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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.
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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
Inngang fra Hetlandsgata

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. 
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Harald Herabakka Glinda. 
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Organist:
Bjørn Terje Bertelsen
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Menighetsbladet kommer ut fir ganger i året      -       Endringer i Menighetskalenderen kan forekomme. 
Kontingent: Frivillige gaver. Bruk menighetenes konti.                                      Forsidefoto: Charles Jourdan

     Trykk: Lura Trykkeri
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FRA INNSIDEN

La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus
Jesus! (Fil.2,5)

For en god stund siden var det veldig populært for kristne å lime en logo
utformet  som  en  fisk  på  baksiden  av  bilen,  et  tegn  på  at  de  var
bekjennende Jesu-disipler. Jeg mener at det er mindre vanlig å se slike
skilt i dag og lurer på om det er fordi kjørestilen sjelden samsvarte med
de verdiene som er assosiert med Jesus.

På tross av motstand fra deler av vårt samfunn er det fremdeles vanlig å
se folk som går med et kors synlig på halsen. For mange er dette mest en
pynt som også kan si en del om de kristne kulturverdier man har vokst
opp med, uten at det nødvendigvis peker på det å være en aktiv disippel
for  Jesus.  For  dem  som har  et  mer  aktivt  trosliv  er  korset  et  klart

vitnesbyrd om deres kristne tro. I slike tilfeller kommer også et tydelig ansvar – det å ha det
samme sinnelag som Jesus selv hadde mens han levde her på jorden. Et slikt ansvar som også
hviler på alle individer og grupper som bruker ord som kristne, kristelig osv. som beskrivende
for deres ståsted. 

For 50 år siden var det svært vanlig å høre kristne sitere den lille bibelen i Johannes 3,16, «For
så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Man var særlig opptatt av det evige perspektivet i den
kristne troen. På grunn av dette var det ofte mindre fokus på de verdiene som Jesus fremmet i
sin egen lære og eget eksempel i sin livsførsel. Noen vil kanskje mene at pendelen nå har gått
for langt mot det timelige.

For Jesus var hele Guds vilje for oss bundet opp i relasjoner mellom Gud og mennesker, ‘Du
skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand’ og..‘Du
skal elske din neste som deg selv (Matt 22,37-39)’. Han viste dette i måten han møtte andre
mennesker på. Han kjempet mot urett og undertrykkelse. Han viste omsorg for dem som var
utenfor det gode selskapet, og var ikke redd for å løfte opp fremmede og andre som var sett på
som  urene.  Han  kjempet  mot  en  «dom  og  skam»  kultur  fordi  han  var  drevet  av  den
guddommelige kjærlighet, som var villig å møte andre hvor de var, og så vise dem den rette
veien å gå. Guddommelige, sosiale Kristus-verdier.

Ved Jesu oppstandelse fra det døde har hans Ånd kommet inn i verden, for at vi skulle få kraft til
å følge i Jesu fotspor og eie det samme sinnelag som Jesus selv viste. Konsekvensen av dette
burde være at våre liv er preget av Åndens nærhet. «Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred,
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. (Gal.5,22-3)» Disse
utelukker ikke at man kan ha bestemte meninger og stå for det man mener. Dessverre, er det slik
at vi har mange eksempler hvor kristus-verdier og Åndens frukt ikke er synlig hos dem som
snakker varmt om kristne verdier i samfunnet, og særlig i sosiale medier. Her er kjørestilen ikke
i samsvar med fisken ichthus som proklamerer  Jesus Kristus, Guds sønn, Frelser  – han som
har et sinnelag som skal finnes også hos deg og meg.

Det er snart tid igjen til å pynte juletreet. Hvordan er pynten og frukten på vårt livs tre?

 
Hilsen Charles Jourdan
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Død
 Torbjørn  Larsen ble  født  03.  august

1956. Det meste
av  livet  bodde
han  og  familien
i  Biskop  Njåls
gate  på  Våland.
Han likte godt å
være  sammen
med  sine
slektninger,  og
han  hadde  stor
omsorg for dem.
Torbjørns  store
interesser  var
musikkorps  og

speider.  Hans  prioritering  utenom  disse
interessene var klar - det var familie og jobb.
Han  fikk  «40  års  medalje»  i  musikken,  og
æreskniv  i  speideren.  Korpset  var  Stavanger
Janitsjar, og troppen var 7. Stavanger som var
hans  speidergruppe.  Det  ble  mange
speiderleirer,  jamboreer,  seminar  og
korpsturer.
Torbjørn  utdannet  seg  til  telemontør  og
arbeidet  i  Televerket,  senere  Telenor.  Han
beholdt  jobben  igjennom  alle  omskiftninger,
utfasinger  og  endringer.  Selv  i
sykdomsperioden var han på jobb når han var i
stand  til  det.   I  Madla  revygruppe  fant
Torbjørn  kjærligheten.  Her  traff  han  Ann-
Christin Nyborg Larsen, og neste år skulle de
feiret 20 års bryllupsdag. De fikk tvillingene
Idunn og Hemming, som ble konfirmert i vår. 
Torbjørn  var  omsorgsfull  og  hjelpende.  Han
tok mange utfordringer, og det var sjelden nei
i hans munn. Heller ikke da han ble utfordret
av en kammerat til å bli med til Libanon som
FN-soldat. Torbjørn var der i ett år. I desember
2005 ble han medlem i menigheten. 
I to år har Torbjørn kjempet med sykdommen.
Han var en tapper optimist, og drømmen om
jamboree i USA neste år var sterk.  Men  syk-

dommen vil ikke gi seg, i sommer ble han mye
dårligere.  Torbjørn døde  10.  oktober,  trygg i
sin tro. 
Begravelsen  var  fra  Metodistkirken  19.
oktober.  Kirken  var  fullsatt  av  venner,
kolleger  og  menighet.  Prest  Torgeir  Tveter
forrettet,  og  det  var  musikk  av  Siri  Møller
Holst  på  trompet  og Alia  Makhmudzade  på
orgel.  Vi  lyser  fred  over  Torbjørns  gode
minne, og ber om trøst og styrke for familien. 

Spørreundersøkelse
I  anledning fremtidsdagen  (som er  flyttet  til
januar)  ble  det  laget  en  undersøkelse  for  å
hente  inn  data  for  å  vite  hva  menigheten
mener trengs å endres for at metodistkirken i
Stavanger skal kunne blomstre. Undersøkelsen
ble  publisert  på  menighetens  Facebook-side
den 19.oktober.  Totalt  11  personer  svarte  på
undersøkelsen,  så  det  å  trekke  noen  sikre
slutninger  fra  en  så  smal  demograf  er
vanskelig.  Noen  tydelige  trender  ser  vi
likefult. På spørsmål om når Gudstjenesten bør
holdes er det et stort flertall for den ordningen
som  er  blitt  testet  ut  denne  høsten,  altså  å
veksle  mellom  kvelds-  og
formiddagsgudstjenester.  Av  dem som svarte
på  undersøkelsen  med  barn/barnebarn  i
relevant  alder  var  det  også  nokså  god
konsensus for at aktiviteter for barn og unge
bør  holdes  i  ukedagene,  og  annen  hver  uke
eller  en  gang  i  måneden.  Utover  disse  to
punktene er meningene om hva som trengs for
å skape god forandring meget splittet. 

Undersøkelsen  vil  fortsette  å  ligge  ute  på
facebook fremover, det er også mulig å få den
tilsendt på e-post, dersom noen skulle ønske å
delta  som  ikke  har  facebook.  Ta  da  gjerne
kontakt  med  Ingrid  Jøranson  på  e-post
ingridjoranson@gmail.com,  eller  snakk  med
Torgeir, så får du undersøkelsen tilsendt. 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Rudolf Olufsen, et intervju om fortiden med tanke på fremtiden

Jeg har  hatt  det  privilegiet  å  intervjue  mannen man  stort  sett  finner  på  en  av de midterste
benkene på venstre side av kirkerommet, hver søndag. Mannen jeg husker fra oppveksten som
godmodig og lun, med glimt i øyet og en varm kommentar på lur. Ingen ringere enn Rudolf
Olufsen. 

I  en  alder  av  88  har  han  rukket  å  inneha  mange  verv  i
menigheten,  formann  for  mannskomiteen,  sittet  i
menighetsrådet og i finanskomiteen for å nevne noe. Han ble
medlem av Stavanger Metodistkirke for 45 år siden, men er
som han sier selv, født metodist. Familietreet består av flere
kjente  norske  metodister,  bestefaren  var  blant  annet  med  å
stifte menigheten i Sandnes. Rudolf har vært gift i 67 år, har to
barn,  4  barnebarn og med høstens  nye  tilskudd til  familien
hele 10 oldebarn. Han drømte som barn om å bli togfører da
han er  vokst  opp  like  ved  togstasjonen  på  Ålgård,  men da
krigen  tok slutt  og han  endelig  kunne  søke  om å  få  starte

opplæringen til dette fikk han beskjed om at han måtte vente ett år. Det ble for lenge for den
reiseklare  unge  mannen,  så  han dro  like  greit  til  sjøs og seilte  så  langt  som til  India! Han
oppfordrer den yngre garde til å reise og se seg om mens de kan, og legger til: «det er bedre å
være i skisporet og tenke på kirken, enn å sitte i kirkebenken og tenke på skisporet». 

Kirken vår nærmer seg 150 år, Olufsen husker da den feiret 100-års dagen, men med tanke på
fremtiden sier han at vi må tenke langsiktig.  For den eldre generasjon er det vanskelig med
forandring, men i en by og et samfunn som endrer seg fortere år for år, er det likefullt forandring
som må til. Han ser med tristhet på et lavt oppmøte på gudstjenestene, men ser også at det ved
spesielle anledninger er godt med folk i kirken.  Kanskje burde vi  låne en side av boken til
humanetisk  forbund  for  å  skape  ny  tilknytning  til  kirken?  Innvitere  noen  kjente  fjes  fra
stavangerområdet for å snakke om tema de engasjerer seg i?  Stavanger er lite nok til  at det
finnes noen som kjenner noen, slik at det ikke burde bli en overdrevent dyr affære. En musiker,
en komiker, eller en kjent foreleser som deler kirkens tro og verdisyn og som kan bringe litt nytt
liv inn i menigheten og gjerne skape nytt samhold.

 Ellers ser han et behov for samtalegrupper for pårørende i sorg eller ved sykdom. Det sitter litt
langt inne å ta initiativ når vi er på vårt svakeste og gjerne skulle hatt noen å snakke med. Her
har kirken et enormt potensial til å hjelpe et bredt spekter av mennesker, uten at det trenger å ta
en  stor  bit  at  den  økonomiske  kaken.  Han synes  også  at  vi  må  bli  flinkere  til  å  uttrykke
takknemlighet  ovenfor  alle  de  ildsjelene  som  finnes  i  menigheten  vår.  Metodistkirken  i
Stavanger er full av mennesker som strekker seg langt både for kirken og for menigheten, og
dette er det viktig å huske på. Alle trenger annerkjennelse, og kanskje er det noen som sitter på
en god ide de selv kunne startet opp, eller et stort behov de kjenner på? Endringene vi trenger er
ikke nødvendigvis så store, men må utføres med kirurgisk presisjon. Målrettet med øynene rettet
mot horisonten, ikke mot det kjente trygge farvannet som ligger bak oss. 
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DET SKJEDDE – Stavanger

Menighetens DNA 
Helgen 22. og 23. september var Hilde Marie
Øgreid Movafagh i Stavanger for å holde en
spennende  preken  om  menighetens  grunn-
leggende byggesteiner, eller DNA. Hvem er vi
som menighet? Hvor kommer vi fra, og hvor
vil  vi?  Hun fortalte  i  kåseriform om kirkens
historier, og egne opplevelser av å vokse opp i
Stavanger Metodistkirke. Mange hadde funnet
veien  til  kirken  på  fest  på  lørdag,  og
gudstjeneste på søndag. 

«Ungdom  fikk
være  med  å
bestemme – vi ble
ikke bare hørt,  vi
ble  oppfordret  til
å  ha  en  stemme,
til  å  bidra,  til  å
forme  menig-
heten. Jeg er blitt
en  som  ikke  er

redd for å bruke stemmen min – til glede for
noen  og  frustrasjon  for  andre»  sier  Hilde
Marie. Vi sier takk for gode ord, inspirerende
forkynnelse og at du deler din kunnskap, Hilde
Marie! 

Myldredag og middag 
Vi  startet  i  høst  opp  med  myldredag  og
middag igjen, men det var ikke så mange som
kom. Så prosjektet er lagt bort inntil videre. 

Lørdagskafè 
Misjonsutlodning  blir  det  lørdag  9.  februar,
men i år der det planlagt en liten utvidelse. Det
blir to lørdagskafeer med salg av lodder, salg
av varer og litt bruktgjenstander. Selvfølgelig
er det kaffe/ te og kaker. Så kom innom kirken
lørdag  15.  desember  og  19.  januar.  Vi  har
åpent fra kl. 12-15.

Aktivitetsdag for barn og 
unge

Lørdag  27.  oktober  var  det  liv  og  latter  i
Wesleysalen. Det ble laget  brikker  til  å sette
varme ting på, og blikkbokser fikk nytt liv. Det

var  sang  og
andakt,  og  til
avslutning  koste
vi oss med pizza.
9.desember er det
juleverksted,  så
det er bare å sette
av  dagen  og  bli
med. 

Vielse
Christel  Anett
Høines  og  Håkon
Kinden  Jonassen
giftet seg i Metodist-
kirken  lørdag  13.
oktober.  Vi  gratu-
lerer, og ønsker Guds
velsignelse  over
ekteskap og hjem!

Frode Kvilhaug
har hatt ett års praksisplass i menigheten. Han
har  utført  vaktmestertjenester  og  kirke-
tjeneroppgaver,  og  mye  forefallende  arbeid.
Den  største  oppgaven  var  å  lage  et  nytt
verksted. Vi håper han får seg fast arbeid, og
takker for innsatsen som er gjort. Når Frode nå
slutter, er det mange oppgaver som bør gjøres
av  frivillige.  Så  det  er  bare  å  brette  opp
armene, og gjøre seg klar til innsats.

Kirkebygget 
Høsten er en travel tid med mye inspeksjon av
elsikkerhet,  alarm,  nødlys,  brannslukkings-
midler  og  tilsyn  av brannvesenet.  I år har vi 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

også  hatt  besøk  av  forsikringsselskapet.
Eiendoms  og  økonomiutvalget  prøver  å
prioritere  oppgavene.  Det  har  vært  et  stort
ønske  å  få  et  rom  til  i  underetasjen  (slå
sammen  to  rom).  Er  du  klar  for
dugnadsinnsats,  så  meld  din  interesse  for
presten. I første omgang er det rivningsarbeid
som trengs. 

Orgel
I disse dager prøver vi å komme i mål med å
velge hva som skal gjøres med orgel, og hvem
som skal få oppdraget. Vi håper det er mulig å
ha en avklaring på menighetsråd 6. desember. 

Samlinger på kveldstid
Menighetsrådet  besluttet  før  sommeren  å
forsøke å ha noen av søndagens samlinger på
kveldstid.  Det  vil  være  ulike  typer
arrangement  cirka  en gang  pr.måned.  Denne
høsten  har  det  så  langt  vært  sinnsro-
gudstjeneste  i  september,  og  sangkveld  i
oktober.  I  november  blir  det  ikke  noe  på
søndag  kveld,  men  16.  desember  blir  det
sinnsrogudstjeneste  med  sang  av  Øyvind

Watland.  På  sinns-
rogudstjenesten  i
september  var  det
musikk av Paul Erik
Söderqvist (gitar) og
Alia  Makhmudzade
(orgel/piano),  og
sang av Ida Johanne
Wahl. 

God sang og musikk er en av de tingene man
satser på i forhold til sinnsrogudstjenester, og
det var det virkelig denne  kvelden!  Et  annet
fast  innslag  er  en refleksjon som kalles «fra
hjerte til hjerte». 
Denne  kvelden  var  det  Torgeir  Tveter  som
snakket  om  «Hvordan  få  sinnsro?»
Bønnevandring  og  nattverd  er  også  faste
innslag. Før samlingen var det kaffe og kaker. 
På sangkvelden i oktober fikk sangkoret vårt
virkelig utfolde seg. De sang mange sanger, og
på  noen  av  sangene  fikk  forsamlingen  være
med.  Det  er  alltid  flott
både  å  høre  og  se
sangkoret vårt! 
Det  var  også  sang  av
Torstein Alvar, som sang
egne viser og spilte gitar
– på ekte «siddisdialekt».
Torgeir  Tveter  hadde
andakt,  og  snakket  om
«sanger  som  berører».
Etterpå  var  det
kveldsmat  og  hyggelig
fellesskap i Wesleysalen.

Engasjert utenom 
menigheten 

Husk at det er mye spennende som du kan få
med deg av det som skjer, også utenfor kirkens
vegger - som for eksempel dialogmøter.
Dialogseminaret  "Kirken  møter  moskeen"  i
regi av STL Stavanger, Sølvberget Kulturhus
og  Kirkelig  dialogsenter  -  ble  en  flott  og
utfordrende opplevelse! 
Torgeir Tveter møter nå fast i dialogmøter som
er mellom prester og imamer/ moskeledere.
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Sinnsro
Hvilket  fantastisk  ord  !  ...og  hvilken
mangelvare i  hverdagen anno 2018. Det nye
tilbudet "sinnsrogudstjeneste" som ble lansert i
menigheten  vår  30.september  var  derfor
kjærkomment. Tenk å få anledning til å bruke
tid på å reflektere, og å bli kjent med sitt indre.
Selv om gudstjenesten var bygget opp med en
fast struktur, opplevdes den som personlig og
«nær».  Torgeir  Tveter  ledet  oss  på  vei  med
prekentemaet  "Hvordan  finne  sinnsro",  og
fantastisk  dyktige  musikere  og  sangere
understøttet og høynet budskapet.
Til deg som gikk glipp av denne anledningen:

 dette må du få med deg neste gang!
"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 "
Av Håvard Jøranson 

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

MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
SØNDAG 18. NOVEMBER
MBU dagen
Kl 11.00 Generasjonsgudstjeneste/v Tveter. 
Utdeling av 4,6,10 og 12 årbøker. Kirkekaffe. 
Offer til Metodistkirkens Barne og ungdoms 
forbund 

Mandag 19. november 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Tirsdag 20. november
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 21. november
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 25. NOVEMBER 
KRISTI KONGEDAG
Kl 11.00 Gudstjeneste. Taler: Marit Dahl 
Torgersen 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Mandag 26. november 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Tirsdag 27. november
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 28. november
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 29. november
kl 18-21 Dialogseminar: 
Menneskerettighetene 70 år
Sted: Sølvberget kulturhus
Kl 19.00 KYM

SØNDAG 2. DESEMBER 
1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
Solidaritet søndag 
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. 
Tema: Håp og advarsel.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger

Mandag 3. desember 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Tirsdag 4. desember 
Kl 19.00 Sangkoret synger på «Treffpunkt 
sentrum» i Sandnes 

Onsdag 5. desember 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 6. desember 
Kl 18.00 Menighetsråd

Lørdag 8. desember 
Kl 15.00 – 17.00 Juleverksted. Grøt. 
Famillesamling med Lucia 
Kl 19.00 Julekonsert med musikere og 
studenter fra UIS. Gratis inngang- Kollekt

SØNDAG 9. DESEMBER, 
2. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter
Kl 19.00 Julekonsert med musikere og 
studenter fra UIS. Gratis inngang- Kollekt 

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

Tirsdag 12. desember 
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Torsdag 13. desember 
Kl 19.00 KYM

Lørdag 15. desember 
Kl 12.00-15.00 Lørdagskaffe. 
Kafe og loddsalg. Brukt salg 

SØNDAG 16. DESEMBER, 
3. SØNDAG I ADVENTSTIDEN
Kl 19.30 Sinnsrogudstjeneste. Sang av Øyvind
Watland som er inspirert av Ajax sine tekster. 
Fra hjerte til hjerte ved Torgeir Tveter. Å finne

lys i mørke. Lystenning og nattverd.
Kaffe og vafler serveres i sideskipet 
fra kl 18.15.

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

MANDAG 24. DESEMBER JULAFTEN 
Kl 15.00 Generasjonsgudstjeneste.  Sangkoret.
Barn og unge deltar. 

Tirsdag 25. desember Juledag 
Kl 12.00 Høytidsgudstjeneste. Hilde og 
Torgeir Tveter. Sangkoret. Nattverd 

Tirsdag 1. januar 2019
Nyttårsdag Jesu navnedag
Kl 12.00 Paktsgudstjeneste/v Tveter. Nattverd

Lørdag 5. januar 
Kl 15.00 Menighetens jule og nyttårsfest.
Fest for alle generasjoner. Vi starter med 
juletregang i kirkesalen. Middag/ kaffe og 
kaker. Leker og poser til barna. 

SØNDAG 6. JANUAR 
KRISTI ÅPENBARINGSDAG 
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. Tema: Med 
Gud dag for dag.

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

Tirsdag 8. januar
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 9. januar 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 10. januar
Kl 19.00 KYM
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger

SØNDAG 13. JANUAR 
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. Tema: Forstå 
andre?

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

Tirsdag 15. januar 
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 16. januar 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 17. januar 
Kl 19.00 Menighetsmøte. Framtidsdag. 
Innlegg v/ flere. Gruppesamtaler.

Lørdag 19. Januar 
Kl 12.00-15.00 Lørdagskaffe. 
Kafe og loddsalg. Brukt salg 

SØNDAG 20. JANUAR 
Kl 11.00 Generasjonsgudstjeneste/v Tveter

Uke 4 Landssamling for kirkens ansatte 

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

Tirsdag 22. januar 
Kl 19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 23. januar 
Kl 18.00 Norskkurs, undervisning

Torsdag 24. januar 
Kl 19.00 KYM

SØNDAG 27. JANUAR 
Kl 19.30 Sinnsrogudstjeneste/v Tveter. Tema: 
Selvangivelse. Kaffe i sideskipet fra kl 18.15

Nytt blad sendes ut 23. januar!

FELLESSTOFF

Menighetsbladet og 
personvern

I forrige menighetsblad ble det  informert om
hvordan  de  nye  personvernreglene  påvirker
vår utsendelse av menighetsbladet. Vi har ikke
lenger lov til å sende menighetsblad til de som
ikke er medlemmer av menigheten uten at vi
får  skriftlig  samtykke.  Alle  som  mottar
menighetsbladet, og som ikke er medlemmer,
har mottatt brev om dette. I brevet står det at
dere ikke lenger vil motta menighetsbladet om
dere ikke gir tilbakemelding. Men siden vi har
fått  svært  få  tilbakemeldinger,  og  også  fått
signaler om at brevet ikke forklarte dette godt
nok, så velger vi å  sende  menighetsbladet  til
alle denne gangen.  Så  da er det  viktig at dere

som  ikke  er  medlem  av  menigheten,  men
fortsatt  ønsker  menighetsbladet,  gir  beskjed
om dette  i  brev/kort,  på  mail  eller  på  sms.
Mailadresser og telefonnummer finner dere på
side  2.  De  vi  ikke  har  mottatt  skriftlig
samtykke  fra  innen  neste  menighetsblad
sendes ut  i  slutten av januar,  vil ikke lenger
motta bladet. Det er mulig å få bladet på mail i
stedet for i posten, men da må dere gi beskjed
om dette.
Vi håper selvsagt at dere har glede av bladet,
og at mange fortsatt ønsker å motta det! Noen
av dere har ikke fått menighetsbladet på lenge,
men  fordi  Stavanger  menighet  har  fått  nytt
menighetsregister, har de fått oppdatert en del
adresser. 
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FELLESSTOFF

BRENNAKTUELT
Dette er kanskje ikke det mest oppsiktsvekkende innlegg i dette bladet, men det omhandler en
sak som gjelder oss alle i begge menigheter. Derfor bruker vi anledningen til å presisere en del
punkter rundt menighetenes branninnstruks. Vennligst ta tid til å lese dette.

Begge menigheter har dette som hovedmål at ”Vi skal ikke oppleve brann i kirkebygget eller
rundt eiendommen, men skulle brann oppstå skal ikke dette få lov til å spre seg eller føre til
skader på mennesker, og de miljø- og byggningsmessige konsekvenser skal begrenses til et
absolutt minimum og videre at “Alle ansatte og frivillige ledere i menigheten skal være kjent
med menighetens branninnstruks.

En del ting trenger alles oppmerksomhet, bl.a. følgende:
1. Rømningsveier
Alle  i  menigheten  skal  være  oppmerksomme  på  stoler,  bord  og  pianoer  som  blokkerer
nødutganger og derfor må flyttes. Alle rom skal holdes mest mulig ryddig.
2. Varmeovner
Alle skal være oppmerksomme på inventar, for eksempel papirkurv, stoler, bord og pianoer som
er feilaktig plassert mot slike ovner. Gardiner skal heller ikke henge direkte over slike ovner.
3. Bruk av stearinlys
Stearinlys er i stadig bruk i kirken. Møteansvarlig skal sjekke at disse er slukket og at ingen lys
får lov til å brenne helt ned. Lys skal ikke settes direkte på brannfarlige stoff, f.eks. servietter.
Levende lys skal ikke brukes i rom hvor det ikke alltid er mennesker tilstede. 
4. Kjøkken
Brukerne skal sikre at kjøkkenmaskiner er skrudd av før kjøkkenet forlates. Kaffetrakteren og
lignende skal ikke plasseres ved siden av brennbare stoff. 

Oppsamlingsplasser.
I tilfellet brann er det fastsatt oppsamlingsplasser og alle som var i bygget samles ved disse og
ikke forlate området før møteleder/ansatte vet at alle har kommet ut i trygghet.
Sandnes:  Ved  brann  i  kirkebygget  skal  alle  møtes  ved  menighetens  parkeringsplass  forbi
nabohuset i Flintergt. Ved brann langs grensen til nabohuset skal alle møtes i kirkeparken ved
Sandnes Kirke.
Stavanger: Ved brann i kirkebygget / Totalen skal alle møtes utenfor Tinghuset nedenfor kirken.
Ved brann i Tinghuset skal alle møtes i Vaisenhusgt. ovenfor kirken.
Prosedyrer i tilfellet brann

Ved brann
må man kunne, om mulig, redde mennesker i fare, slukke med nærmeste slukkeredskap, varsle
brannvesent  og  ansvarhavende,  begrense  brannen,  lukk  dører  og  vinduer  og  veilede
brannvesenet til brannstedet. 
Brannvesenets  telefonnummer  er  110.  Stavanger  Metodistkirke  er  direkte  alarmkoblet  til
brannstasjonen, men i tilfelle brann skal dette nummer ringes hvis alarmen ikke er utløst.
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

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 1:4-2 
1 Sam 2:1-10/Sal 113
Hebr 10:11-14 (15-18) 19-25 
Mark 13:1-8

27. søndag i treenighetstiden
Søndag 25. november 

Lillestrøm
Prest Steinar Hjerpseth

2 Sam 23:1, 
Sal 132:1-12
Åp 1:4b-8, 
Joh 18:33-37

1. søndag i advent
Søndag 2. desember 

Kragerø og Bamble 
Prest Harald Olsen 

Jer 33:14-16. Sal 25:1-10
1 Tess 3:9-13
Luk 21:25-36 

2. søndag i advent
Søndag 9. desember 

Arendal Prestene Stig-Johnny Jørstad og 
Leif S. Jacobsen 

Mal 3:1-4, 
Luk 1:68-79
Fil 1:3-11
Luk 3:1-6 

3. søndag i advent – Søndag 
16. desember 

Metodisthjemmet, Bergen 
Adm. leder Liv Berit Pilskog 
Diakon Vetle Karlsen Eide 

Sef 3:14-20, Jes 12:2-6
Fil 4:4-7
Luk 3:7-18 

4. søndag i advent – Søndag 
23. desember 

Mi 5:2-5a, Luk 1:47-55
Hebr 10:5-10
Luk 1:39-45 

Julaften Jes 9:2-7, Sal 96 
Tit 2:11-14
Luk 2:1-20 

1. juledag Jes 52:7-10
Sal 98
Hebr 1:1-4 (5-12)
Joh 1:1-14 

1. søndag etter jul – Søndag 
30. desember Nyttårsaften 

1 Sam 2:18-20, 26
Sal 148
Kol 3:12-17
Luk 2:41-52 

Kristi åpenbaringsdag – 
Søndag 6. januar 

Biskop Christian Alsted
Tilsynsprestene Knut Refsdal og Ingull Grefslie 

Jes 51:4-8
2 Kor 4:1-6 
Joh 12:42-47 

2. søndag i åpenbaringstiden
13.januar 

Jes 43:1-7, Sal 29, 
Apg 8:14-17,  
Luk 3:15-17, 21-22 

3. søndag i åpenbaringstiden
20.januar 

Jes 62:1-5, Sal 36:5-10 
1 Kor 12:1-11, 
Joh 2:1-11 

4. søndag i åpenbaringstiden
27.januar 

Neh 8:1-3, 5-6, 8-10
Sal 19 – 1, Kor 12:12-31a
Luk 4:14-21 
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Lørdag 17.november:
Kl.11.00-14.00: Misjonsmarked. 
Salg av håndarbeider, og hjemmelagde kaker 
og syltetøy. Utlodning og kafeteria. 
Trekning kl.14.00.

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

Mandag 19.november:
Kl.16.30: Mandagsmiddag for alle 
generasjoner. Kr.25,- pr. pers. 
Barn i førskolealder er gratis. 

Onsdag 21.november
Kl.14.00: Mat for menn – «nødutgang»

SØNDAG 25.NOVEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Kirkekaffe

Onsdag 28.november:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotobehandling. 

Lørdag 01.desember:
Kl.15.00: Juleverksted

SØNDAG 02.DESEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Nattverd. Kirkekaffe

Mandag 03.desember:
Kl.17.00: Speidernes julegrøt/mandags
middag. Øve til Lucia. Alle er velkommen.

Tirsdag 04.desember:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Adventsmøte. 
Dagens gjest: Günter Theiss. Tema: «Mine 
erfaringer etter et halvt år som byprest i 
Sandnes». Sang av sangkoret fra Stavanger 
metodistkirke. Bevertning. Utlodning

SØNDAG 09.DESEMBER:
Kl.18.00: Lysmesse ved speiderne og 
Hilde Tveter. 
Luciaopptrinn. Kirkekaffe med lussekatter. 

Onsdag 12.desember
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Juleavslutning. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell 
dataopplæring og fotobehandling. 
Kl.20.00: Julekonsert med Inger Lise Hope. 
Se side 18

SØNDAG 16.DESEMBER:
Kl.11.00: Vi synger julen inn. 
Sang av Christina Stangeland Hanssen. 
Musikk ved Alia Makhmudzade og
Cecilia Rossi
Andakt ved Hilde Tveter. Kirkekaffe

SØNDAG 23. DESEMBER:
Ingen gudstjeneste 

JULAFTEN:
Kl.15.00: Familiegudstjeneste. 
Familiepreken ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Benedikte Skjæveland Larsen og 
Eirik Andreas Paulsen. 
Offer til misjon.

1. JULEDAG:
Kl.11.00: Felles gudstjeneste i Stavanger. 
Prestene Hilde og Torgeir Tveter. 
Sang av sangkoret i Stavanger. 
Nattverd

Lørdag 05.januar:
Kl.16.00: Juletrefest. Andakt ved Hilde Tveter.
Gang rundt juletreet, leker, poser til barna. 
Bevertning med pølser m/tilbehør. 
Ta gjerne med julekaker til kaffen.

SØNDAG 06.JANUAR;
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Nattverd. Kirkekaffe
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Onsdag 09.januar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotobehandling. 

SØNDAG 13.JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Kirkekaffe

Mandag 14.januar:
Kl.16.30: Mandagsmiddag for alle 
generasjoner. Kr.25,- pr. pers. Barn i 
førskolealder er gratis. 

SØNDAG 20.JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Kirkekaffe

Onsdag 23.januar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, individuell dataopplæring og 
fotobehandling. 

SØNDAG 27.JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Kirkekaffe
Kl.17.00: Speiderfest. Alle er velkommen!

Nytt blad sendes ut 23. januar!

MENIGHETSNYTT – SANDNES

Økonomi
Vår lille menighet er i en heldig posisjon, vi
har  et  flott  kirkebygg,  i  utgangspunktet,  en
solid  økonomi.  Dette  takket  være
sparsommelighet  og  nøysomhet  gjennom
mange  år.  Dessverre  har  dette  også  medført
store etterslep når det gjelder vedlikehold og
fornyelse av vårt flotte kirkebygg.
Som sagt annet sted har vi de siste årene brukt,
og  bruker  betydelige  midler  på  å
reparere/renovere.  Dette  tærer  hardt  på  de
økonomiske reserver. 
Vi  har  i  år  som  tidligere  lagt  inn  en
giroblankett i bladet. Dette for å minne om at
hele  vår  virksomhet  er  basert  på  frivillige
gaver. Alle  gaver,  store som små er hjertelig
velkomne. Om du ønsker at din gave skal gå
til et spesielt formål, gjerne i forbindelse med
renovering,  skriver  du  bare  det  i
meldingsfeltet.
Du kan overføre via nettbank, (NB. Vi har nytt
bankktonr.  3000 39 53307), eller du kan også
Vippse beløpet til nr. 138917 

Bibeluke i Sandnes 10-17. 
februar 2019

I februar 2019 blir det en hel uke med Bibelen
i  fokus  i  Sandnes.  Dette  er  et  felleskirkelig
arrangement,  og  Hilde  Tveter  er  med  i
planleggingsgruppa. Nå begynner programmet
å ta form. Ikke alt er i boks enda, men det kan
nevnes spennende ting  som:  forestilling med
Svein Tindberg, salmekveld, tekstleserkurs og
bibelfortellerkurs  med  Ann  Kristin
Aasmundtveit,  bibelrelaterte  filmer  på  kino,
foredrag  av  Hans  Johan  Sagrusten,  og  ikke
minst bibel halvmaraton - lesning av Det nye
testamentet  i  Sandnes  kirke.  Tekstleserkurset
tirsdag 12.februar skal være i vår kirke, så vi
er  vertskap  denne  kvelden.  Bibeluka  startes
med gudstjeneste på kvelden i Frelsesarmeen
søndag  10.februar,  og  avsluttes  med
gudstjeneste  i  Bogafjell  kirke  søndag
17.februar.  Mer informasjon kommer  i  neste
menighetsblad.  Sett  av  dagene  allerede  nå.
Dette blir spennende!
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MENIGHETSNYTT – SANDNES

 Minneord Trond Egir

Det er med stor sorg og stort vemod vi minnes Trond Egir, som
døde  24.september,  72  år  gammel.  Trond  ble  født  i  Oslo
19.november  1945.  I  ungdomstiden var  han  med i  speider  og
ungdomsforening i Immanuelkirken på Bjølsen. Trond studerte
ved  til  Metodistkirkens  teologiske  seminar  på  Øverås  ved
Gøteborg,  og  betjente  menighetene  i  Porsgrunn  og  Skien,
Centralkirken i Bergen, Kongsvinger og Kristiansand. I Bergen
traff han Anne Liv. De giftet seg i 1973.  Sønnen Asbjørn ble født
mens de bodde på Kongsvinger, og datteren Vibeke mens de var
bosatt i Drammen, der Trond jobbet på Blå Korsklinikken. Da
familien  flyttet  til  Sandnes,  begynte  han  som  selvstendig
næringsdrivende innen organisasjons og personalutvikling. Trond
var en engasjert mann i mange sammenhenger, men samtidig en
ektemann, pappa og bestefar som alltid var der for familien sin. 
Han elsket å være sammen med barnebarna, og følge med på alt
de gjorde. 

De siste årene har Trond vært svært viktig for menigheten vår, og
vært en pådriver for at menigheten skulle tenke nytt for å vokse og utvikle seg. Det var Trond
som ivret  for  at  vi  skulle  jobbe med  menighetsutvikling,  og det  var  hans  idè  å  satse  på  å
arrangere konserter. Han var forvaltningsrådets leder, og hadde mange tanker om hvordan vi
kunne forbedre kirkebygget. Mange av de nye tingene som nå blir gjort med bygget har han
vært  en  pådriver  for  å  få  realisert.  Trond  hadde  en  herlig  humor,  og  mange  morsomme
kommentarer. Det ble alltid glede og latter når han var i nærheten. Han hadde et stort og varmt
hjerte. Han så mennesker, særlig de som hadde det vanskelig. Da var han raskt ute med gode
oppmuntringer. 

De siste årene engasjerte Trond seg også i Metodistkirken sentralt. Han var menighetens delegat
til  årskonferansen, og brukte sin talerett i  de sakene han brant for.  Han stilte også til  valg i
hovedstyret, og satt i et utvalg som jobber med lederutvikling.Han var engasjert i veien videre
for Metodistkirken – både nasjonalt og globalt. 

I november i fjor fikk Trond diagnosen kreft. Behandling ble satt i gang, og Trond var som alltid
positivt innstilt. Holdningen var hele tiden «dette skal vi klare». Men da han i august ble mye
dårligere, var det viktigste for ham å gjøre de siste dagene gode sammen med familien sin. Det
er uforståelig at Trond ikke lenger er i blant oss. Det er vondt å tenke på at han ikke skal få
oppleve  alt  det  han  har  vært  med  på  å  sette  i  gang.  Det  blir  tøft  å  fortsette  vårt  arbeid  i
menigheten uten ham. Men samtidig gleder vi oss over alt han har gitt og lært oss, og vil forsøke
å la det være til inspirasjon for oss videre. Et engasjert og varmhjertet menneske har avsluttet sin
tjeneste,  fullført løpet,  og bevart troen.  Våre tanker  og dypeste medfølelse går  til  Anne Liv,
Asbjørn og Vibeke, og deres familier. Trond ble begravet fra en fullsatt Sandnes metodistkirke
03.oktober. Tronds gode venn, Ole Geir Pedersen, var organist, og det var solosang ved Per
Sigmund Rettedal.  Prest  Hilde  Kr.  Hannestad Tveter  forrettet.  Etterpå var  det  minnestund  i
kirken.  Vi lyser fred over Trond Egirs gode minne
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MIN TROSHISTORIE
I gudstjenesten 9.september ble  Karin Bruun Sørensen intervjuet  om sin troshistorie. Det gjorde sterkt
inntrykk på oss som var der. Vi har fått lov av Karin til å gjengi deler av historien her.
 

Ble det snakket om Gud og tro hjemme da du vokste opp?
Jeg vokste opp med en alenemor som jobba veldig mye, og det ble aldri snakket
om sånt, selv om hun faktisk kom fra en metodistfamilie. Men på skolen fikk vi
bilbelhistorie, noe jeg likte veldig godt, og vi lærte Fader Vår, og ba jo hver dag. 
Var du i kirken eller andre kristne sammenhenger som barn? 
Da  jeg  var  ti-  elleve  år,  ble  jeg  ble  jeg  invitert  med  til  søndagsskolen  i
Metodistkirken i Porsgrunn. Der var det en fantastisk bestyrer. Han så meg, gav
meg  oppgaver,  og  tok  vare  på  meg  fra  første  stund.  Jeg  begynte  også  i
speidertroppen,  og  det  viste  seg  at  troppsføreren  var  gift  med
søndagsskolebestyreren.  Det  var  noen  fantastiske  mennesker,  som  jeg  ble
kjempeglad i.  Med henne kunne jeg snakke om alle  ting.  Hjemmet  deres ble

faktisk mitt andre hjem. 
Hadde du kristne venner i ungdomstiden?
Ja det var jo noen flere unge i kirken, og vi fikk etterhvert være med musikklaget og i koret. Jeg fikk også
være med å hjelpe til i småbarnklassen,, og til slutt overtok jeg den.
Kan du huske om det var en bestemt dag du bestemte deg for å bli kristen? 
Jeg var jo med på ungdomsmøter, leire og stevner. Jeg visste jo at jeg ble bedt for, og at mange ventet at jeg
skulle ta et standpunkt. Så da vi hadde en møteuke med pastor Sevre, bestemte jeg meg og gikk frem til
alteret. 
Har troen hatt noen innvirkning på valgene du har tatt i livet? 
Da jeg var ungdom fikk vi ny prest i Porsgrunn. Flere av barna deres var på min alder, så jeg fikk noen
gode venninner, og en god venn. Det var Kjell som senere skulle bli min mann. Vi forlovet oss. Kjell ville
bli prest, og da ville det ta fire år før vi kunne gifte oss. Sånn var reglene. Mens Kjell studerte teologi på
Øverås i Gøteborg, tok jeg fagbrev i søm.
Hvordan opplevde du å være prestens kone?
Jeg var jo spent, den gang krevde man mye av prestefruene. Det var en glede når jeg kom veldig nær
mange personer, og fikk hjelpe til med mye. Men det har også vært ganger da jeg har vært redd og fortvila.
Når Kjell var borte hendte det at jeg fikk besøk jeg hest ville unnvært. Det har også vært noen «pussige»
ting. Da vi kom til Sandnes, ble jeg tilbudt en julejobb i en forretning, og den tok jeg jo. Men det ble tatt
opp i menighetsrådet, for prestekona skulle være hjemme!
Er det perioder i livet hvor troen din har blitt satt på prøve? 
Ja faktisk er det det. Da Kjell ble syk og hadde store smerter, og masse vond behandling. Det var så mange
som ba for han, men enda gikk han bort. Da var jeg skuffa over Gud, og jeg gikk mange runder før jeg
greide å be igjen. Og året etter fikk jo eldstejenta mi slag. Hun ble lam og hadde fullstendig organsvikt. Da
kunne jeg i alle fall be. Hun overlevde jo heldigvis, og organene kom etterhvert i gang igjen, men hun er
fortsatt lam. I ettertid har jeg fått syv friske normale oldebarn, og et barnebarn, det må jeg jo takke for.
Har du gjort erfaringer som har forandret ditt bilde av Gud, eller ditt forhold til ham?
Alle erfaringene gjennom hele livet har vel gjort at jeg ser bare en mulighet for å greie meg, og det er å ha
forholdet til Gud i orden. 
Hvor viktig er det for deg å være en del av et kristent fellesskap/en menighet?
Jeg setter stor pris på å være en del av menigheten. Det fellesskapet er gull verdt.
Har du håp og drømmer for fremtiden?
Jeg har ikke så mange drømmer akkurat, men håpet er at alle etterkommerne mine skal ha et trygt og godt
liv, og at vi alle kan møtes i himmelen.
På hvilken måte ønsker du å tjene Gud i dag?
Det er ikke så mye jeg greier lenger, men misjonen står jo høyt hos meg, så jeg får nøye meg med å lage
ting som kan gagne misjonen.
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Misjonsmarked
I  år  blir  misjonsmarkedet  på  en  lørdag
formiddag.  Dagen  er  17.november  fra
kl.11.00-14.00. Det blir salg av mange flotte
håndarbeider – både strikk og sydde ting. Vi
selger også julekaker, og andre spiselige ting.
Her kan du sikre deg mange fine julegaver!
Det  blir  utlodning  med  fine  gevinster,  og
selvsagt  er  det  kafeteria  med  mye  godt  til
kaffen. All inntekt fra misjonsmarkedet går til
misjonsprosjektet  vårt  –  skolen  i  Ngundu  i
Zimbabwe. Kom og støtt vårt misjonsarbeid,
og få samtidig en hyggelig formiddagsstund i
kirken!

Konsert
12.desember, kl. 20.00. Blir det konsert med 
Inger Lise Hope, 
Bill. www.linticket.no/page/no/event/20/1665,
eller Vippse til nr 138917 , eller nettbank til 
konto 30003953307 

Advent og jul i kirken
Mye spennende skjer i kirken til advent og jul.
Det  hele  starter  med  juleverksted  for  hele
familien lørdag 01.desember.  Det  blir  masse
fint å lage, Hilde prest har flanellograf-andakt,
vi  synger,  og  selvsagt  blir  det  god  tid  til  å
spise og prate sammen. Det har vært tradisjon
at  koret Da Capo har  sunget  i  gudstjenesten
første søndag i advent, men i år har de ikke
mulighet  til  det  dessverre.  Det  blir  i  stedet
ordinær gudstjeneste. 
2.søndag  i  advent  er  det  lysmesse  med
Luciaopptrinn som speiderne er ansvarlig for.
Hilde  prest  har  andakt,  og  etterpå  serveres
kaffe,  saft  og  lussekatter.  Speiderne  har
adventssamling med julegrøt 03. desember, og
her er alle som har lyst invitert til å være med.
3.søndag i advent er det «Vi synger julen inn».
Det  blir  sang  og  musikk  av  Christina
Stangeland  Hanssen,  og  musikk  av  Alia
Makhmudzade og Cecilia Rosso (obo).

Selvsagt  blir  det  mye  allsang  med  julens
sanger. Hilde prest har andakt.  På julaften er
det  familie-gudstjeneste.  Hilde  prest  har
familiepreken,  Benedikte  Skjæveland  Larsen
spiller klarinett, og på orgelkrakken sitter Eirik
Andreas Paulsen
1.juledag  blir  det  felles  gudstjeneste  i
Stavanger  ved  prestene  Hilde  og  Torgeir
Tveter. Sett også av lørdag 05. januar. Da blir
det familievennlig juletrefest med gang rundt
juletreet,  leker,  andakt  og  sang.  Vi  serverer
pølser, og oppfordrer alle som har kaker igjen
etter julen til å ta med seg det til kaffen. Og vi
satser på at julenissen stikker innom også i år!

 NYTT LIV for kirkebygget
Gjennom menighetens utviklingsarbeid har det
vært et stort fokus på å skape et forsamlings og
kirkebygg som er både varmt og inkluderende.
Bygningsmessig  betyr  dette  at  en  vesentlig
renovering er nødvendig, siden kirkebygget nå
er nesten 60 år gammelt, og ikke helt tilpasset
dagens situasjon. Derfor var det et enstemmig
vedtak i  menighetsrådet  den  1.oktober  om å
bevilge  mer  enn  1  millioner  kroner  til
følgende tiltak:

Kirkerommet: Et nytt og bedre lydanlegg
som  ivaretar  våre  behov  under
gudstjenester og konserter i kirken, samt
installasjon av prosjektor / lerret for bruk
under gudstjenester og møter.
Sideskipet  –  Prosjektor/  lerret  og  bedre
lydanlegg,  særlig  for  bruk  under  møter
som Treffpunkt Sentrum
Kjøkkenet  –  oppgradering  av  det
elektriske anlegget
Hovedinngangspartiet  –  nye  dører/
vinduer  som krever  mindre  vedlikehold,
og som er bedre isolert mot kulden
Ny sideinngang  –  som er bedre tilpasset
bevegelseshemmede  og  med  en  ny  dør
(med fordeler som ovenfor)
Trappegangs-området*–  installasjon  av
en  løfteplattform/heis  og  et   handikapp-
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toalett  (i  den  gamle  garderoben  i  kjel-
leren). Løfteplattformen vil også gi bedre
adgang  til  prestekontoret,  og  de
nyoppussete møterommene i andre etasje.
Foreningsalen  -  totalt  nymalt  og  med
nytt gulv, gardiner og varmeovner (som i
det allerede ferdige tellerommet).
Skilt med lys mot Eidsvollsgt* – alt for få
mennesker  er  klar  over  hvor  Metodist-
kirken  er  i  Sandnes  –  vi  skal  bli  mer
synlig.
(* avhengig av godkjenning fra Sandnes
Kommune  – under  behandling  når  dette
skrives)

I  tillegg var  det  nødvendig med et  vesentlig
opprydding  i  kirken.  Derfor  ble  fredag  og
lørdag  26.-27.  oktober  til  store  ryddedager
med mange gamle bord, stoler og andre saker
levert til gjenvinning.
På menighetsrådsmøte den 29.10. ble det også
besluttet  å  skifte  ut  den  utvendige  døren  i
peisestuen  og  installere  en  kraftig  varme-
pumpe,  slik  at  peisestuen  også  blir  et  mer
attraktivt rom å bruke.
Disse  endringer  burde  også  ha  den  effekt  at
kirkebygget  blir  mer  innbydende  og  et
interessant utleie objekt  for  andre i  Sandnes,
med  både  store  og små  rom for  forskjellige
typer virksomheter. På denne måten håper vi å
få inntekter fra disse investeringer i tillegg til
en nødvendig  forbedring  av  kirkebygget.  En
forventet  utvidet  bruk  av  kirkebygget
forutsetter  også  et  godkjent  brannalarm-
anlegg, så dette er også tatt med i planene.
Kanskje vil det meste være ferdig før jul!

Branntilsyn 
Mandag den 15.10 hadde Rogaland Brann og
Redning  IKS  tilsyn  av  menighetens  arbeid
med brannsikkerhet. Det ble ikke påvist avvik
eller  anmerkninger  under  tilsynet  av
menighetens  dokumenter,  og  arbeid  med
brannsikkerheten. Målet er å holde fokus  på
brannsikkerhet – se også «Brennaktuelt».

Treffpunkt Sentrum
Treffpunkt  Sentrum  i  desember  er  den
tradisjonelle  advent/julesamlingen,  og
selvfølgelig  er  sangkoret  fra  Stavanger  på
plass  for  å  synge  for  oss.  Kveldens  gjest  er
byprest  Günter  Theiss.  Han  var  tidligere
sogneprest i Gand kirke, og har nå jobbet som
byprest  i  noen  måneder.  Han  har  satt  som
overskrift  over  sitt  innlegg  «Mine  erfaringer
etter et halvt år som byprest i Sandnes». Det
blir  utlodning,  god  bevertning  og  hyggelig
fellesskap.
Programmet  for  våren  2019  begynner  å  ta
form og allerede tirsdag 5.februar får vi besøk
av MAF (Missionary Aviation Fellowship)  –
dette  er  bare  2  dager  etter  vår  misjons-
gudstjeneste.  Så  skriv  dette  i  kalenderen
allerede nå!

HVEM ER MAF?
Mission  Aviation  Fellowship  (MAF)  er  en
tverrkirkelig internasjonal  organisasjon som i
70 år har utviklet seg til verdens største aktør
innen  bistandsflyging  med  småfly.  MAFs
piloter  regnes  blant  verdens  dyktigste
jungelpiloter.  Hvert  fjerde  minutt  letter  eller
lander  et  MAF-fly.  Vi  opererer  135  fly  i  25
land.
Vi sørger for at bl.a. hjelpeorganisasjoner når
isolerte  mennesker  som ellers  ikke  ville  fått
hjelp.  Vi  flyr  ut  leger,  bistandsarbeidere,
helsepersonell, misjonærer og nødhjelp – og vi
sørger  for  at  syke  mennesker  kommer  til
sykehus.  Vi  er  en  helt  uerstattelig  støtte-
funksjon  for  1500  internasjonale  og  lokale
organisasjoner.
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Vi  er  bygget  på  kristne  verdier,  og vår
visjon er  å  vise  nestekjærlighet  til  de  som
virkelig trenger det. Hver dag flyr vi der reisen
på bakken ville tatt dager eller uker.

Konsert med musikk-
studenter

Lørdag 15.september hadde vi en flott konsert
i  kirken.  I  tillegg til  vår  egen organist  Alia
Makhmudzade,  fikk  vi  høre  Paul-Erik
Söderqvist på gitar og Jenni Witick på cello.
Det  var  et  spennende  program for  orgel  og
cello,  cello  og  gitar,  og  solomusikk  på  alle
instrumenter.  Konserten  inkluderte  verk  av
komponister  som  Camille  Saint-Saens,  Jean
Sibelius,  Ernest  Bloch  og  Johann  Sebastian

Bach.  Det  var  også  originalmusikk  av
gitaristen  Paul-Erik  Söderqvist,  fremført  for
første  gang  i  Norge.  De  fremmøtte  fikk
oppleve  en  snau  times  konsert  med  svært
dyktige,  unge  musikere.  Vi  sier  velkommen
igjen!

Konsert med Camilla Myrås
Onsdag  24.  oktober  var  kirkerommet  igjen
snudd  mot  østveggen.  Denne  gang  klar  for
konsert  med  Camilla  Myrås  m/band,  Bjarte
Mo  (fiolin),   Magnus  Rød  Haugland  (bass)
ogRobin Methlie (Gitar), alle tre profesjonelle
musikere. 
Det  var  dessverre  solgt  svært  få  billetter  på
forhånd, så vi var svært spent på hvor mange
som  ville  komme.  Det  ble  til  sammen  22
betalende  tilskuere.  Alt  for  få  til  så  flotte
artister!  Vi som var tilstede fikk  oppleve sang

og  musikk  av  ypperste  klasse.  Camilla
framførte en blanding av egne melodier, både
på  norsk  og  engelsk  fra  sine  siste  CDer,  til
godt  kjente  svisker  som  «Danny  Boy»  og
«Send in the Clowns». De som var tilstede var
tydelig fornøyd og applauderte slik at Camilla
syntes det hørtes ut som om det var minst 200
i salen! 

Denne kvelden tok vi  også for  første  gang i
bruk vårt nye lydanlegg til dette bruk, og når
også  musikerne  var  fornøyd  med  lyden,  var
det en meget vellykket kveld.
Takk til Camilla og gutta for en flott musikalsk
opplevelse.

Troshistorier i gudstjenesten

I 3 gudstjenester i  september fikk vi  høre 3
ulike  troshistorier.  Først  ute  var  Alia
Makhmudzade, deretter var det Karin Bruun
Sørensens  tur,  og  Charles  Jourdan  avsluttet
det hele. Alle ble de intervjuet av Hilde Tveter
om sin vei til tro, tanker om tro og menighet,
og om livet generelt.  De fikk også velge en
salme de er glad i, og bibeltekster som betyr
mye for dem til tekstlesningen.
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Disse gudstjenestene samlet bra med folk, og
ble  også  godt  mottatt.  Vi  planlegger  en  ny
runde med troshistorier i  vårhalvåret. Vi har
spurt  Karin  om  hun  vil  dele  noe  av  sin
troshistorie som hun formidlet i gudstjenesten
med menighetsbladets lesere. Se annet sted i
bladet.

Trivelige mandagsmiddager
Vårt nye tilbud om middag hver 3. mandag i
måneden,  har  blitt  godt mottatt.  I  september
var det 17 stykker som spiste middag og koste
seg sammen. I oktober var det 22! Vi håper at
økningen fortsetter, for det er virkelig trivelig
å spise middag sammen i kirken! Vi ønsker at
mandagsmiddag  skal  være  et  møtepunkt  på
tvers av generasjoner, og slik har det vært de
første gangene. Det er plass til flere, og har du
lyst til å bidra med å lage middag en mandag,
så ta kontakt med Hilde.

Familiehelg i oktober
Det  ble  en  fin  familiehelg  i  kirken!  Lørdag
ettermiddag var 9 barn og 6 voksne samlet til
samlingsstund  med  bibelfortelling  med
flanellograf,  formingsaktivitet  hvor  vi  laget
godhetstre  med mange  fine  blader  hvor  det
stod gode  ord  vi  kan si  til  hverandre,  og  til
slutt boller og  saft. Tid til  litt morsom lek ble

det  også.  Søndag var  det  familiegudstjeneste
med  speiderparade.   Tema   "godhet"   var
ogsåmed  i  gudstjenesten,  og  Hilde  prest
fortalte om da Jesus viste godhet ved å vaske
disiplenes  føtter.  Da  ingen  tok  imot

invitasjonen  om  å
få  vasket  sine
føtter,  tok  presten
av  seg  sko  og
sokker,  og  fikk
vasket  sine  føtter
av Eva. 
Det  ble  også  delt
ut  bøker  til  alle
barna som var der.
Og  vi  sang
sammen "Vi er en

lang,  lang  rekke  med  venner".  Og  etter
gudstjenesten  koste  vi  oss  sammen  med
kirkekaffe,  og  beundret  de  flotte  godhets-
trærne som var blitt hengt opp i sideskipet.

Spennende foredrag av «våre
egne» på Treffpunkt Sentrum

På høstens to første Treffpunkt Sentrum var tre av
menighetens  egne  medlemmer  «gjester».  I
september fortalte Heather og Charles Jourdan om
en tur til  Kenya, og viste mange flotte bilder. De
hadde også med seg flere afrikanske gjenstander og
smykker.  Denne  kvelden  var  Gunnar  Barstad
pianist, og gledet oss også med sang. I oktober tok
Jan Nicolaisen oss med i sin hage i ord og bilder.
Han fortalte inspirerende om «Primula – blomster
med variasjoner», og vi fikk se mange fine bilder.
Musikalske  gjester  var  Svilandskarane,  som også
ble inspirert av kveldens tema, og byttet til sanger
som passet inn. Det var flott å høre dem! 

Diakonidagen
Diakonidagen 07.oktober ble en flott dag i kirken.
Vi  hadde  gleden  av  å  ta  imot  lille  Ida  Kristine
Nygård  Glinda  til  dåp.  Dagens  preken  var  ved
diakonimedarbeider  og  trosopplærer  i  Kampen
kirke,  Claire   Gouldthorp. T ema  for  preken  var 
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"radikal inkludering", og hun utfordret oss til å
møte  mennesker  slik  Jesus  gjorde.  Det  var
nydelig  sang  og  musikk  av  Christina  S.  og
Herbjørn  Hanssen.  Charles  Jourdan  forrettet
dåpen, og ledet gudstjenesten på sin lune og
gode måte. Menighetsrådsleder,  Per Skarung,
overrakte en gave til dåpsbarnet. Vi gratulerer
dåpsfamilien, og ønsker Guds velsignelse over
lille  Ida  Kristine  og  foreldrene  Carina  og
Karen!  

Høsttakkegudstjeneste
Søndag  28.oktober
feiret  vi  høsttakke-
gudstjeneste  i  et
nydelig  høstvær.
Kirken  var  pyntet
med  grønnsaker,
blader og blomster i
høstens  farger,  og
mange hadde funnet
veien til kirken. 
Vi  hadde  besøk  av
pastor  i  Ålgård
baptistmenighet,
Magnar  Mæland,
som  holdt  dagens  preken.  Han  tok
utgangspunkt  i  1.Tessalonikerbrev  5,  hvor
Paulus oppfordrer menigheten til å takke Gud
under alle forhold. Magnar holdt en personlig
preken om takknemlighet, hvor han også delte
fra eget liv. Det var vakker musikk på klarinett
av Benedikte Skjæveland Larsen, og vår faste
organist Alia Makhmudzade. 

Takk til  Gud gikk som en rød tråd gjennom
gudstjenesten, som ble ledet av Hilde Tveter.
Etter  gudstjenesten  var  det  kirkekaffe  med
hyggelig fellesskap rundt bordene. I høstoffer
har det til nå kommet inn ca. kr. 10 000,-

Mat for menn
Oppstartsmøte den 10. oktober var en gedigen
suksess.
2  timer
forsvant i
en  blunk
mens  vi
spiste  og
snakket
sammen.
Etter  hvert  som  både  foreningssalen  og
peisestuen  kan  brukes  vil  antall  aktiviteter
tilpasset menn øke (ikke garn, syltetøy, sokke-
strikking  osv.)  Det  er  plass  til  langt  flere  –
hjertelig  velkommen,  gutter  i  alle  aldre.
Datoene for våresongen er ikke på plass ennå
–  terminliste  vil  sendes  ut  gjennom kirkens
meldingstjenesten. 

Vakker musikk på 
allehelgensdag

I gudstjenesten allehelgensdag var det musikk
ved  Cecilia  Rossi  på  obo,  og  Alia
Makhmudzade  på  orgel/piano.  Nydelig
musikk, som passet godt inn på en så spesiell
dag. Vi tente lys og mintes de som døde det
siste året,  og Hilde Tveter holdt  preken med
tema  «Håp  og  trøst  på
livsvandringen».  Hun
brukte  et  bilde  for  å
illustrere  livs-vandringen,
og dette var første gang vi
brukte  vår  nye  projektor.
Det  fungerte  kjempefint!
Vi  delte  også  nattverden
sammen,  og  fellesskapet
rundt  kaffebordet  etter
gudstjenesten.
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I lys av sommerens teltfrie leir, meldte det seg tidlig i høst et behov
for  telttur.  Av tidligere erfaring,  ble  teltturen  lagt  til  september.
September pleier å være en fin måned for telttur. For dere som har
glemt september, var årets en uvanlig forblåst og regnfull måned.
Vi reiste allikevel på telttur til Lundekvam i Sandnes.

For noen ble det lite søvn. For flere ble det ganske vått. For alle ble det veldig
kjekt! Og vi fikk gjøre det Sandnes MS liker aller best; brenne bål! Hele dagen,
og kvelden, og dagen etter. Spikking, saging, hugging av ved, og spise masse
kvess mat. Men neste tur, blir hyttetur.

Speiderhilsen Sandnes MS
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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