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

Tlf  974 97 916   
Bankkonto: 3000 39 53307 
Vipps:  138917

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

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

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

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

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

Ass. Pastor
Marit Bjørnevik
Tlf. Mob. 97030454
E.mail: marit.bjornevik@metodistkirken.no 

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

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

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

Kontingent: Frivillige gaver. Bruk menighetenes konti.               
Forsidefoto:  Marit Bjørnevik

     Trykk: Stavanger Metodistkirke 
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FRA INNSIDEN

Søndag 16.august 
holdt jeg igjen preken i Stavanger Metodistkirke.  Det var  godt  å
være tilbake! Temaet for gudstjenesten og min preken var ‘Mistet
og funnet igjen’, med utgangspunkt i Lukas ev. kap. 15. 1-10. Jeg sa
bla.:  ‘Gud  har  sin  sorg  i  å  miste.  Gud  har  sin  jubel  i  å  finne’.
Tirsdagen etter sitter jeg med dagens Vårt Land. Blikket mitt møter
ordene:  ‘Jeg  mistet  troen etter Utøya’.  Så leser jeg et usedvanlig
ærlig vitnesbyrd av Torvald Therkildsen, politisk filosof. Jeg skulle
så gjerne gjengitt hele hans beskrivelse av hvordan han, på en av sitt
livs  vanskeligste  dager,  opplevde  et  brått  tap  av  en  levende  tro.
‘Presten sa til meg at Gud har en plan med alt. Fra den dagen av
sluttet jeg å være en kristen’. Ordene til Therkildsen traff meg dypt,
og jeg forstår hans mange spørsmål.  Når han sier  ‘jeg prøver så
godt jeg kan å forstå hvordan kristne klarer å holde motet oppe og

ikke lar seg kue av den enorme urettferdigheten som skyller over kloden’, aner jeg en lengsel
etter å bli funnet igjen. Selv er han ærlig på at han ikke tror at han noen gang kommer til å finne
tilbake til det lille lyset som var tent i ham. Etter noen betraktninger over religiøses vilje til
innsats og samhold under koronaepidemien, stiller han spørsmålet til alle som fortsatt holder fast
i flammen: ‘Hva er kilden til dette håpet?’ 
Ingen tvil om at verdenssituasjonen, - krig, vold, drap, terror, koronaepidemi osv – setter vår
kristne tro på prøve! Jeg tror ikke på en allmektig Gud som ‘planlegger’ menneskers lidelse og
koronavirusets utbredelse over sitt Skaperverk, en Gud som er årsaken til, eller har en mening
med, ondskapen og urettferdigheten. Jeg tror på en Gud som fortsatt holder godt rundt alle sine
kjære og hjelpeløse som lider, gråter, sørger og som mister troen på en ‘høyere makt’. Den Gud
som jeg  tror  på  og  setter  mitt  håp  til,  er  en  Gud  som strør  sommerfugler  utover  hele  sin
fantastiske jord! Sammen med Korset, er Sommerfuglen mitt symbol på troen, - en tro som gir
håp til dagen i dag, høstens utfordrende koronadager, fremtiden og evigheten. Selv om det er så
utrolig mye jeg ikke kan forklare eller forstå, - eller gi et klokt svar på!
Jeg skulle så gjerne ha hatt et klart,  enkelt og forståelig svar til  Torvald Therkildsen og alle
andre som bærer på de samme tankene! Det svaret har jeg ikke. Jeg vet bare at Håpet har jeg, og
kilden til dette håpet finner jeg i mitt eget indre. Der lever den omsorgsfulle, kjærlige, nådefulle,
søkende og uutgrunnelige, gode Far som har sin sorg i å miste, og sin jubel i å finne!
I  korona-tiden  har  jeg  bl.a.  lagt  puslespill.  Sommerens  puslespill  ser  dere  på  utsiden  av
menighetsbladet. Jeg hadde min lille andakt alle timene jeg møysommelig lette etter, og fant, en
ny sommerfuglbrikke som fikk sin plass i det store verdensbildet. Sommerfuglen bringer med
seg et budskap om oppstandelse, nytt liv, fred og håp, og jeg tenker at Gud setter sitt stempel her
på jorda ved hver eneste liten sommerfugl som forsiktig flagrer rundt her på Hans fantastiske
jord!

Jeg ber om at Håpets Gud skal bevare deg i dagene som møter deg gjennom høsten.
Guds fred og alt godt. Marit Bjørnevik, assisterende menighetsprest.
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MENIGHETSNYTT - Stavanger
    Døde 

Anne  Lise  Messmer, født  01  oktober  1939,
døde  11.  juli  2020.  Hun  ble  begravet  fra
Tjensvoll  kapell  17.  juli.  Anne  Lise  var
engasjert  i  Kirkens  bymisjon.  Vi  lyser  fred
over  hennes  minne,  og  ber  om  styrke  for
ektemannen  Louis  Messmer  og  familien  for
øvrig.  

Marit Bjørnevik 
er utnevnt av biskopen til assisterende pastor i
Stavanger.  Dette  er  etter  ønske  fra  prest  og
personalkomite.  Stillingen  er  ulønnet  og
beregnet  til  10  prosent.  Hoved  oppgaven  er
KYM,  besøkstjenester  og  vikartjeneste  i
prekestolen. Vi sier velkommen hjem igjen, og
ser frem til samarbeid. 

Harald Sævik 
er menighetens “faste” pianist/ organist.   Han
spiller ca. tre søndager i måneden. Han er fra
Åkra  og  er  pianolærer  på  kulturskolen  i
Sandnes,  men bor nå i Stavanger.  Etter å ha
hatt  videoundervisning  i  et  par  måneder,  er
han  tilbake  på  skolen  med  normale  timer
igjen.  Harald  komponerer  musikk  i  mer
klassisk retning og pop, og nå er han ute med
låten «This summer».  – som du kan høre på
ulike strømmetjenester. Vi er svært takknemlig
for  en allsidig  og  tjenestevillig  musiker  som
Harald er. 

Våren 
ble annerledes enn det var planlagt med kirken
stengt i mange uker. Vi startet opp igjen med
virksomhet i slutten av mai. I begynnelsen var
det få som kom, men nå nærmer vi oss antallet
som  kom  til  gudstjenester  og  møter  før  vi
stengte ned. Men enda er det en del som er i
risikogrupper, som gjør at de ikke kan komme.
Vi  har  enda  god  plass  til  flere,  selv  med  1
meters avstand. Takk til dere som har bidratt i
samlingene  i  sommer.  Det  har  vært  vanlige
gudstjenester og kafègudstjeneste i sideskipet. 

Nytt rom
Det vil si to gamle speiderrom, som var svært
lite  innbydende,  er  nå  gjort  om  til  nytt
grupperom  i  underetasjen.  Takket  være  en
ekstra  innsamling  av  midler  ble  rommet
realisert, og står i  disse dager ferdig.  Har du
lyst å bidra til møbler og det elektriske er du
velkommen  til  det.  Det  ble  hentet  inn  flere
anbud på jobben, og det var vaktmester Frode
Kvilhaug som vant anbudet, og har gjort god
jobb sammen med Harald Herabakka.  

Sentrumskirken 
Starter  opp igjen sin  virksomhet  hos  oss  fra
søndag 30.august. I høst vil de ha gudstjeneste
annen hver søndag kl. 16.00 

Utleie
Kirken er mye i bruk, men det er enda plass til
mer aktivitet. Menighetsrådet har drøftet å få
mer  utleie.  Vi  har  lokaler  for  selskap  og
foreninger,  så  kjenner  du  noen  som  trenger
lokaler, så be dem ta kontakt med oss. Vi har
også  et  ledig  kontor  om  noe  trenger  et
alternativ til hjemmekontor. 

Programmet i høst 
I  september  vil  flere  gudstjenester  ha  tema
som handler om Bergprekenen fra Matteus 5-
7.
Etter flere utsettelser blir det igjen utstilling av
bildene til Helge B. Skånlund. Årets utstilling
heter  “Fremtid”.  Kirken  vi  være  åpne  fra
klokken  12  til  16.  De  planlagte  datoene  er
onsdag 16 - søndag 20 september. Det vil være
enkel servering, og muligheter for omvisning
av  kunstneren.   På  kveldstid  vil  de  ulike
arrangementene få  se utstillingen. Lørdag vil
det  være  lørdagskafè  med  utlodning.  Bjarne
Hoelgård vil også ha salg av sine produkter. 

I oktober blir det dåp tre søndager. Vi gleder vi
oss til  å  ta  imot mye  medlemmer til  kirkens
familie. 
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DET SKJER – Stavanger
Det planlegges tre sinnsrogudstjenester i høst.
I den første vi får besøk av sanger Kjell Inge
Torgersen.  Han  er  sønn  av  Astrid  Innvær
Tvedt, som er medlem av vår menighet. Denne
dagen  vil  vi  markere  overdosedagen og  den
dagen for forebygging av selvmord. Det høres
kanskje ikke ut  som lystbetonte temaer,  men
det er viktige ting å stanse opp for. Vi håper
det vil bli en kveld med håp.
Vi  forbeholder  oss  retten  til  å  endre  på
programmet ut fra utfra smittevern situasjonen
og andre forhold.  

Jubilanter
Vi  gratulerer  post  festum  Bjørg  Bastiansen
med 90 årsdag. Hennes dag var 22. april.  Vi
takker  for  trofast  tjeneste  og et  våkent  blikk
for det viktigste før og nå. Takk for at du tross
alder  og  helse  er  engasjert  i  kirkens  liv  og
fremtid. Se også intervju annet sted i bladet.

Vi  gratulerer  Rudolf  Olufsen med  90
årsdagen 14. september.  Om Rudolf kan det
sies så mye at det kunne romme en bok. Han
er  en  hedersmann  som  har  arbeidet  for
samfunn,  kirke  og  famille.  Som  leder  i
Stavanger  boligbyggelag  og  mange  verv  i
politikk og  samfunnsliv.  Samvirketanken  har
vært det bærende i alt det Rudolf har holdte på
med. I kirken har han hatt mange verv, og siste
oppgave  var  å  være  leder  for
formiddagstreffet. Vi ønsker alt godt for dagen
og fremtiden. 
Vi  gratulere  også  alle  andre  jubilanter  og
takker for deres innsats og bidrag i menighet
og samfunn.
Vi  har  ikke  lenger  anledning  til  å  skrive
omtale av jubilanter uten tillatelse. 

Bemanningsreduksjoner 
Staben av ansatte i kirken blir mindre. Det har
vært et klart mål å få ned driftsunderskuddet
som har ligget på 700/800 tusen de siste årene.
Målet er å ligge på ca. 400 tusen i underskudd.
Dette har ført til reduksjoner i stab.

Ingrid  Fløysvik har  arbeidet  som
menighetssekretær i ca. ett og et halvt år. Hun
har  særlig  arbeidet  med  menighetsblad,  og
med  forskjellige  dataoppdrag  fra  sitt
hjemmekontor.  Vi  sier  takk  for  innsatsen  og
håper du får nye oppdrag.
Hege Bergjord 
har  i  flere  perioder  vært  menighetens
regnskapsfører.  I  mars  ble  også  hennes
engasjement  avsluttet.  Vi  takker  for  god
innsats.
Sven  Børge  Ueland har  hatt  tilsyn  med
regnskapet,  og  satt  opp  menighetens
årsregnskap.  Nå  er  også  hans  engasjement
avsluttet,  og  vi  takker  for  innsatsen  og  god
hjelp gjennom flere år. 
Frode Kvilhaug har nå en 30% stilling som
vaktmester og renholder. 
Disse  oppgavene  gjøres  nå  av  prest/daglig
leder  og  frivillige.  Menigheten  har  nå  et
regnskapssystem  i  Sparebank  1  som  er  vår
bank forbindelse. Alt av lønninger er overtatt
av kirkens hovedkontor/ Knif regnskap. 

Smitteverntiltak 
Menighetsrådet diskuterte i sitt møte 18.august
hvilke  aktiviteter  det  er  mulig  å  starte  opp
igjen i forhold til dagens smittevernregler, og
smittesituasjon i forbindelse med COVID 19.
Både  gudstjenester,  Norskkurs,  sangkor  og
kurset «Veikart for det kristne livet» har ikke
flere deltagere enn at  vi  klarer  å  ivareta  alle
smittevernregler  –  også  1  meter  avstand.
Derfor ble det besluttet å starte opp igjen med
disse  aktivitetene  nå.   Kirkekaffe  og  annen
bevertning  blir  gjennomført  slik
Metodistkirkens  smittevernveiledning
anbefaler. Det vil  si at det meste av mat blir
servert, og at man ikke forsyner seg selv. Inntil
videre vil kirkekaffen være i sideskipet. Eldre
med behov for transport til kirken tillates nå å
bli  hentet  av kjøretjenesten.   Vi  anbefaler  at
sjåfør  og  passasjerer  bruker  munnbind.  På
norskkurs  må  deltakerne  registre  seg
elektronisk. I alle arrangement vil det skrives 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
liste over hvem som er til stede. Denne listen
oppbevares i 10 dager, før den makuleres. Har
du spørsmål ta kontakt med prestene.

Bjørg Bastiansen – 90 år
Menighetsprest Marit Bjørnevik hadde en gild
og god prat med 90 år gamle Bjørg Bastiansen!
Bjørg er lett  å  prate  med om mangt og mye,
ikke  minst  om vår  tro  –  og om denne tvilen
som dukker  opp  både  hos  ‘leg  og  lærd’.  Vi
stilte spørsmål både til hverandre og til Gud, og
er veldig enige om at det ikke er alt vi klarer å
forstå av ‘Guds uransakelige veier’. Men vi var
veldig  enige  om  at  Jesus  lever,  og  i
takknemlighet  får  vi  leve  våre  liv  i  tillit og
nåde til  at Han er nær oss i alt det som skjer
både  i  gode  og  vanskelige  dager!  Da  Guds
velsignelse  fylte  stuerommet,  kjente  vi  oss
omgitt av Hans fred, den som overgår all vår
forstand!
Jeg spurte Bjørg om hun kunne komme med et
lite  vitnesbyrd  som  en  hilsen  i
Menighetsbladet.  ‘Da  må  det  bli  med  en
Salme’, sa Bjørg! 
Her er hennes trosvitnesbyrd, sagt med ordene
til  Ragnar  Leivestad.  Du  finner  salmen  på
nummer 447 i Norsk Salmebok.

Jeg kan ikke bruke de dristige ord,
Jeg har ikke dekning for dem,
Men levn meg en plass ved det bakerste bord –
Sett døren til salen på klem!

Jeg vet at jeg ikke er slik som jeg skal,
Men er ikke knust av min skam.
Skjønt det at jeg er hverken varm elle kald,
Er kanskje det verste for ham?

De falne skal reises, de syke ha trøst,
Så jeg får nok vente til sist.
På avstand jeg prøver å skjelne hans røst,
Det kan jo bli brann av en gnist.

Min tro er så spinkel og tvilen så nær,
Jeg har ikke noe å gi.
Men inni meg vet jeg at Jesus er her,
Og ber ham om lov til å bli.

TORSDAGER I KIRKEN!
Kvinnenes  Ypperlige  Møtested (KYM)
ønsker  kvinner  i  alle  aldre  velkommen  til
fellesskap  i  Wesleysalen  (i  kirkens
underetasje)  annenhver TORSDAG  kl.
19.00. KYM  kan  også  bety:  Kirkens  Ytre
Misjon,  for  vi  har  et  misjons-  og  diakonalt
fokus i arbeidet vårt. Derfor engasjerer vi oss
i  menighetens  misjonsprosjekt  både  ved
bidrag av håndarbeid av ulikt slag, kollekter
og  innsats  for  den  store  menighets-  og
misjonsutlodningen  i  februar  hvert  år!  Ta
gjerne  med ditt  eget  håndarbeid,  men er  du
ikke  av  de  ‘håndarbeidsivrige’,  er  det  flere
som  kommer  uten  strikketøyet,  men  gjerne
med snakketøyet. Vi har en liten utlodning og
så spiser vi et kveldsmåltid sammen! 
Til alle dere som har vært med i KYM i ett år
eller  mange  år  –  VELKOMMEN
TILBAKE!
Til deg som ønsker å prøve et nytt fellesskap
– VELKOMMEN ER DU!
Vi starter opp torsdag 3. september. 

Fra  torsdag  17.september inviteres  både
KYM-damer og andre damer OG menn til 
Kveldstanker i Kirkesalen kl. 18.30 
(til ca. kl 19.00). Dette er tenkt som en stille
halvtime for bønn, refleksjon, meditasjon og
lystenning i en ramme med rolig musikk og
noen korte kveldstanker. 
Pastor Marit Bjørnevik har ansvaret for disse
samlingene. 
VELKOMMEN TIL EN STILLE STUND
I KIRKEN! 
Husk at vi fortsatt lever i en ‘koronatid’, og

vi må ta hensyn til myndighetenes
smittevernstiltak!

Menighetsnytt forts. etter kalenderen!
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Mandag 31. August 
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
 
Tirsdag 1. september 
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 2. september 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 3. september 
Kl.18.30 Kveldsandakt i kirkesalen. Se omtale
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 6.SEPTEMBER
Kl.12.00 Vi går på tur. Felles oppmøte ved 
kirken. Vi går Storhaugturen. For mer 
informasjon se nett eller ring Torgeir 
47243230 
Kl. 19.00 Sinnsrogudstjeneste. 
Sang av Kjell Inge Torgersen. Torgeir Tveter 
«Når vi mister håpet» 
Markering av verdensdagen for 
selvmordsforebygging og verdens 
overdosedag. Kaffe i sideskipet fra 18.30 

Mandag 7. september
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
 
Tirsdag 8. september 
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 9. september 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Lørdag 12. september 
Kl.10-14: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Felles samling i Metodistkirken 
Stavanger. Ta med matpakke til lunsj. Temaer: 
Kort oppsummering. «Informasjonsskilter- om
Gud, mennesker og livets utfordringer» og 
«Gud Fader – nåde til å nå det målet Han har 
satt».

SØNDAG 13. SEPTEMBER
Kl.11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter Taler 
Tema: Bergprekenen-Lys og salt. Kirkekaffe.

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

Tirsdag 15. september 
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 16 til søndag 20 september 
Utstillingen “Fremtid”. 
Bilder av Helge B. Skånlund 
Åpen fra 12-16 

Onsdag 16. september 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 17. september 
Kl.18.30 Kveldsandakt i kirkesalen
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 20. SEPTEMBER 
HØSTTAKKEDAGEN
Kl.11.00 Gudstjeneste
Sang av Helge Anglevik og Sangkoret. 
Musikk ved Harald Sævik og Ole Hodnefjell. 
Marit Bjørnevik taler. Torgeir Tveter leder. 
Kirkekaffe. Høstoffer til menighetens arbeid 

Mandag 21. september
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.18.30 Menighetsråd 

Tirsdag 22. september 
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 23. september 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 27. SEPTEMBER
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter Taler 
Tema: Bergprekenen Jesu tilsynelatende  
umulige etikk.  Kirkekaffe.
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Mandag 28. september
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». 
Tema: «Jesus Kristus-Gud i verden for å vise 
oss veien til Faderen».

Tirsdag 29. september 
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 30. september 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 1. oktober  
Kl.18.30 Kveldsandakt i kirkesalen
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 4. OKTOBER
Kl.11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter taler. Dåp. Kirkekaffe.

Uke 41 skolens høstferie 
Mandag 5. Oktober
Kl.11.00 Bønnemøte i bønneromme
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime

SØNDAG 11. OKTOBE
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Marit Bjørnevik. 
Dåp. Kirkekaffe.

Mandag 12. oktober 
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». 
Tema: «Den hellige Ånd 
– et rikt liv mens vi holdes på veien».

Tirsdag 13. Oktober  
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 14. Oktober  
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 15. Oktober  
Kl.18.30 Kveldsandakt i kirkesalen
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 18. OKTOBER
Kl 11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter taler. Tema: Den hellige ånd 
Kirkekaffe.

Mandag 19. oktober
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
 
Tirsdag 20. Oktober
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 21. Oktober   
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 22. Oktober  
Kl.18.00 Seminar med Helge Simonnes. 
Mer omtale kommer senere. 

SØNDAG 25. OKTOBER
BOTS OG BØNNEDAG
Kl.11.00 Gudstjeneste. Dåp 
Torgeir Tveter taler. Kirkekaffe.

Mandag 26. Oktober                                       
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet                
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime                              
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». 
Tema: «Et liv sammen med Gud og våre 
trossøsken – et velfungerende tros og 
menighetsliv».

Tirsdag 27. Oktober
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 28. Oktober 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 29. Oktober 
Kl.18.30 Kveldsandakt i kirkesalen
Kl.19.00 KYM
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
SØNDAG 1. NOVEMBER 
ALLEHELGENSDAG
Kl.11.00 Gudstjeneste
Sangkoret Nattverd. Minneord. 
Torgeir Tveter taler. Kirkekaffe.

Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. 
Torgeir Tveter. Kaffe i sideskipet fra 18.30

Mandag 2. November.
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
 
Tirsdag 3. November
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 4. september 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 5. september 
Kl.18.30 Kveldsandakt i kirkesalen
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 8. NOVEMBER
SØNDAG FOR DE FORFULGTE 
Kl.11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter Taler. Kirkekaffe.

Mandag 9. November 
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Tema: «Å være Gud lik i dagens 
verden»

Tirsdag 10. November 
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 11. November
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 12. November
Kl.18.30 Kveldsandakt i kirkesalen
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 15. NOVEMBER - MBU 
DAGEN
Kl.11.00 Generasjonsgudstjeneste. 
Torgeir Tveter taler. Bokutdeling. Offer til 
MBU
Kirkekaffe.

Mandag 16. November
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Tema: Bare en vei til målet?
 
Tirsdag 17. November 
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 18. November 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 22. NOVEMBER
Kl.11.00 Gudstjeneste. Anne Marie Knaus 
Knutsen
Kirkekaffe.

*********

MENIGHETSNYTT – Stavanger
Samlingsdagen

Så får vi innse at høsten er kommet! Med alt
det  gode  og positive  som følger  også  denne
årstiden.  Bl.a.  det  gode  fellesskapet  som
menigheten  byr  oss,  slik  vi  opplevde  det  på
Samlingsdagen 23.august. Det kjennes godt å 

‘være i gang’, og selv om vi starter forsiktig,
og vi fortsatt tar smittevernshensyn, begynner
‘hjulene å rulle’. 
På  Samlingsdagen ble vi  utfordret  av pastor
Tveter på spørsmålet: Hva svarer du når Jesus
spør:  ‘Hvem sier  du at  jeg  er?’ Mange  har
nok opplevd at vårt ‘søndagsskole-Jesus-bilde’
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
har endret seg gjennom livet, selv om Jesus og
all Hans kjærlighet og nåde, fortsatt lever i oss
og med oss. Vi ble minnet om ungdomstidens
Jesus-begeistring
og  oppfordringen
fra  ‘de  gode,
gamle  tider’ om å
bære  ilden  videre!
Det  oppdraget  tar
vi  som  menighet
med  oss  inn  i  det
nye  arbeidsåret,
der vi frimodig sier
til  hverandre:  Tjen
Herren med glede!
Og  hvil  i  Hans
nåde!

FELLESSTOFF
Kurset  «Veikart  for  det  kristne
livet» fortsetter

Vi var godt i gang med kurset vårt da korona
traff oss i mars. Vi hadde en god oppstart med
10-12  stykker  på  kurskveldene  både  i
Stavanger og Sandnes.  Vi hadde  gjennomført
2 kurskvelder i begge menigheter, da vi måtte
stoppe all aktivitet i kirkene våre. Nå starter vi
opp igjen, og første samling blir fellessamling
for  begge  menigheter  i  Stavanger  lørdag
12.september. Samlingen vil være fra kl.10.00
til  14.00.  Temaer  er:  «Informasjonsskilter-
omGud, mennesker og livets utfordringer» og
«Gud Fader – nåde til å nå det målet Han har
satt».  Vi  vil  imidlertid  starte  dagen  med  en
kort  oppsummering  av  de  2  første
kurskveldene – både for å gjenoppfriske det vi
har lært, men også for at nye skal ha mulighet
til å være med. Så hermed er utfordringen gitt!
Vi har plass til flere. Vi vil selvsagt følge alle
smittevernregler når vi samles, både i forhold
til  avstand,  hygiene  og  registrering.  På
fellessamlingen i  Stavanger ber vi  dere  ta
med dere egen matpakke til lunsjen, så vil
dere bli servert te/kaffe og forfriskninger.

I menighetskalenderen finner du kurskveldene
satt  inn,  og tema  for  de  ulike  samlingeneVi
avslutter  kurset  med  en  fellessamling  i
Sandnes i begynnelsen av desember. Vi håper
at alle som startet i februar blir med videre, og
at noen flere kan tenke seg å være med denne
høsten.  Har  du  spørsmål  om  kurset,  så  ta
kontakt  med  Charles,  Hilde  eller  Torgeir.
Velkommen  til  spennende  samlinger  med
undervisning,  samtale,  mat  og  sosialt
fellesskap!

Metodistkirkens Årskonferanse 
2020 

er utsatt,  og etter planen skal  den holdes på
Clarion Hotel  & Congress  Oslo  Airport  ved
Gardermoen i  november.  Konferansen  åpnes
på  hotellet  fredag  20.  november  kl.  11.00.
Hele  årskonferansen,  inkludert  ordinasjons-
gudstjenesten holdes på hotellet. 
Det  forberedes  også  en  plan  B  om  smitte
situasjonen  fører  til  at  det  er  uforsvarlig  å
gjennomføre  den.  Det  blir  mulig  å  følge
konferansen på nett, slik at de som ikke er i
Oslo denne helgen, kan få med seg det som
skjer
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FELLESSTOFF
Felles digitale gudstjenester

Våre  to  menigheter  har  hatt  2  digitale
gudstjenester  sammen  i  vårhalvåret.  5.april
hadde vi sinnsrogudstjeneste hvor temaet var
lengsel.    Hilde   og  Torgeir   Tveter   delte
påledelsen,  og  Torgeir  hadde  «Fra  hjerte  til
hjerte»  (andakten),  og  Hilde  delte  et
vitnesbyrd under delgivning. Det var sang og
musikk av Helge Anglevik og Harald Sævik.
Gudstjenesten var uten menighet til stede, men
vi hadde med noen forsangere fra menigheten
i  Stavanger,  slik  at  fellessangene  fikk  god
ledelse.  14.juni  hadde  vi  en  ordinær
gudstjeneste.  Vi  ble  utfordret  av  Metodist-
kirken i Norge til å lage en guds-tjeneste som
skulle  legges  ut  på  kirkens  facebookside  og
hjemmeside,  og  være  Metodistkirkens
offisielle gudstjeneste den søndagen. Prestene
Charles  Jourdan,  og Hilde og Torgeir  Tveter
var ansvarlige for gudstjenesten. Vi hadde ikke
en ordinær preken, men utfordret 4 stykker til
å  dele  noen  tanker  om  søndagens  tekst.
Teksten var fra Matteus 9, 35ff, hvor Jesus sier
at høsten er stor.  Karin B. Sørensen, Annette
Riise,  Christina  Stangeland  Hanssen  og
Charles Jourdan tok imot utfordringen, og med
sangen  «Det  er  navnet  ditt  jeg  roper»
innimellom  vitnesbyrdene  ble  det  en  fin
preken.  Det  var  musikk  av  Christina
Stangeland  Hanssen  (piano)  og  Benedikte
Skjæveland  Larsen (klarinett),  Christina sang
også solo. Denne gangen hadde vi forsangere
både fra Sandnes og Stavanger, og de sang så
bra at det hørtes ut som en hel menighet! Det
er mye arbeid med slike digitale gudstjenester,
men  det  er  fint  å  kunne  gi  et  slikt  tilbud,
ogtilbakemeldingene har vær veldig gode. 

Gode, digitale tilbud fra 
Metodistkirken i Norge

Fra  kirkene  ble  stengt  i  mars  har
Metodistkirken i  Norge  vært  synlig  i  sosiale
medier. Frem til sommeren har det vært sendt
gudstjeneste hver søndag fra ulike menigheter

Det  har  også  vært  en  daglig  andakt  med
kirkens prester, diakoner og menighetsledere. I
sommer har det vært en serie hvor alle landets
metodistmenigheter har blitt presentert.  Dette
har  blitt sett av flere hundre hver dag, og når
tydeligvis  mange  mennesker,  sikkert  også
utenfor vår egen kirke. Og etter kommentarer
og «likes» å dømme har  det også blitt  svært
godt mottatt, særlig av de som av ulike årsaker
ikke  har  mulighet  til  å  komme  til  kirken.
Metodistkirken vil  i  Norge vil følge opp det
digitale  tilbudet  også  denne  høsten.  Hver
fredag  vil  det  bli  lagt  ut  en  link  på
facebooksiden  og  hjemmesiden  til
«Helgetanker». Det er en kort betraktning over
søndagenes tekst.  11 prester  og diakoner har
blitt  spurt  om  å  være  med  på  dette  i  en
turnusordning. Det er flott at kirken fortsetter
med  digitale  tilbud  også  etter  at  kirkene  så
smått har åpnet igjen!

Biskop John Yambasu, i Sierra
Leone er død

Han døde i  en
trafikkulykke
16.  august  på
vei  til
begravelsen  til
en  av  kirkens
prester.  Han
vil bli gravlagt
6.  september
etter  en  rekke
gudstjenester
og  seremonier
der hans liv vil
bli  feiret  og
minnet. 
Biskop  Yambasu  ble  valgt  til  biskop  i
Metodistkirken i 2008 og innsatt i 2009. Han
tjenestegjorde til sin død i Sierra Leone.
Han var godt kjent  blant norske metodister
og  misjonsvenner  og  han  besøkte  våre
menigheter flere ganger.
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Fellesstoff
Ved Sentralkonferansen i Fredrikstad i oktober
2016 deltok han som utsendt av biskopsrådet i
United Methodist Church. Fredag 21. oktober
2016 talte han ved en morgengudstjeneste på
konferansehotellet. Jeg husker spesielt godt at
han sa:  “Yes, The United Methodist Church
issailing  in  troubled  water,  but  Jesus  is
onboard”.  (Ja, metodistkirken seiler gjennom
opprørt hav, men Jesus er ombord). Han tenkte
da spesielt på de vanskelige spørsmålene om
homofili  som Metodistkirken var  ventet  å  ta
stilling til ved General-konferansen.
Biskopsrådet i Metodistkirken vil oppnevne en
person som skal tale ved minne-gudstjenesten
som  vil  bli  strømmet  på    internett.     En

kobling  til  denne  sendingen  vil  bli  gjort
kjent senere.
Yambasu  var  initiativtaker  til  å  samle  en
gruppe metodister og biskoper fra ulike deler
av  verden  for  å  samarbeide  om  en  felles
uttalelse i forbindelse med avtalen Protocol of
Reconciliation & Grace Through Separation.
Denne  vil  bli  drøftet  ved  neste
generalkonferanse i 2021.
Biskop  Yambasu  etterlater  seg  sin  kone,
Millicent,  og  deres  fem  barn  -  Rebecca,
Adima, John, Emmanuel og Elizabeth.

I takknemlighet
Per-Endre Bjørnevik

MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Onsdag 02.september:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, og individuell dataopplæring

SØNDAG 06.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Tema: Den hellige ånd. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Tirsdag 08.september:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: 
Ina Rebecca Tveter. Tema: Menneskehandel 
Bevertning

Lørdag 12.september
Kl.10-14: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Felles samling i Metodistkirken 
Stavanger.
Ta med matpakke til lunsj. Temaer: Kort 
oppsummering. «Informasjonsskilter- om Gud,
mennesker og livets utfordringer» og «Gud 
Fader – nåde til å nå det målet Han har satt».

SØNDAG 13.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Charles 
Jourdan. Tema: Frelsen. 

Musikk ved Christina S. Hanssen. 
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe

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

SØNDAG 20.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade ved speiderne og Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Kirkekaffe. Speidernes dag med grilltur etter 
gudstjenesten.

Tirsdag 22.september
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Tema: «Jesus Kristus-Gud i verden for 
å vise oss veien til Faderen».

SØNDAG 27.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Sanggudstjeneste med ønskesanger 
ved Hilde Tveter. Musikk ved Marit Anne 
Almås. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Onsdag 30.september:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, og individuell dataopplæring
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
SØNDAG 04. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Diakonidagen. 
Musikk ved Christina S. Hanssen.  Kirkekaffe.

Tirsdag 06.oktober:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: 
Per Skarung. Tema: Sandnes i gamle dager -
del 2. Sang av Carl Waylon Nelson. 
Bevertning

SØNDAG 11.OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Musikk av Camilla My Hanh Do. Kirkekaffe

Tirsdag 13.oktober
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Tema: «Den hellige Ånd – et rikt liv 
mens vi holdes på veien».

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

Lørdag 17.oktober:
Kl.18.00: Høsttakkefest. 
Gjest: Hilde Augensen. Sang av Helle 
Johanson Lindoe. Henrik Rasmussen på gitar. 
Bevertning

SØNDAG 18. OKTOBER:
Kl.11.00: Høsttakkegudstjeneste ved Hilde 
Tveter. Preken ved Hilde Augensen. 
Musikk ved Marit Anne Almås. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Mandag 19.oktober:
Kl.17.00: Mandagsmiddag for alle 
generasjoner

Lørdag 24.oktober:
Kl.15.00-17.00: Familiesamling. Sang, lek, 
aktiviteter, samling med Jesusfortelling, og 
mat.

SØNDAG 25.OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Tirsdag 27.oktober
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Tema: «Et liv sammen med Gud og 
våre trossøsken – et velfungerende tros og 
menighetsliv».

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

SØNDAG 01.NOVEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Allehelgensdag. Minneord og lystenning. 
Musikk ved Christina S Hanssen. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Tirsdag 03.november:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: 
Åsmund Johansen fra skoleskipet Gann. 
Sang av LarsIdars
Bevertning

SØNDAG 08.NOVEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade ved speiderne og Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Bokutdeling til barna. Kirkekaffe.

Tirsdag 10.november
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Tema: «Å være Gud lik i dagens 
verden»

Onsdag 11.november:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, og individuell dataopplæring. 

Lørdag 14.november:
Kl.11-15.00: Misjonsmarked. Salg av 
håndarbeider, utlodning og kafeteria
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
SØNDAG 15. NOVEMBER:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Søndag for de forfulgte kristne. Musikk ved 
Marit Anne Almås. Søndagsskole. Kirkekaffe.

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

Tirsdag 17.november:
Kl.19.00: Kurset «Veikart for det kristne 
livet». Tema: Bare en vei til målet?

SØNDAG 22. NOVEMBER:
Årskonferansesøndag. Ingen gudstjeneste

Onsdag 25.november:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, og individuell dataopplæring. 

Lørdag 28.november:
Kl.15.00: Juleverksted. Vi lager julegaver og 
julepynt, og spiser sammen. Samlingsstund 
med julefortelling og julesanger

SØNDAG 29. NOVEMBER:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.  
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Kl.19.00: Julekonsert med Inger Lise Hope

MENIGHETSNYTT – Sandnes
Borghild Røyseland
Over  flere  år  hadde  vi  gleden  av  å  dele

gudstjeneste-fellesskap  med  tidligere
stortingsrepresentant  Borghild  Røyseland.
Hun  bodde  i  nærheten  av  kirken  og  var
regelmessig å se blant oss, inntil helsen gjorde
det  vanskelig  å  komme  i  kirken.  Borghild
døde  mandag  den  13.  juli  etter  kort  tids
sykeleie.  Vi  lyser  fred  over  hennes  gode
minne. 

Harrison Grispy United Methodist 
School - vårt nye misjonsprosjekt

Skolen  ligger  i  et  av  de  vanskeligst
tilgjengelige fylkene i Liberia; i den sørøstlige
delen av landet. Skolen ble bygget i 1949 av
misjonærer fra USA, og har aldri blitt renovert
siden. Skolen er i dårlig stand og trenger 

Ledelsen  i
CODEVPRO
i Liberia

rehabilitering.  Taket  er  skadet  og  dette  gir
lekkasjer i hele bygningen. Det er ingen pulter
eller stoler, det er ødelagte vegger og gulv og
liten  plass.  Prosjektet  er  beregnet  til  75  000
kr.Skolen er for barn og ungdom fra førskole
til og med 12. klasse. Den har 300 elever, og
23  lærere.  På  bakgrunn  av  de  forskjellige
utfordringene elevene og skolen står  overfor,
skrev foreldreforeningen og Utdanning-setaten
i  fylket  og  distriktet,  sammen  med
lokalbefolkningen og UMC’s utdanningsråd, et
brev til  CODEVPRO og ba dem om å gripe
inn og hjelpe til med å renovere skolen for å
skape  bedre  læringsmiljø  for  studentene.
Skolen  vil  også  trenge  en  vannpumpe  og
latriner til elevene. Dette skal Metodistkirken i
Haugesund samle inn penger til. På grunn av
koronasituasjonen har det vært vanskelig å få
tak i bilder derfra, men vi håper vi får det etter
hvert.  Da  er  vi  offisielt  i  gang  med  nytt
prosjekt! Vi gleder oss over å kunne bety en
forskjell for barn og unge i Liberia!

Vi gratulerer
Martha Torgersen  som blir 85 år 28.august.
Martha vokste opp i menigheten vår, og med
en mor som ofte hadde tjeneste på kjøkkenet, 
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
var  hun  mye  i  kirken  som  barn.  Som
voksenhar  Martha  beholdt  kontakten  med
menigheten,  selv  om  hun  med  bosted  på
Selestranden, har lang vei til kirken. 
Odd Egil Larsen som blir  70 år 20.oktober.
Se intervju annet sted i bladet. 
Gretha Nicolaisen som blir 75 år 29.oktober.
Hun  er  i  dag  med  i  personalkomiteen,  gjør
tjeneste med kirkekaffe, og er stort sett alltid
på plass når det er Kreativ kafè og Treffpunkt
Sentrum. 

Vi gratulerer, og ønsker Guds velsignelse over
dagen og fremtiden!

Aktivitet i kirken og smittevern
Menighetsrådet diskuterte i sitt møte 17.august
hvilke  aktiviteter  det  er  mulig  å  starte  opp
igjen i forhold til dagens smittevernregler, og
smittesituasjon i forbindelse med COVID 19.
Både  gudstjenester,  Kreativ  kafè,  Treffpunkt
Sentrum  og  kurset  «Veikart  for  det  kristne
livet har ikke flere deltagere enn at vi klarer å
ivareta  alle  smittevernregler  –  også  1  meter
avstand. Derfor ble det besluttet å starte  opp
igjen med disse aktivitetene nå. Speidergruppa
har  alle  sine  møter  ute  inntil  videre.
Mandagsmiddag blir først i oktober, og første
familiesamling blir også i oktober. Kirkekaffe
og  annen  bevertning  blir  gjennomført  slik
Metodistkirkens  smittevernveiledning
anbefaler.  Ved  familiegudstjenester  må  vi
antagelig utvide kirkerommet ved å åpne opp
til  sideskipet. Vi tar smittevern på alvor.  Det
skal være trygt å komme til alle menighetens
aktiviteter! 

«Jeg har et kall til tjeneste»
I anledning 70-årsdagen i oktober har jeg tatt
en prat med Odd Egil Larsen. Det ble en fin
samtale om troen og livet.
Hvor er du født, og hadde din oppvekst?
Jeg er født i Sandnes. Vi bodde i Fossveien på
Lura.  Senere  ble  det  både  Luravika  og
Lurabekken.  Så  jeg  har  bodd  på  Lura
mesteparten av mitt liv.

Hvordan  var  opp-
veksten din?
Jeg  har  vokst  opp  i  et
kristent hjem. Min mor
gikk  i  Frelsesarmeen,
og jeg og mine to søstre
gikk  på  søndagsskolen
på  bedehuset  på  Lura.
Som  ungdom  gikk  jeg
mye  på  Ynglingen
ungdomsforening  i

Stavanger.  Det  var  veldig  kjekt.  Vi  var  på
mange leire på Finnøy. Jeg var med mor en del
på Frelsesarmeen, også etter at jeg ble voksen.
Men på skolen var det ikke så greit. Jeg slet
mye  med  angst,  og  grudde  meg  til  å  gå  på
skolen. Jeg følte at jeg ikke var god nok. Så
jeg begynte å jobbe allerede som 13-åring.
Kan du si litt om din arbeidserfaring?
Jeg  begynte  hos  Jonas  Hegre  – bilforretning
og  bensinstasjon.  Siden  ble  det  arbeid  på
støperiet  SAV,  og  hos  Skretting  i  Stavanger
(havbruksnæring). Jeg hadde også en periode
hvor jeg bodde og arbeidet på en gård i Søndre
land.  Der  fikk  jeg  også  god  hjelp  med  de
problemene  jeg slet  med.  Det var  i  3  år  fra
1979.  Min  siste  arbeidsplass  var  hos  Pro-
service. Der jobbet jeg i 16-17 år, før jeg ble
pensjonist i 2017. 
Hvordan er livet som pensjonist?
Jeg  synes  jeg  har  fått  et  bedre  liv.  Ting  er
roligere,  og  jeg trives godt  i  leiligheten min
her på Lura BOAS. Her har jeg god hjelp rett
rundt  dørene  om  jeg  ønsker  det.  Det  er
andakter  og sang  og  musikk,  og noen  felles
måltider. Jeg liker godt det sosiale livet her. 
Det høres ut som du har hatt en tro hele livet,
men du  har likevel  et  tidspunkt  hvor du tok
imot  Jesus  fullt  og  helt.  Kan du  fortelle  om
det? 
Ja, det skjedde den 12.mars 1973. Min mor lå
på sykehuset,  og var veldig syk. Jeg besøkte
henne sammen med min far. Det siste hun sa
til meg var: Du må også ta imot Jesus, Odd!
Da sa jeg til henne at jeg skal bli en kristen fra
i kveld,   og  jeg  skal  fortsette  å gå i Frelses-
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armeen. Da tok hun meg i hånden, smilte og sa
takk. Så sovnet hun stille  inn.  Det løftet  har
jeg holdt i godt over 40 år.
Hvordan kom du i kontakt med 
Metodistkirken?
Det var i 1994. Jeg ble kjent med noen naboer
som gikk i Metodistkirken. Det var Gullborg
og Jone Nordland. Vi pleide å dra på mange
turer sammen. En dag kom Jone hjem til meg
og spurte  om jeg ville  bli med i kirken.  Jeg
trivdes godt, og ble etter hvert medlem. Jone
spurte meg en gang om jeg ville ta over hans
tjeneste i kirken når han var borte, og det sa
jeg ja til. Og det løftet har jeg holdt.
Ja, det er veldig mange som setter pris på å
bli  ønsket  velkommen  av  deg  i  kirken,  Odd
Egil! Du gjør en fin tjeneste i menigheten vår.
Ja,  jeg  synes  det  er  så  fint  å  kunne  gi  noe
tilbake. Jeg kunne ønske meg å gjøre enda mer
for menigheten. Jeg kjenner at jeg har et kall
til tjeneste.
Så flott! Hva synes du er bra med menigheten
vår da?
Det  at  man  alltid  føler  seg  velkommen.  Jeg
synes gudstjenestene er bra. De ser jeg alltid
frem til. Det at man har venner man kan stole
på i menigheten er også veldig viktig.
Hva betyr troen for deg i hverdagen?
Den betyr mye! I tider da jeg har vært langt
nede har  Gud løftet  meg opp igjen. En gang
hadde  jeg  en  veldig  spesiell  opplevelse.  Jeg
hadde lagt meg, og tenkte mye. Da hørte jeg
en stemme, og så en hvitkledd skikkelse uten-
for soveromsvinduet. Det gjorde meg trygg på
at Gud er med meg. En annen gang opplevde
jeg at Gud passet på meg. Jeg var på Sirevåg
og fotograferte, da sviktet foten og jeg holdt
på å falle i sjøen. Da kjente jeg en hånd som
tok tak i meg, og reddet meg fra å falle. 
Har du noen fritidsinteresser?
Jeg liker veldig godt å fotografere. Så liker jeg
godt å reise - gjerne på turer i kristen regi, det
gir meg ekstra trygghet. Og så er det fint å dra
til Sandnes, gå på kafè og treffe en venninne.
Vi har vært gode venner i over 20 år.  Og så
liker jeg godt  å gå på  de ulike  samlingene  vi

har i kirken.
Tusen  takk  for  praten,  Odd  Egil!  Og  tusen
takk  for  den  flotte  tjenesten  du  gjør  i
menigheten  vår!  Og  gratulerer  så  mye  med
den store  dagen i  oktober!  Vi  ser  frem til  å
feire deg!
Hilde Kr. Hannestad Tveter

En parkeringsplass til er utleid
Menigheten  fikk  før  sommeren  en
henvendelse  med  spørsmål  om  leie  av
parkeringsplass.  Menighetsrådet  valgte  å  leie
ut  til  vedkommende  som  jobber  i  Sandnes 
sentrum. Plassen som nå er utleid er den helt
innerst  på  plassen  på  venstre  side.  Den kan
brukes av oss på søndager,  men ny leietager
jobber også på kveld og lørdager, så da må vi
unngå å parkere der.

Treffpunkt Sentrum 
får i september besøk av Ina Rebecca Tveter.
Hun  er  engasjert  i  kampen  mot
menneskehandel,  og vil  fortelle  om dette  og
om  organisasjonen  A21,  som  hun  arbeider
frivillig  for.  I  oktober  får  vi  del  2  av  Per
Skarung  sitt  spennende kåseri  om Sandnes i
gamle dager. Denne kvelden får vi også sang
og  musikk  av  Carl  Waylon  Nelson.  I
november er det Åge Johansen kveldens gjest.
Han vil  fortelle  om skipet Gann. Musikalske
gjester er LarsIdars. Alle Treffpunkt Sentrums
samlinger  har  god bevertning,  og  god  tid  til
samtale rundt bordene.

Mandagsmiddag 
blir det denne høsten 19.oktober, 16.november
og  07.desember  (julegrøt).  Alle  middager
starter kl.17.00. Middagene er lagt i forkant av
speidermøtene,  og  er  tenkt  som  et  hyggelig
møtepunkt  mellom  alle  generasjoner.
Middagen koster  kr.25,- pr.person,  og barn i
førskolealder  er  gratis.  Her  er  alle  hjertelig
velkommen! 

Prestens kontortid
Hilde  Tveter  hadde  i  våres,  når  Norge var 
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 stengt  ned  og  kirken  var  stengt,  også
hjemmekontor. Hun kommer til å være mer på
kontoret  nå,  men  ikke  alltid  til  de  faste
kontortidene. Så det beste er å ringe og gjøre
en avtale om du ønsker å treffe henne.

Interessert i å gå på tur?
Menighetsrådet diskuterte før sommeren om vi
skal starte opp en turgruppe. Før vi planlegger
noe mer, hadde det vært fint å vite om dette er
av interesse.  Vi har snakket om å bruke den
onsdagen det ikke er Kreativ kafè, slik at det
blir annen hver onsdag på formiddagstid. Men
vi er åpne for andre muligheter. Er dette noe
du  kan  tenke  deg,  så  ta  kontakt  med  Hilde
Tveter.

Kreativ kafè 
starter  opp  igjen  2.september,  og  møtes
onsdager i  partallsuker  fra kl.11.00 til  14.00.
Man kan selvsagt komme og gå når man vil,
og selv velge hva man vil være kreativ med –
strikketøy eller snakketøy – eller begge deler!
Kaffe  og  vafler  blir  det  selvsagt,  og  det  er
fortsatt mulig å få hjelp om man har problemer
med PC eller mobiltelefon. Vi fortsetter også
med  å  vise  kristen  sang  og  musikk  på
storskjerm.  Det blir  presentasjon av vårt nye
misjonsprosjekt på første samling. 

Tilbud til barnefamilier
Det  blir  familiegudstjenester  med  speider-
parade 22.september og 8.november. På den i
november blir  det  utdeling  av bøker til  barn
mellom 1  og  11  år.  Familiesamling  blir  det
24.oktober,  og juleverkstedet  går  av stabelen
28.november. 

Høsttakkehelg 
blir det 17. til 18.oktober. Da får vi besøk av
menighetens  tidligere  prest  Hilde  Augensen.
Hilde  bor  nå  i  hjembyen  Fredrikstad,  og  er
prest  i  Metodistkirken  i  Sarpsborg.  Lørdag
kveld  blir  det  høsttakkefest,  og Hilde  vil  da
fortelle litt om tjenesten i Sarpsborg. Da får vi 

også  flott  sang  og  musikk.  Helle  Johanson
Lindboe  vil  synge,  og med  seg på  gitar  har
hun  Henrik  Rasmussen.  På  søndag  blir  det
gudstjeneste hvor Hilde
A.  taler,  og  Hilde  T.
leder.  Det  blir  musikk
av  Marit  Anne  Almås,
og det blir nattverd. Det
er  søndagsskole,  og
selvsagt  kirkekaffe.  I
begge samlinger vil det
bli tatt opp høstoffer til menighetens arbeid.

Misjonsmarkedet 
blir  i  år  lørdag  14.november  fra  kl.11.00-
15.00.  Da  blir  det  salg  av  håndarbeider,
julekaker  og syltetøy.  Det  blir  loddsalg både
på  forhånd  og  på  selve  dagen,  og  det  blir
tombola for barna.  Og selvsagt  kafeteria.  All
inntekt  går  til  misjonsprosjektet  vårt.  Vi  tar
med glede imot gevinster – både til den store
utlodningen,  til  dagsutlodning  og  til
barnetombola. 

Takkedag og takkegave
21.juni  hadde  vi  en  fin  gudstjeneste  på
takkedagen. Charles Jourdan og Hilde Tveter
delte på ledelsen, og Camilla My Hanh Do og
Marit  Anne  Almås  delte  på  musikken.  Både

Barnas  minutter  med
Charles  og  Hildes
preken  hadde
takknemlighet  som
tema,  noe  som  også
gjenspeilte  seg  i
salmene.  Marit  Anne
spilte Grieg så det var
en fryd å høre på! Og
søndagsskolen var ute i
Øglændsparken  i  det

fine  været!  Vi  delte  nattverden  sammen,  og
etterpå var det kirkekaffe med Vestlandslefse
og ispinne.  Det kom inn nærmere 7000 kr  i
takkegave til menigheten. Tusen takk! Fikk du
ikke gitt din takkegave? Det er fortsatt mulig å
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Vippse  til  138917  eller  sette  inn  på
menighetens konto 3000 39 53307. Merk med
Takkegave. Tusen takk for alt dere har gitt av
tid, ressurser og gaver det siste året! 

Felles sommergudstjenester med 
Sandnes menighet

I  hele  sommer  har  vi  hatt  gudstjenester
sammen  med Sandnes  menighet.  Vi  begynte
28.juni, og siste gudstjeneste var 16.august. På
grunn  av  smittevernregler  er  kirken  vår  for
liten  for  begge  menigheter,  og  alle
gudstjenester  måtte  derfor  være  i  Sandnes
kirke.  Derfor  la  vi  opp  gudstjenestene  med
liturgi fra begge menigheter, som ble satt fint
sammen  til  en  helhet.  Dette  fungerte  veldig
fint.  Charles  Jourdan  hadde  gudstjeneste
sammen  med  sogneprest  Lina  Håland  og
vikarprest Ottar Almås, og Hilde Tveter hadde
2  gudstjenester  sammen  med  prost  Ludvig
Bjerkreim,  en med  Lina  Håland,  og en med
vikarprest Ronald Mong. «Vår» organist Eirik
Andreas Paulsen spilte i 4 guds-tjenester. Eirik
har akkurat avsluttet sin utdannelse, og det var
så flott å høre han,
og  oppleve  hvor
god  han  har  blitt!
En  av
gudstjenestene  var
så  spesiell  at  den
fortjener  egen
omtale.  Vi  takker
Sandnes  menighet
for  et  veldig  fint
samarbeid!

Felles dåpsgudstjeneste 02.august
Regina Tokes skulle egentlig vært døpt i  vår
kirke i april, men det måtte utsettes. Nå ønsket
foreldrene dåp 02.august, og da måtte det skje
i fellesgudstjenesten i Sandnes kirke. Det var
også 2 barn fra Sandnes menighet som skulle
døpes denne dagen. Dermed var det duket for
dåpsgudstjeneste  med  både  luthersk  og
metodistisk dåp!  Sogneprest  Lina Håland  og

 Hilde Tveter satte sammen en dåpsliturgi hvor
innledning og avslutning var felles, mens selve
dåpshandlingen ble gjennomført etter luthersk
og metodistisk liturgi, av henholdsvis Lina og
Hilde. Det ble en spesiell opplevelse! Tenk at
vi også kan ha dåpsgudstjeneste sammen! Det
er utrolig flott! Lina holdt dagens preken, og
avsluttet  preken  med  en  solosang.  Eirik  A.
Paulsen  var  dagens  organist.  Vi  gratulerer
Regina,  og  foreldrene  Hanga  og  Zsolt,  med
dåpsdagen,  og  ønsker  Guds  velsignelse  over
hele familien!

Samlingsdag 
Selv  om  flere  fra  menigheten  var  på
dåpsgudstjenesten i Sandnes kirke, og svarte ja
på  fadderoppdraget,  så  var  det  mange  som
ikke hadde møtt familien Tokes. Derfor ble de
presentert  på  samlingsdagen  23.  august.  Vi
fikk ønske Regina velkommen, og vi sier også
velkommen til foreldrene Hanga og Zsolt som
også  ønsker  å  være  døpte  medlemmer  i  vår
menighet.  Vi  gleder  oss  til  å  bli  bedre  kjent
med  dere!  Regina  var  på  sin  første
søndagsskole  sammen  med  Julia  og  Malene
Petterson som allerede har gått 30 ganger på
søndagsskolen!  Hilde  Tveter  holdt  dagens
preken,  og  det  var  musikk  av  Marit  Anne
Almås. Vi delte nattverden sammen,  og etter
gudstjenesten  var  det  kirkekaffe  med
marsipankake,  velkomstord  fra
personalkomiteens  leder  Anne  Liv  Egir, og
billedkavalkade  over  året  som  har  gått.  Vi
gleder  oss  over  å  være  i  gang  med  et  nytt
arbeidsår. 
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Da Korina-viruset slo til i Norge måtte vi avlyse alle møter og turer, men 
mandag 4. mai var vi i gang igjen. Vi bestemte oss for å ha bare utemøter/turer, 
og startet opp med tur i Sandvedparken. Deretter tok vi de «sandnesiske» 
perlene på rekke og rad: Arboretet, Ragnhildsnuten, Kubbetjønn, Holmavigå og 
avsluttet med en fantastisk grill– og badetur til Høle. Vi fikk også med oss den 
tradisjonelle flaggheisingen i Langgata på 17. mai.
Vi starter opp igjen mandag 24. august og følger det samme opplegget som i vår 
med utemøte/tur hver mandag. Det er også meldt om flere nye som vil begynne.

 Det gledes!
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

13. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 30. August

Bjølsen, Oslo
Prest Steinar Hjerpseth

2 Mos 3:1-15
Sal 105:1-6, 23-26, 45c
Rom 12:9-21 - Matt 16:21-28

14. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 6.September

Centralkirken, Oslo
Prest Ola Westad

2 Mos 12:1-14 - Sal 149/Sal 148
Rom 13:8-14 - Matt 18:15-20

15. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 13. september

Grünerløkka, Oslo og IMCO
Prest Terje Nilsen

2 Mos 14:19-31
2 Mos 15:1b-11, 20-21 
Rom 14:1-12 - Matt 18:21-35

16. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 20. september

Moss
Diakon Lisa Kristin Hanielsen
Prest Anne Berthling

2 Mos 16:2-15
Sal 105:1-6, 37-45/Sal 78
Fil 1:21-30 - Matt 20:1-16

17. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 27. september

Fredrikstad
Prest Ole Martin Andreassen

2 Mos 17:1-7
Sal 78:1-4, 12-16 
Fil 2:1-13 - Matt 21:23-32

18. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 4. oktober

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

2 Mos 20:1-4, 7-9, 12-20 
Sal 19  - Fil 3:4b-14
Matt 21:33-46

19. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 11. oktober

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

2 Mos 32:1-14
Sal 106:1-6, 19-23
Fil 4:1-9 - Matt 22:1-14

20. søndag i treenighetstiden
Søndag 18. oktober

Porsgrunn
Prest Vidar S. Bjerkseth

2 Mos 33:12-23
Sal 99 - 1 Tess 1:1-10 
Matt 22:15-22

Bots og bønnedag
Søndag 25. Oktober

Larvik
Prest Idar Halvorsen

5 Mos 34:1-12 
Sal 90:1-6, 13-17
1 Tess 2:1-8  - Matt 22:34-46

Allehelgensdag
Søndag 1. november

Horten
Prest Hilde Sanden-Bjønness

Åp 7:9-17 - Sal 34:1-10, 22
1 Joh 3:1-13  - Matt 5:1-12

23. søndag i treenighetstiden – 
Søndag 8. november

Hvittingfoss og Skien
Prest Andreas Kjernald

Jos 24:1-3a, 14-25  - Sal 78:1-7 
1 Tess 4:13-18  -  Matt 25:1-13

24. søndag i treenighetstiden
Søndag 15. november

Metodistkirkens Barne- og 
Ungdomsforbund
Metodistkirkens Speiderkorps
MBU konsulent: Ellen Irene 
Klepaker 
Leder Lisa Kristin Hanielsen
Korpsleder Ole Martin Andreassen
MBU-dagen

Dom 4:1-7
Sal 123/Sal 76
1 Tess 5:1-11 
Matt 25:14-30
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Valg ved menighetskonferansen i mars 2020 – Stavanger

MENIGHETSRÅD
Leder: Håvard Jøranson
Nestleder: Emma Olivieri Askevold
Sekretær: Per-Endre Bjørnevik
Leder for økonomi og eiendomsutvalg: Per-Endre Bjørnevik
Leder for personalutvalg: Susanne Mall 
Leder for nominasjonskomite: Menighetsprest
Leder for MED-utvalget (misjon, evangelisering og diakoni):
Emma Olivieri Askevold
Barne- og ungdomsrådets leder: velges av BUR: Trine Riise
Kontaktkvinne (Metodistkirkens kvinner): Torunn Herabakka
Medhjelpere:Hege Bergjord, Trine Riise
Følgende har også sete i Menighetsrådet: Legdelegatene, Menighetspresten 

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

Legdelegatene til Årskonferansen 2021-2024
I: Susanne Mall 
II: Anette Riise
Varadelegat: Emma Olivieri Askevold, Randi Sunde Thorsen

ADMINISTRATIVE UTVALG
Personalutvalg:
Leder: Susanne Mall 
Valgt for 3 år: Astrid Khan 
Valgt for 2 år: Einar Klinkenberg
Valgt for 1 år: Susanne Mall 

Ex officio: Menighetsrådets leder, menighetsprest og legdelegater
Pastor og ansatte møter etter KOs bestemmelser.

Nominasjonskomite:
Leder: Menighetsprest
Valgt for 3 år: Kirsten Egge
Valgt for 2 år: Bernhard Sigvart Grønberg
Valgt for 1 år: Einar Klinkenberg og Reidun Sirevåg

ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALG 
Leder: Per-Endre Bjørnevik 
Paul Fridtjov Brekklund, Marit Dahl Torgersen, Øivind Gabrielsen 
Annette Riise, Randi Sunde Thorsen,
Ex officio: Vaktmester, menighetsrådets leder og menighetsprest
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Valg ved menighetskonferansen i mars 2020 – Stavanger

VIRKSOMHETSRÅD
MISJON, EVANGELISERING og DIAKONI (MED)
Leder: Emma Olivieri Askevold 
Marianne Olstad, Annette Riise, Anne Rohde, Vally Haugvaldstad
Sigrunn Klinkenberg, Arild K. Gabrielsen, 
Besøkstjeneste:
Arild K. Gabrielsen, Berit og Bjarne Hoelgård, Marit Bjørnevik, Emma Olivieri Askevold, 
Sigrunn Klinkenberg og Presten. 

Planleggingskomite/Gudstjeneste utvalg:
Leder: Ansvarlig prest er sammenkallende:
Kirsten Egge, Anne-Marie Knaus Knudsen, Arild Gabrielsen, Trine Riise,
Prestene og en rep fra sangkoret: Alfhild Skagemo

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

ANDRE TILLITSVALGTE
Revisorer- velges av menighetsrådet 
Revisor - Underregnskaper: velges av menighetsrådet
Avholdsfolkets fellesutvalg: Reidun Sirvåg 
Representanter til Samarbeidsrådet for tros og livssynsorganisasjoner: 
Torgeir Tveter vara: Hege Bergjord 
Kollektører og kollekttellere: Tjenestegruppene
Redaktør for menighetens hjemmeside: Torgeir Tveter
Ansvarlige for menighetens facebook side: Torgeir Tveter
Leder bønnemøte: Åse Thoresen.          
Leder bibeltimen: Helge Koch 
Organisasjoner 
Metodistkirkenes Kor 
Leder: Reidun Sirevaag,
Kasserer: Sigrunn Klinkenberg
Metodistkirken kvinner: Torunn Herabakka
Kym 
Koordinator: Torunn Herabakka
Sekretær Marit D Torgersen 
Styremedlem Marit Bjørnevik 
Kasserer: Ragnhild O. Opsahl
Barne og ungdomsrådet (MBU) valgt i eget årsmøte 
Leder: Trine Riise
Kasserer: Emma Olivieri Askevold
Lokallagene:
Søndagskole: Anne-Marie Knaus Knudsen
Hjemme hos: Emma Olivieri Askevold
Aktivitetsdag: Torunn Herabakka
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Valg ved menighetskonferansen i mars 2020 - Sandnes

Menighetsrådet:
Menighetsrådets leder: Per Skarung
Menighetsrådets sekretær: Heather Jourdan (misjon)
Kasserer: Jan Ivar Nicolaisen
Personalkomiteens representant: Anne-Liv Egir
Medhjelper: Rolf Undal (diakoni)
Prestene: Hilde Tveter og Charles Jourdan (brannvern/HMS)
I parentes står området som denne personen har et særlig fokus på i menighetsrådet.

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

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

Programkomiteen:
Cathrine Skarung
Marit Anne Almås
Charles Jourdan
Hilde Tveter

Nominasjonskomiteen:
Nominasjons-komiteens leder: Prest Hilde Tveter
Medlem: Eva Skarung
Medlem: Eli Kulsrud
Medlem: Rolf Undal

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

Nattverdmedhjelper: Heather Jourdan
Ansvarlig for hjemmeside/facebookside: Hilde Tveter, Jan Nicolaisen, Cathrine Skarung 
Historiker: Per Skarung
Kollektører: Per Skarung, Odd Egil Larsen og Rolf Undal
Tellere: Per Skarung, Rolf Undal og Charles Jourdan
Regnskapskontroll: Charles Jourdan
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 A
    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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