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HER FINNER DU OSS
Sandnes Metodistmenighet
Org.nr 996 374 017
Flintergt. 12, 4307 Sandnes (besøksadresse)
Postboks 529, 4302 Sandnes (postadresse)

Tlf  974 97 916   
Bankkonto: 3000 39 53307 
Vipps:  138917

Kontortid: 
Tirsdag kl.10-13 Onsdag kl.14.30 -17 
og etter avtale.
E.mail: sandnes@metodistkirken.no
http://www.metodistkirken.no/sandnes 

Pastor: 
Hilde Tveter
Tlf. 930 45 269
E.mail: hilde.tveter@metodistkirken.no

Ass. Pastor:
Charles Jourdan
Tlf. 51 62 13 14 (P) – Mob. 908 51 759
E.mail. charles.jourdan@metodistkirken.no

Stavanger Metodistmenighet
Org.nr. 996 405 338
Vaisenhusgt. 7, 4012 Stavanger
Inngang fra Hetlandsgata

Tlf.: 456 14 696
Bankkonto: 3250.05.11612
Vipps:  127881

Kontortid:
Mandag og torsdag kl. 10-14 
og etter avtale
E.mail: stavanger@metodistkirken.no
http://www.metodistkirken.no/stavanger

Pastor:
Torgeir Tveter
Tlf. 472 43 230
E.mail: torgeir.tveter@metodistkirken.no

Ass. Pastor:
Marit Bjørnevik
Tlf. Mob; 97030454
E-mail: marit.bjørnevik@metodistkirken.no

Vaktmester:
Frode Kvilhaug
Tlf :916 09 263
E-mail: frode.kvilhaug@lyse.net

*****************************
Redaksjonskomite:
Hilde Tveter, Torgeir Tveter, Charles Jourdan, Marit Bjørnevik, Jan Nicolaisen. 
E.mail: janinicolaisen@gmail.com 

Menighetsbladet kommer ut ca fire ganger i året      -       
Endringer i Menighetskalenderne kan forekomme. 

Kontingent: Frivillige gaver. Bruk menighetenes konti.               
Forsidefoto:  Marit Bjørnevik

     Trykk: Stavanger Metodistkirke 
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FRA INNSIDEN

'Guds velsignelse' 
En lørdag var  jeg i  kirken  for  å  forberede  meg  for  gudstjenesten
dagen etter. Jeg stanset ved steinalteret. Det så ‘slitt ut’, og jeg tenkte:
‘Har det fine steinalteret gjort sin tjeneste i kirka vår nå? Kanskje på
tide å ta det bort?’ Da kom en av menighetens medarbeidere inn i
kirkesalen. Også hun for å forberede gudstjenesten. Med blomster til
hovedalteret – og en bukett som skulle settes på steinalteret. Vi fikk
en fin samtale rundt steinalterets historie:  Kirken vår hadde fått et
flott nyoppusset bønnerom der bønn, misjon og tradisjon skulle være
hovedelementene  for  utsmykningen  som  jeg  fikk  være  med  om.
Steinen fant  vi  i  kirkens  bakgård.  ‘Den er  nok  lagt  der  av  Gud’,
tenkte jeg! Dette var steinen som skulle bli alteret vi var i ferd med å
bygge, og i 2. Mosebok 20.25 leste vi: ‘Men vil du lage et steinalter

for  meg,  skal  du  ikke  bygge  det  av  tilhugget  stein.’  Slik  ble  steinalteret  i  Stavanger
Metodistkirke til, og i mange år har alteret vært til inspirasjon og velsignelse. På steinen står
skrevet: ‘På hvert sted hvor jeg vil at mitt navn skal minnes, skal jeg komme til deg og velsigne
deg”. Dette var teksten som menighetens pastor Anders Olsen brukte da han den 10.oktober
1875 innviet Stavanger Metodistkirke. Ordene var hentet fra 2. Mosebok 20.24. 

Nå sto jeg og så på steinen som ble funnet i kirkens bakgård for 20 år siden, og som hadde vært
et alter fram til nå, - og tanken min endret seg! Steinalteret skulle fortsatt ha sin sentrale plass i
kirka! 

I stedet for å bære steinen ut av kirkerommet, velsignet jeg alteret, og jeg visste at det skulle få
stå der enda en stund, for å bringe Guds velsignelse til de som kommer for å ‘minnes Guds
navn’! 

Guds  løfter  holder! Gud velsigner  fortsatt!  Gud har  lovet  å  være med sine barn alle  dager,
gjennom alle tider. Her er ingen lettvinte løsninger eller løfter om sorgløse tilstander. Men du får
løftet om velsignelse, og du kan hvile i trygghet om at du aldri er forlatt! Guds fred som overgår
all forstand vil innta deg og bevare deg, og holde deg oppe!  Gud følger med på livsreisen din. 

Når  livets  tøffe  dager  kommer,  da  oppfordrer  Ordet  oss  til  å  bygge  et  alter!  Vi  kan  lage
steinalter, men Ordet sier også: ‘Et alter av jord skal du lage for meg’. Et alter av jord er et
levende alter. Det er ditt liv, lagt i Herrens hender. 

Vi har tente lys – og blomster - på alteret, og på steinalteret. La
oss tenne lys og bygge alter for å minne hverandre om at han
som er verdens lys, er til stede i vårt liv, også i vårt mørke. Det
er håp for fremtiden. Det er muligheter for verden fremdeles.
Mulighetene  kan  bringes  inn  i  verden  gjennom deg og meg,
gjennom kirken og menigheten som bringer Guds kjærlighet og
velsignelse  til  mennesker  overalt  på  vår  sårbare  jord.  For
‘Overalt hvor jeg lar navnet mitt nevnes, skal jeg komme til deg
og velsigne deg’. (Bibel 2011)

Marit Bjørnevik
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

FREMTID OG HÅP!
‘For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere,
sier  Herren:  fredstanker  og  ikke  ulykkes-
tanker.  Jeg  vil  gi  dere  fremtid  og  håp’.
(Jer.29.11) 
Gled dere og vær takknemlige når dere ser på
bildene og leser teksten på denne siden. La oss
huske  Guds  løfter  når  vi  tenker  på
menighetens fremtid, i stedet for, slik vi ofte
gjør,  tenker  fremtid og ser på korona-tomme
kirkebenker.

Dåp 
I august har vi hatt gleden av å bære tre barn
til  dåp.  Vi  sier  gratulerer  til  dåpsbarn  og
familier. Vi ber om Guds velsignelse over dere
alle. Og vi minner menigheten om at dere er
faddere og forbedere for disse barna. 
Kjære menighet: Guds løfte er at hos ham og i
menigheten skal alle mennesker få hjelp til å
leve med hele seg. Derfor spør jeg nå: Vil dere
som menighet ta imot disse barna og gjennom
liv og eksempel gi disse barna mulighet til  å
leve og vokse i den kristne tro? - Ja, ved Guds
hjelp.
Milas Helland Førland 
ble  døpt  på  Samlings-
dagen  22.  august.
Foreldrene Maren Helland
og  Jone  Førland  og
storesøsken  Theo  og  Ea
sammen  med  fadder/tante
Pia følger godt med. Milas
deltok  ivrig  i  dåps-
handlingen  og gjorde  den
til  en  høytidelig  og  fin
stund.

Isabella Haugvaldstad, 
Foreldre:  Lidiya  Senbeto  Wakene  og  Olav
Haugvaldstad, Storebror: Mattias Immanuel 
Fadder Øystein Finnesand

Elora Vatsvåg 
Foreldre: Hana Senbeto Wakene og Kim Petter
Vatsvåg. Storesøster: Victoria Lovise 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Bryllup 
I  sommer  har  vi  kunnet  feire  tre  vielser  i
kirken.  Vi  sier  gratulerer  og  til  lykke  med
ekteskapet og livet. 

Mona Dirdal og Morten Egge 
ble viet 2. juli 

Annette Riise og Ove Nikolaisen 
ble viet 3. juli 

Gry Annett  Iversen  og  Christian  Imsland
ble viet 28. august 

Konfirmasjon 
Søndag  19.  september  håper  vi  at  vi  skal
kunne  gjennomføre  konfirmasjonsdagen  som
skulle vært i mai 
Årets konfirmanter er: Serina Glinda, Barbara
Mercedes  Bright,  Solveig  Næss og Angelina
Mall

Nye konfirmanter 
Vi  starter  opp  med  nytt  konfirmantkull  i
september  sammen  med  menigheten  i
Sandnes. Vi håper på et ganske normalt år, og
håper  på  at  konfirmantleir  og  undervisning
kan gå som planlagt. Har du lyst til å bli med
de tre konfirmantene i Metodistkirken, så meld
i fra snarest. 

'Kveldstanker'
Høsten 2020 startet vi opp med ‘Kveldstanker’
i kirken. Dette er tenkt som et lite pusterom i
hverdagen, en halv time der tankene får hvile
og vi kan hente ny kraft gjennom stillhet, rolig
musikk og en liten ‘refleksjon’. Det var flere
som fikk oppleve dette ‘pusterommet’ i høst,
og  som uttrykte  glede  og  takknemlighet  for
muligheten  til  å  ‘være’  i  Guds  nærhet  i
kirkerommet og sammen med andre.  Så ble
det korona-spredning og nye smittevernstiltak
som  medførte  en  stans  også  for  disse
samlingene.
Slik situasjonen er når vi nå starter opp med et
nytt  arbeidsår,  gjør  at  vi  igjen  kan  ønske
velkommen til ‘Kveldstanker’! Kanskje synes
du at ‘det er da veldig lite å ta seg ut for’? En
halv time, og så hjem igjen! Ja,  slik kan det
høres ut, men erfaringen forteller at det er en
stor  mulighet  for  at  denne  investeringen
faktisk er vel verdt innsatsen. Så, for deg som
ikke fikk anledning i høst, anbefaler vi at det
prøves ut, og til dere andre sier vi velkommen
tilbake! 
PS!  Du  kan  forlenge kvelden med å gå ned i
Wesleysalen etterpå. Der er det KYM  
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
(dessverre  bare  for  kvinner.  Med  og  uten
håndarbeid) Kanskje bør mennene også finne
på  noe  nyttig  og  hyggelig  å  gjøre  sammen
annenhver torsdagskveld?
Det blir ‘Kveldstanker’ annenhver torsdag kl.
18.30-19.00. 
Oppstart TORSDAG 9. SEPTEMBER.

Sommersamlinger 
Som en av de få Metodistkirkene i landet har
Stavanger hatt åpen kirke hele sommeren. Det
har  vært  gudstjeneste/sommersamling  hver
søndag.  Det  er  menighetens  prester,  Marit
Dahl  Torgersen  og  Anne  Marie  Knaus
Knudsen som har  stått  for  programmet.   De
fleste søndagene har det vært musikk av beste
klasse  med  Harald  Sævik, Ole  Hodnefjell,
Eirik Andreas Paulsen og Cecilia Rossi. To av
søndagene  har  det  vært  musikk  på  data.
Fremmøtet  har  variert,  men  det  har  vært
viktige samlinger,  og godt å kunne treffes til
gudstjeneste og felleskap over en kopp kaffe.

Kirken mot 2030 i 
Stavanger 

Vi  har  arbeidet  med  å  finne  veien  for
menigheten. Vi har så langt konkludert med at
vi  skal  fortsette  å  tenke  at  diakoni  og
norskkurs er det viktigste vi gjør, men vi er på
utkikk etter  flere diakonale  oppgaver som vi
kan bidra med. I sommer har det vært samtaler
med  ulike  organisasjoner.  Vi  vil  fortsette  å
utvikle sinnsro-arbeidet, og vi forsøker å få til
temakvelder som berører tro og liv. Alt er ikke
klart for høsten, men følg med.

 Lydanlegg 
Vi arbeider videre med å forbedre lydanlegget
i  kirken.  Vårt  mål  er  at  alle  skal  ha  en god
opplevelse av lyd. Vårt håp er at alle skal høre
hva som synges og sies. Det har vært mange
store kabler som har ligget langs kirkegulvet.

Nå er disse byttet ut med datakabler. Vi takker
Alfred  Askevold  for  bistanden.  Video-
projektorene begynner å dra på årene, og må
kanskje  også  snart  skiftes  ut.  På  ønskelisten
står  også  videokameraer,  som gjør  at  vi  kan
strømme noen av gudstjenestene ut på nett.

Sentrumskirken 
som  leier  hos  oss,  har  ikke  hatt  mange
samlinger  under  pandemien,  men  nå  er
virksomheten  i  gang  igjen.  De  leier  nå
kirkesalen  den  siste  søndagen  i  måneden  på
kvelden,  og  underetasjen  to  søndager  i
måneden til  familiesamling.  Du kan lese mer
om dem her: 
www.sentrums.no/stavanger

Utnevnt til Stavanger
Når  biskopen  leser  ansettelseslisten,  er  det
viktig å legge merke til at det er ikke først og
fremst  til  en  menighet  en  prest  eller  diakon
utnevnes,  men  til  et  sted.  Selvfølgelig  er
tjenesten i menigheten svært viktig, men som
prest er jeg utnevnt til Stavanger by. Derfor er
min tjeneste ikke bare innenfor kirkens vegger
og iblant medlemmer, men også i byen. Derfor
er  jeg engasjert  i  dialogarbeid  STL,  22.  juli
arrangement,  overdosedagen  i  august,   og
samarbeid  med  andre  menigheter,  som  for
eksempel  Taize-bønn,  som  er  et  økumenisk
opplegg. Eller det kan være å være til stede på
arrangementer under Skeiv Rogaland. Men det
er  ikke  alltid  like  lett  å  få  slippe  til  i  det
offentlige rom i Stavanger. Som prest har jeg
sendt  et  kritisk  notat  til  ordfører  og  til  Den
norske  kirke  om at  de  må  tenke  annerledes.
Andre  kirker  og  andre  religioner  må
inkluderes i større grad enn det har vært gjort
hittil.  Dette  er  et  arbeid  som vi  vil  ha  stort
fokus på i STL Stavanger. Det har kommet en
ny  trossamfunnslov  som  skal  sikre
likebehandling av alle tros og livssyn. Her har
nok Stavanger en del å lære.

Torgeir Tveter
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Norsk Orgelfestival 
går av stabelen i Stavanger 15.- 19. september.
Bli  med  på  historisk  orgelvandring  på
Storhaug  med  Sven  Egil  Omdal  som  guide.
Du får  oppleve  bydelens  flotte  kirkerom,  og
mini-orgelkonsert  ved  hvert  stopp.  Det  hele
knyttes  sammen  gjennom  et  lokalhistorisk
perspektiv  rundt  kirkenes  betydning  for
lokalmiljøet, bydelene og byen. Med oppstart
på Nytorget, vandrer vi til St. Johannes kirke,
Hetland kirke (Frue kirke), Metodistkirken og
til  sist   St.  Petri  kirke.  Omdal  snakker  om
arbeidermiljøene  i  Østre  bydel,  og  om byen
som  slukte  hele  Hetland  kommune.  Vi  går
forbi  Skrefsrudsteinen,  Waisenhusgata,  hvor
bedehusene og de frikirkelige forsamlingene lå
tett  i  tett,  og  vi  ser  på  flere  historiske
elementer  som  binder  sammen  den  sosiale
historien om kirken for allmuen. 
Dette  finner  sted  lørdag  18.09  kl.15.30.  For
program og billett, se orgelfestival.no.

Dialogkvelder i Stavanger
STL Stavanger, som Metodistkirken er 
medlem av, inviterer i samarbeid Kirkelig 
dialogsenter Stavanger og Sølvberget 
Bibliotek og Kulturhus, til månedlig åpen 
dialog.
Torsdag 21. okt. kl. 18.00: Dialogkveld
«Religion i medienes grep: Fra monopol og 
kontroll, til dialog og konflikt»
Innleder: Knut Lundby, responsinnlegg ved 
Lars Helle. Sted: Sølvberget
Torsdag 25.nov, kl. 18.00: Dialogkveld
"Hva er da et menneske - i en 
transhumanistisk og posthumanistisk tid?"
Innledning ved Dr.Theol og veileder i NAV, 
Ådne Njå. Sted: Møteplassen, Sølvberget

********
Glimt fra sommeren 

Kirkekaffe i kirkehagen er trivelig og smittevernvennlig 

Lørdagskafè går det også an å ha i kirkehagen . 

Når årskonferansen og ordinasjonsgudstjenesten 
er digital kan flere får del i den begivenheten. 
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
SØNDAG 5. SEPTEMBER 
Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. Torgeir Tveter
Gud- slik jeg selv forstår ham. Musikk Harald 
Sævik og Cecilia Rossi
Kirkekaffe i sideskipet fra kl. 18.30 

Tirsdag 7. september
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 8. september
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 9. september
Kl.18.30 Kveldtanker 
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 12. SEPTEMBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter.
Kirkekaffe 
Kl.19.00 Taize-bønn i St Petri.

Tirsdag. 14 september
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.18.00. Menighetsråd
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 15. september 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Lørdag 18.september 
Kl. 15.30-18.00 Orgelvandring på Storhaug
Oppmøte: Nytorget, Stavanger
Billett kr. 100

SØNDAG 19. SEPTEMBER 
Konfirmasjon 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Konfirmantene, 
Torgeir Tveter og Marit Bjørnevik.
Musikk ved Harald Sævik.

Tirsdag 21. september
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet 

Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 22. september
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 23. september
Kl.18.30 Kveldtanker
Kl.19.00 KYM

Lørdag 25 september 
Kl.12.00. Lørdagskaffe, 
Salg av håndarbeider. Loddsalg 
Salg av kaffe/ te og vafler

SØNDAG 26. SEPTEMBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Dåp 
Torgeir Tveter  

Tirsdag 28. september
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 
Kl.19.00: Temakveld i Sandnes – i samarbeid 
med Metodistkirken Sandnes. 
Tema: Å være Gud lik i dagens verden

Onsdag 29 september
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 30. september 
Kl.19.00. Møtepunkt. 
Temakveld om tro og liv.

SØNDAG 3. OKTOBER 
Kl. 19.00 Sinnsrogudstjeneste. 
Torgeir Tveter. 
Kirkekaffe fra kl. 18.30 i sideskipet  
Tema: Å gi opp – positivt eller negativt? 

Tirsdag 5. oktober
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Onsdag 6. oktober
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 7. oktober
Kl.18.30 Kveldtanker
Kl.19.00. KYM

SØNDAG 10. OKTOBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter.
Kirkekaffe 
Kl.19.00 Taize-bønn i St Petri.
 
Uke 41 Skolens høstferie 

Tirsdag 12. oktober 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

SØNDAG 17. OKTOBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Marit Bjørnevik. 
Kirkekaffe 

Tirsdag 19. oktober
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 20. oktober
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 21. oktober
Kl.18.30 Kveldtanker
Kl.19.00. KYM

Lørdag 23. oktober 
Kl.18.00 Høstfest 
Foredrag ved Per Skarung: Metodistkirken i 
Stavanger omegn sin historie. 
Koldtbord 

SØNDAG 24. OKTOBER 
Høstoffer 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Charles Jordan taler. 
Torgeir Tveter leder 
Kirkekaffe 

Tirsdag 26. oktober
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 27. oktober
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 28. oktober 
Kl.19.00. Møtepunkt. Temakveld om tro og liv

SØNDAG 31. OKTOBER 
Bots– og bønnedag , Reformasjonsdagen
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Kirkekaffe 

Tirsdag 2. november
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 
Kl.19.00: Temakveld i Sandnes – i samarbeid 
med Metodistkirken Sandnes. 
Tema: Bare èn vei til målet?

Onsdag 3. november
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 4. november
Kl.18.30 Kveldtanker
Kl.19.00.KYM

SØNDAG 7. NOVEMBER 
Allehelgensdag 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter og 
Marit Bjørnevik 
Kirkekaffe.

Tirsdag 9. november
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 10. november
Kl.18.00 Norskkurs undervisning
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
SØNDAG 14. NOVEMBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Kirkekaffe 
Kl.19.00 Taize-bønn i St Petri.

Tirsdag 16. november
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 17. november
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 18. november
Kl.18.30 Kveldtanker
Kl.19.00. KYM

SØNDAG 21. NOVEMBER 
Kristi kongedag, MBU dagen 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. Offer til
Metodistkirkens baren og ungdomsforbund. 
Kirkekaffe 

Tirsdag 23. november
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Onsdag 24. november
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 28. NOVEMBER 
1. søndag i adventstiden
Kl.11.00 Gudstjeneste. Marit Bjørnevik. 
Kirkekaffe 

Tirsdag 30. november
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Neste blad kommer i slutten av november!

FELLESSTOFF

Høydepunkt under 
Årskonferansen 

Også  dette  året  ble  det  avholdt  en  digital
Årskonferanse, med et fysisk nærvær kun for
en ‘liten flokk’. Vi har erfart at det er mye som
kan  gjennomføres  gjennom  digitale  medier,
også  en  Årskonferanse  med  Tilsynspresters
tale, Biskopens hilsen, forhandlinger, regnskap
og  valg,  ja,  til  og  med  Høytidssesjon/
Kallsgudstjeneste  og  Festgudstjeneste  med
ordinasjon. Vel blåst til  menigheten i Bergen
Central,  kabinett  og  sekretariat  og  teknisk
tilretteleggere!
Likevel,  fellesskapet  med  nærvær  og  prat,
diskusjoner og sang, måltid og nattverd, det  

manglet og var savnet av prester, diakoner og
legdelegater.  Men  det  var  noen  som  fikk
oppleve festen ‘in live’, og undertegnede var
en av dem.  Jeg forteller gjerne om gode dager,
høytid og godt fellesskap, og ikke minst om 5
flotte  kvinner  som  er  klare  for  tjeneste  i
Metodistkirken.
Her er et par bilder som
er  ‘lånt’  fra  siste
nummer  av  kirkebladet
Bro-byggeren.  Vi  ser
Biskop Christian Alsted
som  innvier  Marinne
Munz  og  Silje  Marie
Halvorsen  til  prøve-
medlemmer på vei mot 
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FELLESSTOFF
ordinasjon til eldste,
og  Tove  Synnøve
Tveit  og  Kristin
Odén  Broback  som
ble ordinert til  prest
og  Lisa  Kristin
Hanielsen  ordinert
diakon.  Høytids-
gudstjenestene  ble
streamet  og  mange
fulgte med.
Årskonferansen ble avsluttet da Biskopen leste
utnevningene  for  konferanseåret  2021-2022.
Det  er  mange  tanker  og  bønner  som følger
ordene fra kirkens Biskop, og vi fortsetter å be
for alle dem som ble nevnt og menighetene de
betjener,  og  også  de  som  blir  utnevnt  til
særskilte  stillinger  i  og  utenfor  kirken  vår.
Hele listen finner dere i Brobyggeren, men her
nevner vi Biskopens ord:
Marit Bjørnevik, assisterende prest, Stavanger
Charles Jourdan, assisterende prest, Sandnes
Hilde Kristin H. Tveter, prest, Sandnes
Torgeir Tveter, prest, Stavanger

MHBj

Webinar fra 
Metodistkirken i Norge

Denne høsten starter Metodistkirken i  Norge
med  månedlige  webinarer  som  er  åpne  for
alle. De vil ta for seg ulike temaer som de tror
kan være av interesse for mange.
Webinarene vil foregå på Zoom, varer i 1 time
og 15 minutter. Lenker blir lagt ut på kirkens
nettside og Facebookside i forkant.
Her er en oversikt over webinarene:
21.  september  kl  09.00:  «Ikke  selvsagt  at
kristendommen ble  som den ble» v/  John
Kaufman.
John  Kaufman  er  førsteamanuensis  fra  MF
vitenskapelig høyskole. Han vil snakke om de
klassiske dogmene, Bibelens plass i kirken og
argumentasjonen  om  «at  kirken  alltid  har
ment».
19. oktober  kl 09.00:  «Metodismens  første

tid – tilgjengelige ressurser og samspill med
samfunnet»  v/  Inger  Furseth  (nøyaktig
ordlyd  kan  bli  endret)Inger  Furseth,
professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo,
har skrevet en doktoravhandling der hun 
sammenligner Lofthusbevegelsen, 
Haugebevegelsen, Thrane-bevegelsen, 
metodismen og arbeider-bevegelsen fram til 
1905.
16. november kl 09.00: «Guds eksistens og
Jesu  oppstandelse.  En  kristen  filosofi»  v/
Ralph Vaags
Ralph  Vaags  er  filosof  og  førsteamanuensis
ved Universitetet i Agder, og mener at det kan
skapes  en  omfattende  kristen  filosofi  -  en
filosofi som gjør hele det kristne trosinnholdet
til gjenstand for filosofisk refleksjon, inkludert
oppstandelsestroen.
14.  desember kl  09.00:  «Kirkens  samtaler
med  barn  og  unge»  v/  Turid  Skorpe
Lannem og Einar Eidsaa Edland
Turid Skorpe Lannem og Einar Eidsaa Edland
er  rådgivere  ved  Kirkelig  ressurssenter  mot
vold og seksuelle  overgrep. Hvordan ta  barn
og unge på alvor når de henvender seg med en
betroelse?  Hva  gjør  vi  med  det  vi  ser  og
overhører  når  vi  er  sammen  med  barn  og
ungdom?  Dette  er  noen  av  spørsmålene  de
berører.
For ytterligere informasjon om webinarene –
se Metodistkirken i Norge sin hjemmeside og
facebookside.

Markering av 22.juli
22.juli  var  det  10 år  siden  terrorangrepene  i
regjeringskvartalet  og  på  Utøya.  Dette  ble
markert  både  i  Sandnes  og  Stavanger.  I
Sandnes  var  det  en  samling  i  Byparken  på
morgenen.  Ordfører  Stanley  Wirak  åpnet
minnemarkeringen  med  minneord,  og  la  ned
en krans  ved  en plakett.  En representant  for
Sandnes  og  Gjesdal  AUF  og  prost  Ludvig
Bjerkreim  holdt  også  taler.  Samlingen  ble
avsluttet  med  trompetsolo  av  Katrine
Torkelsen Helland. Alle som ville fikk en rose 

11 



FELLESSTOFF
da de kom, og helt til slutt kunne man komme
frem og legge ned rosene ved plaketten.
I  Sandnes  kirke  ble  det  ringt  med
kirkeklokkene  i  5  minutter  kl.12.00,  slik  det
ble  i  kirker  over  hele  landet.  Sandnes  kirke
hadde  kirken  åpen  for  lystenning,  bønn  og
stillhet, og prest Hilde Tveter var også til stede
der  noe  av  tiden.  I  Stavanger  var  det
markering ved minnestøtte på Lundsvågen på
Hundvåg.  Det  var  taler  og  kransenedlegging
av  Stavangers  ordfører  Kari  Nessa  Nordtun,
og  representanter  fra  AUF.  Det  ble  lagt  77
roser på sjøen til minne om de som omkom i
terrorangrepet  for  10  år  siden.  Det  var  også
minnegudstjeneste  i  St.  Petri  kirke.  I
Metodistkirken i Stavanger var det åpen kirke,
og  kirkeklokkene  ringte  sammen  med  alle
kirkeklokker i landet kl. 12. Det var tent 77 lys
på alteret  til  minne om ofrene.  Prest  Torgeir
Tveter hadde laget to video hilsener som ble
publisert på nett, en for menigheten og en for
samarbeidsrådet  for  tros  og  livssyn.
Hovedtema  var  at  vi  ikke  må  glemme,  men
kjempe den gode kampen for inkludering og
respekt  for  alle  mennesker.  Tematikken  ble
også berørt i de to følgende gudstjenestene.

Kurskvelder blir til 
temakvelder

Kurset  «Veikart  for  det  kristne  livet»  ble
startet  i  februar  2020,  og  vi  rakk  å  ha  3
samlinger før koronapandemien kom over oss
for  fullt.  Vi  hadde  også  noen  samlinger  på
høsten  i  2020,  men  måtte  avbryte  for  andre
gang. Det gjenstår 2 tema i dette kurset, og de
har vi nå bestemt for å kjøre som temakvelder.
Det betyr at kurset nå anses som avsluttet, og
erstattes av temakvelder som er åpne for alle.
Man trenger ikke å ha vært med på kurset før,
for  å  ha  utbytte  av  temakveldene.  Disse
kveldene  er  et  samarbeid  mellom  våre  to
menigheter, men begge samlingene vil være i
Sandnes.  Det  er  planlagt  temakveld  tirsdag
28.september  med  tema  «Å  være  Gud  lik  i
dagens  verden»,  og tirsdag  2.november  med
tema  «Bare  èn  vei  til  målet?».  Det  blir
undervisning, samtale og et enkelt måltid. Vi
håper at dette kan være av interesse for mange.

Landssamling for prester 
og diakoner

25-28.oktober samles alle prester og diakoner
til  landssamling.  Denne  gangen blir  det  ikke
på  Hermon  høyfjellshotell,  men  et  nytt  sted
prøves ut.  Det er Storstua i Røyken, i  Asker
kommune. I år vil  også våre danske kolleger
være med, slik de har vært av og til de siste
årene.  Hver  dag  er  det  morgenbønn,
middagsbønn  og  kveldsbønn.  Det  blir  også
undervisning og spennende tema som «Forut-
gående nåde», «Dåp», «Den hellige Ånd», og 
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FELLESSTOFF
«Homiletikk»  (prekenlære).  Vi  har  med  oss
dyktige  forelesere  som  Hilde  Marie  Øgreid
Movafagh,  Jørgen Thaarup,  Harald  Hægstad,
Knut Tveitereid, og Linn Sæbø Rystad. Vi vil
også  ha  ulike  samtaler  disse  dagene,  blant
annet om kirkens fremtid. Som vanlig blir det
også god tid til sosialt samvær og rekreasjon,
noe som er  en viktig del  av en landssamling
for å bli enda bedre kjent med hverandre, og
styrke samholdet.

Kirken mot 2030 
Kirke  på  nye  måter.  Vi  snakker  mye  om
kirkens  fremtid  for  tiden,  gjennom
dokumentene  «Kirken  mot  2030» og «Kirke
på  nye  måter».  Noe  av  de  viktigste
prinsippene som går igjen her,  er at det som
har ført kirken hit vi nå, er ikke det som vil
føre oss videre. For å være relevant i  verden
omkring oss, må vi knytte kontakter til verden
utenfor, og våge å gjøre ting på nye måter. 

I denne prosessen er det viktig at vi inkluderer
diakoni  i  kirken  på  en  bedre  måte.  Det  er
gjennom ulike grupper i kirken utarbeidet og
hvor  du  kan  lytte  til  podkaster.  vedtatt  et
sentralt  styringsdokument  -  "Metodistkirken
mot 2030". Dette er ikke noe som bare kirken
nasjonalt skal bruke, men hver menighet skal
og  må  finne  veien  videre.  Hvordan  kan  vi
tjene Gud i dag? Men andre ord, hvordan kan
vi gjøre denne verden til et litt bedre sted for
alle? Vi er vant til å tenke at kirke handler om
gudstjeneste og hvor mange som kom til den.
Men  fremtiden  er  nok  anderledes.  Dette  er
krevende arbeid, og vi trenger å lytte til Gud
og mennesker for å finne veien videre for som
kirke,  og  i  lokale  menigheter.  Trenger  du
inspirasjon, anbefaler jeg å lytte til podkasten
«Kirke  på  nye   måter»,  som  ledes  av
tilsynsprest Knut Refsdal.  Du finner disse på
alle steder 

****************************************
TILITSVALGTE 2021-2022 Metodistkirken Stavanger 

MENIGHETSRÅD
Leder: Håvard Jøranson
Nestleder: Emma Olivieri Askevold
Sekretær: Per-Endre Bjørnevik
Leder for økonomi og eiendomsutvalg: Per-Endre Bjørnevik
Leder for personalutvalg: Susanne Mall 
Leder for nominasjonskomite: Menighetsprest Torgeir Tveter
Leder for MED-utvalget (misjon, evangelisering og diakoni):
Emma Olivieri Askevold
Barne- og ungdomsrådets leder: Trine Riise
Kontaktkvinne: Torunn Herabakka
Menighetens prest: Torgeir Tveter

Legdelegatene til Årskonfrangsen 2021-2024 
(den faste delegaten har sete i menighetsrådet)
I: Susanne Mall 
Varadelegat: Anette Riise, Emma Olivieri Askevold, Randi Sunde Thorsen
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MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSUTVALG (AU):
Menighetsrådets leder og sekretær, legleder, økonomiansvarlig og
Menighetsprest

ADMINISTRATIVE UTVALG
Personalutvalg:
Leder: Susanne Mall
Valgt for 3 år: Astrid Khan 
Valgt for 2 år: Einar Klinkenberg
Valgt for 1 år: Susanne Mall 

Ex officio: Menighetsrådets leder, menighetsprest og legdelegater
Pastor og ansatte møter etter KOs bestemmelser.

Nominasjonskomite:
Leder: Menighetsprest
Valgt for 3 år: Anne-Marie Knaus Knudsen
Valgt for 2 år: Kirsten Egge
Valgt for 1 år: Bernhard Sigvart Grønberg

ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALG 
Leder: Per-Endre Bjørnevik 
Paul Fridtjov Brekklund, Marit Dahl Torgersen, Øivind Gabrielsen 
Annette Riise, Randi Sunde Thorsen,
Ex officio: Vaktmester, menighetsrådets leder og menighetsprest

VIRKSOMHETSRÅD
MISJON, EVANGELISERING og DIAKONI (MED)
Leder: Emma Olivieri Askevold 
Marianne Olstad, Annette Riise, Anne Rohde, Vally Haugvaldstad
Sigrunn Klinkenberg, Arild K. Gabrielsen, Kirsten Egge.
Besøkstjeneste:
Arild K. Gabrielsen, Berit og Bjarne Hoelgård, Marit Bjørnevik, Emma Askevold, Sigrunn 
Klinkenberg og Presten. 

Planleggingsgruppe for Menighets- og misjonsutlodning:
Leder: Marit Dahl Torgersen, Torunn Herabakka
KYM, menighetsprest ex officio

ANDRE TILLITSVALGTE
Revisorer- velges av menighetsrådet: Ragnhild O. Opsahl og Sr bank -regnskap  
Revisor - Underregnskaper: Harald Olstad 
Avholdsfolkets fellesutvalg: Reidun Sirvåg 
Representanter til Samarbeidsrådet for tros og livssynsorganisasjoner: 
Torgeir Tveter vara: Hege Bergjord 
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Kollektører og kollekttellere: Tjenestegruppene
Redaktør for menighetens hjemmeside: Torgeir Tveter
Ansvarlige for menighetens facebook side: Torgeir Tveter
Leder bønnemøte: Åse Thoresen.
Leder bibeltimen: Helge Koch 

Organisasjoner 
Metodistkirkenes Kor 
Leder: Reidun Sirevaag,
Kasserer: Sigrunn Klinkenberg
Metodistkirken kvinner: Torunn Herabakka
Kym 
Koordinator: Torunn Herabakka
Sekretær Marit D Torgersen 
Styremedlem Marit Bjørnevik 
Kasserer: Ragnhild O. Opsahl
Barne og ungdomsrådet (MBU) valgt i eget årsmøte 
Leder: Trine Riise
Kasserer: Emma Olivieri Askevold
Lokallagene:
Søndagskole: Anne-Marie Knaus Knudsen
Hjemme hos: Emma Olivieri Askevold
Aktivitetsdag: Torunn Herabakka
*****************************************************************************
TILITSVALGTE 2021-2022 Metodistkirken Sandnes
 Valg ved menighetskonferansen i juni 2021
Menighetsrådet:
Menighetsrådets leder: Per Skarung - gjenvalgt
Menighetsrådets sekretær: Heather Jourdan 
Kasserer: Jan Ivar Nicolaisen
Personalkomiteens representant: Anne-Liv Egir
Medhjelpere: Marit Anne Almås og Thor Ingolf Helgesen  (nye)
Prestene: Hilde Tveter og Charles Jourdan (brannvern/HMS)

Legdelegat Årskonferansen: Jan Ivar Nicolaisen
Varadelegat Årskonferansen: Cathrine Skarung 
Menighetsrådets arbeidsutvalg består av: leder, kasserer og begge prestene

Personalkomiteen:
Personalkomiteens leder: Anne Liv Egir
Medlem: Gretha Nicolaisen
Medlem: Kari Elise Handeland 
Medlem: Eli Kulsrud
Ex officio: Prest og legdelegat
Programkomiteen:
Cathrine Skarung
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Charles Jourdan
Hilde Tveter
Menighetsrådet har fullmakt til å supplere komiteen med ett medlem til.

Nominasjonskomiteen:
Nominasjons-komiteens leder: Prest Hilde Tveter
Medlem: Eli Kulsrud
Medlem: Rolf Undal
Medlem: Heather Jourdan

«Barne- og familiedepartementet», Arbeidsgruppe: 
Medlem: Eva Skarung
Medlem: Heather Jourdan
Medlem: Marit Anne Almås
Medlem: Cathrine Skarung
Medlem: Benedikte Skjæveland Larsen
Prest: Hilde Tveter

Nattverdmedhjelper: Heather Jourdan
Ansvarlig for hjemmeside/facebookside: Hilde Tveter, Jan Nicolaisen, Cathrine Skarung 
Historiker: Per Skarung
Kollektører: Per Skarung, Odd Egil Larsen og Rolf Undal
Tellere: Per Skarung, Rolf Undal og Charles Jourdan
Regnskapskontroll: Charles Jourdan

MENIGHETSKALENDER - Sandnes
Tirsdag 07.september:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: 
Trond Grønnestad 
Sang og musikk: Carl Waylon Nelson. 
Bevertning. Utlodning.

Onsdag 08.september
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

SØNDAG 12.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Charles 
Jourdan.  Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Onsdag 15.september:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. 
Vi tar med matpakke og drikke, og går tur 
ulike steder i vårt område. 

SØNDAG 19.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade ved speiderne og Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe. 
Speidernes dag med grilltur etter 
gudstjenesten. 
Gudstjenesten streames.

Onsdag 22.september
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

SØNDAG 26.SEPTEMBER:
Kl.18.00: Merk tid! Sinnsrogudstjeneste ved 
Hilde og Torgeir Tveter. Musikk ved Marit 
Anne Almås.  Nattverd. 
Kaffe/te fra kl.17.30 
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 MENIGHETSKALENDER - Sandnes
Tirsdag 28.september:
Kl.19.00: Temakveld i Sandnes – i samarbeid 
med Metodistkirken Stavanger.
Tema: Å være Gud lik i dagens verden

Onsdag 29.september:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. 
Vi tar med matpakke og drikke, og går tur 
ulike steder i vårt område.

Lørdag 02.oktober:
Kl.17.00: Høsttakkefest. 
Dagens gjest: Diakon og menighetsutvikler i 
Kampen kirke (Dnk) Tone Middelthon. Tema: 
Mine erfaringer med menighetsutvikling. 
Bevertning.

SØNDAG 03. OKTOBER:
Kl.11.00: Høsttakkegudstjeneste. 
Tone Middelthon taler. Hilde Tveter leder. 
Diakonidagen markeres. Musikk ved Christina
S. Hanssen.  Søndagsskole. 
Høstoffer til menigheten tas opp. Kirkekaffe. 
Gudstjenesten streames.

Tirsdag 05.oktober:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Dagens gjest: Psykiater og leder av 
transkulturelt senter i Stavanger Jone 
Schanche Olsen. Musikk ved Marit Anne 
Almås.  Bevertning

Onsdag 06.oktober
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

SØNDAG 10.OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk av Christina Stangeland Hanssen 
Kirkekaffe.

Onsdag 13.oktober:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. 
Vi tar med matpakke og drikke, og går tur 
ulike steder i vårt område. 

SØNDAG 17. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Nattverd. Kirkekaffe

Onsdag 20.oktober
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og 
individuell dataopplæring

Lørdag 23.oktober:
Kl.15.00-17.00: Familiesamling. 
Sang, lek, aktiviteter, samling med 
Jesusfortelling, og mat.

SØNDAG 24.OKTOBER:
Kl.11.00: Sanggudstjeneste med ønskesanger 
ved Hilde Tveter. Musikk ved Marit Anne 
Almås. Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Onsdag 27.oktober:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. 
Vi tar med matpakke og drikke, og går tur 
ulike steder i vårt område. 

SØNDAG 31.OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Tirsdag 02.november:
Kl.19.00: Temakveld i Sandnes – 
i samarbeid med Metodistkirken Stavanger.
Tema: Bare èn vei til målet?

Onsdag 03.november
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og 
individuell dataopplæring

SØNDAG 07.NOVEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Allehelgensdag. Minneord og lystenning. 
Musikk ved Christina S Hanssen. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
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MENIGHETSKALENDER - Sandnes
Tirsdag 09.november
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Dagens gjest: Diakon Karine Torvanger.  
Tema: «Ulike erfaringer som diakon». 
Bevertning.

Onsdag 10.november:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. 
Vi tar med matpakke og drikke, og går tur 
ulike steder i vårt område. 

Lørdag 13.november:
Kl.11-15.00: Misjonsmarked. Salg av 
håndarbeider, utlodning og kafeteria

SØNDAG 14. NOVEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade ved speiderne og Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Bokutdeling til barna. Kirkekaffe. 
Gudstjenesten 'streames'.

Onsdag 17.november
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og 
individuell dataopplæring

SØNDAG 21. NOVEMBER:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Søndag for de forfulgte kristne. Musikk ved 
Marit Anne Almås. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Onsdag 24.november:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. 
Vi tar med matpakke og drikke, og går tur 
ulike steder i vårt område. 

SØNDAG 28. NOVEMBER:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan.  
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Nytt blad kommer i slutten av november!

MENIGHETSNYTT – Sandnes
Ode til pastor Hilde 
Tveter ved hennes 
60 års dag 
23.november
v/Per Skarung, Menighetsrådets leder

Pastor Hilde Tveter
kom  til  Sandnes
høsten 2017 som et
friskt  og  energisk
pust  fra  en  lang
ansettelse  i
menigheten  i
Halden. Hun hadde
med  seg  erfaringer

og ideer fra Halden som vi fikk nyte godt av.
Hun var umiddelbart synlig og engasjert i alle
menighetens aktiviteter fra speider og 

søndagsskole  til  gudstjenester,  Treffpunkt
Sentrum og Kreativ  Kafe.  Det  har  vært  like
viktig med personlig kontakt og mange besøk
hos menighetens  medlemmer  og venner som
ikke  selv  har  hatt  mulighet  for  å  komme  i
kirken.  Stort  smil,  smittende  humør  og
utrettelig pågangsmot  sammen med  egne dikt
og sanger  gjør vår  prest  meget respektert  og
avholdt. Da Hilde kom hadde menighetsrådet
akkurat vedtatt å satse på menighetsutvikling,
og  fått  Jon  Løvland  som  menighetsveileder.
Hilde gikk med glede inn i dette, og har siden
vært    en    pådriver    i    menighetsutviklings
arbeidet. 
Hun har arbeidet sammen med pastor Charles
Jourdan  om  kurs  og  menighetens  andre
aktiviteter.  Hilde  har  modig  kastet  seg  ut  i
sosiale  medier  med  internett,  Facebook,
Youtube og ikke minst streaming for å utvikle
kirkens profil her, og bruke disse mulighetene 
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i  den lange perioden der vanlig aktivitet  var
hindret  av  Corona  og  Pandemirestriksjoner.
Hilde liker å gå tur i nærområdet og har barn
og  barnebarn  like  i  nærheten.  Vi  har  fått
mange innlegg med utgangspunkt i fine steder
hun  har  funnet.  Hilde  har  også  fortsatt  og
utvidet  menighetens samarbeid med Sandnes
Kirke der vi to somre har hatt samarbeid om
gudstjenestene. 
Hele menigheten fra de minste til de eldste
vil gratulere med dagen og ønske at Hilde
blir hos oss i mange år.

Digitale gudstjenester i 
høst

Det  siste  drøye  året  har  menigheten  hatt
mange digitale sendinger, enten sendt direkte
eller  i  opptak.  Det  har  vært  gudstjenester,
andakter, sanginnslag og hilsener. Dette vet vi
har  vært  til  glede  for  mange.  Derfor  har
menighetsrådet nå bestemt at vi vil fortsette å
sende  digitale  gudstjenester,  men  ikke  i  det
omfang som har vært hittil. Dette både fordi vi
nå  kan møtes fysisk  hver  søndag,  men også
fordi kostnadene nå blir større. Vi må nemlig
betale  til  Tono  for  sang/musikk  vi  bruker  i
gudstjenester  som skal  på  nett.  Det  er  Tono
som  tar  seg  av  rettigheter  som
komponister/tekstforfattere  har  når  vi  bruker
sangene deres. For tiden koster det kr.500,- pr.
gudstjeneste, og da kan den ligge ute på nett 1
dag.  Dersom vi vil  at  den skal  ligge  lenger,
koster  det  mer.  Under  koronapandemien  har
Tono gjort dette gratis, fordi de har fått støtte
fra staten. Men nå må vi altså betale. Det betyr
at  vi  har  bestemt  oss  for  å  sende  noen  av
høstens gudstjenester digitalt, og at de vil bli
liggende  ute  på  nett  1  dag.  Det  vil  bli
annonsert,  både  på  hjemmeside  og
facebookside,  når  gudstjenestene  også  er
digitale. Det kommer også frem i kalenderen
her i menighetsbladet. Vi håper også å kunne
oppgradere  det  tekniske  utstyret  vårt,  om vi

får  godkjent  en søknad
om dette  hos Metodist-
kirken  sentralt.  En  stor
takk  til  tekniker  og
altmuligmann,  Jan
Nicolaisen, som gjør det
mulig  å  kunne  gi  dette
tilbudet.

 Velkommen og takk
Som  dere  ser  av  oversikten  over  valg  ved
menighetskonferansen, så har det også i år blitt
valgt noen nye inn i menighetsråd og komiteer.
Marit Anne Almås og Thor Ingolf Helgesen er
valgt  inn  i  menighetsrådet.  Marit  Anne  har
sittet  i  menighetsrådet  før,  mens  deter  første
gang Thor Ingolf har dette vervet. Eli Kulsrud
er valgt som nytt medlem i personalkomiteen.
Tusen takk til dere alle 3 for at dere har sagt ja
til  denne tjenesten,  og velkommen! Samtidig
sier vi en stor takk til Rolf Undal, som nå går
ut av menighetsrådet, etter å ha sittet der i en
årrekke. Takk for innsatsen, Rolf, og takk for
at du fortsatt er aktiv og tjener i  menigheten
med dine gaver. Rolf ble takket med gode ord
og  blomster  på  kirkekaffen  på  samlings  og
takkedagen i august.

Sommerens
fellesgudstjenester

Også  denne  sommeren  har  vi  hatt
fellesgudstjenester med Sandnes menighet, og
også  i  år  måtte  alle  gudstjenestene  være  i
Sandnes  kirke  på  grunn  av  avstands-
bestemmelsene for  smittevern.  Vår kirke  blir
for liten til begge menigheter. Like fullt har det
virkelig  vært  fellesgudstjenester,  hvor  vi  har
bidratt  med  både  prester  og  lekfolk.  Hilde
Tveter  har  deltatt  i  4  gudstjenester  sammen
med både Lina Håland og Ludvig Bjerkreim,
og Charles Jourdan har deltatt i 2 gudstjenester
med Lina Håland. I flere gudstjenester har folk
fra vår menighet bidratt med både tekstlesning,
bønner og som kirkeverter. Tusen takk til dere!
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Gleden over samarbeidet er gjensidig. Vi har
fått  mange  gode  tilbakemeldinger  fra
mennesker  i  begge  menigheter.  Guds-
tjenestene har også vært ganske godt besøkt,
og  med  en  god  gjeng  metodister  de  fleste
søndagene.  Vi  gleder  oss  over  vårt  gode
forhold  til  vår  nabomenighet,  og
menighetsrådet  er  positive  til  å  fortsette,  og
også  utvide  samarbeidet  om  det  skulle  bli
aktuelt

Takk for sommer-
tjenesten

I sommer er det noen som har tatt seg av plen-
klipping,  luking av ugress,  spyling av heller,
klipping  av
hekk,  og  i  det
hele  tatt  sørget
for  at
uteområdet  vårt
ser  pent  og
ryddig ut. Det er
en flott gjeng 

som har gjort dette etter tur, og vi retter en stor
takk til dere for innsatsen!

Menighetens
parkeringsplass

Vi  har  hatt  oppsigelse  av  et  par  plasser  på
parkeringsplassen vår. Det betyr at vi har noen
ledige, som vi gjerne vil leie ut. Det er fint om
dere gjør dette kjent. Kanskje kjenner du noen
som trenger en fast parkeringsplass i sentrum?
Eller  trenger  en  selv?  Ta  kontakt  med  Jan
Nicolaisen på mobil 900 85 297. Det koster for
tiden kr. 9000 pr.år å leie en parkeringsplass. I
tillegg  til  den  plassen  hvor  det  står
Metodistkirken,  kan  vi  nå  også  parkere  på
plass nr.3 og 9, så lenge de ikke er utleid. 

Konfirmanter
I  år  er  vi  så  heldige  å  ha  2  konfirmanter  i
menigheten vår.  Det  er  Taletta  og Thorbjørn
Kvamme  Helgensen.  Undervisningen  blir  i
samarbeid  med  Metodistkirken  i  Stavanger,
slik  det  også  har  vært  tidligere,  mens  selve
konfirmasjonsdagen  i  konfirmantenes  egen
menighet.  Vi  ønsker  Taletta  og Thorbjørn en
fin konfirmanttid!

Treffpunkt Sentrum
Har ikke hatt noen samlinger i 2021, men nå
satser  vi  på  at  det  går  bra  å  gjennomføre
høstens  planlagte  samlinger.  Vi  har  mange
spennende gjester på programmet. I september
får  vi  besøk  av  Trond  Grønnestad.  Han  er
første-amanuensis  ved
UiS,  ved avdelingen for
folke-helse,  og  har
skrevet  en
doktoravhandling  med
tittelen «Benken- et sted
å  være?».  Det  handler
om  rus-scenen  som  et
sted å høre til. Denne kvelden blir det sang og
musikk av Carl Waylon Nelson. 
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I oktober er det Jone Schanche Olsen som er
gjest.  Han  er  psykiater  og  leder  av
transkulturelt  senter  ved  Stavanger
universitetssykehus.  Han  vil  fortelle  om  sitt
arbeid  med  flyktninger  og  asylsøkere.
Musikken er ved Marit Anne Almås. 
I november får vi besøk av Karine Torvanger.
Hun er diakon, og arbeider nå hos Bypresten.
Tidligere  har  hun  jobbet  som  frivillig  i
Maritastiftelsen i Oslo, og som diakon i Den
norske kirke. Karine er vokst opp i Petrikirken
(Metodistkirken på Kjølberg). Hun vil fortelle
om  sine  erfaringer  som  diakon  i  ulike
sammenhenger. Varmt velkommen til høstens
samlinger på Treffpunkt Sentrum!

Sinnsrogudstjeneste
Søndag  26.  september  blir  det  sinnsro-
gudstjeneste.  Menighetsrådet  bestemte for  en
stund  siden  at  vi har  lyst til  å  prøve ut dette
konseptet,  og  en  slik  gudstjeneste  var  på
planen i våres, men den måtte avlyses. Torgeir
Tveter,  som  har  lang  erfaring  med
sinnsroarbeid både i Sarpsborg og Stavanger,
er  ansvarlig  for  gudstjenesten,  sammen  med
Hilde  Tveter.  Musikken  vil  være  ved  Marit
Anne  Almås.  En  sinnsrogudstjeneste  er  en
enkel  kveldsgudstjeneste  som  er  åpen  og
inkluderende.  Den  har  innslag  av  bønn,
nattverd, lystenning, skriving av bønnesedler,
tid  til  stillhet  og  ettertanke.  Det  vil  være
en/noen som deler fra sitt liv – som setter ord
på livet her og nå. Det er en kort preken, kalt
«Fra hjerte til hjerte». 

Høsttakkehelg
2.  og  3.oktober  feirer  vi  høsttakkehelg  i
kirken. Lørdag ettermiddag blir det høstfest,og
på  søndag  formiddag  høsttakke-gudstjeneste.
Begge dager er Tone Middelthon med oss. 
Tone  er  diakon  og  menighetsutvikler  i
Kampen  menighet  (Dnk),  og  studerer  også
teologi ved siden av.  På lørdag vil  hun dele
sine erfaringer med å arbeide med  menighets-

utvikling,og  på  søndag  vil  hun  preke  i
gudstjenesten.  Da  vil
hun  ha  et  diakonalt
fokus,  siden  vi  denne
dagen  også  markerer
diakonidagen.  Sang  og
musikk  krefter  er  ikke
helt  avklart  enda,  men
Christina  Stangeland
Hanssen  spiller  og
synger  i  gudstjenesten.
På  lørdagens  fest  blir
det  selvsagt  god  bevertning,  og  på  søndag
kirkekaffe. I begge samlinger blir det mulighet
til  å  gi  en  høstoffergave  til  menighetens
arbeid. Vi ser frem til en spennende helg!

Sanggudstjeneste med 
ønskesanger

24.oktober  har  alle  muligheten  til  å  få  sine
favorittsalmer  eller  sanger  med  i
gudstjenesten.  Gudstjenesten  vil  stort  sett
bestå av sang og musikk, i tillegg til en kort
andakt av Hilde Tveter.  Hilde vil også binde
det  hele  sammen  med  litt  informasjon  om
sangene og komponister/tekstforfattere der det
er mulig. Marit Anne Almås sitter ved pianoet
denne  dagen,  klar  til  å  formidle  salmer  og
sanger  som  dere  er  glad  i.  Tveter  på  mobil
eller mail, og kom med ditt ønske. Skriv også
gjerne noen ord om hvorfor du ønsker akkurat
denne sangen. 

Kreativ kafè
Det er ikke mange ganger vi har hatt Kreativ
kafè hittil dette året, men før sommeren hadde
vi  2  samlinger.  Den  siste  var  sommer-
avslutning, hvor vi i tillegg til sangstund, også
fikk opplesning av Ajaxhistorier av Kari Elise
Handeland.  Og  endelig  kunne  vi  ha  vafler
igjen, og is ble det også. Det er tydelig at dette
fellesskapet blir satt stor pris på, og vi er glade
for at vi nå er i gang  igjen  med  Kreativ  kafè 
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annen hver uke (partallsuker). Velkommen til
kreativitet, god mat og hyggelig fellesskap!

Turgruppa er i farta
Turgruppa  har  holdt
det  gående  stort  sett
hver  onsdag  de  siste
månedene – bortsett fra
i sommerferien. Vi har
gått i sol og regn, ja til
og med i snøstorm! Og
vi  har  gått  på  mange
forskjellige  steder.  Vi
legger alltid opp turene
slik  at  alle  skal  ha
mulighet  til  å  være  med.  Dette  er  ingen
treningstur,  men  hyggelig  fellesskap  mens
man får beveget seg litt. Vi har alltid med oss
matpakke og drikke, og tar oss god tid til mat
og prat.  Nå når  Kreativ  kafè  har  startet  opp
igjen, blir det turgruppe den onsdagen det ikke
er  Kreativ  kafè  (oddetallsuker).  Vi  pleier  å
være mellom 3 og 9 på turene, og vi har plass
til  flere.  For  dere  som   ikke  har  bil  er  det
mulig å få skyss. Bli med da vel!

Tilbud til barnefamilier
I  høst  har  vi  planlagt  2  familiegudstjenester
med  speiderparade.  Den  første  blir
19.september, og da inviterer speidergruppa på
grilltur  til  Horve  etter  gudstjenesten.  Denne
dagen vil  vi  også ha konfirmantpresentasjon.
Den andre blir  14.november,  og da vil  vi  ha
bokutdeling til  alle  barn mellom 1 og 11 år.
Det  blir  familiesamling  lørdag  23.oktober.  I
advents og juletid følger vi tradisjonene og har
juleverksted  (4/12),   julegrøt  med   øving   til

Lucia  (6/12),  lysmesse  (12/12),  familie-
gudstjeneste  på  julaften  og  juletrefest  på
nyåret (2/1). Det vil også bli sendt ut mail til
familiene med mer informasjon.

Mandagsmiddag
Vi  venter  litt  med  å  starte  opp  igjen
mandagsmiddag  i  kirken.  Mange av  de  som
har  deltatt  på  dette  har  vært  speidere  og
speiderledere,  og  speidergruppa vil  foreløpig
ha  sine  møter  ute.  Derfor  blir  det  ikke
mandagsmiddag før speiderne igjen har noen
av sine møter i kirken.

Misjonsmarked
I fjor måtte vi ha digital misjonsutlodning, og
selve misjonsmarkedet ble avlyst på grunn av
koronapandemien.  I  stedet  har  det  vært  salg
fra misjonskurvene jevnt og trutt gjennom hele
året. Men i år blir det misjonsmarked! Det er
lørdag 13.november fra kl.11.00-15.00. Da blir
det salg av håndarbeider, julekaker og syltetøy.
Det blir loddsalg både på forhånd og på selve
dagen,  og  det  blir  tombola  for  barna.  Og
selvsagt kafeteria. All inntekt går til misjons-
prosjektet  vårt.  Vi  tar  med  glede  imot
gevinster – både til den store utlodningen, til
dagsutlodning og til  barnetombola.  Vi gleder
oss  over  den  store  misjonsinteressen,  og  er
takknemlige for alle som bidrar på ulike måter
i forbindelse med misjonsmarkedet.
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SANDNES MS

Sandnes  MS  har  startet  opp  etter  sommerferien  og  satser  friskt  på  nye
medlemmer.  Flere  nye  ansikter  har  dukket  opp,  og  de  fleste  er  1.  og  2.
klassinger. Vi har laget et program fram til Høstferien og vil holde oss utendørs,
så lenge det er restriksjoner og usikker smittesituasjon.
Vårt  første  møte  i  høstsemesteret  var  bade-  og  grilltur  til  Høle  og  det  var
vellykket i varmt og deilig sommervær.. Kanskje ikke like varmt i vannet, men
mange badet likevel.

Hilsen Sandnes MS
Din speidergruppe
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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