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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
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. 
E-mail: ingridjoranson@gmail.com 

Vaktmester:
Frode Kvilhaug
Tlf :91609263
E-mail:frode.kvilhaug@getmail.no

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

Menighetsbladet kommer ut fire ganger i året      -       Endringer i Menighetskalenderen kan forekomme. 
Kontingent: Frivillige gaver. Bruk menighetenes konti.                                      Forsidefoto: 

     Trykk: Stavanger Metodistkirke 
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FRA INNSIDEN

Sommerfuglen – symbol på oppstandelsen

Jeg elsker å gå på jakt etter vårtegn i vårmånedene. Se etter
de første blomstene, lytte etter fuglesangen, ta en nærmere
titt på tørre grener for å se at det innimellom visne blader fra
i fjor, finnes noen små grønne blader som spirer. Og når jeg
ser  den  første  sommerfuglen  –  da  er  det  virkelig  vår,  ja
nesten  sommer!  Visste  du  at  sommerfuglen  var  blant  de
første kristne symboler på oppstandelsen? Helt fra Oldkirken
har den blitt brukt. Den kan både være et symbol på våre liv,
og for det som skjedde med Jesus i påsken. For oss er larven
det jordiske livet,  kokongen er graven, og så brer det nye
livet  seg ut  i  all  sin  prakt  på  oppstandelsens  dag.  Og for

Jesus – på samme måte som den ferdige sommerfuglen sprenger seg ut av kokongen,
sprengte livet seg ut av graven på påskemorgen. Jesus vant over døden, og vi vant livet.

Det er ikke bare i naturen jeg har gått på jakt etter sommerfugler. De kan man også
jakte på innendørs, på Lia gård – et retreatsenter i  Rendalen. Sommerfugler i  ulike
farger, fasonger og materialer finnes i omtrent alle rom, og jeg oppdager alltid noen nye
når jeg er der. Det er så flott! Så kanskje påskekyllinger og påskeharer kan byttes ut
med sommerfugler  denne  påsken?  Sommerfugler  på  serviettene,  sommerfugler  som
bordpynt, jakt på sommerfugler i stedet for eggene fra påskeharen. Det er så fantastisk
at våren og påsken kommer omtrent samtidig. Det nye livet som spirer frem i naturen,
og feiringen av livet og oppstandelsen på påskemorgen. 

Men engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter
Jesus, den korsfestede. Han er ikke her, han er stått opp, slik som han sa. Kom og se
stedet hvor han lå!  Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er stått opp fra de
døde, og han går i forveien for dere til Galilea; der skal dere få se ham.’ 
Matteus 28, 5-7

God påske!

Hilde Kr. Hannestad Tveter 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Organist Bjørn Terje Bertelsen
slutter

Bjørn Terje Bertelsen slutter i sin 50% stilling
som  organist.  Han  sier  at  dette  er  noe  han
egentlig ikke ønsker, men helsen tillater ham
ikke  å  fortsette  i  jobben.  Han  beskriver
menigheten  som  helt  nydelig  og  ønsker  å
takke  for  at  han  er  blitt  så  utrolig  godt  tatt
imot, for at han er blitt akseptert for den han er
og  har  fått  utfolde  seg  musikalsk  uten
motforestillinger.  Han vil  også  takke for  den
omsorgen  han  har  følt  fra  menigheten,  og
hvordan  han  har  følt  seg  ivaretatt  fra  første
stund.
 Han  løfter  frem  de  særegne  metodistiske
salmene  som  han  synes  er  svært  vakre  og
annerledes både melodiøst og i tekstene, men
sier at han skulle ønske at  flere av de gamle
salmene kunne oversettes på nytt. Han priser
orgelet som et fantastisk instrument å spille på,
når det virker,  og beskriver det som et unikt
instrument som er som skapt for rommet, alt
med det  gjør  at  klangene  komponeres  til  en
helhet.  Han  håper  at  det  lar  seg  gjøre  å
restaurere  det  slik  at  den  som tar  over  etter
ham  også  kan  få  oppleve  det  og  glede
menigheten  med  dets  mektige  klang.  Videre
håper han at flere vil bli med i sangkoret, da
han  synes  de  er  virkelig  dyktige,  og at  som
byens  eldste  blandede  kor,  har  det  en viktig
tradisjon å ta vare på. 

På vegne av menigheten takker jeg deg med
største ærbødighet for jobben du har gjort, for

den  vakre  musikken  og  gleden  den  har  gitt
menigheten. Lykke til videre, og velkommen til
å  dele  menighetsfellesskapet  med  oss  i
fremtiden. 
Hilsen Ingrid Jøranson

Sinnsro med Svela
Ta  en  dose  god  søndagsro,  en  dose  sakral
kirkestemning,  miks  med  en  dose  magisk
musikk  av  Hilde  Svela  og  ditto  kvelds-
gudstjeneste i Stavanger Metodist-kirke.
Da  får  du  rett  og  slett  oppskriften  på  en
metodistisk  sinnsrogudstjeneste  i  Stavanger-
menigheten.  Disse  kveldsgudstjenestene  har
blitt godt mottatt – og Hilde Svelas musikalske
bidrag  var  med  på  å  gjøre  denne  februar-
kvelden til  en flott opplevelse.
Hilde Svela er en erfaren sanger og låtskriver
født i Stavanger, og nå bosatt på Klepp. 
Til  daglig  jobber  hun  som  musikklærer  i
ungdomsskolen.  I  tillegg  er  hun  en   etter-
traktet  freelance-sanger. 
Hun  har  en  lang  og  spennende  musikk-
bakgrunn,  og  har  blant  annet  i  flere  år  vært
medlem i  Oslo  Gospel  Choir,  og  har  gitt  ut
flere  kritikerroste soloalbum. 
På sinnsrogudsjenesten fikk vi høre musikk fra
albumet hennes kalt ”Himmelstreif”.
Hildes  musikalsk  univers  er  en  blanding  av
akustisk pop med folkemusikalske elementer
Med  musikken  sin  tar   hun  oss  med på  en
musikalsk  reise  med  sine  trosstyrkende
sanger som er hentet fra så vel den keltiske
tradisjonen som fra blugras-musikken.

Det  ble  en  fin
kveldsopp-
levelse  for  oss
som var der – vi
kommer  gjerne
tilbake og hører
mer  en  annen
gang.

Annette Riise 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Stabat mater dolorosa 

(latin for «Stod der moren, fylt av smerte») er
en  katolsk  hymne  fra  1200-tallet.  Teksten
skildrer Marias lidelser under korsfestelsen av
sønnen Jesus Kristus. På Langfredag får vi tre
akter av stykket fremført på gudstjenesten av
Flavia Elisa Olivieri Askevold.

Død
Ranveig  Helene  Lervik er  født  02.

september, 1924.
Hun  var  eldst  i  søskenflokken  og  hennes
pikenavn var Hansen. Storfamilien bodde i og
drev butikk i Badehusgata.
Hun giftet med sin Jan Lervik i 1947 og fikk
barna Gunnvor Helen, Jan Inge og Ivar.  
Hun arbeidet  i  ulike dagligvareforretninger,  i
jernvarehandel  og  var  i  perioder  hjemme-
værende  husmor.  Familien  bygde  hus  i
Sørmarkveien.
Ranveig Helene var  fra  fødselen av en ivrig
metodist. Hun ble Konfirmert 15. mai 1939 og
innmeldt den 11. juni 1939 som bekjennende
medlem. Hun var søndagsskolemedhjelper og
hun  var  trofast  på  gudstjeneste,  og  i  MK.
Metodistkirkens  kvinner  og  misjonen  var
viktig  for  henne.  Sammen  med  venninnene
arbeidet  hun  ivrig  for  ytre  misjon.  I  2001
flyttet hun til høyblokka på Tasta og de siste
månedene var hun på Domkirkens sykehjem.
Hun slet meg vond rygg og de siste 10 årene
klarte  hun  ikke  å  være  i  kirken,  men  hun
klaget ikke selv om hun hadde store smerter,
og  hun  spurte  alltid  «Hvordan  der  det  med
deg?». Hun døde på Domkirkens sykehjem 22.
mars  94  år  gammel  og  ble  begravet  fra
Metodistkirken fredag 29. mars.
Vi  lyser  fred  over  Ranveig  Helenes  gode
minne  og  takker  for  trofast  tjeneste  og  stor
giverglede til menighetens arbeid.

Arv 
Vi har mottatt arv etter  Gry Marie Houen på
kr. 214 000  i tillegg  til  3500  som lå   merket

som  gave  til  menigheten  i  hennes  leilighet.
Kirkens nødhjelp arvet også tilsvarende beløp.
Vi  takker  for  den  store  arven  som kommer
godt med i vårt arbeide. 

Vaktmester
Det  har  vært  bytte  av  vaktmester.  Frode
Kvilhaug er nå ansatt i 100% stilling for et år.
Det er  et  samarbeid med Nav og vi  håper,  i
tillegg  til  vanlige  vaktmesteroppgaver,  å  få
gjort en del ombygging og vedlikeholdsarbeid.
Vaktmester  Harald  Herabakka  Glinda  har
sluttet i sin vaktmester stilling og vi sier takk
til ham for vel utført arbeid. 

Veien til vekst er gjennom 
åpenhet

Håvard  Jøranson  har
akkurat fylt seksti år og
havner  med  det  i
mellomaldersgruppen  i
kirken.  Selv  om  han
med et smil legger til at
han fremdeles er og har
vært  blant  de  yngste
aktive  kirkegåerne  de
siste 20 årene. Han har,
som  så  mange  andre,

gjort seg noen tanker om hva som skal til for å
få til en kirke i vekst, og legger vekt på at man
må få noe i  kirken som man ikke får ellers.
Han tenker at det i så måte kan være en fordel
at kirken vår ligger i sentrum, da den på den
måten kan nå hele byen og ikke begrenses til
en bydel.
Han tror det er vanskelig å få inn helt nye folk
fra  sidelinjen,  men  at  utviklingspotensialet
ligger i folk som allerede har eller har hatt et
forhold til  kirken på  et  tidspunkt i  livet.  Og
han sikter til målgruppen 45 år og oppover da
denne aldersgruppen gjerne har  litt  bedre tid
siden  «småbarnsfasen»  av  livet  stort  sett  er
tilbakelagt, og man på den måten har tid til å
tenke  på  de  eksistensielle spørsmålene  rundt
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
livet og døden igjen. Det er dette behovet han
mener kirken står  i  en særstilling  til  å  fylle,
meningen  med  livet  og  tilværelsen,  som all
verdens  teknologi  og  sosiale  media  ikke
meningsfylt  kan gi.  For  å oppnå dette  på en
meningsfull  måte  må  vi  som menighet  leve
opp til mottoet vårt om åpne hjerter, åpne sinn
og åpne dører. Vi må ta imot menneskene som
kommer slik som de er, uten fordommer eller
formaninger.  Også  må  vi  skape  arenaer  som
fenger denne alders-gruppen. Dette mener han
at  vi  allerede  er  på  god  vei  mot  med
kveldsgudstjenester  og konserter  og lignende
arrangementer som er litt    annerledes   enn
den    tradisjonelle    formiddagsgudstjenesten
og de faste formiddagstreffene gjennom uken.
Men  det  er  tungt  å  dra  i  gang,  og  i
begynnelsen  jobber  man  i  motbakke.  Men
dersom menneskene som kommer blir møtt av
en menighet som genuint er interessert i dem,
og  møter  dem  der  de  er  i  sine  liv,  da  er
sannsynligheten stor for at disse menneskene
vil komme igjen, og da gjerne ta med seg noen
til  besøk nummer to, enten venner,  sine barn
eller barnebarn. Verden mangler arenaer hvor
mennesker føler seg sett og hørt, og mange er
ensomme, her kan kirken fylle et tomrom. Og
når snøballen først har begynt å rulle blir den
større av seg selv.   

Lørdagskafé og utlodning

15. desember i fjor, og 19. januar i år ble det
holdt  lørdagskafé  med  salg  av  lodd  til
kirkeutlodningen  som  ble  avholdt  den  9.
februar.  Dette var  en ny måte å selge  lodd på

arrangert av Marit Dahl Torgersen og Torunn
Herabakka, med god hjelp av KYM. 

Tidligere  har  loddene  blitt  solgt  ute  over  to
helger, det ble seks dager med mye kjøring og
lite  oppslutning.  Utlodningen i  år  hadde like
mange eller helst litt flere solgte lodd, og for
utenom  loddbøker  som  medlemmer  av
menigheten har  solgt  var  utsalget  kuttet  ned
fra  6  til  2  utsalgsdager.  I  tillegg  tjente
menigheten  på  kaféen  i  seg  selv,  og  fikk
prosenter  av  salget  som  Bjarne  Hoelgård
gjorde av sin trekunst under kafeen. Totalt sett
beskriver Torunn Herabakka opplegget som en
suksess.  Folk  koste  seg,  tok  en  pause  fra
lørdagshandelen og kom innom for en prat, en
kopp kaffe og en nystekt vaffel.

Oppslutningen  var  totalt  sett  ganske  god  på
kaféene  med  alle  som kom og  gikk,  og  på
selve utlodningsdagen var det «fiskedam» for
barna  hvor  alle  fikk  premie,  noe  som  ble
veldig godt tatt imot blant de små. Hun takker
KYM og menigheten forøvrig for gavehaugen
til utlodningen som  utover i januar vokste og
ble  etter  hvert en verdig premiepott.  Dette er
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DET SKJEDDE – Stavanger
nok måten å gjøre det på for fremtiden, da det
både  er  sosialt,  det  drar  folk  til  kirken,  og
menigheten  tjener  penger  på  det  uten  å
fullstendig slite ut de som arbeider med det.

Solveig Leithaug
Fredag  15  mars  holdt  Solveig  Leithaug
konsert  i  kirka  vår.   Solveig  er  på  en
omfattende  Norgesturne  kalt  “Heime”   i

anledning  sitt  nye  album,  som  faktisk  er
nummer 18 i rekken , og som har fått tittelen «
Riverside  –  Hymns  and  Spiritual  Songs».
Albumet  består  av  12  salmer  og  sanger  i
amerikansk folk-sjanger. Innspillingen er gjort
hjemme  i  hennes  egen  stue  i  nærheten  av
Nashville i USA. 
Som barn , ung av 80-tallet, hørte jeg mye på
Solveig  Leithaug.  Noe  jeg  også  har  fortsatt
med siden, så det var med stor glede og iver
jeg  så  frem  til  denne  konserten.  Og  det
innfridde!  
Det var en opplagt  og
nær  Solveig  vi  fikk
høre  denne  kvelden  ,
med et svært lydhørt og
varmt  publikum. Kirka
var  stemningsfullt
lyssatt,  sjelden har  jeg
sett  altertavlen  vår  så
flott! 
Solveig  har  selv  sagt  at  sanger  som
“Wayfaring  Stranger”,  “  Going home”,  “Velt
alle  dine  veier”,  “Å  kor  djup  er  Herrens
nåde”,”  Steal  Away”  og  “Down  by  the
Riverside” er  knyttet til  et ønske  om å gi lyt-

terne  ett  pusterom  i  hverdagen,  og  det  var
akkurat  det  denne  kvelden  ble  også  -  ett
pusterom og salve for sjela  Foruten sangene
fra hennes nye album fikk vi også høre sanger
fra tidligere utgivelser, slik som «Super moon»
, og «Eg ber for Norge».  Her fikk vi og være
med å synge.                                Annette Riise 

Vårfest i dialogens tegn
Lørdag 6 april var det vårfest. Vi hadde besøk
av  en  gruppe  fra  Dublin  som  besøkte
Samarbeidsrådet  for  tro  og  livsyn  (STL)  i
Stavanger. Gruppen fra  Dublin City Interfaith
Forum, var 10 mennesker fra forskjellige tros-
og  livssynssamfunn.  Her  var  bahai,  jøder,
muslimer,  buddhist,  katolikker,  kristne,  sikh,
og  fra  Stavanger  var  human-etisk  forbund,
hindu, metodist, kveker og mormonere. Så det
var  en  blandet  forsamling.  Dialogbandet  fra
STL gjorde stor lykke med sin opptreden med

musikk og sang. Torunn Bjørnevik fortalte om
sine inntrykk som observatør og medvandrer i
Hebron  i  organisasjonen  TIPH  (Temporary
International Presence in the City of Hebron)
som  var  en  sivil,  internasjonal  observatør-
gruppe i  byen  Hebron .  Det  var  god  mat  og

samtaler rundt bordene.
Gruppen fra Dublin var
i  Stavanger  som
gjenvisitt  fordi  en
lignende  gruppe  fra
Stavanger var i  Dublin
sist  vinter.  Målet  er  å
utveksle erfaringer med
å  arbeide  med  et
mangfoldig samfunn. 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Vi rydder i kirken og digitaliserer bildearkivet 
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
PALMESØNDAG - SØNDAG 14. APRIL 
Kl 11.00 Gudstjeneste. 
Torgeir Tveter taler. Kirkekaffe
Musikk ved Hulda Drange.

SKJÆRTORSDAG - 
TORSDAG 18. APRIL 
Kl 18.00 Kveldssamling med nattverd i 
Wesleysalen.
Musikk ved Alia Makhmud-zade 

LANGFREDAG -FREDAG 19. APRIL
Kl 11.00 Pasjonsgudstjeneste
Bibeltekster og sang 
Flavia Elisa Olivieri Askevold synger fra
«Stabat mater»
Musikk ved Sander Slettebø Grøsfjell
Kl.16.30 Korsvandring, oppmøte ved St. 
Svituns kirke. Vandringen går gjennom byen, 
og avsluttes ved Lagård gravlund.

PÅSKEDAG – SØNDAG 21. APRIL
Kl 11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter taler.
Musikk ved Harald Sævik

Onsdag 24. april 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Fredag 26. april 
kl.19.00 Bønn og lovsang i Domkirken 
Lovsangsteam fra IMI-kirken, Kristen 
Tjeneste og Gods Grace vil lede oss musikalsk
gjennom kvelden. Forbedere vil løfte opp byen
i bønn, og det blir appell. Fri entré. Kollekt til 
et godt formål i byen. 
Arrangør: Forum for menighetsledere i 
Stavanger.

SØNDAG 28. APRIL 
Kl 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.
Torgeir Tveter og Trine Riise sammen med 
konfirmant Hugo Røsnes.
Sangkoret synger. 

Mandag 29 april 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.00 Årsmøte i BUR
Kl 18.30 Menighetsråd.

Torsdag 2 mai 
Kl.19.00 Kym 

SØNDAG 5. MAI 
Kl 19.30 Sinnsrogudstjeneste. Hjerte til hjerte,
nattverd og lystenning 
Musikk ved Harald Sævik -med flere. Kafè i 
sideskipet fra 18.45 

Mandag 6 mai 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 8 mai
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 12. MAI
Kl 11.00 Gudstjeneste. Musikk ved Sander 
Slettebø Grøsfjell. Kirkekaffe

SØNDAG 19. MAI 
Kl 11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter taler. 
Kirkekaffe.

Mandag 20 mai 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 23 mai 
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 26. MAI
Kl 11.00 Gudstjeneste.
Anne-Marie Knaus Knudsen og Marit 
Bjørnevik 
Musikk ved Harald Sævik. Dåp.  Kirkekaffe.
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Mandag 27 mai 
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

SØNDAG 2. JUNI SØNDAG FØR PINSE
Kl 11.00 Aktivitetsdag på Kyviksmarka 
Idrettspark. 

Mandag 3 juni
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

SØNDAG 9. JUNI PINSEDAG
Kl 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. 
Bønnevandring. Kirkekaffe.

SØNDAG 16. JUNI 
Kl 11.00 Gudstjeneste. Takkedagen. Sangkoret
synger. Kirkekaffe.
Avskjed med Bjørn Terje Bertelsen. 

Torsdag 20 -søndag 23 juni er det 
årskonferanse i Oslo 
Det kommer eget program for sommeren. 

Samlingsdagen blir 
søndag 25 august kl 11.00

Nytt blad sendes ut i slutten av august!

******************
FELLESSTOFF

FELLES GUDSTJENESTE 
3.MARS.

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som
er  båndet  som  binder  sammen  og  gjør
fullkommen. 15 La  Kristi  fred  råde  i  hjertet,
for til det ble dere kalt da dere ble én kropp.
Og vær takknemlige! (Kol.3.14-15)

I  sitt  hyrdebrev  som  vår  biskop  Christian
Alsted  sendte  til  Metodistmenighetene  etter
den  ekstraordinære  Generalkonferansen  i
UMC i slutten av februar, var det disse ordene

han  hilste  med.  Søndag  3.  mars  fikk
metodistmenighetene i  Haugesund, Stavanger
og Sandnes, ta imot hilsenen, da vi var samlet
til felles gudstjeneste. 
Vi  ble  møtt  med  Guds  nådehilsen:  ‘Vi  er
kommet  til  Guds  hus,  og  vi  forenes  som
søsken  i  Faderens,  Sønnens  og  Den  hellige
Ånds  navn’.  Noen  kom  til  kirken  denne
søndagen med frustrasjoner,  oppgitthet, sinne
og motløshet,  andre  kjente  på takknemlighet
og glede. Uansett våre følelser var det ingen
som kom som ‘seierherrer’. Vi er som kirke nå
inne  i  en  krevende
brytningstid.  Derfor
var det både nødvendig
og   godt    å    feire
gudstjeneste  sammen
denne søndagen!
Denne søndagen satt vi
sammen,  alle  vi  ulike
menneskene  med
forskjellige  opp-
levelser,  med  ulike
erfaringer   og    ulike 
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FELLESSTOFF
standpunkt og forståelse av hva Guds Ord vil
si til oss i dag!  Sammen ba vi: ‘Nådige Gud,
hos deg finner vi håp og styrke.’ Sammen sang
vi: ‘Vi ber for din kirke, vi ber for hverandre.
Vi ber for vår verden. Velsign oss du vår Gud!’
Sammen fikk vi lytte til biskopens hyrdebrev
og  til  pastor  Tveter  sin  forkynnelse  med
utgangspunkt i disiplenes møte med Jesus på
Forklarelsens  berg  (Lukas  9.28-36).  Da  alt
som kunne sette skiller ble borte, var det ingen
annen å se enn Jesus. 

Sammen fikk vi ta imot nattverdens gave som
forener  og  gir  tro.  Sammen tok  vi  imot
Herrens  velsignelse,  og  sammen fikk  vi
utsendelsesordene  med  oss  inn  i  hverdagen:
Sammen fikk  vi  kjenne  Gudsnærværet  og
Guds  kjærlighet  til  sin  kirke,  og  til  alle
mennesker  som  Han  elsker.  Gud  har  ikke
forlatt oss, og Han skal fortsatt bevare oss og
la  sitt ansikt lyse over oss, -  inn i en krevende

og  ukjent  tid.  I
denne  tiden  må  vi
fortsette  å  snakke
sammen.
Vi  må   derfor   kle
oss   i   kjærlighet  ,
som   er båndet som
binder  sammen  og
gjør  fullkommen.

Må Gud fortsatt lede oss inn i sin fremtid!
Marit Bjørnevik, menighetsprest i 
Haugesund

Få  dager  etter  at
påmeldingen  åpnet  var
allerede  50  påmeldt

årets sommerfest  som  finner sted på  Fredtun

folkehøyskole i Stavern 25-28.juli. Årets tema
er «Kirke uten vegger». Det er 4 leire for barn
og  unge,  familiesamlinger  på  formiddagene,
spennende  seminarer  midt  på  dagen,  og
varierte møter på kvelden. Det er konsert med
Hildring på fredag kveld – bandet som hadde
konsert i  Sandnes i  mars.  Misjonsmarked på
lørdag hører også med. Jon Løvland er taler på
kveldsmøtene, og Albert A. Gjøstøl fra Halden
forkynner på familie-samlingene. Les mer om
Sommerfesten  på
www.metodistkirken.no/sommerfesten, eller ta
med deg en brosjyre når du er i kirken. Lurer
du på hvordan det er å være på Sommerfesten,
så  ta  gjerne  kontakt  med  prestene  Hilde  og
Torgeir. De har vært på de fleste sommerfester
siden starten.

Årskonferansen
finner  sted  i  Oslo  20-23.  juni.  Det  er
menighetene  på  Bjølsen  og  Lillestrøm som,
sammen  med  Metodistkirkens  teologiske
seminar,  er  vertskap  for  årets  konferanse.
Tema er «Åpne hjerter, åpne dører, åpne sinn».
Forhandlingene  forgår  på  MF vitenskapelige
høyskole på Majorstua, og overnatting skjer på
Smart  hotell  ved  siden  av  Centralkirken.
Vertskapet byr på Retromesse på fredag kveld,
og  festkveld  med t apas på  lørdag,  og  lover
mye god sang og musikk. Til og med et eget
skrangleorkester,  hvor  alle  som  spiller  et
instrument   kan  få  være  med.  Fra   Sandnes
reiser  prestene  Hilde  Tveter  og  Charles
Jourdan,  og  legdelegat  Jan  Nicolaisen.  Fra
Stavanger  reiser  prest  Torgeir  Tveter  og
legdelegatene  Marit Dahl Torgersen  og  Hege
Bergjord. Dette er en svært viktig konferanse,
sett i lys av Generalkonferansen i februar. Så
husk på årskonferansen i dine bønner!  

Trenger du menighetsbladet i
posten?

Vi printer nå  opp menighetsbladet  selv for å
spare   kostnader,  men  porto  er  dyrt,   derfor
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FELLESSTOFF
ønsker vi at så mange som mulig kan gå over
til  å  få  tilsendt  en  digital  versjon  av  bladet
isteden.  Det  vil  også  ligge  papirutgaver  av
bladet i kirken både i Sandnes og i Stavanger,
som man kan ta med seg hjem. Gi beskjed per
e-post  dersom  du  ønsker  å  bare  motta
menighetsbladet på e-post, og eventuelt heller
kan hente deg en papirutgave i kirken.
Dersom du vil  fortsette  å  få  bladet  i  posten
trenger du ikke gjøre noe.
E-post metodistkirken i Sandnes
sandnes@metodistkirken.no 
E-post metodistkirken Stavanger:
stavanger@metodistkirken.no 

Generalkonferansen er  over -
hva nå?

Først er det viktig å notere seg at ingenting av
det  som  ble  vedtatt  på  den  ekstraordinære
generalkonferansen i februar er gyldig før etter
vår  egen  Sentralkonferanse  våren  2021.  Der
vil det være muligheter for å gjøre tilpasninger
til vår kontekst. Og det må det bli, for flere av
vedtakene  strider  mot  norsk  lovgivning.  Det
gjelder  blant  annet  diskrimineringslover  og
arbeidsmiljølover. Så vår klare oppfordring er,
uansett hvilken side du er på, å bli i kirken og
arbeide f or det du tenker  er rett, på en god
ogsaklig måte. Og gjøre det med respekt for at
dette ikke er en sak, men at det er personer vi
snakker om, og troen og overbevisningen til
mennesker.
Med  et  knapt  flertall  vedtok  General-
konferansen  den  såkalte   «Traditional  Plan»,
 som fastholder  kirkens  nåværende  posisjon,
hvor  homofile  og  lesbiske  som  lever  i
parforhold, ikke kan bli prester i kirken, og at
kirken fortsatt  ikke tillater  å vie  personer  av
samme  kjønn.   Beslutningen   innebærer
dessuten  en  rekke  innstramninger  og
spesifiseringer av konsekvensene hvis prester

 og  diakoner  ikke  holder  seg  innenfor
rammene. «Traditional Plan» ble straks sendt
til  vurdering  i  kirkens  Juridiske  Råd,  som
allerede to ganger har erklært at store deler av
planen er i strid med kirkens konstitusjon, og
derfor  ikke  vil  være  gyldig.  uridisk  Råd vil
avsi  sin  dom i  april  måned,  deretter  vet  vi
hvilke paragrafer som vil være gyldige. Det er
også  viktig  å  huske  at  det  er  ingen
begrensninger  i  homofile  og  lesbiske
samlevendes  mulighet  for  medlemskap,
lederroller og tillitsverv i våre menigheter. Og
det  er  selvsagt  heller  ingen  restriksjoner
knyttet til nattverdfeiring og dåp.
På  Årskonferansen  i  Oslo  i  juni  vil  flere
innsendte forslag bli behandlet.  Det  vil  også
bli  satt  av  tid  til  teologiske  samtaler  og
refleksjon.  Hvor  veien  går  videre  er  ikke
enkelt  å  si.  Endringer  må det  bli,  for  vi  kan
ikke la en sak tappe alle krefter, og ta så mye
av vår oppmerksomhet. Vi har en kirke som er
i  sterk  tilbakegang,  og  den  utviklingen  må
snus.  Vi  har  et  oppdrag om å  gjøre  disipler
som kan forandre verden. Hvordan skal vi få
det til ? 
Sentralkonferansens  råd  var  samlet  i
København 29-30.  mars.  Rådet  har  sendt  en
uttalelse  til  kirken  i  de  nordiske  og  baltiske
land.  Den  avsluttes  slik:  Metodistkirken
grunnlegger, John Wesley, opprettet tre enkle
regler  for  mange  år  siden,  kjent  som  "De
Alminnelige Regler", og de er høyst relevante
i  kirkens  nåværende  situasjon.  Reglene  er
"Ikke gjør ondt", "Gjør det gode" og til slutt
"Bli i  Guds kjærlighet  ved å benytte  deg av
nådemidlene". Vi vil fortsette å tilbe, be, dele
nattverd  og  være  i  samtale  med  hverandre.
Dette er måten vi kler oss i kjærlighet, som er
båndet  som  binder  sammen  og  gjør
fullkommen. 
Hele  uttalelsen kan  leses  på Metodistkirkens
hjemmeside.

Torgeir Tveter
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

Palmesøndag 
Søndag 14. april 

Bodø

Diakon Helen Byholt Lovelace 

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

Skjærtorsdag 
18. april 

2 Mos 12:1-4 (5-10) 11-14
Sal 116:1-4, 12-19
1 Kor 11:23-26 
Joh 13:1-17, 31b-35
Luk 22:39-53] 

Langfredag 
19. april 

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

1. påskedag 
Søndag 21. april 2019 

Molde 

Prest Tom Johnsen 

Apg 10:34-43 
Sal 118:1-2, 14-24
1 Kor 15:19-26 
Joh 20:1-18/Luk 24:1-12 

2. søndag i påsketiden 
Søndag 28. april 2019 

Trondheim 
Prest Lars Erik Nordby
Menighetsrådgiver Jon Løvland 

Apg 5:27-32
Sal 150 - Åp 1:4-8
Joh 20:19-31 

3. søndag i påsketiden 
Søndag 5. mai 2019 

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

Apg 9:1-6 (7-20) 
Sal 30 - Åp 5:11-14 
Joh 21:1-19 

4. søndag i påsketiden 
Søndag 12. mai 2019 

Første Metodistkirke Bergen, Fyllingsdalen 
Prest Yngvar Ruud
Menighetsrådgiver Jon Løvland 

Apg 9:36-43
Sal 23 - Åp 7:9-17
Joh 10:22-30 

5. søndag i påsketiden 
Søndag 19. mai 2019 

Sotra   -  Prest Tom G. Johnsen 
Diakon Vetle Karlsen Eide 

Apg 11:1-18 
Sal 148 - Åp 21:1-6
Joh 13:31-35

6. søndag i påsketiden
Søndag 26. mai 2019 

Haugesund 
Prestene Marit Bjørnevik og Tove Synnøve Tveit

Apg 16:9-15
Sal 67  -  Åp 21:10, 22-22:5
Joh 14:23-29 

Kristi himmelfartsdag 
Torsdag 30. mai 2019 

Apg 1:1-11
Sal 47  -  Ef 1:15-23
Luk 24:44-53 

Søndag før pinse – 
Søndag 2. juni 2019 

Stavanger 
Prest Torgeir Tveter 

Apg 16:16-34
Sal 97  
Åp 22:12-14, 16-17, 20-21
Joh 17:20-26 

Pinsedag 
Søndag 9. juni 2019 

Sandnes 
Prestene Hilde Kr. H. Tveter og Charles 
Jourdan 

Apg 2:1-21
Sal 104:24-34, 35b
Rom 8:14-17
Joh 14:8-17 (25-27) 

Treenighetssøndag 
Søndag 16. juni 2019 

Årskonferansen Ordsp 8:1-4, 22-31
Sal 8  -  Rom 5:1-5 
Joh 16:12-15 
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Søndagens tekster og forbønnliste forts.
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

2. søndag i 
treenighetstiden
Søndag 23. juni 2019

Årskonferansen 1 Kong 19:1-15a
Sal 42  -  Gal 3:23-29
Luk 8:26-39 

3. søndag i 
treenighetstiden  
Søndag 30. juni 2019

Flekkefjord  
Prest Einar Chr. Drange 

2 Kong 2:1-2, 6-14 
Sal 77:1-2, 11-20 
Gal 5:1, 13-25 
Luk 9:51-62 

4. søndag i 
treenighetstiden  
Søndag 7. juli 2019

Egersund 
Prest Victor Sekyere 

2 Kong 5:1-14 
Sal 30
Gal 6:(1-6) 7-16
Luk 10:1-11, 16-20 

5. søndag i 
treenighetstiden  
Søndag 14. juli 2019

Sommerfesten på Fredtun, Stavern Am 7:7-17
Sal 82  -  Kol 1:1-14
Luk 10:25-37 

6. søndag i 
treenighetstiden  
Søndag 21. juli 201

Kristiansand og Lista 
Prest Solveig A. Skaara 

Am 8:1-12
Sal 52/Sal 82
Kol 1:15-28
Luk 10:38-42 

7. søndag i 
treenighetstiden  
Søndag 28. juli 2019

Kongsvinger 
Menighetsleder Jan-Erik Fjukstad Hansen 

Hos 1:2-10
Sal 85  -  Kol 2:6-15 [16-19
Luk 11:1-13 

8. søndag i 
treenighetstiden  
Søndag 4. august 2019

Hamar  
Prest Jorunn Wendel 

Hos 11:1-11
Sal 107:1-9, 43
Kol 3:1-11
Luk 12:13-21 

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

MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
FELLES MØTER MED FRELSESARMEEN I 
PÅSKEN
SKJÆRTORSDAG 18.APRIL:
Kl.11.00: Gudstjeneste i Metodistkirken. 
Reidunn Alvsåker preker. Hilde Tveter leder. 
Sang av Christina S. Hanssen Nattverd. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 

LANGFREDAG 19.APRIL:
Kl.11.00: Langfredagsgudstjeneste i Frelsesarmeen.
Hilde Tveter preker. Alvsåker leder.

1.PÅSKEDAG 21.APRIL:
Kl.11.00: Høytidsgudstjeneste i Metodistkirken. 
Hákun D. Olsen preker. Hilde Tveter leder. Musikk 
ved Alia Makhmudzade. Enkel kirkekaffe.

2.PÅSKEDAG 22.APRIL:
Kl.19.00: Påskefest i Frelsesarmeen. 
Andakt ved Hilde Tveter. Alvsåker leder. 
Sang av Brødremusikken. Bevertning

Onsdag 24.april:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, data/ foto og hyggelig fellesskap.

SØNDAG 28.APRIL:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Musikk ved Alia Makhmudzade og Jenni Witick 
(Cello). Søndagsskole. Kirkekaffe.
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Mandag 29.april:
Kl.19.00: Oppfølging av menighetsutvikling med 
Jon Løvland

SØNDAG 05.MAI:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste. Speiderparade. 
Hilde Tveter preker. Musikk ved Alia 
Makhmudzade og en av Alias pianoelever. 
Kirkekaffe.

Tirsdag 07.mai:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Vårfest. 
Dagens gjest: Sogneprest i Sandnes menighet 
Lina Haaland. 
Sang av sangkoret fra Stavanger. Utlodning. 
Bevertning

SØNDAG 12.MAI:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. Nattverd. 
Søndagsskole og kirkekaffe

Onsdag 15.mai:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, data/ foto og hyggelig fellesskap.

SØNDAG 19.MAI:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. Musikk 
ved Alia Makhmudzade. Nattverd. Søndagsskole og
kirkekaffe. 
 
Mandag 20.mai:
Kl.17.00: Mandagsmiddag for alle generasjoner. 
Kr.25,- pr.pers. Maks kr.100,- pr familie. 
Barn i førskolealder er gratis.

Torsdag 23.mai:
Kl.18.00: Informasjonsmøte om Alphakurs. Også 
kort informasjon om Metodistkirken

SØNDAG 02.JUNI:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Søndagsskole og kirkekaffe

SØNDAG 09. JUNI. PINSEDAG:
Kl.11.00: Felles pinsegudstjeneste i Sandnes kirke. 
Preken ved Hilde Tveter. Sogneprest Lina Haaland 
er liturg. Nattverd. Kirkekaffe

Onsdag 12.juni:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, data/ foto og hyggelig fellesskap.

SØNDAG 16. JUNI:
Kl.11.00 Familiegudstjeneste med speiderparade. 
Takkedag og gatefest. 
Familiepreken ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Alia Makhmudzade. 
Grilling og aktiviteter i gata utenfor kirken. Kr.25,- 
pr. pers for mat og drikke.

SØNDAG 23.JUNI. 
ÅRSKONFERANSESØNDAG:
Kl.11.00 Felles gudstjeneste i Stavanger 
metodistkirke.

SOMMERENS GUDSTJENESTER:
Det vil bli laget en oversikt over sommerens 
gudstjenester som vil bli lagt ut i kirken, sendt ut på
mail og lagt ut på facebookside og hjemmeside.

SØNDAG 25.AUGUST:
Kl.11.00: Gudstjeneste. 
Samlingsdag. 
Hilde Tveter preker. Nattverd. Kirkekaffe  

Nytt blad sendes ut i slutten av august!
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Menighetskonferansen
ble  avholdt  26.  mars.  Tilsynsprest  Ingull
Grefslie  ledet  konferansen,  og  innledet  med
andakt ut fra fortellingen om Jesus som metter
5000.  Prest  Hilde  Tveter  la  frem  hoved-
rapporten  ved  hjelp  av  en  powerpoint-
presentasjon  med  mange bilder  fra  året  som
har  gått.  I  tillegg  var  det  rapporter  fra
assisterende prest Charles Jourdan og Sandnes
MS. Kasserer Jan Nicolaisen la frem regnskap
og budsjett,  sammen med en kommentar om
menighetens økonomiske situasjon.
Nominasjonskomiteens  forslag  til  valg  ble
godkjent.  Det  betyr  blant  annet  at  Anne Liv
Egir  ble  gjenvalgt  som  personalkomiteens
leder,  og nytt  medlem i  denne  komiteen ble
Gretha  Nicolaisen.  Jan  Nicolaisen  ble  valgt
som legdelegat, og Cathrine Skarung gjenvalgt
som  vara.  Eli  Kulsrud  ble  valgt  til
nominasjonskomiteen.  Fullstendig  liste  over
valg kommer i  neste  menighetsblad. Etter  at
menighetskonferansen var avsluttet, orienterte
tilsynspresten om Generalkonferansen, og gav
mulighet for spørsmål og samtale.

  Alphakurs
Vi  vurderer  å  arrangere  Alphakurs  høsten
2019.  Alphakurs  er  et  kurs  om  det
grunnleggende  i  kristen  tro.  En  Alphakveld
består av undervisning, samtale i grupper og et
måltid.  Alpha  passer  for  de  som  ønsker  å
undersøke den kristne tro,  de som har en tro
og ønsker å «børste støvet av den», og alle de
som bare vil vite mer. På Alphakurs er det rom
for  spørsmål  og  undring.  Målet  er  å  rette
søkelyset  på den kristne tro,  og finne hvilke
perspektiver troen og Bibelen gir mennesker i
dag. Synes du dette høres interessant ut?  Da
inviterer  vi  deg  på  et  informasjonsmøte  om
Alphakurs torsdag 23.mai  kl.18.00.  På møtet
vil  det  også  bli  gitt  en kort  informasjon om
Metodistkirken.  Dersom  du  er  interessert  i
kurset, men ikke har anledning til å komme på
møtet, så ta kontakt med Hilde prest. 

   Nytt misjonsprosjekt

Vi har nå fått tildelt et nytt misjonsprosjekt fra
Metodistkirkens Misjonsselskap. Vi skal samle
inn kr.75 000 til gulv og inventar til en skole i
Zimbabwe. Skolen heter Nenhowe, og ligger i
nærheten av Mutambara. Det er 735 barn på
skolen, mest jenter. De har 2 førskoleklasser,
også er det 1.-7. klasse. Flere av barna går i
2,5 time til skolen og går hjemmefra klokken
5.  Flere  av  barna  er  også  med  i
Misjonsselskapets  fadderprogram.  De  har
gode lærere på skolen, så det er en ettertraktet
skole,  med  gode  eksamensresultater.  Derfor
har  de behov for  å  utvide.  På grunn av stor
pågang av elever,  har  de måttet ta i  bruk de
uferdige  klasserommene.   Ungene  sitter  på
bakken,  inne  i  klasserommet.  Skolen trenger
sparkling  og  pussing,  og  gulv,  og  maling.  I
tillegg  er  det  behov  for  interiør  i
klasserommet. Vi gleder oss til å bidra, og ser
frem til elevene kan sitte på nye pulter i sine
klasserom! Vi har ikke hørt noe om hva som
har skjedd med skolen i syklonen som rammet
Zimbawe i  mars,  men håper at  skolen «vår»
ikke er berørt. Du kan gi til prosjektet ved å gi
penger  på  kirkekaffen,  handle  vafler  eller

håndarbeid  på  Kreativ  kafè,  eller  bruke
menighetens  kontonummer  og  merke
betalingen  med  «misjonsprosjekt».  Du  kan
også  bruke  menighetens  Vippsnummer
138917.  Husk  å  skrive  «misjonsprosjekt»  i
meldingsfeltet.
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DET SKJEDDE – Sandnes

    Treffpunkt Sentrum
I  februarmøtet  fikk  vi  gjennom  bilder,  og
personlig  vitnesbyrd  fra  Willy  Ludvigsen,  et
sterkt  glimt  av  det
viktige  arbeidet  som
MAF gjør i tjeneste for
mennesker  og
evangeliet  i  mange
land. MAF sine  fly er
til  stor  velsignelse  for
et  stort  antall
mennesker  som
opplever  sult,  sykdom
og  krig.  Carl  Waylon
Nelson  sang  gode,
evangeliske sanger – noe som falt i smak hos
forsamlingen. 
I mars hadde vi besøk av  Per Odd Aarrestad
og  Ingvil  Aarrestad  Godeset.  Gjennom  ord,
bilder og musikk formidlet de den prosessen
de  har  vært  igjennom  etter  at  de  mistet
ektefelle  og mor.  Med seg har  de musikerne
Knut Nøst og Harald Eriksen. Per Odd fortalte
også  om kirkens  altertavle  og  arbeidet  med
den. 
I april var det vår egen Marit Anne Almås som
var  kveldens  gjest.
Hun  fortalte  inspi-
rerende og levende om
musikalske  forbilder
gjennom  oppveksten,
og  spilte  musikk  som
har  stor  betydning  for
henne. Her fikk vi lytte
til  alt  fra  Grieg  til
Beatles, og vi fikk høre
både piano og blokkfløyte. Med seg på noen
av  stykkene  hadde  hun  mannen  Jan  Inge  –
blant  annet  spilte  de  firhendig  sammen.  Det
var en flott kveld med en god blanding av ord
og toner.

    Bibeluka

10-17.februar  var  Bibelen i  fokus  i  Sandnes
gjennom  en  rekke  ulike  arrangementer.  Det
var  fortellerkurs  og tekstleserkurs  med  Anne
Kristin Aasmundtveit, foredrag og utstilling på
biblioteket,  film på kino, forestillingen «Som
skrevet står» med Svein Tindberg, salmetapas
(sangkveld  med  tapas  å  spise),  bibel
halvmaraton (lesning av Det nye testamentet),
og  gudstjenester  i  Frelsesarmeen  den  første
søndagen,  og  avslutningsgudstjeneste  på
Bibeldagen  i  Bogafjell  kirke.  Hans  Johan
Sagrusten  fra  Bibelselskapet  var  taler  på
avslutningsgudstjenesten,  og  gjestet  også
Bibelbutikken  med  boksignering  på  lørdag.
Gjennom hele uka ble det samlet inn penger til
oversettelse av Bibler til Etiopia, og overskudd
av arrangementer gikk også til dette. Bibeluka
var  godt  besøkt,  og  vi  fikk  mange  positive
tilbakemeldinger  underveis  og  etterpå.  Vi
gleder oss over at vår menighet var engasjert i
Bibeluka  gjennom at  Hilde  prest  var  med  i
arrangementskomiteen,  at  vi  fikk  være
vertskap  for  tekstleserkurset,  og  at  flere  av
våre tekstlesere var med på bibel halvmaraton.
Det er mye som tyder på at det blir Bibeluke
også  neste  år,  og at  Hilde blir  med videre  i
komiteen.  
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DET SKJEDDE – Sandnes
Kvinnenes internasjonale 
bønnedag

Det  ble  en  fin  kveld  det  ble  i  kirken  vår
1.mars. 27 damer var samlet rundt et nydelig
pyntet  festbord  til  gudstjeneste  og måltid  på
kvinnenes  internasjonale  bønnedag.  Det  var
flott  å  lese  tekster  og  bønner  som kvinner  i
Slovenia har laget, og vite at de blir bedt og
lest  over  hele  verden.  Hilde  Tveter  holdt
kveldens andakt, og ledet også samlingen. Det
kom  inn  kr.  3863,50  i  kollekt  til  Bibel-
selskapets prosjekt i Slovenia.

Barne og familiearbeidet
Vi hadde familiehelg 9.-10. mars. På lørdagen
hadde vi familiesamling
hvor  vi  laget  koselige
«glad  i  deg»-kort,  og
Hilde  prest  hadde
flanellografandakt  om
en  modig  kvinne  i
Bibelen -Mirjam, Moses
sin  søster.  Søndag  var
det  familiegudstjeneste
med  speiderparade.  Da
markerte  vi  også
kvinnedagen,  og  Hilde  prest  hadde
familiepreken  om  kvinnen  som  møtte  Jesus
ved brønnen. Speiderjenta Amalie leste teksten
så fint, og en av Ella Snobl sine elever, Lilja
Vestersjø, sang så flott. 
30. mars  hadde vi  påskeverksted.  10 barn og

nesten  like  mange
voksne lagde påskeegg
med  karse,
påskekyllinger  og
påskemuffins.  Hilde
prest fikk god hjelp av
barna  med  flanello-
grafandakt  om
påskefortellingen,  og

vi sang påskesanger. Vi
har nå startet opp igjen
med et tilbud til barna
under  gudstjenesten.
Det  kommer  nå
regelmessig  3-4  barn
på søndager,  og så langt det er mulig, tar en
voksen  de  med  seg  ned  på  søndagsskole-
rommet  under  siste  del  av  gudstjenesten.  Vi
gleder oss over at det kommer barn på nesten
hver gudstjeneste, og vi er i gang igjen med å
bruke søndagsskolerommet igjen på søndager!

Gudstjeneste med 
troshistorier

I mars hadde vi to nye gudstjenester hvor noen
fortalte sin troshistorie. Denne gangen var det
Marit Anne Almås og Christina Stangeland 

Hanssen  som  delte  om  troen  og  livet.  De
hadde  også  valgt  alle  salmene  vi  sang,  og
bibeltekstene  som  ble  lest.  Dette  er  to
musikalske damer,  så Marit  Anne bidro også
med pianomusikk, og Christina sang solo med 
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DET SKJEDDE – Sandnes
tonefølge  av  sin  far  Herbjørn.  Det  er
inspirerende  og  trosstyrkende  å  høre  slike
fortellinger,  og  det  gode  fremmøtet  på  disse
gudstjenestene vitner om at dette er noe som
appellerer til folk. Så planen er å fortsette med
dette. Har du lyst til å dele din troshistorie? Ta
kontakt med Hilde prest.

Konsert med  Hildring
Mye  sang  og  musikk  har  vært  en  del  av
menighetsutviklingsplanen vår. Og igjen har vi
hatt en flott konsert i kirken. 

Lørdag 23. mars ble en stemningsfull konsert
med  tittelen:  «Nordnorske  stemninger»,  en
hyllest  til  den  rike  nordnorske  musikken,
akkompagnert av vakre bilder fra livet i nord 
ldring består av:
Helene Liepelt Nystedt - vokal og fiolin,
Kåre Øgreid – piano. Håkon Øgreid – gitar,
Brynjar Liepelt Nystedt – bass, og 
Kjetil Rones - slagverk 

Sanggudstjeneste
Søndag 7.april hadde vi sanggudstjeneste med
koret Da Capo. Denne gangen hadde de med
seg Benedikte Skjæveland Larsen på klarinett
på noen av sangene. I underkant av 40 sangere
gledet  oss  med  vårsanger,  salmer  og  andre
sanger.  Koret  sang «No  livnar  det  i  lundar»
som  preludium,  og  «Den  sommertid  nu
kommer»  som  postludium,  så  gudstjenesten
ble  rammet  inn  av  vakre  vårsanger.  Etter
gudstjenesten holdt de en liten minikonsert 

med  blant  annet  Evert  Taube  sin  vakre  «Så
skimrande var aldig havet». 

Gudstjenesten hadde som tema «Kjærlighetens
gjensvar».  Ut  fra  teksten  i  Johannes  12  om
Maria  som salver  Jesu føtter  i  Betania,  talte
Hilde  Tveter  om  Marta  og  Maria  som
responderte på Jesu kjærlighet på ulike måter.
Etter  gudstjenesten  var  det  kirkekaffe,  med
hyggelig fellesskap rundt bordene. Tusen takk
til Da Capo, med sin dirigent Steinar Eielsen,
som enda en gang gledet oss med så vakker
sang! 

Godhetsfestivalen i Sandnes
Vi har fått en oppfordring fra Bymenigheten i
Sandnes om å informere om Godhetsfestivalen
i  vår menighet,  og i menighetsbladet.  Vi har
mottatt følgende informasjon:
«20.-26.  mai  går  Godhetsfestivalen  av
stabelen  i  Sandnes.  Enkeltpersoner  og
grupper oppfordres til å sette av en eller flere
kvelder til å vise praktisk godhet for noen som
trenger  det  i  byen  vår.  Fremmøte  skjer  i
ukedagene fra mandag til fredag, kl. 18.00 på
parkeringsplassen  utenfor  Bådeog-huset.
Godhet  Sandnes  vil  prioritere  eldre,
aleneforsørgere,  innvandrere og ellers  andre
som  trenger  en  hjelpende  hånd.  For  å  få
oversikt over både hjelpere og behov, går du
inn på 
https://sites.google.com/view/godhetsandnes
og registrere navn / oppdrag. Søndag 26. mai,
kl. 15.00 blir det Godhetsfest for hele byen i
Sandvedparken  med  bl.a.  sang  av  Sandnes
Soul Children og program for små og store.
Arr. Menigheter og forsamlinger i Sandnes»
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Samarbeid i påsken og pinsen

De  siste  årene  har  vi  samarbeidet  med
Frelsesarmeen  om  påskens  gudstjenester,  og
med  Sandnes  menighet  (Dnk)  om  guds-
tjenesten  1.pinsedag.  Vi  er  glade  for  dette
samarbeidet, så det vil vi gjøre også dette året.
Legg merke til  at alle gudstjenester i  påsken
blir  kl.11.00.  Det  er  bare  påskefesten
2.påskedag som er om kvelden. Skjærtorsdag
samles  vi  til  nattverdgudstjeneste  hos  oss.
Reidunn Alvsåker preker, og det blir sang av
Christina S. Hanssen. Langfredag er det guds-
tjeneste  i  Frelsesarmeen  hvor  Hilde  Tveter
preker. 1.påskedag feires hos oss, og da er det
korpsassistent  i  FA,  Hákun  D.  Olsen,  som
holder dagens preken. Etter gudstjenesten blir
det  enkel  kirkekaffe.  Påskehøytiden avsluttes
med  fest  i  Frelsesarmeen  2.påskedag  hvor
Brødremusikken  synger,  og  Hilde  Tveter
preker.  Det  blir  bevertning  etter  møtet.
1.pinsedag  samles  vi  til  felles  pinse-
gudstjeneste i Sandnes kirke. Sogneprest Lina
Haaland  er  liturg,  og  Hilde  Tveter  holder
dagens preken. Velkommen til å feire påske og
pinse  sammen  med  våre  venner  i
Frelsesarmeen og Sandnes menighet! 

Vårfest i mai
07.mai  har  Treffpunkt  Sentrum  sin
tradisjonelle  vårfest.  Dagens  gjest  er  Lina
Haaland. Hun er nyansatt sogneprest i Sandnes
menighet.  Lina  vil  fortelle  om  sin  vei  til
prestetjeneste.  Sangkoret  fra  Stavanger
kommer også denne gangen til  vårfesten,  og
vil  synge  for  oss.  Det  blir  vårsanger,  god
bevertning og utlodning. 
Vi tar gjerne imot gevinster til  utlodningen,
så har du mulighet til å bidra, så ta kontakt
med Hilde prest.

Gatefest og takkedag
I år slår vi sammen gatefesten og takkedagen.
Det betyr at det blir  familiegudstjeneste med
speiderparade    og   påfølgende   gatefest    på 

Takkedagen  16.juni.  Vi  håper  å  få  med  oss
Hana  skolekor  også  denne  gangen.  Etter  en
kort gudstjeneste i kirken, fortsetter vi ute med
grilling,  leker  og  hyggelig  fellesskap.  Vi
husker  med  glede  gatefesten  i  fjor  –  med
nydelig  sommervær  og  et  yrende  liv  med
masse mennesker. Vi håper på det samme i år!

Sommerens gudstjenester
Vi vil samarbeide med Sandnes menighet om
noen  av  sommerens  gudstjenester.  Det  blir
felles  gudstjeneste  i  Sandnes  kirke  30.juni,
14.juli og 21.juli.  Det blir  felles gudstjeneste
hos  oss  07.juli  og  28.juli.  Gudstjenestene  i
august er ikke avklart enda. Det vil bli laget et
eget  program  for  sommerens  gudstjenester,
som  vil  ligge  til  utdeling  i  kirken,  bekjent-
gjøres  på  menighetens  facebookside  og
hjemmeside, og sendt ut på epost. 

Flygelaksjonen
Som vel de fleste kjenner til har vi startet en
aksjon for å erstatte gamle instrumenter med et
«nytt» flygel. 
Vi  har  brukt  mye  av  menighetens  oppsparte
penger til renovering av bygget, (se annet sted
i bladet). Vi satser derfor på at mange vil være
med på å gi oss et nytt instrument. Dette kan
gjøres ved å kjøpe tangenter  fra  et  utrangert
piano. Kr.  1000,- for hele toner, og kr. 500,-
for halve toner. Ta kontakt med en av prestene,
Hilde  eller  Charles.  Mer  info  finner  du  på
flygebladene i kirken. 
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  Vi gratulerer
Menighetens eldste fyller 100 år
Borghild Uglehus ble født i Sandnes 25.mai
1919.  Hun  ble  døpt  i  Metodistkirken,  og
vokste  opp  i  menigheten.  I  1941  begynte
Borghild på Betanien i Bergen, og utdannet
seg  til  sykepleier.  Hun  giftet  seg  med  sin
Johannes i  1947.  Hun arbeidet  mesteparten
av sitt  yrkesaktive  liv  på  Dale  psykiatriske
sykehus.  Så  lenge  helsen  tillot  det  var
Borghild å finne i kirken. I dag bor Borghild
på Riska Boas, og det er alltid en stor glede å
besøke henne. Hun er alltid i godt humør, og
har ofte en god replikk på lur. Vi gratulerer
Borghild  så  mye  med  den  store  dagen,  og
ønsker Guds velsignelse over dagen og tiden
som ligger foran.

Vi gratulerer også
Thor  Ingolf  Helgesen som  fyller  75  år
12.mai.
Eli Kulsrud som fyller 70 år 03.mai.

Tove Britt Agrell som fyller 75 år 01.juni.

Vi ønsker Guds velsignelse over fødselsdagen,
og tiden som ligger foran!

Nytt medlem
Eli  Kulsrud  overførte  sitt  medlemskap  fra
Metodistkirken i  Stavanger da hun  flyttet  til
Sandnes  rundt  årsskiftet.  Vi  ønsker  Eli
hjertelig  velkommen  som  medlem  i
menigheten vår!

Renovering
Det er med både undring og takknemlighet at
vi nå kan konstatere at den store renoverings-
fasen  nærmer  seg  slutten  etter  bare  6-7
måneder.  Med unntak  av  den  nye  utvendige
rampen,  og  noen  få  miniramper  ved
dørtersklene, er alle etasjene i kirkebygget nå
bedre  tilgjengelige  for  eldre  og  bevegelses-
hemmede,  og handikapptoalett  er  på plass.  I
tillegg  er  inngangspartiene  betraktelig  mer
attraktive  og  bedre  isolert  mot  kulde.
Trappegangene  og korridorene  har  oppstått  i
en lysere drakt og vi har flere rom som nå er
klar  for  bruk  til  nye  aktiviteter  i  trivelige
omgivelser. I kirkesalen og sideskipet er både
profesjonelle  lyd-  og  prosjektoranlegg  fullt
operativt.  Det  som  er  igjen  innvendig  er
installasjonen  av  brannalarmanlegg,  som  vi
håper er på plass før sommeren 
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Redde, men jublende glade

Stille, så stille en morgen,
Mørket er i ferd med å vike.
En knugende taushet mellom dem.
En sorg som ei har sin like.

Den korsfestede er det de søker,
Hans grav den vil de gjerne se.
Lyset er i ferd med å seire,
Men mørket i dem varer fortsatt ved.

Med ett rister veien de går på,
Soldatene faller til bakken så fort.
Lyset blender dem med sitt skinn,
En snøhvit engel ruller steinen bort.

Han setter seg på den og sier:
Frykt ikke, se han er ikke her.
Oppstått akkurat slik som han sa.
Gå og fortell det til dem han har kjær.

De ser på hverandre og skjelver,
Redde, men likevel jublende glad.
Så løper de for å fortelle:
Han lever- det er sant som han sa!

«Vær hilset» - hans stemme de kjenner.
De ser ham, og snart er de begge på kne.
De griper tak i hans føtter,
Og glade de tilber den levende.

Redde, men jublende glade,
Det ble de av engelens sterke ord.
Her i den oppstandnes nærvær,
Frykten må vike for gleden stor.

Kan DU kjenne jublende glede?
Eller trenger andre følelser på?
Redsel, sorg og bekymring,
De blander seg ofte med gleden òg.

Frykt ikke, han kjenner din hverdag.
Han er midt i blant oss nå.
Grip tak i hans føtter og hold deg fast.
Den levende – han vet råd.

Inspirert av Matteus 28, 1-10
Skrevet påskeaften 2017
Hilde Kr. Hannestad Tveter
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SANDNES MS

På årets speiderfest,  ble det tatt opp to nye speidere! Vi mimret om året som
gikk, holdt konkurranser, kjøpte lodder, spiste kaker og koste oss!
Vi deltok med speiderparade og skriftlesing på familiegudstjenesten 10. mars og
feiret  samtidig  Kvinnedagen,  med  litt  «girl-power» i  flaggutfoldelsen.  Hvem
trodde at jenter ikke kunne folde flagget både ut og inn??
I mars reiste vi også til Haugli, igjen. Et plutselig snøfall åpnet muligheten for
helt andre aktiviteter enn padling: Aking, snølek, gapahuk og bål var kjekt på
vinter-Haugli.

Ellers driver vi på med å forberede oss til å
reise  på  sommerens  speiderleir  på
Jørpeland 22.-29. juni. Vi trener på kart og
kompass  på  utemøtene,  og  øver  på  andre
leiraktiviteter  på  innemøtene.  Snart  skal
speiderne på haik  og trene på å klare seg
ute et helt døgn, og til og med overnatte ute,
helt alene.. For når vi er på leir, må vi jo på
haik, og det gjelder å være godt forberedt!
Det har blitt litt få bål-turer i vinter, men vi
«brenner» fortsatt for deg..

Hilsen Sandnes MS
«Vi brenner for deg»      Signe folder ut flagget. 10. mars 2019
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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