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HER FINNER DU OSS
Sandnes Metodistmenighet
Flintergt. 12, 4307 Sandnes (besøksadresse)
Postboks 529, 4302 Sandnes (postadresse)
Tlf 974 97 916
Org.nr 996 374 017
Bankgiro: 3260.31.88410
Kontortid:
Mandag kl.10-13 Onsdag kl.14.30 -17
og etter avtale.
E.mail: sandnes@metodistkirken.no
http://www.metodistkirken.no/sandnes
Pastor:
Hilde Tveter
Tlf. 930 45 269
E.mail: hilde.tveter@metodistkirken.no
Ass. Pastor:
Charles Jourdan
Tlf. 51 62 13 14 (P) – Mob. 908 51 759
E.mail. charles.jourdan@metodistkirken.no
Organist:
Alia Makhmudzade.
Tlf.: 925 38 018
E.mail: amakhmudzade@yahoo.com
Redaksjonskomite:
Hilde Tveter, Torgeir Tveter
Jan Nicolaisen, Charles Jourdan,
Åse-Beate Siljedal

Stavanger Metodistmenighet
Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger
Tlf.: 456 14 696
Org.nr. 996 405 338
Bankgiro: 3250.05.11612
Kontortid:
Mandag og torsdag kl. 10-14 og etter avtale
E.mail: stavanger@metodistkirken.no
http://www.metodistkirken.no/stavanger
Pastor:
Torgeir Tveter
Tlf. 47243230
E.mail: torgeir.tveter@metodistkirken.no
Ass. Pastor:
Victor Kwasi Sekyere
Tlf: 46599535
E-Mail: sekyeme@gmail.com
Menighetsarbeider:
Åse-Beate Siljedal (IPermisjon)
Mob.: 47664316
E-mail:
Aase-beate.siljedal@stavanger.metodistkirken.no
Vaktmester:
Harald Herabakka Glinda.
Mob: 918 20 501
Mail: harald.glinda@malmorstad.no
Organist:
Bjørn Terje Bertelsen
Tlf.: 934 25 763
E.mail: bjornterje@lyse.net

Menighetsbladet kommer ut med jevne mellomrom - Endringer i Menighetskalenderen kan forekomme.
Kontingent: Frivillige gaver. Bruk menighetenes konti.
Forsidefoto:
Trykk: Lura Trykkeri
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Hva har disse til felles?

FRA INNSIDEN

På tross av forskjellige skrifttyper og farger, er det ikke så vanskelig å se at alle
ordene i bildet på forsiden ender med –skap. Det sies at det er over 1100 ord i
det norske språket som ender slik. I noen tilfeller beskriver disse ord et møbel
for å oppbevare ting, og beskytte disse ved å lukke dem inne. Andre refererer til
en beskaffenhet dvs. slag, art, natur, vesen osv.
Så til det bildet som er midt på forsiden av bladet. Hva skal dette forestille?
Svaret er enkelt – det er en påminnelse om det som er positivt og oppmuntrende
når vi er samlet som et fellesskap, og deler den samme troen med den samme målsetning i livet.
Fellesskapet blant kristne er sentralt i vår religionsutøvelse, den gjenspeiler fellesskapet hos
Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, og har også vært et bærende element i kirkens historie fra
starten av: De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og
bønnene. …. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket. Og hver
dag la Herren til nye som lot seg frelse. (Ap.Gj. 2, 42-46)
Likevel vet vi fra brevene i Det nye Testamentet, og også gjennom egne erfaringer, at det kan bli
mange skjær i sjøen for et fellesskap, som for eksempel strev etter det som omverdenen setter
høyt, interne stridigheter eller et sterkere fokus på ordene i Skriften enn den bakenforliggende
forventning om kjærlighet og barmhjertighet. Noen har, i løpet av Kirkens historie. prøvd å
beskytte forsamlinger ved å lukke dem inne for å unngå innflytelser utenfra, men dette var dømt
til å misslykkes. Man kan ikke fullstendig lukke ute interne svakheter, og man kan heller ikke da
være det salt og lys i verden som Jesus etterlyser hos sine disipler.
Begge våre menigheter har opplevd det smertefulle at flere sentrale medlemmer har gått bort de
siste årene, og at andre har blitt kraftig redusert helsemessig. Så hva gjør vi når fellesskapet
tæres av tidens tann? Det er fristende å begynne med de praktiske løsninger menneskelig sett,
som forenkling av strukturer, oppmuntring til å oppleve glede ved å ta ansvar, søke etter
nyskapende metoder osv. Kanskje et godt første steg er at vi bevisst ber Fader Vår som et
fellesskap, hvor våre individuelle personlige bønner virkelig er en felles bønn. Etter å ha bedt
denne bønnen minst 10.000 ganger i løpet av mitt liv, må jeg innrømme at jeg må stanse opp og
spørre meg selv om det har blitt for mye av en vane uten tilstrekkelig innhold. Derfor har jeg,
som et første forsøk for meg selv, prøvde her å gjøre bønnen litt med utfyllende for å gi meg
selv fornyet fokus, også på fellesskapet. Dette er resultatet:
Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges, også blant og gjennom oss. La
riket ditt komme og bli synlig i våre forsamlinger. La viljen din skje på jorden
slik som i himmelen og særlig slik at din kjærlighet og barmhjertighet får lov
til å blomstre hos oss. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, slik
også vi tilgir våre skyldnere slik at våre forsamlinger er til velsignelser for oss,
og alle som vi har kontakt med. Og med hjelp fra din Ånd og våre
trossøsken la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er
ditt og makten og æren i evighet og det er det vi inderlig ønsker å oppleve hos
oss i dag. Amen.
En noe famlende start fra min side. Hvordan vil du formulere dine personlige bønner for
felleskapet i 2018?
Charles Jourdan
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Død
Gry Marie Houen var født på Veggli i
Numedal 10. november 1923.
Hennes far arbeidet på Jernbanen så de flyttet
en del rundt i barndommen, men de endte opp
i Stavanger og Egersundsgaten. Hun utdannet
seg til sykepleier på Betanien sykepleie skole i
Bergen.
Når hun var ferdig med utdannelsen gjorde
hun tjeneste på Sanatoriet på Luster. Hun
vendte tilbake til Stavanger og arbeidet som
helsesøster og ble etter hvert bestyrer på St.
Petri aldershjem. Når hun ble pensjonist tok
hun ekstravakter på Døves aldershjem.
Hun var ett viktig samlings punkt i familien og
i kirken. Metodistkirken i Stavanger var
hennes åndelige hjem, her har hun satt spor
etter seg, selv om hun ikke hadde noen
fremtredende verv.
I kirken og i familien satte hun alltid andre
foran seg selv. Hun var et omsorgs menneske
og mange nye som kom til menigheten merket
hennes varme omsorg og hennes hjelpende
hånd. Det er mange som har gode minner fra
hennes tid som søndagsskolelærer. Hun var
også aktiv i kvinneforeningen.
Gry Houen sin store interesse var
misjonsarbeid og sammen med venninnene i
menigheten har hun ytet stor innsats for
evangeliet og humanitært arbeid i mange land.
De siste årene bodde Gry Houen på
Sanitetsforeningens bofelleskap, der trivdes
hun godt. Vi er takknemlig for det liv og den
tjeneste som Gry gjorde i blant oss.
Hun døde i sin leilighet den 29. desember
2017 og ble bisatt fra Metodistkirken fredag 5
januar.

Endelig pensjonist og «2 fluer i ett smekk.»
Etter 50 år i arbeidslivet sluttet jeg i fjor. Ved
avskjeden blant kolleger på jobben meddelte
jeg det «hav av tid» som nå blir til disposisjon
og hva jeg kunne bruke denne tiden på.
Fristelsene er mange, både positive og
negative og besto blant annet av følgende:
Sove lenger om morgenen – se mer på tv –
hjelpe min kone med mer husarbeid – trene
meg mer på matlaging – reise mer, spesielt til
hytta – bone bilen oftere – bruke mobiltlf og
pc mer – gå oftere turer – bruke mer tid på
barnebarn – gå oftere i kirken – lese mer
bøker, bl.a. bibelen – gå oftere på sykebesøk –
osv. osv.
I dette hav av muligheter kunne jeg få det
travlere enn det jeg har hatt noen gang. Det
har jeg merket. Men en av de mulighetene som
først falt på plass var å lære mer om Bibelen. I
gamle dager (for over 50 år siden) var det egne
bibeltimer i kirken om torsdagskvelden. I dag
er disse lagt til formiddagen, hver mandag kl.
11.45. Det er ingen hvemsomhelst som holder
disse. Serien «veien gjennom Bibelen» som
pastor Øyvind Brakvatne fikk ferdig før han
døde, er kjøpt inn. Denne er så verdifull og
brukes utenfor våre egne kretser, dengang som
i dag. Det kjøres 3 bibeltimer á 15 min.
Innimellom har vi samtale. Kaffe og te fåes
servert. Mat må medtas.
Forut for bibeltimen er det anledning til å være
med på bønnemøte. Det starter kl, 11.00.
Kirkens kanskje dårligst besøkte «arrangement» gjennom tidene. Mange kvier seg
kanskje og føler at de må «be høyt» eller være
en perfekt presentabel kristen. Men det slipper
du. Her trengs ingen kvalifikasjoner. Det er
hjertets tale med Gud, så enten du har «tunge
Vi takker for gaver på kr. 4850,- som kom inn ting å slida på» eller mye å takke for, så er du
til Metodistkirkens misjonsarbeid ved Gry hjertelig velkommen også her.
Marie Houen sin Bisettelse.
Har du ledig tid om formiddagen? Vil du slå
«2 fluer i et smekk»? Hva bruker du tiden på?
Med broderhilsen Arild K. Gabrielsen
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Utlodning

Velkommen til menighetens årlige misjonsutlodning, som i år finner sted lørdag 10.
februar i Wesleysalen i Metodistkirken i
Stavanger. Dørene åpner kl. 11.00
Du er veldig velkommen, ta gjerne med deg en
venn eller to, det blir vi bare glade for.
Vi holder tradisjonen tro på en stund utover
dagen, med drøs, åresalg, musikk/sang av
sangkoret vårt og andakt ved Torgeir Tveter.
Kafeen er selvsagt åpen hele tiden, og vi kan
by på både vafler, kaffe og annet godt.
Til hovedtrekningen er det mange flotte
gevinster. Den skjer kl 1400
Velkommen skal du være.
Økonomi
Godt nytt år, kjære gode metodistvenner, vi
står foran et nytt år med store utfordringer og
med store muligheter. Vi trenger din hjelp for
å klare de utfordringene vi står overfor, du kan
gi oss mulighetene.
Vi har et vakkert orgel som hører med til
kirken, det er gammelt og slitt og trenger en
stor overhaling.
Vi har vedtatt i Menighetsrådet at det vil vi
gjøre, det vil koste ca. 700.000 kroner å få
orgelet i den stand som det fortjener å være i.
Dette er et resultat av stadig flikking og
småreparasjoner, nå er tiden inne å gjøre en
full renovering både av hensyn til musikken
og orgelbruset, og av sikkerhetsmessige
hensyn. Det er mye elektronikk og strøm og
kabler i et orgel.

Dette håper jeg at du vil være med på, det blir
det største løftet på mange år og er sårt
tiltrengt.
Du kan være med på den måten at du ønsker å
bidra økonomisk, du kan være med i
aktiviteter som kan gi oss bidrag til prosjektet,
du kan støtte i bønn og omtanke.
Jeg ønsker at vi får et levende kirkerom også i
de fleste av ukens dager i løpet av året, ved at
vi arrangerer konserter, julekonserter, sang og
musikk, gospelkvelder sammen, korps, kor og
allsang. Slik får vi brukt kirkerommet, vi får
brukt orgel og flygel, vi får inntekter og vi får
brakt ut vårt glade budskap.
Her er mitt nyttårsønske for kirken vår, at vi
får noen aktive som er interessert i sang og
musikk til å komme med forslag og ideer til
slike konserter og arrangementer, bruk ditt
nettverk, kontakter og venner og kom med
innspill og delta i arrangering og
gjennomføring av dette. Vi kan, når andre kan.
Vi er heldige som har god ryggrad til å holde
det aktivitetsnivået i kirken som er i dag. Det
er takket være god avkastning på våre fond
som er opparbeidet over lang tid.
Vi bruker dessverre mye mer enn vi får inn i
gaver, kollekter og testamentariske gaver. Vi
trenger deg som giver og bidragsyter også til
menighetens daglige drift. Vi har ingen
garanti for avkastning av fond, vi har
imidlertid tro på at vi har din støtte til å drive
en god menighet.
Det er flere måter å bidra med dette, ved
ukeoffer, ved gaver med skattefradrag og ved
testamentariske gaver og ved andre gaver og
bidrag. Vi er takknemlige for en trofast
menighet, støtt oss, hjelp oss.
Takk til alle dere som hver dag, hver uke, hver
måned er med å vedlikeholde og bygge
menigheten vår, dere er en stor ressurs som
bærer Menigheten videre.
2018 vil bli et godt år, med mitt og ditt bidrag
og deltakelse.
Hilsen leder for økonomi og eiendom.
Paul Fridtjov Brekklund
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Prekenserie

NORSKUNDERVISNING |
NORWEGIAN CLASS
Fortsetter denne våren med kurs i nivå 2. Det
blir både kurs og samtalegruppe. Kurset
baseres på mye muntlig aktivitet om
engasjerende og samfunnsfaglige temaer, og
fører fram til Norskprøve 2. Kurskvelden er
fra kl. 18- 20, med innlagt pause og
kveldsmat. I høst hadde vi kurskvelder med
opptil 60 deltagere. Vi trenger flere frivillige
til å undervise, medhjelpere i undervisning og
praktisk kjøkkenhjelp. Kontakt Emma på
telefon 48130570 om du ønsker å bidra.

Det er ikke alltid lett å forkynne, og fornye seg
i forkynnelsen. Det er to hovedmåter å velge
hva en skal forkynne: Følge tekstrekker eller
tema. Av tekstrekker finnes det internasjonale /
økumeniske, og norske som er de som brukes
i Den norske kirke. Jeg har et sterkt ønske om
at forkynnelsen skal være relevant, noe å
bruke i hverdagen. Derfor blir det nå en del
temaer fremover. Det vil være to søndager om
ekteskap og samspill mellom mennesker. Har
du forslag til temaer eller problemstillinger
som du ønsker belyst i forkynnelsen, er det lov
å gi beskjed. For tiden holder vi på med en
prekenserie om nåde. Følg med på
hjemmeside og ukehilsen for mer informasjon.
Torgeir
Annonser
Vi har redusert annonsering i aviser, men
forsøker å være oppdatert på hjemmeside,
facebook og ukehilsen (epost). Får du ikke
ukehilsen på epost så send en e-post til ,
stavanger@metodistkirken.no og be om å få
komme på listen.

Nye aktiviteter
Handlingsplanens første visjon handler om:
Vi ser en menighet, som gjennom et
bredt barne- og ungdomsarbeid,
tiltrekker seg
mennesker i alle aldre.
Vi har denne høsten prøvd ulike aktiviteter for
barn og unge, og vi er ikke helt fornøyd. Det
ble mange små samlinger, og foreldre må
kjøre mange dager til de ulike aktiviteter.
Derfor har BUR bestemt å forsøke, fra
vinterferien og til sommeren, med mandager
som aktivitetsdag. Vi starter med middag, og
fortsetter med aktiviteter for barn fra opptil 14
år. Det vil hver mandag være mist tre ulike
aktiviteter, og hver gang vil en av dem være
Lego. Og her kan store og små være sammen.
De andre aktivitetene er under planlegging.
Noen ganger vil det være eget opplegg for de
fra 10 -14. For de som er over 14 år (fra 10
klasse) har vi «hjemme hos»-samlinger. Det er
også mulig at dette blir et utvidet tilbud for
ungdomsskoleelever.
Har du forslag, eller lyst til å lage middag en
mandag, så meld i fra.

Orgelet
Styret i Sangkoret har bevilget kr 10 000 til
oppussingen av orglet. Menighetsrådet sier
hjertelig takk, og utfordrer andre til å bli med
Telefon
på dette løftet.
Metodistkirken i Stavanger har ikke lenger
fast telefon, men bare mobil. Se side 2
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Menighetskonferanse (årsmøte)
blir Torsdag 5 april. Tilsynsprest Ingull
Grefslie leder konferansen. Har du saker som
du vil ta opp, eller forslag til endringer i
tillitsverv, så ta kontakt med prest Torgeir
Tveter.
Staben
Er for tiden redusert med en stilling, siden
Åse-Beate Siljedal er i 100% permisjon. Dette
kan føre til litt redusert aktivitet og tempo, og
svar fra kontoret kan ta lenger tid. Det er flere
frivillige som tar oppgaver, og vi har noe
lønnet ekstrahjelp. Takk til dere som stiller
opp!

Menigheten har et sterkt ønske om å utvide
dette tilbudet. Kan du tenke deg å være med i
en ny gruppe, så ta kontakt med Torgeir Tveter
på 47243230. Vi håper å etablere to nye
grupper som snakker norsk, og en
engelsktalende gruppe. Ønsker du å være med
i den engelsktalende gruppen kan du kontakte
Victor Kwasi Sekyere på 465 99 535.

Vennekveld.
Torsdag 15. mars inviteres det til Vennekveld.
Denne dagen er en dag for KYM, men vi
ønsker både kvinner og menn velkommen til
en kveld med sosialt samvær og bevertning.
Sangkoret synger. Programmet er ikke helt
Samtalegrupper
ferdig, men vi ønsker å ha slike kvelder en par
Menigheten har i flere år hatt tre felle- ganger i året, for å invitere venner og naboer
skapsgrupper som har møttes jevnlig for der du bor og rundt kirken.
samtale, bibelstudier og bønnefelleskap.

DET SKJEDDE – Stavanger
Førjulstemning med Ajax
Tradisjonen tro fikk vi også i år oppleve førjulsstemning med Ajax-tekster i Metodistkirken i
Stavanger. Nærmere bestemt tredje søndag i advent, 17. desember, hvor det var invitert til å
synge julen inn med Ajax.
Det er blitt en årviss foreteelse at de varme tekstene til Stavangerforfatteren Andreas Jacobsen – bedre kjent som Ajax – er med på å
skape adventsstemning hos oss. Så også i år.
Presten vår, Torgeir Tveter, slo an tonen med å fortelle om den blå julen
– julen for alle de som ikke
gleder seg til jul – av ulike
grunner. Noe han poengterte
ekstra med symbolsk å
skifte til blå stola.
Trubaduren Øyvind Vatland
stod for den musikalske
delen av underholdningen,
med Ajax-tekster og med
eget materiale.
Det var
tydelig at både trubadur og
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DET SKJEDDE – Stavanger
forsamling var på bølgelengde her, og trivdes i hverandres selskap.
Stemningen ble om mulig ennå mer stemningsfull da Per Endre Bjørnevik leste litt fra de mange
folkekjære Ajax-historiene.
Alt i alt en førjulssøndag som både varmet hjertet – og manet oss til ettertanke i forhold til at
ikke alle ser frem til julehøytiden med samme forventning.
Annette Riise

I adventstiden var det flere samlinger for barn og unge.
Fredagsklubben og «hjemme hos» hadde adventssamling
hvor de bakte pepperkaker. Det var juleverksted hvor det
ble laget julegaver og julepynt, og stor produksjon av
engler. Og selvsagt julegrøt å spise. I gudstjenesten 10.
desember var det Luciaopptrinn av barn og unge.

Julaften fant ca. 160
mennesker veien til
kirken.
Konfirmantene var
delaktig
i
gudstjenesten, og formidlet budskapet i drama, sang og
bønner. Tema var «Gud kom som til menneskene».
Gudstjenesten ble høynet med musikk av Bjørn Terje
Bertelsen, Ann-Christin Nyborg Larsen og Torbjørn
Larsen på orgel , waldhorn og trompet. Merete Hjelm sang
solo. I offer til misjon kom det inn kr.5700,-

8

DET SKJEDDE – Stavanger
På menighetens jule og nyttårsfest 06.
januar var stemningen god, og folk koste seg
med mat og prat. Det var adjektivhistorie ved
Anne-Marie Knaus Knudsen, opplesning ved
Per Endre Bjørnevik, og kåseri om Sør
Afrika ved Torbjørn Kindingstad. Etter
gudstjenesten 07. januar var det gang rundt
juletreet i Wesleysalen. Et av spørsmålene
denne dagen (i Barnas minutter) var hvor «de
hellige tre konger» er i kirken. Vet du det?

MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Mandag 22 januar
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.18.00 Junior
Tirsdag 23 januar
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 24. januar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning
SØNDAG 28. JANUAR
Såmannssøndag
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter.
Helliggjørende nåde.

Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 3
Mandag 29 januar
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.15.30 Konfirmantundervisning
Kl.18.00 Junior
Tirsdag 30 januar
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 31. januar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 1. februar
Kl.19.00 KYM
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
SØNDAG 4. FEBRUAR
Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Misjonsdag
Victor Kwasi Sekyere
Marit D Torgersen
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 4

SØNDAG 18. FEBRUAR.
1. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter.
Tema: Vennskap
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 5

Mandag 5 februar
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.15.30 Konfirmantundervisning
Kl.18.00 Junior

Mandag 19 februar
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.15.30 Konfirmantundervisning
Kl.17.Middag.
Kl.17.30 Aktiviteter for barn og unge opp til
14 år-

Tirsdag 6 februar
Kl.19.00 Sangkoret øver

Tirsdag 20 februar
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 7 februar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Onsdag 21. februar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Lørdag 10 februar
Kl.11.00 -15 Menighets- og misjonsutlodning
Åresalg, kafeteria, sang andakt.
Sangkoret
Se omtale side 5

SØNDAG 25. FEBRUAR.
2. søndag i fastetiden
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter.
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 5

SØNDAG 11. FEBRUAR
Fastelavnssøndag
Kl. 11.00 Gudstjeneste.
Torgeir Tveter.
Tema: Og de levde lykkelig – om forhold og
relasjoner
Sang av Flavia Elisa Olivieri Askevold
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 4
Mandag 12- 16 Skolens vinterferie.
Mandag 12 februar
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Torsdag 15 februar
Kl.19.00 KYM

Mandag 26 februar
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.15.30 Konfirmantundervisning
Kl.17.Middag
Kl.17.30 Aktiviteter for barn og unge opp til
14 år.
Tirsdag 27 februar
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 28. februar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 1 mars
Kl.19.00 KYM
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Lørdag 3 mars
Kl.15.00 Sprell levende fest
SØNDAG 4. MARS.
3. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Sprell levende Gudstjeneste.
Marit Bjørnevik
Pastor Victor Kwasi Sekyere
Kirkekaffe,
Tjenestegruppe 6
Mandag 5 mars
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.15.30 Konfirmantundervisning
Kl.17.00 Middag
Kl.17.30 Aktiviteter for barn og unge opp til
14 årTirsdag 6 mars
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 7. mars
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 15 mars
Kl.18.00 Vennekveld.
Bevertning. Sangkoret synger.
Se side 7
SØNDAG 18. MARS.
Maria budskapsdag
Pastor Torgeir Tveter.
Sangkoret
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 1
Mandag 19. mars
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.17.Middag.
Kl.17.30 Aktiviteter for barn og unge opp til
14 årTirsdag 20. mars
Fra kl.17.00
Bli med på
“Årets mest meningsfulle spasertur”!

SØNDAG 11. MARS.
4. søndag i fastetiden
Pastor Torgeir Tveter.
Kirkekaffe
Søndagsskole/BeTweens
Tjenestegruppe 6

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2018 Sammen
sørger vi for livsviktig, rent vann til enda flere
mennesker i Fasteaksjonen. Mer infomasjon
kommer

Mandag 12 mars
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.17.00 Middag
Kl.17.30 Påskeverksted. For små og store.

Onsdag 21. mars
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Tirsdag 13 mars
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 14. mars
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

Kl.19.00 Sangkoret øver

PALMESØNDAG
SØNDAG 25. MARS
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Pastor Torgeir Tveter.
Søndagsskole/BeTweens
Kirkekaffe
Tjenestegruppe 1
Nytt blad sendes ut 21. mars
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato

Forbønn

Skriftsted

5.søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 28.januar

Mysen, og
prest Helene Benedikte Granum-Aanestad.

5 Mos 18:15-20
Sal 11
1 Kor 8:1-13
Mark 1:21-28

6.søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 4 . februar

Metodistkirkens Misjonsselskap,
Leder Aart Huurnink
Misjonssekretær Øyvind Aske,
Misjonsdagen

Jes 40:21-31
Sal 147:1-11, 20c
1 Kor 9:16-23
Mark 1:29-39

Kristiforklarelsesdag / Brobyggeren og Andaktsheftet I DAG,
Fastelavnssøndag –
Redaktørene Karl Anders Ellingsen og
Søndag 11. februar
Øystein Brinch

1 Mos 9:8-17
Sal 25:1-10
1 Pet 3:18-22
Mark 1:9-15

1. søndag i fastetiden - Ålesund, Prest Mariann Stensøe
Søndag 18. februar

1 Mos 9:8-17
Sal 25:1-10
1 Pet 3:18-22
Mark 1:9-15

2. søndag i fastetiden – Sarpsborg, prest Hilde Augensen
Søndag 25 . februar
Tune, prest Niels Jørgen Aarvik

1 Mos 17:1-7, 15-16
Sal 22:23-31
Rom 4:13-25
Mark 8:31-38

3. søndag i fastetiden – Metodistkirken i Norge, Nasjonalt Arbeid
Søndag 4. mars
(MNA),
Leder Leif S. Jacobsen,
Evangeliseringens dag

2 Mos 20:1-17
Sal 19
1 Kor 1:18-25
Joh 2:13-22

4. søndag i fastetiden – Halden, prest Albert A. Gjøstøl
Søndag 11. mars

4 Mos 21:4-9
Sal 107:1-3, 17-22
Ef 2:1-10
Joh 3:14-21

Maria budskapsdag –
Søndag 18. mars

Hammerfest, prest Per Bradley

Jer 33:14-17
Ef 1:3-6
Luk 1:46-55

Palmesøndag –
Søndag 25. mars

Tromsø, prest Ole Jakob Vestvik,
Diakon Solfrid Johansen

Jes 50:4-9a
Sal 118:1-2, 19-29
Fil 2:5-11
Mark 11:1-11
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FELLESSTOFF
To organisasjoner har blitt tildelt WMC sin fredspris for 2017.
Rådet ønsket å dele ut prisen til en organisasjon fra en
metodistkirke og en organisasjon uten tilknytning til noen
metodistkirke. Dette er en tid hvor verden trenger å høre om
mennesker og organisasjoner som arbeider for fred.
En Metodistkirkene i Italia (OPCEMI) ble valgt for deres
arbeid for og med immigranter og flyktninger. Det er et arbeid
som har foregått siden 1989. Denne lille kirken, som er en del av
«Union of Methodists and Waldensians in Italy», har vist stort mot i møtet med krisen som har
oppstått gjennom flommen av flyktninger og migranter til Europa. Når andre sa at problemene
var uløslige, var OPCEMI sin holdning at de ikke hadde noe valg, de kunne ikke sitte og se på
det som hendte. Et trygt og vennlig rom ble skapt i det de kalte kulturhuset i Scici på Secilia.
Her har de åpnet dørene for flyktninger og migranter fra Syria, Irak, Midt-Østen og fra Afrika.
Arbeidet har gått over tiår og har ønsket velkommen mennesker med katolsk, protestantisk og
muslimsk tro. Deres medvirkning i Mediterrean Hope har vært sammenhengende og fortsatt
gjennom den store økningen i de siste årene. OPCEMI arbeider også med å støtte kostnadene
ved de såkalte humanitære korridorene som arbeider for å bringe migranter og flyktninger
videre nord i Europa.
Familien Nassar ble hedret for sitt arbeid med aksjonen «Tent of Nations» som de er vertskap
for på sin farm sydvest for Betlehem i et svært omstridt område, som palestinere mener er deres,
men som er kontrollert av Israel. Familien har blitt værende på sin eiendom og deler sin historie
om fred med gjester fra hele verden. Familien nektes å bruke eiendommen til landbruk og er
nektet tilgang til elektrisitet, drikkevann og kloakkavløp. De nektes også å oppføre nye
permanente bygninger. Familien har omgått forbudene med oppfinnsomhet og varige løsninger.
Hver sommer deltar barn fra lokale landsbyer med både kristen og muslimsk tro på en barneleir
på farmen. Den skal gi barna noen dager vekk fra politikken, og styrke barna med selvtillit så de
kan bli en del av en bedre fremtid for Palestina. Familien hr også opprettet «the Bent Al-Reef
Women's Centre» for å styrke kvinnene gjennom kurs i engelsk, data, kunst og andre fag.
Gjennom kursene oppmuntres kvinnene til å ta del i utviklingen av samfunnet sitt. Hvert år
reiser hundrevis av frivillige til farmen for å leve sammen med familien og samfunnet, og
arbeide sammen på farmen, delta og lede kurs.
Da de fikk høre om prisen sa Daoud Nassar: « Det var et spesielt øyeblikk for oss alle da vi fikk
høre om fredsprisen, og at den ble tildelt vår familie. Vi er beæret over å få motta prisen. Vi vil
fortsette vårt arbeid for rettferdighet gjennom tro, kjærlighet og håp, i visshet om at vi ikke står
alene. Vi vil også fortsette å kultivere farmen og plante flere frø for en bedre og fredelig fremtid.
Sammen kan vi utgjøre en forskjell.»
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FELLESSTOFF
Kirkens nødhjelps fasteaksjon
Kirkens nødhjelps fasteaksjon finner sted 1820. mars. Tema for årets aksjon er «Ja, vi
elsker dette vannet».. KN ønsker å sørge for
rent vann og latriner i flyktningleire i Angola.
Metodistkirken er en av kirkene som er med i
Kirkens nødhjelp, og mange menigheter deltar
aktivt i fasteaksjonen. Ofte er konfirmanter
med på dette. Slik er det i Metodistkirken i
Stavanger, men menigheten i Sandnes har ikke
deltatt i fasteaksjonen de siste årene. Vi
oppfordrer enkeltpersoner i våre to menigheter
til å melde seg som bøssebærere. Vi vil også
dele ut de små lilla fastebøssene til å legge

Metodistkirken satser på ledertrening
Metodistkirken,
i
samarbeid
med
Menighetsfakultetet, tilbyr fra våren 2018
lederutvikling for ledere i kirken med kurset
"verdibasert ledelse" i Metodistkirken. Kurset
inneholder både teori, refleksjon og praksis og
vil ta utgangspunkt i egen menighet. Kurset
består av tre delemner: ledelsesteori,
teamarbeid/ledelse
av
frivillige
og
organisasjonsutvikling. «Verdibasert ledelse i
Metodistkirken» er åpent for både prester og
legfolk. Planlagt oppstart er i februar 2018.
Man er avhengig av et visst antall studenter
for å kjøre kurset, og i skrivende stund vet vi
ennå ikke om kurset kjøres som planlagt.
Ønsker du mer informasjon om dette tilbudet
så se Metodistkirkens hjemmeside (MNA),
eller ta kontakt med presten.
Arbeidstrening i begge menigheter
Frode Kvilhaug har arbeidstrening gjennom
NAV i begge våre menigheter – med 50% på
hvert sted. Frode begynte i Stavanger i
oktober, og i Sandnes 15.november. Det er
mulighet for at vi får beholde Frode i inntil 6
måneder. I Stavanger er Frodes hoved-

oppgaver vaktmestertjenester og oppussing. I
Sandnes brukes mye av tiden til oppussing i
2.etasje.
Han
gjør
også
en
del
vaktmestertjenester, og har ansvar for renhold.
Frode er samvittighetsfull, og jobber grundig
og selvstendig. Begge menigheter er veldig
fornøyd med den jobben han gjør.
Hvordan bli medlem i Metodistkirken?
I Metodistkirken har vi to typer medlemskap:
døpt medlem og bekjennende medlem. Å bli
tatt opp som bekjennende medlem skjer i
nærvær av menigheten, og som regel i en
gudstjeneste. Ønsker en ikke å stå foran en
forsamling kan det ordnes på andre måter.
Man må bekjenne troen på den treenige Gud,
og avlegge et medlemsløfte. Spørsmålet man
svarer bekreftende på lyder slik: Vil du være
lojal mot Kristus, gjennom Metodistkirken, og
vil du ved Guds hjelp støtte kirken med dine
bønner, ditt nærvær, dine gaver, din tjeneste og
ditt vitnesbyrd?
Dersom man ikke er klar for å bli bekjennende
medlem, kan man bli døpt medlem. Dersom
man er medlem i et annet kirkesamfunn, må
man melde seg ut derfra. Som døpt medlem
blir man medlem i Metodistkirken i juridisk
forstand – i forhold til stat og kommune. Dette
er en overføring som bare skjer på papiret,
Som døpt medlem i menigheten har man noe
begrensede
rettigheter
i
forhold
til
bekjennende medlem. Man har ikke
stemmerett ved menighetens årsmøte, og man
kan ikke velges inn i menighetsrådet.
Menigheten mottar økonomisk støtte fra stat
og kommune både for bekjennende og døpte
medlemmer.
Dersom du ser på Metodistkirken som din
kirke, men er medlem et annet sted, kan det
være naturlig å tenke på å bli medlem i
Metodistkirken. Ta kontakt med presten om
du har spørsmål i forhold til dette med
medlemskap. Begge menigheter planlegger et
informasjons-møte om Metodistkirken i løpet
av vårhalvåret.
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FELLESSTOFF
#MeToo
I en felles uttalelse fra Metodistkirkens biskop
Christian Alsted og hovedstyrets leder PerEndre
Bjørnevik,
redegjør
de
for
Metodistkirkens holdning til den spontane
kampanjen #MeToo som er i ferd med å endre
samfunnets normer for seksuell adferd og bruk
av makt. Uttalelsen er sendt til en rekke
medier og gjengis her i sin helhet:
Metodistkirken i Norge ser på seksuelt
krenkende og diskriminerende atferd som
uforenlig med vår tro og livsførsel - i og
utenfor kirken, både hos medlemmer og
ansatte. Kirken har helt siden starten i 1784
følt en særlig forpliktelse på sosial
rettferdighet. Denne forpliktelsen er forankret
i Jesu radikale budskap, og den første kirkens
praksis. I Metodistkirken kommer dette bl.a.
til uttrykk i kirkens «Sosiale prinsipper»,
kirkens sosiale teologi. Disse prinsippene er en
del av kirkens kirkeordning. Her kan vi lese:
«Vi tror at menneskets seksualitet er Guds
gode gave. Seksuell trakassering er et misbruk
av denne gode gaven. (-) Seksuell trakassering
kan snarere forstås som utnyttelse av et
maktforhold enn utelukkende et seksuelt
spørsmål. Seksuell trakassering er ikke
begrenset til, men omfatter også et uvennlig
og
krenkende
kjønnsdiskriminerende
arbeidsmiljø. (-) Overalt hvor det skjer i
samfunnet skaper det uholdbare forhold preget
av tvang og misbruk. Seksuell trakassering
undergraver målsettingen om likestilling og
gjensidig respekt mellom kvinner og menn.
Uønsket seksuell oppmerksomhet er galt og
diskriminerende. Seksuell trakassering har en
negativ virkning på kirkens moralske oppdrag.
Metodistkirken i Norge, som en del av den
United Methodist Church (UMC) med rundt
14 millioner medlemmer på verdensbasis, har
fått informasjon via kirken vår i USA som
viser at 12 millioner kvinner, uavhengig av
kirketilhørighet og trostilhørighet, har delt og
bekreftet #MeToo.

Kirken har derfor viet søndagskoletimer og
gudstjenester til bønn, forkynnelse og
opplysning om temaet. Det har vært holdt
åpne kvelder i kirken for voksne for å skape
trygge rom for vonde fortellinger. I Norge har
vi hørt 200 norske kvinner på Nasjonalteatrets
scene fortelle sine historier, bare fra en
yrkesgruppe. Avisene har gitt oss fortellinger
fra kvinnelige ansatte på sykehus og fra de
politiske partiene i Norge tikker det inn
urovekkende meldinger om det samme. En
norsk sportsjournalist gikk på dagen etter
anklager om utilbørlig atferd, og ei hel bygd i
Nord-Norge arbeider med konsekvensene av
sin mangel på årvåkenhet.
Vi ønsker å støtte åpenheten omkring denne
formen for maktmisbruk som bare kan
beskrives som kvinneforakt. Vi er klar over at
makt kombinert med religiøsitet kan være et
meget sterkt undertrykkelsesmiddel. Dette må
vi ta inn over oss som kirke. Derfor er det
viktig med gode kontrollinstanser, god etisk
veiledning av alle ansatte og frivillige
medarbeidere i kirken.
Som kirke og enkeltmennesker vil vi uttrykke
vår støtte til alle som er rammet. Vi vil gå
gjennom våre egne rutiner. Vi ønsker å bidra
til å styrke og utvikle alt godt forebyggende
arbeid med tanke på seksuelle overgrep og
annen krenkende adferd i våre menigheter og i
samfunnet for øvrig. Når vi kjemper mot
krenkelser av kvinner er vi samtidig med på et
arbeid for å styrke menneskeverdet. Vi tror at
alle mennesker har rett til et liv i frihet, uten å
bli utsatt for verken seksuelle, psykiske,
fysiske eller åndelige overgrep. Vi står
sammen med hele den økumeniske bevegelse
deriblant Norges Kristne Råd i dette arbeidet.
Christian Alsted
Biskop i Metodistkirken
for Norden og de baltiske land
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Per-Endre Bjørnevik
Hovedstyrets leder
Metodistkirken i Norge

MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
SØNDAG 28. JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste. Bibeldagen.
Harald Johnsen preker.
Kari Elise Handeland leder.
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Søndagsskole og kirkekaffe.
SØNDAG 04. FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste
ved Hilde Tveter. Misjonsdag.
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Sang ved Christina Stangeland Hanssen
Nattverd.
Søndagsskole og kirkekaffe
Tirsdag 06. februar:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum.
Tema: Mer info i aviser og Facebook
Bevertning.

Onsdag 21. februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell
dataopplæring, fotogruppe og hyggelig
fellesskap
SØNDAG 25. FEBRUAR:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste
ved Hilde Tveter og speiderne.
Speiderparade.
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Kirkekaffe
Fredag 02. mars:
Kvinnenes internasjonale bønnedag i
Metodistkirken.
Følg med i aviser, hjemmeside og
facebookside for nærmere informasjon.

Onsdag 07. februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell
dataopplæring, fotogruppe og hyggelig
fellesskap

SØNDAG 04. MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste
ved Charles Jourdan.
Evangeliseringens dag.
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Nattverd.
Søndagsskole og kirkekaffe.

Torsdag 08. februar:
Kl.18.00: Møte om menighetsutvikling med
menighetsrådgiver Jon Løvland.

Tirsdag 06. mars:
Kl.18.00: Møte om menighetsutvikling med
menighetsrådgiver Jon Løvland

SØNDAG 11. FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste
ved Hilde Tveter.
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Kirkekaffe.
Ikke søndagsskole

Onsdag 07. mars:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, individuell dataopplæring og
fotogruppe.

SØNDAG 18. F EBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste
ved Hilde Tveter.
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Kirkekaffe.
Ikke søndagsskole

Lørdag 10. mars:
Kl. 19.00: En musikalsk kveld med prest
Øystein Brinch. «Ragtime – gospelmusikkens
uskikkelige fetter».
Bevertning.
SØNDAG 11. MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste.
Prest Øystein Brinch taler.
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Hilde Tveter leder.
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Søndagsskole og kirkekaffe

SØNDAG 18. MARS:
Kl.11.00: Sanggudstjeneste
ved Charles Jourdan og Hilde Tveter.
Koret Da Capo synger.
Søndagsskole og kirkekaffe

Tirsdag 13. mars:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum.
Dagens gjest: Prest Øystein Brinch. Tema:
«Blomster fra metodistenes hage».
Bevertning.

Onsdag 21. mars:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell
dataopplæring og fotogruppe.

Lørdag 17. mars:
Kl.15.00: Påskeverksted.
Vi lager påskepynt, synger påskesanger, og
spiser sammen.
Påskefortellingen ved Hilde prest.

SØNDAG 25. MARS. PALMESØNDAG:
Kl.11.00: Gudstjeneste
ved Hilde Tveter.
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Søndagsskole og kirkekaffe
Neste menighetsblad sendes ut 21. mars

***********************
MENIGHETSNYTT – Sandnes
Død
Anne Marie Vatne (Mia) ble født i Sandnes
26. desember 1953. Hun begynte i Speideren i
Metodistkirken, og her trivdes hun veldig
godt. Etter hvert ble hun også leder, og det var
hun i flere år. Hun likte godt å være i kirken,
og var som regel med på det som skjedde der
av ulike aktiviteter. Mia var også medlem i
menigheten. Allerede som 19 åring begynte de
første symptomene på sykdommen MS å
melde seg, men hun valgte å se på muligheter
fremfor begrensinger når sykdommen var et
faktum. Hun fortsatte sitt sosiale liv, giftet seg
og fikk datteren Karen. Hun var et lyspunkt i
Mias liv. Da Karen ble mor var Mia opptatt av
å være en så god bestemor som mulig med
sine begrensninger. Mia likte å reise, gå på
konserter, kafebesøk, i kirken og på
rullestoldans. Hun hadde humor, noe hun
klarte å formidle selv når det ble vansker med
språket. Mia ble gradvis svekket av
sykdommen, og i slutten av oktober ble hun

mye dårligere. Hun sovnet stille inn på Lunde
bo og aktivitetssenter 13. november. Hun ble
begravet fra kirken vår 21. november, og prest
Hilde Tveter forrettet. Vi lyser fred over Mia
sitt gode minne!
Testamentarisk gave etter Margot Lima
Menigheten har mottatt en betydelig
testamentarisk gave etter Margot Lima. Tusen
takk til familien for denne generøse gaven!
Det er enda ikke bestemt i detalj hva pengene
skal brukes til, men en del av summen vil gå
til å oppgradere kirkerommet. Vi er glade for
de muligheter denne gaven gir oss!
Menighetsutvikling
Vi har nå hatt 2 møter i denne prosessen. Vi
måtte avlyse det tredje møtet som skulle vært i
desember på grunn av ekstremt dårlig vær. De
neste møtene er: Torsdag 18. januar,
Torsdag 08. februar og Tirsdag 06. mars.
Alle samlinger begynner kl.18.00, og varer ca.
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
3 timer inkludert en matpause.
Alle er hjertelig velkommen! Om du har gått
glipp av ett eller begge de to første møtene, så
kan du likevel ha utbytte av å være med. Og vi
trenger alle "stemmer" vi kan få inn i denne
prosessen. Dokument etter forrige møte ligger
til utdeling i kirken. Du kan også få det på
mail ved å kontakte presten. I det første møtet
foretok vi en nå-analyse. Vi samtalte om hvor
menigheten står i dag. I andre møte samtalte vi
oss frem verdigrunnlaget vårt og kjerneverdiene våre. Tema i de neste møtene er:
oppdrag, visjoner og strategier. Varmt
velkommen til å være med og påvirke veien
videre for menigheten vår!
Flott resultat på misjonsmarkedet
Vi skulle nok ønske at flere hadde funnet
veien til kirken og misjonsmarked 09.
november, men for en gjeng som var der! Så
rause og gavmilde! Pengene satt løst både når
det gjaldt salg av håndarbeider, loddsalg og
kafeteria. Det er fantastisk at vi fikk inn 15373
kroner på 2 timer en torsdagskveld! Nå er vi
godt i gang med vårt nye misjonsprosjekt skole i landsbyen Ngundu i Zimbabwe! Takk
til alle som har bidratt med håndarbeider,
kaker, syltetøy, gevinster og praktisk hjelp!
Presteboligen er solgt
Tidlig i januar aksepterte vi et bud for vår
prestebolig i Midttun borettslag. Dette var
dessverre mindre enn det vi hadde håpet på,
men tatt i betraktning det veldige tunge
markedet for slike eiendommer er vi glad for
at salget er på plass. Med dette slipper vi å gå
ut på utleiemarkedet, noe menigheten tidligere
har hatt svært dårlige erfaringer med. Ser vi
tilbake var boligen i Sandvedbøen utmerket
for Hilde Augensen mens hun var prest hos
oss i 5 år, og derfor var den en velsignelse
også for menigheten - og dette kan ikke lett
måles i kroner og øre.

Gratulerer til Alia Makhmudzade
Vi gratulerer vår kjære organist, Alia
Makhmudzade, med mastergrad i orgel!
Eksamenskonserten fant sted i Stavanger
konserthus 11. desember, og Alia fremførte en
fantastisk konsert! Noen fra menigheten var til
stede, og fikk gleden av å overvære dette, samt
å feire bestått eksamen sammen med Alia
etterpå. Vi er så glade for, og stolte over, å ha
Alia som vår organist, og at hun også nå er
medlem i vår
menighet.
Vi
ønsker
henne
lykke til videre,
og håper vi får
beholde
henne
riktig lenge!
Kjøretjeneste på
søndager
Vi ønsker at alle
som har lyst, skal
ha mulighet til å
komme til kirken
på søndager. Vi
tilbyr
derfor
kjøretjeneste. Det
fungerer på den måten at om du trenger skyss,
så ringer du menighetens mobiltelefon 974 97
916. Det er prest Hilde Tveter som disponerer
telefonen, og som vil svare på din
henvendelse. Hun vil videreformidle beskjed
til de som har sagt seg villige til å kjøre. Hvis
du allerede på lørdag vet om du har tenkt deg i
kirken, så er det fint om du ringer da, men det
er også mulig å ringe på søndag frem til
kl.10.00. Vi håper dere som har behov for
skyss, vil benytte dere av denne tjenesten!
Menigheten er 140 år i april!
I april er menigheten vår 140 år! Det vil bli
markert
med
familiegudstjeneste
med
speiderparade og påfølgende lunsj søndag
15.april – som er stiftelsesdagen.
Menighetsrådet jobber med eventuelt andre
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markeringer av jubileet. Dersom det er noen
som har gamle bilder, tekster eller gjenstander
knyttet til menighetens historie, så ta gjerne
kontakt med historiker Per Skarung eller
presten. Det blir mer stoff om 140-årsjubileet i
neste menighetsblad.
Tidligere prest Øystein Brinch på besøk
10 - 13 mars
Når vi først har sjansen for å treffe pastor
Øystein Brinch igjen er det godt å kunne sette
opp et litt mer omfattende program. Vi
begynner på lørdagskveld med "Ragtimegospelmusikkens uskikkelige fetter" som
burde være av interesse for mange. På søndag
vil Øystein preke under gudstjenesten og han
er tilbake i kirken igjen på tirsdagskveld hvor
det er Treffpunkt Sentrum og han skal holde et
kåseri med tittelen "Blomster fra metodistenes
hage”. Noter datoene nå og inviterer venner til
gode og varme treff i kirken.

med håndarbeid, data eller foto, eller som bare
liker en god «drøs». Kaffe og vafler er det
hver gang!
Kafeen har garnnøster som logo, og det kan av
og til synes som om dette er en strikkeklubb.
Det er det ikke. Det kan også virke som om
det stort sett dreier seg om misjonsarbeid. Det
gjør det heller ikke, selv om misjonsprosjektets artikler ligger ute for salg.
Kreativ kafe er også for deg som sitter
hjemme og broderer duker, puter, kanskje
bunad til en slektning, etc. Eller kanskje du
hekler eller noe helt annet. Ta med ditt
håndarbeid og del vårt sosiale fellesskap og
gode drøs.
Jan er tilstede for å hjelpe med datatekniske
problem. Om du har problemer, eller bare lurer
på noe, kanskje vil lære litt mer, da er du
hjertelig velkommen. Vi finner nesten alltid en
løsning.

Kanskje du har gamle album, egne eller
kanskje arvet. Kanskje du har gamle negativer,
sort/hvitt eller farge. Her får du hjelp til å
skanne disse slik at du kan få laget
kopier/forstørrelser etc. Gamle falmede foto
kan få nytt liv. Ta med dine bilder og en
minnepinne eller PC så hjelper vi med resten.
Vi samles annenhver onsdag mellom kl.11.00
Kreativ kafè bytter uke
og 14.00. Velkommen til kreativitet og godt
Kreativ kafè er i gang igjen i fellesskap i 2018!
det nye året. Nytt av året er at
vi nå samles i partallsuker, og Takk til renholder Brit Eggen Kleven
ikke oddetallsuker slik det var Tusen takk til renholder Brit Eggen Kleven for
før. På første samling 10. at hun har holdt kirken vår ren i over 20 år.
januar var det 18 stykker som tok turen innom. Det er en imponerende med tanke på den alder
Vi har plass til flere som liker å være kreative hun nå er i. Brit hadde sin siste arbeidsdag rett
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før jul, og da ble hun overrakt et gavekort fra
menigheten som takk for den jobben hun har
utført. Vi ønsker Brit Guds velsignelse og alt
godt i fremtiden!

Menighetskonferanse onsdag 04. april
Årets menighetskonferanse blir 04.april. Sett
av datoen allerede nå. Det blir vanlige saker
som rapporter, økonomi og valg, men vi håper
også å få satt av tid til en samtale om
Tusen takk til menigheten
prosessen vi er i når det gjelder
Tusen takk til menigheten for gavekortet jeg menighetsutvikling. Konferansen ledes av
fikk da jeg sluttet som renholder i desember. tilsynsprest Ingull Grefslie. Dersom du ønsker
Jeg er svært takknemlig for at jeg fikk beholde avløsning i verv, eller du har forslag på nye
jobben så lenge etter at jeg hadde fylt 70 år!
som bør inn i verv, så ta kontakt med presten.
Beste hilsen Brit Eggen Kleven

DET SKJEDDE – SANDNES
LOPPEMARKEDET 2017.
Det var med stor spenning, - og litt uro, vi gikk i gang med
Loppemarkedet i november 2017, ikke minst fordi dette var
en aktivitet som vi ikke hadde hatt i menigheten tidligere, og
ingen av oss som påtok oss ansvaret for dette hadde erfaring
med loppemarked fra tidligere.
Ideen til et loppemarked kom under en samtale vi hadde i
menighetsrådet, og som kom på bakgrunn av at vi var/er nødt
til å se på alternative inntekst-muligheter for driften av
menigheten. Men vi gikk i gang. Averterte etter LOPPER, og responsen var meget bra. Folk fra
både menigheten og utenfra ringte, og vi (Jan Nicolaisen og undertegnede) hentet. Og
spenningen økte i takt med at tiden for Loppemarked 2017 nærmet seg. Hvordan skulle dette
gå? Vi hadde i utgangspunkt satt av 2 dager, og det skulle vise seg være mer enn nok.
Endel ”konsulent-hjelp” fikk vi fra venner i Porsgrunn som har lang erfaring med Loppemarked.
Denne hjelpen er vi meget takknemlig for. Dagen kom, og spenningen var til å ta og føle på.
Ville det komme noen? Vi var vel innstilt på at noen, personer med spesiell interesse for loppemarked, ville
komme tidlig. Og det stemte. Allerede en halv time før
åpning var det folk i kø i inngangspartiet i kirken. Den
første dagen var det jevn strøm av folk. Og loppene gikk
unna. Økonomisk nådde vi den målsetningen vi hadde satt
oss kr. 12 804. Og dette er vi egentlig meget stolte over, siden det er første gang vi har et slikt arrangement. Vi er
meget takknemlig for alle de som var villige til å hjelpe til
gjennom disse to dagene (og ryddingen etterpå). Ikke
minst ble dette loppemarkedet også en sosial ”intern” aktivitet. Dette å jobbe praktisk sammen
om et felles prosjekt mot et felles mål, var meget hyggelig og inspirerende.
Akkurat det gav veldig mersmak. Blir det et nytt Loppemarked? Det kan vi dessverre ikke gi et
endelig svar på. Vi må gjøre en grundig evaluering i menighetsrådet om innsatsen kombinert
med bruk av tid, svarer til det utbytte vi sitter igjen med. Men gøy var det, og veldig mange
positive tilbakemeldinger har vi fått.
Jan Nicolaisen & Trond Egir.
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En fin advents- og juletid i kirken
Adventstiden startet med en flott sanggudstjeneste
med koret Da Capo. Koret stod for preludium,
postludium, en sangavdeling i gudstjenesten, og en
minikonsert etterpå. Charles Jourdan ledet
gudstjenesten, og Hilde Tveter holdt dagens preken.
Vi markerte også Global migration day- noe som ble
gjort i Metodistkirker over hele verden denne dagen.
76 mennesker hadde funnet veien til kirken, og
mange deltok på kirkekaffen etterpå.
Tirsdag 05. desember hadde Treffpunkt Sentrum sitt adventsmøte. Det var besøk av Gaute
Steinkopf som viste bilder, og delte av sine erfaringer som Nordsjøprest i juletiden. Musikalske
gjester var sangkoret fra Stavanger metodistkirke under ledelse av Reidun Sirevaag og pianist
var Bjørn Terje Bertelsen. Det var utlodning med mange gevinster, deilig bevertning, og god
stemning.
Lørdag 09. desember var 19 små og store samlet til
juleverksted. Vi pyntet pepperkaker, lagde marsipanfigurer,
lagde juletrepynt og flettet kurver. Vi koste oss med
julebrus, klementiner og
Karins gode kanelboller. Det
hele ble avsluttet med
samling i kirken hvor vi sang
julesanger, og Hilde prest
fortalte juleevangeliet med
flanellograf. Søndag 10. desember hadde speidergruppa ansvaret
for en stemningsfull og fin julemesse. Den kan du lese om på
speidersiden.
Søndag 17. desember ble julen sunget inn med mye flott sang og musikk i
gudstjenesten! Christina Stangeland Hanssen sang flere nydelige julesanger,
akkompagnert av sin far, og hun ledet menigheten i mange fellessanger.
Denne dagen hadde vi 2 organister! Menighetens nåværende organist Alia
Makhmudzade, og menighetens tidligere organist Eirik Andreas Paulsen
gledet oss med mye vakker musikk. Prest Hilde
Tveter hadde en kort refleksjon over 2 julesanger
– «Mitt hjerte alltid vanker og «Solbarn,
jordbarn», og ledet også gudstjenesten.
Julaften var det familiegudstjeneste. Dagens organist var Eirik A.
Paulsen, og han gav også tonefølge til solist Eiri Hovda Røen og
Benedikte Skjæveland Larsen som spilte klarinett. Eiri er elev av Ella
Snobl ved Sandnes kulturskole, og sang nydelig. Utrolig vakkert var
det også å høre julemelodier med klarinett og piano.
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Hilde prest var i sin andakt en gjetersønn som gjerne ville gi en gave til Jesus, da hun
dramatiserte en julefortelling med god hjelp av forsamlingen. Voksne og barn tok utfordringen
på sparket og var både liten pike, gammel mann, Josef, Maria, kamel
og esel! Julaftens offer til misjonen ble på hele 3500 kr.
Første juledag var det felles gudstjeneste i Stavanger ved prestene
Hilde og Torgeir Tveter. Hilde hadde fokus på Josef i sin preken denne
dagen. Det var vakker sang av solist Sverre Bogstad-Kvam, og
Metodistkirkens kor. Fellesskapet ble delt også i nattverd og
kirkekaffe.
Lørdag 06. januar var det juletrefest på tradisjonelt vis med
juletregang, leker, andakt og bevertning. Cathrine Skarung fikk
små og store med seg på stolleken og «henteleken», og Hilde prest
fortalte juleevangeliet enda en gang ved hjelp av mange ting hun
hadde med seg i en
eske. Til mat var det
pølser og kaker. Og
ved festens slutt fikk
vi besøk av julenissen,
som slett ikke var en
hissigpropp, men snill
og
hyggelig
med
sekken full av godteposer.
Treffpunkt sentrum Se neste side.
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De siste månedene av speideråret inneholdt en tur til Veralandshytta i november.
Det var en kald helg og vi fyrte mye ved for å holde varmen!
Samme måned hadde Treffpunkt sentrum invitert gamle speiderhelter til treff.
Og det dukket opp en liten gjeng som kunne fortelle både mangt og mye fra
speiderårene i Sandnes MS. Det var faktisk så gøy å møtes at vi vil prøve å gjøre
det igjen! Speidere er vi for alltid! Det som var stilig å høre, var at det å være
speider faktisk har hatt en betydning for veivalg senere i livet og egentlig alt det
du står for som person. Kanskje har vi alltid visst det, men det har aldri blitt
uttalt så tydelig før!
Siden ble det grøtfest og lagedag, der mange fikk produsert litt
julegaver, før speideråret ble avsluttet med den tradisjonelle og
nydelige Lysmessen.
Rolig, syngende kommer de inn og rolig, syngende går de ut.
Årets mest sjarmerende prosesjon som mange bare må ha med
seg, for at det skal bli jul.
Alle stoppet igjen for å spise Lussekatter og det var stor stemning
rundt bordene blant nye og gamle venner som møttes.
Så avsluttet vi med speidernes tradisjonelle Nissegrill på Dale.
Og nå er det ikke lenge til Årets speiderfest, der vi skal ta opp nye
speidere!
Det gledes!
Hilsen Sandnes MS
«Vi brenner for deg»
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Metodistkirken
Vaisenhusgt. 7
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Vågsgaten 7, Sandnes - Tlf 51 66 56 80
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