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I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til.
Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.
(Johannesevangeliet kapittel 1)
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FRA INNSIDEN
I begynnelsen var ordet
For evangelisten Johannes som ville vitne om Jesu guddommelighet, var
det viktig å fremheve Jesu plass og delaktighet i skapelsen, som den
skapende kraft og energi som utstrålte et intenst og rent lys. Men dette
lyset var ikke tydelig med det første når Jesus var født inn i denne verden
– og det er ikke overraskende. Unnfangelsen var preget av skam i
datidens kultur, livet hans var i fare før fødselen på grunn av den
vanskelige turen for en høy gravid Maria, og han var født blant de fattige
under vanskelige forhold. Blant Guds folk var det de marginaliserte
hyrdene som først fikk være med for å hylle den nyfødte, mens i
tempelet var det den trofaste Simeon, og ikke øverstepresten, som vitnet
om betydningen av Jesu fødsel;
«For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til
åpenbaring for hedningene og ditt folk Israel til ære.»
Blant adelen var det bare noen vismenn fra et annet land og religion som kom med gaver en
konge verdt. Jødenes egen konge ville ha Jesus drept. Straks etterpå måtte Jesu familie flykte til
et fremmed land med fremmed guder – til hedningene for å finne trygghet.
Sett i retrospekt var ingenting av dette tilfeldig. Jesus var kommet som et lys for hvert menneske
– ikke bare for dem som tilba Israels Gud. Han var ikke skånet fra å være sammen med
annerledes mennesker, tvert imot, han valgt å la dette prege sitt liv på jorden. Han søkte ut de
som var utestengt fra det gode fellesskapet, han hadde omgang med de som var ansett å være
urene, han møtte de undertrykte med vennskap og medlidenhet. Han valgte å samtale med
fremmede, med kvinner og barn som de religiøse ikke holdt så høyt i deres verden.
Fariseerne mente at før Messias kunne komme og frelse dem fra deres fiender, måtte all synd
renses bort fra Guds folk. Derfor laget de mange regler for å definere de rett-troende, og de tok i
bruk konseptet om helvete for å skremme syndere på plass. Men Messias var allerede kommet,
og han ble venn med dem som var definert som syndere. Det sanne lys, som lyser for hvert
menneske var på plass i denne verden.
Har du sett hvordan små barn undrer seg over et lite spebarn? I likhet med disse så kan vi
oppleve gode, varme følelser, mens vi undrer oss over Jesu fødsel i denne verden. Det var en
helt ufattelig hendelse med varig betydning. Men som godt modne voksne skal vi også ta på
alvor Jesu eksempel for oss i møte med andre mennesker, og ikke ekskludere dem som Jesus
selv vil invitere inn til festen.
Hva skal jeg gi til min Frelser, hva kan jeg gjøre for ham? Røkelse, myrra, juveler, ei kan
forslå til Guds Lam (Lizzie de Armand 1884)
Charles Jourdan
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Sinnsro og medlemsopptagelse Ungdommer på tur
På sinnsrogudstjenesten i oktober ble Flavia
Elisa Olivieri Askevold opptatt som medlem
av menigheten. Hun sang også på denne
gudstjenesten akkompagnert av sin far, Alfred
Askevold, på gitarer. Vi sier velkommen som
medlem, og takker for fin sang.

I september var ungdommer fra «hjemme hos»
på tur til speiderhytta til Metodistkirken i
Haugesund i Sveio kommune. Det var ikke det
beste været, så det ble mye brettspill og
innekos med prating. Men det ble også
kanotur, og tur til Ryvarden fyr. På søndag
deltok vi på gudstjenesten i Haugesund
Metodistkirke.

Allehelgen
Inger Lise Hope gledet oss med sang
påinnsrogudstjenesten på allehelgensdagen.
Harald Sævik gav oss meditative toner, som
det er godt å hvile tanker og bønn i.

Høsttakkehelg
Siste helgen i oktober var
det høstakkehelg med fest
på lørdag kveld. Her var
det lagt opp til mye humor
og avslappet stemning.
Marit Rønning, AnneMarie Knaus Knudsen
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og Astrid Khan fremførte ulike sketsjer som
fikk oss til å le. Torstein Alvar sang sine lune
viser med både humor og alvor. Det var god
mat, og Marit Dahl Torgersen avsluttet med
kveldstanker. På gudstjenesten var Christina
Stangeland Hanssen organist og sanger, og
hun gledet oss med sin sang og tok oss med i
lovsang. Det passet fint, for tema for
gudstjenesten var takknemlighet.

takknemlige for at Ole ville påta seg oppgaven
for oss og for kirken. Vi er 14 aktive med
engasjement for sangen og menigheten, og vi
har plass til nye sangere som vil ha et sosialt
og meningsfylt fellesskap sammen med oss.
Øvelsen er tirsdag klokka 1900-2100 i
Wesleysalen i kirken.
Sangkoret
Reidun Sirevaag
Sangkoret øver til en julegudstjeneste tirsdag
17. desember. Julens budskap i ord og toner.
Dette er en gammel tradisjon fra England med
skriftlesing og julesanger. Kom og bli med på
denne samlingen.

Norskkursets betydning
Høstens norskkurs startet opp i august og har
totalt 90 aktive deltakere, i timene på
onsdagene er det ca 40 deltakere tilstede per
gang. Kurset består av kurs og samtalegruppe,
eller språkkafé, som kursdeltakerne pleier å
kalle det. Tilbudet er veldig populært, og har
vært holdt siden høsten 2015. Under en av
samtalene på en av høstens «språkkaféer»
snakket deltakerne om hva norskkurset betyr
for dem. Deler av samtalen gjengis her:

Metodistkirkens sangkor
startet opp igjen med øvelser i oktober,
sammen med sin nye dirigent, Ole Hodnefjell
fra Mosterøy. Det var Else Marie Edland som
tipset oss om at Ole Hodnefjell var ledig. Han
er en pensjonert organist med kor- og
korpserfaring. Koret var strålende fornøyd da
han var positiv til å ha oss som kor. Vi er svært
En kvinnelig deltaker beskriver metodistkirkens norskkurs som det beste kurset hun har
vært på. Og som hun selv sier så har hun en
god del å sammenligne med, siden hun går på
3 forskjellige kurs denne høsten, og hun har
også vært på kurset i Metodistkirken en gang
tidligere. En mann nikker og sier at det er så
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godt å være her, det er lov å gjøre feil. På jobb
er det mye stress, og der er jeg veldig redd
forå gjøre feil, her lærer jeg når jeg gjør feil.
En annen forteller at han lærer seg norsk for å

Vi forsøker å utvide tilbudet med å legge
tilrette for at man kan ta med strikketøy/håndarbeid – for å lære bort eller få hjelp. Det
vil vi også være bord for tekniske problemer
med data og ny teknologi.

kunne bli forfremmet på jobb, til nå har han
blitt forbigått av personer med lavere
ansiennitet enn ham, fordi han ikke behersker
språket. En annen mann legger til at når man
ikke snakker norsk får man bare fryktelig
dårlige jobber, og selv dem er det vanskelig å
få. Det er veldig vanskelig å få tilpass i et
samfunn der man ikke kan snakke morsmålet.
Språket er nøkkelen til å forstå kulturen, og
uten det kan man ikke delta i samfunnet,
avslutter han alvorlig.

God Jul og Godt Nytt År
Vi benytter anledningen til å ønske alle våre
lesere og venner forøvrig, en riktig god og
velsignet Jule og Nyttårshøytid.

Lørdagskafèer
Vi har hatt to lørdagskafèer i høst, og skal ha
en ny i januar. Disse gir mer inntekter enn å
sitte ute for å selge lodd til menighets og
misjonsutlodningen. Det er hyggelig, og vi
håper at flere finner veien til disse samlingene.
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Fra 'gamle' dager – Stavanger
Juletradisjoner
Jul er en tid preget av tradisjon og familie, i
den forbindelse tar vi en reise tilbake i tiden
og ser på julefeiringen i kirken vår fra
gamledager. Ved hjelp av Torunn Herabakka
og Bjørg Bastiansen får vi et innblikk i hva
som har forandret seg og hva som er likt. Finn
frem gløggen, len deg godt tilbake i stolen, og
bli med på reisen;
Juleforberedelser og Luciatog
- Torunn Herabakkas minner fra midten av
50-tallet til tidlig 60-tall.
Desember var en travel måned, ikke på grunn
av juleavslutninger som nå, men på grunn av
forberedelser til Luciafeiring og juletrefest.
Det ble satt opp avanserte forestillinger med
snekrede kulisser, hjemmesydde kostymer og
med innøvde replikker og sang.

Julaften var egentlig ganske lik slik som vi
feirer den i dag, bortsett fra at den startet
klokken 16, og at Håkon Bastiansen holdt
preken for barna med hjelp av flanellografen.
Kirken var alltid sprengfull på julaften, skulle
man få sitteplass i selve kirkerommet måtte
man komme tidlig!
Romjulen bestod av Juletrefest på Betania
hvor man måtte kjøpe billetter i forkant fordi
arrangementet var så utrolig populært. Og det
måtte holdes to fester for at alle skulle kunne
bli med! Det ble også holdt ungdomsfest for
de litt eldre barna, og nyttårsfest 1.nyttårsdag
for de voksne.

På juletrefest i Betania.
- Av Bjørg Bastiansen
2. og 3. Januar var køen av unger og mødre
lang utenfor Betania. Morene skulle ha beste
utkikksplass på galleriet, forstås. Dørene ble
åpnet og flere hundre unger strømte inn. Ikke
inn i salen! Men opp på galleriet. Av med
vintertøy og på med lakksko. Så ned i salen,
rop, og springing rundt det fantastiske
juletreet. Helt til festlederens tordenstemme
lød: «Alle barn ned fra galleriet. Alle foreldre
opp på galleriet. Ingen får gå opp eller ned før
festen er slutt.» Vaktene ved trappene tok
plass. Her var det kustus.
Da alle hadde funnet plassene sine, lød
festsangen: «Til vår fest, til vår fest er vi
samlet igjen. Vi er glad at så mange er kommet
Speideren
hadde
Luciaopptreden
på til den (…)»
ettermiddagen den andre søndagen i advent. I
tillegg til Luciasangen, sang vi salmer som
«Her under korset» og «Deilig er jorden».
Selve Luciatoget bestod av syv utvalgte
speidere i alderen 12-14 år. Denne
oppvisningen var svært organisert og
høytidelig, og dermed fikk ikke de minste
delta. Det var loddtrekning om hvem som fikk
være med i toget, og for hvem som fikk være
selveste Lucia, som naturlig nok var veldig
stas. Disse syv hadde også opptredener på
Et storstilt program ble satt i gang. Morsomt
forskjellige gamlehjem.
og alvorlig, en flott blanding.
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Fra 'gamle' dager – Stavanger
Underholdningssjefen hadde øvd med
håndplukkede elever hele høsten. (Jeg ble aldri
plukket ut, uhu) Påklederne hadde laget
kreppapirkjoler og ‘snekkerne’ hadde laget
kulisser.
Bevertningen kom etter en stund. Poser med
S-er og annen julebakst og kakao. S-er dyppet
i kakao - himmelsk godt. Posene kunne du
lage smell med. En smarting klipte hjørnet av
posene. Smartere unger holdt for hullet og
smellet kom likevel. Smartest var lederen som
fikk alle til å vente til slutt og fikk laget et
kjempesmell som rystet Betania.
Gang rundt byens høyeste juletre måtte vi ha.
Benker ble flyttet, og ungene begynte å lage
ringer. Men under sangen «Glade sammen vi
marsjerer rundt vårt juletre» fikk lærerne
ordnet det så vi marsjerte fire og fire i to store
ringer.. Alle julesanger i marsjtakt ble spart til
juletremarsjen.
Jeg nevnte at jeg aldri opptredde i Betania som
barn. Det tok jeg igjen som s.skolelærer for
7.klasse jenter. Vi laget vårt eget julespill.
Snekkerne laget tre dører, og bak dem sto
vertene i Betlehem. To sure og avvisende og
en blid som viste Maria og Josef veien til
stallen. Resten av klassen var englekor..
Jentene fikk mye skryt, og jeg fikk endelig
prøvd meg på scenen i selveste Betania!
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Tilbake til nåtiden
Når vi nå har fått høre om juletrefest fra
gamledager, passer det fint å minne om at det
også i 2020 blir juletrefest i metodistkirken i
Stavanger. Alle generasjoner ønskes velkommen til kirkesalen lørdag 4 januar
klokken 15. Tradisjonen tro blir det
juletregang og flanellograf. Etterpå serveres
det varm mat, kaffe og kaker i Wesleyssalen.
Det blir kåseri for de voksne, og leker og
aktiviteter for barna.

MENIGHETSKALENDEREN – Stavanger
SØNDAG 24. NOVEMBER
Kl.11.00 Gudstjeneste ved Torgeir Tveter.
Søndagsskole. Kirkekaffe

Tirsdag 10. desember
Kl.19.00 Sangkoret
Torsdag 12. desember
Kl. 19.00 KYM

Mandag 25. november
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime

SØNDAG 15. DESEMBER
Kl 11.00 Gudstjeneste ved Torgeir Tveter.
Sangkoret. Ole Hodnefjell
Søndagsskole. Kirkekaffe

Tirsdag 26. november
Kl.19.00 Sangkoret
Onsdag 26. november
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Mandag 16. desember
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime

Torsdag 27. november
Kl. 19.00 KYM

Tirsdag 17. desember
Kl.19.00 Julens budskap i ord og toner
Sangkoret og solister. Organist og dirigent Ole
Hodnefjell

SØNDAG 1. DESEMBER
Kl. 19.30 Sinnsrogudstjeneste
Musikk ved Harald Sævik.
Prest Torgeir Tveter.
Kirkekaffe i sideskipet fra kl.18.45

SØNDAG 22. DESEMBER
Kl. 11.00 Gudstjeneste.
Vi synger julen inn. Sang av Hanne og Helle.
Musikk ved Harald Sævik. Torgeir Tveter
leder og taler.
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 2. desember
Kl.11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl.11.45 Lunsj og bibeltime
Tirsdag 3. desember
Kl.19.00 Sangkoret på Treffpunkt Sentrum,
Sandnes

TIRSDAG 24. DESEMBER JULAFTEN
Kl. 15.00 Familiegudstjeneste. Sang av
Sangkoret, Flavia og Ingerid Olivieri
Askevold. Prest Torgeir Tveter

Fredag 6. desember
Kl.18.00 Ungdomssamling

ONSDAG 25. DESEMBER JULEDAG
Kl. 12.00 Felles Høytidsgudstjeneste i
Stavanger. Sangkoret. Hilde og Torgeir Tveter

Lørdag 7. desember
Kl.15.00 Juleverksted for store og små
Vi lager ting, andakt og bevertning.

ONSDAG 1. JANUAR 2020
NYTTÅRSDAG / JESU NAVNEDAG
Kl.12.00 Gudstjeneste ved Torgeir Tveter.
Nattverd.

SØNDAG 8. DESEMBER
Kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Torgeir Tveter.
Søndagsskole. Kirkekaffe

Lørdag 4. januar
Kl. 15.00 Menighetens jule og nyttårsfest. Fest
for alle generasjoner.
Vi starter med juletregang i kirkesalen. Vi

Mandag 9. desember
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
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fortsetter med middag/ kaffe og
kaker i Wesleysalen. Kåseri.
Leker og poser til barna.

Mandag 20. januar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime

SØNDAG 5. JANUAR. KRISTI
ÅPENBARINGSDAG
Kl.19.30 Sinnsrogudstjeneste. Prest Torgeir
Tveter.
Kirkekaffe i sideskipet fra kl 18.45

Tirsdag 21. januar
kl.19.00 Sangkoret

Mandag 6.Januar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime

Torsdag 23. januar
Kl. 19.00 KYM

Tirsdag 7. januar
Kl. 19.00 Sangkoret
Torsdag 9. januar
Kl. 19.00 KYM
SØNDAG 12. JANUAR
Kl.11.00 Gudstjeneste ved Torgeir Tveter
Tema: Kristendom og verdens religioner.
Forstå og elsk din neste.
Jødedom og Islam. Kirkekaffe
Mandag 13. januar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Tirsdag 14. januar
Kl.19.00 Sangkoret
Onsdag 15. januar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning
Lørdag 18. januar
Kl. 12- 15 Strikkekafè.
Kafeteria. salg av håndarbeider og litt
bruktsalg
SØNDAG 19. JANUAR
Kl.11.00 Gudstjeneste
Tema: Kristendom og verdens religioner.
Forstå og elsk din neste
Hinduisme og buddhisme

Onsdag 22. januar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 26. JANUAR
Kl.11.00 Gudstjeneste ved Torgeir Tveter.
Kirkekaffe
Mandag 27. januar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Tirsdag 28. januar
Kl.19.00 Sangkoret
Onsdag 29. januar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning
SØNDAG 2. FEBRUAR
Kl.19.30 Sinnsrogudstjeneste.
Prest Torgeir Tveter
Kirkekaffe i sideskipet fra kl.18.45
Mandag 3. februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Tirsdag 4. februar
kl.19.00 Sangkoret
Onsdag 5. februar
Kl. 18.00 Norskkurs undervisning
Torsdag 6. februar
Kl. 19.00 KYM
Nytt blad sendes ut 5. februar
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FELLESSTOFF
Givertjeneste
Helt fra den første kristne kirke av har de
troende tatt ansvar for å finansiere
menighetene sine med de ressursene de har.
Jesus sendte de troende til hele verden. Paulus
var både han som lærte oss om å tjene
hverandre som "Kristi legeme", og som satte
pris på den støtten og de gavene han fikk til å
drive sitt arbeid.
Det er lett å tenke at kirken bæres økonomisk
av stat og kommune. Men vi er en frikirke, og
må bære alle utgifter selv. Det er for tiden mye
debatt om statstilskudd til tros- og
livssynssamfunn utenom Den norske kirke.
Hvem skal få, og hvem skal ikke få? Egentlig
er ikke dette et tilskudd fra staten, men en
refusjon av frikirkenes og andre tros og
livssyns samfunns medlemmer sin skatt. Som
medlem av Metodistkirken skal vi ikke være
med å finansiere Den norske kirke, men
selvfølgelig trekkes det fra utgifter til
kirkegårder,
pilgrimsleder,
nasjonale
helligdommer ol. Derfor får vi en refusjon
basert på det stat og kommune bruker på Den
norske kirke. Med små medlemstall er
selvfølgelig dette ikke nok til å finansiere
menighetenes drift, men det er en betydelig
andel av våre inntekter. Men vi er i behov av å
samle inne mye mer for å finansiere driften av
våre menigheter.
Givertjenesten er den viktigste inntektskilden
menigheten har. Det fine med å være frivillig det fine med å være støttespiller gjennom
givertjeneste - er at man ikke er passiv
tilskuer, men blir en aktiv deltaker i
fellesskapet. En bidrar til å støtte viktige
verdier i vårt samfunn, og vi tar vårt
forvalteransvaret på alvor. Det er utrolig flott
at du lar pengene dine få betydning, og at du
gir til menigheten din. Takk for det du er med
og gir!
Verden forandrer seg
Det er mange følelser knyttet til givertjeneste,

og mange ønsker at det skal være en del av
gudstjenesten. Husk at du er med i
givertjenesten selv om du ikke fysisk bringer
pengen til kirken. Du vet hva du har gitt.
Før fikk man lønn en gang i uken, i en pose
med kontanter. Nå kommer det på konto en
gang i måneden. Vi skal selvfølgelig ta imot
kontanter så lenge det er lov å bruke, men
kontanter er ikke enkelt for oss å behandle
lenger. Det er dyrt for deg og for menigheten,
og vi må ha mennesker til å fysisk sette
pengene inn.
For deg koster uttak fra en minibank kr.10. For
menigheten koster det kr. 75 å sette inn
kontanter. Nettgiro / telegiro / mobilgiro /
avtalegiro fra brukskonto koster ingenting, og
det er gratis for menigheten å ta imot. Vipps
og kortterminal er gratis å bruke for deg.
Menigheten betaler 2,75 % i gebyr for de
pengene du gir på denne måten. Derfor vil vi
anbefale å gi med skattefradrag eller fast trekk
på konto. Er du i en situasjon der du er usikker
på om du kan komme regelmessig til kirken er
også dette en god løsning.
Gaver med skattefradrag
Metodistkirken er godkjent som mottaker av
gaver hvor du kan få fradrag for inntil kr.
50.000,- pr. person.( 2019) Fradraget er 22%.
(Merk at gaver med skattefradrag gitt til andre,
vil inngå i denne summen)
Ønsker du å gi gaver til menigheten, ta kontakt
med Metodistkirkens hovedkontor først. Da
får du tildelt et KID nummer som må brukes.
Dette sikrer korrekt registrering og skattefradrag.
Kontakt på telefon 23 33 27 00 eller
mail post@metodistkirken.no Avtaleskjema
kan også fås av presten.
Vi anbefaler bruk av avtalegiro, noe som er
aller best både for deg og menigheten. Det er
enkelt for deg fordi det automatisk trekkes et
fast beløp hver måned, gir deg full oversikt
over dine gaver, og mulighet til når som helst,
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FELLESSTOFF
En bok. En uke. Mange gode
opplevelser!

midlertidig eller permanent, å stanse
overføringen. Avtalegiro gir også menigheten
en forutsigbar inntekt som fordeler seg jevnt
utover året. Dette er også en helt anonym måte
å gi på. Ingen i menigheten vet hva du gir. Det
er bare operatør på hovedkontoret som har
tilgang til opplysningen. Gaver gitt via VIPPS
vil inntil videre ikke telle med i grunnlaget for
skattefrie gaver. Ta kontakt med presten om du
har spørsmål om dette.
Andre måter å gi på er:
Bankgiro
Gaver til menigheten kan også overføres
direkte til våre bankkontoer. Se førstesiden for
bankkontonummer. Dette er mest aktuelt for
spesielle gaver, eller om du er nullskatteyter.
Vi ber deg merke bankgiroen med hva gaven
gjelder - f.eks. menighetsbladet, misjon, gave
til menigheten, vår-/høstoffer e.l. Trenger du
bankgiroer med adresse og kontonummer
ferdig utfylt, tar du kontakt med prestene.
Vipps
Du kan også benytte deg av VIPPS. Du sender
beløpet ditt (se førsteside for rett
vippsnummer) Hvis du vil gi til en spesiell
innsamling, merker du gaven med f.eks.
misjonsprosjekt, menighetsblad, våroffer/høstoffer e.l.
Kollekt
Hver søndag i gudstjenesten blir det samlet inn
kollekt. Du kan selvfølgelig legge penger rett i
kollektkurven. Men for å hjelpe deg til en
regelmessig givertjeneste, har vi sett med
ukeofferkonvolutter som du kan benytte. Vi
har også egne sett for månedlige gaver til
misjonsarbeidet. Ta kontakt med presten om
du ønsker et slikt sett.
I kirken har vi kortterminal (Izettle). Har du
ikke med deg kontanter, kan du bruke denne
når du vil gi kollekt.

Vi gjentar suksessen fra i år og arrangerer
Bibeluka 2020. Sett av 9.-16. februar!
Bibeluka er en felleskirkelig festival i
Sandnes. Formålet med festivalen er å
inspirere til bibelbruk, skape nysgjerrighet
overfor Bibelen, vise at Bibelen er for folk
flest, vise at de ulike kirkesamfunnene står
sammen om det aller viktigste, og ikke minst
samle inn penger til Bibelselskapets
bibeldagsprosjekt.
I
2020
er
det
bibelspredning i Kina som er prosjektet. Det
vil være programinnhold for enhver smak:
Bibelmaraton, gudstjenester, foredrag på
biblioteket, familiearrangement med Sandnes
soul children, bibelrelatert kurs og bibelfortellingskveld
med
Anne
Kristin
Aasmundveit. Ryfylke Livsgnist kommer med
forestillingen «Nåde» til Gand kirke. I “Nåde”
er kontrastene og virkemidlene store og sterke,
historiene rører ved det dypeste i troen vår.
Forestillingen utfordrer både lattermusklene
og tårekanalene.
Les mer om Ryfylke Livsgnist her:
https://ryfylkelivsgnist.no/
Og vi gjentar suksessen med salme
arrangement i Høyland kirke! Følg med på
facebook på BibelukaSandnes for programoppdateringer og nyheter. Alt overskudd går til
Bibeldags-prosjektene i Kina.
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FELLESSTOFF
Veikart for det kristne livet
Begge våre menigheter har behov for et
møtepunkt hvor man kan bli undervist, og kan
ha mulighet for å samtale om troen og livet.
Prestene Charles Jourdan, og Hilde og Torgeir
Tveter arbeider nå med et opplegg som har fått
arbeidstittelen «Veikart for livet». Planen er å
få i gang dette tilbudet fra februar neste år.
Slik det ser ut nå vil vi ha de fleste kveldene i
hver våre menigheter, men være sammen i 2-3
av samlingene. Eksempler på noen tema som
vil bli tatt opp er: Tro i hverdagen, Bibelen,
skapelsen, den treenige Gud, nåde,
menigheten osv. Er dette noe du kan tenke
deg? Gi gjerne et lite hint til en av prestene,
slik at vi kan få en viss peiling på hvor mange
som kunne tenke seg å være med, og gjerne
også hvilke dager som passer best.

Foredragsholdere er blant annet biskop
Christian Alsted, Janne Våje Nielsen fra
Frelsesarmeen, Kristian Landro fra Sauda
huskirker og Geir Undheim fra Salt, Voss.
Konferanseavgift er kr.400,-. I tillegg kommer
reise og overnatting. Mer informasjon får du i
brosjyren som er lagt ut i kirken.

Abonnere på andaktsheftet
'I dag'?

STEG

Noen kjøper andaktsheftet i kirken, men det
går også an å abonnere på det, og få det rett
hjem i postkassen. I dag utkommer med fire
nummer pr år - en andakt for hver dag, og det
leses av ca. åtte millioner mennesker daglig.
Andaktene er personlige vitnesbyrd skrevet av
prester og legfolk fra ulike kirkesamfunn over
hele verden. I dag utgis i 81 utgaver på 42
Vi har akkurat mottatt informasjon om at forskjellige språk. Redaktør for den norske
Metodistkirkens nasjonale arbeid (MNA), vil utgaven er cand. teol. Øystein Brinch, og
arrangere en ny konferanse om å starte nye norsk utgiver er Metodistkirken i Norge.
trosfellesskap – kalt STEG. Datoen er 20-22.
mars 2020, og har som undertittel «Invitert- Pris for ett år:
utrustet-sendt». Den første STEG-konferansen Løssalg: 160,- kroner
ble holdt i 2018. Da var målgruppen Abonnement: 150,- kroner
ungdom/unge voksne. Denne gangen inviterer Er du interessert, så ta kontakt:
de bredt, og ønsker alle som er interessert i E-mail: idag@metodistkirken.no
nye trosfellesskap velkommen.
Tlf: 23 33 27 07
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato

Forbønn

Skriftsted

23. søndag i
treenighetstiden
Søndag 17. november

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund - Metodistkirkens Speiderkorps
Leder Stephanie Buadu - Sekretær Christel
Otterlei Bjerkeseth og vikar Lisa Kristin
Hanielsen - Korpsleder Vegar Gulli
MBU-dagen

Jes 65:17-25
Sal 12/Sal 118
2 Tess 3:6-13
Luk 21:5-19

Kristi kongedag
Søndag 24. november

Drammen
Prest Anne Grete Spæren Rørvik

Jer 23:1-6 - Luk 1:68-79
Kol 1:11-20 - Luk 23:33-43

1. søndag i advent
Søndag 1. desember

Hønefoss og Kongsberg
Prest Kjell A. Johansen

Jes 2:1-5 - Sal 122
Rom 13:11-14 - Matt 24:36-44

2. søndag i advent
Søndag 8. desember

Lillestrøm
Prest Steinar Hjerpseth

Jes 11:1-10 - Sal 72:1-7, 18-19
Rom 15:4-13 - Matt 3:1-12

3. søndag i advent
Søndag 15. desember

Kragerø og Bamble
Prest Harald Olsen

Jes 35:1-10 - Luk 1:47-55
Jak 5:7-10 - Matt 11:2-11

4. søndag i advent
Søndag 22. desember

Jes 7:10-16 - Sal 80:1-7, 17-19
Rom 1:1-7 - Matt 1:18-25

Julaften

Jes 9:2-7 - Sal 96
Tit 2:11-14 - Luk 2:1-20

1. Juledag

Jes 52:7-10 - Sal 98
Hebr 1:1-4 (5-12) - Joh 1:1-14

1. søndag etter jul
Søndag 29. desember

Arendal
Jes 63:7-9 - Sal 148
Prest Helene Benedikte Granum-Aanestad Hebr 2:10-18 - Matt 2:13-23

Nyttårsdag /
Jesu navnedag
Onsdag 1. januar 2020

4 Mos 6:22-27 - Fil 2:5-11
Luk 2:15-21

Kristi åpenbaringsdag
Søndag 5. januar

Biskop Christian Alsted - Tilsynsprestene
Knut Refsdal og Ingull Grefslie

2. søndag i
åpenbaringstiden
Søndag 12. januar

Hovedstyrets leder Audun Westad
Jes 42:1-9 - Sal 29
Hovedkontorets leder Johanna Lundereng Apg 10:34-43
kontorets ansatte
Matt 3:13-17

3. søndag i
åpenbaringstiden
Søndag 19. januar

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

Jes 49:1-7 - Sal 40:1-11
1 Kor 1:1-9
Joh 1:29-42

4. søndag i
åpenbaringstiden
Søndag 26. januar

Tistedal - Prest Ray Svanberg

Jes 9:1-4 - Sal 27:1, 4-9
1 Kor 1:10-18 - Matt 4:12-23

5. søndag i
åpenbaringstiden
Søndag 2. februar

Metodistkirkens Misjonsselskap
Leder Aart Huurnink
Misjonssekretær Øyvind Aske
Misjonsdagen

Mi 6:1-8 Sal 15
1 Kor 1:18-31 - Matt 5:1-12
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Jes 60:1-6 - Sal 72:1-7, 10-14
Ef 3:1-12 - Matt 2:1-12

MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
Lørdag 16.november:
Kl.11.00: Misjonsmarked. Salg av
håndarbeider, julekaker, syltetøy. Loddsalg.
Tombola for barn. Kafeteria.
Trekning kl.14.00

fortelle om sitt arbeid i Sandnes. Sang av
sangkoret fra Metodistkirken i Stavanger.
Bevertning. Utlodning
SØNDAG 08.DESEMBER:
Kl.18.00: Lysmesse ved speiderne og Hilde
Tveter. Luciaopptrinn. Musikk ved Marit Anne
Almås. Kirkekaffe med lussekatter.

SØNDAG 17.NOVEMBER:
Søndag for forfulgte kristne
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Preken ved John Steinar Dahle. Musikk ved
Christina Stangeland Hanssen.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Tirsdag 10.desember
Kl. 19.00: Julekonsert med Inger Lise Hope.
Se egen artikkel i bladet

Mandag 18.november:
Kl.17.00: Mandagsmiddag for alle
generasjoner. Kr.25,- pr. pers.
Barn i førskolealder er gratis.

Onsdag 11.desember
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Juleavslutning.
Kaffe, vafler, håndarbeid, og hjelp med
data/mobil.

SØNDAG 24.NOVEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.
Musikk ved Camilla My Hanh Do.
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe

SØNDAG 15.DESEMBER:
Kl. 11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe.
SØNDAG 22. DESEMBER:
Kl.11.00: Vi synger julen inn. Sang og musikk
av Christina Stangeland Hanssen.
Musikk ved Eirik A Paulsen. Sang av Amelia
Scandellari Risdal. Andakt ved Hilde Tveter.
Kirkekaffe

Onsdag 27.november:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, og hjelp med data/mobil.
Lørdag 30. november:
Kl.15.00: Juleverksted
SØNDAG 01.DESEMBER:
Kl.11.00: Sanggudstjeneste i advent ved Hilde
Tveter. Koret Da Capo synger. Musikk ved
Camilla My Hanh Do.
Søndagsskole. Kirkekaffe
Mandag 02.desember:
Kl.17.00: Speidernes
julegrøt/mandagsmiddag. Øve til Lucia.
Alle er velkommen!
Tirsdag 03.desember:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Adventsmøte.
Besøk fra Crux oppfølgingssenter, som vil

JULAFTEN:
Kl.15.00: Familiegudstjeneste. Preken ved
Hilde Tveter. Musikk ved Benedikte
Skjæveland Larsen og Eirik Andreas Paulsen.
Offer til misjon.
1.JULEDAG:
Kl.12.00: Felles gudstjeneste i Stavanger.
Prestene Hilde og Torgeir Tveter. Sang av
sangkoret i Stavanger. Nattverd
Fredag 03.januar:
Kl.17.00: Juletrefest. Andakt ved Hilde Tveter.
Gang rundt juletreet, leker, poser til barna.
Bevertning med pølser m/tilbehør. Ta gjerne
med julekaker til kaffen.
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MENIGHETSKALENDEREN – Sandnes
SØNDAG 05. JANUAR;
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe
Onsdag 08.januar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, og hjelp med data/mobil.
SØNDAG 12. JANUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Søndagsskole. Kirkekaffe
Mandag 13.januar:
Kl.17.00: Mandagsmiddag for alle
generasjoner. Kr.25,- pr. pers. Barn i
førskolealder er gratis.
SØNDAG 19.JANUAR:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Charles
Jourdan. Søndagsskole. Kirkekaffe

Onsdag 22.januar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler,
håndarbeid, og hjelp med data/mobil.
SØNDAG 26.JANUAR:
Kl.11.00: Sanggudstjeneste ved Hilde Tveter.
Ønskesalmer og sanger. Sang av Carl Waylon
Askeland. Søndagsskole. Kirkekaffe
SØNDAG 02. FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter.
Misjonsdag. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Kl. 17.00: Speiderfest. Tilbakeblikk på året,
leker, bevertning. Alle er velkommen!
Tirsdag 04.februar:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest:
Signe Egenberg. Sang og musikk.
Bevertning
Nytt blad sendes ut 5. februar

***************
MENIGHETSNYTT – Sandnes
Vi gratulerer
Nytt tilbud på Kreativ kafè
Jan Ivar Nicolaisen
Denne høsten har vi begynt med noe nytt på
som blir 75 år 3.desember.
Kreativ kafè. Vi viser en halv times
Arthur Vågen som blir
filmprogram med kristne sanger hver gang.
75 år 15.desember.
Det kan være opptak fra tv-programmene
Vi ønsker Guds velsignelse over dagen og «Minns du sången?» eller sanger hentet fra
fremtiden!
nettet. Tilbudet om å få hjelp med PC/mobil
fortsetter, og de samme gode vaflene,
kreativiteten og den gode praten! Vi er rundt
Dåp
Velkommen til verden Emilie Jourdan! Vi 20 +/- som møtes annen hver onsdag kl.11.00gratulerer Maren Sande og Robert Jourdan 14.00 (partallsuker), og vi har plass til flere!
med familieforøkelsen, og med dåpsdagen
22.september! Lille Emilie ble døpt av farfar
Søndagsskolen og
Charles Jourdan. Vi ønsker Emilie velkommen
søndagsskolekroken
inn i menighetens fellesskap, og ber om Guds
Vi
er
glade for at vi kan ha søndagsskole hver
velsignelse over henne og hele familien!
søndag utenom skolens ferier! Takk til
søndagsskolelærerne Heather, Eva, Cathrine
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MENIGHETSNYTT/DET SKJEDDE – Sandnes
og Helen som gjør det mulig. Det er mellom 2 Familiesamling
og 5 barn som kommer ganske regelmessig,
og de har det så kjekt sammen! Med
bibelfortelling, tegning og lek. I høst har vi
fått flere leker og bøker i søndagsskolekroken
– takket være opprydning hjemme hos
familiene Molde og Helgesen. Takk for at dere
tenkte på kirken når dere ikke lenger hadde
bruk for disse tingene hjemme!

Dugnad
Lørdag 5.oktober møttes en gjeng i kirken til
dugnad. Noen gjorde det fint rundt kirken,
med luking av ugress og spyling av heller.
Andre vasket og ryddet inne – blant annet ble
kjøkkenet og bønnerommet tatt. Et hengerlass
med søppel ble kjørt til søppelplassen. Og
selvsagt ble det tid til kaffepause med kake og
god prat. Tusen takk til alle som bidro!

Lørdag 19.oktober var
det klart for høstens
første familiesamling,
og 16 barn og voksne
koste seg sammen. Vi
lagde
noen
flotte
tredimensjonale bilder
av luftballonger, som
nå pynter opp i
sideskipet.
Fargeleggingen
var
ekstra morsom med nyinnkjøpte fargeblyanter. Hilde prest hadde flanellograf-andakt
om misjons-befalingen og Jesu himmelfart. Og
til slutt spiste vi pølser og kake.

Familiegudstjeneste med dåp
Søndag 22.september var det klart for høstens
første familiegudstjeneste. Speiderne stilte
trofast opp med
speiderparade og
tekstlesning. Og
vi gledet oss over
å kunne ta imot
Emilie Jourdan
til dåp. Det var
fantastisk sang
og musikk denne dagen. Lena Wegemo, som
er lærer for vår organist Camilla, spilte orgel,
og 2 av Ella Snobls elever fra Sandnes kulturskole sang. Det var Eiri Hovda Røed og
Ingvild Helland, som både sang hver for seg
og sammen. Tema for guds-tjenesten var
«Berørt av Gud», og Hilde prest snakket om
foreldrene
som kom til
Jesus med barna
sine for at han
skulle røre ved
dem. Etter gudstjenesten
inviterte
speiderne til grilling på Horve i anledning
speidingens dag.
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DET SKJEDDE – Sandnes
Etterpå var det kirkekaffe
Høstofferhelgen
Vi kan se tilbake på en inspirerende helg
sammen med vår gjest sykehusprest Jon-Erik
Bråthen. Lørdag kveld var det høstfest hvor
Jon-Erik fortalte om Modum bad, og delte fra
sin hverdag som prest der. Det var interessant,
samtidig
som
det
berørte oss. Det var flott

sang og musikk av
Christina
Stangeland
Hanssen. Det ble servert suppe, og etterpå var
det marsipankake med bilde av kirken på.
Dette fordi vi denne helgen også markerte at
vi

med resten av
marsipankaken, og mange andre gode kaker. I
begge samlinger ble det samlet inn høstoffer
til menigheten, og høstofferet ble til sammen
på kr. 9.536,00,- Tusen takk til alle som på
ulike måter bidro til en flott høsttakkehelg

Sanggudstjeneste
27.oktober hadde vi besøk av duoen Lars
Idars, som består av Lars Nicolaisen
(trommer) og Idar Tranøy (sang og gitar). De
sang for oss, men spilte også til fellessangene.
Denne dagen sang vi gode, gamle evangeliske
sanger, og selv
om forsamlingen
ikke var så stor,
så ble det god
fellessang. Takk
til Lars Idars som
tok utfordringen
til også å spille til
fellessangene, da
organist Camilla var på konfirmantleir!

Allehelgensgudstjeneste
har kommet i mål med oppgraderingen av
kirken så langt. Søndag formiddag var det
høsttakkegudstjeneste. Jon-Erik hadde både
barnas minutter, og holdt en kreativ og
levende preken ut fra
teksten om Jesus og
barna i Markus 10.
Med seg hadde han en
rekke gjenstander som
skulle
synliggjøre
poengene i preken.
Hilde Tveter
ledet
gudstjenesten,
og
Christina deltok også
på søndag med sang og
musikk. I tillegg var det musikk ved Kaja
Kaminska på fløyte. Christina og Kaja spilte
sammen, og det var utrolig vakkert!

På allehelgensdagen
ble vi igjen velsignet
med mye vakker
sang og musikk.
Christina
Stangeland Hanssen
spilte
i
gudstjenesten, og sang
alene og sammen med sin far Herbjørn
Hanssen. Christina spilte også sammen med
Cecilia Rossi som spiller obo. Hilde Tveter
holdt
dagens
preken, og leste
også dikt. Ingen
av
våre
medlemmer er
døde det siste
året, men det
ble invitert til å
tenne lys for dem vi savner.
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DET SKJEDDE – Sandnes
hver sin bok. Barna
Treffpunkt Sentrum
Høstens samlinger har
hatt godt og variert
program. I september
var sogneprest i Gand,
Astrid Harbo, dagens
gjest. Hun fortalte om
sin misjonærtid i Japan,
og delte også sin tro og
kallshistorie.
Marit
Anne Almås stod for
det musikalske.
I oktober var det all-sangkveld med trioen
Kurt, Jan og Inge. De tok oss med i gode,
gamle allsanger med tonefølge av 2 trekkspill
og gitar. I november hadde vi besøk
av koret Da Capo.

Vi fikk et lite innblikk i hvordan de øver, da vi
fikk være med på en komprimert øvelse.
Etterpå fikk vi en sjelden og flott opplevelse,
da koret stilte seg i ring rundt hele
kirkerommet, og sang 3 sanger for oss.
Kvelden ble avsluttet med kaffe og kaker, og
hyggelig fellesskap sammen med koret.

var også aktivt med i

Hilde prest sin preken. Med utgangspunkt i
Lukas 15 fortalte hun lignelsene om gjeteren
som fant sauen sin,
kvinnen
som
fant
mynten sin, og faren
som fikk sønnen hjem
igjen. Barna var med å
lete etter sauen og
mynten, og sønnen ble
til datteren som kom
hjem. Noen tok til og
med på seg rollen å
være gris!
Forsamlingen
kunne
smilende konstatere at
mengden med barn som ville lete var betydelig
større da man skulle lete etter sjokolademynten, enn da man skulle finne sauen!
Speiderne skapte som vanlig en fin ramme om
gudstjenesten, og vi fikk høre flott
pianomusikk av Elias Almås Hatlem. Etter
gudstjenesten var det mange som koste seg
med sjokoladekake og kjeks med Non-stop i!

Familiegudstjeneste med
speiderparade og bokutdeling
Høstens tradisjonelle bokutdeling til alle barn
Om jul under kirkekaffen
mellom 1 og 11 år fant sted under
Hilde
prest satte seg sammen med noen
familiegudstjenesten 10.november. Drøyt 40
speidere
under kirkekaffen, for å prate litt om
store og små var samlet til en fin
jul.
Noen
av dem syntes nok det var litt tidlig
formiddagsstund i kirken, og hele 13 barn fikk
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DET SKJER – Sandnes
å begynne å tenke på jul! Det første jeg spurte
om var om de visste hvorfor vi feirer jul, og
det fikk jeg kjapt svar på. «Fordi Jesus ble født
vel» - det visste både gutten på 9 år og jenta på
4. At Jesus ble født i en stall visste også flere.
Men da jeg spurte om hvem som kom og
besøkte Jesus i stallen var det nok 9-åringen
som hadde best greie på det. Han kunne
fortelle om både konger og gjetere. Jeg spurte
dem også om det var noen kjekke ting de
pleide å gjøre i tiden før jul. Da kom fort
julekalender på banen. Og et par av jentene
(med god hjelp av mamma) fortalte at de
hadde julekalender med julesanger. Hver dag i
adventstiden trakk de, og sang en julesang.
Juleverksted, både på skolen og i kirken, var
også kjekt. Og Lucia. En av jentene sa at i år
kunne hun være med på Lucia, for hun var
blitt 4 år! Men ikke søsteren altså, for hun er
bare to. Til slutt spurte jeg dem om hva som er
det beste med julen. Og ikke overraskende var
pakker det første som ble nevnt. Men noen
syntes også det var kjekt med så mye god mat!
Takk for praten! Nå er det bare å begynne å
glede seg til advent og jul!

I anledning Jan Nicolaisens
75-årsdag
har menighetsbladet tatt en prat med
jubilanten.
Hvor er du født og
oppvokst?
Jeg er født i Oslo, men
var ikke fylt året
engang da familien
flyttet til Stavanger.
Det var i 1945.
Foreldrene mine var
fra Skien, og der var
de med i Metodistkirken.
Når fikk du kontakt med Metodistkirken i
Stavanger første gang?
Det var da jeg begynte speideren i 1955, 11 år
gammel. Etter et par år ble jeg med i

ungdomsgruppa, og deretter i ungdomsforeningen. Jeg ble også konfirmert der.
Hva gjorde du etter ungdomstida?
Jeg reiste i militæret som 18 åring, og tok
telegrafistutdanning i sjøforsvaret. Jeg ble i
Forsvaret i totalt 5 år. Det var i denne perioden
at jeg traff Gretha som var fra Stavanger. Vi
giftet oss i 1966. Vi fikk etter hvert 2 sønner –
Lars og Sigve. I dag har vi 5 barnebarn og 6
oldebarn.
Du har hatt et spennende og allsidig yrkesliv.
Kan du fortelle litt om hva du har gjort?
Etter at jeg sluttet i Forsvaret begynte jeg hos
Jonas Øglænd. Her jobbet jeg på forskjellige
avdelinger, men jeg var lengst på trykkeriet.
Jeg var med å starte dette i sin tid. Fordi jeg
jobbet i Sandnes flyttet vi til byen i 1968. Da
jeg sluttet hos Øglænd var jeg avdelingsleder
for silketrykk hos Allservice et par år, før jeg
begynte i oljebransjen. Jeg har jobbet hos Aker
Enginering, og var også i en periode utleid til
Statoils prosjekt på Mongstad. Deretter ble det
Saga Petroleum, og mens jeg jobbet der tok
jeg utdanning i administrasjon og økonomi på
kveldstid. Min siste arbeidsplass var hos IBM,
hvor jeg jobbet som administrativ konsulent. I
oljebransjen fikk jeg være med på å utvikle
nye dokumentsystemer, og hadde ansvar for
dokumentasjon både til Snorreplattformen og
det nye Mongstadanlegget. I en periode var
jeg formann for «Forum for petroleumsdokumentasjon». (FOP). Der arrangerte vi
flere seminarer både i Norge og Skottland. I
2005 ble jeg pensjonist, og da fikk jeg veldig
god tid, sier Jan og smiler.
Etter hvert fikk du kontakt med menigheten i
Sandnes? Hvordan skjedde det?
Mens jeg jobbet på trykkeriet hos Øglænd,
startet menigheten å trykke menighetsbladet
der, da fikk jeg god kontakt med Reidar
Skarung. På begynnelsen av 2000-tallet ble jeg
med i forvaltningskomiteen, da de trengte
noen med økonomibakgrunn. Rundt 2005 ble
jeg involvert i å lage menighetsbladet. Da
menighetens forrige prest, Hilde Augensen,
startet Kreativ kafè ble det til at jeg ble med
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for å hjelpe folk med PC/telefon, det passet
fint for meg. Etter hvert ble det til at Gretha og
jeg var mer med på det som skjedde i kirken,
og Trond Egir og jeg «fant hverandre» i
interessen for økonomi og sang/musikk. Vi
samarbeidet blant annet om å arrangere
konserter i kirken. Siden har det bare «ballet»
på seg, ler Jan.
Ja, for i dag kan vi finne deg ganske ofte i
kirken. Hva gjør du her da?
Det siste halvannet året har det jo vært en stor
renovering og fornyelse av kirkebygget, så jeg
har, sammen med Charles Jourdan, gjort mye
praktisk i forhold til det. Bl.a. sto jeg for
innkjøp av nytt lydanlegg og prosjektor/lerret.
Jeg overtok som kasserer i høsten 2017, og
begynte å føre regnskapet året etterpå. Dermed
sitter jeg nå også i menighetsrådet. Jeg ble
også i år valgt til menighetens legdelegat til
årskonferansen, noe jeg synes er en spennende
oppgave!
Men hva med interesser? Hva har du gjort
på fritiden?
Ja, det er ganske mye! Film ble tidlig en
interesse, og jeg ble med i Sandnes
smalfilmklubb. Og så var det folkemusikk og
gammeldans. Det er en interesse Gretha og jeg
deler. Sammen var vi med og startet Sandnes
Folkedanslag. Så startet spillelysten, og endte
opp med torader. Etter at vi sluttet med dansen
har det blitt mye spilling, og jeg satt i en
periode i styret i Norske Trekkspillers
Landsforbund, Rogaland. Jeg har vært med å
starte 3 grupper innenfor gammeldans som
fremdeles er aktive. Eller så liker Gretha og
jeg å dra på ulike turer. Vi kjøpte bobil og
overlot hytta til sønnen. Den har vi mye glede
av!
Hva betyr troen og menigheten for deg i
dag?
Troen har jeg alltid hatt med meg, men det har
ikke alltid vært like lett å ha tillit til mennesker
jeg har truffet i ulike menigheter. I
Metodistkirken i Sandnes fikk vi en god
velkomst. Her føler jeg meg hjemme. Jeg
synes vi har et kjempefint miljø, som jeg

storstives i.
Hva drømmer du om for menigheten?
Jeg håper at vi blir mange! Ja, at vi kan vokse
så mye at økonomien kan gå rundt. Når vi er
så få, så koster det mye å drive menighet.
Takk for praten, Jan! Og takk for den flotte
tjenesten du gjør på flere områder i
menigheten vår!
Hilde Kr. Hannestad Tveter

Advent og jul i kirken
Mye spennende skjer i kirken til advent og jul.
Det hele starter med juleverksted for hele
familien lørdag 30. november. Det blir masse
fint å lage, Hilde prest har flanellograf-andakt,
vi synger og selvsagt blir det god tid til å spise
og prate sammen. Tradisjonen tro vil koret Da
Capo synge i gudstjenesten søndag
1.desember. Speiderne har adventssamling
med julegrøt 02. desember. Dette er samtidig
årets siste mandagsmiddag, så her er alle som
har lyst, invitert til å være med.
Treffpunkt Sentrum sin adventssamling
finner sted tirsdag 3. desember. Denne gangen
får vi besøk fra Crux oppfølgingssenter i
Sandnes. Det er et tilbud til mennesker med
rusproblematikk. Sangkoret fra Stavanger
kommer med sin nye dirigent for å glede oss
med sang. Det blir utlodning, og god
bevertning. 2.søndag i advent er det lysmesse
med Luciaopptrinn som speiderne er ansvarlig
for. Hilde prest har andakt, og etterpå serveres
kaffe, saft og lussekatter. 3.søndag i advent er
det ordinær gudstjeneste ved Hilde Tveter. 4.
søndag i advent er det «Vi synger julen inn».
Det blir sang og musikk av Christina
Stangeland Hanssen, og musikk av Eirik A.
Paulsen. Amelia Scandellari Risdal vil synge.
Hun er en av Ella Snobl sine elever, og synger
i koret Viva. Selvsagt blir det mye allsang med
julens sanger, og andakt av Hilde Tveter. På
julaften er det familiegudstjeneste. Hilde prest
har preken, og det blir musikk ved Eirik A.
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Paulsen og Benedikte Skjæveland Larsen.
1.juledag blir det felles gudstjeneste i
Stavanger ved prestene Hilde og Torgeir
Tveter. Sangkoret synger, og det blir nattverd.
Sett også av fredag 03. januar. Da blir det
familievennlig juletrefest med gang rundt
juletreet, leker, andakt og sang. Vi serverer
pølser, og oppfordrer alle som har kaker igjen
etter julen til å ta med seg det til kaffen. Og vi
satser på at julenissen stikker innom også i år!

om det er feil med systemet. Vi ber alle
brukere av kirkebygget om å være forsiktig
slik at det ikke bli røyk/støv utvikling som
skaper en falsk alarm. Skulle dette skje
vennligst ring til 110 med engang for å hindre
en unødvendig utrykning som vil koste oss
penger. Samtidig kan alarmen skrues av (rød
knapp) på panelet ved sideinngangen til
kirken.
Med arbeidet ferdig har vi nå fått utført en
sjekk av kirkens elektrisk anlegg, som krevet
av forskriftene. Vi er opptatt av sikkerhet, og
Temagudstjenester
hvis noen merker ting som kan skape
I forbindelse med «Veikart for livet» som
sikkerhets problemer vennligst kontakt
vi skal ha denne våren, vil vi ha en
prestene.
temagudstjeneste i måneden som relaterer til
temaene vi tar opp i kurset. Første
Misjonsdag
temagudstjeneste er 19.januar. Tema vil være
«skapelsen», og Charles Jourdan er ansvarlig Søndag 2.februar er det misjonsdag. Hilde
for gudstjenesten.
Tveter leder gudstjenesten, men det er enda
ikke klart hvem som har preken. Det blir
musikk ved Kaja Kaminska på fløyte. Denne
Sanggudstjeneste med
dagen samler vi inn et offer til Metodistkirkens
ønskesalmer og sanger
misjonsselskap, og det blir også informasjon
Søndag 26.januar vil det være en sang- om arbeidet misjonsselskapet driver. Det blir
gudstjeneste. Til også nattverd.
denne
dagen
inviterer vi alle
Treffpunkt Sentrum i februar
som har lyst til å
04.
februar får vi en spennende gjest til
ønske seg en
Treffpunkt
Sentrum. Det er Signe Egenberg.
sang/salme, som
Hun
er
jordmor,
og i 2017 disputerte hun for
vi enten synger
graden
philosophia
doctor (ph.d.) ved
sammen, eller
Universitetet
i
Stavanger.
Signe har forsket
som
dagens
på
hvordan
helsepersonell
kan bidra til å
musikalske
redusere
blodtap
etter
fødsel,
både i Tanzania
gjest,
Carl
og
Norge.
Hun
vil
fortelle
fra
dette arbeidet
Waylon Askeland, vil synge for oss. Har du
en ønskesalme/sang? Ta kontakt med Hilde denne kvelden. Som vanlig blir det sang og
musikk, og god bevertning i et hyggelig
Tveter.
fellesskap

Renovering av kirkebygget /
brannvarslingsanlegg
Nå er fase 1 av renoveringsprosjektet endelig
ferdig. Brannvarslingsanlegget er koblet opp
til brannvesenet og vi får automatisk varsling
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Høstens kjekkeste eventyr; speidertur til Haugli!
Speiderhilsen Sandnes MS
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A
Returadresse:
Metodistkirken
Vaisenhusgt. 7
4012 Stavanger
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