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FRA INNSIDEN
Guds pust
Les Johannes 20, 19-22
Da Gud skapte mennesket blåste han sin pust inn i det. Guds pust gav
liv. Derfor er det kanskje ikke så rart at Jesus puster på disiplene når
han møter dem etter oppstandelsen og gir dem den hellige Ånd. Pust
og ånd. På gresk er faktisk det samme ord. Pneuma. Det betyr luft i
bevegelse- både pust og vind. Og ånd. Det er tre ting som det er viktig
for Jesus å formidle til sine venner. Fred, nærvær og Ånd. Fred og
pust henger også sammen. Hva skjer med pusten når vi blir redde? Vi
puster fortere, og blir det riktig ille kan vi begynne å hyperventilere.
Da må vi ha noen som kan hjelpe oss til å trekke pusten ordentlig med å fortelle oss at vi skal ta
lange, dype pust. Tenk på uttrykkene «en pust i bakken» og «pusterom». Begge er uttrykk for å
hvile. Under en anstrengelse trenger vi en pust i bakken for å hente oss inn igjen. I livet trenger
vi små pusterom i hverdagen for å kunne klare våre små og store utfordringer. Senke skuldrene
og trekke pusten ordentlig. Hvile, fred og pust hører sammen.
For Jesus er det viktig at vennene hans får del i freden. Han understreker det med å si det 2
ganger når han kommer til dem etter oppstandelsen. Og ordene om fred når disiplenes urolige
hjerter. Og så puster han på dem. Ånden skal hjelpe dem å erfare Jesu nærvær i sine liv også når
han forlater dem, og den skal hjelpe dem å bringe Jesus ut til andre mennesker. Også vet vi at
Ånden på en helt spesiell måte manifesterer seg svært synlig på pinsedagen noen uker senere
etter denne stillferdige overbringelsen av Ånden. Og da er det ikke bare var en rolig pust, men
en kraftig vind som fyller hele rommet.
Vi trenger også Guds pust. Vi trenger pusterom sammen med ham i vår hverdag. Det er
livsviktig for oss om vi skal kunne leve som Jesu etterfølgere i dag. Jesus inviterer oss til å
komme til ham med alt det som vi bærer på. Han ønsker å gi oss av sin fred. Midt i vår urolige
verden og våre hverdagsliv, ønsker han å være en kilde til fred og ro i vårt indre. Det er helt
sikkert forskjellig hvordan vi har det i denne tiden vi lever nå. Noen kan kjenne på fred og hvile,
andre på uro og usikkerhet, noen på tro og visshet, andre på tvil og undring, noen på glede,
andre bærer kanskje på sorg. Uansett hvordan vi har det: Jesus kommer til oss akkurat slik han
kom til engstelige disipler. Han puster også på oss. Den livsviktige pusten. Han kommer med
fred, Ånd og nærvær!
Guds fred som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Amen
Hilde Kr. Hannestad Tveter
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
LYSUNKT I EN ‘KIRKESTENGT’ TID!

Konserten ble avsluttet med Påskedagens
tomme grav og den romerske soldats nattEr det sant?
JA!
rapport. ‘Æg vakte heila nåttå uden pause,
Er det lov?
JA!
men mæ daggry når solå ris i aust, då såg
Er det påmelding?
JA!
æg at steidn an va fjærna. Æg må melle at
Begrenset plass?
JA!
kråppen æ vekk’.
Midt i Koronatiden?
JA!
Omtrent slik foregikk samtalen mellom Tekst og melodi til ‘Påskeevangeliet’ som ble
undertegnede og menighetsrådets leder fremført i Metodistkirken uka før påske, er av
David Olney. Orginaltekstene i ‘The Stone’ er
Håvard Jøranson en dag midt i mars.
fra 2012, og oversatt til jærsk, ‘Steidn’, av
Hva var det vi snakket om?
‘
Kjetil Skrettingland.
KONSERT!
Hvor?
I Stavanger Metodistkirke! Takk til dere som ga oss muligheten til en
annerledes og god før-påskeopplevelse. Det
Når?
Lørdag 20. mars!
gjorde godt! Så hilser jeg dere alle med enda
et Bratland-sitat:
‘Sama kæ så tynnje, me vett jo dæ: Me
treng’kje frykta, me allr’åleine æ’.
Marit Bjørnevik

Kaare Lindboe

Jeg fikk muligheten, og jeg grep den! Det var
herlig endelig å kunne ‘gå ut’ en kveld. Det
hadde ikke vært de mange anledningene til
‘opplevelser’ det siste året, men nå skulle jeg
på konsert i kirka. 😊 Vi var bare 50, godt
spredt rundt i hele kirkesalen, med den
nødvendige meteren og god avstand til de som
sang der fremme.
Som ‘gammel’ Jærbu var det herlig å høre
Børre Bratland alias General Forsamling
framføre
Påskeevangeliet
på
dypeste
Varhaugmål. Det var et pluss at vi fikk utdelt
sangtekstene før konserten, for dialekt-ordene
i den mørke, nesten søvnige ‘snakkesyngingen’ til Bratland var ikke alltid like lett
å få tak på. Men Påskebudskapet ble forkynt!
Vi ble dratt med i sangene ’Jerusalem i mårå’,
‘Eselvrinsk’ og ‘Barabbas’ og røffe ‘Forhøyr’.
Børre
Bratland
tok
oss
med
på
Skjærtorsdagens måltid og Langfredagens rop.
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døde lørdag 24.april på SUS med sine
nærmeste rundt seg, 81 år gammel.
Tirsdag 4.mai ble han begravet fra Grødem
kirke, der venn og forrettende prest Einar Arne
Garlid lot de 30 som fikk anledning til å være
med, ta del i en verdig og god avskjed både
ved ord og vakker trompetmusikk.
Når familien skriver sine minneord for
Stavanger Aftenblad sier de det slik: ‘Med
Lindboes død er en av de sentrale fotballpersonlighetene i Norge og et standhaftig
avholdsmenneske gått bort’. Ja, det er mange
som samstemmer i denne beskrivelsen av
Kaare. Kaare Lindboe var et engasjert
menneske, og han tok på seg mange oppgaver
i ulike organisasjoner både innenfor fotball og
avholdsarbeidet, men han engasjerte seg også i
vår menighet. I mange år var han en trofast
støttespiller for sin kjære Reidun i hennes
engasjement i menigheten og spesielt for
Metodistkirkens Sangkor. Søndag 7. desember
2008 bekreftet Kaare sin tro og sin tilhørighet
ved å avlegge sitt medlemsløfte i menigheten.
Kaare var trofast også mot sitt løfte, og gjorde
sin tjeneste bl.a. i personalrådet gjennom flere

MENIGHETSNYTT – Stavanger
år, og presten ble oppringt tidlig hver høst
med påminnelsen: ‘Ja, nå må vi sette av dato
for ‘Avholdsfolkets dag’. Denne markeringen
en søndag i året var viktig, og Kaare stilte
trofast opp hvert år med sin ‘appell’. Det var
alltid alvor i ordene vi fikk fra en engasjert
avholdsmann som formidlet sitt budskapet
med kjærlighet og omsorg, uten pisk og
pekefinger.
Gjennom sitt lune vesen og engasjerte liv
formidlet Kaare Lindboe solide verdier. Han
kunne komme med ‘alvorsord’ der det var
viktig, men vi husker ham nok best som
humørsprederen med de ‘gode’ replikkene,
som hans kommentar til alle antibac-flaskene i
butikker og kjøpesentre, ja, til og med i kirka:
‘Jaja, endelig kan spriten brukes til noe
fornuftig!’
Det var godt å være i Kaare sitt selskap, og vi
vil savne ham også i menighetsfellesskapet.
Vi lyser fred over Kaare Lindboe sitt gode
minne, og vi ber om kraft og styrke for Reidun
som har mistet sin kjære ektefelle, og for de
som har mistet sin kjære far, svigerfar, farfar
og morfar, og som nå lever med sorg og savn.

Vera Mary Gorst
Født den 16.januar 1929, døde 17.mars
2021 . Hun ble bisatt fra Stavanger krematorium fredag 26 mars. Torgeir Tveter
forrettet. Hun var britisk metodist, og bodde i
Stavanger som pensjonist, da hennes datter
bodde her. Vi lyser fred over hennes minne.

Konfirmasjon
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I begynnelsen av mai skulle vi ha hatt konfirmasjon, men den er utsatt til 19. september.
Husk fortsatt på våre konfirmanter i bønn.
Her prøves kappen på den siste samlingen
Årets konfirmanter er : Serina Glinda, Barbara
Mercedes Bright, Solveig Næss og Angelina
Mall

Hilde Marie Øgreid Movafagh
med godkjent doktorgrad

Vi gratulerer studentprest og seminarrektor
Hilde Marie Øgreid Movafagh med godkjent
doktorgrad i metodistisk teologi. Avhandlingen
heter "Broadening the Perspective: Prevenient
Grace in Contemporary Methodist Theology."
Hilde Marie Movafagh har forsket på begrepet
forutgående nåde i metodistisk teologi i dag.
Forutgående nåde er et kjent begrep i metodistisk teologi, og brukes om den nåde eller
kjærlighet Gud har for mennesket før det tror
eller tenker på Gud. Min forskning handler
om nåtiden og blir dermed noe nytt. Når
metodistisk teologi har et sentralt begrep, som
svært få andre tradisjoner bruker, er det viktig
å se på hva dette begrepet innebærer og gå i
dybden på det, sier Hilde Marie.
Hun forsvarte sin doktorgrad om temaet
mandag 3. mai. På grunn av pandemien var det
digitalt, det betydde at mange fikk delta på
disputasen. Det var deltagere fra 14 land, og
det rapporteres om stor interesse for hennes
arbeid. Vi ser frem til å lære mer om den
foregående nåde, og sier gratulerer og lykke til
videre med mer forskning og undervisning.
Hilde Marie Øgreid Movafagh er oppvokst i
Stavanger, og i menigheten vår.

SPEIDERMINNER – Stavanger
Minner fra speidertiden i
Stavanger 9.
Ved Ragnhild Opsahl
Som aktiv ‘jentespeider’ i Stavanger 9 fra
midten av 1950-tallet, vil jeg fortelle litt fra
tiden da speideren var en stor del av
ungdomsarbeidet i kirken. Kirken hadde også
en stor tropp av guttespeidere Jentenes tropp
var KFUK speidere, en av de største troppene
på våre kanter. Vi var også tilsluttet
Metodistkirkens speiderkorps som ble stiftet
20.11.1926.
Stavanger 9 besto for en stor del av jenter fra
Storhaug og andre bydeler. Disse hadde ingen
annen tilknytting til kirken enn speideren. Når
jeg forteller om Stavanger 9, er det spesielt en
person som må trekkes frem og som gjorde
Stavanger 9, er det spesielt én person som må
trekkes frem! Hun var et fantastisk menneske
som sto på for speiderne, et menneske du
måtte bli glad i. Selv nå så mange år etter
hennes død, er det alltid med glede en minnes
henne.

Stolte speiderjenter med innslag av ”Gandi”
fra guttene.
(Gandi er bror til Hans Petter- reds.kommentar)

Da jeg begynte i speideren, var det Jofrid som
var troppssjef (etter Ellen (Sivertsen)
Klinkenberg). Troppen var inndelt i flere
patruljer som hadde møter en gang i uken. Det
gjorde at det var speidermøter omtrent hele
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uken, så det var et yrende liv. Det var
patruljerom i ”enden av Westleysalen” med
inngang fra ”prestens dør” på hjørnet og ned
trappen. Etter hvert ble det en del
ombygginger i kirken og speiderne fikk stadig
nye rom! I ‘speideren’ var det også mange
meiser (småspeiderne) med troppsleder Maid
Kalvig eller Meisemor som vi sa. (Maid var
”meisemor” for alle speiderne, de store og).
Mye av det vi lærte i speideren, har vært nyttig
hele livet. På patruljemøtene lærte vi
førstehjelp med bl.a. behandling av sårskader,
hvordan en bandasje skulle legges, om
spjelking av ben ved skader i naturen m.v. Vi
lærte også morse og fløytesignaler, om
hvordan vi med hjelp av steiner og kvister
kunne merke i naturen om en var på tur
(veldig nyttig når vi hadde spor-leker på turer)
og ikke å forglemme å knytte knuter. Flere
knuter var ganske så trøblete å få til. Dette
kunne vi ta ‘merker’ i som vi sydde på
speiderdrakten. Vi lærte også hvordan vi
kunne klare oss i naturen, noe vi fikk bruk for
når vi var på turer og leirer (og senere i livet).
På denne tiden hadde KFUK speiderhytter på
Fjogstad (i Sandnes) og Kløvertun som lå ved
Hålandsvannet (vanskelig tilgjengelige da
bussforbindelsen var heller dårlig). Disse
hyttene ble flittig benyttet. Hytta på Fjogstad
lå langt oppi heia, og den var ikke lett å
komme til. Når vi speidervenninner gikk av
bussen, var det å ta beina fatt. Vi grudde alltid
for oppover-turen, for det var ganske tungt
med ryggsekk pakket med sovepose, klær og
mat. I tillegg til patruljefører var Jofrid som
regel med på disse turene og hun organiserte
dentunge turen opp den lange bakken. Det må
nevnes at Jofrid som barn hadde hatt polio og
var avhengig av to stokker for å kunne gå,
men det hindret henne aldri. I tillegg hadde
hun et godt humør og var flink til å synge. Så
der ved veien stilte vi i lang rekke og så sang
vi oss opp bakken, med Jofrid som forsanger.
Det gikk lettere da, så vel fremme var alt slitet
fort glemt. På turer hadde vi ofte sporlek

SPEIDERMINNER – Stavanger
(gjerne i kveldinga) noe som alltid ble
spennende. Vi fikk god bruk for hva vi hadde
lært om både å vise retning, fare og avstand til
neste post. På postene var det gjerne innlagt
forskjellige ferdigheter som å knytte knuter
eller forklare noe om førstehjelp og å legge
bandasjer og lignende. Det var lederne som la
opp sporleken og som satt på post.
På Kløvertun – som lå ved vannet lærte vi hva
vi skulle gjøre ved å redde noen fra
‘drukning’. Husker vi hadde problemer når det
skulle kastes med lasso ut til ‘den druknende’
for å treffe med den enden av lassoen (lite
lodd) som skulle komme nær nok den som lå i
vannet, for å hale vedkommende til land. Det
var ikke enkelt, vi var tross alt ikke så store
(11-12 år første gang), men til slutt klarte vi
det.
Noe av det kjekkeste med speideren var vel
leirene. Min første leir var til Valen. Fint vær
da vi ankom, men du som det regnet etter
hvert. Det var litt kupert på leirplassen, så de
som hadde glemt hvor et telt skulle plasseres,
fikk en heller våt opplevelse. Det regnet så
mye at flere telt med innhold (fra mange
tropper) måtte evakueres til en låve på Valen,
for å få tørket opp både telt og soveposer.
Høydepunktet på en leir var leirbålet om
kvelden, men da kunne også hjemlengselen
hos de yngste komme snikende, men det var
alltid god stemning rundt leirbålet når hele
leiren var samlet.
Av aktiviteter knyttet til kirken hadde vi felles
speiderparader med guttene. Det var en viss
høytid når vi alle marsjerte inn i kirken, Jofrid
med sin tropp og Hans Petter (Angell-Olsen)
med sin tropp. I forbindelse ned Luciadagen

hadde noen av de større jentene Luciaopptrinn
ved gudstjenesten. Det startet med opplesing
av Lucias historie og Lucia med terner kom
deretter inn i kirken i hvite kapper og med lys
i hendene. Når Lucia med terner hadde stilt
seg opp foran alteret sang de sangen: ‘her
under korset’, ved refrenget dannet de et kors
med lysene sine.
Så må troppsmøtene hvor hele troppen var
samlet, også nevnes. Her var det
speideropptagelse og speiderløftet ble
høytidelig avlagt. Etter den høytidelige delen
av møtet, hadde vi forskjellige innslag og
avsluttet med ‘leirbål’. Da satt vi på gulvet
rundt ‘bålet’ og sang mest speidersanger. Vi
hadde også jevnlig felles sammenkomster med
gutte-troppen. Vi hadde meget gode
troppsledere med humøret i behold, for å si
som en speider jeg nylig snakket med sa: Vi
hadde det kjempekjekt på de fellesmøtene. På
slutten av 70-tallet var det en del rokkeringer i
hele speiderbevegelsen, som dessverre
medførte at Stavanger 9 gikk ut av det vante
opplegget i kirken og med det ebbet
jentespeideren i kirken ut. Guttene holdt på
noe lenger. Selv var jeg aktiv til 1973 da
familiesituasjonen krevde en litt annen
prioritering, men jeg hadde fortsatt kontakt på
ledernivå og fikk være med på en del møter
der. Det var en herlig tid med all den aktivitet
det var i kirken da.

Tusen takk
for den fine blomsteroppsatsen jeg fikk til min
80 årsdag
Hilsen Inger Solberg

MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Faste arrangementer:
Tirsdager:
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime.
Ta med niste. Kaffe / te serveres

Onsdager:
Kl.18.00 Norskkurs
Samtale gruppe på nett A2 nivå
Kl.19.00 Norskkurs Samtalegruppe på nett –
videregående.
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MENIGHETSKALENDEREN - Stavanger
SØNDAG 23. MAI. PINSEDAG:
Kl.11.00: Pinsegudstjeneste. Torgeir Tveter.

SØNDAG 27. JUNI
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter

SØNDAG 30. MAI:
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter

SØNDAG 4. JULI
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter

Tirsdag 2 juni
Kl.19.00 Menighetskonferansen (Årsmøte)

SOMMERENS GUDSTJENESTER:
De fleste søndagene vil det være en samling i
kirken kl 11.00. Eget program blir laget, og
SØNDAG 06.JUNI:
delt ut. Mye avhenger av hvordan
Kl.11.00. Tur i Botaniskhage på Ullandhaug – smittevernreglene vil være. Vi ønsker å
markering av skaperverkets dag
fortsette med opplegget fra sist sommer, med
Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste.
enkle gudstjenstlige samlinger i sideskipet, og
Tale ved Claire Gouldthorp.
en enkel servering ved bordene. Vi har ikke
Musikk ved Harald Sævik.
tjenestegrupper om sommeren, så meld fra om
du kan bidra med litt hjelp til søndagens
SØNDAG 13.JUNI:
samlinger.
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Marit Bjørnevik
og Torgeir Tveter.
Torsdag 22. juli.
Takkedag. Vi avventer om det blir kirkekaffe, Markering av minnedagen etter terrorangrepet
eller en annen form for felleskap etter
22 juli 2011
gudstjenesten.
Kl. 12.00: Kirkeklokkene ringer. Åpen kirke.
Fra 11- 14 og 17-19. Mer informasjon om
SØNDAG 20.JUNI.
markeringen kommer.
ÅRSKONFERANSESØNDAG:
Kl.11.00 Digital ordinasjonsgudstjeneste fra
SØNDAG 22.AUGUST:Kl.11.00:
Centralkirken Bergen.
Gudstjeneste. Samlingsdag.
Vi ser den sammen i kirken.
Prestene Marit Bjørnevik og Torgeir Tveter

FELLESSTOFF
Påskens samlinger

Olsen på flygel. I resten av påskens digitale
gudstjenester (skjærtordag, langfredag og
Da vi forsto at vi ikke kunne samles i kirkene i
påskedag) var det sang og musikk av Christina
påsken, bestemte menighetene våre seg for å
Stangeland Hanssen og Harald Sævik.
samarbeide om påskens digitale gudstjenester.
Palmesøndag hadde vi imidlertid hver for oss.
I Sandnes var det Charles Jourdan som hadde
ansvar for gudstjenesten, og han hadde med
seg Camilla My Hanh Do på orgel, og en
forsangergruppe fra menigheten. I Stavanger
var det Marit Bjørnevik som hadde
gudstjenesten, og hun hadde med seg Flavia
Elise Askevold Oliveri som sang, og Adrian
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FELLESSTOFF
Prestene Hilde og Torgeir Tveter byttet på å
lede og ha preken. Begge menigheter hadde
også Åpen kirke på langfredag. Da var det lagt
til rette for stillhet, meditasjon og bønn. En del
av den timen kirken var åpen var det
orgelmusikk ved Eirik Andreas Paulsen. Det
var ikke så mange som var innom, men de
som var der, gav uttrykk for at det var fint å
kunne være i kirken på langfredag. Tusen takk
til alle som bidra til at det ble fine samlinger i
påsken, selv om vi for det meste måtte dele
fellesskapet foran hver vår skjerm!

Sommerfesten ble også avlyst i fjor, og da var
det et digitalt tilbud. Om det blir slik i år, vet
vi ikke enda, men det vi vet er at det blir
misjonsutlodning. Det vil komme informasjon
om dette på misjonsselskapets hjemmeside.

Menighetskonferanser

Stavanger og Sandnes var blant de svært få
menighetene som fikk gjennomført sine
menighetskonferanser fysisk i 2020. I år skulle
de vært i begynnelsen av mars, men i stedet
for å gjennomføre det digitalt, ble det bestemt
å utsette. Nye datoer for menighetsOmstilling og avlysning i kirken konferansene er 01.juni i Sandnes, og 02.juni i
Stavanger. Alle forberedelser og dokumenter
nasjonalt
var klart da det ble avlyst i mars, så nå blir det
Det er ikke bare i menighetene vi har avlyst,
å finne det frem igjen, slik at alle får tid til å
utsatt og omstilt oss. Også Metodistkirken i
lese rapporter. Rapportheftet blir sendt ut på
Norge har den siste tiden tatt vanskelige
mail, og noen eksemplarer på papir ligger til
avgjørelser.
utdeling i kirken.
Landssamlingen for prester og diakoner ble
først utsatt fra januar til april, og da vi kom til
Kurs i trosspråk ble utsatt
april ble den gjort digital. Vi møttes på den
digitale plattformen Teams, og hadde Kurset i trosspråk som skulle vært i Sandnes
undervisning om ulike tema, diskusjoner og 16-17. april måtte vi utsette. Ny dato er 11-12
andakter. Det fungerte fint, selv om det februar 2022. Dette kurset er et samarbeid
selvsagt ikke kan erstatte det å møtes til sosialt mellom våre to menigheter, og det var invitert
og åndelig fellesskap, rekreasjon og gode bredt ut til mange menigheter på Nord-Jæren.
måltider. Planen nå er at vi skal møtes til Noen rakk også å melde seg på, før det ble
fysisk landssamling i oktober.
avlyst. Vi har utsatt det så pass lenge, for å
Årskonferansen
være sikker på at det lar seg gjennomføre. Nå
Hvem skulle trodd at vi skulle møtes til digital gleder vi oss til Ommund Rolfsen og Sten
årskonferanse også i år? Men slik blir det. I Sørensen kommer for å undervise i dette
fjor ble årskonferansen utsatt med tanke på å spennende tema. Ny informasjon og mulighet
kanskje kunne gjennomføre fysisk, men det for påmelding kommer i god tid før kurset.
gikk ikke, og det ble digital konferanse i
november i stedet. I år utsetter man ikke, men
Det som ikke skal skje –
vil gjennomføre digital årskonferanse på det
kan skje
opprinnelige tidspunktet, 18-20 juni. Det
gledelige er at det blir ordinasjonsgudstjeneste I kirken ønsker vi at alle skal bli godt ivaretatt,
i Bergen, som selvfølgelig sendes digitalt slik men det hender det skjer overgrep av ulike
typer. Det kan være vold, seksuelle overgrep,
at alle kan få det med seg.
Sommerfesten har også nylig blitt avlyst. Bak psykisk og åndelig overtramp. Som kirke
avlysningen ligger en helhetsvurdering ønsker vi å forebygge at slikt skjer, og om det
omkring forsvarlighet, smittevern og økonomi. skulle skje, så må vi ha gode rutiner for å
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håndtere slike uønskede situasjoner. Kirken
har fornyet sine retningslinjer, og satt nytt
fokus på disse spørsmålene det siste året. Det
er derfor laget nye retningslinjer og
varslingsrutiner. De nye retningslinjene er
felles
for
Metodistkirken
i
Norge,
Metodistkirkens
Speiderkorps
og
Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund.
Vi oppfordrer alle til å lese dem, og gjøre seg
kjent med dem. Dette er handlinger som er
vanskelig å forestille seg, men erfaringen viser
at de er nødvendige. Eksistensen av slike
retningslinjer, og vår kunnskap om dem, vil
være med og forebygge slike handlinger. Du
finner dem alltid på kirkens nasjonale
hjemmeside, under fanen ressurser. Det vil
også ligge papirutgaver i kirken. Både
Sandnes og Stavanger arbeider med lokale
handlingsplaner vedrørende de samme
spørsmål.
Alle frivillige som arbeider med barn og unge
vil i løpet av våren bli kontaktet for å ha en
samtale
og
undertegne
en
kontrakt
“Egenerklæring for frivillig lederskap”. Da vil
man bli gjort kjent med kirkens nye rutiner.
I varslingsrutinene kan vi blant annet lese:
Ansatte og frivillige medarbeidere som blir
oppmerksomme på kritikkverdige forhold
oppfordres til å varsle etter disse
retningslinjene.
• Daglig leder ved hovedkontoret er ansvarlig
for varslingsrutinene.
• Alle ansatte og frivillige medarbeidere skal
informeres om varslingsrutinene.
• Alle ansatte og frivillige medarbeidere er
ansvarlig for å følge varslingsrutinene.
• Valgte ledere er ansvarlig for at varslingsrutinene er kjent for andre ledere og frivillige.
Husk at om du har opplevd noe i tidligere
tider, eller nå, som ikke kjennes bra, så er det
viktig at du kommer med din historie, så vi
kan gjøre noe med det. For mange er det
vanskelig å fortelle sin historie, og da kan man
få hjelp ved å lese på artikler på
ressurssenteret.no.

Markering av 22.juli
I år er det 10 år siden terroren på Utøya og i
regjeringskvartalet i Oslo. I den anledning
ønsker styret i Norges Kristne Råd at alle
landets menigheter skal markere denne dagen.
– Norges Kristne Råd oppfordrer alle landets
menigheter til å markere denne dagen for å
vise at vi står sammen med de som er berørt
av terrorhendelsen, sier generalsekretær
Erhard Hermansen. Det henstiller vi våre
andre medlemssamfunn også til å gjøre. Så vet
vi at det er mange menigheter som ikke har
kirkeklokker. La folk få komme inn og tenne
lys, be en bønn og være i stillhet med minner
og sorg, sier Hermansen Det vil bli ringt med
kirkeklokkene kl. 12.00, og det blir åpen kirke.
Vi ser også på andre muligheter for markering.
I Stavanger blir det kransnedleggelse ved
minnestøtten. Vi må minnes, og vi må gjøre alt
vi kan for å bekjempe rasisme og fremmed
hat. Derfor er en slik markering viktig. Vi må
bygge et samfunn der alle har samme verdi, og
holdninger som hevder noe annet må vi ta til
motmæle mot. Det anbefales å lese «Aldri tie,
aldri glemme. En bok fra AUF, ti år etter
terroren». Den ligger gratis på nett

Digital fremtid
De fleste ønsker å komme tilbake til at man
kan komme på gudstjeneste, og være fysisk i
kirken. Vi håper det snart er mulig. Men
mange kan ikke komme til kirken, og har i
denne Coronatiden fått kirken hjem til seg. Så
Stavanger og Sandnes menigheter ønsker også
etter Corona å kunne gi et digitalt tilbud. Det
som da er viktig er at du kan teknikken. Det
finnes mange løsninger og derfor umulig å gi
noe forklaring her. Har du spørsmål, eller
trenger opplæring, ta kontakt, eller spør noen
du kjenner om hjelp. Menighetene har
hjemmeside, og der kan du finne de videoene
som blir lagt ut. Du finner en link til You tube
på hjemmesiden. Du trenger ikke å ha konto
på You Tube for å se, men det anbefales. De
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fleste som har en smarttelefon har gjerne en
konto der allerede, og det er gratis. (Man kan
betale et månedlig abonnement for å slippe
reklame) På de fleste telefoner er You tube
allerede installert. Har du en Gmail
epostkonto, har du allerede tilgang.
Vi legger også ut på Facebook. For å få enkelt
tak i det, er det viktig å like siden. Da får du

varsler når noe nytt kommer. (For Sandnes må
du be om å bi medlem av gruppen) Har du en
moderne smart-tv, kan du enkelt se det vi
legger ut på tv. Har du en eldre tv, kan en
kjøpe en Chrome cast til ca.350kr, og du kan
overføre det du ser på data eller telefon til tv.
Vi håper å kunne ha et kurs om en digital
hverdag når vi kommer til høsten.

MENIGHETSKALENDEREN - Sandnes
SØNDAG 23. MAI. PINSEDAG:
Kl.11.00: Felles pinsegudstjeneste i Sandnes
kirke.
Prestene Lina Haaland og Hilde Tveter.
Sang av Christina Stangeland Hanssen.
Musikk ved Tim Rishton.

SØNDAG 13.JUNI:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste
ved Hilde Tveter. Takkedag.
Musikk ved Christina Stangeland Hanssen.
Takkegave til menigheten.
Det er enda ikke avklart om speiderne deltar,
om det blir kirkekaffe, eller om det blir
gatefest.

Onsdag 26.mai:
Kl.11.00: Turgruppe.
Vi tar med oss mat og drikke, og går tur Onsdag 16.juni:
forskjellige steder i vårt distrikt. Alle er Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
hjertelig velkomne til å være med!
Sommeravslutning.

SØNDAG 30. MAI:
SØNDAG 20.JUNI.
Kl.11.00 Gudstjeneste ved Hilde Tveter. ÅRSKONFERANSESØNDAG:
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Kl.11.00 Digital ordinasjonsgudstjeneste fra
Centralkirken Bergen. Vi ser den sammen i
Tirsdag 01.juni:
kirken vår.
Kl.18.00: Personalkomitè
Kl.19.00: Menighetskonferanse
SOMMERENS GUDSTJENESTER:
Vi vil også i år ha fellesgudstjenester sammen
Onsdag 02.juni:
med
Sandnes
menighet,
dersom
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
smittevernregler og smittesituasjonen tillater
Kaffe, vafler, håndarbeid, data/ foto, det. I så fall vil alle gudstjenester finne sted i
sang/musikk og hyggelig fellesskap
Sandnes kirke. Det vil bli laget en oversikt
over sommerens gudstjenester som vil bli lagt
SØNDAG 06.JUNI:
ut i kirken, sendt ut på mail og lagt ut på
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. facebookside og hjemmeside.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
SØNDAG 22.AUGUST:
Onsdag 09.juni:
Kl.11.00: Gudstjeneste. Samlingsdag. Prestene
Kl.11.00: Turgruppe.
Charles Jourdan og Hilde Tveter.
Vi tar med oss mat og drikke, og går tur Musikk ved Marit Anne Almås.
forskjellige steder i vårt distrikt. Alle er
hjertelig velkomne til å være med!
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Vi gratulerer
Anne Liv Egir som
fyller 70 år 24.juni!
Anne Liv er født i
Stavanger, og vokste
opp i Metodistkirken
der. Da familien flyttet
til Sandnes, var det
naturlig å engasjere seg
i menigheten her. Anne
Liv er utdannet sykepleier ved Betanien i
Bergen. Det var i
Bergen hun traff Trond
Egir, som da var
ungdomsprest i Centralkirken. Da Anne Liv
var ferdig med sykepleien, giftet de seg, og
sammen gjorde de tjeneste i Metodistkirken i
menighetene i Kongsvinger og Kristiansand.
Da de flyttet tilbake Sandnes i 1982, var de
blitt en familie på fire. Anne Liv har arbeidet
som sykepleier både på sykehus, psykiatri,
rusomsorg og eldreomsorg. Det var en stor
sorg da Trond døde i 2018, og hun måtte
fortsette livet uten sin kjære ektefelle og beste
venn. I menigheten har Anne Liv vært
engasjert i det meste gjennom mange år. Nå for
tiden er hun leder av personalkomiteen, sitter i
menighetsrådet, er en viktig medarbeider både
i Treffpunkt Sentrum og Kreativ kafè, og
trofast med i gudstjenestelivet. Anne Liv liker
godt å strikke, lese og gå turer, og ikke minst å
være mormor for 3 tenåringer i Sandnes, og
farmor til 2 småskolejenter i Los Angeles i
USA. Vi ønsker Guds rike velsignelse over
dagen og dagene som kommer, og takker for
den flotte tjenesten hun gjør i menigheten vår!

Borghild Uglehus
Borghild Uglehus var menighetens eldste
medlem. Hun ble døpt i den gamle kirken som
lå i Langgata 19.juni 1919. Hun var med i
barnearbeidet i menigheten, og da hun ble
voksen ble Metodistkirken fortsatt Borghilds
kirke. I 1941 reiste Borghild til Bergen, og be-

gynte på sykepleierutdannelse på Betanien
Hospital. I 1942 var en
kjekk ung mann fra
Hardanger innlagt på
Betanien, han hadde
brukket en legg og
måtte bli der i tre uker.
Borghild og Johannes
ble
kjærester,
og
forlovet seg mens hun
var i Bergen på sykepleien. Da Borghild
bodde i Bergen var hun medlem av Første
metodistkirke i byen. 7. november 1944
overførte
hun
sitt
medlemskap
til
Metodistkirken i Sandnes, og da hun giftet seg
med sin Johannes i 1947 så skjedde det der.
Borghild og Johannes fikk ingen egne barn,
men de hadde mange nieser og nevøer som de
var veldig glad i. Borghild arbeidet som
sykepleier i mange år, blant annet innen
psykiatri. I mange år støttet Borghild
menigheten med sitt nærvær og sine gaver. Så
lenge helsen var god, kom hun trofast til
gudstjeneste, og var med i både Kirkeringen
og på formiddagstreffet. Med sitt gode, og
alltid vennlige, vesen var hun en viktig person
i det å skape et positivt og inkluderende miljø
i kirken. Vi er svært takknemlige for alt
Borghild har bidratt med i så mange år!
Borghild var stolt av å være metodist. Da jeg
var på besøk og sa at jeg var presten i
Metodistkirken, sa hun ofte «ja, jeg er
metodist», og var veldig fornøyd! Når vi sang
Navnet Jesus, var Borghild med og sang hvert
eneste ord, og da jeg lyste velsignelsen sa hun
alltid: «Å, det var godt!» Det var så fint å se
hvordan den åndelige dimensjonen i livet, og
Gudsrelasjonen bevares selv når tankene ikke
alltid spiller på lag lenger. Borghild bodde på
Riska bo og behandlingssenter de siste årene,
og der sovnet hun stille inn 21.april, nær 102
år gammel. Hun ble bisatt fra vår kirke
29.april, og det var menighetens prest, Hilde
Tveter, som forrettet. Vi lyser fred over
Borghild Uglehus sitt gode minne!
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hadde funnet frem musikkstykker av
Satsning på digitale
komponisten Agathe Backer Grøndahl, og de
gudstjenester
fleste salmene vi sang var også skrevet av
Menighetsrådet har bestemt at vi vil fortsette å
sende digitale gudstjenester også etter at
coronapandemien er over. Vi vet at det er flere
av dem som av ulike grunner ikke har
mulighet til å komme til kirken, som følger
med og er glade for denne muligheten til å
dele menighetsfellesskapet. Vi har også sett at
vi når mange mennesker på denne måten.
Antallet som ser det vi legger ut varierer, men
det ligger et sted mellom 50 og 100 stykker.
Dersom vi kan ha gudstjeneste i kirken, så
sender vi gudstjenesten direkte på facebook
eller You Tube, og den kan også sees i en uke
etterpå. Dersom vi ikke kan møtes i kirken,
lager vi opptak, som blir lagt ut på facebook
og You Tube i løpet av søndagen. Opptak kan
også sees i en uke. Menigheten har fått et
filmkamera i gave, og har i tillegg investert i
nytt modem, mer datatrafikk, og ny PC som
brukes i filmproduksjonen. Vi har også lånt
noe utstyr av Metodistkirken i Stavanger. Vi
ønsker å supplere med noe mer utstyr, og vil
søke om økonomiske midler til dette. Jan
Nicolaisen er den som kan dette best, og han
gjør en kjempejobb med filming og redigering.
Planen er at han skal lære opp flere etter hvert.
Torgeir Tveter har også hjulpet oss mye med
opptak og redigering. Å satse på digitale
gudstjenester er helt i tråd med målet vårt i
handlingsplanen for menighetsutvikling, hvor
vi har som mål å bli mer synlige på sosiale
medier.

kvinner. De ble en flott markering av
kvinnedagen! De tre andre gudstjenestene vi
hadde i denne perioden som kirken var åpen,
hadde Hilde Tveter ansvar for. Blant annet
rakk vi å markere Maria budskapsdag 21.mars,
før kirken ble stengt igjen.

Digital kirkekaffe
Etter å ha sendt
digitale
gudstjenester i flere
måneder,
bestemte vi oss for
å prøve digital
kirkekaffe
på
plattformen Teams søndag 25.april. Link ble
lagt ut på hjemmeside og facebookside, og
sendt på epost til de som hadde gitt beskjed
om at de ville være med. Vi var 7 stykker som
fikk en veldig hyggelig time sammen på nett. I
tillegg var et par småjenter også innom
skjermen for å prate litt. Kaffe/eller te var på
plass hos de fleste, og noen hadde også noe
godt til. Vi pratet litt om løst og fast, og det var
god stemning og mye latter. Etter hvert
snakket vi også litt om Charles Jourdan sine
søndagstanker, som hadde blitt lagt ut litt
tidligere på dagen. Det ble også en fin samtale.
Vi avsluttet med å be velsignelsen sammen.
Det var flott å være sammen på denne måten,
når man ikke kunne møtes i kirken. Det frister
til gjentagelse!

Kvinnedagen ble markert

Takk til våre musikere

I gudstjenesten 7.mars ble kvinnedagen
markert. Assisterende prest i Stavanger, Marit
Bjørnevik, holdt dagens preken. Hun tok
utgangspunkt i fortellingen om den
kanaaneiske kvinnen. Hun løftet også frem
andre av Bibelens kvinner, samtidig som hun
satte fokus på kvinners situasjon i historien og
i dag. Hilde Tveter ledet gudstjenesten, og
musikken var ved Marit Anne Almås. Hun

Også våre faste musikere må leve med
usikkerhet og omstilling i denne tiden, og
opplever at gudstjenester blir gjort digitale,
eller at det ikke har blir spilling den søndagen
de er satt opp. De har trofast stilt opp, enten
det har vært gudstjenester i kirken eller
innspilling av digitale sendinger. Tusen takk
Marit Anne Almås, Christina Stangeland
Hanssen og Camilla My Hanh Do!
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Vi åpner kirken til pinse
Kirken har nå vært stengt i store deler av
2021. Bare 4 gudstjenester har vi hatt, en i
februar og 3 i mars. Nå har kirken vært stengt
siden før påske. Vi hadde håpet å åpne før,
men mye smitte og strenge lokale tiltak, har
gjort at vi faktisk ikke har hatt gudstjenester i
kirken mellom påske og pinse. 1. pinsedag vil
vi feire med fellesgudstjeneste i Sandnes
kirke, dersom ikke smittesituasjon og tiltak
forandrer seg. Gudstjenesten blir ved prestene
Lina Håland og Hilde Tveter, og Christina
Stangeland Hanssen vil synge. Dersom vi ikke
kan være sammen, blir det pinsegudstjeneste i
vår egen kirke.

Tiden fremover

altfor langt. Og alltid med en god pause med
matpakke, kaffe og drøs. Og vi finner stadig
nye, spennende turmål! Vi pleier å være rundt
6 stykker, men har noen ganger vært så mange
som 9. Men vi ønsker oss at flere blir med.
Derfor vurderer vi å legge noen turer til en
lørdag, eller kanskje en kveld, slik at de som
ikke kan på formiddagstid, også får mulighet
til å være med. Derfor spør vi nå om det er
interesse for lørdagstur eller kveldstur. Kan du
tenke deg det, så ta kontakt med Hilde Tveter,
slik at vi får en oversikt over interessen. Når
det gjelder onsdagsturene, så fortsetter disse
annenhver onsdag når Kreativ kafè starter opp
igjen.

Vi håper vi at vi kan ha gudstjenester hver
søndag fremover, men kirkekaffe må vi nok
vente en stund med. Vi håper også at vi kan ha
Kreativ kafè et par ganger i juni. Takkedag
skal vi ha 13.juni. Det er planlagt
familiegudstjeneste speiderparade og gatefest,
men om det lar seg gjennomføre er for tidlig å
si nå. Så håper vi at vi kan ha fellesgudstjenester med Sandnes kirke hele
sommeren, slik vi hadde i fjor. Kurset «Veikart
for det kristne livet» håper vi på å få fullført i
løpet av september/oktober. Det gjenstår 2
kveldssamlinger, og en lørdagssamling
sammen med Stavanger. Dette er hva vi
planlegger, men vi vet av erfaring, at vi
plutselig må snu oss rundt, og endre planene.
Men når vi samles til samlingsdag 22.august
Vi trenger
håper vi på en tilnærmet «normal» høst når det
kirkeverter
og tekstlesere til
gjelder menighetens ulike samlinger
fellesgudstjenester
Siden vi må ha alle fellesgudstjenester i
Vi du være med på tur?
Sandnes kirke også denne sommeren, har
Turgruppa har møttes stort sett hver onsdag de Sandnes menighet spurt oss om også vi kan
siste månedene. Det blir tur uansett vær! Vi bidra med tekstlesere og kirkeverter/dørvakter.
har opplevd alt fra snøstorm mellom Det håper jeg vi får til. Kan du tenke deg å
Bråsteinvannet og Arboretet, til solskinnstur bidra? Ta kontakt med Hilde Tveter, og gi
på Solastranden. Vi legger opp turene slik at gjerne beskjed om hvilke søndager det er
de fleste kan være med. Rolig tempo, og ikke mulig for deg å delta.
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SANDNES MS
Speiderne har vært på tur hver eneste mandag hele dette året, bare avbrutt av
enkelte strengere restriksjoner og ferier.
Det har vært veldig godt oppmøte på turene våre, både av speidere og ledere,
av og til har foreldre, besteforeldre og presten blitt med på turen.
Det siste bålet brant vi på Dalestranden mandag 12. april. Nå er det bålforbud i
skog og mark, fram til 15. september, men det er mye annet å ta seg til.
Vi har vært på geocach i Vagleskogen, topptur til Dalsnuten og hatt en skikkelig tempo-etappe
rundt Stokkelandsvannet.
Fram mot sommeren blir det 2 toppturer til, Fjogstadnuten og Dalevann, samt den nesten
obligatoriske turen til Arboretet. Avslutningen blir bading og grilling, men hvor er fortsatt litt i
det blå.. Kanskje det blir en Blåtur??
Årets 17. mai blir også mye annerledes enn i fjor, og årene før. I stedet for å heise våre «vanlige
flagg» i Langgaten, blir det en stor felles flaggheising ved den nye Rutenparken og utenfor det
nye Rådhuset kl. 08.00.
Gibb- gibb
Gobb- gobb
Fra Sandnes MS
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A
Returadresse:
Metodistkirken
Vaisenhusgt. 7
4012 Stavanger
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