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FRA INNSIDEN
Solen har snudd
Solen har snudd, det går mot lysere tider. I løpet av et år har vi mange
dager uten å kunne se solen, særlig når det er høst og vinter, men vi vet
at solen, den er der bak skyene.
En jødisk fange under den andre verdenskrig bekjente sin tro på denne
måten: "Jeg tror på solen også når den ikke skinner. Jeg tror på
kjærligheten også når jeg er alene. Jeg tror på Gud også når han er taus."
Dette skrev han på celleveggen, og det ble siden funnet av amerikanske
soldater, som kom for å befri leiren ved krigens slutt. (En metodist og
komponist har laget en nydelig melodi. Du kan høre den på nettet om du
ønsker, og søke på «I believe» by Mark A. Miller. )
Men diktet har en verdi i seg selv, og minner også om at livet ikke alltid er enkelt. Det finnes
mange gråværsdager der solen ikke slipper igjennom. Ja det kan finnes svært mange veldig
mørke dager. Det finnes dager da vi ikke hører fra til Gud eller opplever hans nærvær. Bibelen
forteller også at mennesker før oss har opplevd at Gud kan kjennes borte og fjern, men bibelen
minner oss også om at Gud er der selv når det er som mørkest, og vi kan minne hverandre om at
det stemmer. Solen snur og kommer tilbake.
Jeg kan si:
«La mørket skjule meg og lyset omkring meg bli natt.»
Men mørket er ikke mørkt for deg, natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
Salme 139:11-12
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller
det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen
skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
Rom 8:38

Torgeir Tveter
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Død
Klara Marie Olufsen
Ble født 1 mars 1931 i
Stavanger og det var
hun veldig stolt av.
Hun vokste opp med 4
søstre, og da faren
døde allerede da Klara
var 3 år, ble det etter
hvert en bror og en
bonus søster når moren
giftet seg på nytt. Hun
var svært glad i hele
sin familie. I ungdommen var det håndball og
turn i idrettslaget Trygg som var den store
interessen.
En periode i ungdommen var hun i Sverige i,
Lysekil - og arbeidet på hotell. Men hun
vendte tilbake til Stavanger, og her traff hun
Rudolf. I 1952 giftet de seg i Johanneskirken,
og fikk senere døtrene Marian og Reidun. De
første årene bodde de på Ålgård, før de vendte
tilbake igjen til Stavanger. Klara var
beskjeden, men alle merket hennes gode
humør og omsorg. Med en mann som var
svært aktiv, både i politikk og kirken, var
Klaras jobb i hjemmet. Hun var en god støtte
for sin mann, og sammen arbeidet de for
trivselen i borettslaget, de jobbet sammen i
barnevernet, og de var rundt på sykehjem for å
synge og spille for de eldre.
Hun elsket barn, og var veldig opptatt av sine
egne barn, dagmammabarn, og barnehjems
barn, som trengte trøst. Etterhvert var det
barnebarn og oldebarn som fikk glede av
hennes omsorg.
Hun var i alle år trofast med i kirken, men ble
først medlem i mars 2015 på et
formiddagsstreff.
Klaras faste ordspråk var: Jeg takker for hver
dag og tar vare på minnene. Hun døde på
Blidensol den 07. november 2018, og ble
bisatt fra Metodistkirken onsdag 14.
November. Torgeir Tveter forrettet.
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Bildet ditt mamma, har tusen små trekk.
Dager og år kan ei hviske det vekk.
Ømhet og gudsfrykt du stilt flettet inn.
Trådene vevde du dypt i våre sinn.
Vi lyser fred over Kara Marias gode minne.

Dåp
Hannah Wærnes Khan
ble døpt 11. november av Prest Einar Drange .
Det var en stor dag for familien som er bosatt i
Trondheim. Vi gratulerer foreldrene Malin
Wærnes Khan, Isaac Khan og storebror Jacob

Mange samlinger
November
og
desember
ble
aktive måneder i
menighetens
arbeid,
med
mange
forskjellige
samlinger. 'Søndag
for de forfulgte'
ble markert både
på gudstjeneste, med fakkeltog og på
etterfølgende møte.
For barn og unge var det generasjons
gudstjeneste med MBUdag i november og i
desember var det juleverksted som samlet
riktig mange. Det var stor stemning rundt
laging av julegaver og grøtspising. Og det var
morsomt for mange å treffes, og leke sammen
i kirkens mange rom og ganger.
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bidraget og ønsker dem hjertelig velkommen
igjen. De planlegger å holde en påskekonsert,
og det ser vi frem til!

Sinnsrogudstjeneste
med besøk av Øyvind Watland kvelden 17.
desember. Han formidlet sine sanger basert på
Ajax historier. I år hadde han en ny sang om
Guds rike, som er midt i blandt oss, om
Kjellemann som leter på torget etter dette som
skulle komme og være midt iblant oss. Alia
Makhmudzade og Cecilia Rossi ga oss også
sinnsro med sin musikk. Liturgien handlet om
Julekonsert
at det ikke alltid er lett å ta imot julens og
I år fikk vi være med å arrangere to
gledens budskap. Vi kan lett tenke, det er ikke
julekonserter med studenter fra universitetet.
for meg - men det er det - det er for alle.
Det ble to samlinger med høy kvalitet av
Sinnsrogudstjeneste er en fin anledning til å
musikk og vi fikk formidlet julens budskap på
invitere noen med til kirken.
en god måte.

Menighets og
misjonsutlodning.
Lørdag 9. februar er det den tradisjonelle
utlodningen med kaffe, sangkor og andakt og
selvfølgelig trekning av utlodningen. Ta
kontakt med presten eller Marit D. Torgersen
eller Torunn Herabakka om du ønsker en
loddbok eller to. Gevinster til utlodningen
mottas med takk. Dørene åpnes kl 11 og
hovedtrekningen er kl 14. Velkommen til
Det var Øyvind Ottesen med sang, Jenni hyggelig felleskap samtidig som du gjør en
Witick cello, Paul-Erik Söderqvist gitar og innsats for misjon.
Alia Makhmudzade orgel/flygel. Vi takker for
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En refleksjon om kirkens fremtid fra
en (snart) 30-årings perspektiv.

Det er ikke til å stikke under en stol at den
gjennomsnittlige kirkegjenger ikke er blant de
yngste i befolkningen. Så hva skal til for at
unge folk tar kirken mer i bruk? Dette har jeg
gjort meg noen refleksjoner rundt.
Metodistkirken i Stavanger har den ulempen at
den ligger i sentrum, og derfor er den stort sett
ikke «lokalkirken» i nabolaget. For unge er
dette en ulempe, de velger heller
speideren/ungdomsklubben e.l. i den kirken de
bor nærmest hvor også skolekameratene går.
Dette skaper ringvirkninger inn i fremtiden,
fordi man ikke er vant til å bruke
metodistkirken. Og det gjør også at man ikke
kjenner de andre på sin egen alder i
menigheten som nok gjør at menigheten som
en helhet føles fremmed og som en arena for
våre foreldre og besteforeldre.
Løsningen på dette er jeg usikker på om
finnes, i hvert fall ikke i form av en enkel plan
med få steg. Likefullt resonerer de kloke
ordene fra Rudolf Olufsen med meg. For å
styrke kirken vår i fremtiden trenger vi
nytenkning. Nye arenaer hvor det som skjer i
seg selv er interessant og spesielt nok til at
unge folk velger å komme. Konserter, kåserilignende foredrag om samfunnsaktuelle tema
fra et metodistisk ståsted, og gjerne trenger vi
en ny markedsføringsstrategi for å nå et
publikum som ikke kjenner til oss?
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Det er vanskelig å få til arrangementer som
fenger både dem over 70 og dem under 40, så
kanskje det er lurere å kjøre parallelle løp, ett
hvor fokuset er dem som allerede bruker
kirken, og ett for å fenge potensielle nye
kirkegjengere? I det sistnevnte tror jeg færre,
men større, «happenings» er veien å gå. I et
travelt liv, med jobb, skole, og/eller familie er
det få som vil ha mulighet til å sette av tid
hver uke, men en gang hver sjette uke hvor
det skjer noe spennende er derimot realistisk.
Jeg tenker også på norskkurset som en enorm
mulighet, her gjør kirken en kjempeviktig
jobb for å integrere unge voksne i det norske
samfunn. Og her ser jeg en mulighet til å
engasjere den yngre garde i kirken. Gjerne
ikke til hver uke, men for eksempel til
minglekveld en gang eller to i semesteret?
Lignende tiltak hvor Kirken er rammen for
arrangementet, men ikke hovedfokuset, tror
jeg kan gjøre det lettere for mennesker som
ikke har vært aktive i kirken siden de var
barn, å ta opp igjen kontakten. I tillegg vil det
hjelpe å styrke menigheten vår i samfunnet vi
lever i, vi gir samfunnet noe det trenger og
får positiv omtale på sosiale media og ellers i
Stavanger som betaling. Vi bor i en liten by
og ordet spres raskt. Olufsen nevnte
sørgegruppe for menn, og jeg kan legge til
for eksempel et suppekjøkken for dem som
har falt utenfor samfunnet. Jeg tror det er
viktig å prøve og feile litt, å ikke miste motet
og fortsette til vi finner vår spesielle plass
hvor vi kan være en klippe i malstrømmen av
forandring som skjer i samfunnet rundt oss.
av Ingrid Erevik Jøranson
Kirkebygg
Varme - Wesleysalen
Det skjer stadig vekk små og store ting med
kirkebygget. I Wesleysalen er det nå montert
nye varmeovner som styres elektronisk, som
forhåpentligvis vil gjøre at vi vil spare en god
del strøm. Dette betyr at dersom du skal ha
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et møte i Wesleysalen så må det gis beskjed
til presten, slik at han kan stille inn varmen.
Til de faste samlingene går varmen på
automatisk, men dersom du syns det er for
varmt eller kaldt så er det viktig å gi beskjed
om dette.
Døren i sideskipet er restaurert og restaurering
av de øvrige dørene vil fortsette når det blir
varmere i været.
Vi har mottatt tilbud på ny teleslynge, og en
beslutning vil bli tatt i slutten av januar. Vi
ønsker jo at alle som kommer til gudstjeneste
skal høre godt.
Eiendomsutvalget
jobber
fortsatt
med
løsninger for hvordan man vil restaurere
orgelet.
Vi håper på snarlig oppstart av bygging av et
nytt grupperom i underetasjen, slik at vi har de
rommene man trenger til de ulike aktivitetene
på samme plan som det er toaletter. Vi har
besluttet å bruke foreningssalen i tredje etasje
minst mulig, særlig når det gjelder barn, dette
av sikkerhetsmessige årsaker.

Skolebesøk
November til januar har det vært mange
skolebesøk i kirken. På bildet er det Skeiene
Ungdomsskole som er på besøk og spiser
lunsjen sin i kirken. Ellers er det mange små
grupper av videregående elever som er på
intervju om kirken. En spennende oppgave for
presten.

*************************

Hva er faste
DEN KRISTNE FASTEN ER EN TID FOR GRENSELØS NESTEKJÆRLIGHET
Selve fastetiden er det mange av oss som ikke kjenner så godt til. Hva er egentlig faste? En
kristen ramadan? Snarveien til sommerkroppen? En spareperiode før påskeferien? Eller kanskje
en mulighet til å øve seg på grenseløs nestekjærlighet?
HVA SLAGS FASTE VILLE DU VALGT?
Den kristne fastetiden strekker seg over de nesten sju ukene mellom fastelavn og påske.
Mens de gule posene med påskegodt dukker opp i norske butikkhyller, faster kristne over hele
verden i førti dager. Dette gjør de til minne om Jesus, som gikk omkring i ødemarken i førti
dager uten å spise, mens djevelen prøvde å friste ham på utspekulerte måter (Luk 4). Mange
kutter ut kjøtt helt eller delvis seks dager i uken. Søndagene er nemlig ikke fastedager. Andre
velger å legge bort mobilen eller ha shoppestopp.
Hva ville du vært villig til å avstå fra i fastetiden?
DET DU KUTTER UT I FASTETIDEN KAN REDDE LIV OG FORANDRE LIV
Hvordan har du lyst til å markere fasten? Fastetiden kan være en tid for takknemlighet,
refleksjon og solidaritet. Den er en fin anledning til å tenke gjennom hva vi har fått, hva vi
forbruker og hva vi kan klare oss uten i noen uker. Kanskje du til og med kan kutte ut noe i
fastetiden og dele det du sparer med noen som mangler det meste?
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MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
Tirsdag 12. februar
Kl 19.00 Sangkoret øver

Mandag 28. januar
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 13. februar
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Tirsdag 29. januar
Kl 19.00 Sangkoret øver

SØNDAG 17. FEBRUAR
Såmannssøndag
Kl 19.30 Kveldsgudstjeneste/v Tveter.
Kirkekaffe
Mandag 18. februar
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 30. Januar
Kl 18.00 Norskkurs undervisning
Lørdag 2. februar
Kl 15-17 Sprell-levende samling.
Hobbyaktivitet, lek andakt, bevertning.
SØNDAG 3. FEBRUAR
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter
Tema: Kan kjærlighet læres?
Kirkekaffe

Tirsdag 19. februar
Kl 19.00 Sangkoret øver
Onsdag 20. februar
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Mandag 4. februar
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Torsdag 21. februar
Kl 19.00 Kym

Tirsdag 5. februar
Kl 19.00 Sangkoret øver

SØNDAG 24. FEBRUAR
Kl 11.00 Generasjonsgudstjeneste

Onsdag 6. februar
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Mandag 25. februar
Uke 9 skolens vinterferie
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Torsdag 7 februar
Kl 19.00 Kym

SØNDAG 3. MARS.
Fastelavnssøndag
Kl 11.00 Gudstjeneste i SandnesFelles for regionen
«Veien fremover». Nattverd.
Distriktets prester. Kirkekaffe

Lørdag 9. februar
Kl 11.00 -15 Menighet og misjonsutlodning
Åresalg, kafeteria, Sangkoret synger og
andakt.
SØNDAG 10. FEBRUAR
Misjonsdag
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter. Kirkekaffe
Offer til misjon. Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 4. mars
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Mandag 11. februar
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Tirsdag 5. mars
Kl 19.00 Sangkoret øver
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Onsdag 6. mars
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 24. MARS
Maria budskapsdag
Kl 19.30 Sangkveld.
Håvard Jøranson og Paul Nesse.
Kveldsmat etter samlingen.

Torsdag 7. mars
Kl 19.00 Sosialkveld. beverting og felleskap.
Kåseri/ foredrag over aktuelt tema.
Kollekt

Mandag 25. mars
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl 17.30 Personalkomite
kl 19.00 Menighetskonferanse. Rapporter,
regnskap, valg

SØNDAG 10. MARS
1. søndag i fastetiden
Markering av kvinnedagen
Kl 11.00 Gudstjeneste.
Berly Slettebø taler.
Sangkoret. Nattverd. Kirkekaffe
Offer til kvinnerelatert arbeid.

Tirsdag 26. mars
Kl 19.00 Sangkoret øver

Mandag 11. mars
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 27. mars
Kl 18.00 Norskkurs undervisning
SØNDAG 31. MARS
Kl 11.00 Generasjonsgudstjeneste
ved ungdommer.
Kirkekaffe

Tirsdag 12. mars
Kl 19.00 Sangkoret øver
Onsdag 13. mars
Kl 18.00 Norskkurs undervisning

Mandag 1. april
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

SØNDAG 17. MARS
2. søndag i fastetiden
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter.
Kirkekaffe

Tirsdag 2. april
Kl 19.00 Sangkoret øver

Mandag 18. mars
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime

Onsdag 3. april
Kl 18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 4. april
Kl 19.00 Kym

Tirsdag 19. mars
Kl 19.00 Sangkoret øver

Lørdag 6. april
Kl 18.00 Vårfest. Bevertning.
Marit Bjørnevik og Torgeir Tveter.

Onsdag 20. mars
Kl 18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 21. mars
Kl 19.00 Kym

SØNDAG 7. APRIL
Våroffer
Kl 11.00 Gudstjeneste.
Sangkoret.
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Nattverd.
Offer til menighetens arbeid.
Kirkekaffe

Onsdag 10. april
Kl 18.00 Norskkurs undervisning
SØNDAG 14. APRIL
Palmesøndag
Kl 11.00 Gudstjeneste/v Tveter.
Kirkekaffe

Mandag 8. april
Kl 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl 11.45 Lunsj og bibeltime
Tirsdag 9. april
Fasteaksjonen – innsamling til kirkens
nødhjelp vi samarbeider med Johannes
menighet. Bli med på denne viktige
innsamlingen. Meld deg til presten.
Kl 19.00 Sangkoret øver

Nytt blad sendes ut 10 april!

**************

JULAFTEN – Stavanger
Julaften, en magisk oppfordring
Julaften i kirken er og var tradisjonen tro en
Generasjonsgudstjeneste, med ekstra fokus på
barna. Så for å riktig oppsummere julegudstjenesten velger jeg å bruke et sitat fra
barnemunn. «Det er magisk og være i kirken
på julaften for da forandres den til en
julekirke». Jeg synes personlig at disse ordene
fra en 6-åring reflekterer godt budskapet
som ble formidlet den 24. desember. Det er en
dag av magi, nyskaping og håp. Selv om
julenissen blandes inn, er jesubarnets ankomst
en kilde til mystikk og tro som vi sjeldent
opplever i det moderne samfunn. Under
gudstjenesten ble fortellingen om gjetergutten
som velger og gi alt han har til det nyfødte
barnet, fortalt og dramatisert. Han bruker sin
tid og sine krefter som er det han har å gi, for å
samle ull for å hedre den nye og sanne
kongen, Guds sønn. På veien til stallen i
Betlehem møter han forskjellige trengende
mennesker og velger å gi bort deler av sin
eneste kapital. Historien belyser et spørsmål vi
står ovenfor i dag Hva har vi å gi til dem vi

møter på vår vei? Har vi overskudd av tid,
penger, eller resurser vi kan dele med våre
medmennesker? Kan vi bringe noe av
julekirken inn i vår hverdag og våre egne liv?
Hva kan vi lære av gjetergutten som gav av
sine begrensede midler til de trengende han
traff på sin reise? Hva koster et smil? Hva
koster en klem? Hva koster et komplement?
La oss voksne vokse i ordene til en 6-år
gammel gutt, la oss gjøre kirken og den kristne
medmenneskelige ånden julemagisk, også i
januar og resten av året.
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FELLESSTOFF
Sommerfesten
Årets sommerfest finner sted i
Stavern
2528.juli. Tema i år
er «En kirke
uten
vegger».
Hovedtaler
er
menighetsrådgiver Jon Løvland. Prest i
Halden, Albert Andersen Gjøstøl, vil tale på
familiesamlingene og på gudstjenesten
søndag. Kveldsmøtene fornyes, og vil være
ulike i form. Og det vil være direkteoverføring
av kveldsmøtene i Stavernhallen til kafèteltet,
slik at småbarnsforeldre kan sitte der med
babycallen, følge med på kveldsmøtet, og ha
fellesskap med andre småbarnsforeldre.
Fredag kveld blir det konsert med bandet
Hildring. Det blir to teltleire – en for familier,
og en for unge voksne. Disse vil ha eget
vertskap som vil legge til rette, ta initiativ til
samarbeid, og bidra til et godt miljø. Vertskap
for teltleiren for familier er Cathrine Meltzer
og Claire Gouldthorp fra Stavanger. Det blir
seminarer – blant annet et korseminar med
Martin Alfsen, og et om Metodistkirken
beregnet på unge mennesker. Og selvsagt blir
det egne leire for barn og unge.
Deltageravgiften, og prisen for dagspass er satt
ned i forhold til i fjor. Alt ligger til rette for en
flott sommerfest! Du kan lese mer om
Sommerfesten på Metodistkirkens hjemmeside

Kvinnedag i kirken
Hovedstyret bestemte i høst en forandring i
kirkens merkedager. Evangeliseringens dag,
som har vært første søndag i mars, utgår til
fordel for en søndag som markerer
Metodistkirkens kvinner. Denne dagen kan
markeres søndagen før eller etter 8.mars, og
kollekten anbefales gitt til et kvinnerelatert
prosjekt. Det vil bli utarbeidet en
bønnemanual til denne dagen, og Metodistkirkens kvinner er behjelpelig i forhold til
innhold i gudstjenesten.

Fellesgudstjeneste etter
generalkonferansen
Etter at den ekstraordinære Generalkonferansen for The United Methodist Church
er avsluttet, ønsker kirkens ledelse at det skal
avholdes regionale gudstjenester. Formålet er
å samle kirken i en krevende tid. Det vil bli
utarbeidet en egen liturgi og bønner til denne
gudstjenesten. I vårt område vil menighetene i
Haugesund, Stavanger og Sandnes holde
gudstjeneste sammen i Sandnes søndag
03.mars. Menighetenes prester deltar, og det
blir nattverd og søndagsskole.

Lederutdanning
I september settes kurset i «Verdibasert
ledelse» i gang. Det er lagt ned et betydelig
arbeid i å utarbeide studieprogrammet. Både
rent tematisk og pedagogisk vil studiet gi en
meget
verdifull
kompetansetilførsel.
Tidspunktet for den første samlingen er 6-7.
september. Mer informasjon kommer senere.

School of Congregational
Development
Menighetsutviklingsskolen for vårt biskopsområde finner sted i
Tallin 19-22. september. Tema er
«Called2serve». Det
blir
dager
med
undervisning, gudstjenester og sosialt
fellesskap.
Av seminarer kan
nevnes: nyplanting
av menigheter, musikk og drama, arbeid
blant
migranter,
og
barne
og
ungdomsarbeid. Mer informasjon kommer
etter hvert. Dette er en kjempefin mulighet
til å få nyttig undervisning, treffe metodister
fra Norden og de baltiske landene, og se en
vakker by.
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato

Forbønn

Skriftsted

3. søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 20. januar

Betanien-institusjonene
Daglig leder: Susanne Kralik
Adm. dir. Per Martin Knutsen
Direktør Terje Danielsen

Jes 62:1Sal 36:5-10
1 Kor 12:1-11
Joh 2:1-11

4. søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 27. januar

Mysen
Prest Helene Benedikte Granum-Aanestad

2 Sam 23:1,
Sal 132:1-12
Åp 1:4b-8, - Joh 18:33-37

5. søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 3. februar

Metodistkirkens Misjonsselskap
Leder Aart Huurnink
Misjonssekretær Øyvind Aske
Misjonsdagen

Jer 1:4-10
Sal 71:1-6
1 Kor 13:1-13
Luk 4:21-30

6. søndag i
åpenbaringstiden –
Søndag 10. februar

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

Jes 6:1-8 (9-13)
Sal 138 - 1 Kor 15:1-11
Luk 5:1-11

7.søndag I
åpenbaringstiden –
Søndag 17. februar

Ålesund
Prest Mariann Stensøe

Jer 17:5-10
Sal 1 - 1 Kor 15:12-20
Luk 6:17-26

8.søndag I
åpenbaringstiden –
Søndag 24. februar

Sarpsborg
prest Hilde Augensen
Tune, prest Niels Jørgen Aarvik

1 Mos 45:3-11, 15
Sal 37:1-11, 39-40
1 Kor 15:35-38, 42-50
Luk 6:27-38

Kristi forklarelsesdag
Fastelavns-søndag –
Søndag 3. mars

Metodistkirkens Kvinner
Leder Helene Benedikte Granum-Aanestad

2 Mos 34:29-35 -Sal 99 2 Kor 3:12-4:2 - Luk 9:28-36

1. søndag i fastetiden - Hammerfest
Søndag 10. mars
Prest Per Bradley

5 Mos 26:1
Sal 91:1-2, 9-16
Rom 10:8b-13
Luk 4:1-13

2. søndag i fastetiden - Tromsø
Søndag 17. mars
Prest Kristin Odén Halvorsen
Diakon Solfrid Johansen

1 Mos 15:1-12, 17-18
Sal 27 - Fil 3:17-4:1
Luk 13:31-35

Maria budskapsdag Søndag 24. mars

1 Sam 1:21-28
Apg 16:12-15 - Luk 1:39-45

Harstad/Narvik
Diakon Helen Byholt Lovelace

3. søndag i fastetiden - Finnsnes
Søndag 31. mars
Roy Frode Løvland

Jes 55:1-9 - Sal 63:1-8
1 Kor 10:1-13 - Luk 13:1-9

4. søndag i fastetiden - Svolvær og Skånland
Søndag 7. april
Prest Gunnar Andersen

Jos 5:9-12 - Sal 32
2 Kor 5:16-21
Luk 15:1-3, 11b-32

Palmesøndag –
Søndag 14. april

Jes 50:4-9a
Sal 118:1-2, 19-29
Fil 2:5-11 - Luk 19:28-40

Bodø
Diakon Helen Byholt Lovelace
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
SØNDAG 27.JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Tema: «Tre enkle regler - Gjør det gode».
Musikk ved Alia Makhmudzade. Kirkekaffe.
Onsdag 30.januar:
Kl.14.00: Mat for menn.
SØNDAG 03.FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Tema: «Tre enkle regler – Lev i Guds
kjærlighet». Misjonsdag. Musikk ved Alia
Makhmudzade og Cecilia Rossi. Nattverd.
Kirkekaffe
Tirsdag 05.februar:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum.
Dagens gjest: Representant fra MAF som
forteller om sitt arbeid med bistandsflygning
med småfly.
Sang og musikk av Carl Waylon Nelson,
Bevertning.
Onsdag 06.februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, individuell dataopplæring,
fotobehandling og hyggelig fellesskap
SØNDAG 10.FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Alia Makhmudzade. Kirkekaffe.
BIBELUKA I SANDNES
Søndag 10. februar
Kl.18.00 Gudstjeneste på Frelsesarmeen.
Fokus på Etiopia. Ingeborg MongstadKvammen deltar.
Mandag 11.februar
Kl.18.00: Bibelfortellerkurs i Hana kirke
Tirsdag 12.februar
Kl.18.00: Tekstleserkurs i Metodistkirken
Onsdag 13.februar
Kl.14.00: Hverdagsmesse i Sandnes kirke.
Oppstart av Bibel halvmaraton
Kl.19.00: «Bibelen - boken som formet vår

kultur». Foredrag ved Anne-Lise Matre og
Ingeborg Mongstad-Kvammen i Sandnes
bibliotek.
Bibelfilm på Odeon kino på kvelden
Torsdag 14.februar:
Bibel halvmaraton fra kl.14.00-19.00
Bibelfilm på Odeon kino på kvelden
Fredag 15.februar:
Bibel halvmaraton kl.13.00-19.00
Kl.19.30: «Som skrevet står». Forestilling med
Svein Tindberg i Gand kirke.
Lørdag 16.februar:
Bibel halvmaraton i Sandnes kirke kl.13.0019.00
Kl.19.30: SalmeTapas i Høyland kirke. En
kveld med salmer for enhver smak.
SØNDAG 17.FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste i Bogafjell kirke.
Avslutning på bibeluka. Gjester fra
Bibelselskapet. Representanter fra flere
menigheter deltar.
For mer informasjon om Bibeluka, og lenker
til billettbestilling –
se bibelukasandnes på Facebook.
Mandag 18.februar
Kl.17.00: Mandagsmiddag. Kr.25,- pr.pers.
Barn i førskolealder er gratis
Onsdag 20.februar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell
dataopplæring, fotobehandling og hyggelig
fellesskap
SØNDAG 24.FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste
ved Charles Jourdan.
Musikk ved Alia Makhmudzade
sang av Ida Johanne Wahl.
Kirkekaffe
Onsdag 27.februar
Kl.14.00: Mat for menn
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Fredag 01.mars:
Kvinnenes internasjonale bønnedag i
Metodistkirken. Følg med i aviser,
hjemmeside og facebookside for nærmere
informasjon.

Onsdag 20.mars:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell
dataopplæring og fotobehandling og hyggelig
fellesskap.

SØNDAG 03.MARS:
Kl.11.00: Felles gudstjeneste mellom
Haugesund, Stavanger og Sandnes i Sandnes.
Prestene Hilde og Torgeir Tveter, og Marit
Bjørnevik og Tove Synnøve Tveit, Musikk ved
Alia Makhmudzade. Nattverd. Kirkekaffe.

SØNDAG 24. MARS:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Tema: «Min troshistorie».
Sang av Christina Stangeland Hanssen.
Musikk ved Alia Makhmudzade. Nattverd.
Kirkekaffe

Tirsdag 05.mars:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum.
Dagens gjester: Per Odd Aarrestad og Ingvil
Aarrestad Godeset som fremfører «Avstandens
nærvær» sammen med musikerne Knut Nøst
og Harald Eriksen. Bevertning

Lørdag 30.mars
Kl.15.00: Påskeverksted.
Vi lager påskepynt, har samlingsstund med
påskefortelling og påskesanger, og spiser
sammen. Kr.30,- pr.pers. Kr.100,- for familie.

Onsdag 06.mars:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell
dataopplæring, fotobehandling og hyggelig
fellesskap..
Lørdag 09.mars:
Kl.15.00: Familiesamling. Formingsaktivitet,
lek, samlingsstund og mat. Kr.30 pr.pers.
Kr.100 for familie.

SØNDAG 31.MARS
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Alia Makhmudzade. Kirkekaffe.
Tirsdag 02.april
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum.
Dagens gjest: Marit Anne Almås formidler
både ord og toner, Tema: «Forbilder og
rollemodeller i oppveksten». Bevertning.

Onsdag 03.april
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè.
SØNDAG 10.MARS:
Kaffe, vafler, håndarbeid, individuell
Kl.11.00: Familiegudstjeneste. Speiderparade. dataopplæring og fotobehandling og hyggelig
Markering av kvinnedagen.
fellesskap.
Familiepreken ved Hilde Tveter.
SØNDAG 07.APRIL
Musikk ved Alia Makhmudzade. Kirkekaffe
Kl.11.00: Sanggudstjeneste ved Hilde Tveter.
SØNDAG 17. MARS:
Koret Da Capo synger. Musikk ved Alia
Kl.11.00: Gudstjeneste
Makhmudzade. Kirkekaffe
ved Hilde Tveter. Tema:
SØNDAG 14.APRIL PALMESØNDAG
«Min troshistorie».
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Musikk ved Alia Makhmudzade. Kirkekaffe
Musikk ved Alia Makhmudzade.
Mandag 18.mars
Kirkekaffe.
Kl.17.00: Mandagsmiddag. Kr.25,pr.pers.Barn i førskolealder er gratis
Nytt blad sendes ut 10. april!
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Økonomi
Årsregnskapet for 2018 er ennå ikke ferdig,
men vi har tall nok til å gjøre noen
refleksjoner.
De siste årene har regnskapet vist underskudd
for den daglige driften. Underskuddet for 2018
ser ut til å ende på ca kr.400 000,-. Det er ca
kr.200 000,- mer en hva vi budsjetterte med.
Det er mange årsaker til dette, men
hovedårsaken er økt aktivitet og generell
prisstigning. Underskudd dekkes inn ved å ta
dette fra oppsparte midler.
Grunnlaget for menigheten er basert på
frivillige bidrag, dvs kollekt, ukeoffer, gaver
med skattefradrag og andre gaver. I tillegg får
vi et kommunalt tilskudd og tilbakebetaling av
litt av den momsen vi betaler ved kjøp av
varer og tjenester. Forøvrig er vi så heldige at
vi har en parkeringsplass som vi leier ut,
denne gir oss også en fast årlig inntekt.
Frivillige bidrag
200000
150000
100000
50000
0
Kollekt

Ukesoffer Skattefradrag Andre gaver
2015

2 016

2 017

Takkedag

Høstoffer

2 018

Over ser du en graf som viser hvordan de
frivillige gavene har endret seg fra 2015 til
2018. Denne viser at kollekten er noenlunde
stabil, mens ukesoffer er stadig synkende.
Gaver med skattefradrag viser en svak
stigning, men totalen er at årlig inntekt basert
på frivillige gaver er svakt synkende.
Sist sommer vedtok menighetsrådet å bevilge
ca 1,2 mill. kr. Til oppgradering og nyinnkjøp,
for å få et kirkebygg som harmonerer bedre
med dagens behov. (Mer om dette annet sted i
bladet.) Også disse kostnadene blir tatt fra
oppsparte
midler.
Samtidig
vurderer
menighetsrådet kontinuerlig hvordan vi kan

spare kostnader, ev. finne flere inntekter. Et
grep som også ble gjort sist sommer var å
skifte hovedbank til Sparebanken Sør. Dette
medvirket til at våre renteinntekter økte fra kr
15 000,- i 2017 til ca kr 28 000,- i 2018. I
tillegg venter vi oppgjør på en fastrentekonto.
Summa sumarum, vi bruker mer penger enn
vi får inn! Det kan vi ikke gjøre i mange år
til før vi går tom for oppsparte midler, dvs
konkurs. Vi trenger derfor større bidrag fra
medlemmer og venner, samtidig som vi må
finne andre inntektskilder dersom vi skal
opprettholde
ønsket
aktivitetsnivå
i
menigheten framover.

Vipps og bank/kredittkort
For et års tid siden tok vi i bruk Vipps og
bank/kredittkort. Dette har utgangspunktet
vært en sukess og fungerer bra. Vi vil likevel
gi litt informasjon. Først Vipps:
Når vi «vippser» hverandre får mottaker det
beløpet vi sender. Når vi «vippser» til en
butikk/bedrift belastes dette med et gebyr. I
denne sammenheng er menigheten en
«bedrift». Gebyret trekkes fra før beløpet
kommer på menighetens konto. I 2018 har
menigheten tatt kostnaden med dette gebyret,
slik at det du «vippser» kommer dit du mente.
F.eks. til misjonen. Med bakgrunn i den
økonomiske situasjonen, (se info om
økonomi), har menighetsrådet besluttet at vi
ikke kan gjøre dette mer. Dvs at det beløpet
som kommer til vår konto er det beløpet som
gjelder.
Bank/kredittkort:
Her er problemstillingen den samme som over.
Som eier av kortleser blir vi, som alle andre
eiere av kortlesere, belastet med et gebyr. Så
også ved betaling med kort vil det beløpet som
kommer inn på vår konto være litt mindre enn
det du betaler. Da blir resultatet det samme
som for Vipps.
Fortsett gjerne med kort og Vipps betaling,
men vær klar over konsekvensen.
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Misjonsprosjekt fullført

et av kursene må du gå inn på facebooksiden.
Vi er glade for at vi er med som arrangør, og
Vi er i mål med vårt misjonsprosjekt! På bare
oppfordrer dere til å delta på så mye som
et drøyt år har vi nådd målet på 100 00 kr. til
mulig gjennom uka. God fornøyelse!
skolen i landsbyen Ngundu i Zimbabwe. Vi
hadde riktignok en startkapital på drøyt 20 000
Personvern
da vi gikk i gang, men allikevel er det et
imponerende resultat! Vi er takknemlig for det Denne høsten har prest Hilde Tveter, sammen
store engasjementet for misjon i menigheten, med menighetsrådet, jobbet med å få på plass
på Kreativ kafè og blant menighetens venner. en personvernerklæring og en oversikt over
Vi har vært i kontakt med Metodistkirkens hvordan menigheten behandler personmisjonsselskap, og fått beskjed om at vi vil få opplysninger. Dokumentene ble godkjent av
tildelt nytt misjonsprosjekt i nærmeste fremtid. menighetsrådet på møtet i desember. Dersom
Det blir spennende å se hvor det blir, og hva vi du har spørsmål i forbindelse med dette, eller
skal bidra med i tiden som kommer!
ønsker å få tilsendt personvernerklæringen, så
ta kontakt med prest Hilde Tveter.

Bibeluka i Sandnes

Fra søndag 10.februar til og
med søndag 17.februar vil
Bibelen være i fokus i byen
vår. Det er lagt opp til en
rekke ulike arrangementer
gjennom hele uken. Vår
prest, Hilde Tveter, er med i
arrangementskomiteen,
sammen med Ingeborg
Mongstad-Kvammen
(Bibelselskapet/VID),
Torstein Nordal (Dnk/Bogafjell), prost Ludvig
Bjerkreim, Reidunn og Olav Alvsåker
(Frelsesarmeen) og Helge Brunstad fra
Bibelbutikken. Komiteen har lagt opp til et
variert program, og vår menighet er spesielt
engasjert i tekstleserkurs med Anne Kristin
Aasmundtveit. Vi skal være vertskap for dette
kurset tirsdag 12.februar kl.18.00. Flere av
våre tekstlesere skal også være med å lese i
Bibelen på Bibel halvmaraton (lesing av hele
NT) i Sandnes kirke. Et av høydepunktene blir
forestillingen «Som skrevet står» med Svein
Tindberg i Gand kirke. Det meste av det som
skjer står i menighetskalenderen her i bladet,
og ellers kan du følge med på facebooksiden
(bibelukasandnes), og i Sandnesposten.
Dersom du vil bestille billetter til
forestillingen i Gand kirke, eller melde deg på

Menighetskonferanse
Menighetskonferansen (årsmøte) blir i år
tirsdag 26.mars. Tilsynsprest Ingull Grefslie
leder konferansen, og holder andakt. Vi vil gå
igjennom rapporter, regnskap/budsjett og
foreta valg. En kopp kaffe, og litt å bite i blir
det også. Det er viktig at vi kommer og støtter
opp om menighetskonferansen. Det handler
ikke bare om det som har vært, men også om å
se fremover. Dersom du har saker du vil ta
opp, eller du ønsker forandring i
verv/tjenester, så gi beskjed til presten.
Nominasjonskomiteen vil ha sitt møte en gang
i februar.

Menighetsutvikling
Det er nå et drøyt halvår siden vi avsluttet
møtene
om
menighetsutvikling
med
menighetsveileder Jon Løvland. Det betyr ikke
at vi har avsluttet menighetsutviklingen!
Menighetsrådet jobber nå med å følge
handlingsplanen som er et resultat av den
prosessen vi har vært igjennom. Og veldig
mye av det vi har planlagt har skjedd eller er
vi i gang med. Vi har startet 2 nye aktiviteter
(Mandagsmiddag og Mat for menn) som skal
styrke fellesskapet, og være inkluderende for
nye. Vi har satset mer på sang og musikk ved å
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arrangere konserter (3 stk i høst), og ha mer kirkens logo er på plass. Disse har gjort
sang og musikk i gudstjenestene. Her har vi
inngangen mye
hatt stor glede av musikkstudenter som vår
lysere
innorganist Alia kjenner. Vi har hatt gudstjenester
vendig, og mer
hvor mennesker har delt tro og liv, og dette vil
attraktiv
vi fortsette med. Og alt det som skjer med
utvendig.
I
kirkebygget er også en del av menighetstillegg håper vi
utviklingen, i og med at det gjør kirken vår
at det blir lettere
mer inkluderende og synlig. Det er god grunn
å holde varmen
til å glede seg og være stolt av alle de mål vi
i kirken.
allerede har nådd! Nå jobber vi videre med å Sideinngangen – også her er døren skiftet ut
nå nye mål i det nye året.
og bedre tilpasset rullestoler og lignende.
Kjeller inngangsdør – dette var ikke med i de
opprinnelige planer, men vi var nødt til å skifte
Instrumentene i kirken
den ut pg av stor trekk og skader etter forsøk
Det siste året har det vært flere
på innbrudd.
småreparasjoner på vårt kirkeorgel, og det er
Peisestuen – varmepumpen er på plass og vi
svært ustabilt. Pianoet i kirkesalen er heller
merker allerede forbedringen. De gamle
ikke i sin beste stand. Derfor har
ovnene fra 1960 er fjernet og veggen malt på
menighetsrådet de siste månedene diskutert
nytt.
situasjonen, og er i en prosess med å finne en
Trappe-gangsområdet
løsning. Det blir for dyrt å kjøpe nytt
Løfteplattform/heis er
kirkeorgel, og mye penger å investere når vi
på plass og innviet av
ikke vet hvordan organistsituasjonen blir i
presten og kassereren
fremtiden. Vi har derfor diskutert en løsning
(se bildet). Den er enkel
med å kjøpe et brukt flygel til kirkesalen, og
å bruke og vi vil gi
flytte pianoet opp i foreningssalen i 2.etasje,
instruks til alle som har
for å erstatte det som står der. Vi diskuterer
lyst å bruke dette
også behovet for et elektronisk, bærbart orgel.
istedenfor trappene (for
Vi ser nå på brukte flygler i første omgang.
eksempel
ned
til
Jan Inge Almås har sagt seg villig å være vår
toalettene eller opp til
rådgiver i denne prosessen, og det er vi
prestekontoret)
takknemlig for. Selv om det er et brukt flygel
vi velger, så er det kostbart, og vi har jo brukt
Handikaptoalett –
mye penger på å oppgradere kirken vår det
her har vi gravd opp gulvet, lagt inn rør til det
siste halvåret. Så derfor vurderer vi å sette i
planlagte toalettanlegg og støpt på nytt. Nå
gang en innsamlingsaksjon til dette formålet.
venter vi på innredning av toalettet som blir
Mer informasjon om dette kommer senere.
plassert i den gamle garderoben. Vi venter
også på nye fliser til reparasjon av gulvet i
Kirkebygget under endring!
herretoalettet.
I siste nummer av bladet fortalte vi om
Om kort tid håper vi at arbeidet med den nye
planene våre, og det som allerede var på plass.
utvendig rampen ved sideinngangen skal
I skrivende stund har vi kommet langt med de
starte – dette vil være bedre tilpasset rullestol
større ombyggingsaktiviteter etter at vi fikk
og alle som synes at trappene inn til kirken er
godkjenning fra naboene og kommunen..
for bratte.
Hovedinngangspartiet – de nye dørene med
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Stort fasadeskilt med lys mot Eidsvollsgt.
forventes på plass løpet av kort tid.
Dessverre har det vært en god del støv i
kirken, og en del eldre gulvbelegg har blitt
skadet. I løpet av desember var det mye arbeid
og tungt utstyr i kirken og vi måtte skjære
vekk en del betong. Dette fører til at vi nå må
hente inn tilbud på utskifting av gulvbelegg i
inngangspartier og trappegangen – dette var
ikke en kostnad vi hadde regnet med - men
nødvendig blir det. Når det gjelder brannalarm
anlegg er dette fremdeles under vurdering,
men vil bli dyrere enn først antatt for å møte
kravene til et større forsamlingslokale.
Så langt har vi opplevd at vi har fått veldig
god service fra våre leverandører – mer om
dette i neste nummer.

Nyoppusset foreningsal i andre etasje

Misjonsmarked
Lørdag 17.november var det klart for høstens
store løft for misjon, misjonsmarkedet! Det
var første gang
det ble arrangert
på
en
lørdag, og vi
var spente på
hvordan
det
ville slå ut. Det
ble
positivt
mottatt. Det var
flere mennesker innom, vi solgte flere lodd,
og flere håndarbeider, og mange satt lenge og
koste seg med kaffe, kaker og hyggelig prat.
Tusen takk til alle dere som kom og kjøpte
håndarbeider, julekaker, syltetøy, lodd, kaffe
og kaker! Og ikke minst dere som har stått på
lenge for å lage så mange flotte ting, dere som

har bakt, gitt gevinster og jobbet praktisk med
å forberede og rydde! På 3 timer en lørdag
formiddag fikk vi inn over 23 000 kr. til skolen
«vår» i Ngundu, Zimbabwe! Det er et
fantastisk resultat!!! Hele 7000 kr mer enn i
fjor! Og nå er vi allerede i gang med å
produsere nye ting for neste misjonsmarked!

Treffpunkt sentrum

På Treffpunkt Sentrum i november hadde vi
besøk av forfatter Janne Stigen Drangsholt.
Hun er barnebarn av avdøde Ansgar Stigen,
som var medlem i menigheten vår.
Kvelden ble innledet med at Per Skarung
fortalte om hennes bestefar. Da Ansgar var i
slutten av 90-årene skrev han ned sin historie,
og det var deler av hans historie fra
2.verdenskrig Per formidlet denne kvelden.
Denne historien finnes også nå på
hjemmefrontmuseet, for Ansgar sin innsats
under krigen var betydelig. Dette ble godt
mottatt både av Janne og forsamlingen. Janne
er, i tillegg til å være forfatter, litteraturforsker
og førsteamanuensis i engelsk litteratur ved
universitetet i Stavanger. Hennes tema for
kvelden var "Humor i litteraturen". Dette
formidlet hun på en humoristisk og god måte,
krydret med små avsnitt fra sine egne bøker.
Gunnar Barstad var kveldens musikalske gjest,
og gledet de fremmøtte med sin musikk.
Günter Theiss var gjest på adventsmøtet i
desember.
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Han fortalt inspirert og levende om sine første
måneder som byprest i Sandnes. Han tok oss
med i møte med mennesker som han treffer i
sin tjeneste, og det gjorde inntrykk. Sangkoret
fra Stavanger gledet oss enda en gang med sin
sang. Det var utlodning med mange gevinster,
og det ble samlet inn en god kollekt til
Byprestene. Det ble også god tid til bevertning
med hyggelig fellesskap rundt bordene.

heten i felles-sangen. Og vi fikk mer vakker
musikk! Vår faste organist Alia spilte både til
fellessanger, og sammen med Cecilia Rossi på
obo. Hilde Tveter fokuserte i sin andakt på
lyset i mørket.

Advent og juletiden
Advent og juletid i kirken startet med
Juleverkstedet 1.desember. Rundt 10 barn,
og omtrent like mange voksne koste seg
sammen med å lage julekuler, juletre
adventsappelsin og pynte pepperkaker. Hilde
prest
hadde
flanellografandakt
om
juleevangeliet, og engasjementet var stort
blant barna, som kunne mye av fortellingen.
Vi avsluttet juleverkstedet med å spise Karins
gode kanelboller, klementiner og julebrus. 2
dager senere var det klart for speidernes
tradisjonelle julegrøt, som denne gangen også
var månedens mandagsmiddag. Presten hadde
sørget for hele 3 mandler i grøten, og det ble
godt mottatt. Etter middagen var det tid
forøving til lysmessen. For søndag 9.desember
hadde vi en stemningsfull og flott lysmesse
som speiderne hadde
ansvar for. Den kan du
lese om på speidersiden.
Søndag 16. desember
sang vi julen inn i
kirken, og nå var også
juletreet
på
plass.
Christina S. og Herbjørn
Hanssen sang og spilte
mange vakre sanger. En
av sangene Christina
sang hadde hun skrevet
selv, og den var nydelig.
Vi sang mange av julens
sanger sammen, og
Christina ledet menig-

Julaften var det familiegudstjeneste, og som
seg hør og bør – skuespill. Også dette året
klarte presten å få med seg noen i
forsamlingen til å dramatisere sammen med
seg. Denne gangen var det fortellingen om den
gamle skomakeren. Og her stilte folk opp som

gammel mann, ung kone med baby, en
rampete gutt og en sinna kone, mens presten
var skomakeren. Budskapet ble klart
formidlet,
samtidig
som
skuespillerprestasjonene fikk forsamlingen til å le. Vi
hadde vakker musikk av Benedikte
Skjæveland Larsen på klarinett, og Eirik
Andreas Paulsen på orgel og piano. Og en liten
overraskelse var det også plass til – organist
Alia og prest Hilde sang sammen «Stille natt,
hellige natt».
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var i ferd med å avslutte festen! Han kom visst
helt fra Nord-Norge kunne vi høre på
dialekten, og posene han hadde med, delte han
raust ut til både barn og voksne. Det ble en fin
avslutning på advent og juletiden i kirken!

Julekonsert

1.juledag var det felles gudstjeneste i
Stavanger. Torgeir Tveter ledet gudstjenesten,
og Hilde Tveter holdt dagens preken. Hun talte
om skaperordet og frelsesordet ut fra teksten i
Johannes 1. Sangkoret gledet oss med sang, og
vi sang julens sanger sammen – med organist
Bjørn Terje Bertelsen på orgelkrakken. Vi
delte også nattverdfellesskapet.
Lørdag 5.januar ble julefeiringen avsluttet
med juletrefest i kirken. Cathrine Skarung
ledet oss gjennom et par timer med gang rundt
juletre, leker og konkurranser, andakt og
bevertning. Hilde prest snakket i sin andakt

12. desember var det tid for årets store
julekonsert. Vi hadde fått Inger Lise Hope til å
velge Sandnes Metodistkirke som et av sine
fire konsertsteder denne julen. Hun har i noen
år brukt «Fredelig jul» som tittel på sine
julekonserter, og altså i år hos oss. Vi gledet
oss stort, og var svært spent på hvor mange
som denne gangen ville finne veien til vårt nye
«konsertlokale»! Ca 70 stk ble det til slutt, og
vi fikk en flott konsert med flott artist. Med
dyktige musikere bak må det bli bra.

Med denne konserten ble også det nye
lydanlegget offisielt tatt i bruk. Dette er som
tidligere fortalt betalt av midler etter Margot
Lima. Familien
var invitert til
denne
konserten,
og
sønnen
Tor
Magne
Lima
om hvor viktige engler var i fortellingen om med sin kone
Jesu fødsel, og hadde tatt med seg noen av de var tilstede.
mange englene hun har hjemme. Og det
smakte godt med pølser å spise, etter all
julematen. Cathrine fikk med seg både barn og
voksne i leken, og jammen kom nissen da vi
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Treffpunkt sentrum

dette blir en fin blanding av ord og toner, som
du bør få med deg. Marit Anne er medlem i
Den 5.mars har vi gleden av å få besøk av Per
menigheten, og har spilt og spiller i kirken vår
Odd Aarrestad, Ingvil Aarrestad Godeset, og
med jevne mellomrom.
musikere Knut Nøst og Harald Eriksen.
Innledningsvis vil Per Odd forteller litt om
Kvinnenes internasjonale
kirkens altertavle som han laget i 1981. Etter
dette vil vi bli tatt med, gjennom ord, bilder og
bønnedag
musikk, inn i Ingvils bok «Avstandens
Denne økumeniske samlingen er i år fredag
nærvær» som hennes far Per Odd har illustrert.
1.mars, og den blir i Metodistkirken, slik den
«Mens nyttårsfeiringen 2005 var på sitt
har vært de siste årene. I år vil Hilde Tveter
høyeste, og rakettene etterlot seg smell og
være med i både planlegging og
stjernedryss – døde ei mor og en ektefelle.
gjennomføring. Tema i år er «Kom, for nå er
Flere store hjerteinfarkt tok henne ut av tiden.
alt ferdig», og det er kvinner i Slovenia som
I løpet av livet opplever de fleste å miste noen
har laget gudstjenesteprogrammet.
de er glad i. Boka «Avstandens nærvær» har
Bibelselskapet i Slovenia starter et prosjekt
en allmenn grunntone. Den er drevet fram av
der Bibelen blir et sentralt hjelpemiddel i
behovet for å takke og for å ta farvel. Boka
prosessen med å helbrede traumer og fornye
fremhever det unike i det som er felles for
relasjonen mellom sårede mennesker og Gud.
mennesker – veksling i sorg, savn og
Det er dette prosjektet kollekten vil gå til.
takknemlighet. Våren 2014 inviterte Ingvil sin
far til å se på noen tekster. Han satte streker på
Familiesamlinger og familiehvitt papir til svar. Det oppstår en helende
prosess når far og datter deler. Med respekt for
gudstjenester
livet og hverandre har denne dialogen blitt en
Fremmøtet på familiesamlingene er noe
sanselig helhet.
varierende, men vi ønsker å fortsette med dette
Ta med familie, venner og kjente til denne
tilbudet - både fordi vi ser at de som kommer
spesielle kvelden!
har glede av det, og fordi det er viktig at vi har
et tilbud til småbarnsfamiliene. Samlingene
dette vårhalvåret blir 9.mars og 30. mars – det
siste er påskeverksted. På påskeverkstedet
lager vi mange kjekke ting til å pynte til påske
med, hører påskefortellingen, og spiser god
mat sammen.
Dette halvåret har vi lagt opp til 3 familiegudstjenester. Dato for disse er 10.mars, 5.mai
og 16 juni. Vi er glade for at speiderne er med
på alle familiegudstjenestene våre! Vi vil også
Treffpunkt Sentrum i april
På Treffpunkt Sentrum i april er det Marit forsøke å invitere barn til å synge og spille på
Anne Almås som er dagens gjest. Hun har disse gudstjenestene. I gudstjenesten 10.mars
som overskrift over sitt tema «Forbilder og har vi et spesielt fokus på kvinner/jenter, slik
rollemodeller i oppveksten». Marit Anne vil vi har blitt oppfordret til av Metodistkirkens
fortelle om personer som har hatt stor hovedstyre. Gudstjenesten 16.juni er den
etter
betydning for henne, og innimellom spille tradisjonelle gatefesten – hvor vi
gudstjenesten
flytter
ut
i
gaten
foran
kirken,
musikk som har betydd mye for henne. Så
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og leker og spiser sammen. Sett av datoene Christina vil også synge. Å høre menneskers
allerede nå!
troshistorie er ofte til inspirasjon for troen og
livet, så vi anbefaler å sette av disse
søndagene.
Sanggudstjeneste med

Da Capo

7.april har vi igjen gleden av å ha sanggudstjeneste sammen med Da Capo. Mange
savnet nok sang av koret i advent, men denne
gangen lot det seg ikke gjøre. Koret har hatt en
travel høst, med blant annet feiring av Steinar
Eielsens 70-årsdag. Nå blir det kjekt å igjen
høre dem i vår kirke. Hilde Tveter leder
gudstjenesten, og holder dagens preken.

Gudstjenester med
troshistorie
I fjor høst hadde vi en serie med tre
gudstjenester hvor mennesker fortalte sin
troshistorie, i samtale med Hilde Tveter. Det
var Alia Makhmudzade, Karin B. Sørensen og
Charles Jourdan. Disse gudstjenestene var
veldig bra besøkt, og mange gav uttrykk for at
det var fint å høre menneskers historier. Derfor
blir det to slike gudstjenester også dette
halvåret. Først ut er Marit Anne Almås
17.mars, og søndagen etter vil Christina
Stangeland Hanssen fortelle sin historie.

Mandagsmiddag og
mat for menn
Dette er jo nye tilbud som vi startet opp i høst,
og begge har blitt godt mottatt. Mandagsmiddag er en gang i måneden kl.17.00, (mrk.
nytt tidspunkt), og det samme er Mat for
menn, som begynner kl.14.00. Antallet som
kommer og spiser på mandager har økt for
hver gang i høst, og det er kjekt. I november
var vi over 20 stykker! Dette er et fint
møtepunkt for alle generasjoner. Det er ikke
noe annet program enn at vi spiser sammen,
prater og hygger oss. Barna kan leke sammen,
og de som er speidere går til sitt speidermøte
kl.17.30.
Datoene for mandagsmiddag fremover er 18.
februar, 18.mars, og 20.mai.
Mat for menn informerer om kjekke
samlinger, hvor de både lager mat, spiser og
noen ganger prater om et tema. En gjeng på 56 menn har møtt hittil, og det er plass til flere.
Mat for menn samles 30.januar, 27.februar og
27.mars.

Noen flere bilder.
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De siste månedene av speideråret inneholdt en tur til Haugli i november. Det var
en kald helg og vi fyrte mye ved for å holde varmen! Men vi padlet allikevel i
kanoene og laget mat på bål. Speiderne i Sandnes MS elsker Haugli-hytta! Dette
er alltid de mest populære turene.
Siden ble det grøtfest og lagedag, der mange fikk produsert litt julepynt, før
speideråret som vanlig ble avsluttet med den tradisjonelle og nydelige
Lysmessen.
Rolig, syngende kommer de inn og rolig, syngende går de ut. Årets mest
sjarmerende prosesjon som mange bare må ha med seg, for at det skal bli jul.
Det var mye folk på Lysmessen og alle stoppet igjen for å spise Lussekatter og det var stor
stemning rundt bordene blant nye og gamle venner som møttes.
Så avsluttet vi speider-høsten med speidernes tradisjonelle Nissegrill på Dale. Det er koselig å
sitte rundt det varme bålet i skogen, grille pølser og til slutt lete etter den mystiske pakken som
er gjemt i skogen…
Og nå er det ikke lenge til Årets speiderfest, der vi skal mimre om året som gikk, holde
konkurranser, kjøpe lodder og kanskje vinne noe, spise kaker og kose oss!
Dette året, 2019, har vi tenkt å reise til Kretsleiren på Furuneset på Jørpeland i slutten av juni.
Derfor blir det mye utemøter for å trene på kart og kompass. For når vi er på leir, må vi jo på
haik, og det gjelder å være godt forberedt!
Vi gleder oss!
Hilsen Sandnes MS
«Vi brenner for deg»
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Returadresse:
Metodistkirken
Vaisenhusgt. 7
4012 Stavanger
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