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Jesus sier : 
«Jeg er

oppstandelsen
og livet. 

Den som tror 
på meg, 

skal leve om 
han enn dør. 
Og hver den 
som lever og 
tror på meg, 

skal aldri i
evighet dø.»

 Joh 11:25-26
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FRA INNSIDEN

«Smittebærere» 
Påskemorgen  med  oppstandelsen.  Disiplenes  glede,  og  sikkert
forundring. Vi skulle tro de ikke ville stoppe å rope: Han er oppstanden
–  halleluja!  Men  om  kvelden  på  påskedag  leser  vi  imidlertid  hos
Johannes: Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var
samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med
dere!» (20:19) 
Like etter oppstandelsen kommer Jesus med  fred.  Og han gjentar det
faktisk en gang  til  –  og nå  skulle  han snart  jo forlate  denne  fysiske
verden. Fredsfyrsten utstyrer dem med fred og med Den hellige ånd, før
han sender dem ut i verden for å være disipler. 

Denne  «etter  oppstandelsen-freden»  var  ikke  bare  for  disiplene  den
gang. Den er for oss også. Gud sier til deg og meg også: Fred være med
deg! Smak litt på det, stopp opp og gjenta det noen ganger slik at det
synker inn. Ja, faktisk tror jeg at vi er nødt for å stoppe opp for å kjenne

og erfare denne freden. Gud ønsker å forsikre oss om at vi er hans barn – det kan vi ha fred for,
han ønsker å forsikre oss om at han er med i vår hverdag – det kan vi ha fred for, og han ønsker
å forsikre oss om at vi er frelst – det kan vi ha  fred for. Og det er oppstandelses-freden han
kommer til oss med, den som seiret over døden! 
Mange ganger kan verden virke kaotisk, rar og langt fra normal, enten det gjelder bare deg, eller
det gjelder en hel verden. Gud er her likevel, selv om han kanskje er vanskelig å få øye på. Vi
kan være redde og usikre for fremtiden. Det var disiplene også, og deres verden var nok også
ganske så kaotisk. Tenk: Etter tre år hadde deres verden rast sammen – de hadde jo satset alt på
denne mannen, gått fra sikre jobber, til denne – privatvirksomheten. Og så var det brått slutt.
Men ikke nok med det – i dag morges så var det dette med den tomme graven, oppstandelsen.
Hva ville jødene si nå? 

Og: Så var det nettopp i denne kaotiske situasjonen Jesus kom. Han kom, hilste dem med fred,
og forsikret dem hvem han var, ved å vise hendene og sin side. Skulle alt bli som før igjen
likevel? De ble glade, skikkelig glade! For nå var de sikre på at det var han. Nå kunne de igjen
stemme i: Han er oppstanden – halleluja! 

Men så tror jeg at denne freden har en annen dimensjon også: Den stoppet ikke med disiplene –
de ble  sendt ut  og  freden var  med dem – den smittet.  Fordi  de var  smittebærere  fikk  nye
mennesker  oppleve  freden.  Og  slik  har  den  fulgt  med  mennesker  over  landegrenser  og
kontinenter, og helt frem til oss i dag. På samme måte som for mange sykdommer er det ikke
sikkert vi merker det med en gang. Det er ikke sikkert vi merker symptomene, men symptomene
vil nok komme til overflaten,  bl.a. kjærlighet, glede, vennlighet, godhet. Nå er det vi som er
smittebærere av denne freden. Det er ikke en smitte vi skal prøve å begrense, tvert imot. Når du
og jeg – fylt av Guds fred og av Guds Ånd, bevisst eller ubevisst, møter/ kommer i kontakt med
andre, så møter Jesus dem med oppstandelsens: Fred være med deg! 

Tove Synnøve Tveit
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MENIGHETSNYTT - Stavanger
Det har hendt

Januar og februar er jo ikke de månedene som
samler  mest  folk.  Men  det  har  vært  ulike
temaer som har blitt berørt. Tre søndager var
det  de  ulike  verdensreligionene  som  var
temaet. Hva er likt, og hva er forskjellig. Har
vi noe felles, og det aller viktigste, at vi skal
elske vår neste selv om de tilhører en annen
religion.

Det var lørdagskafé i januar, og i februar var
det den store utloddningen. Inntektene går til
misjonen og menigheten. I år var det også mye
gevinster,  og  noen  familier  hadde  stor
vinnerlykke og kunne reise hjem med mange
flotte  gevinster.  I  skrivende  stund  er  det
kommet  inn  i
overkant  av
35.000, som skal
fordeles  på
misjon  og
menighet.  Takk
for  innsatsen  til
komiteen  og  til
alle  medhjelpere
som  har  gitt
gevinster  eller
stilt  opp  på  de
ulike  dagene  så
arrangementet
kunne gå av stabelen.

Sinnsro
Vi har  allerede  hatt  to  sinnsrogudstjenester  i
år, den ene med Harald Sævik som musikalsk
gjest og tema var om å være «fri fra fortiden».
Presten  hadde  utfordret  ham  til  å  synge  en
Amy  Grant  sang.  Noe  han  gjorde  aldeles
vakkert.  Har  du  enda  ikke  vært  på
sinnsrogudstjeneste så bør du prioritere dette.
I februar var det Randaberg mannskor som var
gjester.  De sang gode evangeliske sanger for
oss.  Praksisstudent Tove  Synnøve Tveit  talte
inspirerende  om  selvbilde.  Til  denne
samlingen var det mye folk og det gleder oss.
Vi håper å sees 3 mai, og at hverdagslivet da
er tilbake.

Misjonsprosjekt
ARNOLDINE  VIDEREGÅENDE  SKOLE
I ZIMBABWE
Det siste misjonsprosjektet vi har gjennomført
ble denne skolen,  og nå trengs det utvidelse.
Til nå har de brukt en gammel låve til skole,
med  skillevegger  mellom  klasserommene.
Men siden det var så høyt under taket i låven,
gikk ikke skilleveggene høyt nok opp, og det
ble mye støy og forstyrrelser. I tillegg til at det
var  dårlig  lys  og ventilasjon.  Dette  har  blitt
ordnet med midler fra Stavanger og Sandnes.
Skolens nedslagsfelt er:
13 landsbyer 2017: 213 elever og i 2019: 239
elever,  så  behovet er  et  nytt  klasseromsbygg
som vi skal være med å bygge. Grunnmuren er
laget, målet er å samle 50.000,-.
Og  vi  er  allerede  på  god  vei,  hittil  er  det
samlet inn kr 26.000,-
Landsbyen  har  laget  masse  murstein  til
byggingen, og vært veldig ivrige!

Se foto neste side 
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MISJONSFOTO

 
      Ny skole 2018

  Nytt klasserom bygges
Spente elever

Biskopen innvier
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Vi gratulerer

Marit  og  Per  Endre  Bjørnevik  fyller  70  år
henholdsvis 23. mai og 23. april. Menigheten
sier gratulerer og ønsker dem begge til lykke
med  dagen.  Ekteparet  Bjørnevik  har  betydd
mye,  og  preget  menigheten  i  Stavanger
gjennom mange  år.  De har vært  medlemmer
siden 77/78. Per Endre har hatt mange verv i
menigheten og ledet  menighetsrådet  i  mange
år.  Marit  har  gjort  tjeneste  som  menighets-
sekretær,  diakon  og  prest  i  menighet  på  til
sammen 25 år. Ryktene sier at hun til høsten er
tilbake  som  assisterende  prest  i  en  liten
stilling.  Som menighet  ønsker  vi  dere  Guds
velsignelse  over  dagene  og  fremtiden.  Vi
takker for innsatsen som ligger bak oss, og ser
frem til nye tjenester i menigheten fra høsten
av.  

Fasteaksjonen
Dere kan fortsatt redde liv!
Se for deg at du våkner i morgen, og når du
skrur  på vannet for å pusse tennene kommer
det  skittent  vann  ut  av  krana.  Drikker  du
vannet risikerer du å bli syk, og du får heller
ikke vasket deg på hendene. Dette er realiteten
for  mange  mennesker  i  landene  Kirkens
Nødhjelp  jobber  i,  og  dersom coronaviruset
inntreffer  kan  konsekvensene  bli  enorme.
Derfor  er  midlene  vi  samler  inn  i
fasteaksjonen i år viktigere enn noensinne, og
du kan bidra!

Som følge av coronaviruset blir det ingen dør-
til-dør  aksjon   i   år,  men   vi  avlyser   IKKE

fasteaksjonen.  Takket være digitale  løsninger
kan vi fortsatt samle inn penger som kan redde
mange  liv.  Midlene  fra  fasteaksjonen  brukes
blant annet til å gi folk rent vann, fungerende
toaletter og hygieneprodukter.
Du kan gi  ved å bruke  Vipps og SMS (til
2426) eller Gavekonto 1594 22 87493

Hvor kan jeg få gudstjeneste?
Vi kan ikke møtes fysisk i disse tider, men det
er blitt  et mylder av muligheter  for andakter
og felleskap på nett.
De tradisjonelle  kanaler  er  morgenandakt  på
NRK-radio, og nå kan du høre den hele dagen
i podkast eller på nett. NRK skal i denne tiden
også  sende  gudstjeneste  på  tv,  i  tillegg  til
radio, søndager kl 11.
For  dere  som  har  kabel-tv  anbefales  det  å
velge å  ha svensk TV2  (STV 2).  Her er det
gudstjenester og andakter kl  10 hver søndag.
Her  er  det  ofte  gudstjenester  fra  Equmenia-
kyrkan som er en del av vår kirkefamilie.

På Facebook
Her  er  det  for  tiden  morgen-  og  kvelds-
andakter  fra  mange  ulike  bispedømmer/-
prostier i Den norske kirke. Mange metodist-
prester legger også ut noe,  da søker du etter
menigheten eller etter prestens konto.
På  Metodistkirken i  Norge  sin  Facebookside
og hjemmeside  vil  det  bli  lagt  ut  en  andakt
hver dag i denne tiden.
Liker du engelsk, anbefaler vi siden til Church
of  the  Resurrection,  en  av  de  største
metodistkirker  i  verden.  Her  kan  en  se
gudstjeneste  og  høre/se  prekener  og  god
forkynnelse.  
Lokalt vil  det i  påsken bli  sendt Gudstjenste
fra Vardenesets kirke og Nærbø kirke.
Det planlegges at korsvandringen skal gå som
direktesending.  Du  kan  altså  ikke  følge  oss
fysisk på vandringen, men du kan være med i
bønn mens  vi  går  ruten,  stanser  opp  og  har
våre bønnestasjoner.
Flere foto fra Stavanger side 10
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FELLESSTOFF
Aktiviteter i kirkene fremover

På grunn av all uvissheten om hva som skjer i
tiden  som  ligger  foran,  velger  vi  å  ikke  ha
noen kalender i dette menighetsbladet. Vi vet
ikke hvor lenge kirkene vil være stengt for all
aktivitet, og hva som eventuelt vil bli tillatt å
arrangere når vi så smått kan starte opp igjen. I
stedet  for  å  lage  en  kalender  med
arrangementer som ikke blir noe av, velger vi
å  lage  en  ny  kalender  når  det  blir  normal
aktivitet igjen. Denne vil  bli delt ut i kirken,
lagt  ut  på hjemmeside/facebookside og sendt
ut med e-post.

Givertjeneste under 
koronapandemien 

Det er muligens mange som er lei av å stadig å
høre om menighetenes økonomi, men nå er vi
dessverre i en situasjon hvor menighetene står
i  fare for  å  miste  inntekter.  Dessverre er det
slik at vi, som alle andre kristne menigheter, er
avhengige  av frivillige  gaver  for  å  overleve.
Mange i våre menigheter gir trofast sin gave i
kollektbøssene hver søndag. Det er ikke mulig
nå når vi ikke kan samles i kirken på grunn av
koronapandemien.  Heldigvis  kan  vi  gi  på
andre måter, og det vil vi gjerne vil informere
om,  og oppfordre  dere  til  å  gjøre.  Man kan
sette  penger  direkte  inn  på  menighetenes
konto,  eller  man  kan  gi  med  Vipps.   Gjør
gjerne dette i løpet av søndagen, som er den
dagen vi vanligvis gir vår gave, og kan samles
i  tanker  og  bønn  for  hverandre!  Mange  gir
allerede  gjennom  Metodistkirkens
hovedkontor  slik  at  man  kan  få  fradrag  på
skatten. Dersom du ønsker en slik ordning kan
du  ta  kontakt  med  Ragnar  Falch  på
hovedkontoret. Da vil du få et KID-nummer,
og informasjon om ordningen. 
Du  kan  kontakte  Ragnar  på  mail:
ragnar.falch@metodistkirken.no eller  telefon
905 11 427. På denne måten kan vi alle sørge
for at de ukentlige/månedlige inntektene ikke 

forsvinner, for utgiftene løper jo stort sett som
normalt. Vi takker på forhånd, og satser på at
det ikke går for  lang tid før vi  kan samles i
kirken igjen!

Bankkonti:
Sandnes   -  3000 39 53307
Stavanger - 3250 05 11612
VIPPS:
Sandnes    - 138917
Stavanger - 127881

Veikart for det kristne livet
Vi  var  så  vidt  i  gang med kurset  vårt  da vi
måtte  sette  dette  på  vent  på  grunn  av
koronapandemien.  Det  har  vært  holdt  2
kurskvelder både i Stavanger og Sandnes, og
vi hadde vært igjennom temaene Skapelsen og
Bibelen.  Det  har  vært  en positiv  oppstart av
kurset.  Det  har  vært  12-13  stykker  i  begge
menigheter,  og  tilbakemeldingene  har  vært
gode.  Men  nå  er  altså  kurset  utsatt  inntil
videre. Det betyr at vi ikke følger den oppsatte
planen.  Når vi  får  klarsignal  til  å  starte  opp
igjen, fortsetter vi der vi slapp. Det betyr at vi
begynner med en felles samling i Stavanger en
lørdag. Når vi er i gang igjen vil vi sette opp
en ny plan, som da helt  sikkert vil inkludere
noen samlinger til  høsten.  Vi håper  alle dere
som begynte henger med når vi fortsetter, og
det er plass til flere også!

En oppfordring til å gjøre 
Guds arbeid

I møtet med krise er tro en fantastisk styrke.
En kilde til trøst og til håp. Men vi skal vokte
oss  for  den  blinde  troen  som  gjør  oss
uforsiktige. Jeg hørte engang en fortelling som
belyser dette veldig godt. Den handler om en
mann som var så sikker i sin tro på Gud at da
en lastebil,  som hadde sklidd  over  i  motsatt
kjørefelt,   kom  dundrende mot ham, ignorerte
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FELLESSTOFF
han  tilropene  fra  mannen  som  jobbet  i
kolonialbutikken like ved, om å flytte seg, og
ble stående; klokkeklar som han var i troen på
at Gud ville redde ham fra lastebilen. Da han
senere  kom  til  himmelen  etter  å  ha  blitt
påkjørt,  spurte  han  Gud  «Hvorfor  reddet  du
meg ikke?» Gud så på mannen og svarte «Jeg
prøvde, jeg var mannen i kolonialen som ropte
at du skulle passe deg.»
I disse tider er denne fortellingen viktig, vi kan
enten tenke at dersom jeg blir smittet og hvis
jeg dør,  så  er  det  Guds vilje,  hvis  ikke  ville
han ha reddet meg, eller så kan vi tenke at min
oppgave  er  å  bruke  min  frie  vilje  til  å  lytte
etter  Gud,  og  følge  de  oppfordringer  han
kommer  med,  selv når  de  kommer  gjennom
andre. 
Å  holde  seg  inne,  ikke  gå  på  besøk,  holde
avstand  på butikken,  og ha hjemmekontor er
like mye Guds arbeid i disse tider som å ringe
dem man er glad i og handle eller gjøre ærend
for  de  som  er  syke  eller  i  karantene.  Når
myndighetene nå snevrer inn friheten vår, og
gjør at vi blir sittende inne, så kan det være at
dersom nettopp du bryter disse retningslinjene
så  smittes  akkurat  feil  person  som  igjen
bringer smitten videre og et barn med dårlig
immunforsvar  dør.  Så  lytt  til  Guds  stemme
selv om den kommer fra  myndighetene  eller
fra mannen i  kolonialbutikken, og hjelp til  å
gjøre Guds arbeid.

Hjemmekarantene med barn,
uten menighet

Vi lever i merkelige tider. Det er nesten ikke
biler  på  veiene,  det  er  tomme  hyller  i
butikkene  og  den  generelle  stemningen  i
befolkningen er trykket. Det er rart å leve i en
tid  man vet  vil  bli  gjengitt  i  historiebøkene
senere.
Menighetene  treffes  ikke  lengre,  møter  og
grupper er avlyst eller må tas per telefon eller
som videokonferanse. Kari Øvregård forteller
at det er vondt å være uten menigheten.

Hun  har  sett  Gudstjenester  på  TV  og  hatt
telefonkontakt  med  både  Torgeir  Tveter  og
andre i menigheten, i tillegg til at barna ringer
henne.  Og  så  har  hun  et  barnebarn  som
handler for henne og kommer innom. Selv har
hun ikke  vært  ute  siden  de  strenge  tiltakene
ble  innført  torsdag  12.  mars.  Hun  går  med
rullatoren  i  gangen  i  blokka  si,  for  å  få  litt
trim, ellers er hun inne i leiligheten. Men hun
forteller at hun ikke er ensom, «jeg er heldig
som har så mange som ringer, og som har et
barnebarn som kommer innom, det er godt å
ha telefon i disse tider», legger hun til.
Nå settes også det norske familie AS på prøve,

barn  i  hele  landet  er
hjemme  fra  skole  og
barnehage,  og  foreldre
må  enten  ha  hjemme-
kontor  eller  ta  seg  fri
for  å  ta  vare  på  barna
sine.  Selv har  vi  en 7-
åring  som  er  her  ca.

femti prosent av tiden, så vi har fått prøve oss
på  hjemmeskole  for  første  gang.  Elevene
møtes  til  videosamling  klokken  ni  om
morgenen,  der  gjennomgår  læreren  dagens
plan  som  elevene  skal
gjennomføre  med hjelp
av  foreldre  eller
foresatte,  så  møtes  de
igjen  klokken  ett  for  å
gå  gjennom oppgavene
og  fortelle  om  dagen
sin. Det er en utfordring
å få en andreklassing til
å  holde  fokus  på
skolearbeid  hjemme,
men  ved  hjelp  av
struktur av hva vi jobber med og med å legge
inn  friminutt  både  til  inne  og  utelek  så  går
dette  også  på  et  vis.  Jeg  tror  alle  foreldre
landet over sitter  med en fornyet respekt for
lærere  og  barnehageansatte,  så  noe  positivt
kommer det også ut fra koronakarantene.

Ingrid Fløysvik
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Søndagens tekster og forbønnliste
Dato                                                Forbønn                                                                  Skriftsted 

Skjærtorsdag  9. april 2 Mos 12:1-4 (5-10) 11-14
Sal 116:1-4, 12-19
1 Kor 11:23-26
Joh 13:1-17, 31b-35/

Langfredag  10. april Jes 52:13-53:12
Sal 22
Hebr 10:16-25
Joh 18:1-19:42

1. påskedag 
Søndag 12. april 2019

Svolvær 
Prest Gunnar Andersen

Apg 10:34-43
Sal 118:1-2, 14-24
Kol 3:1-4
Joh 20:1-18/Matt 28:1-10

2. søndag i påsketiden
Søndag 19. april 2019

Bodø
Diakon Helen Byholt Lovelace

Apg 2:14a, 22-32
Sal 16
1 Pet 1:3-9
Joh 20:19-31

3. søndag i påsketiden
Søndag 26. april 2019

Molde Apg 2:14a, 36-41
Sal 116:1-4, 12-19
1 Pet 1:17-23
Luk 24:13-35

4. søndag i påsketiden
Søndag 3. mai 2019

Trondheim 
Prest Christina Thaarup

Apg 2:42-47
Sal 23
 Pet 2:19-25
Joh 10:1-10

5. søndag i påsketiden
Søndag 10. mai 2019

Centralkirken Bergen 
Prest Dag Martin Østevold 
Diakonene Anne-Linda Bratsberg Thorsen
og Åsta Marie Olafsson

Apg 7:55-60
Sal 31:1-5, 15-16
1 Pet 2:2-10
Joh 14:1-14

Søndag 17. mai 2019  Sal 127:1-3
Apg 17:22-25, 26-31
Luk 1:50-53

Kristi himmelfartsdag  
Torsdag 21. mai 2019

Første Metodistkirke Bergen, 
Fyllingsdalen 
Prest Tom G. Johnsen

Apg 1:1-11
Ef 1:15-23
Luk 24:44-53

Søndag før pinse 
 Søndag 24. mai 2019

Sotra  
Prest Tom G. Johnsen 
Diakon Vetle Karlsen Eide

Apg 1:6-14
Sal 68:1-10, 32-35
1 Pet 4:12-14; 5:6-11
Joh 17:1-11

Pinsedag 
Søndag 31. mai 2019

Haugesund 
Prestene Marit Bjørnevik og Tove 
Synnøve Tveit

Apg 2:1-21
Sal 104:24-34, 35b
1 Kor 12:3b-13
Joh 7:37-39
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Treenighetssøndag 
Søndag 7. juni 2019

Stavanger 
Prest Torgeir Tveter

1 Mos 1:1-2:4a
Sal 8
2 Kor 13:11-13 
Matt 28:16-20

2. søndag i 
treenighetstiden 
Søndag 14. juni 2019

Sandnes 
Prestene Hilde Kr. H. Tveter og Charles 
Jourdan

1 Mos 18:1-15
Sal 116:1-2, 12-19
Matt 9:35-10:8 (9-23)

3. søndag i 
treenighetstiden  
Søndag 21. juni 2019

Årskonferansen 1 Mos 21:8-21
Sal 86:1-10, 16-17/Sal 17
Rom 6:1b-11
Matt 10:24-39

Foto  fra Stavanger

    Harald Sævik og Christina S. Hanssen synger på  

sinnsrogudstjeneste i februar 

Sangkoret synger på misjonsutlodningen 

 

 Randaberg mannskor synger på

sinnsrogudstjeneste i mars.   
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Familiegudstjeneste med dåp

Søndag 2.februar var en festdag i kirken.
Menigheten tok imot Sanne Kommedal til
dåp.  Sanne  er  lillesøster  til  to  av  våre

speidere,  og  speiderne  deltok  selvsagt  med
speiderparade.  Storebror  Emil  deltok  med
tekstlesning, og storesøster Rebecca leste tekst
og bønn i forbindelse med dåpshandlingen. 
Dette var også menighetens misjonsdag, og det
ble  samlet  inn  2350,-  til  Metodistkirkens
misjonsselskap.  Vi  ønsker  lille  Sanne
velkommen i  menighetens fellesskap,  og kan
også ønske foreldrene Elisabeth og Sven Ivar
velkommen som døpte medlemmer, da de har
overført  sitt  medlemskap  fra  et  annet
trossamfunn til vår menighet. 

Minneord - 
Margot Irene Haugland 
Margot  Irene  Haugland  ble  født  i  Sandnes
26.oktober  1921.  I  12-årsalderen  ble  Margot
KFUK-speider, og speiderarbeidet skulle bli en
av  hennes  hjertesaker.  Da  årene  som  aktiv
speiderleder  var  over,  var  hun  med  å  stifte
St.Georgs Gilde for voksne speidere i Sandnes.
Margot  giftet  seg  med  Realf  Haugland,  og
sammen drev de kolonihandel i Gandal, jobbet
i eldreomsorgen, og arbeidet på et barnehjem
for funksjonshemmede barn i  Jordan.  Margot
var  omsorgsfull  og gjestfri.  Hun hadde  ulike
lederoppgaver i speiderbevegelsen, og hun var
også leder av 17.mai komiteen i Sandnes. 

Margot var flink med håndarbeid. I mange år
heklet hun tepper til menighetens utlodninger.

Hun  ble  medlem  i  Metodistkirken  4.april
2013, og så lenge helsen holdt var hun ofte i
kirken. Da hun ikke orket å komme til kirken
lenger,  var  hun  fortsatt  levende  opptatt  av
menigheten, og støttet den med sine gaver og
bønner.  Et par år etter at Realf døde i 2009,
solgte Margot huset, og flyttet inn i  leilighet
på  Huset  vårt.  De siste par  årene  ble helsen
dårligere, og i begynnelsen av januar ble hun
lagt  inn  på  Jæren  øyeblikkelige  hjelp.  Her
sovnet hun stille inn om kvelden 25.januar, 98
år  gammel.  Margot  ble  begravet  fra
Metodistkirken  3.februar,  og  prest  Hilde
Tveter  forrettet.  Vi  lyser  fred  over  Margot
Hauglands gode minne! 

Vi gratulerer
Rolf Undal som blir 80 år 26.mai I anledning
jubileet  har vi  i  dette  bladet  et intervju med
Rolf.
Anne Kristine Vågen som blir 70 år 18. juli.
Anne  Kristine  ble,  sammen  med  sin  mann
Arthur,  medlem av  menigheten  3.mai  2009.
Siden  har  de  deltatt  trofast  på  de  fleste  av
menighetens  aktiviteter,  og  Anne Kristine er
blant  dem  som  sørger  for  kirkekaffen  på
søndager.

Vi  gratulerer  dere  begge,  og  ønsker  Guds
velsignelse over dagen og fremtiden!
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Troen er mitt liv!

I  anledning  Rolf  Undals  80-årsdag  har
menighetsbladet tatt en prat med jubilanten.
Hvor er du født og oppvokst?
Jeg  er  født  i
Stavanger,  og
bodde  først  i
Eiganesområdet,
men mesteparten
av  oppveksten
hadde  jeg  i
Ladegårdsveien.
Når  kom  du  i
kontakt  med
Metodistkirken
første gang?
Det  var  som
barn da vi  bodde i  Ladegårdsveien.  Jeg fikk
høre at «her i gadå går vi bare i medoen», så
da  ble  det  det.  En  stor  gjeng  gikk  til
søndagsskolen hver søndag kl.14.00. Siden ble
det  juniorlag  og  speider.  Men  etter  hvert
syntes jeg det  ble  både barnslig og flaut,  og
jeg var borte fra kirken en periode. Jeg kom
ikke  tilbake  før  jeg  hadde  blitt  en  bevisst
kristen i militæret.
Fortell litt om tiden i militæret! 
Jeg var på rekruttskole på Gardermoen, og tok
fotokurs. Siden ble det Sola flystasjon, og der
gjorde jeg tjeneste på fotolaboratoriet. Der var
jeg  også  med  i  soldatlaget,  og  ble  altså  en
bevisst kristen. På Gardermoen hadde jeg fått
et nytestamente av feltpresten. Dette ble nå tatt
frem og lagt ved siden av sengen min. Det var
mitt  vitnesbyrd.  Og  så  begynte  jeg  å  gå  i
Metodistkirken  igjen.  Jeg  var  med  i
ungdomsforeningen, og det var en interessant
og rik tid. Vi hadde bibelgrupper hvor gutter
og jenter var adskilt.   De betydde mye!   Og i
guttegruppa ble faktisk i hvert fall fire av oss
prester senere!
Ja, hvordan var det du fikk ditt kall? 
Jeg  hadde  en  del  andakter  i  ungdoms-
foreningen,  og fikk  visse  hint  fra  noen  som
mente jeg passet til å være prest. Det var ikke 

skriften på veggen, eller tegn i skyen, men det
modnet  frem en  lyst  til  dette hos  meg.  Jeg
hadde jobbet i Den norske Creditbank, og tatt
handelsskole  på  kveldstid,  og  nå  ble  det
teologi  på  Metodistkirkens  teologiske  skole
Øverås i Gøteborg. Der studerte jeg fra 1962-
66.
Og i denne tiden giftet du deg med Rigmor?
Ja, vi møtte hverandre på et ungdomsstevne i
kirken,  og  hadde  så  vidt  begynt  å  være
sammen da jeg dro til  Øverås.  Men vi  holdt
kontakten,  og  forlovet  oss  et  stykke  ut  i
studiet. Men det var ikke lov å gifte seg mens
man var student, så da vi ville det ble det ble
tatt  opp  i  skolestyret.  Trygve  Karlsen  sa  til
meg at det var i  orden, men at han ikke var
begeistret for tanken!  Vi  giftet oss sommeren
1965, men Rigmor flyttet ikke til Gøteborg før
våren 66.
Og hvor gikk ferden etter endte studier?
Vi dro først til Finnsnes. Der var vi i 3 år, og
der ble guttene våre, Einar og Vegard født. Så
var vi 5 år i Bodø, før ferden gikk tilbake til
Rogaland. Det ble 2 år i Egersund, før jeg tok
konsekvensen  av  virkninger  etter  en
hodeskade jeg fikk på Finnsnes. Jeg var lærer
på gymnaset  ved siden av prestejobben, og i
en gymtime ute spilte vi fotball, og jeg falt og
slo  tinningen.  Det  gav  meg  varige  mèn,  og
førte til at jeg måtte gi opp prestetjenesten til
slutt.
Hva gjorde du da?
Vi flyttet til Stavanger, og jeg begynte å jobbe
som styreassistent  på  Soltun  vernehjem som
Frelsesarmeen drev. Det ble  noen år der,  før
jeg ble «hodejaget» til  Obed begravelsesbyrå
på  slutten  av  1980-tallet.  Der  ble  jeg til  jeg
gikk  av  med  førtidspensjon  i  2002.  Vi  fikk
noen år som pensjonister sammen, før Rigmor
døde  i  2015.  Hun  hadde  levd  med  en
kreftdiagnose en stund, men hun døde av akutt
hjertestans.
Når begynte dere i menigheten vår i Sandnes?
Vi flyttet til Sandnes tidlig på 2000-tallet,  til
leiligheten på Austrått hvor jeg fortsatt bor. Da
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
var  det  naturlig  å  begynne  i  menigheten  i
Sandnes.
Hvilke  verv  og  oppgaver  har  du  hatt  i
menigheten?
Jeg har ledet og talt i gudstjenester, og sittet i
menighetsrådet  i  mange  år.  Det  gjør  jeg
fortsatt. Jeg er også med i kjøretjenesten. 
Har du noen fritidsinteresser?
Nei, jeg går i kirken, og når jeg ikke er der har
jeg fri!  Det  er vel  ingen hemmelighet  at  jeg
har et stort engasjement for Israel. Det har jeg
hatt  i  mange  år,  og min begrunnelse  for  det
finner jeg i Romerbrevet kap. 9-11. Ja, også er
jeg medlem i turgruppa «Pysa». Der har vi alle
vetorett, så hvis en ikke vil gå på tur en dag, så
blir det ikke tur, sier Rolf og ler.
Hva betyr troen og menigheten for deg?
Troen er mitt liv! Jeg er glad for at jeg er Guds
barn,  og  jeg  har  et  håp  om et  evig  hjem i
himmelen. Jeg har en litt løsere tilknytning til
menigheten  nå  enn  den  første  tiden.  Mitt
Israelsengasjement  har  nok  ikke  alltid  vært
like  populært.  Men det  går  jo  an å  ha  ulike
meninger om forskjellige ting i en menighet. 
Men har du noen drømmer for menigheten vår
da?
Jeg drømmer om, og håper på, at vi skal være
et tjenlig redskap for Gud. Vi forstår jo bare
stykkevis  og  delt,  og  vi  får  handle  så  langt
som vi ser at vi har lys over veien.

Tusen takk til Rolf for praten, og takk for den
flotte tjenesten du gjør i menigheten vår! Takk
for  trofasthet  i  gudstjenesteliv,  og  for  at  du
sørger  for  at  flere  kommer  på  gudstjeneste
hver søndag! 

Kvinnenes internasjonale 
bønnedag 

Fredag 6.mars var kvinner fra flere menigheter
samlet til guds-tjeneste i vår kirke. Vi samlet
oss  rundt  et  langbord i  sideskipet,  og hadde
først gudstjeneste, og siden kirkekaffe. Diakon
i Sandnes menighet,   Gunnlaug Sigmundsen,
ledet og sogneprest Lina Håland hadde  andakt

og  sang.  Kvinner  fra
flere  menigheter  deltok
med  lesning.  Det  var
kvinner  i  Zimbabwe
som  hadde  laget  årets
program. Det ble samlet
inn  2588  kr.  til
Bibelseslskapets  arbeid
blant  kvinner  med
funksjons-hemmede
barn i Zimbawe.

Menighetskonferansen 
ble avholdt 2.mars. Konferansen ble ledet av
tilsynsprest Ingull Grefslie, som åpnet med en
andakt  og  avsluttet  konferansen  med
informasjon  fra  kirken  sentralt.  Prest  Hilde
Tveter la frem hovedrapporten ved hjelp av en
powerpointpresentasjon med mange bilder fra
året som har gått. I tillegg var det rapporter fra
assisterende prest Charles Jourdan og Sandnes
MS. Kasserer Jan Nicolaisen la frem regnskap
og budsjett,  sammen med en kommentar  om
menighetens  økonomiske  situasjon.  Alle
rapporter ble tatt imot og lagt til protokollen.
Nominasjonskomiteens  forslag  til  valg  ble
godkjent. Fullstendig liste over valg kommer i
neste  menighetsblad.  Det  var  en  positiv
menighetskonferanse,  og  vi  ser  frem  mot  å
fortsette  det  det  gode  arbeidet  i  tiden  som
kommer.

Misjonsprosjekt fullført
Allerede  i  februar  var  vi  i  mål  med
misjonsprosjektet vårt! Det viser seg at noen
har  gitt  til  vårt  misjonsprosjekt  direkte  til
Metodistkirkens  misjonsselskap,  og  dermed
har  vi  klart  det  fortere  enn  vi  hadde  regnet
med. Det betyr at vi bare har brukt et drøyt år
til å samle inn kr. 75 000 til Nenohwe primary
school  i  Zimbabwe.  Tusen  takk  for  et
fantastisk  engasjement  for  misjon!  Vi  har
allerede  spurt  Misjonsselskapet  om  et  nytt
prosjekt,  og  venter i spenning  på hva det kan

13 



MENIGHETSNYTT – Sandnes
bli. Vi har allerede over 3000 kr. i startkapital
for det nye prosjektet. Imens fortsetter vi vårt
gode arbeid!

Bibeluka i Sandnes
Også  i  år  var  det  en  hel  uke  med  fokus  på
Bibelen i Sandnes. Det var nesten like mange
arrangementer som i fjor, men denne gangen
var ikke vår menighet arrangør for noe. Men
flere  av  våre  tekstlesere  leste  bibeltekst  fra
Salmenes bok under bibelmaraton i  Sandnes
kirke.  Nytt  av  året  var  familiesamling  på
lørdagen.  Denne  var  lagt  opp  som  «Soul
church» med mye sang av koret SoulChildren,
andakt med dramatisering av bibelfortelling og
informasjon om Bibelen.

Bibelfrokost på Frelsesarmeen lørdag var også
et nytt arrangement. Ellers var det mye av det
samme som i fjor. Bibeluka ble avsluttet med
felles  festgudstjeneste  i  Bogafjell  kirke  hvor
Hilde Tveter deltok med bønn og i nattverden.
Hilde har  også sittet  i  arrangementskomiteen
for Bibeluka. 
Vi håper at Bibeluka vil
fortsette  i  en  eller
annen form, for det har
vært veldig positivt for
det  økumeniske
samarbeidet,  for
menigheter  og  enkelt-
personer,  og  vi  håper,
også for byen vår.

Gudstjeneste på kvinnedagen
Det var fint å markere kvinnedagen på selve
dagen 8.mars.  I  gudstjenesten var det mange
flotte  kvinner  som  gjorde  tjeneste.  Dagens
preken ble holdt av menighetspedagog i Tasta
kirke,  Claire  Gouldthorp.  Hun  klarte  på
glimrende  måte  å
kombinere fastens budskap
med  utfordringen  til  å
kjempe mot undertrykking,
og  for  frihet  for  alle
mennesker,  og  hadde  et
særlig  fokus  på  kampen
mot menneskehandel. Marit
Anne  Almås  (piano)  og
Cecilia Rossi (obo) gav oss
utrolig  vakker  musikk,  og  samspillet  dem
imellom  var  helt  fantastisk!  Vi  delte  også
nattverden sammen. 

Treffpunkt Sentrum
I februar var det jordmor Signe Egenberg som
var  dagens  gjest.  Hun  har  i  sin  doktorgrad
forsket på hvordan helsepersonell kan bidra til
å  redusere  blodtap  etter  fødsel  –  både  i
Tanzania  og  Norge.  Gjennom  kreativ
formidling  fortalte  hun  levende  og  inspirert
om  hva  hun  hadde  funnet.   Og  vi  fikk  et
innblikk i at det nytter! To unge jenter, Helle
Johanson  Lindboe  og  Hanna  Lundal,  gledet
oss med vakker sang og musikk. De hadde et
variert program, og var virkelig dyktige til  å
formidle. 
I mars var det vår egen Per Skarung som var
dagens gjest. Han skulle formidle uhøytidelige
historier fra  Sandnes.  Han satte  det  inn i  en
ramme  av  spennende  Norgeshistorie,  og
formidlet  på  sin  lune  og  humoristiske  måte.
Sangen  og  musikken  var  det  Svilandskarane
som stod for. Flotte manns-stemmer, og gode
evangeliske  sanger  ble  godt  mottatt  av
forsamlingen. Det er alltid en god stemning og
stor  trivsel  på  Treffpunkt  Sentrum,  og  gode
samtaler rundt bordene over kaffekoppen!
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SANDNES MS

Søndag 9. februar hadde vi vår tradisjonelle Speiderfest.
Speiderfamiliene var til stede og det var også flere besteforeldre som ville feire
speideren sammen med oss.
Vi hadde opptak av en speider som fikk sitt speiderskjerf og det var fint!
Charles prest hadde en kort og gripende andakt om «gamle» ting, og så var det
kaffe, saft og gode boller og kaker. 
Vi hadde vårt tradisjonelle loddsalg og det var mange fine gevinster å vinne. I år
vant alle det de hadde mest lyst på og ingen gikk tomhendt hjem.

Speiderne var flinke og hadde kjekke leker og konkurranser for både barn og voksne.
Festen ble avsluttet med at alle holdt hverandre i hendene og sang Speiderbønnen.
Ellers har  vi  hatt  våre  tradisjonelle  inne-  og utemøter  helt  fram til  vinterferien.  Men så  slo
Korona-viruset til i Norge og vi har måttet avlyse alle møter og turer, foreløpig fram til påske.
Så får vi se om det er lenge nok…

Hilsen Sandnes MS
«Vi brenner for deg»

15 



 A
    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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