedlemskap .
Vi takker for lang tro
tjeneste i sangkoret

******************
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Renholder 

Metodistkirken i Stavanger søker renholder inntil 5 
timer i uken. Lønn etter avtale.
Arbeidet bør utføres torsdag eller fredag.

Søknad /spørsmål sendes daglig leder Torgeir Tveter

Epost : torgeir.tveter@metodistkirken.no
Telefon:472 43 230



MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
SØNDAG 2. SEPTEMBER 
Kl 11.00 Generasjonsgudstjeneste/v Marit 
Bjørnevik og Anne-Marie Knaus Knudsen.
Nattverd /bønnevandring og Kirkekaffe.

Mandag 3. september
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 4. september 
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 6. september 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 7. september 
Kl 19.00 KYM

SØNDAG 9. SEPTEMBER
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Tema: “Hva er meningen med
Guds ord.”  Søndagsskole og kirkekaffe. 

Mandag 10. september 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 11. september 
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 12. september 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 13. september 
Kl 19.00 Fordypningskveld, Undervisning og 
samtale 

SØNDAG 16. SEPTEMBER 
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Tema: “Når kristne er uenige.” 
Søndagsskole og kirkekaffe 

Mandag 17. september 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 18. september 
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 19. september 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 20. september
Kl 19.00. KYM

Lørdag 22. september 
Kl 18.00 Fest i Wesleysalen. 
Kåseri/foredrag av Hilde Marie Øgreid 
Movafagh Bevertning.

SØNDAG 23. SEPTEMBER   
Kl 11.00 Gudstjeneste. 
Hilde Marie Øgreid Movafagh taler. 
Sangkoret og søndagsskole. 
Høstoffer til menighetens arbeid og kirkekaffe.

Mandag 24. september
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 25. september 
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 26. september 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 27. september 
kl 18-21 Dialogkveld: Ungdom og livssyn
Sted: Sølvberget Kulturhus

SØNDAG 30. SEPTEMBER  
Kl 19.00 Sinnsrogudstjeneste. 
Kafé fra kl 18.15 
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger

Hjerte til hjerte. 
Tema: Sinnsro.  
Nattverd / lystenning, musikk/sang 

Mandag 1. oktober
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 2. oktober
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 3. oktober
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 4. oktober
Kl 19.00 KYM

SØNDAG 7. OKTOBER. 
Kl 11.00 Gudstjeneste.

Uke 41 Skolens høstferie 

Mandag 8. oktober
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Lørdag 13. oktober
Kl 14.00 Vielse 

SØNDAG 14. OKTOBER, 
«Diakoniens dag»
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Tema: Hvorfor? Hvorfor lidelse? 

Nattverd, kirkekaffe. 
Offer til diakonalt arbeide 

Mandag 15. oktober
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 16. oktober
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 17. oktober
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 18. oktober
Kl 19.00 KYM

Lørdag 20. oktober
Salig er trøsten – Foredrag, seminar og  
verksteder.
Kl 09.30 -17.00
Se egen omtale og 
http://www.areopagos.no/om-
areopagos/arrangementer/salig-er-toersten4

SØNDAG 21. OKTOBER 
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Tema: Hvorfor? Hvorfor ubesvarte bønner?
Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Mandag 22. oktober
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 23. oktober
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 24. oktober
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 25. oktober  
Kl. 18-21 Dialogseminar: Kirken møter 
moskeen
Sted: Sølvberget kulturhus

Lørdag 27. oktober
Kl 15.00 Aktivitetsdag for barn og unge
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger

SØNDAG 28. OKTOBER 
“Bots- og bønnedag” 
Kl 18.00. Sangkveld/v Håvard Jøranson og 
Paul Nesse 
Vi synger Bjørn Eidsvåg sanger.

Mandag 29. oktober 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Tirsdag 30. oktober
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 31. oktober 
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 1. november
Kl.19.00.KYM

SØNDAG 4. NOVEMBER. Allehelgensdag  
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter.
Tema: Hvorfor? Hvorfor er Guds vilje så 
vanskelig å forstå  
Sangkoret. Nattverd. Kirkekaffe. 
Søndagsskole.

Mandag 5. november
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 6. november
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 7. november 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 11. NOVEMBER 
Søndag for de forfulgte.
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter.
Søndagsskole. Kirkekaffe 

Felles samling på kvelden i regi av FMS mer 
informasjon kommer 

Mandag 12. november 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Middagsservering 
Kl 18.00 Junior / Myldredag 

Tirsdag 13. november 
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 14. november 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 15. november 
Kl19.00 KYM

SØNDAG 18. NOVEMBER
MBU dagen
Kl 11.00 Generasjonsgudstjeneste/v Tveter. 
Soul Children fra Flekkefjord synger. 
Kirkekaffe. 
Offer til Metodistkirkens Barne og ungdoms 
forbund 

*************

Ut I Lyset 
Utstillingen «Ut i lyset» i mai inspirerte mange til
å  male  og  kjøpe  bilder.  Helge  B  Skånlund  og
Birgithe  Grandahl  besøkte  Stavanger  og
menigheten med utstillingen «Ut i Lyset» Det ble
også  hold  Malerkurs  på  «Junior»  flere
kunstnerspirer ble «født»
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FELLESSTOFF

Per-Endre  Bjørnevik takker    
for seg 

Per-Endre
Bjørnevik slutter nå
som  hovedstyre-
leder,  etter  å  ha
sittet til sammen 13
år  i  hovedstyret,
hvor 12 av dem har
vært  som  leder.
Først  i  perioden
1991-1998  og  nå
fra  2014  til  2018.
Han  sitter  også  i
Sentralkonferansens  råd  og  er  leder  av
biskopskomiteen      for      Metodistkirken    i
Nord-Europa  og  Baltikum.  I  tillegg  er  han
Europas representant  i  det  styret  for   GCFA
som  står  for  General  Council  on Finance
and Administration. Dette er United Metodist
Churchs  globale  styre  for  finanser  og
administrative  saker  som  vanligvis  møtes  i
Nashville i USA 2-4 ganger i året. 
Jeg  tok  kontakt  med  Per-Endre  for  å  høre
hvordan det har vært å sitte i hovedstyret og
hva  han  skal  gjøre  fremover.  Han  uttrykker
glede over å ha fått sitte i hovedstyret og sier
at det har vært et privilegium å inneha vervet.
Han forteller at han har blitt kjent med masse
flotte og spennende mennesker, og at det har
vært veldig interessant å sette seg inn i, å lære
og forstå kirkens organisasjon og ledersystem.
Vervet  går  i  hovedsak  ut  på  å  lede  hoved-
styremøtene,  men Per-Endre har også sittet  i
Hovedstyrets  arbeidsutvalg,  i  Eiendoms-  og
økonomiutvalget  og  i  kirkens  lønns-
forhandlingsutvalg.  Ellers  har  han  møtt  til
årskonferansens samlinger og har hatt ansvar
for å legge frem hovedstyres rapport. Han har
også hatt  mange møter  med daglig leder  for
hovedkontoret for å planlegge møter, og for å
drøfte og følge opp saker. 
Selv om arbeidet har  vært spennende  kan han

fortelle  at  det  også har vært litt  krevende  til
tider,  spesielt  med  tanke  på  oppgavene  som
omhandler  lønnsforhandlinger.  Han  forklarer
at  den  største  utfordringen  har  vært  å  finne
balansen  mellom  kirkens  og  menighetenes
økonomi på den ene siden, og gode lønns- og
arbeidsbetingelser for prestene og diakonene i
menighetstjeneste  på den andre.  I  tillegg har
vervet  skapt  mange  reisedager  som  gjør  at
man er mye vekke hjemmefra, som er slitsomt.
Og  han  innrømmer  at  det  også  har  vært  en
utfordring å kombinere vervet med jobb.Selv
om  Per-Endre  nå  trår  til  side  som
hovedstyreleder og lar Audun Westad ta over,
forsvinner  på ingen måte  metodistbautaen ut
av  tjeneste.  Han  fortsetter  som  Europa
representant  i  GCFA,  og  blir  sittende  i
Sentralkonferansens  råd  og  er  leder  av
biskopskomiteen  for  Metodistkirken  i  Nord-
Europa  og  Baltikum.  Jeg  vil  med  dette  på
vegne  av  menigheten,  få  avslutte  med  å  si
tusen takk for lang og tro tjeneste i hovedstyre
Per-Endre, Gud velsigne deg!

Ingrid Jøranson

Sommerens gudstjenester
Det  har  vært  gudstjeneste  hver  søndag  i
sommer  i  begge  menigheter.  Første  og  siste
gudstjeneste  hadde våre to menigheter felles.
Vi begynte i Sandnes, og avsluttet i Stavanger.
Menighetens  tidligere  organist,  kantorstudent
Eirik  Andreas  Paulsen,  har  spilt  i  samtlige
sommergudstjenester  i  Sandnes +  fellesguds-
tjenesten i Stavanger! Tusen takk til Eirik for
flott musikk gjennom hele sommeren! 
Takk  også  til  dere  som  har  bidratt  i  guds-
tjenester  i  Sandnes:  Kari  Elise  Handeland,
Rolf  Undal  og  Charles  Jourdan,  i  tillegg  til
Hilde Tveter. I gudstjenesten 29.juli hadde vi
flott sang og musikk av Carl Waylon Nelson
og Svein Olav Aase.  Takk også til  dere som
sørget  for  at  det  var  kirkekaffe  etter  hver
eneste gudstjeneste. I Stavanger var det Marit
Dahl Thorgersen,  Erik Nyborg,   Anne-Marie 
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FELLESSTOFF

Knaus Knudsen og Lars Slettebø, i tillegg til
Torgeir  Tveter  som  har  hatt  ansvar  for
gudstjenester.  En  stor  takk  til  dem,  til
organistene  Hulda  Drange  og  Bjørn  Terje
Bertelsen,  og  til  de  som  har  sørget  for
kirkekaffe hele sommeren. Det har også vært 4
sommersamlinger  på  onsdager  i  kirken  i
Stavanger.

Menighetsbladet og nye 
personvernregler

Nye personvernregler  trådte i  kraft i  juli,  og
det  får  konsekvenser  også  for  utsendelse  av
menighetsbladet.  Å  sende  bladet  til
menighetenes  medlemmer  (også  menighets-
barn/døpte  medlemmer)  er  uproblematisk,
men vi  må innhente skriftlig samtykke for  å
sende  bladet  til  de  som  ikke  tilhører
menigheten. Dere som ikke er medlemmer vil
motta  et  brev i  posten med informasjon  om
hva dere skal gjøre dersom dere fortsatt ønsker
å motta bladet.

Konferanse: 
Veier til frigjøring
Fredag 9. november 2018 
kl 10.00 - 17.00
:Metodistkirken i
Fyllingsdalen, Vestlundveien
27 (Bergen)
Arrangør er Treffpunkt Recovery i samarbeid 
med Bjørgvin bispedømme
Veier til frigjøring - en konferanse om 12 trinn
til livsmot og håp
Medvirkende: Ole Jakob Vestvik, 
Hilde Sanden-Bjønness, Torbjörn Freij, 
Laila Riksaasen Dahl og Yngvar Ruud
Pris: 200,- inkl. lunsj
Påmelding  innen  1.  november  2018  via
Checkin
Er du interessert i å delta ta og lære mer om
sinnsro  gudstjeneste  og  recovery  ta  kontakt
med pastor Torgeir Tveter. 

******************

Fra Barnevennen 1932
Hvad er Guds ord for oss?
En troende mann skulde foreta en reise, og mens han holdt på å pakke sin kuffert, fikk han
besøk av en venn. Mens han holdt på å pakke, sa han: «Jeg har ennu en liten plass i min kuffert.
Der skal jeg ha min reisehåndbok, en lampe, et speil, et teleskop, endel fotografier, en bundt
med brev, en salmebok og et skarpslipet sverd. Og alt dette får ikke opta større plass enn 12x19
cm."
«Hvordan kan du klare den sak?» sa vennen.
«Det går lett, lød svaret, «for bibelen inneholder alt det jeg nu har regnet op, og mere til!»

JEG ER DØREN 
En reisende som kom hjem fa Palestina fortalte at han en dag i nærheten av Betlehem så en 
fårehjord som var beskyttet i en sterk innhegning, men hadde ingen dør.
«Hvor er døren?» spurte han den arabiske hyrde.»
«Jeg er døren», svarte hyrden.
«Jeg legger mig i døråpningen så ingen kan komme ut og ingen ulv kommer inn uten å få med 
mig å gjøre. «Jeg er døren til fårene! 
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TILLITSVALGTE 2018-2019 Stavanger
MENIGHETSRÅD
Leder: Håvard Jøranson
Nestleder: Emma Olivieri Askevold
Sekretær: Hege Bergjord
Legleder: Marit Dahl Torgersen
Leder for økonomi og eiendomsutvalg: På valg
Leder for personalutvalg: Marit Dahl Torgersen
Leder for nominasjonskomite : Menighetsprest
Leder for MED-utvalget (misjon, evangelisering og diakoni):
Emma Olivieri Askevold
Barne- og ungdomsrådets leder: velges av BUR: Hege Bergjord
Kontaktkvinne (Metodistkirkens kvinner):
Rådsmedlemmer under 30 år innstilles av BUR: Trine Riise
Følgende har også sete i Menighetsrådet: Legdelegatene, Menighetsprestene

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: Marit Dahl Torgersen
Valgt for 3 år: Susanne Mall Svendsen
Valgt for 2 år: Øyvind Gabrielsen
Valgt for 1 år: Einar Klinkenberg , Marit Dahl Torgersen
Ex officio: Menighetsrådets leder, menighetsprest, legdelegater
Pastor og ansatte møter etter KOs bestemmelser.

Nominasjonskomite:
Leder: Menighetsprest
Valgt for 3 år: Einar Klinkenberg og Reidun Sirevåg
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Valgt for 2 år: Hege Bergjord, Aina H. Glinda
Valgt for 1 år: Anne Rhode, Kirsten Egge 

ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALG
Leder: 
Valgt for 3 år: Annette Riise, Paul Fridtjov Brekklund,
Valgt for 2 år: Randi Sunde Thorsen og Torunn Herabakka
Valgt for 1 år: Per-Endre Bjørnevik og Hege Bergjord
Ex officio: HMS og Branntilsyn: Arne Helliesen
Vaktmester, menighetsrådets leder og menighetsprest

VIRKSOMHETSRÅD
MISJON, EVANGELISERING og DIAKONI (MED)
Leder: Emma Askevold
Valgt for 3 år: Annette Riise, Anne Rohde, Vally Haugvaldstad
Valgt for 2 år: Sigrunn Klinkenberg, Arild K. Gabrielsen, Emma Askevold
Valgt for 1 år: Berit Hoelgård, Marianne Olstad, 

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 og BUR

Planleggingsgruppe for Menighets- og misjonsutlodning:
Leder: Marit Dahl Torgersen
KYM, menighetsprest ex officio
 
ANDRE TILLITSVALGTE
Revisorer- Hovedregnskap: Svein Børge Ueland
Revisor - Underregnskaper: Hans Petter Angell-Olsen og Annette Riise
Avholdsfolkets fellesutvalg: Hulda Drange
Representanter til Samarbeidsrådet for tros og livssynsorganisasjoner: 
Torgeir Tveter vara: Hege Bergjord
Kollektører og kollekttellere: Tjenestegruppene
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Redaktør for menighetens hjemmeside: 
Ansvarlige for menighetens facebook side: Torgeir Tveter og Hege Bergjord
Leder bønnemøte: Åse Thoresen
Leder bibeltimen: Helge Koch 

Informasjoner/ Organisasjoner 
Metodistkirkenes Kor 
Leder: Reidun Sirevaag,
Kasserer: Sigrunn Klinkenberg
Metodistkirken kvinner:
Barne og ungdomsrådet (MBU)
Leder: Hege Bergjord
Kasserer: Hege Bergjord

Lokallagene:
Søndagskole/ BeTweens:
Hjemme hos: Emma Olivieri Askevold
Ungdomsgruppe: Torgeir Tveter
Junior: Torunn Herabakka
Ansvarlig Myldredags middag: Torgeir Tveter

Valg ved menighetskonferansen i april 2018 Sandnes
Menighetsrådet:
Menighetsrådets leder: Per Skarung
Menighetsrådets sekretær: Heather Jourdan (misjon)
Kasserer: Jan Ivar Nicolaisen
Personalkomiteens representant: Anne-Liv Egir
Medhjelper: Trond Egir (forvaltning)
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: Trond Egir
Varadelegat Årskonferansen: Cathrine Skarung
Menighetsrådets arbeidsutvalg består av: leder, kasserer og begge prestene
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Personalkomiteen:
Personalkomiteens leder: Anne Liv Egir
Medlem: Kari Elise Handeland
Medlem: Thor Ingolf Helgesen
Ex officio: Prest og legdelegat

Forvaltningsrådet er lagt ned, og forvaltningssaker tas nå opp i menighetsråd. 
Det er opprettet en programkomitè, som skal planlegge gudstjenester og andre 
samlinger.

Programkomiteen:
Cathrine Skarung
Charles Jourdan
Hilde Tveter
Komiteen kan knytte til seg flere medlemmer etter hvert.

Nominasjonskomiteen:
Nominasjons-komiteens leder: Prest Hilde Tveter
Medlem: Rolf Undal
Medlem: Jan Ivar Nicolaisen
Medlem: Eva Skarung

«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 hjemmesiden: 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: Trond Egir
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

14. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 26. august 

Grünerløkka, Oslo IMCO og Furuhuset 
Prest Terje Nilsen

1 Kong 8:(1, 6, 10-11), 22-
30, 41-43;  Salme 84; Efes 
6:10-20-.Joh 6:56-69

15. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 2. september

Moss
Prest Anne Berthling

Høys 2:8-13; Salme 45:1-2,
6-9; Jakob 1:17-27; Markus
7:1-8, 14-15, 21-23

16. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 9. september 

Fredrikstad
Prest Ole Martin Andreassen

Ordspr. 22:1-2, 8-9, 22-23; 
Salme 125; Jakob 2:1-10, 
(11-13), 14-17; 
Markus 7:24-37

17. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 16. september 

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

Ordspr. 1:20-33; Salme 19; 
Jakob 3:1-12; 
Markus 8:27-38

18. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 23. september

Porsgrunn
Prest Vidar S. Bjerkseth

Ordspr. 31:10-31; Salme 1; 
Jakob 3:13-4:3, 7-8a; 
Markus 9:30-37

19. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 30. september

Larvik
Prest Idar Halvorsen

Ester 7:1-6, 9-10, 9:20-22; 
Salme 124; Jakob 5:13-20; 
Markus 9:38-50

20. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 7. oktober 

Diakoniens dag Job 1:1; 2:1-10; Salme 26; 
Hebr. 1:1-4; 2:5-12; Markus
10:2-16

21. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 14. oktober 

Horten
Prest Hilde Sanden-Bjønness

Job 23:1-9, 16-17; Salme 
22:1-15; Hebr. 4:12-16; 
Markus 10:17-31

22. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 21. oktober

Hvittingfoss og Skien                          
Prest Andreas Kjernald 

Job 38:1-7, (34-41); Salme 
104:1-9, 24, 35c; Hebr. 5:1-
10; Markus 10:35-45

 23. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 28. oktober 

Øståsen
Prest Christina Thaarup                    
Diakon Olav Øgreid 

Job 42:1-6, 10-17; Salme 
34:1-8, (19-22); Hebr. 7:23-
28; Markus 10:46-52

Alle helgens søndag – 
Søndag 4. november 

Hønefoss og Kongsberg                    
Prest Kjell A. Johansen 

Rut 1:1-18; Salme 146; 
Hebr. 9:11-14; 
Markus 12:28-34

25. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 11. november 

Drammen
Prest Anne Grete Spæren Rørvik

Rut 3:1-5; 4:13-17; Salme 
127; Hebr.9:24-28; 
Markus 12:38-44

26. søndag i 
treenighetstiden – 
Søndag 18. november 

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund 
Metodistkirkens Speiderkorps
Leder Stephanie Buadu
Sekretær Christel Otterlei Bjerkeseth Korpsleder
Vegar Gulli 
MBU-dagen

1 Sam 1:4-20; 1 Sam 2:1-
10; Hebr. 10:11-14 (15-18), 
19-25; Markus 13:1-8
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
SØNDAG 02.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Tema: Troshistorie. 
Sang av Ida Johanne Wahl. 
Kirkekaffe.
 
Tirsdag 04.september:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Dagens gjester: Heather og Charles Jourdan. 
Tema: På tur til Kenya. 
Bevertning

Onsdag 05.september:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotogruppe. 

SØNDAG 09.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Tema: Troshistorie. 
Kirkekaffe

Lørdag 15.september
Kl. 18.00:  Konsert med studenter fra 
«utøvende musikk» ved universitetet i 
Stavanger. 

SØNDAG 16.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Tema: Troshistorie. 
Nattverd. Kirkekaffe.

Mandag 17.september:
Kl.16.30: Mandagsmiddag for hele familien.
 
Onsdag 19.september:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotogruppe. 

SØNDAG 23.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade. Sang av Eiri Hovda Røen. 
Andakt ved Hilde Tveter. Kirkekaffe. 
Speidingens dag med tur etter gudstjenesten.

SØNDAG 30. SEPTEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Kirkekaffe.

Tirsdag 02.oktober:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Dagens gjest: Jan Nicolaisen 
Tema: Primula – Blomster med variasjoner» 
Sang av Svilandskarene, Bevertning

Onsdag 03.oktober:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotogruppe. 

SØNDAG 07.OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste. Diakoniens dag. 
Preken ved Claire Gouldthorpe. 
Charles Jourdan leder. 
Sang av Christina S. Hanssen. 
Kirkekaffe

Onsdag 10. oktober:
Kl.14.00-16.00
Mat for menn. «Nødutgang» 
Se side 23

SØNDAG 14. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Nattverd. Kirkekaffe. 

Mandag 15.oktober:
Mandagsmiddag for hele familien

Onsdag 17.oktober:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotogruppe. 

Lørdag 20.oktober:
Kl.15.00-17.00: Familiesamling. Sang, lek, 
aktiviteter, fortellinger om Jesus, og mat.

SØNDAG 21.OKTOBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade, andakt v/Hilde Tveter
Bokutdeling til barna, kirkekaffe
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Onsdag 24.oktober:
Kl. 20.00: Konsert med Camilla Myrås

SØNDAG 28.OKTOBER:
Kl.11.00: Høsttakkegudstjeneste. 
Preken ved Magnar Mæland. 
Hilde Tveter leder. 
Musikk av Benedikte S. Larsen. 
Høstoffer til menigheten. Kirkekaffe.

Onsdag 31.oktober:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotogruppe. 

SØNDAG 04.NOVEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Allehelgensdag. Minneord og lystenning. 
Musikk av Cecilia Rossi på obo. 
Nattverd. Kirkekaffe.

Tirsdag 06.november:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: 
Forfatter Janne Stigen Drangsholt. 
Tema: «Humor i litteraturen». Bevertning 

Fredag 09.november:
Kl.10.00-17.00: Konferansen «Veier til 
frigjøring» i Metodistkirken i Fyllingsdalen, 
Bergen. 

SØNDAG 11. NOVEMBER:
Søndag for forfulgte!
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Kirkekaffe

Onsdag 14.november:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotogruppe. 

Lørdag 17.november:
Kl.11-14.00 Misjonsmarked. Salg av 
håndarbeider, utlodning og kafeteria

SØNDAG 18. NOVEMBER:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Kirkekaffe.

Mandag 19.november:
Kl.16.30: Mandagsmiddag for hele familien

Onsdag 21. november
Kl.14.00-16.00
Mat for menn. «Nødutgang» 
Se side 23

Nytt blad sendes ut 14. november

MENIGHETSNYTT – SANDNES
Bytte av bank

Menighetsrådet  bestemte  seg  i  våres  for  å
bytte  bankforbindelse fra Sandnes Sparebank
til  Sparebanken Sør.  Det  er  flere  grunner  til
det. Blant annet får vi bedre innskuddsrenter,
og  bedre  service.  Sparebanken  Sør  er  også
banken som Metodistkirken i Norge bruker, og
som  vi  får  gode  betingelser  hos  gjennom
KNIF- avtalen. Prosessen med bankbytte er nå
sluttført,  og  vi  har  fått  nytt  kontonummer.
3000.39.53307. Dette finner du alltid på side 2
i  menighets-bladet  og  på  vår  nettside  under
Kontakter.

Misjonsprosjektet vårt
Rett før sommerferien ble det sendt 63 000 kr
til  Misjonsselskapet  som  skal  gå  til
misjonsprosjektet  vårt  –  skolen  i  Ngundu,
Zimbabwe. Det er fantastisk! Penger kommer
stadig  inn  gjennom
kirkekaffe  og  salg  fra
misjonskurvene.  Nå
mangler vi 37 000 kr på
å  nå  målet  på  100  000
kr.  Tusen  takk  til  alle
som har bidratt til dette
flotte resultatet så langt!
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Menighetsutvikling inn i ny 
fase

Det  siste  året  har  vi  jobbet  med  menighets-
utvikling  gjennom 6 samlinger  sammen med
menighetsrådgiver  Jon  Løvland.  Prosessen
startet med at vi måtte finne ut hvor vi stod.
En såkalt nå-analyse. Vi snakket om hva som
var  våre  sterke  og  svake  sider,  og  våre
begrensninger.  Så  skulle  vi  finne  våre
kjerneverdier,  vårt  verdigrunnlag.  Det  som
forteller oss hva slags menighet vi er, og også
hvordan vi ønsker å være. Vi ble enige om at
våre  kjerneverdier  er  å  være  et  kristent
inkluderende  fellesskap.  Neste  steg  var  å
finne ut oppdraget vårt som menighet. Hvorfor
er vi her? Hva skal vi gjøre? Vi endte opp med
dette oppdraget: Nestekjærlighet og glede i et
inkluderende fellesskap.  Det er det vi ønsker
å formidle, og å være!
Neste  steg  var  å  finne  noen få  visjoner.  En
visjon er et bilde. Vi skulle se for oss et bilde
av menigheten slik vi ønsket den skulle være.
Her  dukket  det  opp  mange  forslag,  men
sammen kom vi  frem til  4  visjoner  som vi
kunne samle oss om: 
1.  En  menighet  som  har  omsorg  for
hverandre,  har  det  kjekt  sammen,  deler
kristent  fellesskap  og vokser som mennesker
og kristne.
2. En menighet med mye sang og musikk. 
3.  En  menighet  hvor  alle  er  velkomne  og
oppmuntret til å delta i et fellesskap som deler
tro og liv med hverandre. 
4.  En  menighet  hvor  det  arbeides  med  et
aktivt  diakonalt-  og  misjonalt  arbeid  som
strekker seg ut over kirkens vegger. 
Hva  vil  vi  gjøre  for  å  virkeliggjøre  disse
visjonene?  Utfra  visjonene  har  vi  laget  en
strategi, og en handlingsplan. Nå skal altså det
vi  har  jobbet  med settes  ut  i  livet!  Noen av
tiltakene  vil  vi  begynne med allerede i  høst.
Av  nye  aktiviteter  kan  vi  nevne
Mandagsmiddag 1 gang pr. måned,  «Mat for
menn»  og   fokus   på   Troshistorier  i  guds-

tjenesten. Vi vil også tilrettelegg bygget bedre,
og   satse    mer   på   sang   og  musikk/-
konserter. Andre ting har et litt mer langsiktig
perspektiv,  som f.eks  å  arrangere  Alphakurs
og  gjøre  noe  med  uteområdet.  Det  ferdige
dokumentet  ligger  til  utdeling  i  gangen  i
kirken. Vi planlegger også å presentere dette
nærmere  på  en  kirkekaffe,  eller  i  et
menighetsmøte.

Troshistorier som tema på 
gudstjenester i september

I  prosessen  med  menighetsutvikling  ble  vi
enige  om at  vi  vil  ha  mer  fokus  på  å  dele
troen med hverandre. En måte å gjøre dette på
er  at  noen  forteller  sin  troshistorie.  En
troshistorie  handler  om  hvordan  troen  har
påvirket livet, og motsatt. 3 personer vil gjøre
dette  i  samtale  med  prest  Hilde  Tveter  i
gudstjenestene 2, 9 og 16 september. De vil
også velge en salme som betyr mye for dem,
som skal synges i gudstjenesten. Velkommen
til spennende gudstjenester med tro i sentrum!

Konserter
Som  tidligere  annonsert  og  meddelt  via
Facebook, arrangerer vi to konserter i løpet av
høsten. Vi som arbeider med dette gleder oss
og  håper  at  riktig  mange  vil  benytte
anledningen til å oppleve flott sang og musikk
av dyktige utøvere i kirken vår. 
Billettsalget vil snart bli lagt ut på nettet.

Onsdag 24. oktober kommer Camilla Myrås.
Artist og låtskriver Camilla Maria Myrås slapp

sitt  første  norsk-
språklige  album
«Linedanser»  i  mars
2018.   Albumet  ble
roset  av  kritikerene  og
Aftenbladet  mente  at
hun ga ut musikk alt for
sjeldent.  I  forbindelse
med  Maijazz  for  noen
år   siden   ble   hun  be-
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skrevet  som  regionens  vakreste  stemme  og
dere husker henne kanskje fra åpningen av det
nye  Stavanger  Konserthus  da  hun  var  solist
sammen  med  Stavanger  Symfoniorkester  på
Janove Ottesens mektige bestillingsverk.
Camilla  vil  spille  fra  sitt  nye  album
«Linedanser" og dere vil  og få noen smake-
biter fra hennes forrige album «Papa can you
hear me - a tribute to Barbra Streisand».
Med  seg  har  hun  de  eminente  musikerne
Bjarte  Mo  (fiolin),  Magnus  Rød  Haugland
(bass) og Robin Methlie (Gitar).

Onsdag 12. des. kommer Inger Lise Hope
Inger  Lise  har  siden
hun var liten vært å se
på  utallige  scener  i
Rogaland  og  smeltet
mange hjerter  med  sin
klokkeklare stemme og
formidlingsevne.

Hennes  navn  ble  ekstra  godt  kjent  etter
vinteren 2015 da hun spilte hovedrollen som
skjønnheten  ”Belle”  i  Disney-musikalen
«Skjønnheten & Udyret» i Sandnes kulturhus.
Inger  Lise  er  nå  endelig  aktuell  med  egen
musikk og har sluppet to singler som en start
på hennes kommende album som blir en god
blanding av pop og vise sjangeren.
Som sanger er hun svært allsidig, og selv om
musikal  er  det  som står  hjertet  nærmest,  så
liker  hun å jobbe innenfor  ulike sjangrer  og
stilarter.
“Hope har den typen x-faktor som skiller de
gode fra de enda bedre.  Hun synger aldeles
nydelig og har et imponerende register og en
utrolig finstemt dynamikk.
”Stavanger Aftenblad om “Fredelig Jul”
"Hope  har  ikke  oppholdt  seg  mange
sekundene  på  scenen  og  levert  så  mange
sangstrofer før det blir helt tydelig at hun er
et utsøkt valg i hovedrollen."
"Rogalands Avis om "Skjønnheten & Udyret"

Lydanlegget
Kirkens lydanlegg holder på å gå ut på dato,
om det ikke allerede har skjedd.
Med  de  planer  med  bl.a.  Konserter,  som
foreligger  og  allerede  er  i  gangsatt  er  det
behov både for en skikkelig oppgradering og
nytt utstyr.
I siste Menighetsråd ble det bestemt å gå for
tilbudet  vi  har  fått  fra  PAP,  ved  Jan  Olav
Sandsmark.  Han  er  meget  dyktig  på  lyd,
(mikser bl.a. Lyd for NRK), og har også levert
anlegget til Stavanger Metodistkirke.
Det  blir  nye  høyttalere  til  bruk  i  Guds-
tjenestene og ellers i kirkeskipet. Ny separat
høyttaler i sideskipet, som også kan tas med
ut til  bruk på  f.eks.  gatefesten.  Ny moderne
miksepult  blir  plassert  bak  i  salen  ved
bønnerommet.  I  tillegg  blir  det  investert  i
høyttalere  og  utstyr  for  å  kunne  arrangere
konserter tilsvarende Jubileumskonserten.

Årskonferansen
Da  Trond  Egir  måtte  melde  avbud  til
Årskonferansen med meget kort tidsfrist, fikk
en 73 år gammel pensjonist tillit til å delta på
denne,  for  Metodisstkirken  i  Norge  viktige
arrangement.
Som medlem i Arrangangementskomiteen for
to år siden hadde jeg jo en viss innsikt i hva
det  dreier  seg  om.  Men  som  delegat  blir
opplevelsen noe anderledes. I tillegg til selve
forhandlingene  ble  det  mange  hyggelige
samtaler  med  kjente  og  ukjente  fra  hele
Metodistnorge. Kjente navn fikk ansikt, da er
det  lettere å  komunisere senere.  Mange lurte
på  hvordan  jeg  opplevde  konferansen  som
første gangs deltaker. Min første tanke da var
at  jeg  ikke  hadde  opplevd  noen  store
overaskelser. Som fersk delegat følte jeg meg
velkommen og godt ivaretatt. Det hele ble en
meget positiv opplevelse jeg gjerne gjentar om
anledningen byr seg

Jan Nicolaisen
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Treffpunkt Sentrum
Igjen har vi satt sammen et variert program for
dette  semesteret.  Vi  begynner  med  en  tur
sammen med Heather og Charles Jourdan til
Kenya i september, og i oktober blir det  Jan
Nicolaisen’s  fargerike  betraktninger  om
Primula.  I  November gleder vi oss til  å høre
Janne Stigen Drangsholt,  som er barnebarnet
til  tidligere  avholdt  medlem  Ansgar  Stigen.
Hun er førsteamenuensis på UiS, en velkjent
skribent  og  forfatter  av  serien  om  Ingrid
Winter.  Videre  til  desember  er  det  den  nye
bypresten Günther Theis som er med på vårt
Advents  møte.  Han er  tidligere  sokneprest  i
Gand  Kirke  her  i  Sandnes.  Hjertelig
velkommen til dere og deres venner og kjente!

Mat for menn!
Vi inviterer godt voksne menn til å delta i en
middagsamling litt utenom det normale.
Vi skal lage enkle middager, spise og kose oss.
Det  blir  tid  til  sosialt  samvær  med  god
mannfolkdrøs og sannsynligvis aktiviteter som
biljard etc., kanskje luftgevær! Det planlegges
å  lage  plass  til  petanque og hesteskokast  på
den nåværende plenen utenfor.
Sett av 10.oktober og 21.november! kl.14.00.

Kirkebygget
Som en del av menighetens mål om å være et
inkluderende møtested, vurderer vi nå å gjøre
endringer  i  kirkebygget  slik  at  det  blir
tilgjengelig for alle,  og særlig bedre tilpasset
eldre og bevegelseshemmede. I tillegg ønsker
vi  bedre  å  utnytte  de  mulighetene  som våre
mange rom gir oss, og her tenker vi også på
utleiemuligheter  for  å  styrke  menighetens
inntekter.  Tiltak  som  er  igangsatt  eller
vurderes er følgende:
1.  Menighetsrådet  har  vedtatt  å  installere  et
nytt  lydanlegg  i  kirken.  I  tillegg  til  bedre
styring  av  lyd  i  hoved-  salen  vil  det  bli  en
markant bedring av lydkvalitet i sideskipet, og

vi vil også få større fleksibilitet når det gjelder
konsertene som er allerede planlagt arrangert i
kirken. Kostnadene her dekkes av arven vi har
mottatt  fra  boet  til  Margot  Lima,  som  selv
alltid  var  opptatt  av at  lyden i  kirken  skulle
være bra.
2, Som nevnt tidligere er telle-rommet i andre
etasje allerede oppusset og tatt i bruk for bl.a.
komitemøter.  Målet  er  nå  å  pusse  opp
foreningssalen i  samme etasje. For å få dette
arbeid  ferdig  hentes  det  inn  tilbud  fra
profesjonelle malerfirmaer. 
3.  Arbeidet  er  i  gang  med  å  definere  et
prosjekt som vil innebære installasjon av en 3
etasjers  løfteplattform  (lett  brukelig  heis),
toalett  for  bevegelseshemmede  og  forbedret
inngang til kirken for rullestol brukere. Ingen
endelig  beslutning  vil  tas  før  vi  har  en  god
kontroll  over  de  forventede  kostnader  og
godkjennings-prosessen  hos  kommunen.  Det
er ingen tvil om at et slikt prosjekt vil koste
mer enn 5-600.000 kroner som må dekkes av
oppsparte  midler.  Samtidig  leter  vi  etter
muligheter  til  å  få  økonomisk  støtte  andre
steder for å lette på den økonomiske byrde. 
4. Det er også gjort vedtak om nytt fasadeskilt
på østveggen. Et lysskilt med kors/flamme og
Sandnes Metodistkirke. Her må det søkes om
fasadeendring hos kommunen og godkjenning
hos naboer. Den prosessen er igangsatt. 
Det er også en del andre løpende vedlikehold
som må ivaretas og som må ses i sammenheng
med  menighetens  andre  utgifter.  Som  i
tidligere år har vi brukt anledningen i sommer
perioden til å foreta en skikkelig rengjøring av
stoler  og  gulv  i  kirkesalen/sideskipet,  og
gulvet i  gangen i første etasje og kjøkkenet. 
Til  dette  har  vi  brukt  samme  rengjørings-
firmaet som før. Det er viktig at kirken virker
innbydende for besøkende.
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Spennende gjester på 
Treffpunkt Sentrum

Felles  for  samlingene  i  april  og  mai  var
omsorg for mennesker. I april hadde vi besøk
av  Signe  Bøe  Trodahl.  Hun  vokste  opp  i
Afrika, der foreldrene var misjonærer. Signe er
nå daglig leder for Kirkens SOS i  Rogaland.
Hennes tema for kvelden var «God å snakke
med». I tillegg fortalte hun om Kirkens SOS
sitt arbeid, og utfordret oss til å engasjere oss.

I mai var det vårfest med besøk av Anne Rakel
Almås,  og sangkoret  fra  Stavanger metodist-
kirke.  Anne  Rakel  har,  som  en  del  av  sin
arkitektutdanning, vært
med  å  bygge  skole  i
Zimbabwe.  Hun  viste
bilder  og  fortalte
engasjert  og  levende
om  prosjektet.  Hun
hadde kalt sitt foredrag
«Å følge en drøm», og
det  har  hun  virkelig
gjort! Det var så 

inspirerende  å  høre  på.  Sangkoret  fra
Stavanger  metodistkirke,  under  ledelse  av
Reidun  Sirevåg  og  pianist  Bjørn  Terje
Bertelsen,  sang  så  fint  for  oss,  og  formidlet
ekte  sangglede.  Det  var  god  bevertning,
utlodning, og vi sang vårens sanger sammen.
Det  ble  en  flott  avslutning  på  Treffpunkt
Sentrum i vårhalvåret!

Menighetskonferansen
Tilsynsprest Ingull Grefslie åpnet konferansen
med en andakt, og ledet oss deretter igjennom
de vanlige sakene som rapporter, regnskap og
valg. De viktigste tingene som ble bestemt var
at  forvaltningsrådet  legges  ned,  og
forvaltningssaker  behandles  nå  i  menighets-
rådet. Det ble også opprettet en programkomitè
som  skal  sette  opp  forslag  til  program,
fortrinnsvis for gudstjenester. 

Karin  Sørensen  avsluttet  sin  mangeårige
tjeneste som kasserer, Trond Egir avsluttet som
leder  for  forvaltningsrådet  når  det  nå  legges
ned, og Marit Anne Almås er ferdig med sin
periode i personalkomiteen. Tusen takk til dere
alle for flott  innsats! De som tar til  med nye
verv ble  ønsket  velkommen.  Se  annet  sted  i
bladet  for  fullstendig  liste  over  valg.  Under
kaffen  diskuterte  vi  våre  erfaringer  med
menighetsutviklingsprosessen. Det ble en god
samtale, med optimisme og fremtidstro.

Pinsedagen
Også i år feiret vi pinse sammen med Sandnes
menighet – denne gangen hos oss. Sokneprest
Ottar  Almås  holdt  dagens  preken,  og
gudstjenesten ble ledet av Hilde Tveter. Vi fikk
høre  vakker  musikk  av  Katarzyna  Kaja
Kaminska på fløyte, og Alia Makhmudzade på
 orgel og piano. Vi delte nattverden sammen,
og etter gudstjenesten var det kirkekaffe hvor
mange deltok. Det er flott å være sammen med
våre venner i vår nærmeste nabokirke!
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Gatefesten i juni
Søndag 03.juni  var  det  igjen tid  for  gatefest
utenfor kirken. Festen startet inne i kirken med
familiegudstjeneste med speiderparade. Under
ledelse av Cecilie Lind, og med tonefølge av
Marit  Anne  Almås,  sjarmerte  Hana  skolekor

oss med sin flotte sang. Denne søndagen ble
også  skaperverkets  dag  markert.  Hilde  prest
tok i sin preken utgangspunkt i fortellingen om
da Jesus metter 5000, og snakket om hvordan
vi  kan  ta  vare  på  skaperverket  og  dele
rettferdig.  Etter  gudstjenesten fortsatte  festen
ute i  gata  i  et strålende sommervær.  Det ble
solgt  pølser,  is,  saft,  kaffe og kaker,  og  folk

koste  seg  med  mat  og  god  prat.  Speiderne
inviterte til en morsom stafett, som mange av
barna deltok i, med foreldre og andre voksne
som heiagjeng. Vi gleder oss allerede til neste
år

Takkedagen
Søndag 17.juni  var  feiret  vi  takkedag med å
takke både Gud og hverandre for året som har
gått.  Charles Jourdan ledet  gudstjenesten,  og
preken var ved Hilde Tveter. Hun snakket om 

vekst i troen og i Guds rike, og formidlet også
litt fra prosessen med menighetsutvikling. Det
var vakker, klassisk sang av Ida Johanne Wahl,
med tonefølge av Alia Makhmudzade. Vi delte
også  nattverden  sammen.  Takkeofferet  til
menigheten  ble  på  nesten 15  000 kr.  Det  er
flott!  Per  Skarung ledet kirkekaffen hvor det
blant annet ble vist en bildekavalkade over det
siste året. 

Samlingsdagen
Søndag  19.august  var  det  samlingsdag,  og
innledning på  et  nytt  arbeidsår.  Hilde Tveter
ledet  gudstjenesten,  og  hadde  også  dagens
preken. Tema var «Hva er da et menneske –
skapt  i  Guds  bilde»  -  inspirert  av  tema  for
årets sommerfest.  Det var nydelig musikk av
Kaja  Kaminska  på  fløyte  og  Alia
Makhmudzade  på  orgel/piano.  Vi  delte  også
nattverden sammen.  Under kirkekaffen, ledet
av Per Skarung, var det god stemning og mye
latter. Det var tydelig at folk satte pris på å se
hverandre igjen.
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Fantastisk jubileumshelg
14-15. april feiret menigheten sitt 140års-jubileum, og det ble
en  flott  helg!  Det  startet  med  familiesamling  lørdag
ettermiddag.  Da  fargela  vi  papirflagg  som  skulle  være
bordpynt  til  kirkekaffen dagen etter.  Hilde prest fortalte  litt
om menighetens  historie,  og  hadde  flanellograf-andakt  om
påsken, og vi sang påskesanger. 
Søndag formiddag  var  det  jubileums-
gudstjeneste, hvor over 50 mennesker
hadde  funnet  veien  til  kirken.  Denne

var lagt  opp som en familiegudstjeneste,   hvor  speiderne deltok med
speiderparade. Charles Jourdan ledet første delen av gudstjenesten. Han
hentet frem personer i ulik alder som til sammen var 140 år, slik at vi

virkelig skulle forstå hvor gammel menigheten er.
Hilde prest fortalte fortellingen om da Jesus møtte
disiplene ved Tiberiassjøen etter oppstandelsen –
sett  gjennom  Peters  øyne,  og  fikk  hjelp  av  2
speidere  til  å  bygge  et  bål,  som skapte  en  fin
ramme om fortellingen.  Vi hadde spesielt vakker sang og musikk denne
dagen. Vår faste organist, Alia Makhmudzade, hadde fått med seg med-
student Katarzyna Kaja Kaminska på fløyte. Vi var også så heldig å få
solosang  av  Christina  Stangeland  Hanssen,  akkompagnert  av  sin  far
Herbjørn Hanssen. Christina var barne og ungdomsarbeider i menigheten
for noen år siden, så det var spesielt fint at hun kunne synge i jubileums-
gudstjenesten. 

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med stor, flott jubileumskake. Menighetens historiker og
leder for menighetsrådet, Per Skarung, gav oss glimt av menighetens historie- ledsaget av bilder
fra ulike epoker, satt sammen av Jan Nicolaisen. Per formidlet historien på en svært god, og
humoristisk måte. Det ble en formiddag i kirken med høy trivselsfaktor! Til sammen kom det

inn i underkant av 6000 kr. i jubileumsoffer
denne dagen.  På kvelden var  det  duket  for
jubileumskonsert  –  og  det  med  selveste
Frøydis Grorud! Hun hadde med seg Trude
Kristin  Klæboe  på  piano  og  vokal,  og  i
konserten deltok også gospelkoret Abraham.
Det  ble  en  fin  avslutning  på  en  flott
jubileumshelg. Vi er klare for 140 nye år!
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Årets  speiderleir  gikk  til  Grindafjord  Feriesenter.  Selv  om  været  har  vært
strålende denne sommeren,  var vi ikke like heldige med været denne helgen.
Derfor  var  det  deilig  at  vi  dette  året  hadde  byttet  telt  ut  med hytter.  En ny
opplevelse for store og små! Fredag gikk med på utforsking av campingområdet,
lek og trampolinekunster.

Lørdag gikk turen til Nedstrand Høyt & Lavt-klatrepark. Det var mer høyt enn
lavt for våre spreke speidere, og det ble en veldig kjekk dag med skrekkblandet

fryd. Om kvelden var det St.  Hans-bål i  regi av campingplassen, og alle speiderne badet på
badeplassen i herlig sommertemperatur; 12 grader og regn.

Etter et uvanlig kjapt  nedrigg av "leirområdet" vårt søndag morgen, reiste vi til Haugalandet
Zoo. Her var det veldig mange rare dyr å se på! Flere dyr ingen av oss hadde sett i virkeligheten
før.  Blant  annet  stork,  krokodille  og  kenguru.  Fra  pøsregnet  på  Karmøy,  reiste  vi  til  sol  i
Skudesneshavn, hvor vi fikk tid til litt sightseeing, nugattilunsj og is.

Selv om årets speiderleir var litt kortere enn vanlig, og uten telt, fikk vi heldigvis litt regn og
veldig mye hygge. Og vi var alle enige om at det hadde vært en superkjekk tur!

Speiderhilsen Sandnes MS
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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