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FRA INNSIDEN
Andakt
Tradisjoner i forandring - ja tradisjoner er stadig under press, men
jule-tradisjon har stort sett fått lov til å være i fred. Hva det blir
denne jula, vet vi ikke enda. Det er usikkert om vi kan komme mer
enn 50 av gangen til kirken på julaften, eller om vi våger å gå. Kan
det komme mer enn 5 i juleselskapet? Juletrefesten blir garantert
uten juletregang, og det å holde hverandre i hendene. Men det går jo
an å synge julesangene for det, så det skal vi gjøre med passe
avstand. Når tradisjonene utfordres, hva da? Vil vi da fort finne på
noe helt annet å gå i kirken?
Kanskje klarer vi å se at bak tradisjonen er det et budskap som ikke forandres, selv om vi denne
jula må gjøre det litt annerledes. Det er trist at alle julekonsertene må innstille. De har
selvfølgelig vært med på å spre både stemning og glede. De har også formidlet det fantastiske
budskapet på gode måter. Det blir ikke det samme å se ting på skjerm. Vi kan selvfølgelig gjøre
mye for å lage nye tradisjoner, og det er viktig. Det er ikke skadelig å stille seg spørsmålene:
Hva er viktig for meg? Kan dette bli en roligere førjulstid?
Det finnes mange advents- bøker som tar oss igjennom de 24 dagene fra 1.desember frem til
julaften. Kanskje kan en slik bok bli et samlingspunkt i førjulstiden i hjemmet? Det meste av
pynt og tradisjoner har en mening eller symbolsk verdi. Så ikke bare heng opp stjernene og sett
på lysene, men reflekter over hvorfor. La det som vi gjør minne oss om at vi er elsket av Gud,
og at han utfordrer oss til å elske vår neste.
Noen ord fra Blå jul-liturgien bli ikke mindre sanne i år: «Gud kom til en skadet og såret verden.
Han kom til sin verden for å skape helhet, og verne den mot ødeleggelse. Gud ventet ikke til
verden var klar for det, til nasjonene holdt fred med hverandre. Gud kom da verden var urolig,
og fanger ropte ut sin bønn om frigjøring. Gud ventet ikke på det perfekte tidspunkt. Gud kom
da menneskers behov var dype og store. Gud spiste sammen med syndere, og menneskers
ødelagte liv gjorde han hele. Gud ventet ikke til hjertene var rene. I glede kom Gud til en verden
med synd og tvil. Til en verden som vår, en verden hvor det var smerte og skam. Gud kom, og
Guds lys ville ikke slukne»
Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den
hellige ånds kraft. Rom 8:13

Torgeir Tveter
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Menighetsbladene som forsvant
Det forrige menighetsbladet ble levert på
posten, og siden har ingen sett dem. Etter
gjentatte klager til Posten / Bring, er
konklusjonen at bladet er borte vekk. Husk at
du kan få menighetsblad på e-post, eller du
kan hente det på hjemmesidene til
menighetene. Vi beklager at menighetsbladet
ikke kom ut, og håper vi nå har fått sikret oss
bedre for denne utgaven.

Smittevern
Det er nesten umulig oppgave å skrive om
smittevern. Reglene endrer seg stadig vekk
både nasjonalt og lokalt. Heldigvis er det stort
sett samstemmende regler for både Stavanger
og Sandnes. I skrivende stund er kirkebyggene
stengt. Vi håper avvikle en desember så
normalt som mulig. For Stavanger er julaften
en stor utfordring. Med begrensninger på 50
deltagere på gudstjeneste slik det er nå. Men vi
kommer tilbake med informasjon når vi vet
mer. Den viktigste endringen i fremtiden vil
nok være at vi, når vi er i kirken, må vi bevege
oss minst mulig. Derfor er nattverd og
lystenning noe begrenset fremover. Dersom du
ønsker å tenne lys kan du gjøre det når du
kommer til kirken før du finner din plass. Når
vi åpner igjen for kirkekaffe så er det viktig at
man går fra kirkesalen og til sin plass i lokalet
der kirkekaffen skal være. Så vil de som har
tjeneste komme rundt og servere kaffe / te og
så videre. Ellers er håndhygiene viktig både
når du kommer til kirken, og når du forlater
kirken, og det er viktig å hele tiden tenke på
avstand til de du ikke naturlig har omgang
med. Det vil hele tiden være oppdaterte regler
på våre hjemmesider.

Konfirmanter
Årets konfirmanter er:
Barbara Mercedes Bright
Serina Glinda
Solveig Næss
Angelina Mall
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Husk
dem i
dine
bønner.
Den
store
dagen er
planlagt
til
søndag
2. mai.
Vi møtes annen hver uke på onsdager. Det er
et stort skår i gleden over å være konfirmant i
disse tider, at konfirmantleiren er avlyst. Men
vi arbeider for å finne andre løsninger.

Jubilanter
Reidun Sirevaag
75 år 25 november
Tor Klinkenberg
95 år 26 januar
Ellen Karine Aurbakken
95 år 23 februar
Inger Serine Solberg
80 år 28 februar
Vi gratulerer alle jubilantene og takker for
trofast tjeneste. Alle har vært eller er fortsatt,
svært engasjert i menighetens kor og musikk
miljø, og har betydd mye for menigheten. Vi
ønsker Guds velsignelse over dagen og
fremtiden

1. november
feiret vi Allehelgensdagen der vi minnet de
døde, men også minnet hverandre om våre
muligheter her i livet, og vårt ansvar for å dele
evangeliet med våre medmennesker.
På
Allehelgensdagen
1.november ble lys tent,
ord nevnt og bønner bedt.
Vi hadde en fin minnestund for takk, ettertanke
og bønn mens noen navn
ble nevnt høyt og mange
navn nevnt fra vårt indre.
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Høsten 2020

Dåpsgudstjenester

Selv i tiden med diverse smittevernstiltak og
begrensninger, holdes dørene åpne i kirken. Vi
legger stor vekt på å følge myndighetenes
anbefalinger og retningslinjer med hensyn til
hvordan vi kan gjennomføre våre samlinger på
en trygg og god måte. Vi tror at det, nettopp i
den alvorlige situasjonen verden er i nå pga
Covid-19, så er det viktig at kirken er til stede
med sin mulighet for å samles. Derfor har vi
også i høst hatt ‘åpen kirke’, med registrering,
avstand, ingen håndtrykk, rene hender osv.

I oktober feiret vi 3 gudstjenester med dåp! I
takknemlighet presenterer vi her våre 3 nye
menighetsbarn, og minner menigheten om vårt
ansvar for å følge både barna og familiene
med våre bønner og vårt nærvær.

Høsttakkedagen
Allerede 20. september feiret vi Høsttakkedagen. I år ble det en noe mindre fest enn vi
pleier, men fest ble det likevel! Kirken var fint
pyntet, begge prestene fikk delta, og årets
konfirmanter ble presentert. Det ble anledning
til å gi vår høst-takkegave, og kakene vi fikk
servert etter gudstjenesten smakte deilig selv
om vi ikke fikk forsyne oss selv. På side 4 ser
dere tre av årets konfirmanter (tynget av
stundens alvor?). Angelina hadde fått vondt i
halsen og kjente seg litt ‘uggen’, og da sier
alle gode smitte-vernråd at vi ikke skal gå i
kirken. Angelina gjorde som hun skulle, men
selv med sitt fravær var hun med oss i tanker
og bønner.

Marius Veen Hansen ble døpt søndag
11.oktober. Foreldre Ann Kristin og Kjetil og
storesøstre Bethina og Fiona.

Dåp av Lily Christin Thomsen søndag
25.oktober Foreldre er
Sikke Olava Kjeldsen og Truls Thomsen

Dåp av Tiril Gabrielsen søndag 4. oktober
Foreldrene er Tanya Nina og Egil Gabrielsen,
Søstre Althea og Alyanna
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TIL INSPIRASJON! 😊

frivillige medarbeiderne virkelig stått på, slik
at alle de ulike oppgavene her blitt
‘Snakker du norsk?’
Dette er et spørsmål som stilles til ganske gjennomført på en kjempeflott måte.
mange innbyggere i byen vår (og i landet
ellers). Det er et viktig spørsmål for våre nye I september 2020 var vi i gang med norskkurs
landsmenn. Dersom svaret er nei, er det mange nummer seks, eller kanskje det er rettere å si
dører som hindrer full inkludering med nummer elleve, da vi om høsten kjører et
‘begynnerkurs’,
mens
det
er
mere
muligheter for arbeid og studier.
videregående om våren! Hvert kurs har samlet
I september 2014 inviterte menigheten til en rundt 30 personer, så i løpet av årene har vi
menighetstur på Stemnestaden ved Aksdal. blitt kjent med veldig mange flotte mennesker
Temaet for helgen var ‘Vi er til for fra et utall av nasjoner! Arbeidet er utrolig
(hver)andre’ med undervisning og samtaler om givende, spennende, interessant og kjekt, både
‘Våre Wesleyanske røtter’ og ‘Hvordan kan vi for deltagere og medhjelpere. Hver onsdag er
gjøre en diakonal tjeneste?’ Vi som fikk være Wesleysal og grupperom fullt av strålende
sammen denne helgen fikk noen strålende vitebegjærlige mennesker med masse godt
dager med klatring og kanopadling, og en fest humør. Her er trivsel og tilhørighet på høyt
der både bordpynten og den 3-retters nivå!
middagen var egenprodusert av deltagerne! Vi kan absolutt anbefale deg å komme en tur i
Her var alle med! OG ALLE deltok ivrig i kirken en onsdagskveld mellom seks og åtte!
samtaler og idemyldring rundt helgas tema! For å gi dere et lite glimt av ‘livet på huset’ en
Dette resulterte i at vi reiste hjem med en slik kveld, viser vi dere noen bildeglimt og
tydelig visjon og et kall om at vi ville bygge et noen ‘kommentarer’ både fra lærere og elever!
fellesskap for våre nye landsmenn med
utgangspunkt i opplæring i norsk språk! Ideen GLIMT FRA NORSKKURSET!
ble
videreformidlet
og
forankret
i Undervisningen foregår i Wesleysalen der
Menighetsråd og Rådet for Misjon, rommet er omgjort til forelesningssal, med alle
Evangelisering og Diakoni, med Håvard koronasmittevernstiltak etter myndighetenes
Jøranson og Emma Oliviera Askevold som anbefalinger! I kirkens nye grupperom sitter 6drivende og entusiastiske ledere. Etter ett år 8 ulike mennesker i konsentrert samtale på
med forarbeid, planlegging og mye bønn, norsk i mange ulike ‘dialekter’.
kunne vi invitere til menighetens første Norskkurs 16.september 2015!
I forbindelse med
oppstarten skrev
undertegnede i menighetsbladet: ’Jeg håper og
ber om at det også vil yre av frivillige norske
metodister som kan dele våre kunnskaper og
erfaringer. Det trengs lærere, kaffekokere og
norsk-veiledere! Men ikke minst trengs det
mange frivillige mennesker som åpner opp for
kommunikasjon og relasjonsbygging! Blir du
med å rekke ut hender, dele smil og gi god Her presenteres 2 av de trofaste og smilende
hjertevarme?’ Responsen på utfordringen var norskkurselevene denne høsten. Det er mor
Maria og datter Mary Jahziel Gonzales fra
veldig god, og i årene etter har mange
Filippinene. Foruten å gå på norskkurs hver
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onsdag, er Maria renholdsarbeider og Mary Klinkenberg. 70 herlige smørbrød serveres!
har fjernundervisning med skolevenner på
Og kaffe, te og vann.
Filippinene! Etter eksamen fra ‘videregående’
Men selv i ‘pausene’
der, er håpet, ønsket og drømmen om
noteres
det
i
ingeniørstudier i Stavanger. Begge to, sammen
oppgaveheftene
og
med mann/far, ser de en fremtid for familien
spørsmål
diskutere.
her i Norge. Om de trives? Vi tror bildet svarer
(For det meste på
for seg!
norsk. Tror vi!) – Og
lille trofaste Anna tar
Her får dere titte innom begge våre
seg en liten lur!
undervisningsrom! 😊
Denne kvelden er det Harald Olstad som er Her er tre av våre dyktige
‘lærer’. Uten lærer-utdanning, men med solid norsk-lærere, Alfred Askevold, Håvard Jøranson og
Harald Olstad. Det brukes
ulike hjelpemidler, fakter,
humor og engelsk og en solid
gruppe medhjelpere går rundt og er til både
trøst og oppmuntring. 😊 Vi skulle hatt et
gruppebilde av denne flotte medhjelper-staben
også!
praksis som underviser og foreleser i
oljerelatert jobbsammenheng, er han en dyktig
pedagog, engelskkyndig og norskkyndig.
Harald stortrives som lærer, og han har
særdeles lydhøre elever!
Etter undervisnings-bolker, er det mye
egentrening og oppgaveløsning for elevene.
Da trør mange gode medhjelpere til! Her er
Håvard Jøranson, (som også er en dyktig
lærer), Einar Klinkenberg og Emma O.
Askevold i aksjon.

Norsk-kurs-tilbudet
har vært til stor
velsignelse for mange
–
både
oss
i
menigheten og alle
våre gode venner fra
ulike kanter av vår
store klode! Nå håper
og ber vi om at
korona-epidemien ikke
Etter en god time med hard jobbing, kommer
setter en stopper for
kveldens ‘høydepunkt’! Da serveres nydelige
og GODE smørbrød, håndlaget av kjøkken- disse samlingene. Da må vi evnt fortsette
MHBj
ansvarlige, Marit Dahl Torgersen og Sigrunn kontakten digitalt!
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Norskkursets samtalegruppe
Det er en utfordrene tid vi lever i, og det gjør
seg også gjeldende for norskkurset. Her må
bordene og stolene være plassert med en
meters avstand i alle retninger, så Wesleysalen
har blitt omgjort til klasserom. Prest og

vaktmester har en liten jobb hver onsdag for å
få rommet klart. En annen utfordring var
hvordan vi skulle registrere deltagere. Her
måtte vi gå over til elektronisk registrering og
innsjekking, og ved ankomst skanner vi
billettene deres. Vi trodde jo at det ikke ville
komme så mange siden grensen har stengt,
men pågangen har vært stor. Som prest har jeg
hatt ansvar for de tekniske løsningene, og å
lede samtalegruppen. Det er spennende å stå
med innsjekkingen, og en tror nesten man har
kommet til Bibelens land, for her kommer
Maria en, to og tre og Magdalena og Josef, og
innimellom en Mohammed og en Ali.
I gruppene er det mennesker fra det meste av
verdens hjørner. Samtalene handler om mye
forskjellig. Vi prøver å legge inn, ikke bare
norsk språk, men også norsk samfunnskunnskap i temaene. I perioder har vi brukt en
del TV-programmer. Nå anbefaler vi mest det
som hjemmelekse, og heldigvis er NRK appen
åpen for alle som bor i landet. Så da går det
mye på Helene sjekker inn, Lykkeland og
Barne-Tv. Supernytt er et bra nyhetsprogram
for den som strever med norsken.
Et standard spørsmål er: Jeg er syk, og har gått
til legen. Han sier: «ta en Paracet», men jeg vil
ha penicillin fordi jeg er vant til å få det i
hjemlandet. Det er mange ting som er
forskjellig fra Norge og resten av verden, og
da må vi forklare og begrunne. Et annet
standardtema er dialekter. Det er ikke enkelt,
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og av og til umulig å forstå. Så husk å snakke
sakte. Vi har noen ungdommer som hjelper til,
særlig med å lære bort Rogalands uttrykk, for
det kan ikke presten, så da lærer jo han også
litt. Det blir mye humor av spesielle
situasjoner som oppstår når en misforstår
språket, men det er også et underliggende
alvor. Siste samling var preget av at noen
hadde mista flere kjente i Corona, og noen
hadde blitt permittert. Vi er i en by der det
ikke har vært så vanskelig å få tak i arbeid,
men nå er det noen mørke skyerpå himmelen
for mange arbeids-innvandrerne i Norge, og

Stavanger spesielt. Oljebransjen går ikke
akkurat vekst-tider i møte, og da hjelper ikke
om du har både master og lang erfaring i den
bransjen. Det er helt avgjørende å kunne
norsk, noe som ikke var så viktig for bare
noen år siden. Vi merker en desperasjon etter
å lære seg nok norsk til å føle seg tryggere på
jobb-markedet.
Vi utveksler erfaringer om tradisjoner i Norge
og deres hjemland. En ser jo fort at noen blir
litt stramme i maska når vi snakker for mye
om religion og politikk. Alle er ikke vant til at
man kan tale fritt om sånne ting. Norskkurs
tjenesten går jeg til med glede og stor
ærbødighet. Jeg vet at det er viktig for de som
kommer – for de trenger å lære. Deltagerne
har også mye å lære oss. Her skulle nok også
mange politikere har vært og lyttet til
samtalen. Her sitter folk med mye utdannelse,
men ofte ender de opp i jobber innen
rengjøring, servering og transport. Vi er vel
kanskje ikke de beste til å utnytte de
ressursene som kommer til landet vårt. Det er
også spesielt å oppleve et felleskap på tvers av
utdanning, sosial status og etnisitet. De har det
felles at de er fremmede i landet.

MENIGHETSNYTT - Stavanger
Hva er KYM?
For å gå tilbake til slutten av 1970 hvor det var
en del kvinner, mest yngre mødre som følte et
behov for et ”pusterom” uten barn, hvor de
kunne komme sammen og være aktive i
menighetens arbeid, men fant ikke helt sin
plass i det etablerte kvinneforeningslivet, som
var Kirkeringen, Kvinneforeningen og MKmisjonsforening. Disse ønsket å komme
sammen i hjemmene, og ønsket også en
annen ”stil” enn det de ”gamle” trivdes i.
Da kom tanken om å starte KYM! Enkelt
oversatt: Kvinnenes Yngre Misjon. Disse kom
sammen og bestemte seg for en forening med
fokus på misjon og fellesskap, som en
”underavdeling” av Metodistkirkens Kvinneforbund, hvor foreningen ble medlem.
Vertinnen holdt en enkelt bevertning og vi
skulle den gang gi kr. 10 pr møte. For dette
fikk hver et ”lodd” til kveldens trekning.
Utlodningen var med fra starten, men de
fleste ga nok mer enn minimumsbeløp.
Det er gjennom årene blitt endret på en del,
bl.a. ved at møtene ble flyttet fra hjemmene
til kirken, hevet minstebeløp vi gir til kr 30,(men det er fortsatt opp til den enkelte om en
vil gi mer – dette utgjør hovedinntekten til
arbeidet vårt) og endret vår tolkning av
bokstavene KYM fra Kvinners Yngre Misjon til
Kvinners Ytre Misjon (eller som vi selv liker å
si: Kvinners Ypperste Møtested).

som ble sendt til Afrika, strikket til
misjonsmessa og av de innsamlede pengene
ble sendt til fadderbarn og til misjonsprosjekter. Det er i årenes løp også bidratt
økonomisk til menigheten som innkjøp av stor
”takke”, nye kaffekanner, oppussing av
kjøkken og installering av heis, tilskudd til
høytaleranlegget i kirkerommet, samt til nytt
”samtale rom”.
Møtene er løst organisert. Vi kommer
sammen torsdag kvelden medbrakt strikketøy
(eller uten) eller annet håndarbeid, vi lager
også ting som blir solgt på ”menighets og
misjonsmarked” eller litt større håndarbeid
som går til den årlige menighet/misjons
utlodning.
Fast program har vi ikke, men om noen har
lyst til å lese et stykke, holde en liten andakt
eller annet innslag så er det hyggelig, men det
er ingen tvang for noen å bidra. Vi synes det
er godt å møtes samtidig som det gjøres en
liten innsats for misjon og vår egen menighet.
Vi pleier å si KOM SOM DU ER, det er det
viktigste.
Har du lyst å besøke oss er alle damer uansett
alder, hjertelig velkomne. Kanskje vi ser
nettopp deg?
Ragnhild Opsahl

I dag er vi som regel mellom 15 og 20 (nå mer
voksne) som møtes torsdager i par ukene kl.
19.00. Selv i disse corona-tider går det godt –
vi holder mer avstand, men praten og hyggen
har vi beholdt.
Program og ”innhold” er blitt til underveis. Vi
har bidratt både til misjon og kirkens arbeid.
Det ble laget bandasjer av laken og dynetrekk
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Her vises stolt fram et stort felles
strikkeprosjekt! Et flott slumreteppe som
ble overrakt presten Marit Bjørnevik da
hun ble pensjonist høsten 2017

ÅRETS JULEOFFER
går til
Fairfield Children's Home – Old Mutare, Zimbabwe
Barnehjemmet på Old Mutare, som først ble kalt ‘the Babyfold’, men som nå heter Fairfield
Children’s Home, ble startet i 1903. I 2004 flyttet barna til mindre enheter; enkeltstående hjem.
Disse hjemmene er bygd opp som en afrikansk landsby der hjemmene ligger tett på hverandre.
Det beste med denne ordningen med barn i forskjellig alder, er at barna får en større følelse av å
høre til i en søskenflokk som en vanlig familie.
Det er en mor i hvert hjem, som passer på dem
døgnet rundt. De lærer også om hva det betyr å
være medlem i en familie, og de må gjøre sin del
av oppgavene i hjemmet. De går på skolen og blir
fulgt opp med leksene. De får en kristen
oppdragelse. I dag er det 64 foreldreløse barn som
bor på barnehjemmet. Disse er fordelt på 8 hus. I
tillegg er det 8 studenter som nå er blitt store og
går på universitetet.
Disse bor nå utenfor
hjemmet.

Fotokavalkade – Stavanger

Musiker Kjell Inge Torgersen var gjest og gledet oss Enkelte dager har fremkommeligheten til kirken
med sine sanger på sinnsrogudstjenesten i oktober. vært begrenset da grunnet filminnspilling til ny
sesong av serien «Lykkeland». Den gamle
vaktmesterboligen er kulisse i filmen. Filmteamet
har lånt vann og strøm fra kirken.

Vi fikk til en Lørdagskafe i høst, mellom
nedstengningene . Dette er trivelige
sammenkomster, og det gir penger i kassa til
misjon og menighet. Bjarne Holgaard stiller opp
med sine «Håndarbeider» Takk for alle bidrag
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Ingen kan eie Gud
En annerledes kveld i kirken.
«Vær varsom når du
fristes til å gi Gud æren
for alt det gode som
skjer i ditt liv»
Slik lyder en av tesene
som
tidligere
sjefredaktør
i
dagsavisen Vårt Land,
Helge Simonnes, har
utarbeidet. Han har
elleve slike teser til, og
forteller mer enn gjerne til alle som vil lytte.
Hans budskap er først og fremst bygget på et
ønske om at kirken skal vinne folket tilbake.
Men det er også en advarsel mot å bruke
religion og Gud til politisk vinning.
Det ble derfor en annerledes kveld i kirken vår
torsdag 22. oktober, der religion i vid forstand
- brukt og misbrukt i politiske sammenhengerstod sentralt. Naturlig nok handlet det mest om
amerikansk politikk og måten kristentro ble
brukt i presidentvalgkampen. Men også om
bruken av bibel og tro i kampen om norske
velgere som kan tenkes å la seg inspirere
ekstra når Gud trekkes inn i den politiske
retorikken. Simonnes snakket også om
forskjellen mellom forkynnelse og samtale, og
va r mest opptatt av å styrke samtalens plass,

og tonet ned betydningen av den type
forkynnelse som har som formål å proklamere
sannheten.
Historien er full av eksempler på at kirken har
stilt seg på makthavernes side. Og at dette
også i perioder er brukt til undertrykkelse og
kontroll.
Kvelden med Helge Simonnes og hans
tankevekkende foredrag gav et godt grunnlag
for både samtale og ettertenksomhet. Og ikke
minst varsomhet når vi fristes til å kritisere
andre, eller til å tro at vi er spesielt velsignet. I
en annen av Simonnes´ 12 teser heter det:
«Vær varsom når du fristes til å tenke at Gud
velsigner deg mer enn andre».
Torbjørn Kindingstad

MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Her er våre planer, men den pågående
pandemien gjør at vi er forberedt på å endre
planer på kort varsel.
Meld deg på ukehilsen fra Metodistkirken
Stavanger, så får du oppdaterte nyheter hver
uke.

Tirsdag 1 desember
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime

SØNDAG 29 NOVEMBER.
1 søndag i adventstiden
Kl.11.00 Gudstjeneste. Taler: Marit Bjørnevik.
Musikk Harald Sævik.

SØNDAG 6. DESEMBER
2. søndag i adventstiden
Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. Sang og musikk
Helle Johanson Lindboe og Harald Sævik.
Prest Torgeir Tveter

Onsdag 2 desember
Kl.15.30 Konfirmantundervisning
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Tirsdag 8. desember
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime

Kalender 2021
Søndag 3. januar 2021 Kristi
åpenbaringsdag
Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste.
Kirkekaffe fra kl.18.30

Torsdag 10. desember
Kl.18.30 Kveldsandakt
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 10. JANUAR
2. søndag i åpenbaringstiden
Kl.11.00 Generasjonsgudstjeneste
Vi synger julen ut – julens sanger uten
juletregang
Poser til barna. Kirkekaffe
Taler: Torgeir Tveter. Tema: Jesu dåp

SØNDAG 13. DESEMBER
3. søndag i adventstiden
Kl.11.00 Generasjonsgudstjeneste. MBU
dagen. Bokutdeling.
Taler: Torgeir Tveter. Musikk Harald Sævik.
Tirsdag 15 desember
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime

Tirsdag 12 januar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 16 desember
Kl.15.30 Konfirmantundervisning.
SØNDAG 20. DESEMBER
4. søndag i adventstiden
Kl.11.00 Vi synger julen inn. Øyvind Watland
synger Ajax
Taler: Torgeir Tveter. Musikk Harald Sævik
TORSDAG 24. DESEMBER JULAFTEN
Merk det kan det komme endinger
Kl. 15.00 Familiegudstjeneste. Flanellograf:
Torgeir Tveter.
Sang av Sangkoret og Flavia Elisa Olivieri
Askevold
Påmelding via Chekin.no og telefon 47243230
Følg med på nett og ukehilsen for mer
informasjon.
SØNDAG 27. DESEMBER
Romjulssøndag
Kl.11.00 Høytidsgudstjeneste
Taler: Marit Bjørnevik
Sang av Sangkoret, Kamilla Marie Hansen og
Flavia Elisa Olivieri Askevold
Musikk Ole Hodnefjell. Sangkoret
Ikke kirkekaffe

Onsdag 13 januar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning repetisjoner
Torsdag 14 januar
Kl.18.30 Kveldsbønn
Kl.19.00 KYM
SØNDAG 17. JANUAR
Kl.11.00 Gudstjeneste Taler: Torgeir Tveter.
Tirsdag 19 januar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 20 januar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning- nytt kurs
SØNDAG 24. JANUAR
Kl.11.00 Gudstjeneste
Prest Marit Bjørnevik. Dåp
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Tirsdag 26 januar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 27 januar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 28 januar
Kl.18.30 Kveldsbønn
Kl.19.00 KYM
SØNDAG 31. JANUAR
Såmannssøndag – Bibeldagen
Kl.11.00 Gudstjeneste
Taler: Torgeir Tveter.
Tirsdag 2 februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 3 februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 4 februar
Kl.19.00 Temakveld
Tolke Bibelen og livet.
SØNDAG 7. FEBRUAR
Kl.19.00 Sangkveld – Sanger som betyr noe
for meg.
Flere deltar med sang og innlegg
Leder Torgeir Tveter.
Tirsdag 9 februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 10 februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 11 februar
Kl.18.30 Kveldsbønn
Kl.19.00 KYM

Lørdag 13 februar
Kl. 11.00 -15 Menighet og misjonsutlodning
Åresalg, kafeteria, andakt.
(Merk vi må tilpasse samlingen etter gjeldende
smittevernstiltak)
SØNDAG 14. FEBRUAR
Fastelavnssøndag
Kl.11.00 Gudstjeneste. Misjonsdagen
Taler: Torgeir Tveter.
Tema: Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper
alt, tåler alt.
Tirsdag 16 februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 17 februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
SØNDAG 21. FEBRUAR
1. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Gudstjeneste
Taler: Marit Dahl Torgersen
Tirsdag 23 februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver
Onsdag 24 februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 25 februar
Kl.18.30 Kveldsbønn
Kl.19.00 KYM
SØNDAG 28. FEBRUAR
2. søndag i fastetiden
Kl.11.00 Gudstjeneste
Taler: Torgeir Tveter. Tema: Etterfølger
Neste nr av bladet kommer ca 23 februar
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato

Forbønn

Skriftsted

Domssøndag/
Øståsen
Kristi kongedag
Prest Øyvind Helliesen
Søndag 22. November Diakon Olav Øgreid

Esek 34:11-16, 20-24
Sal 100 - Ef 1:15-23
Matt 25:31-46

1. søndag i advent –
Søndag 29. november

Drammen
Prest Anne Grete Spæren Rørvik

Jes 64:1-9
Sal 80:1-7, 17-19
1 Kor 1:3-9 - Mark 13:24-37

2. søndag i advent –
Søndag 6. desember

Hønefoss
Prest Kjell A. Johansen

Jes 40:1-11
Sal 85:1-2, 8-13
2 Pet 3:8-15a - Mark 1:1-8

3. søndag i advent –
Søndag 13. desember

Lillestrøm
Prest Steinar Hjerpseth

Jes 61:1-4, 8-11
Sal 126 - 1 Tess 5:16-24
Joh 1:6-8, 19-28

4. søndag i advent –
Søndag 20. desember

Kragerø og Bamble
Prest Harald Olsen

2 Sam 7:1-11, 16
Luk 1:47-55 - Rom 16:25-27
Luk 1:26-38

Julaften
Torsdag 24. desember
Romjulssøndag
Søndag 27. desember

Jes 9:2-7 - Sal 96
Tit 2:11-14 - Luk 2:1-20
Arendal
Prest Helene Benedikte GranumAanestad

Jes 61:10-62:3
Sal 148 - Gal 4:4-7
Luk 2:22-40

Kristi åpenbaringsdag Biskop Christian Alsted
Søndag 3. januar 2021 Tilsynsprestene
Knut Refsdal
og Ingull Grefslie

Jes 49:1-7
Rom 15:4-6
Luk 2:40-52

2. søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 10. januar

Hovedstyrets leder Audun Westad
Hovedkontorets leder
Johanna Lundereng
og kontorets ansatte

1 Mos 1:1-5
Sal 29 - Apg 19:1-7
Mark 1:4-11

3. søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 17. januar

Brobyggeren og Andaktsheftet I DAG
Redaktørene Karl Anders Ellingsen
og Øystein Brinch

1 Sam 3:1-10 (11-20)
Sal 139:1-6, 13-18
1 Kor 6:12-20 - Joh 1:43-51

4. søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 24. januar

Tistedal
Prest Beatrice Johansson

Jona 3:1-5, 10 - Sal 62:5-12
1 Kor 7:29-31
Mark 1:14-20

5.søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 31.januar

Mysen
Prest Lars-Erik Nordby

5 Mos 18:15-20
Sal 111 - 1 Kor 8:1-13
Mark 1:21-28

Kristi forklarelsesdag – Metodistkirkens Misjonsselskap
Leder Aart Huurnink
Søndag 7.februar
Misjonssekretrær Øyvind Aske
Misjonsdagen
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2 Kong 2:1-12
Sal 50:1-6 - 2 Kor 4:3-6
Mark 9:2-9

Søndagens tekster og forbønnliste
1.søndag i fastetiden – Metodisthjemmet, Bergen Adm.leder
Søndag 14.februar
Karianne Magnusson Diakon Vetle
Karlsen Eide
Betanien- institusjonene
Daglig leder; Susanne Kralik
Adm. Dir Per Martin Knutsen
Direktør Terje Danielsen

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

2.søndag i fastetiden–
Søndag 21.februar

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

Ålesund
Prest Mariann Stensøe

3.søndag i fastetiden – Sarpsborg
28. februar
Prest Hilde Augensen
Tune
Prest Niels Jørgen Aarvik

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

FELLESSTOFF
SØNAG FOR DE FORFULGTE

om at ‘jorden skal forvandles’! La oss alle
fortsette våre bønner for alle dem som i dag
står ‘BAKERST I KØEN’, som var årets tema
for Fakkeltogsmarkeringen.
MHBj

Veikart for det kristne livet
Over hele landet ble det også i år arrangert
fakkeltog for verdens forfulgte. Skjønt dette
året ble det ikke et ‘vandrende tog’, men i
stedet en stille markering med tente fakler og
storskjerm som både viste og fortalte om de
mange som fengsles, tortureres, mister sine
rettigheter osv.
Jeg sto i byparken i Stavanger en våt og kald
novemberkveld. Det ble en tankevekkende
time, der jeg sto i min gode regnjakke i en
stille park, der bladene på trærne var erstattet
med skinnende lys og store røde hjerter. Over
parken – og byen – lyser skiltet ‘JESUS ER
VERDENS LYS’. På skjermen så vi hvordan
enken og trebarnsmorens liv leves i fattigdom,
med Korona-restriksjoner, og en urettferdig
politikk, fordi hun bekjenner sin kristne tro.
Verdens kontraster ble så sterke. Men alle
lysene fra våre fakler, bønnene vi ba og det
unike kristne fellesskapet på tvers av våre
mange ulike meninger, ga meg et fortsatt håp

Dette kurset om kristen tro ble jo startet i
februar i år, men vi hadde bare hatt 2
samlinger før vi måtte ta en lang pause på
grunn av korona. Kurset startet opp igjen i
september – da med en kort oppsummering av
de to første samlingene. Antallet som har
deltatt har ligget ganske stabilt på 10-12
mennesker i hver av menighetene. Noen ble
ikke med videre da vi startet opp igjen,
samtidig har nye kommet til. Kurskveldene
har blitt godt mottatt, og vi har fått
tilbakemeldinger om bra undervisning, og
gode samtaler. Temaer som vi har berørt er:
Bibelen, skapelsen, den treenige Gud,
menigheten, religiøst mangfold og hvordan
møte livets utfordringer. Nå er imidlertid
kurset satt på vent igjen på grunn av ny
smitteøkning, og nyere og strengere lokale
smittevernregler. Det er uvisst når vi kan
avholde de to siste kurskveldene, og den
avsluttende fellessamlingen.
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MEINGHETSKALENDEREN - Sandnes
Kirken er stengt for all aktivitet ut november,
men det kan bli en forlengelse, avhengig av
hva som skjer i forhold til smittesituasjonen og
myndighetenes og Metodistkirkens smitteverneregler og anbefalinger. Derfor er denne
kalenderen med forbehold.
SØNDAG 06. DESEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Camilla My Hanh Do. Nattverd.
Søndagsskole. Kirkekaffe
Mandag 07. desember
Kl.17.00: Speidernes julegrøt. Alle er
velkomne! Øve til Lucia.
Onsdag 09. desember:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Juleavslutning.
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og hjelp
med data/mobil

Onsdag 06. januar:
Kl.11.00: Turgruppe
SØNDAG 10. JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Troshistorie. Musikk ved Marit Anne Almås.
Søndagsskole. Kirkekaffe
Onsdag 13. januar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, sangstund og hjelp med
data/mobil
SØNDAG 17. JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Tirsdag 19. januar
Kl.18.00: Møte med menighetsrådgiver Jon
Løvland

SØNDAG 13. DESEMBER:
Kl.17.00: Lysmesse ved speiderne og Hilde
Tveter. Luciaopptrinn. Musikk ved Marit Anne Onsdag 20. januar
Almås. Kirkekaffe med lussekatter.
Kl.11.00: Turgruppe
Onsdag 16. desember
Kl.11.00: Turgruppe
SØNDAG 20. DESEMBER:
Kl.11.00: Vi synger julen inn. Andakt ved
Hilde Tveter. Sang og musikk ved Christina
Stangeland Hanssen. Musikk ved Eirik
Andreas Paulsen. Kirkekaffe
JULAFTEN:
Kl.15.00: Familiegudstjeneste. Preken ved
Hilde Tveter. Musikk ved Benedikte
Skjæveland Larsen og Eirik Andreas Paulsen.
Offer til misjon.
SØNDAG 03. JANUAR:
Kl.11.00: Nyttårsgudstjeneste ved Hilde
Tveter. Overraskelse til barna. Musikk ved
Camilla My Hanh Do. Nattverd.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

SØNDAG 24. JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Christina Stangeland Hanssen.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Onsdag 27. januar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, sangstund og hjelp med
data/mobil
SØNDAG 31. JANUAR:
Kl.11.00: Felles gudstjeneste i Sandnes kirke
ved Ludvig Bjerkreim og Hilde Tveter.
Bibeldagen.
Tirsdag 02. februar:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest:
Trond Erik Grønnestad. Tema: Rus-scenen
som et sted å høre til.
Bevertning
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Onsdag 03. februar
Kl.11.00: Turgruppe

Onsdag 17. februar:
Kl.11.00: Turgruppe

SØNDAG 07. FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Misjonsdag. Musikk ved Camilla My Hanh
Do. Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.

SØNDAG 21. FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Marit Anne Almås. Søndagsskole.
Kirkekaffe

KL.17.00: Speiderfest. Tilbakeblikk på året,
leker, bevertning. Alle er velkommen!

Onsdag 24. februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, sangstund og hjelp med
data/mobil

Onsdag 10. februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, sangstund og hjelp med
data/mobil

SØNDAG 28. FEBRUAR:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Kirkekaffe.

Lørdag 13. februar:
Kl.15.00: Familiesamling. Formingsaktivitet,
samlingsstund og mat.
SØNDAG 14. FEBRUAR:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Troshistorie. Musikk ved Christina Stangeland
Hanssen. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Neste nr av bladet kommer ca 23 februar

MENIGHETSNYTT – Sandnes
Kirken ble stengt på nytt

Mandagsmiddag

Med bakgrunn i myndighetenes (nasjonalt og
lokalt) smittevernregler og anbefalinger, samt
smittevernveileder og anbefaling fra ressursgruppa for smittevern i Metodistkirken, fant
vårt menighetsråd det mest fornuftig og riktig
å stenge kirken for alle aktiviteter ut
november. Vi beklager dette, men med tanke
på at vi blir oppfordret til å holde oss mest
mulig hjemme, og omgås færrest mulig
mennesker, tenker vi at vi får forsøke, slik vi
gjorde det i våres, å være kirke på andre måter.
Vi håper at det i de neste ukene lykkes å slå
smitten tilbake i vårt område, og at vi kan feire
advent og jul i kirken.

Vi har valgt å avlyse mandagsmiddag denne
høsten. Det er fordi speiderne har alle sine
møter ute, og derfor ikke kan delta på
middagen. Også den økende smittesituasjonen
gjør at vi bør unngå middagsservering i
kirken. Vi vil ta opp igjen mandagsmiddag når
speiderne igjen kan samles inne.

Turgruppe
I høst har vi startet opp en turgruppe. Vi møtes
annen hver onsdag kl. 11.00 – altså den dagen
det ikke er Kreativ kafè. Vi går på ulike steder
i distriktet, og bestemmer sted fra gang til
gang. Vi har alltid med oss niste og varm
drikke, og koser oss med en deilig rast på
veien. Vi har hatt 4 turer hittil. Vi har gått i
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Sandvedparken, rundt Stokkelandsvannet,
langs Gandsfjorden ved Gausel og i Arboretet.
Å gå tur sammen gir både mosjon og hyggelig
fellesskap. Vi håper at enda flere har lyst til å
være med!

øvelser i kirken vår siden coronapandemien
begynte. Og det er uvisst når de kan begynne
igjen. Men at de ønsker seg tilbake i vår kirke
har de gitt uttrykk for, for de setter stor pris på
øvingslokalene og på samarbeidet om gudstjenester. Men et nytt kor har begynt å øve hos
oss. Sandnes operakor har hatt øvelser både i
våres og nå i høst. De er ikke så mange som
Da Capo, og klarer å gjennomføre øvelser
etter smittevernsreglene. De er også veldig
fornøyd med å øve i kirken vår, og ser for seg
å fortsette med det fremover. Støtteforeningen
for kreftpasienter i Sandnes og omegn har
også leid kirken vår i høst. De har møter 1
gang i måneden, men har pause nå på grunn av
smitteøkningen. De er også veldig fornøyd
med å være hos oss, og ønsker også å fortsette
å leie etter nyttår. I tillegg har vi leid ut til
flere selskaper det siste året. Vi gleder oss over
Kirkens hekk med i konkurranse i
faste leietagere, og at kirken blir brukt til
Sandnesposten
selskaper. Men vi har mer utleiekapasitet, så vi
I høst har Sandnesposten hatt en konkurranse
forsøker nå å spre brosjyren vår slik at flere får
for å kåre Sandnes sin peneste hekk. Plutselig
vite om våre flotte lokaler. Ønsker du å leie?
dukket vår kirkes hekk opp i konkurransen.
Ta kontakt med prest Hilde Tveter eller Jan
Ingen hadde meldt oss på, men en av
Nicolaisen. Se side 2 for kontaktinformasjon.
Sandnespostens egne journalister mente
hekken burde være med og hadde tatt bilde av
VIKTIG INFOMASJON OM
den. Og den ble av journalisten beskrevet som
«dark horse» i konkurransen. Dessverre nådde
MENIGHETSBLADET
vi ikke opp, men det var utrolig artig at vi fikk Som dere kan lese annet sted i bladet, så ble
oppmerksomhet på denne måten! Tusen takk forrige menighetsblad borte i posten! Dette,
til Charles Jourdan som sørger for at hekken sammen med at postgangen nå er veldig treg,
vår ser så pen ut!
gjør at vi i Sandnes har bestemt oss for å sende
bladet i posten bare til dem som ikke har
internett. De som er regelmessig i kirken vil få
bladet der, og de som har internett kan velge å
lese bladet på menighetens hjemmeside, eller
gi beskjed, og få det tilsendt på e-post. Men
dersom du (som har internett) av ulike årsaker
har et sterkt ønske om fortsatt å få bladet i
posten, så vil det være mulig, men da må du gi
beskjed til Hilde Tveter. Vi håper at dette ikke
Utleie av kirken
fører til færre lesere, men at dere fortsatt vil
I flere år har koret Da Capo leid kirken vår til følge oss gjennom å lese menighetsbladet vårt.
sine øvelser. Siden de er så mange, har det
ikke vært mulig for koret å gjennomføre
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Vi gratulerer
Gullborg Nordland som blir 70 år
30.desember. Gullborg er trofast i kirken hver
eneste søndag. Det betyr mye for henne å
komme til gudstjeneste, og kirkekaffen etterpå
setter hun stor pris på. Gullborg er en viktig del
av fellesskapet vårt, og vi takker for trofast
kjærlighet til menigheten. Hun er også flittig
med strikkepinnene, og har i flere år strikket
babytepper til sykehuset. Gullborg bor nå på
Åse Boas, og trives godt der. Vi ønsker
Gullborg Guds velsignelse over dagen og
fremtiden!
Karen Odberg Petterson og Bertil Petterson
med
til
sammen 150
år!
Karen
fyller 70 år 4.
februar,
og
Bertil fyller
80
år
20.februar.
Karen
er
vokst opp i
Sandnes. Hun
ble innviet til
misjonær av
biskop
Ole
Borgen under årkonferansen i 1977. Bare noen
uker senere kom hun til Ganta, hvor hun jobbet
som sykepleier. Hun var også jordmor på en
mobilklinikk, og senere underviste hun ved den
amerikanske sykepleierskolen. Karen og Bertil
møttes i Yekepa, hvor Bertil jobbet for gruveselskapet Lamco. De giftet seg 10.mai 1980 i
kirken på Ganta, i nærvær av venner og
kolleger. Da var det krig i landet. Så ble de
begge kalt til tjeneste i Angola, og Bertil ble
innviet til misjonær i menigheten vår av Juul
Nordby. I samme gudstjeneste ble datteren
Anna Sina døpt. Sønnen, Bror Anders, var da
2,5 år. Fra 1985-89 var de stasjonert på Kessua
– Karen med ansvar for sykehuset, og Bertil for
teknikk, bygg og jordbruk. Vann, solenergi,

nybygg og reparasjon på sykehus og boliger
ble utført på løpende bånd. I 1992 dro de
tilbake til Angola, denne gang til hovedstaden
Luanda. Karen arbeidet i helsedirektoratet med
helseomsorg for mødre. Bertil fortsatte sin
tjeneste for kirken, og han fikk, sammen med
Marilina de Carvalho og hennes team, være
med å bygge i alt 9 skoler over hele byen. Ved
avskjeden fikk de med seg disse ordene av
Biskop Carvalho: «Det er to sterke viljer som
har jobbet sammen i dette prosjektet, min kone
og senhor Bertil. Men de har utrettet mirakler».
Dersom reiserestriksjoner og smittevernregler
tillater det, feires 150 årsdagen hos familien i
Sandnes. Vi takker Karen og Bertil for deres
fantastiske tjeneste, og ønsker Guds
velsignelse over dagene og fremtiden!
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Advent og jul
Advent og juletid i kirken blir annerledes i år.
På grunn av økt smittesituasjon har vi bestemt
oss for å avlyse juleverkstedet 28.november,
gudstjenesten 1. søndag i advent og Treffpunkt
Sentrums adventsamling 1.desember. En
juletrefest uten juletregang og leker er ikke så
koselig, så vi har bestemt oss for å avlyse
juletrefesten 2.januar. Men vi vil ha en
overraskelse i gudstjenesten 3.januar. Men vi
satser på at vi kan ha gudstjeneste 2.søndag i
advent, lysmesse 3.søndag i advent og «Vi
synger julen inn» 4.søndag i advent.
Lysmessen er det speidergruppa som har
ansvar for. Hilde Tveter har andakt, og vi
håper at vi kan servere lussekatter. På «Vi
synger julen inn» blir det sang og musikk av
Christina Stangeland Hanssen, og musikk av
Eirik Andreas Paulsen, mye fellessang og
andakt ved Hilde Tveter. Julaften blir det
familiegudstjeneste med musikk av Benedikte
Skjæveland Larsen og Eirik Andreas Paulsen,
og kreativ familieandakt ved Hilde Tveter. I år
blir det ikke felles gudstjeneste med Stavanger
1. juledag, men det er mulig å gå på
gudstjeneste i Metodistkirken i Stavanger
søndag 27.desember. 3. januar blir det
nyttårsgudstjeneste ved Hilde Tveter.

MENIGHETSNYTT - Sandnes
Digitale gudstjenester
Menighetsrådet vedtok i mai at vi vil forsøke å
få til digitale gudstjenester av og til. Cathrine
Skarung og Anders Petterson fikk i oppdrag å
undersøke ulike muligheter, og hvordan dette
best kan gjennomføres. Et kamera har nå blitt
innkjøpt, og planen er å gjøre et forsøk på
streaming av gudstjenesten når vi starter opp
igjen etter nedstengning.

Misjonsmarked og utlodning
Det var trist at vi måtte utsette misjonsmarkedet som skulle være 14.november. Vi
hadde fått inn så mange fine håndarbeider, og
vi var klar til å ha Barnas tombola med veldig
mange og fine gevinster. Vi ønsker likevel å
selge håndarbeidene vi har, og det vurderes nå
hvordan vi kan gjøre dette.
Men misjonsutlodningen har gått sin gang.
Mange har kjøpt lodd, ja selv uten selve
misjonsmarkedet har vi solgt lodd for 14 500
kr. Det er fantastisk! Trekningen ble foretatt
14.november, og til og med streamet direkte
på facebook. Alle vinnere er kontaktet, og vil
få sine gevinster
overlevert
på
den måten som
passer
best.
Tusen takk til
alle som har
bidratt
med
gevinster,
og
som har solgt og kjøpt lodd.

Nye ansikter i kirken
De siste par årene har vi opplevd at flere nye
mennesker har begynt å gå på gudstjeneste i
kirken, og blitt en del av fellesskapet vårt.
Detgleder vi oss over! Vi ønsker at menighetsbladets lesere skal bli klar over at stadig nye
mennesker kommer til kirken, og bli litt bedre
kjent med dem. Derfor har vi utfordret noen av
dem til å svare på noen spørsmål. Først ut er
Bror Anders Petterson, som begynte å gå i
kirken for snart 2 år siden.

Fortell litt om deg selv
Jeg heter Bror Anders Petterson, men bruker
bare Anders for enkelhets skyld. Jeg bor i
Sandnes (Gandal), sammen med mine to barn,
Malene og Julia, og min kone Ingvild. I dag
jobber jeg med roboter, og har muligheten til å
oppleve norsk industris alle vinkler og hjørner.
Hva var det som fikk deg til å oppsøke kirken
vår første gang?
Jeg har levd et hektisk liv med mange
opplevelser, der min tro alltid har vært der i
bakgrunnen. Hendelser i livet fikk meg til å
sette meg på samme plass som der min
bestefar alltid satt
Hva gjorde at du fortsatte å komme til kirken?
Ro og atter ro!
Hva tenker du er det beste med menighetsfellesskapet?
Det er tryggheten du kjenner når du kommer
innenfor dørene.
Hva tenker du kan bli kan bli bedre?
Jeg skulle gjerne sett at flere på min egen alder
hadde funnet veien inn, ikke minst for Malene
og Julias skyld.
Er det viktig for deg å være en del av et
menighetsfellesskap? Hvis ja, hvorfor?
For meg er fellesskapet med alle generasjoner
viktig. Jeg tror at samfunnet behøver flere
arenaer der unge og gamle kan møtes.
Er det noen tilbud du ønsker at menigheten
bør ha, som vi ikke har i dag?
Jeg tror det er viktig å få flere mennesker til
kirken, så kommer resten på kjøpet takket
være den mottagelse man får i Metodistkirken
i Sandnes.

Flygelaksjonen/Økonomi
Til informasjon er innsamlet beløp, kr. 34000,avsatt på eget fond for kjøp av flygel.
Menighetsrådet følger markedet for flygel tett,
men har så langt ennå ikke funnet noe som
passer våre planer.
Økonomien forøvrig er gledelig god. Vi ligger
an til et resultat ca kr 100 000,- bedre enn
budsjettert, men driftsresultatet er fremdeles
på minussiden.
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DET SKJEDDE – Sandnes
Familiegudstjenester og
familiesamling

Høsttakkehelg

Vi skulle hatt 2 familiegudstjenester i høst,
men i siste liten ble den i november gjort om
til en enkel gudstjeneste på grunn av smittesituasjonen. I gudstjenesten i september
markerte vi Speidernes dag. Denne dagen
mottok Tor-Inge Hølland Norsk Speiderforbunds æreskniv for 50 år som speider og
leder. Det var vel fortjent! Flere «gamle»
speidere var i kirken denne dagen for å feire
Tor-Inge. Tema for gudstjenesten var «Å gjøre
verden til et litt bedre sted». Med utgangspunkt i noen paragrafer i speiderloven snakket
Hilde prest om at vi skal være lys i verden, og
at verdens lys, Jesus, er den vi henter lyset fra.
Etter gudstjenesten var det Grilltur til
Eikelivatnet på Horve, med stor deltakelse av
alle generasjoner. Se også speidersiden.
I november skulle vi altså hatt familiegudstjeneste med speiderparade, og den
tradisjonelle bokutdelingen til barna. Men med
tanke på smitteøkning i vårt område, og at
flere skoler var berørt, valgte speidergruppa og
menighetsråd å avlyse gudstjenesten. I stedet
ble det invitert til en enkel gudstjeneste med
andakt, sang og musikk, bønn og samtale.
På familiesamlingen i oktober var tema
«Fargerikt fellesskap».
Vi markerte FN-dagen
med å snakke om det i
samlingsstunden, se en
tegnefilm om barns
rettigheter, og synge
om vennskap. Vi lagde
fargerike
sommerfugler, og hørte
historien om «Larven
aldri mett». Til slutt koste vi oss med pølser og
is. Det ble planlagt at sommerfuglene skulle
pynte kirke-rommet i familiegudstjenesten
8.november. Da familiegudstjenesten ble
erstattet med en enkel gudstjeneste, ble likevel
sommerfuglene hengt opp – som et symbol på
håp og nytt liv i en utfordrende tid.

Det ble en flott høsttakkehelg med besøk av
prest Hilde Augensen. På lørdagens fest viste
Hilde bilder og fortalte
fra prestetjeneste og
menighetsliv i Sarpsborg.
Og det var mye fin sang
og
musikk.
Helle
Johanson Lindboe og
Henrik
Rasmussen
hadde et variert repertoar, og det låt utrolig
fint. En glede var det
også å lytte til musikk
av
Eirik
Andreas
Paulsen. Han spilte
også til fellessangene.
Charles Jourdan ledet
det hele på sin lune og
gode måte, og det ble
servert både gresskarsuppe og kyllingsuppe.
Og selvsagt var det
kaffe og hjemmebakte
kaker. På søndag holdt Hilde Augensen preken
om å følge Jesus, og under Barnas minutter
dukket Kalle opp - til stor glede for både små
og store! Det var 3 fine jenter på
søndagsskolen. Christina Stangeland Hanssen
gav oss vakker musikk, og vi delte nattverden
sammen. Etter gudstjenesten var det selvsagt
god kirkekaffe med hyggelig prat.
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I høstoffer
kom det inn til
sammen kr.
8045,-

DET SKJEDDE – Sandnes
Allehelgensdag
Denne dagen tente vi lys og mintes Margot
Haugland, som er eneste medlem som er død
siden forrige allehelgensdag. Vi tente også lys
for alle de andre vi savner. Hilde Tveter hadde
«trøst» som tema både i Barnas minutter og i
preken, og hun leste også flere dikt til trøst og
ettertanke. Det var vakker sang av Christina
Stangeland Hanssen, og nydelig musikk av
Christina og Cecilia Rossi på obo. Vi delte
nattverden sammen, og etter gudstjenesten var
det kirkekaffe.

om Gann. Kveldens kollekt gikk til Gann. En
viktig del av Treffpunkt
Sentrum er den gode
samtalen over kaffekoppen,
og det har vi fått til på en
god og smittevernvennlig
måte.

Kreativ kafè

Treffpunkt Sentrum
har hatt 3 samlinger i høst. I september var Ina
Rebecca Tveter gjest. Hun er engasjert i
kampen mot menneskehandel, og arbeider
som frivillig i den internasjonale organisasjonen A21. Hun fortalte om dette arbeidet,
og hva vi kan gjøre for å oppdage
menneskehandel i våre lokalsamfunn. Og vi
fikk vakker musikk av Marit Anne Almås.
Kveldens kollekt gikk til A21.
I oktober var Per Skarung kveldens gjest, og vi
fikk vi andre del av
«Sandnes
i
gamle
dager». Denne gangen
fikk vi vite mye om vår
menighets første tid, og
det var veldig interessant!
Carl Waylon
Nelson sang gode,
gamle
evangeliske
sanger, og fikk også
forsamlingen med seg.
I november hadde vi
besøk av Åsmund
Johansen og Bernt Jarl
Berge fra skoleskipet
Gann. Sistnevnte er
kaptein på skipet, og
han bidro både med
andakt og flott sang.
Åsmund
Johansen
viste film og fortalte

Har hatt gode samlinger i høst, og vi har stort
sett vært omtrent like mange som vi pleier å
være. Strikkepinnene går flittig, og vi har
mottatt utrolig mye fine håndarbeider for salg
til misjonsprosjektet vårt. Flere ganger har vår
venn, Gunnar Barstad, kommet innom og spilt
piano for oss. Det setter vi stor pris på! Når
han ikke er der, har vi sang og musikk på
storskjerm som Jan Nicolaisen ordner for oss.
Mange har også fått hjelp med data og mobilproblemer av Jan. At den gode praten betyr
mye, viser lydnivået, men så må vi jo også
snakke litt høyere når vi nå sitter lenger unna
hverandre. Trivselsfaktoren er høy!

Det skjer

Treffpunkt Sentrum

Trond Erik Grønnestad er dagens gjest på
Treffpunkt Sentrum i februar. Han er
førsteamanuensis ved UiS, ved avdelingen for
folkehelse, og har skrevet en doktoravhandling
med tittelen «Benken- et sted å være?». Det
handler om rus-scenen som et sted å høre til.
Det blir smittevernvennlig bevertning, og
selvsagt god tid til hyggelig prat rundt
bordene.
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SANDNES MS
Vi startet opp igjen mandag 24. august og har fulgt det samme opplegget som i
vår, med utemøte/tur hver mandag. Det har vært en god gjeng, både ledere og
speidere som har møtt opp på tur hver mandag. Nå har bål-sesongen startet og vi
brenner bål og spidder pølser, eller andre grillbare ting. Vi fortsetter med dette
også etter nyttår så lenge det er nødvendig og vi får lov av myndighetene.
Men det aller kjekkeste som skjedde i høst var Speidergudstjenesten søndag 20.
september, Da fikk vi ta opp en ny speider og en ny rover i gruppa. Og ikke nok
med det, vi fikk dele ut «NSF`s Æreskniv» til Tor Inge Hølland som har vært
speider i 50 år!
Æreskniven deles ut på gruppenivå og er en erkjentlighet til «stayeren», han som alltid er der og
gjør en jobb for speideren hver mandag, år ut og år inn. Vi er veldig stolte av at vi har en sånn
person i Sandnes MS! Gratulerer!
Etter Speidergudstjenesten var det grilltur til Horve, i et fantastisk vær, og mange ble med på
turen dit.
Hilsen Sandnes MS
«Vi brenner for deg»
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A
Returadresse:
Metodistkirken
Vaisenhusgt. 7
4012 Stavanger
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