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FRA INNSIDEN

Det finnes en dyrebar rose 

Snart  er  adventstiden  her,  og  vi  pynter  med  adventslys  og
adventsstjerner.  Og  kanskje  kommer  juleblomstene  i  hus.
Julestjerner, Azalia, juleglede, og julerose. De er så fine. Og mens
vi  setter  vår  julerose  på  bordet,  og  julestjernen  i  vinduet,  så
blomstrer rosene ute! Forleden så jeg roser i flere hager da jeg var
ute  og  gikk  en  tur.  Både  enkeltroser,  og  rosebusker.  Midt  i
november. En mild november hvor vi foreløpig har vært langt unna
kuldegrader. Mens jeg gikk og så disse vakre rosene, kom jeg til å
tenke  på  adventssalmen  «Det  finnes  en  dyrebar  rose».  Den  er
skrevet av Svein Ellingsen.

Det finnes en dyrebar rose, som aldri kan visne hen den trosser all frost på jorden, 
og blomstrer og blomstrer igjen. 

Denne rosen som trosser all frost, den blomstret i Betlehems vinter, den gangen frelseren ble
født i en stall. Den blomstret i Nasarets vår, der Jesus vokste opp, og den blomstret som flammer
i torner i Golgatas blødende sår. Jesu fødsel, Jesu liv på jorden og hans død og oppstandelse. Og
den blomstrer fremdeles, skriver Svein Ellingsen. 

Den blomstrer fremdeles i verden, og dufter av sommer, til trøst
for alle som bøyes av smerte, i jordlivets nakne høst.

Det er godt å tenke på at denne rosen blomstrer spesielt for den som trenger trøst, som bærer på
smerte,  kanskje  sorg  og  savn  –  som ofte  forsterkes  i  advents  og  juletid.  Hva  er  så  Svein
Ellingsens dyrebare rose et bilde på?

Å, brennende rose som blomstrer, i kulde og smerte og savn!
Å, hellige tegn på jorden! Guds kjærlighet er dens navn.

Guds kjærlighet som gjorde at han kom til vår jord som et lite, sårbart barn, og levde midt i
blant oss.  Han gikk den tunge veien til  Golgata, og det var ingen roser, men bare torner på
kronen som ble presset ned på hans hode. Neste gang du ser en rose – dette hellige tegn på
jorden, så tenk på Guds kjærlighet.

Jeg ønsker deg en velsignet adventstid og en fredfylt jul!

Hilde Kr. Hannestad Tveter 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Minneord.
Hulda Drange 

døde  søndag  9.  oktober
etter  en  tids  sykdom.
Hulda ble født 15. april i
1955. Hun ble 67 år. 
Hulda  bodde  i
Vaisehusgate  ved  kirken
hele  livet,  men
Metodistkirken ble først et

hjem for henne på slutten av 80-tallet. Det var
da  vaktmester-familien  Khan  ble  deres  nye
naboer,  og  inviterte  familien  med  i  kirken.
Hulda ble medlem av menigheten i 1991. Etter
hvert  fylte  familien  den  bakerste  benken  i
kirken. 
Hulda var alltid smilende, og villig til å bidra.
Hun var veldig glad i Jesus og ønsket å dele
ham med  alle.  Etter  hvert  var  det  musikken
som var den viktigste tjenesten i menigheten,
og  mange  andre  steder.  Hun  kunne  jo  ikke
noter,  men lyttet  til  en sang,  enten på  radio
eller noen sang den for henne, og så skrev hun
ut  sitt  eget  notesystem.  Hun  fartet  rundt  på
sykehjem og foreninger  for  å  spille  og spre
glede, og vitne om Jesus. 
Totalen  avholdsforening  var  også  en  viktig
oppgave for Hulda. Her var hun leder i mange
år. Det var mange metodister og prester som
ble  utfordret  til  å  ha  kåseri  på “Totalen”  på
fredagskvelden.  Når  sykdommen  kom  sa
Hulda mange ganger at hun hadde levd et godt
liv,  og var takknemlig for det.  Livet var nok
ikke  alltid  så  lett.  men  hun  hadde  et  stort
pågangsmot.  Vi  takker  for  tjenesten  og
vitnesbyrdet  hun gav til  oss.  Hun var  glad i
gamle sanger og salmer, og det var en spesiell
sang  som var  viktig  for  henne,  og  som hun
ønsket  å  spille  når  hun  var  organist,  eller
hadde  invitert  meg  til  Totalen.  Og  det  var
Metodistkirken  diakonisang  som  hun  kalte
den:
Gå omkring i Jesu navn 
Hjelpe, trøste, stille savn,
Vise medynk, tørre tårer, 

lege det som hjertet sårer,
Virke så dann i det stille 
Det var Det jeg gjerne ville.
Lokke smil av tårer frem 
For en hjemløs skape hjem
Dele noens savn og smerte 
Tenne håp i håpløst hjerte
Virke så dann i det stille 
Det var Det jeg gjerne ville.

Denne sangen var som et motto for Hulda. Vi
lyser fred over hennes gode minne
TT

Jan Jostein Jacobsen 
sovnet  stille  inn  på  Slåtthaug  sykehjem  1.
november. Jan var en ‘stolt’ metodist hele sitt
lange liv. Fra de siste årene husker vi at han
trofast  fant  sin  plass  på  kirkebenken  i
søndagens  gudstjenester,  og  mange  minnes
hans  frimodige  vitnesbyrd  gjennom sang  og
gitarspill, både under søndagssamlinger og på
formiddagstreffene.  Da  helsa  sviktet  og  han
ikke lenger kunne komme til kirken, satte han
stor pris på at kirken, ved prest og venner, kom
til ham. Jan Jacobsen ble bisatt fra Stavanger
krematorium  torsdag  10.november.  Vi  lyser
fred over hans gode minne.
  

Prekenserie
I januar blir det Jakobs brev som er tema for
de fleste gudstjenestene.
Jakobs brev er et skrift i Det nye testamentet,
og  det  første  av  de  såkalte  katolske  og
«alminnelige»  brevene.  Skriftet  har  hatt  en
omstridt plass i kanon. Forfatteren presenterer
seg som «Jakob, Guds og Herren Jesu Kristi
tjener»  og  ble  tidlig  identifisert  som Jakob,
Jesu bror. Brevet tar opp forholdet mellom tro
og gjerninger, og hevder at tro uten gjerninger
er en død tro.
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

TAKK!
Høsten ble ikke slik jeg hadde planlagt. Den 24.august 
ble jeg rammet av et hjerneinfarkt, og har i ukene etter
gjennomgått en tålmodighetsprøve med rehabilitering! 
Jeg har vært utrolig heldig, og kan nå si at jeg fungerer
bedre for hver dag – selv om det fortsatt er en vei å gå!
Men midt i det utfordrende og skremmende har jeg 
opplevd å bli båret av ‘hender utenfor meg selv’, og det 
er det jeg ønsker å TAKKE FOR! Min takk går til Gud, 
men også til dere mine mange og gode venner som jeg 
vet har bedt for meg. Gud hører bønn! Om vi ikke blir 
forskånet for sykdom, ulykke, sorg og smerte, så blir vi 

båret igjennom. TAKK også for alle gode hilsener, blomster og besøk. Også det er 
med å bære en igjennom det vanskelige. Jeg gir dere et lite ‘visdomsord’ av Siri 
Abrahamsen (i Gleding): ‘Ikke la livsmestring bli en individuell prestasjon. Livet 
skal vi tåle sammen. Av og til er det jeg som trenger deg, andre ganger er det du 
som trenger meg.’
TAKKNEMLIG HILSEN fra Marit prest.

HURRA!

Vår kreative og allsidige prest TORGEIR TVETER 
fyller 60 ÅR 22.november. Vi GRATULERER og 
SALUTTERER med en kirkekaffe-fest etter gudstjenesten 
søndag 20. november! VELKOMMEN! Og det er lov å gi både 
blomster, gaver og gode ord til jubilanten! (selv om han sier 
at han ikke liker å ha fokus på seg selv)

Bildet her er altså av Torgeir, om du er i tvil. Undertegnede 
syns det er et illustrerende bilde av presten vår som 
opptrer i ganske mange ulike ‘roller’ – godt forberedt og 
mestrer det meste. Her som Josef under fjorårets 
julaften-gudstjeneste.
GRATULERER MED DAGEN, TORGEIR! 
Hilsen hele flokken din!
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DET SKJEDDE – Stavanger

Nye og gamle naboer 
I nabobygget til kirken Vaisenhusgt. 5, holder
Totalen til, eller som det nå heter Edru Livsstil
Stavanger Totalavholdsforening. 
I Totalavholdsforeningen er det for tiden ingen
drift,  men innholdet  i  bygget  er  blitt  ganske
annerledes  i  den  senere  tiden.  Kristen
interkulturelt  arbeid  (KIA)  har  holdt  til  i
bygget  mange  år.  Første  etasje  har  vært
brukthandel med flere aktører. Nå har KIA og
Stavanger  kvinnesenter  gått  sammen  for  å
starte  ny  virksomhet  i  bygget.  Lokalene  er
pusset opp og blitt  veldig fine og inneholder
nå 3 virksomheter.

Ruth Marie Salte Keyes, leder for Kia velferd
og arbeid Stavanger, forteller at sammen med
Stavanger kvinnesenter har de nå åpnet Frænd
café  og  Frænd  mini,  som  er  en  gjenbruks-
butikk  med  barneklær.  Bak  diskene  står
kvinner som er i arbeidstrening. Målet er å få
kvinner  som nettopp har  lært  seg norsk ut  i
arbeid.  Det  vil  også  bli  et  tilbud  som heter
Frænd ung. I Frænd café er det også catering,
så trenger du mat til en anledning anbefaler vi
å  sjekke  dem ut.   På denne  måten kan man
støtte en gruppe som trenger hjelp til å bli en
del av det norske samfunnet. 
KIA  Velferd  driver  også  språkopplærings-
program,  som  er  et  tilbud  til  kvinner  med
minoritetsbakgrunn.  Språkopplæringstilbudet
er gratis og skal gi deltakerne undervisning i
norsk,  samfunnskunnskap  og  digital
kompetanse. Dette tilbudet står nå i fare da det
har blitt strøket av statsbudsjettet.

Konsert med gruppen The
Real Neils

Gruppen  spiller  og  synger  sanger  av  Neil
Young.  De  hadde  en  flott  konsert  i
Metodistkirken den 6 oktober. Fint å se noen
gamle «Evidens folk» i kirken denne kvelden. 

Kveldsgudstjenester: 
Ikke alle finner seg til rette på en gudstjeneste.
Da minner  vi  om at  vi  har alternativer,  I  de
fleste månedene har vi sinnsro gudstjeneste og
Taizebønn. Begge er kveldsgudstjenester med
mer meditativt preg .

Norskkurset 
har denne høsten virkelig tatt av. Det kommer
mellom 35 og 60 elever på kurset. Det er 100

personer  som  har
registret  seg  som
deltagere,  heldigvis
kommer  ikke  alle
samtidig.  Det  er  en
veldig    ivrig    gruppe 
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DET SKJEDDE – Stavanger
som vil lære norsk og der veldig takknemlige
for dette  tilbudet.  Det er ca.   17 forskjellige
nasjonaliteter 

Allehelgensdag
Igjen var det 6 medlemmer/venner av 
menigheten vi minnet på allehelgensdag. 
Sangkoret sang og det var vakker musikk av 
Ole og Fredrik Hodnefjell på orgel og 
trombone. Prestene Marit Bjørnevik og 
Torgeir Tveter ledet og talte. 

Sang kveld 
med Lina Sandell sine sanger. 
Tirsdag 15.
november var
det en fin kveld
med Lina
Sandell sine
sanger, og
livshistorie. Hun
skrev mange
vakre og viktige sanger, tross et liv med store 
tap og utfordringer. Takk til Sang-koret, Helle 
Johanson Lindboe som var solist, og 
musikerne Ole og Fredrik Hodnefjell.

DET SKJER – Stavanger
Strøm/ økonomi 

Alle klager på høye strømpriser, og det merker
vi også i kirken. Vi har betalt kr.190 000,- i 
strøm hittil i år. Det ca. 100 000 mer en 
tilsvarende i fjor. Vi har mottatt 40 000 i 
strømstøtte. Kollekter og gaver har dette året 
økt betydelig, og det er vi svært takknemlig 
for.

Julen 
Vi  håper  på  en  fullsatt  kirke  på  julaften.
Programmet er ikke helt klart enda, men vi
satser på en stemningsfull gudstjeneste som
innledning  av  høytiden.  Se  kalenderen  for
mer  informasjon.  På  2.juledag  blir  det
gudstjeneste  med sangkor og prest  Torgeir
Tveter.  I  Nyttårshelgen  blir  det  ingen
samlinger,  men  vi  samles  til  tradisjonell
julefest lørdag 7.januar. Husk også å få med
deg  «Ni  lesninger»  med  sangkoret
18.desember kl.19

Menighet og 
misjonsutlodning

Blir det det i 2023 - Ja det håper vi på etter to
år  uten. Vi  har  satt  av  dagen  lørdag
11.februar.  Det  blir  kafeteria,  salg  av
håndarbeider,  trearbeider  og  mer  utlodding
og  dagstrekning.  Ønsker  du  loddbøker,  ta
kontakt  med Torunn Herabakka, Marit  Dahl
Torgersen eller  Torgeir  Tveter.  Loddbøkene
vil  være klare  første  uken i  januar.  Har du
gevinster eller ting som skal selges ta kontakt
med Torunn Herabakka på telefon 95931675
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
SØNDAG 27. NOVEMBER 
-1. søndag i adventstiden
Kl.11.00 Gudstjeneste.
Offer til MBU. Prest Marit Bjørnevik taler.
Marit Dahl Torgersen leder. Barneparkering.
Metodistkirkens kor. Kirkekaffe.

Tirsdag 29. november
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet 
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 30. november
Kl.18.00 Norskkurs 

Torsdag 1. desember 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM

Lørdag 3. desember
Kl.15-17 Juleverksted for barn. Utdeling av 
bøker. Julegrøt. Andakt.

SØNDAG 4. DESEMBER -
2. søndag i adventstiden
Kl. 19.30 Sinnsrogudstjeneste.
Torgeir Tveter 
«Kom ned til oss en liten stund Gud».
Kirkekaffe i sideskipet fra kl.18.45 

Tirsdag 6. desember  
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 12.00 Formiddagsdagstreff.  
Bevertning. Utlodning. 
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 7. desember 
Kl.18.00 Norskkurs - Juleavslutning 

SØNDAG 11. DESEMBER 
-3. søndag i adventstiden
Kl.11.00 Gudstjeneste.
Torgeir Tveter. Kirkekaffe.

Tirsdag 12. desember 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet 
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.

 SØNDAG 18. DESEMBER 
- 4. søndag i adventstiden
Kl.19.00 Ni Lesninger med Metodistkirkens
kor og Solist Helle Johanson Lindbo.
Kirkekaffe. 

LØRDAG 24. DESEMBER - Julaften 
Kl.15.00 Familiegudstjeneste. 
Prest Torgeir Tveter. 
Sang Helle Johanson Lindbo

Mandag 26. desember - 2. juledag   
Kl. 11.00 Gudstjeneste. 
Prest Torgeir Tveter. 
Sangkoret synger Musikk Ole Hodnefjell 

2023 
Uke 1 - Dugnads uke – ta kontakt med presten
for oppgaver som trengs å gjøres.
Felles dugnad  tirsdag formiddag og onsdag 
kveld.

Lørdag 7. januar 
Kl.16.00 Julefest for alle. 
Andakt. 
Vi spiser julekaker og serverer pølser. 
Leker for store og små. 
Vi starter i kirkesalen med juletregang.

SØNDAG 8. JANUAR
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Kirkekaffe. 
Prest Torgeir Tveter. 
Prekenserie Jakobs brev

Tirsdag 10. januar 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet 
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.      
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 11. januar   
Kl.18.00 Norskkurs.
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Torsdag 12. januar 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM 

SØNDAG 15. JANUAR 
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Prest Torgeir Tveter. 
Prekenserie Jakobs brev,
Kirkekaffe
Kl.19.00 Taizebønn i St Petri 

Tirsdag 17. januar 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 19. januar
Kl.18.00 Norskkurs 

SØNDAG 22. JANUAR 
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Kirkekaffe. Prest Marit Bjørnevik

Tirsdag 24. januar 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 25. januar
Kl.18.00 Norskkurs.

Torsdag 26 januar 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM 

SØNDAG 29. JANUAR 
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Kirkekaffe. Prest Torgeir Tveter. 
Prekenserie Jakobs brev.

Tirsdag 31. januar 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag   1 februar
Kl.18.00 Norskkurs.

SØNDAG 5. FEBRUAR Såmannssøndag 
Kl.19.30 Sinnsrogudstjeneste. 
Kirkekaffe fra 18.45 i sideskipet 

Tirsdag 7. februar 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Formiddagstreff
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag   8. februar
Kl.18.00 Norskkurs.

Torsdag 9. februar 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM 

Lørdag 11. februar 
Kl 12- 15 Misjon og menighetsutlodning.
Kafeteria, loddsalg, trekning og salg av 
håndarbeider.

SØNDAG 12. FEBRUAR - Kristi 
forklarelsesdag
Kl.11.00 Gudstjeneste. Misjonsdag. 
Kirkekaffe. Prest Torgeir Tveter
Kl.19.00 Taizebønn i Metodistkirken

Neste nr kommer medio februar
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FELLESSTOFF

Felles høstfest
med inspirerende besøk
Lørdag 22.oktober hadde våre menigheter 

høstfest sammen i 
Metodistkirken i 
Sandnes. Roy-Frode 
Løvland var kveldens 
gjest. Han er prest i 
Metodistkirken på 
Finnsnes, og også 
musiker og 
sangforfatter. Begge 
deler fikk vi oppleve 
denne kvelden. Han 
fortalte sin troshistorie 
på en ærlig og 

personlig måte, og flettet inn sanger etter hvert
som han fortalte. De fleste av sangene var 
hans egne, og han spilte selv flygel til. Charles
Jourdan ledet festen på sin gode og lune måte. 
Sandnes stilte med varm mat, og Stavanger 
sørget for gode kaker til kaffen. Det var også 
utlodning, hvor inntekten gikk til 
menighetenes høstoffer. Det ble en 
inspirerende og trivelig kveld. Det er alltid fint
å være sammen!

90-årsjubileum
for Agnes Nilsen Howards første ordinasjon
Tirsdag 25.oktober markerte Metodistkirken i
Norge  at  det  var  90  år  siden  Agnes  Nilsen
Howard  ble  ordinert  første  gang.
Jubileumsmarkeringen  fant  sted  på  MF
vitenskapelige høyskole, og ble ledet av Hilde
Marie  Øgreid  Movafagh,  rektor  ved
Metodistkirkens  teologiske  seminar.  Hilde
Marie fortalte historien rundt ordinasjonen, og
det  var  foredrag  ved  Ingunn  Folkestad
Breistein,  professor  i  kirkehistorie,  og rektor
ved  Ansgar  høyskole.  Hun  snakket  om
ordinasjonen av Agnes  Nilsen Howard sett  i
kirkehistorisk  sammenheng.  Etterpå  var  det
panelsamtale hvor også Aud Tønnessen, dekan
fra  UiO,  og  Roar Fotland,  førsteamanuensis 

ved MF, deltok.  Feiringen  ble  avsluttet  med
hilsener  og  mulighet  til  å  dele  minner  om
Agnes.  Agnes  sin  niese  og  nevø  var  også
til.stede,  og  de  fortalte  om  opplevelser  de
hadde hatt  sammen med sin tante. De hadde
også med seg en av Agnes sine stolaer, som de
gjerne ville gi til Metodistkirken. Hilde Marie
tok imot stolaen på vegne av kirken. Det var et
høytidelig  øyeblikk!  Og  selvsagt  var  det
marsipankake  som  seg  hør  og  bør  i  en
skikkelig jubileumsfeiring. At Metodistkirken
ordinerte sin første kvinnelige prest allerede i
1932 var absolutt verd en feiring!

Bibelkvarteret på BådeOg
Hva med et lite avbrekk
på  et  lite  kvarter  i  en
travel hverdag? BådeOg
har et lite rom ved siden
av  kaféen  som  brukes
som  gatekapell.  Hver
tirsdag fra  kl.  11.15  til
11.30  leses  det  fra
Bibelen  der.  Du  kan
sitte  og  lytte,  og

fortsette  dine  ærend  på  byen.  "Guds  ord
vender  ikke  tomt  tilbake"  står  det,  og  på  et
kvarter har du fått  med et lite  pust  fra  Guds
ord.
Velkommen  til  BIBELKVARTERET-og  det
varer bare 15 minutter...
Hilsen  frivillige  fra  menighetene  v/Bjarne
Saltveit

Om Global uke
Global  uke  er  en  årlig  uke  der  kirkene
belyser  moderne  slaveri  gjennom  ulike
aktiviteter,  sammen  og  samtidig.  Norges
Kristne Råd tilrettelegger uka.
Hvem?
Kirker,  menigheter  og  grupper  rundt  om i
landet  og  fra  ulike  kirkesamfunn  belyser
temaet  moderne slaveri  gjennom å markere
Global  uke,   og  at   de   deler  erfaringer  og
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FELLESSTOFF
inspirerer hverandre til handling.

Hovedmålgruppen  er
alle aldre blant  de som
deltar  i  menigheter  og
grupper  i  kirkene,  og
lokalmiljøene  rundt
disse.  Vi  søker  også  å
være en tydelig stemme
mot  moderne  slaveri  i
det  offentlige  rom  og
overfor myndigheter og
beslutningstakere.
Hvorfor?
Medmennesker  i  vår

egen  nærhet  og  rundt  om i  verden  utfører
arbeid  og tjenester  under  vilkår  som bryter
med  deres  verdighet  og  grunnleggende
menneskerettigheter.
Pandemien  og  krigen  i  Ukraina  har  ført
mange  nye  mennesker  ut  i  utnyttelse.
Millioner  av  mennesker  lever  i  vår  tids
former  for  slaveri.  Dette  bryter  med  vårt
menneskesyn og tro. Vi vil belyse uretten og
ulikhetene  og  fremme  solidariske  og  mer
bærekraftige måter å leve på for alle.  Dette
har alltid vært en del av kirkenes oppdrag og
samstemmer med Bærekrafts-målenes motto
“Ingen skal utelates”.
Hva?
Uka  gir  mulighet  til  å  lære  mer,  forankre
problematikken i etikk og kristen tro, og se at
vi  står  sammen  med  mange  andre  aktører.
Uka  skal  fremme  konkrete  handlinger  som
bidrar  til  både  lokal  og  global  positiv
endring. Men dette problemet er ikke bare en
uke.  Det  er  hele  året,  alle  dager,  så  vi  må
være  våkne  for  å  avsløre  utnyttelse  av
mennesker,  og  kjempe  for  rettferdighet  for
alle.
Årets tema: Belys slaveriet!
Motto  for  årets  uke  er  «Belys  slaveriet!»
Mottoet sikter til at utnyttelse ofte skjer i det
skjulte, i mørket: Det er forbudt i alle land å
utnytte  andre  under  slaverilignende  vilkår.
Likevel   skjer  det   i  stort  omfang  og   ofte

utenfor offentlighetens lys.
Vi  trenger  å  BE  om  at  andre  menneskers
smerte  opplyser  og  berører  oss.  Vi  vil
BELYSE  strukturer  og  tankegods  bygd  på
utnyttelse, som vi dessverre er en del av. Vi
vil  be  om  at  Guds  kjærlighet  kan  virke
gjennom menneskers gode handlinger – så de
som utnyttes klarer å bryte ut, og kan oppnå
frihet  og verdige livsvilkår.  Og at systemer
og strukturer blir bærekraftige og til beste for
alle.  Vi  vil  vi  kaste  LYS,  ikke  bare  på
problemet, men på løsningene som fører oss
alle til en mer rettferdig verden. Bli med og
BELYS dere også!

Kirke på nye måter
Kirken  arbeider  etter  et  program  som heter
«Kirke mot 2030». En ønsker gjennom en del
læringsfellesskap  å  tilføre  ny  kunnskap.  Så
lørdag  4.  november  var  det  seminar  i  Oslo.
Tema var  Samskapning.  Dette  er  et  nytt  ord
som  vi  vil  høre  mye  om  i  framtiden.  Som
menigheter, kan vi ofte ikke klare oppgavene
alene,  men  vi  må  samarbeide  med  andre
aktører. Skape gode ting sammen for å kunne
drive diakonale tiltak. Kursdagen ble innledet
av Henrik Syse som inspirerte forsamlingen til
å tenke stort om den oppgaven som kirken har
i vår tid. I januar vil være et læringsfellesskap
i  Lillestrøm  som  vil  ta  for  seg  sinnsro
gudstjenestene og tema omkring avhengighet.
Det er også mange webinarer du kan se direkte
eller i opptak om «kirke på ny måter». Disse
finner  du  på  kirkens  youtube  kanal  eller
Facebook. 
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SOLCELLE-BOOM 

I ZIMBABWE

ÅRETS JULEOFFER:
SOLCELLER TIL PÅ MUDZAMIRI I ZIMBABWE ! 

Vi har mottatt denne hilsenen fra Metodistkirkens Misjonsselskap:

I oktober ble administrasjonsbygget i Mudzamiri innviet av biskop Nhiwatiwa i Zimbabwe. 
Metodistkirkens Misjonsselskaps samarbeidsprogram med Metodistkirken i Zimbabwe, 
Chabadza, har sammen med lokalbefolkningen i Mudzamiri bygget et administrasjonsbygg i 
tilslutning til ungdomsskolen i landsbyen. Et administrasjonsbygg med rektorkontor, styrerom 
og rom for trygg oppbevaring av eksamenspapirer er viktig for at skolen skal kunne fungere som
en videregående skole også. Dette betyr mye for ungdommen i Mudzamiri, som slipper å reise 
langt for å fortsette på utdanningen sin. Mange ungdommer har bodd borte fra familiene sine 
og uten veiledning og foreldreomsorg, fordi det ikke har vært et tilbud i nærmiljøet. Innvielsen 
av bygget ble feiret med taler, sang, dans, og god stemning! Biskopen fra Metodistkirken i 
Zimbabwe var hedersgjest sammen med lokale myndighetspersoner og lokalbefolkningen. I 
feiringen og gledesrusen hadde lokalbefolkningen likevel en bekymring. I løpet av 
byggeperioden, som har gått over noen år, har myndighetene bestemt at det må være innlagt 
strøm på alle videregående skoler. Dette er fordi e-læring er på full fart inn i skolesystemet i 
Zimbabwe og da må det være strøm til å lade datamaskiner på skolene. I stedet for bibliotek på 
skolene er det også lagt opp til at elevene skal bruke internett for å tilegne seg ny informasjon 
og kunnskap. For at elevene ved Mudzamiri ikke skal ligge etter andre videregående skoler i 
kunnskapsnivå er det viktig å få lagt inn strøm! Dette er det dessverre ikke penger til i 
Chabadzas budsjett. Årets juleprosjekt er derfor solcellepaneler til skolen i Mudzamiri, for å 
kunne sikre tilgang til stabil strøm, både til lys og til lading av elektronisk utstyr! Sammen med 
biskopen i Zimbabwe anbefaler vi derfor dette prosjektet på det varmest til alle våre 
menigheter!

VI STØTTER PROSJEKTET OG ANBEFALER ÅRETS JULEOFFER! 
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MENIGHETSKALENDER - Sandnes
SØNDAG 27. NOVEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Charles Jourdan. 
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. 
Søndagsskole, . Kirkekaffe

Mandag 28.november:
Speider. Innemøte.

Onsdag 30.november:
Kl.11.00-13.30: Kreativ kafè. Kaffe og vafler, 
håndarbeid og god prat, sangstund og mulighet
for hjelp med data/mobil

Lørdag 03.desember:
Kl.15.00: Juleverksted. Vi lager julegaver og 
julepynt. Samlingsstund med flanellograf-
andakt og sang. God mat og hyggelig 
fellesskap for alle generasjoner. 

SØNDAG 04. DESEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 05. desember
Kl.17.30: Speidernes julegrøt. 
Alle er velkomne til å være med! 
Øve til Lucia. 

Tirsdag 06.desember:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Adventssamling. Kveldens gjest: Prost Tom 
Krager. Sang av sangkoret fra Stavanger. 
Utlodning. Bevertning.

Onsdag 07. desember:
Kl.11.00: Turgruppe. 
Vi tar med nistepakke og drikke, og går tur i 
Sandnes og omegn. 

SØNDAG 11. DESEMBER:
Kl.17.00: Lysmesse 
ved speiderne. Luciaopptrinn. 
Andakt ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Marit Anne Almås. Kirkekaffe.

Mandag 12.november: 
Kl.17.30: Nissegrill ute

Onsdag 14. desember
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Juleavslutning

SØNDAG 18. DESEMBER:
Kl.11.00: Vi synger julen inn. 
Andakt ved Hilde Tveter. 
Sang og musikk ved Christina Stangeland 
Hanssen og Benedikte Skjæveland Larsen. 
Kirkekaffe 

JULAFTEN:
Kl.15.00: Familiegudstjeneste. 
Preken ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. 
Offer til misjon.

Onsdag 04.januar
Kl.11.00: Turgruppe. 
Vi tar med nistepakke og drikke, og går tur i 
Sandnes og omegn

Lørdag 07.januar:
Kl.16.00: Juletrefest. 
Gang rundt juletreet. 
Andakt ved Charles Jourdan. 
Musikk ved Marit Anne Almås. 
Leker og poser til barna. 
Vi serverer pølser. 
Ta med rester av julekaker hvis dere har.

SØNDAG 08. JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Charles Jourdan. 
Søndagsskole. Nattverd. Kirkekaffe

Onsdag 11. januar:
Kl.11.00-13.30: Kreativ kafè. 
Kaffe og vafler, håndarbeid og god prat, 
sangstund og mulighet for hjelp med 
data/mobil
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MENIGHETSKALENDER – Sandnes
SØNDAG 15. JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Victor Kwasi Sekyere. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Mandag 16.januar:
Kl.17.30: Speider

Onsdag 18. januar
Kl.11.00: Turgruppe. 
Vi tar med nistepakke og drikke, og går tur i 
Sandnes og omegn.

SØNDAG 22. JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste. 
Preken ved Tone Middelthon. 
Per Skarung leder
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 23. januar:
Kl.17.30: Mandagsmiddag
Speider

Onsdag 25. januar:
Kl.11.00-13.30: Kreativ kafè. 
Kaffe og vafler, håndarbeid og god prat, 
sangstund og mulighet for hjelp med 
data/mobil

SØNDAG 29. JANUAR:
Kl.18.00: «Kveldsro i kirken» 
ved Torgeir Tveter. 
Bønnevandring og nattverd. 
Kirkekaffe fra kl.17.30

Mandag 30.januar:
Kl.17.30: Speider

Onsdag 01. februar:
Kl.11.00: Turgruppe. 
Vi tar med nistepakke og drikke, og går tur i 
Sandnes og omegn.

SØNDAG 05. FEBRUAR:
Kl.11.00: Felles gudstjeneste med Sandnes 
menighet i Sandnes kirke. Bibeldagen. 
Preken ved Torgeir Tveter.

Kl.17.00: Speiderfest.
Andakt ved Charles Jourdan

Mandag 06.februar:
Kl.17.30: Speider

Tirsdag 07.februar:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Kveldens gjest: Seniorprest Sigve Ims. 
Bevertning.

Onsdag 08. februar:
Kl.11.00-13.30: Kreativ kafè. 
Kaffe og vafler, håndarbeid og god prat, 
sangstund og mulighet for hjelp med 
data/mobil

SØNDAG 12. FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste 
ved Victor Kwasi Sekyere. 
Misjonsdag. Søndagsskole. Kirkekaffe

Neste nr kommer medio februar
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Minneord.
Karen Hetland Odberg Petterson 

ble født i Sandefjord 4.
februar  1951,  som
eldste barn av Anna og
Kristian Odberg.
Familien  flyttet  til
Sandnes da Karen var et
par  år,  og  ble  aktive  i
vår menighet. Karen var
med på  det  meste  som
skjedde. Blant annet var
hun  med  i  speideren  i

mange  år.  Hun  ble  medlem  i  menigheten
1.nyttårsdag i 1966.
Som ung reiste Karen til Oslo, og utdannet seg
til sykepleier ved Betanien. Etter hvert ble det
også  jordmorutdanning.  Etter  hvert  tok  hun
også  en  doktorgrad  i  sitt  fag.  Karen  var  et
varmt menneske, med en sterk og tydelig tro,
og hun kjente på et kall til å dele troen med
andre, ikke minst gjennom å gjøre godt mot
sine medmennesker. Det fikk hun mulighet til
i misjonens tjeneste. Hun var misjonær både i
Liberia  og  Angola.  Det  var  i  Liberia  Karen
møtte  Bertil.  De  giftet  seg  i  1980,  og  fikk
barna  Bror  Anders  og  Anna  Sina sammen.
Etter hvert slo de seg til ro på Bertilsgården i
Skåne  i  Sverige.  Det  ble  jevnlige  turer  til
familie  i  Sandnes,  ikke  minst  da  barnebarna
Julia og Malene kom til verden.
Karen hadde en sterk og trygg tro som betydde
mye  for  henne.  I  vanskelige  tider  gjennom
livet var det den som bar henne. Ikke minst nå
i  den  siste  sykdomsperioden.  Til  tross  for
sterke smerter, var hun rolig og trygg, og fylt
av en indre fred som påvirket alle som var i
nærheten.  Karen  omga  seg  med  så  mye
kjærlighet og glede, og fikk bety så mye for
mange. Karen var glad i sin hjemmemenighet,
og hun beholdt sitt medlemskap gjennom hele
livet. Hun fulgte ivrig med på hva som skjedde
her, og da vi begynte å strømme gudstjenester
var hun alltid med. Og etterpå kom hun med

så gode og oppmuntrende kommentarer.  Hun
gledet seg når hun fikk et glimt av barnebarna
i kirken. I november i fjor var Karen på besøk
i kirken vår for siste gang. Det var når vi feiret
kirkebyggets 60-årsjubileum. Det var så fint at
hun og Bertil var her akkurat denne dagen, for
familien  Odberg  har  betydd  mye  for  vår
menighet.  Da de  var  her  var  Karen  allerede
syk,  men  det  visste  vi  ikke  da.  I  månedene
som  fulgte  ble  hun  dårligere,  og  hun  døde
14.oktober. Karen ble begravet fra Hovs kyrka
i Båstad 28.oktober.
Vi lyser fred over Karens gode minne, og ber
om styrke og trøst for familien!

Vi gratulerer!
Troen betyr alt

15.februar  fyller  Liv
Myklatun  90  år,  og  i
den  anledning  har  jeg
tatt  en  liten  prat  med
henne i hennes koselig
hjem  i  Tronesgeilen.
Liv har bodd i Sandnes

i 68 år, men hun ble født
et annet sted.
Hvor  er  du  født  og
oppvokst?

Det var i  Vegårdshei,  men jeg er oppvokst  i
Audnedal,  en  liten  bygd  ikke  så  langt  fra
Mandal.  Jeg  hadde  gode  barneår  der.  Jeg
vokste opp  i  et  kristent  hjem.  Mine  foreldre
tilhørte statskirken, og som barn var jeg ofte
med  mamma  i  kirken.  Da  jeg  var  i  13-14
årsalderen flyttet vi til Stavanger, men jeg var
tilbake i Audnedal en periode senere, og da var
det  en stor  vekkelse  der,  som varte  i  mange
uker.
Fikk det noen betydning for deg?
Ja,  det var da jeg bestemte meg for å bli en
kristen, og det er jeg veldig glad for!
Hvordan fikk du kontakt med Metodistkirken?
Da Anved og jeg giftet oss i 1954, så flyttet vi
til Sandnes. Anved jobbet hos Øglænd, og der
ble han kjent med Reidar Skarung. Etter hvert 

15 



MENIGHETSNYTT – Sandnes
ble vi kjent med Reidars kone, Anne Cathrine,
og hun inviterte meg på Aftenmisjon. Det var
hjemme  hos  Maria  og Inga Gramstad.   Etter
hvert ble jeg og familien med på mer av det
som skjedde i kirken.
Hvilke tjenester har du hatt i menigheten?
Helt  siden  jeg  var  ung  har  jeg  likt  å  være
sammen med eldre. Så det ble Kirkeringen og
formiddagstreff.  Gjennom sosialkomiteen  ble
jeg engasjert i  besøkstjeneste. Å gå på besøk
har  jeg  gjort  i  mange  år,  og  jeg  gjør  det
fortsatt.  Jeg  trives  godt  med  å  være  med
presten og besøke de eldre. Jeg har også sittet i
menighetsrådet.
Du har jo bodd i Sandnes i mange år. Trives
du?
Jeg har alltid trivdes så godt her. Jeg føler meg
som en Sandnesgauk jeg. Og jeg har det godt i
dette huset hvor jeg har bodd i 65 år.
Hva har troen betydd for deg gjennom et langt
liv?
Det  har  betydd  alt!  Det  er  sikkert  og  visst.
Hvordan skulle det ellers ha gått? Det er godt
å ha Jesus med seg på ferden. Troen gir meg
trygghet.
Til slutt, Liv, har du noen håp og drømmer for
menigheten?
Jeg ønsker  at  den skal  vokse.  At  vi  skal  bli
flere. Er det ikke det vi alle gjør? 
Tusen takk for praten, Liv! 
Vi  gratulerer  deg  med  den  store  dagen,  og
ønsker  Guds  velsignelse  over  dagen  og
fremtiden! 
Hilde Kr. Hannestad Tveter

Studiepermisjon
Jeg  har  søkt  om
studiepermisjon  i  januar,
februar  og  mars  neste  år.
Den  har  blitt  innvilget  av
både  tilsynsprest  Ingull
Grefslie,  og  personal-
komiteen  i  menigheten.
Sistnevnte  er  i  full  sving

med å lage en plan for permisjons-tiden.

I tillegg til vår egen, Charles Jourdan, så vil
Victor  Kwasi  Sekyere  og  Torgeir  Tveter  ha
gudstjenester. Victor er prest i Metodistkirkeni
Egersund, og vikarprest på Vestre distrikt. Vi
må nok også hente inn noen andre til å preke,
og her har vi mange gode kontakter i Dnk. Det
vil  selvsagt  kreve  litt  ekstra  av  legfolk  i
menigheten,  men  det  er  jeg  overbevist  om
kommer til å gå veldig fint! 
Hva skal jeg så gjøre i permisjonstiden? Hvis
alt går etter planen, så vil jeg forsøke å lage en
diktbok.  Så  håper  jeg  på  den  måten at flere
kan få glede av min permisjonstid. Jeg vil også
sette av tid til å reise på retreat, og å lese en
del faglitteratur. Det at jeg har permisjon betyr
ikke at jeg ikke blir å se i denne tiden. Jeg vil
komme innom kirken, både på gudstjeneste og
andre ting som skjer  –  når  det det er tid og
mulighet til det. Jeg er takknemlig for at vi har
denne  ordningen  med  studiepermisjon  i
Metodistkirken,  og for at menigheten min er
positivt innstilt til at dette skal vi få til. Tusen
takk!
Hilde Kr. Hannestad Tveter

Arv etter Grødeland
Solveig og Magnus Grødeland har tilgodesett
menigheten med 203 888 kr. i sitt testamente.
Solveig døde tidligere i år, mens Magnus døde
for  flere  år  siden.  De  var  ikke  medlemmer,
men gikk i kirken så lenge helsen tillot det. Vi
er  svært  takknemlig for  denne  arven,  og har
sendt vår takk til familien. 

DET SKJEDDE – Sandnes
Kveldsro i kirken

I høst har vi hatt 2 kveldsgudstjenester som vi
kaller  «Kveldsro  i  kirken».  Det  er  guds-
tjenester med mindre liturgi, kveldstanker (en
enklere  preken),  rolig  sang  og  musikk,
bønnevandring  og  nattverd.  I  september  var
det Christina Stangeland Hanssen som sang og
spilte  så  fint,  og  i  oktober  var  det  Cecilia
Rossiog Marit Anne Almås som gav oss 
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DET SKJEDDE – Sandnes
nydelig  musikk.  Besøket  har  vært  noe
varierende,   men   det   virker  som   om  disse
kveldsgudstjenestene  faller  i  smak  hos  dem
som kommer. 

Familiegudstjeneste og 
familiesamling

Det  ble  en  fin  familiegudstjeneste  med
speiderparade
17.september.  Det  var
flott   musikk   av Nhat
Minh Nguyen  både på
flygelog  orgel.  Vi  fikk
hilse  på  årets
konfirmant, Arnt Mikael
Sørensen,  og  Hilde
snakket  om  synlig  tro.
Vi  avsluttet  med  å

synge bursdags-sangen for speider-gruppa som
er 60 år, og to av speiderlederne som ble 40 og
50 år. Etter gudstjenesten dro speiderne på tur
til  Høle,  og feiret  med
grillmat  og  marsipan-
kake. Gratulerer så mye
med jubileet! 
29.oktober  hadde  vi
familiesamling.  Denne
gangen lagde vi  pizza-
horn, som vi spiste etter
at vi  hadde hatt  en fin
samlingsstund  i  kirken
– med sang og flanello-
grafandakt.  7  barn,  og  like  mange  voksne,
koste seg sammen denne etter-middagen.

 

Allehelgensdag
I gudstjenesten på Allehelgensdag var det mye
sang  og  musikk.  Det  er  en  så  fin  måte  å
formidle håp og trøst på, og gir oss mulighettil
refleksjon  og  ettertanke.  Christina  S.  Og
Herbjørn  Hanssen  gav  oss  så  mye  gjennom
sine  solo  og  duettsanger,  og  det  var  godt  å
synge  salmene  også.  Av medlemmer  som er
døde  siste  år,  var  det  kun  Karen  Hetland
Odberg  Petterson.  Vi  tente  lys  og  hadde
minneord om henne. Vi tente også lys for to av
menighetens venner som er døde siste år. Det
var Valborg Melhus og Gunnar Barstad. 

 Høsttakkegudstjeneste
Etter  en  flott  høstfest  på  lørdagen,  ble
høsttakkegudstjenesten på søndag en like  fin
opplevelse. 
Roy-Frode  Løvland  gav  oss
mye både gjennom sine flotte
sanger,  og  en  inspirerende
preken.  I  tillegg  hadde  han
Barnas minutter. Hilde Tveter
ledet gudstjenesten, og denne
dagen  var  det  Nhat  Minh
Nguyen  som gledet  oss  med
flott  orgelmusikk.  Etter
gudstjenesten var det selvsagt
kirkekaffe.  I  høstoffer  kom
det  inn  til  sammen  kr  8862
inkludert loddsalg på høstfesten.
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DET SKJER - Sandnes
Mandagsmiddag
Da er vi endelig i gang med mandagsmiddag
igjen. En gang i måneden møtes vi til middag i
kirken.  Vi  samkjører  middagen  med  når
speiderne  har  innemøter,  slik  at  speidere,
speiderledere  og  foreldre  kan  være  med.
Middagen  er  åpen  for  alle,  og  er  et  fint
møtepunkt  for  alle  generasjoner.  Menyen  er
alltid barnevennlig. Det koster kr.30,- pr.pers,
og  maks  kr.100,-  pr.familie.  Følg  med  på
menighetens facebookside og hjemmeside for
datoer fremover.

Advent og jul i kirken 
Mye spennende skjer i kirken til advent og jul.
Det  hele  starter  med  juleverksted  for  hele

familien  lørdag  3.
desember.  Det  blir
masse  fint  å  lage,
samlingsstund i  kirken
med  flanellograf-
andakt  og  julesanger,
og god tid til å spise og
prate  sammen.  1.  og
2.søndag  i  advent  blir
det  gudstjenester  ved

Charles  Jourdan  og  Hilde  Tveter.  Speiderne
har adventssamling med julegrøt 5. desember,
og da er alle invitert til å være med. Da blir det
også  øving  til  Luciaopptrinn.  Treffpunkt
Sentrum sin adventssamling finner sted tirsdag

6. desember.  Tradisjonen tro  får  vi  besøk av
sangkoret fra Stavanger, og det er prost Tom
Krager  som  er  kveldens  gjest.  Det  blir
utlodning,  og  god  bevertning.  3.søndag  i
advent er det lysmesse med Luciaopptrinn 

som speiderne er ansvarlig for.  Hilde prest har
andakt,  og  etterpå  serveres  kaffe,  saft  og
lussekatter.  4.  søndag  i  advent  er  det  «Vi
synger julen inn». Det blir sang og musikk av
Christina  Stangeland  Hanssen,  musikk  av
Benedikte Skjæveland Larsen, og selvsagt blir
det mye allsang med julens sanger, og andakt
av  Hilde  Tveter.  På  julaften  er  det
familiegudstjeneste.  Hilde har preken,  og det
blir musikk ved Nhat Minh Nguyen. Sett også
av lørdag 7. januar. Da blir det familievennlig
juletrefest  med  gang  rundt  juletreet,  leker,
andakt,  sang  og  poser  til  barna.  Vi  serverer
pølser, og oppfordrer alle som har kaker igjen
etter julen til å ta med seg det til kaffen. Og vi
satser på at julenissen stikker innom også i år!
Velkommen til kirken i advents og juletiden!

Januar og februar
På grunn av prestens studiepermisjon er ikke
hele  programmet  for  januar  og  februar  helt
klart  enda.  Det  vi  vet  er  at  Victor  Kwai
Sekyere  vil  ha  gudstjeneste  15.januar  og
12.februar. I sistnevnte gudstjeneste markeres
også misjonsdagen. Det passer fint, for Victor
har  tidligere  sittet  i  Misjonsstyret  i
Metodistkirken.  I  gudstjenesten 22.januar  får
vi  besøk  av  menighetsutvikler  og  diakoni-
arbeider  i  Kampen  kirke,  Tone  Middelthon,
som  vil  preke.  Tone  var  vår  gjest  i  under
høsttakkehelgen  i  fjor.  29.januar  blir  det
«Kveldsro i kirken» v/Torgeir Tveter. Han skal
også ha ansvar for en slik samling i slutten av
mars.  5.februar er det Bibeldagen, og da blir
det felles gudstjeneste med Sandnes menighet.
Den blir i Sandnes kirke, og Torgeir Tveter vil
preke.  Seniorprest  i  Den norske kirke,  Sigve
Ims,  er  kveldes  gjest  på  Treffpunkt  Sentrum
7.februar.  Sigve  har  vært  speider  i  Sandnes
MS, så det blir hyggelig å få han på besøk. 
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SANDNES MS

Speidergruppa startet speiderhøsten mandag 29. august og har siden det vært på 
toppturer hver mandag i september, etter det var det bålturer i oktober, før vi nå 
har trukket inn i kirken i november og desember.
Vi hadde en veldig kjekk speidergudstjeneste på Speidingens Dag, med grilltur 
til Høle, og feiring av to ledere med runde tall!.
Vår første hyttetur på 2 1/2 år fant sted på Haugli i slutten av september. «Eg 
seie bare så du vett det» Haugli viste seg fra sin aller beste side, med sol, varmt 
og vindstille. Dermed kunne vi gjøre alt det vi ville aller mest, bading, padling, 

geocash, grilling, bål og alt andre kjekke.
Nå står høsten og vinteren for døren, og vi avslutter speideråret med vår magiske Lysmesse 
søndag 11. desember, og vår hemmelige Nissegrill mandag 12. desember. Speideren har 
juleferie til mandag 16. januar. Gibb-gibb!

Hilsen Sandnes MS
   Din speidergruppe
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 A
    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger

Støtt våre annonsører – de støtter oss!
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