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FRA INNSIDEN
Kan man komme nærmere himmelen enn dette?
For mange, men ikke alle nordmenn, skaper snødekte vidder med
silkeføre i skisporene en himmelsk følelse av velvære og nærhet til
naturen. Når Jakob Ingebrigtsen nylig satte europarekord på 1500m
innendørs sa faren Gjert noe som hørtes veldig bibelsk, «Jakob har
tydeligvis tatt et nytt steg mot himmelen!» Var det en stige til
seierspallen i skyene han tenkte på? Interessant!
I tidligere sivilisasjoner var det bygget svære ziggurater for å bringe
mennesker med sine offer nærmere deres guder, og samtidig vise
omverdenen deres egne storverk. En av disse strukturer ble trolig brukt
av forfatterne av 1. Mosebok 11 som inspirasjon for historien om Babels tårn. For jødene var
dette et bilde på menneskehetens tåpelige strev etter egen opphøyelse, på bekostning av et
forhold til Gud som ville ha fellesskap med sine skapninger – en personlig Gud opptatt av
relasjoner.
Siden den gang har pilegrimsvalfart til steder assosiert med et gudsnærvær vært framme i flere
religioner. Både å nå fram til stedet, og samtidig bruke tid til å reflektere over troen har vært
viktig for mange. Men når dette er sagt så er essensen av vårt daglige kristenliv og tro uavhengig
av et bestemt sted på jorden. Er ikke vårt trosliv basert på fellesskap med Gud ,og andre som
deler vår tro, samt et kall til å gjøre Gud kjent hos andre? Gud er ikke ukjent for oss. Han har
åpenbarte seg i Jesus og har bekreftet hans vilje for våre liv gjennom både Jesu ord og
gjerninger. Derfor har den evig liv, himmelen hvis du vil, et nåværende perspektiv som Jesu
stadfester i Johannes 17.3.
«Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt,
Jesus Kristus».
Det gir oss et overordnede mål med livet som da har konsekvenser for andre gjennom Jesu
kortfattete oppsummering av Guds vilje for oss i Matteus 22,37-40.
«'Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.'
Dette er det største og første budet. Men det andre er like stort: 'Du skal elske din neste som
deg selv.’ På disse to budene hviler hele loven og profetene.»
Man kan ikke komme nærmere himmelen enn dette mens vi lever på denne kloden!
Charles F. Butler i sin velkjente sang «Da Jesus satte sjelen fri» var inne på det samme,
«Guds himmel syntes fjern for meg før Jesus åpenbarte seg. Men nå har han den brakt så nær at
himmelen i mitt hjerte er . .....Hvor Jesus er, jeg himlen har.»
Finn fram denne salme nr 196 i Metodistkirkens Salmebok og synger den!
Hilsen Charles Jourdan, Sandnes
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Minneord
Hver gang jeg setter meg ned for å
skrive minneord, går tankene til den
‘lange rekken’ av mennesker som jeg har blitt
kjent med gjennom livet. Veldig mange har jeg
delt det gode menighetsfellesskapet med. Vi
har vært sammen noen år, men stadig er det
noen som forlater dette livet. Likevel er de
fortsatt en del av fellesskapet, gjennom minner
og verdier som er blitt videreført til oss som
følger etter. Når tankene vandrer mot personen
som skal minnes gjennom mine ord, setter jeg
alltid min fargerike ‘menneskeblomst-bukett’
foran meg. Den er like vakker etter mange år,
og den fornyes stadig av nye ‘blomster’, og
når jeg ser på den fylles jeg av takk!
I dag setter jeg ‘Kariblomsten’ forsiktig inn i
menighetsbuketten min.
Kari Øvregaard, eller
bare Kari Ø som ble
navnet hun bar i
fellesskapet vårt, døde 2.
januar 2021, vel 96 år
gammel. Da Metodistkirkens Sangkor sang i
gudstjenesten i november 2020, før de måtte ta
‘korona-pause’, satt Kari smilende blant
sopranene og sang for full hals. Jeg vet ikke
hvor mange 96-åringer som synger i kor, - tror
ikke de kan være veldig mange. For Kari var
kveldene med sangkorøvelse ukas høydepunkt
gjennom over 40 år, og hun takket for å få
være med. Selv da hun måtte støttes både av
krykker og armer, kom hun seg både opp og
fram – og ned – på en stol! Imponerende!
Foruten kjærligheten til Sangkoret hadde Kari
også et stort hjerte for misjon og diakoni. Hun
delte omsorg, mat og penger med de som hun
så trengte hjelp i hverdagen. Kari var også et
‘bønnemenneske’ og la både mennesker og
situasjoner trøstig over til Gud og Hans
omsorg. Ja, jeg ‘røper’ gjerne at vi var mange
som sto på Kari sin bønneliste. Hver enkelt ble
daglig nevnt med navn og løftet fram for Gud
fra et varmt og omsorgsfullt hjerte.
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Vi vil savne Kari Ø sitt gode nærvær i
gudstjenestene, i tjenestegruppa, under kirkekaffen og i forreste rekke i Sangkoret, og vi vil
nok også savne de mange beklagelsene når
noe ikke var helt etter hennes mening, og de
utallige fortellingene om ‘Stavanger i
gamledager’!
Vi lyser fred over Kari Øvregaard sitt gode
minne.
Noen ganger har jeg vært presten der avdøde
ikke har tilhørt menigheten, men har hatt sin
tilknytning gjennom familie og menighetsvenner. Hver gang jeg står ved en kiste,
kjenner jeg at jeg er på hellig grunn, og slik
var det også i Sola kapell, tross begrensninger
og smittevernstiltak pga koronapandemien. 2
av menighetens gode venner, aktive i vårt
misjonsarbeid gjennom foreningen KYM, har
i løpet av månedene i ‘lock-down’ mistet sine
kjære ektefeller. Å møte døden er vanskelig. Å
miste sin kjæreste da det ’ikke er lov å
klemme’, gjør situasjonen ekstra vanskelig,
men det å få dele avskjedsstunden i det hellige
rommet og få lytte til tekstene om livet, døden
og livet etter døden, gir trøst og håp, og
minnene som deles skaper takknemlighet og
mot til å ta fatt på veien videre.
Arve Frafjord døde 21.april 2020, 70 år
gammel. Han ble gravlagt på Sola gravlund.
John Terence (Terry) Lloyd døde
14.desember 2020, 80 år gammel. Han ble
gravlagt på Sola gravlund 22.desember 2020.
Vi lyser fred over minnet etter Arve og Terry,
samtidig ber vi om kraft og styrke for AnneMarie (Mia) og Turid som har mistet sin
kjære ektefelle, og for familie og venner som
lever med sorg og savn.
MHBj

MENIGHETSNYTT– Stavanger
Svein Magne Askildsen
ble født 24. desember 1939. Han
minnes som en god og omsorgsfull far,
ektemann og venn. Ha var en som alltid stilte
opp for å hjelpe familie og venner. Han døde
08. januar på Boganes lindrende enhet, og
begravelse var 19. januar fra Metodistkirken.
Vi ber om styrke for familien i sorgen og
savnet.

Menighetskonferansen
Tirsdag 9. mars samles vi til menighetskonferanse. Det var lenge vært usikkert om det
ville bli mulig, og vi har en backup-plan på
samles noen få i kirken og resten på nett, men
nå ser det ut til at vi alle sammen kan møtes i
Wesleysalen til årsmøte. Det blir som vanlig
rapporter, regnskap og valg, og konferansen
ledes av tilsynsprest Ingull Grefslie.

Menighets - og misjonsutlodning.

Det mangler ikke på gevinster, og lodder ble
kjøpt og betalt med SMS og VIPPS! Lørdag
13.februar fortok vi trekningen – på direkten
via Facebook slik at mange fikk ‘være til
stede’! Alt fungerte som det skulle og
håndarbeid av ulikt ‘slag’, malerier, lego,
kaffeservise etc ble rikelig – og riktig - fordelt
til heldige vinnere. Vi savnet menneskene som
pleier å skape den gode stemningen, og satser
for fullt på ‘normale’ tilstander igjen i 2022!
Men: TUSEN TAKK til hver og en som bidro
på ulike måter også denne gangen. Vi noterer i
takknemlighet for kr.25770,- som er fordelt til
menighetsarbeidet og vårt misjonsprosjekt.

Blir det det i år?
Ja slik sto det på ‘hjemmesiden vår’ tidlig i
januar. Spørsmålet som mange spurte, ble
besvart slik: Ja, men det blir annerledes!
Og annerledes ble det! Vår mangeårige
tradisjon med den store utlodningslørdagen i
en fullsatt Wesleysal med masse lyd, god lukt
og latter, smørbrød, kaker, vafler og kaffe,
åresalg, småsalg og ‘Barnas fiskedam’ og den
Tilbakeblikk
gode praten rundt de mange småbordene, ble i
Etter
siste menighetsblad ble kirken stengt
år erstattet av en skikkelig ‘Koronatidigjen
noen
uker, før vi kunne ha begrensede
utlodning’, der alle smittevernshensyn ble tatt!
samlinger i desember. Desember startet med
sinnsrogudstjeneste med tema «Sinnsrobønnen
i en annerledes adventstid». Det var sang av
Helle Johanson Lindboe. Søndagen etter klarte
vi å få til en familiesamling med utdeling av
bøker til inviterte barn. Siden vi ikke kunne ha
juleverksted, fikk barna utdelt poser med ting
de kunne lage hjemme. Dessverre måtte
sangkorets konsert avlyses, og det var stor
spenning om hvordan julaften ville bli. Det ble
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MENIGHETSNYTT– Stavanger
en samling for 50 personer pluss medvirkende,
og streaming til de som måtte ønske å se det
hjemmefra. Det ble gjensyn med Håkon
Bastiansens gamle flanellograf om juleevangeliet. Det var sang av Harald Sævik og
Flavia Elisa Olivieri Askevold. Tredje juledag
var det igjen full kirke, det vil si 50 personer.
Marit Bjørnevik talte, og organist Ole
Hodnefjell hadde med seg blåsere. Det var stor
stemning da vi fikk synge julens sanger.
Januar og deler av februar har det blitt digitale
samlinger av ulik karakter. Det kan du lese om
et annet sted i bladet.
Bilder fra opptak til digital gudstjeneste og
fra julaften

Økonomi
I skrivende stund er ikke regnskapet helt
ferdig. Det har vært knyttet stor spenning til
hvordan inntektene ville bli når kirken har
vært nedstengt så lenge. Vi er veldig glade for
at mange har gått over til faste bidrag, særlig
med skattefradrag. Har du ikke fått det til
enda, så ta kontakt så skal vi hjelpe deg for å
få det til. Selv om kirken åpner igjen, er vi
svært takknemlig for å få penger på konto i
stedet for kontanter. Vi har selvfølgelig mistet
en del av løskollekten, men det har også vært
mye mindre utgifter - blant annet til strøm. Vi
er takknemlig for de gavene vi har fått til å
sette i stand grupperommet, og det er gjort en
del med det elektriske anlegget. Oppgradering
av det elektriske anlegget vil også pågå i 2021,
og til dette trenger vi midler. Takk for at du er
med og gi.

Nyåpning
Det er ikke helt enkelt å forholde seg til alle
smittevernregler, smittepress og så videre.
Menighetsrådet hadde møte mandag 22.
februar. Menighetsrådet har hatt en lang pause
i pandemien, så det har stort sett vært
arbeidsutvalget som har samme vært samlet på
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MENIGHETSNYTT– Stavanger
nett for å ta i løpende avgjørelser. Nå var det
imidlertid mulig å samle nesten alle til et
fysisk møte. Usikkerheten for oppstart er
stor,særlig siden vi har medlemmer fra mange
forskjellige kommuner. Reglene sier at man
helst ikke skal krysse kommunegrenser til
religiøse samlinger. Dette er en anbefaling, og
ikke et påbud, så det er ikke en regel vi
normalt vil følge, hvis vi følger de andre
smittevernseglene med god avstand og
håndhygiene, og selvfølgelig holde seg
hjemme om man ikke er frisk. Hele tiden
overvåkes
det
lokale
smittetrykket.
Menighetsrådet har valgt å ikke åpne for
gudstjenester før 14. mars, da det var
vanskelig å få alt på plass samtidig med
prestens sykemelding og skolens vinterferie.

Så da er det bare å håpe at smittetrykket er
lavt, og at vi kan møtes til vanlige samlinger
fra midten av mars. Det planlegges
gudstjenester i påsken, og kirken sentralt har
altså en digital løsning for påskens samlinger.
Vi registrerer at vi med digitale samlinger når
en del mennesker som ikke vanligvis kommer
til våre gudstjenester, i hvert fall ikke så ofte.
Vi vil arbeide med hva vi har lært i denne
koronatiden, og hvordan vi skal være kirke
fremover. Det vil også være ett av temaene på
menighetskonferansen. Det utstyret som vi har
brukt til å lage digitale samlinger er stort sett
presten sitt utstyr. Så tenker vi at det er
verdifullt med digitale kirke, i tillegg til de
fysiske samlingene, så trenger vi midler for å
kunne investere i utstyr som kan formidle våre
samlinger.

MENIGHETSKALENDER – Stavanger
Fast ukeprogram
Tirsdager:
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime. Ta med niste.
Kaffe / te serveres
Kl.19.00 Sangkoret øver (Innstilt inntil videre)
Onsdager:
Kl.18.00 Norskkurs undervisning på nett
Kl.19.00 Samtalegruppe på nett
(vi håper å åpne for fysisk samlinger etter
påske)

Torgeir Tveter taler
‘La dere forsone med Gud’
SØNDAG 21. MARS MARIA
BUDSKAPSDAG
Kl.11.00 Gudstjeneste.
Torgeir Tveter taler
‘La det skje med meg som du har sagt’
Torsdag 25. mars
Kl.18.30 Kveldsbønn
Kl.19.00 KYM

Tirsdag 9. mars
Kl.19.00. Menighetskonferansen. (årsmøte)
Tilsynsprest Ingull Grefslie leder.
Rapporter, regnskap og valg

SØNDAG 28. MARS PALMESØNDAG
Kl.11.00 Gudstjeneste
Marit Bjørnevik taler.
TORSDAG 1. APRIL SKJÆRTORSDAG
Kl.18.00 Nattverdgudstjeneste i Stavanger.
Hilde og Torgeir Tveter.

Torsdag 11 mars
Kl.18.30 Kveldsbønn
Kl.19.00 KYM

FREDAG 2. APRIL LANGFREDAG
Kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste i Sandnes
Hilde og Torgeir Tveter.

SØNDAG 14. MARS 4. SØNDAG I
FASTETIDEN
Kl.11.00 Gudstjeneste.

7

MENIGHETSKALENDER – Stavanger
SØNDAG 4. APRIL. PÅSKEDAG
Kl.11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter taler

Torsdag 22. april
Kl.18.30 Kveldsbønn
Kl.19.00 KYM

Torsdag 8 april
Kl.18.30 Kveldsbønn
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 25. APRIL
Kl.11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter taler
Tro og tvil. ‘Det ondes problem’

SØNDAG 11. APRIL
Kl. 11.00 Sinnsrogudstjeneste i Sandnes
Kl. 19.00 Taize-bønn i Stavanger
Metodistkirke

SØNDAG 2. MAI
Kl.11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter taler
Tro og tvil. ‘Livets to utganger?’

Fredag 16.april
Kl.19.00-22.00: Kurs i trosspråk ved Ommund Torsdag 6. mai
Kl.18.30 Kveldsbønn
Rolfsen og Sten Sørensen. Se omtale annet
Kl.19.00 KYM
sted i bladet
SØNDAG 9. MAI
Lørdag 17.april
Kl.11.00-15.00: Kurs i trosspråk ved Ommund Kl.11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter taler.
Rolfsen og Sten Sørensen
Tro og tvil. ‘Be, så skal dere få’.
SØNDAG 18. APRIL
Kl.11.00 Gudstjeneste
Torgeir Tveter taler
Tro og tvil. ‘Vitenskap og tro’

SØNDAG 16. MAI. SØNDAG FØR PINSE
Ingen Gudstjeneste!
SØNDAG 23. MAI. PINSEDAG
Kl.11.00 Gudstjeneste.
Torgeir Tveter taler
‘Levende vann’

FELLESSTOFF
BEKLAGELSE FRA
METODISTKIRKEN

personer krenkelser, skade og lidelse i stedet
for verdighet. Dette er i strid med evangeliet
om Guds ubetingede nåde og kjærlighet.
Det var Metodistkirken i Norge sin Hvert menneske er skapt i Guds bilde, og
årskonferanse som 20. november 2020 vedtok elsket av Gud.
at det skulle gis en beklagelse til LHBT+
-personer. Selve utarbeidelsen av teksten ble Til Brobyggeren sier hovedstyrets leder
overlatt til Metodistkirkens hovedstyre. Nå har Audun Westad at det er med sorg vi erkjenner
hovedstyret oversendt beklagelsen. Den lyder at vi som kirke har såret andre. Vi har ikke
slik:
klart å tilby den tryggheten mennesker skal
Metodistkirken i Norge innrømmer og kunne forvente. Derfor er det nødvendig at vi
beklager de fordømmende holdningene og som kirke nettopp tar et oppgjør med dette, og
handlingene som har påført LHBT+ber oppriktig om unnskyldning og tilgivelse.
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FELLESSTOFF
Smerten blir til glede
Påskefortellingen
har mye smerte i
seg. Fysisk og
psykisk
smerte.
Jesu smerte, og
menneskers smerte.
Jeg undrer meg på
om ikke det var slik
for Jesus som det
ofte er for oss
mennesker – at den
psykiske smerten er verst. For oss kan
smerten, frykten og sorgen gjør det vanskelig å
være den vi egentlig ønsker å være. Kanskje
var det slik for disiplene disse dagene.
De som lovte at de skulle be for Jesus da han
hadde det vanskelig, de klarte bare å holde ut
en liten stund. De var overveldet, ikke bare av
søvn, men også av sorg. Og da Jesus trengte
deres støtte, var de ikke i stand til å gi den.
Jesus kjenner skuffelsens, ensomhetens og
dødsangstens smerte der i Getsemanehagen.
Han som Jesus trodde var en venn, sviktet ham
på den verst tenkelige måten, ved å utlevere
ham til soldatene. At et kyss kan gi så mye
smerte! En av dem Jesus hadde lært å vende
det andre kinnet til, griper i sin fortvilelse til
vold, og hugger øret av yppersteprestens
tjener. Han som hadde lovet å stå ved Jesu side
uansett, ja om nødvendig dø med ham,
opplever det han ikke trodde var mulig.
Smerten over sitt eget svik. Ord han aldri
drømte om at han skulle si blir slynget ut i
natten.

han var den han var. For hvert piskeslag mistet
hans øyne sin glans. Det var en uutholdelig
smerte. Og tornene fra kronen de hadde flettet
boret seg inn i hans hode. Men hvilken smerte
var verst? Hud som ble flerret, eller latter og
hånsord da de kledde ham i den purpurrøde
kappen og «hyllet» ham som konge? Også på
korset, hvor den fysiske smerten er
ubeskrivelig, blir Jesus møtt av hånsord og
mobbing. Midt i dette kjenner Jesus på
smerten over at menneskene rundt ham ikke
forstår, ikke vet hva de egentlig gjør, og han
ber om tilgivelse for dem.
Mennesker har til alle tider kjent på smerten.
Smerten over venner som ikke holdt ord,
smerten over at den man trodde var en venn
sviktet, smerten over å ikke bli trodd og ikke
bli forsvart, smerten over ikke å bli sett, ikke
regnet med, smerten over sårende ord som ble
sagt, smerten når den man elsker lider, smerten
når de man elsker vender seg bort fra verdier
man har forsøkt å lære dem, torturens smerte,
smerten og angsten i møte med døden. Fordi
Jesus holdt ut smerten, den fysiske og den
psykiske, så vet vi at uansett hva vi kommer til
å møte av smerte i livet, så vil vi aldri gå
igjennom det alene. Uten at han rekker ut sin
hånd til oss. Noen ganger er den hånden
vanskelig å se. Det er for mørkt! Men vi kan
vite at den alltid er der.

Smerten var i hvert skritt de tok på vei mot
graven. Smerten og sorgen. I sin sorg så de
ikke hånden som var rakt ut til dem, lyset som
var på vei, håpet som lå gjemt i smerten, livet
som sprang frem fra døden. Men så får de
møte den oppstandne, og smerten er glemt,
gleden og håpet sprenger seg frem. Han er
Mennesker som Jesus før hadde fått
oppstanden!
anerkjennelse hos, vendte seg nå mot ham og
hånet ham. Med ord såret de ham gang på Så kan vi holde ut i vonde tider, så vet vi Gud
gang, og deres latter trengte seg inn i hans ører er nær selv når vi lider, så kan vårt brutte håp
og sinn. De torturerte ham, for det han sa, eller som solen stige, så kan vi se at kommet er
var det for det han ikke sa, eller var det fordi Guds rike. Gud er hos oss!(fra sangen
Håpstango)
Hilde Kr. Hannestad Tveter.
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FELLESSTOFF
Kurs i trosspråk i Sandnes
16-17 april arrangerer
våre to menigheter kurs
i trosspråk i Metodistkirken i Sandnes. Her
finner
du
litt
informasjon om kurset.
Det er også laget en
brosjyre med fyldigere
informasjon. Den finner du på papir i kirken,
eller du kan få den tilsendt på mail. Ta kontakt
med en av prestene. Invitasjon til kurset
sendes også ut til andre menigheter i vårt
område.
Kursholdere
Ommund bor på Evenskjer ved Harstad. Han
kom til kristen tro gjennom ungdomsarbeidet
til Metodistkirken i Sauda. Han har i mange år
ledet Naturlig menighetsutvikling (NaMu) i
Norge, og har en magistergrad i sosilogi. Sten
Sørensen bor i Lyngdal og er pastor i
Stavanger misjonskirke. Sten er utdannet ved
Baptistenes Teologiske Seminar og har vært
pastor i ulike menigheter og kirkesamfunn.
Han er også forfatter av et tjuetalls bøker,
blant flere bøker om menighetsplanting og
menighetsutvikling sammen med Ommund.
Hva er trosspråk?
Kurset vil gjøre deg bevisst på når du har best
kontakt med Gud: Er det når du er ute i
naturen eller når du hengir deg i lovsang eller
når du leser Guds ord eller formidler Guds
kjærlighet til andre eller når du møter Gud i
den ordløse stillheten eller når du tar imot
nattverden eller….?
Trosspråk er det ”språket” du bruker når du
erfarer at Gud er nærmest. Det er ni trosspråk:
sensorisk, rasjonelt, læremotivert, bibelmotivert, delende, asketisk, entusiastisk,
mystisk og symbolsk.
Målsetting og metode
Kurset har 6 målsettinger som både handler
om å bli kjent med eget trosspråk og
menighetens trosspråk, og også andres
trosspråk for på den måten å utvide egen

gudserfaring. Målene gjennomføres gjennom
foredrag, fortellinger, undervisningssamtale,
spørsmål og svar, individuell trosspråkstest og
mye gruppearbeid.
Kurset forutsetter at hver deltaker kommer til
kurset med en gjennomført trosspråkstest og
med heftet Engasjert trosliv.
Påmelding, pris og tider
Send e-post til sandnes@metodistkirken.no
innen 7. april.
Lokal kontaktperson er Hilde Hannestad
Tveter tlf. 930 45 269.
Pris: 600,- kroner pr. deltaker. (faktura sendes
ut ved påmelding).
Kurskontingenten inkluderer trosspråkstesten,
kurskompendium og enkel servering.
Kurset starter fredag kl.19.00 og varer til
kl.22.00. På lørdag starter vi kl.11.00, og
avslutter kl.15.00.

Sten Sørensen

Ommund Rolfsen

12. til 13. mars 2021 er de nye datoene for den
utsatte STEG-konferansen som opprinnelig
var planlagt helga etter at Norge stengte ned i
mars i fjor. STEG er en konferanse på nett for
mennesker som brenner for, er med på, eller
tenker på å starte nye trosfellesskap. Det er
Metodistkirkens
Nasjonale
team
for
menighetsplanting som arrangerer STEG.
Teamet består av Helene Benedikte Granum-

10

FELLESSTOFF
Aanestad, Magnus Løvland, Kristin Odén
Broback og Jon Løvland, og det er Kristin og
Magnus som er verter for denne digitale
konferansen. Konferansen vil foregå via
Zoom. Foredragsholderne kommer både fra
egne rekker og fra andre sammenhenger:
Biskop Christian Alsted, Helene Benedikte
Granum-Aanestad, Kristin Odén Broback,
Janne Våje Nielsen fra Frelsesarmeen,
Kristian Landro fra Huskirker i Sauda og Geir
Undheim fra Salt Voss. Det blir også flere
innspill fra metodister som er i gang med å
danne nye trosfellesskap, med erfaringsdeling
og inspirasjon. Tre av dem du vil møte er
Ximena Urup Engbjerg, Martine Dahl
Jørgensen og Egil Hægeland. Du kan melde
deg på på Metodistkirken i Norge sin
hjemmeside eller facebookside. Der finner du
også programmet, og mer informasjon.

Digitale gudstjenester
I vårhalvåret 2020 lagde våre to menigheter
noen få digitale gudstjenester sammen. Blant
annet en gudstjeneste for hele Metodist-Norge
og en sinnsrogudstjeneste. I sommer og til
godt ut på høsten kunne vi ha kirkene åpne, og
digitale gudstjenester ble ikke prioritert. Da
kirkene ble stengt igjen i november, begynte vi
å snakke om hva vi kunne gjøre videre.

Hilde Tveter under opptak i Stavanger
Da Sandnes menighet fikk et kamera i gave,
ble det mer realitet i det og Sandnes gjorde

noen prøver med direkte streaming av
gudstjenester til en testgruppe på facebook i
desember. Julaften sendte begge menigheter
direkte til sine facebookgrupper. Så kom et
nytt år, med ny nedstenging av kirkene våre.
Da bestemte vi oss for å forsøke å lage digitale
gudstjenester hver søndag så lenge kirkene er
stengt. Fra 3.januar og frem til nå har vi sendt
digitale gudstjenester på våre YouTube-kanaler
hver søndag, bortsett fra en. De fleste har vi
samarbeidet om. Vi har også forsøkt å variere
innholdet. Vi har hatt troshistorier i stedet for
preken, misjonsgudstjeneste og sangkveld.
Sangen og musikken har også vært variert.
Flere solister har bidratt, og sangere fra
sangkoret i Stavanger har vært med som
forsangere. Og vi har både hatt orgelmusikk,
flygel/piano, gitar og trommer. Tusen takk til
alle som velvillig har stilt opp for å gjøre
opptak – og vært tålmodig når vi måtte gjøre
både med fire og fem opptak! Tusen takk også
til Torgeir Tveter og Jan Nicolaisen som har
hatt ansvar for filming og redigering. Det er
ikke få timer som går med til dette! Vi har lært
utrolig mye i denne digitale verden, og håper
at mange har glede av gudstjenestene vi
sender. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger, og det setter vi stor pris på. Det gir
inspirasjon til å fortsette å gi et digitalt tilbud,
også når vi kan åpne kirkene igjen. Vi setter
også pris på gaver til dette arbeidet. De kan gis
til menighetenes ordinære kontoer, eller
menighetenes Vipps-nummer. (Side 2 i bladet)
Vi håper at vi snart
kan samles mange i
kirkene våre igjen, og
at det digitale tilbudet
vil fortsette i en eller
annen form, slik at de
som ikke har mulighet
til å komme til kirken,
også kan få dele gudstjenestefellesskapet.
Jan Nicolaisen under opptak
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MENIGHETSKALENDEREN - Sandnes
Onsdag 03.mars:
Kl.11.00: Turgruppe
SØNDAG 07.MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste med markering av
kvinnedagen.
Preken ved Marit Bjørnevik. Hilde Tveter
leder. Musikk ved Marit Anne Almås.
Mandag 08.mars:
Kl.18.00: Personalkomitè
Kl.19.00: Menighetskonferanse
Onsdag 10.mars
Kl.11.00: Turgruppe
SØNDAG 14. MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Christina Stangeland Hanssen.
Onsdag 17.mars:
Kl.11.00: Turgruppe
SØNDAG 21. MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Onsdag 24.mars:
Kl.11.00: Turgruppe
SØNDAG 28.MARS PALMESØNDAG
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Skjærtorsdag 01.april
Kl.18.00: Felles kveldsgudstjeneste i
Stavanger. Prestene Hilde og Torgeir Tveter.
Langfredag 02.april
Kl.11.00: Felles pasjonsgudstjeneste i
Sandnes. Prestene Hilde og Torgeir Tveter.
SØNDAG 04.APRIL PÅSKEDAG
Kl.11.00: Felles påskegudstjeneste med
Frelsesarmeen. Sverre Petter Alvsåker og
Hilde Tveter. Sang og musikk ved Christina
Stangeland Hanssen. Sted avklares senere.

Tirsdag 06.april
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest:
Trond Grønnestad. Tema: Rus-scenen som et
sted å høre til. Bevertning
Onsdag 07.april:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, individuell dataopplæring,
sanghalvtime og hyggelig fellesskap.
SØNDAG 11.APRIL
Kl.11.00: Sinnsrogudstjeneste ved Hilde og
Torgeir Tveter. Sang og musikk ved Christina
Stangeland Hanssen. Nattverd. Søndagsskole.
Kirkekaffe
Onsdag 14.april
Kl.11.00: Turgruppe
Fredag 16.april
Kl.19.00-22.00: Kurs i trosspråk ved Ommund
Rolfsen og Sten Sørensen. Se omtale annet
sted i bladet
Lørdag 17.april
Kl.11.00-15.00: Kurs i trosspråk ved Ommund
Rolfsen og Sten Sørensen
SØNDAG 18. APRIL
KL.11.00: Sanggudstjeneste med ønskesanger
ved Hilde Tveter. Musikk ved Marit Anne
Almås. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Onsdag 21.april:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, individuell dataopplæring,
sanghalvtime og hyggelig fellesskap.
SØNDAG 25. APRIL
KL.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Søndagsskole. Kirkekaffe
Onsdag 28.april
Kl.11.00: Turgruppe
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MENIGHETSKALENDEREN - Sandnes
SØNDAG 02.MAI
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Camilla My Hanh Do. Nattverd.
Søndagsskole. Kirkekaffe

Onsdag 12.mai
Kl.11.00: Turgruppe
SØNDAG 16.MAI
Ingen gudstjeneste.
Vi anbefaler gudstjeneste i Sandnes kirke

Tirsdag 4.mai
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrums vårfest. Gjester
er ikke avklart enda. Utlodning. Bevertning.
Onsdag 19.mai:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
Onsdag 05.mai:
håndarbeid, individuell dataopplæring,
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
sanghalvtime og hyggelig fellesskap
håndarbeid, individuell dataopplæring,
sanghalvtime og hyggelig fellesskap.
SØNDAG 09. MAI
Kl.11.00: Familiegudstjeneste ved Hilde
Tveter og speiderne.
Musikk ved Marit Anne Almås. Kirkekaffe

Neste nr kommer ca 20. mai

Økonomi!
Et stadig tilbakevendende tema. Året 2020 ble spesielt også i denne sammenheng. Med stengt
kirkebygg forsvant de vanlige kollekt-inntektene både til menighet og misjon. Heldigvis ble
strømmen ekstremt billig, samtidig som også andre kostnader ble minimale når det ikke var
noen arrangementer i kirken. Dette resulterte hyggelig nok i et årsregnskap som ble ca kr. 100
000,- bedre enn budsjettert. Likevel driver vi et underskuddsforetak, og må klare å heve
inntektsnivået om menigheten skal overleve på lang sikt. Da tenker jeg det hadde vært kjekt om
vi alle betalte inn det vi vanligvis gir i kollekt, f.eks. en gang pr måned. Da vil vi i alle fall få de
pengene vi normalt ellers ville fått inn. Bruk bankto. eller Vipps på side 1 i bladet. Evt overvei
om du kanskje kan tenke deg et fast månedstrekk. Kontakt i såfall Hilde Tveter så blir det raskt
ordnet. Vi takker ellers for alle gaver vi har mottatt i denne vanskelige tiden.
Jan Nicolaisen, kasserer.
*************'
Vi skal møtes når dette er over,
ved et bord i en smekkfull kafé,
i en kirke, i midtgangens vrimmel
mot Guds alter og det som skal skje.
Vi skal feire og synge og le.

Men alt nå vet vi svaret, vi vet det.
Det å elske hverandre er alt,
bære byrder når en har for mye,
holde oppe når noen har falt.
Til å elske, til det er vi kalt

Vi skal gi til hverandre et løfte,
at vi møtes når veien er gått.
Når det mørke og vonde er bak oss,
når den prøven vi fikk, er bestått,
skal vi dele det svar vi har fått.

Hans Olav Mørk
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
hun ble rammet av slaget, og helsen ble
Minneord om
gradvis dårligere. Natt til 7. januar sovnet hun
Sissil Bruun Sørensen
stille inn med sine nærmeste rundt seg.
Sissil Bruun Sørensen ble født 27.mai 1959 i
Levanger. Hun var Karin og Kjell Sørensens
første barn. Siden kom
søsknene Tormod og
Heidi. Familien bodde
noen år i Oslo, før de
kom til Sandnes i 1968,
da Kjell fikk tjeneste
som
prest
i
Metodistkirken
her.
Sissil var veldig glad i
sang og musikk, og
spilte selv piano, og kornett i Trones
skolekorps. Sissil giftet seg, og flyttet til
Egersund. Da ekteskapet tok slutt, flyttet Sissil
og døtrene, May Camilla og Siv Cathrine,
tilbake til Sandnes. Som alenemor jobbet Sissil
hardt for å skaffe et godt livsgrunnlag for seg
og jentene. Hun hadde flere jobber, og begynte
etter hvert også med studier. I denne tiden var
foreldrene gode å ha. Sissil tok mastergrad i
management og i kulturmøter, og jobbet i SAS
servicepartner og som HMSQ-leder i Eurest.
Hun var også med å starte catering og
forpleiningsfirmaet 4service. Sissil var veldig
samfunnsengasjert, og var spesielt opptatt av
de sårbare i samfunnet. Hun engasjerte seg i
arbeidet for papirløse asylsøkere, både
gjennom organisasjonen Rettferdighet i
asylpolitikken, og ved å se og hjelpe
enkeltmennesker. Hun var raus med gevinster
til vår menighets årlige utlodning til inntekt for
menighetens misjonsprosjekter i Afrika. Etter
hvert ble familien utvidet med 7 barnebarn, og
det å være mormor var en stor glede for Sissil.
I mai 2012 ble Sissil rammet av hjerneslag, og
livet endret seg veldig. Hun flyttet inn i
Firkanten - en omsorgsleilighet på Lura. Selv
om slaget hadde skadet noen funksjoner så
hadde hun fortsatt interesser, og var engasjert i
samfunnet. Hun fulgte med på nyheter, fulgte
forelesninger på nett, og hun hørte mye på
lydbøker. Sissil levde med mye smerter etter at

Sissil ble begravet fra vår kirke 20.januar.
Sissils døtre og noen av barnebarna hadde
minneord og leste dikt i kirken, og prest Hilde
Tveter forrettet.
Vi lyser fred over Sissils gode minne!
Familien takker for all vennlig deltagelse, og
for gaver på over kr. 20 000 til organisasjonen
«Dråpen i havet» som hjelper mennesker på
flukt.

Vi gratulerer
Heather Jourdan som
blir 70 år 16.mars.
Heather er opprinnelig
fra Skottland, og kom
til Norge i 1975, i
forbindelse med at
mannen, Charles, fikk
jobb i Norge. De ble
først medlemmer i
Metodist-kirken
i
Stavanger, før de
flyttet sitt medlemskap til Sandnes i 1983.
Heather har vært engasjert i mye av
menighetens arbeid gjennom mange år. I dag
er hun sekretær i menighetsrådet, lærer i
søndagsskolen, en av lederne i barne og
familiearbeidet og svært aktiv i Kreativ kafè.
Misjon står Heathers hjerte nær, og hun bidrar
med nydelige håndarbeid i søm og strikk til
menighetens misjonsmarked hvert år. Heather
har i hele sitt yrkesaktive liv vært lærer, og
hennes omsorg for og kompetanse med barn,
er gull verd i møte med barna i menigheten
vår. I tillegg til alle tjenester i menigheten, har
Heather også vært prestekone i flere
menigheter. Metodistkirkene i Stavanger og
Egersund, i tillegg til vår egen menighet, har
hatt glede av å ha Heather og Charles som
prestepar. Menigheten takker for din flotte
tjeneste gjennom mange år, og ønsker deg
Guds velsignelse over dagen og fremtiden!
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Fastmonterte stoler blir til
tilviste plasser!
Endelig har det blitt forandring i regjeringens
smittevernregel om fastmonterte stoler.
Fastmonterte stoler blir til anviste plasser. Det
betyr at vi kan ha arrangementer for inntil 100
personer når de sitter på faste, tilviste plasser.
Men det er fortsatt med 1 meters avstand. Vi
kan selvsagt ikke samle 100, men vi kan samle
rundt 30 mennesker i kirkerommet, og med
sideskipet opp mot 50. Det betyr at vi kan
sette i gang alle våre aktiviteter igjen. Første
gudstjeneste blir 28. februar. Menighetsrådet
samles 24.februar for å bestemme når de andre
aktivitetene starter opp igjen. Følg med på
facebook og hjemmeside. Vi gleder oss over at
vi endelig kan samles i kirken igjen! Vi håper
smittesituasjonen holder seg lav i vårt område,
men vi må være forberedt på innstramminger
om vi skulle få et smitteutbrudd.

Menighetskonferanse
Vi innkaller til menighetskonferanse på
selveste kvinnedagen mandag 8.mars kl.19.00.
Tilsynsprest Ingull Grefslie leder konferansen,
og holder andakt. Vi vil gå igjennom rapporter,
regnskap/budsjett og foreta valg. Det er viktig
at vi støtter opp om menighetskonferansen.
Det handler ikke bare om det som har vært,
men også om å se fremover, og samtale om
hva vi ønsker for menigheten vår. På grunn av
at fastmonterte seter har blitt til tilviste plasser,
kan vi nå samle mange flere i kirken, så da vil
menighetskonferansen gå som normalt.
Rapportheftet vil bli sendt ut på mail noen
dager før, og noen eksemplarer på papir vil
ligge til utdeling i kirken.

Codevpro hatt mulighet til å følge opp
prosjektet.
Da de endelig kom dit på
inspeksjon i slutten av november viste det seg
at landsbyen ikke hadde gjort det som var
avtalt, og de var heller ikke motivert til å gjøre
egeninnsats i prosjektet. Pengene har derfor
blitt flyttet til et nytt prosjekt. Det nye
prosjektet er fortsatt i Liberia, i landsbyen
Jundu, som ligger 2,5 timer fra hovedstaden
Monrovia. Vi skal være med å renovere og
bygge barneskole og ungdomsskole i Jundu
town. Skolen tilbyr den eneste grunnskolen for
en befolkning på 4500 innbyggere og
elevmasse på rundt 400 elever. Det er for tiden
15 lærere på skolen. Selve skolebygningen har
store behov. Det er stor slitasje på bygningen,
og det meste av taket lekker. Tømmeret på
taket er ødelagt, dører skadet, benker og
skrivebord faller fra hverandre eller de
mangler helt. Dette gjør skoledagen vanskelig
for studenter og lærere, spesielt i regntiden.
Når skolen er ferdig vil den bestå av ni
klasserom, lærerbolig, bibliotek og kontorer
for
skoleadministrasjon,
latriner
og
vannpumpe. Landsbyen livnærer seg for det
meste på landbruk med fokus på produksjon
av kassava som inntektskilde. Vi gleder oss til
å bidra, og de pengene vil allerede har samlet
inn vil bli overført til dette nye prosjektet. Vi
har også fått bilder fra Jundu. Det er alltid fint
å ha noen ansikter å relatere til.

Bytte av misjonsprosjekt
Vi har nettopp fått beskjed fra misjonskonsulent Anne Ng Forster at vi må bytte
misjonsprosjekt. På grunn av koronapandemien og regntiden har ikke ledelsen i
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Juleavslutning på Kreativ kafè

Sinnsrogudstjenesten







er et tilbud som kan gi livsmot og håp
til alle som trenger Guds hjelp i
hverdagen (og hvem gjør vel ikke
det?)
er en åpen samling for alle som har
lyst til å komme
er en annerledes og livsnær
gudstjeneste bygget rundt Sinnsrobønnen gir rom for stillhet og
ettertanke, bønn og enkle livsnære
fortellinger
har en kortere betraktning kalt «fra
hjerte til hjerte» istedenfor en vanlig
preken
byr på variert musikk
tilbyr mulighet for lystenning,
forbønn og nattverd

Heldigvis var det mulig å gjennomføre
juleavslutning på Kreativ kafè. Nærmere 20
mennesker var innom i løpet av disse 3
timene. En av dem var Gunnar Barstad som
gledet oss med julemusikk på piano. Kari Elise
Handeland leste så fint Ajax, og det var
fornøyelig å høre på. Noen ord fra presten ble
det også tid til. Og vi koste oss med gløgg og
klementiner, i tillegg til vaflene som alltid er
på plass. Hyggelig prat med god avstand setter
så mange pris på. Vi savner å møtes i det nye
året!

Deilig er jorden ljomet i
Langgata

Om kvelden på Luciadagen 13. desember

samlet
det
seg

mennesker fra mange
menigheter i Langgata.
Noen
hadde
tatt
Menighetsrådet har bestemt at vi vil arrangere initiativ til at vi skulle
en sinnsro-gudstjeneste denne våren. Dersom synge Deilig er jorden
det blir godt mottatt, vil vi vurdere å fortsette som en adventshilsen til
med det på regelbyen, samtidig som vi
messig basis. Torgeir
lyste opp gågata med mange fakler. Det var
Tveter
har
lang
også intervju med ordfører Stanley Wirak og
erfaring med sinnsroprost Ludvig Bjerkrheim. Det hele ble filmet,
gudstjenester – både
og ble et innslag i nettprogrammet «Julekort
fra Sarpsborg og i
fra hele Norge» som Norges kristne råd var
Stavanger. Han vil ha
ansvarlig for. Det var en flott (og veldig kald)
ansvaret for vår første
opplevelse å synge Deilig er jorden sammen
sinnsroguds-tjeneste
med kristne søsken fra mange ulike
som
finner
sted
menigheter. Rolf Undal, Torgeir Tveter og
11.april.
Hilde Tveter deltok fra Metodistkirken.
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Advent og jul i kirken
Etter at kirken hadde vært stengt i hele
november, var det stor glede da vi kunne åpne
for gudstjenester og Kreativ kafè i desember.
2.
søndag
i
advent
hadde
vi
adventsgudstjeneste med tema «Rydd vei for
Herren». Hilde Tveter ledet, og holdt dagens
preken, og musikken var med Camilla My
Hanh Do. 13.desember skulle vi hatt lysmesse
med Luciaopptrinn, men det var ikke mulig å
gjennomføre i forhold til smittevernregler. I
stedet ble det en adventsgudstjeneste for alle
Tenning av adventslys
generasjoner. Vi hadde mye av det samme
programmet som i en lysmesse, og viste
fjorårets Luciaopptrinn på storskjerm. Eva
Skarung ledet, og Hilde Tveter hadde andakt
om stjerner og lys. Vi fikk lytte til vakker sang
av Julian Fransisco Ozorio, med tonefølge på
piano av Marit Anne Almås. 4.søndag i advent
var det «Vi synger julen inn». Da var vi så
heldige at vi hadde med oss flere flinke
musikere. Cecilia Rossi på obo, Eirik A.
Paulsen på orgel/piano, Christina S. Hanssen
på piano og sang, og Herbjørn Hanssen på
piano. Det var en fryd å høre når Cecilia,
Christina og Eirik spilte Adeste fideles til
Hilde som Josef
innledning! Vi sang julens sanger – både de Julian Fransisco Ozorio
gode, gamle og nyere julesanger. Hilde Tveter
hadde julerefleksjon over Marias lovsang.
Ekstra hyggelig var det at mange hadde funnet
veien til kirken denne dagen. Heldigvis kunne
vi også ha gudstjeneste på julaften.
Familiegudstjeneste ble det, men dessverre
denne gangen uten barn. Presten tok likevel på
seg rollen som Josef, og formidlet
julefortellingen sett gjennom hans øyne. Vi
fikk lytte til vakker musikk både på orgel og
piano av Eirik A. Paulsen, og nydelig sang av
Cathrine Skarung. Med juleevangeliet nydelig
lest på nynorsk av Eva Skarung, var
julestemningen på plass. Dette skulle vise seg
Cathrine og Eirik
å bli den siste gudstjenesten i kirken vår på
mange uker. Vi er takknemlige for at vi fikk en
tilnærmet normal jule og adventstid i kirken!

17

DET SKJEDDE – Sandnes
Mange flotte turer for Turgruppa
Oppgradering av parkeringsTurgruppa har møttes de fleste onsdager i
plassen og ledige plasser
siden november, siden det nesten ikke har vært
Kreativ kafè de siste månedene. Det har blitt
mange fine turer til ulike steder – som f.eks
Sandvedparken, Stokkelandsvannet, Arboretet,
Solastranden, Borestranden og Gandsfjorden
ved Gausel. Og det har vært så mye fint vær
på onsdager! Vi har vært alt fra 2 til 6 stykker
på disse turene. Og det er absolutt plass til
flere! Vi går i passe tempo, og har alltid pause
med matpakke og varm drikke.
Kombinasjonen trim og sosialt fellesskap er jo
super. Er du interessert i å være med, så ta
kontakt med Hilde Tveter, så får du invitasjon
hver onsdag. Når Kreativ kafè kommer i gang
igjen, blir det tur og Kreativ kafè annen hver
gang.

I november fikk parkeringsplassen vår en
oppgradering. Avløpskummen ble reparert, og
det ble lagt et dekke med oljegrus. Tusen takk
til dugnadsgjengen som var med å rake grusen
utover! De siste månedene har to stykker sagt
opp sin parkeringsplass hos oss. Det betyr at vi
har litt flere plasser å disponere. I tillegg til
plassen hvor det står Metodistkirken, gjelder
det plassene med nummer 3 og 9. Men vi vil
gjerne leie ut et par av dem, så spre gjerne
nyheten om at vi har ledige plasser.
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DET SKJEDDE – Sandnes
SANDNES MS
2021 startet med en kraftig nasjonal nedstenging og vi kunne ikke starte opp
igjen før mandag 25. januar. Vi ble derimot belønnet med et flott vintervær så vi
har vært på både aketurer og bålturer. Mørkt og kaldt har det vært, men det setter
ingen stopper for dagens speidere! Det har vært en god gjeng, både ledere og
speidere som har møtt opp på tur hver mandag. Vi fortsetter å møtes ute, og har
ute-program for hele våren. Når bål-sesongen er over, rundt påsketider, er planen
å ha en «topp-tur-måned», før våren går over i sommer, grill- og badesesong.
Hilsen Sandnes MS
«Vi brenner for deg»

Regestranden 25/1

Gapahuken på Gramstad

Båltur til Gramstad 25/1

Aketur på Varatun 8/2
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A
Returadresse:
Metodistkirken
Vaisenhusgt. 7
4012 Stavanger
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