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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.bjornevik@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:  Charles Jourdan

     Trykk: Stavanger Metodistkirke 
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FRA INNSIDEN

Et lys i mørketiden

Når  jeg  skriver  dette  er  tiden  snart  inne  til  at  vi  begynner  å  tenne
adventslysene, som minner oss om Det gamle Testamentets forventning
om en  kommende  Messias,  og  som leder  oss  inn  mot  julefeiringen.
Forventningen stiger  også  hos oss.  Forskjellige  tradisjoner  bruker  lys
med forskjellige farger, og gir disse lysene forskjellige meninger. Ofte
sier man at de 4 lys representerer håp, tro, glede og fred/rettferdighet
mens et femte hvitt lys, tent på julaften, Kristus lyset, peker mot hans
hellighet og renhet. Purpurfargen som vi bruker for de 4 første lysene
peker bl.a.  mot Jesus som Konge. Vi feirer en kongelig fødsel.

Som kjent hadde Jesus en klar messiansk selv-forståelse som vi leser om i Lukas kapittel 4:
Da han reiste seg for å lese, rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant
stedet der det står skrevet:

Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for
fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.  ... Han begynte da med å
si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.»

Evangeliene forteller oss at Jesus ga synet til blinde, satte de som var hemmet av kroppslige
begrensninger  fri  fra  disse,  samtidig  som vi  vet  at  det  var  et  sterk  åndelige  preg  i  Jesu
forkynnelse for å sette mennesker fri fra syndens skyld – godt nytt! Med Jesus kom den nye
pakt,  kjærlighetens  pakt,  som  profetene  Jeremia  (33.31-34)  og  Esekiel  (36,  24-28)  hadde
forutsett. Den nye pakt hvor Jesu offer på korset erstattet den gamle pakt, lovens pakt, som de
religiøse lederne hadde brukt til både å fange og undertrykke folket. Fra nå av var frelsen synlig
åpent for alle folkeslag. Prestene og fariseerne var sjokkert over hvordan Jesus ikke tok hensyn
til renhetslovene når han møtte de som var ekskludert fra tempelets fellesskap med vennskap og
barmhjertighet. Glede fikk igjen sin plass.

Av en eller annen grunn tok ikke Lukasevangeliet med denne del-setning i Jesaja teksten, «for å
forbinde dem som har et knust hjerte», men jeg ønsker å ta det med denne julen. Jeg har truffet
flere, og særlig kristne foreldre og besteforeldre, som har gått med knuste hjerter på grunn av
hvordan  de  selv,  og  deres  homofile  barn  og  barnebarn,  har  blitt  behandlet  i  våre  norske
menigheter.  Flere av disse har også blitt  sterkt  påvirket  av en misforstått  forkynnelse av de
gamle  renhets lover  hentet  fra  fortidens patriarkalske samfunn,  og en feilaktig forståelse  av
menneskelig  seksualitet.  I  tillegg  har  ikke  få  ekteskap  blitt  inngått  på  grunn  av  kirkens
forventninger, som stred mot identiteten til av en av ektefellene. For disse vil julefeiring alltid
være preget  av en indre smerte,  men jeg håper at  de under  denne høytiden vil  møte Jesus,
Verdens Lys, som  kom for å sette fri og helbrede dem med et knust hjerte.

God Advent, God Jul alle sammen!
Charles Jourdan
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Minneord
Ellen Karine Aurbakken døde, trygg i

sin  tro  på  Jesus,
mandag  8.november.
Hun  ble  født  23.
februar  1926,  og  fikk
etternavnet  Løyning
Monsen.  Det  var  stor
sang-  og  musikkglede
i familien. Både far og

søster  Lillian  var  sangere,  og  Ellen  Karine
stilte  ofte  opp  sammen  med  de  begge  og
opptrådte med sang til glede for mange.
Hun  tok  utdannelse  i  Barsel-  og
Småbarnspleie, og arbeidet i flere år i private
hjem hvor  hun  stelte  for  familier,  med  pass
både  av  store  og  små  barn.  Senere  ble  hun
tannpleier  /  kontorsøster  hos  forskjellige
tannleger i Stavanger.
Ellen Karine, eller Elleba som ble hennes navn
for mange av oss, ble en del av menigheten i
Stavanger  Metodistkirke,  da  hun  begynte  i
kirkekoret  her.  Lorentz  Aurbakken  var
menighetens  faste  organist  og  dirigent  for
koret, og da Lorentz ble enkemann, fant Elleba
og Lorentz lykken sammen. Elleba ble en god
støtte  og kone  for  Lorentz og en kjærlig  og
trygg mor for Lorentz sine to døtre, Kjersti og
Beate.
I  menigheten  hadde  Elleba  sin  faste  plass  i
Metodistkirkens  Sangkor  gjennom mange  år,
også  sammen  med  ‘bonus-døtrene’.  Det  var
Sangkoret,  gudstjenester  og  besøk-  og
bønnetjeneste som var hennes kall og tjeneste.
Å vise omsorg gjaldt ikke bare jentene,  men
også  andre  som  trengte  det.  Hun  var  flittig
gjest  hos  syke  på  sykehus  og  eldre  på
sykehjem.  Og  Aurbakken-hjemmet  hadde
alltid en ‘åpen dør’! Både Lorentz og Elleba
viste  stor  gjestfrihet,  og den åpne  døren  ble
ikke  lukket,  heller  ikke  da  Lorentz  døde
allerede i 2001. I 20 år fortsatte Elleba å deleut
smil  og  oppmuntringer,  kjærlighet  og  støtte,
og  alle  var  vi  omsluttet  av  hennes  trofaste
foldede hender.

Elleba  fikk  fast  plass  på  Tasta  sykehjem  i
2018. Hun fant raskt sin plass også der, og ble
en liten ‘maskot’ på avdelingen., som ei dame
med  glimt  i  øye  og  godt  humør.  Hun  var
takknemlig  og  fornøyd  helt  til  hun  pakket
sammen  for  sin  siste  reis  8.  november,
nøyaktig  20  år  etter  at  Lorentz  døde,  den
9.november  i  2001.  Ellen  Karine  Aurbakken
ble  begravet  fra  Stavanger  Metodistkirke
mandag 15. november.
Som menighet  har  vi  mye  å  takke  for,  ikke
minst  for  hennes  trofaste  ‘bønnevakt’.  De
mange  stille  og  gode  stundene  i  kirkens
Bønnerom uke  etter  uke  i  flere  år,  har  satt
dype spor. 
Nå  ser  vi  tilbake  på  hennes  liv  i
takknemlighet,  og  vi  lyser  fred  over  hennes
gode minne.

Astrid Pauline Innvær ble født 29 juli
1932,  og  hun  døde  19.september  på
Boganes  sykehjem.  Hun  var  en  aktiv

dame, som særlig arbeidet for avholdssaken i
Totalen, Hvite bånd og kirken. Hun var med i
sangkoret  og  i  husfelleskap.  Astrid  var  et
menneske  som  så  andre,  og  oppmuntret
medmennesker med sine gaver og kort. Livet
var  ikke  alltid  enkelt,  men  hun  var  et
menneske som stod på med mange jobber, for
at sønnen skulle få en god oppvekst. Hun gav
et reisenattverdsett til kirken for noen år siden,
og hun var en av dem som hadde stor glede av
besøk  fra  kirken,  og  muligheten  til  å  dele
nattverd. Hun ble begravet fra Metodistkirken
mandag 27.  september.  Sønnen og barnebarn
deltok med sang  og  minneord.  Vi  lyser  fred
over Astrid  sitt  minne,  og takker  for  all  den
glede hun delte med oss. 

Finn Eldar  Storby ble  født  18.  april
1948,  og døde  01.november  etter  kort
tids  sykdom.  Han  ble  født  i  huset  i

Torbjørn Hornkloves gate 4, og her bodde han
hele livet. Han var en mann som stillte opp for
andre, og var med i Lions og FrimurerLosjen. 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Han  og  konen  Jare  D  var  med  å  etablere
Thailandforeningen i Stavanger. Han arbeidet i
Diplomis,  og  kjørte  isbil  i  over  40  år.
Begravelsen  fant  sted  på  Lagård  kapell  og
kirkegård  fredag  12.  november  Vi  ber  om
styrke  for  familien,  og  lyser  fred  over  Finn
Eldars minne.

Nytt medlem 
Jorge  Enrique  Bermudez  Alvarez  har  blitt
medlem av menigheten i  Stavanger.  Han har
tidlige vært med i Notodden og Egersund. Vi
ønsker ham velkommen, og ber om velsignelse
for ham og familien. 

Utleie av kirkebygget
I skrivende stund får vi en del henvendelser fra
grupper som trenger lokaler. Vi har jo en stor
kirke med mange rom sentralt i bybildet. Blå
Kors legger om sin virksomhet, og det fører til
at de trenger nye lokaler. Arbeidsutvalget har
sagt  ja  til  at  Evangeliesenteret  får  bruke
kirkens lokaler mandag og torsdag formiddag.
Er du interessert i å drive frivillig arbeid innen
rusomsorgen,  så  er  du  selvfølgelig  også
hjertelig  velkommen  til  å  melde  deg  til
tjeneste.  Vi  er  også  i  samtaler  med  Kristent
Innvandringsarbeid  (KIA),  som  holder  til  i
Totalen, om et mulig samarbeid.

Februar – misjonsmåned
Misjons- og menighetsutlodning
blir  det  lørdag  5.  februar.  Loddbøker  blir
tilgjengelige i god tid før jul. 
NB!
Tar DU utfordringen til å bidra med gevinst til
hovedtrekningen?  Vi  tar  veldig  gjerne  imot
malerier,  kunsthåndverk,  dukker  med  klær,
håndarbeid....... Det er alltid mer takknemlig å
motta gaver enn å be om dem, så takk til dere
som bidrar. TAKK!

Høsttakkehelg.
Ja, dette året feiret vi høstoffer med takkefest
på  lørdagen  og  takkegudstjeneste  på
søndagen.  Med  Sandnes-besøk  begge  dager!
Og  det  ble  2  flotte  samlinger.  På  lørdagens
fest  tok  Per  Skarung  oss  med  på  en
‘spennende  reise’  om  Metodistkirken  i
Stavanger og omegn sin historie, med særskilt
vekt på stortings-representant og grunnlegger
av  Stavanger
Aftenblad,  Lars
Oftedal.
Koldtbordet   som 
vi   fikk   forsyne
oss   av manglet
ikke noe!
Fantastisk. Så takk til de som gjorde festen til
en Fest.  Egentlig var  jo  det  alle  som var  til
stede, for om ingen kom, ble det lite fest(lig).
Søndag formiddag var det ny fest, og mange
kom  også  da!  Pastor  Charles  Jourdan  var
dagens  predikant,  og  gjensynet  med  ham  i
prekestolen vår, satte mange stor pris på. God
preken  og  flott  sang  og  musikk  skapte
takknemlighet  og  ga  velsignelse.  I  takk-
nemlighet  takker  vi  for  kr.34.449  +10.000
ekstra i  skattefrie gaver som vi  har mottatt i
Høstoffergaver.

Sang- og salmekvelder.
Det er ikke bare kåseri og koldtbord som kan
skape  fest.  2  tirsdagskvelder  i  høst  har
solosang,  korsang  og  fellessang  også  skapt
fest  og  glede.  Vi  retter  en  spesiell  takk  til
organist, dirigent og entusiast Ole Hodnefjell
for disse fine kveldene i kirka vår. Tirsdag 19.
oktober var 3 kor samlet i front av kirkesalen.
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
Det  var  menighetens  eget  Sangkor,  og
dessuten  Kvitsøy  kyrkjekor  og  Rennesøy
menighetskor. Korene sang hver sin sang, og
så sang alle tre korene flere sanger i et felles
kor.  Innimellom var  det  mye god fellessang.
En flott kveld! Og praten over kaffe-/tekoppen
i  sideskipet  etter  sangen,  vitnet  om  et  godt
fellesskap med ‘nye og gamle’ venner.
Tirsdag  16.november var  det  igjen  mektig
salmesang  i  den  flotte
kirkesalen  vår.  Da  var
det  besøk  av  forfatter
og  sanger  Eyvind
Skeie.Også  denne
kvelden  fikk  alle  i
benkene  være  med  å
synge,  mens  Eyvind
Skeie ledet an og sang
solo og Ole Hodnefjell
satte  tonefølge  fra
flygelet.  Veldig
inspirerende  og  gildt,
ikke minst fordi det var
‘tilhørere’  fra  mange
ulike menigheter.
Vi kan gjerne ønske oss
flere slike kvelder. Dersom vi fortsatt ‘får lov’
av myndighetene  til  å samles,  er det  plass i
kirkesalen til ganske mange flere! 😊

Salige er tørsten 
Lørdag 04. desember kl.10.00 – 16.00 er det 
Salig er tørsten - en dag for det indre livet
Samlingen holdes i St. Petri kirke og 
Metodistkirken i Stavanger.  
Det er påmelding  og koster kr  400,- (300,- 
studenter/trygdede)
https://www.checkin.no/event/36418/salig-er-
toersten-stavanger-2021
Ta kontakt med Torgeir Tveter om du trenger 
hjelp til påmelding 
Enkel servering i pausene med te og kaffe er 
inkludert i prisen
Hovedforedrag er ved Tore Laugerud: Guds 

skjulte stemme – på leting i en sekulær tid
Seminarer & verksteder : 
Thomas Frovin: Skogskirken, med Gud i det 
skapte
Victoria Bø: Gå i Guds nærhet
Katrine Vigdel: Radikal adventstro
William Grosås: Syng tidebønn

Advent og jul 
I advent blir det mye sang og musikk. Første
søndag  i  advent  er  det  sangkoret  og  Helle
Johansson  Lindboe,  sammen  med  Marit
Bjørnevik,  som  har  gudstjenesten.  Første
søndag i desember er det sinnsrogudstjeneste.
Da blir  det  sang og musikk av Hilde Svela.
Tema er  Lys i  mørket.  Ta med deg noen og
kom  til  kirken  denne  kvelden.  Torsdag  16.
desember   har   Metodistkirkens    sangkor   9
lesninger.  Da er det tekstene som leder opp
mot  jul,  som  rammes  inn  av  salmer  og
julesanger.  Så  igjen  velkommen  til  en  fin
sangkveld i kirken. På julaften håper vi i år å
kunne fylle kirken med mennesker som ønsker
å  feire  jul.  Sangkoret  blir  med,  men  alt
program er ikke helt klart enda, så følg med.
Også i år vil vi flytte høytidsgudstjenesten til
2. juledag siden det er en søndag. Så da kan du
få en rolig 1. juledag hjemme. 

Gudstjenester i januar 
Første  søndagen  i  januar  vil  det  være
nattverdgudstjeneste/paktsgudstjeneste.  Den
andre søndagen samles vi til  julefest  for alle
generasjoner  på  ettermiddagen.  Vi  starter  i
kirkesalen med gang rundt juletre, og fortsetter
i Wesleysalen med ulikt program, bevertning
og  selvfølgelig  blir  det  poser  til  barna.  Det
neste søndagene vil Torgeir Tveter sette fokus
på Romerbrevet. Romerbrevet er uten tvil det
viktigste brevet i Det nye testamente. Det blir
ofte referert til  som Paulus' mesterverk,  med
viktigste læresetninger og hans største bidrag
til vår tro. 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Allehelgensdagen
ble  markert  første  søndag  i  november.  Vi
mintes de medlemmer og venner som har gått
bort  det  siste  året.
Prestene  Marit
Bjørnevik  og  Torgeir
Tveter  deltok.
Gudstjenesten  ble
rammet  inn  av  flott
musikk  ved  Harald
Sævik  på  flygel,  og
Aya Muraki på fiolin. 

Konfirmasjon 
Endelig var den store Dagen der.  Den skulle
vært i  mai,  men ble flyttet til  19.  september.
Da  var  det  mulig  å  ha  selskaper  uten
restriksjoner, selv om noen manglet gjester fra
utlandet. Det var 4 spente jenter som bidro i
gudstjenesten. Vi ønsker dem lykke til i livet,
og håper de tar med seg tryggheten som vi har
prøvd å formidle gjennom barne og ungdoms-
år - det at man er elsket av Gud uansett. Dette
var  også  temaet  for  konfirmasjonsdagen.  Vi
håper at vi kan ta igjen det vi ikke fikk til av
turer ved en senere anledning. Kanskje neste
vår sammen med årets konfirmanter.

Serina  Glinda,  Barbara  Mercedes  Bright,
Solveig Næss og Angelina Mall  

Orgelvandring på Storhaug

Lørdag  18.  september ble  det  en  historisk
orgelvandring  på  Storhaug  med  Sven  Egil
Omdal som guide.  En fikk oppleve bydelens
flotte  kirkerom,  og  mini-orgelkonsert
ved hvert  stopp.  Det hele ble  knyttet sammen
gjennom  et lokalhistorisk  perspektiv
rundt kirkenes  betydning for  lokalmiljøet,  og
byen. 
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Onsdag 1. desember
Kl.19.00 Menighetsråd 

Torsdag 2. desember
Kl.18.30 Kveldstanker
Kl.19.00. KYM

Lørdag 4. desember 
Salig er tørsten - en dag for det indre livet
Kl. 10.00-16.30, St.Petri kirke og 
Metodistkirken i Stavanger. Se artikkel 

SØNDAG 5. DESEMBER   
 2. søndag i adventstiden
Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. 
Sang og Musikk av Hilde Svela.
Torgeir Tveter. Tema: Lys i mørke 

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

SØNDAG 12. DESEMBER  
3. søndag i adventstiden
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 

Tirsdag 14 desember 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime
Kl.19.00 Sangkoret øver 

Torsdag 16. Desember  
Kl. 19.00 Sangkveld. Ni lesninger.
Skriftlesing og salmer. 
Metodistkirkens Sangkor

SØNDAG 19. DESEMBER 
4. søndag i adventstiden
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Sangkoret. Organist Ole Hodnefjell

JULAFTEN – FREDAG 24. DESEMBER 
 Kl.15.00 Familiegudstjeneste. Torgeir Tveter
Sangkoret.  Organist Terje Hadland 

SØNDAG 26. DESEMBER   2. juledag
Kl.11.00 Gudstjeneste. Marit Bjørnevik. 
Sangkoret. Organist Ole Hodnefjell

SØNDAG 2. JANUAR    
Kristi åpenbaringsdag
Kl.11.00 Gudstjeneste. Nattverd. 
Torgeir Tveter. 

SØNDAG 9. JANUAR     
Kl.16.00 Julefest for alle generasjoner. 
Vi starter med juletregang i kirkesalen. 
Bevertning, leker og poser til barna i 
Wesleysalen. Andakt ved Marit Bjørnevik. 
Torgeir Tveter leder

Tirsdag 11 januar 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Torsdag 13 januar 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 16. JANUAR 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Tema: Romerbrevet 

Tirsdag 18 januar 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 19 januar 
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 23. JANUAR  
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Tema: Romerbrevet

Tirsdag 25. januar 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.19.00 Sangkoret øver
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MENIGHETSKALENDER – Stavanger
Onsdag 26 januar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 27 januar 
Kl.18.30 Kveldstanker
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 30. JANUAR 
Kl.11.00 Gudstjeneste Torgeir Tveter. Tema: 
Romerbrevet

Tirsdag 1.februar
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl. 19.00 Sangkoret øver

Onsdag 3. februar
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Lørdag 5. februar 
Kl. 11-15 Menighets og misjons utlodning.
Salg av håndarbeider, utlodning og kafeteria 

SØNDAG 6. FEBRUAR 
Kl.19.00 Sinnsgudstjeneste. Torgeir Tveter

Alternative julegaver
Hva gir man til den som har alt?
Også i år tilbyr misjonen alternative gaver som kan gis som julegave, eller som gave hele året!
Vi har gaver som gleder mange, både den som gir og den som tar imot, og særlig den som til 
slutt er den reelle mottaker av gaven - i et av våre samarbeidsland!

I år tilbyr vi:
 Covid hygiene-pakke: 200 kroner
 Vannpumpe: 250 kroner
 Kirkebygging i Gbason Town i Liberia: 200 kroner
 Skolesekk: 150 kroner
 Kyllinger på Mutambara: 100 kroner
 Kaniner på Mutambara: 100 kroner

 
På hjemmesiden finner dere mer info om hvert enkelt tilbud.
Vi har trykket noen eksemplar av ‘GAVEKORT, som dere kan skrive ut selv. De kan  dere ta 
med dere i kirken, eller laste ned fra kirkens hjemmeside.
Nytt av året er at dere kan gå inn i Metodistkirkens nettbutikk og bestille gavekort derfra: 
https://butikk.metodistkirken.no/collections/alternative-gaver

Her er et eksempel på årets ‘alternative julegave: Et 
gavekort for en ‘covid-pakke’!

Vi håper at mange vil finne glede i å gi bort en gave 
med håp og framtid.
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Kirken mot 2030 - 
Kommunikasjon

Metodistkirken i Norge arbeider etter en plan
for hva som må skje frem mot 2030. Dersom
nedgangen skal snus til  fremgang, må kirken
bli mer relevant. Dette er et arbeid som våre
lokalmenigheter også har fokus på.  Sentralt i
dette  arbeidet  er  spørsmålet  om
kommunikasjon! Vi må bli mer synlige i det
offentlige rom. Kirken sentralt har engasjert et
byrå som hjelper til å med å se hva som trengs
for å kommunisere bedre. Hvordan kan vi få
kunngjort  våre  arrangementer,  gudstjenester
og diakonale tilbud til  menighetsmedlemmer,
og  kjente  og  ukjente  venner  i  vårt
lokaldistrikt?  Vi  bruker  i  dag  mye  tid  og
forholdsvis  store  økonomiske  ressurser  på
skriving og utsendelse av vårt menighetsblad,
og  vi  vurderer  nå  om  bekjentgjøring  kan
gjøres  på  andre  måter  i  fremtiden.  Har  du
synspunkter,  tar  vi  imot  dem  med  takk.
Sandnes har investert mye for å gi mulighet til
å  sende  digitalt.  Foreløpig  har  vi  ikke  de
samme mulighetene i  Stavanger,  men mange
får  i  dag  Ukehilsen  på  mail,  og  her  får  vi
mange positive tilbakemeldinger. 

I moderne kommunikasjon så er det viktig at
noen  har  en  historie  å  fortelle, så  i  tiden
fremover  vil  du  kanskje  få  spørsmål  om  å
være med å fortelle din historie. Har du lyst til
å fortelle din historie, enten til mennesker eller
i sosiale medier, så nøl ikke med å ta kontakt
med redaksjonskomiteen. Tidene forandrer seg
mye  og  fort.  Da  våre  prester  startet  på
‘presteveien’ så  skrev  de  ukens  annonse  på
skrivemaskinen  og  gikk  fysisk  ned  i
avisredaksjonen. Så sto annonsen i lokalavisen
hver  fredag  (lørdag)  og  alle leste
annonsesidene!  Den tid  er  forbi! Nå brukes
veldig mye av prestenes tid til å drive med PR
i flere ulike medier.

Kan du hjelpe til med PR? Ja, det gjør du når
du, på sosiale medier, trykker på  liker  og del
på arrangementer. De aller fleste av oss har jo
også et kamera med seg på mobiltelefonen. Ta
gjerne  bilder  når  du  er  i  kirken  på
gudstjenester  og  ulike  arrangement,  og  send
dem på epost til  prestene. Nå er det kommet
nye (og strenge) regler for bruk av bilder, så vi
trenger  i  større  grad  egenproduserte  bilder.
Samtidig som man må  være forsiktig med å
vise ansiktet til personer, spesielt barn. Uansett
hvordan vi skal kommunisere i fremtiden, så
er  all  kommunikasjon  krevende,  men  helt
nødvendig for at  kirken skal  være synlig for
menneskene  i  byen,  og  ikke  minst  for  at  vi
skal komme ut med vårt gode budskap.

Smittevern
Pandemien  er  ikke  over.  Dessuten  ser  vi  en
økning i antall smittetilfeller i regionen vår. Vi
ber  dere  derfor  fortsatt  vise  varsomhet  i
forhold til hvordan dere omgås med hverandre
i kirken.
Husk følgende:
Er  du  syk  med  luftveisinfeksjoner  eller  i
karantene, må du bli hjemme.
Benytt håndsprit når du kommer til kirken.
Kirkevertene  eller  prestene  vil  inntil  videre
ikke håndhilse på de som kommer til kirken.
Vi  oppfordrer  også  andre  til  å  vente  med
håndhilsning  og  klemming  når  vi  møtes  i
kirken. 
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Kurs i trosspråk i Sandnes
Dette  kurset,  som vi  skulle  arrangert  i  april,
ble utsatt på grunn av pandemien. Nå forsøker
vi igjen. Datoen er 11-12 februar 2022. Kurset
finner  sted  i  Metodistkirken  Sandnes,  men
våre to  menigheter  arrangerer  dette  sammen.
Her finner du litt informasjon om kurset. Det
er  også  laget  en  brosjyre  med  fyldigere
informasjon. Den finner du på papir i kirken,
eller du kan få den tilsendt på mail. Du finner
den  også  på  menighetenes  hjemmeside  og
facebookside.  Ta  gjerne  kontakt  med  en  av
prestene, om du har spørsmål. 
Kursholdere  
Ommund bor på Evenskjer ved Harstad. Han
har  i  mange  år  ledet  Naturlig  menighets-
utvikling  (NaMu)  i  Norge,  og  har  en
magistergrad  i  sosilogi.  Sten  Sørensen  bor  i
Lyngdal og er pastor i Stavanger misjonskirke.
Sten  er  utdannet  ved  Baptistenes  Teologiske
Seminar og har vært pastor i ulike menigheter
og kirkesamfunn. Han er også forfatter av et
tjuetalls  bøker,  blant  flere  bøker  om
menighetsplanting  og  menighetsutvikling
sammen med Ommund.
Hva er trosspråk?
Kurset vil gjøre deg bevisst på når du har best
kontakt  med  Gud:  Er  det  når  du  er  ute  i
naturen eller når du hengir deg i lovsang, eller
når  du  leser  Guds  ord  eller  formidler  Guds
kjærlighet til  andre eller når du møter Gud i
den  ordløse  stillheten  eller  når  du  tar  imot
nattverden eller….? Trosspråk er det ”språket”
du bruker når du erfarer at Gud er nærmest. 
Målsetting og metode
Kurset  har  6  målsettinger,  og  målene
gjennomføres  gjennom foredrag,  fortellinger,
undervisningssamtale,  spørsmål  og  svar,
individuell  trosspråkstest  og  mye
gruppearbeid.  Kurset  forutsetter  at  hver
deltaker  kommer  til  kurset  med  en
gjennomført  trosspråkstest  og  med  heftet
Engasjert trosliv. Heftet,  som inneholder link
til trosspråktest, vil bli delt/sendt ut når du har
meldt deg på.

Påmelding, pris og tider
Send  e-post  til  sandnes@metodistkirken.no
innen 31.januar 
Lokal  kontaktperson  er  Hilde  Hannestad
Tveter tlf. 930 45 269. 
Pris: 600,- kroner pr. deltaker. (faktura sendes
ut ved påmelding). 
Kurskontingenten inkluderer  trosspråkstesten,
kurshefte og enkel servering.
Kurset  starter  fredag  kl.19.00  og  varer  til
kl.22.00.  På  lørdag  starter  vi  kl.11.00,  og
avslutter kl.15.00. 

Julehilsen. 
GODT NYTT ÅR.

Vi ønsker alle menighetsbladets lesere en
velsignet julehøytid, og Guds nåde og fred

for året 2022.
Og engelen sa til dem:

‘I dag er det født dere en Frelser i Davids by;
han er Messias, Herren.’ 

Vi  ønsker  alle  en  julehøytid  der  dette
budskapet får nå godt inn i hjertene til hver
enkelt. La oss i tro hylle dette barnet som kom
for å frelse hvert menneske på jord. Dette er
budskapet vi frimodig forkynner til oss alle når
vi  snart  skal  gå  videre inn  i  året  2022 etter
Kristi fødsel.

Julehilsen fra menighetsbladets
redaksjonskomitè.
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JULENS OFFER GÅR I ÅR TIL LIBERIA.
Metodistkirkens  Misjonsmedarbeidere  har  sendt  en  utfordring  om  å  støtte  kirkens
prosjekt for:

Rent vann og opplæring til 
Fairfield Children's Home

www.facebook.com› FairfieldChil...
" Teayah Town – Bong County, Liberia
Våre menigheter ønsker å være med! 

Takk for alle julegaver som dere sender også til disse våre søsken! 
Teayah er en liten landsby som ligger en times kjøretur fra Gbarnga i Liberia.
Teayah Town har vært der siden 1926, og nå har landsbyen 300 innbyggere, fordelt på 32 hus.
Landsbyen har  en skole som består av 200 elever og to ulønnete lærere,  fra tre  forskjellige
landsbyer i området. 
Menneskene  i  Teayah  livnærer  seg  på  jordbruk;  ris,  kassava  og  pepper,  som de  frakter  til
markedet på veldig dårlige veier. De lever under trange økonomiske kår.
En  annen  stor  utfordring  i  landsbyen er  at  de  ikke  har  tilgang  til  rent  vann.  Drikkevannet
kommer fra en bekk som renner fra en annen landsby som ligger høyere enn Teayah. Derfor er
vannet som kommer til landsbyen preget av at andre landsbyer bruker same bekken til å vaske
tøy, kaste søppel og gå på do. Fordi man ikke har noe annet valg, brukes dette vannet likevel til
drikkevann. Dette fører til mye sykdom.
Menneskene i Teayah har også utfordringer på grunn av mangel på toaletter. De må derfor gå på
do i  skogkanten,  noe som igjen fører  til  økt  forekomst  av sykdom blant  lokalbefolkningen.
Skolen i landsbyen med mange elever, øker problemet med forurensningen, og også behovet for
rent drikkevann.
CODEVPRO i samarbeid med Metodistkirken i Norge og de lokale helsemyndighetene i Liberia
ønsker å gjøre noe med dette problemet som lokalbefolkning i Teayah har løftet fram. Folket i
Teayah har forpliktet seg til å skaffe tilgjengelige lokale materialer, land og ufaglært arbeidskraft
til  byggingen  av pumpen.  De har  allerede  valgt  sin  prosjektkomité.  De har  sagt  ja  å  være
vertskap for en CoBIP, en frivillig ungdom fra hovedstaden, som vil hjelpe til å identifisere noen
måter de kan samarbeide på for å løse noen av problemene. 
Den  frivillige  vil  også  hjelpe  til  på  skolen  for  å  styrke  undervisningen  for  elevene,  og  gi
opplæring  til  lokalbefolkningen,  foreldrenes  lærerforening,  og  studentene  rundt  tverrgående
tema, som personlig hygiene, hvordan ta vare på miljøet, anti-korrupsjon og likestilling.
Dette  prosjektet  skal  svare på behovet for  vann og personlig hygiene  i landsbyen.  Det skal
bygges  en  vannpumpe og  rehabiliteres  en brønn,  som skal  brukes  av lokalbefolkningen  og
elevene på skolen. Det vil også legges til rett for bygging av private latriner. I tillegg til generell
opplæring  av  prosjektkomiteen,  vil  det  også  gis  opplæring  til  mekanikere  til  framtidig
vedlikehold av pumpen.
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MENIGHETSKALENDER - Sandnes
Mandag 29.november:
Speider. Båltur til Foss-Eikeland

Onsdag 01.desember:
NB! Det blir ikke Kreativ kafè denne dagen.

Lørdag 04.desember:
Kl.15.00: Juleverksted. Vi lager julegaver og 
julepynt. Samlingsstund med flanellograf-
andakt og sang. God mat og hyggelig 
fellesskap for alle generasjoner. 

SØNDAG 05. DESEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 06. desember
Kl.17.30: Speidernes julegrøt. Alle er 
velkomne! Øve til Lucia.

Tirsdag 07.desember:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Adventssamling. Sang av sangkoret fra 
Stavanger. Adventstanker ved Marit 
Bjørnevik. Utlodning. Bevertning.

Onsdag 08. desember:
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med nistepakke og
drikke, og går tur i Sandnes og omegn. 

SØNDAG 12. DESEMBER:
Kl.17.00: Lysmesse ved speiderne. 
Luciaopptrinn. Andakt av Hilde Tveter. 
Musikk ved Marit Anne Almås. Kirkekaffe 
med lussekatter.

Mandag 13.november: 
Kl.17.30: Nissegrill på Kubben

Tirsdag 14.november:
Kl.19.00: Julekonsert med Inger Lise Hope. Se
omtale.

Onsdag 15. desember
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Juleavslutning

SØNDAG 19. DESEMBER:
Kl.11.00: Vi synger julen inn. Andakt ved 
Hilde Tveter. Sang og musikk ved Christina 
Stangeland Hanssen. Søndagsskole, 
Kirkekaffe 

JULAFTEN:
Kl.15.00: Familiegudstjeneste. Preken ved 
Hilde Tveter. Musikk ved Benedikte 
Skjæveland Larsen og Eirik Andreas Paulsen. 
Sang av Frida og Cathrine Skarung. Offer til 
misjon.

SØNDAG 02. JANUAR:
Kl.16.00: Juletrefest. Gang rundt juletreet. 
Andakt ved Hilde Tveter. Musikk ved Marit 
Anne Almås. Leker og poser til barna. Vi 
serverer pølser. Ta med rester av julekaker 
hvis dere har.

Onsdag 05. januar:
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med nistepakke og
drikke, og går tur i Sandnes og omegn.

SØNDAG 09. JANUAR:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Tema: Et rikere liv. Søndagsskole. Nattverd. 
Kirkekaffe

Onsdag 12. januar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og hjelp med 
data/mobil

SØNDAG 16. JANUAR:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Tema: Et rikere liv. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Onsdag 19. januar
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med nistepakke og
drikke, og går tur i Sandnes og omegn.

SØNDAG 23. JANUAR:
Kl.18.00: Sinnsrogudstjeneste ved Hilde 
Tveter. Bønnevandring og nattverd. Sang av 
Sandnes operakor. Kirkekaffe fra 17.30. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.
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Onsdag 26. januar:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og hjelp med 
data/mobil 

SØNDAG 30. JANUAR:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade. Familiepreken ved Hilde 
Tveter. Kirkekaffe.

Kl.17.00: Speiderfest med speideropptagelse, 
og markering av speidergruppas 60-
årsjubileum.  

Tirsdag 01. februar:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Gjester er 
foreløpig ikke avklart. Bevertning

Onsdag 02. februar
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med nistepakke og
drikke, og går tur i Sandnes og omegn.

SØNDAG 06. FEBRUAR:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Misjonsdag. Preken og misjonsinfo ved 
misjonssekretær Øyvind Aske. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.

********
Sandnes Metodistkirke fyller 60 år 
25. november 2021

Metodistmenigheten i  Sandnes hadde  et  nesten 60  år  gammelt  kapell  sentralt  i  Langgaten i
sentrum. Bygget var i så dårlig forfatning at menighetsrådet med pastor Reidar Skarung besluttet
å selge det med tomt og bygge ny kirke på en ledig tomt litt lenger oppe i byen. Salgssummen,
en generøs gave fra Jonas Øglænd a.s og utallige dugnadstimer gjorde at bygget kunne innvies i
november 1961 omtrent gjeldfritt. 
Kirkebygget skapte langt flere muligheter enn det gamle bygget.  Bygget hadde røffe rom til
ungdomsarbeid,  to foreningssaler, stort moderne kjøkken og dusjrom til alle som ikke hadde
eget bad hjemme. Et røft og enkelt bygg ville kreve mindre vedlikehold og leve lenger enn
menighetens to foregående bygg. Det mest vellykkede var å starte speiderarbeid for jenter og
gutter  ledet  av  henholdsvis  Anne  Cathrine
Skarung  og  Olav  Aurbakken.  Bygget  ble
også  brukt  av  Øglænds Pensjonistforening,
Sandnes  Røde  Kors  og  Kameratklubben  i
mange år. Menigheten var vert for historiens
største  årskonferanse  i  1964  med  mer  enn
850  deltakere,  som  alle  ble  innkvartert
privat. 
De  senere  år  har  menigheten  oppgradert
bygget  slik  at  det  skal  fungere i  mange år
ennå.  Hvis  vi  skal  ønske  en forbedring  så
måtte  det  være  en  total  renovering  av
kjøkkenet som ennå er nesten slik det stod i
november 1961.

Per Skarung
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
 Minneord
Anved Myklatun ble født i Øvre Eidfjord

15. mars 1930, som den
mellomste  i  en
søskenflokk på tre. Han
hadde  en  aktiv
barndom, hvor mye tid
ble  tilbrakt  på  fjellet
med  jakt  og  fiske.
Denne interessen hadde
han med seg hele livet.

Anved  studerte  ved  Drotningborg
handelsskole, og han kom til Sandnes i 1948. I
Sandnes fikk Anved jobb hos Øglænd, først på
lageret,  og  siden  som  handelsreisende  i
herrekonfeksjon. Han var hos Øglænd i 17 år.
Så  fulgte  noen  år  hos  Herkules
herrekonfeksjon  i  Oslo,  før  han  skiftet  til
elektrobransjen.   Han begynte først i  firmaet
OstroSandnes,  før  han  i  1974  startet  han
butikk for seg selv, som fikk navnet A-varer.
Å gå på juletrefest på Solborg ungdomsskole i
Stavanger var et lykkelig valg for Anved. Her
traff han Liv. De ble kjærester, og giftet seg i
1954. For Liv var Anved en god ektemann og
venn gjennom nesten 67 år. Sammen fikk de
barna  Ragna  Marie,  Anne  Liv,  og  Olav.
Anved var en kjærlig far som de lærte mye av,
men som også kunne være streng og bestemt.
Anved var veldig omsorgsfull ovenfor familie
og  venner,  og  han  hadde  evnen  til  å  se
mennesker rundt seg. Han hadde godt humør,
og likte å tøyse og gjøre morsomme ting. Og
han  elsket  barn.  6  barnebarn  og  6  oldebarn
hadde han stor glede av. Gjennom jobben sin
hos  Øglænd  ble  Anved  introdusert  for
Metodistkirken,  og Anved og Liv ble  med i
menigheten.  Her  fikk  Anved  etter  hvert
lederoppgaver,  og  både  menighetsråd  og
finanskomite fikk glede av hans kompetanse.
For Anved var søndag kirkedag, og han var en
trofast gudstjenestedeltager. Da bena begynte
å svikte, og Anved havnet i rullestol, ble det
etter hvert ble det vanskelig å bo hjemme, og
han fikk plass på Åseheimen i 2012. Nesten  

daglig hadde han besøk av familien, og Liv har
stått trofast ved hans side, både i de gode og de
vanskelige dagene, slik de lovte hverandre for
67  år  siden.  Den  siste  tiden  ble  Anved
dårligere,  og 12.oktober sovnet han stille inn
med  Liv  og  barna  rundt  seg.  Anved  ble
begravet fra Metodistkirken 20 oktober. Prest
Hilde  Tveter  forrettet.  Vi  lyser  fred  over
Anved sitt gode minne! 

Ingebjørg Nygård ble født 28.januar 1937
på  Bryne.  Ingebjørg  var  ikke  medlem  av
menigheten  vår,  men  hun  var  ganske  mye  i
kirken. Først og fremst på Kreativ kafè, men
også  på  Treffpunkt  Sentrum  og  på
gudstjeneste.  Ingebjørg  trivdes  så  godt  på
Kreativ kafè. God prat og en kaffekopp, mens
strikkepinnene gikk flittig,  satte hun stor pris
på.  Det  er  utallige  ullsokker  Ingebjørg  har
strikket  til  misjonskurvene  våre.  Det  er  vi
svært  takknemlige  for.  Ingebjørg  var  en  slik
person som smilte både med munn og øyne. Vi
vil  savne hennes gode,  lune  smil,  og hennes
varme vesen. Ingebjørg var gavmild og raus.
Dette  kom  også  vår  menighet  til  gode.
Sammen  med  mannen  Lars  Martin,  har  hun
støttet  menigheten  vår  på  ulike  måter.
Ingebjørg  døde  brått  og  uventet  26.oktober.
Hun  ble  begravet  5.november.  Menigheten
sendte  en  bårebukett  til  begravelsen,  og  i
minnestunden brakte Hilde Tveter en takk og
hilsen  fra  menigheten.  Vi  lyser  fred  over
Ingebjørgs gode minne

Dåp
10. oktober ble Isak Nygård Glinda døpt. Isak

er  sønn  av
Carina Glinda og
Karen  Nygård,
og  lillebror  til
Ida  Kristine.
Store-søster, som
ble døpt i kirken
vår    for   3    år 
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
siden,  tørket  håret  til  Isak,  og  en  nevø,
Patrick,  helte  vann  i  døpefonten.  Christina
Stangeland Hanssen sang Her er et  lite barn
som  kommer  av  Kari  Bremnes,  og
Modersvingen av Lina Sandell.  Vi gratulerer
så mye, og ønsker Guds velsignelse over Isak
og hele familien

Foredrag med Helge 
Simmones

18. november besøkte Helge Simmones kirken
vår.  Han  er  forfatter,  og  har  tidligere  vært
sjefsredaktør  i  avisen  Vårt  Land  i  25  år.
Tittelen  på  hans  foredrag  var  «Arven  etter
Donald Trump – når konspirasjons-teorier og
religiøs  retorikk  truer  demokratiet».  Det  var
både interessant
og  tanke-
vekkende  å
lytte  til.  Det
møtte  ikke  opp
så  mange,  men
det  var  en
engasjert
forsamling,  og
det  ble  en
veldig  god
samtale  over
kaffekoppen
etterpå  om  et
viktig tema.

Menighetsutvikling – 
hva nå? 

I midten av oktober kunne vi endelig ha møte
med vår menighetsrådgiver Jon Løvland igjen.
Vi  gikk  igjennom  handlingsplanen,  og
diskuterte  veien  videre.  Vi  fikk  ros  og
oppmuntring  fra  Jon  for  hvordan  vi  har
arbeidet med menighetsutvikling gjennom 4 år
nå,  spesielt for hvordan vi har håndtert dette
under  pandemi  og  nedstengning.  Vi  vil
fortsette  å  arbeide  med de 4  visjonene  våre,
som handler om inkluderende fellesskap, sang
og  musikk,  engasjert  trosliv  og  misjon/-
diakoni. Det som vi vil ha spesielt fokus på i
tiden  som  kommer  er  engasjert  trosliv.  Vår
digitale  satsning  er  også  i  tråd  med
handlingsplanen vår,  og det  å  arbeide videre
med  sinnsrogudstjenester,  handler  både  om
engasjert trosliv og diakoni. Charles Jourdan,
Jan  Nicolaisen  og  Hilde  Tveter  er  med  i  et
læringsnettverk  sammen  med  andre
menigheter  som  jobber  med  menighets-
utvikling, og vi vil fortsatt bli fulgt opp av vår
menighetsrådgiver Jon Løvland.   

Samtalegruppe – 
noe for deg?

Vi har endelig fullført kurset «Veikart for det
kristne livet», og nå ønsker vi å skape rom for
fortsatt å kunne samtale med hverandre, slik vi
har gjort under kurskveldene. Vi ønsker nå å
undersøke om det er interesse for å starte opp
med  samtalegrupper,  og  i  tilfelle  hva  slags
gruppe  som  er  mest  aktuelt.   En  samtale-
gruppe  hvor  vi  deler  troen  og  livet  med
hverandre, kaller vi gjerne en livsnær gruppe. I
en slik gruppe møtes vi til  samtale om ulike
tema,  kanskje med utgangspunkt i en bok.  En
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annen type gruppe er mer en bibelgruppe, hvor
man tar for seg bøker i Bibelen eller kanskje
søndagens tekst. Eller det kan være et spesielt
teologisk  tema,  f.eks.  nådemidlene.  Og  så
samtaler  man  om  dette.  For  begge  typer
grupper  er  det  naturlig  med  en  kopp  kaffe,
sosialt  fellesskap  og  bønn  også.  Man  kan
enten møtes  i  kirken,  eller  i  et  privat  hjem.
Kunne  du  tenke  deg  å  være  med  i  en  slik
gruppe?  Og  i  så  fall,  hvilken  type  gruppe
passer  best  for  deg?  Gi  gjerne  en
tilbakemelding  til  Hilde  Tveter  om  du  er
interessert, slik at vi får en oversikt, og vet om
det er grunnlag for å satse på dette.

Bønn på tirsdager
En  av  de  nye  som  har  begynt  å  gå  i
menigheten  vår  er  Brit  Lorvik.  Hun  er  fra
Ryfylke, men har bodd i Flekkefjord i mange
år, før hun flyttet til Sandnes. I Flekkefjord var
hun med i  Metodistkirken.  Brit  har  et  hjerte
for bønn, og vil gjerne bruke tid hver tirsdag
til bønn for menigheten og andre bønneemner.
Hun håper  at  det  er  flere  som har  lyst  til  å
være med. Hilde Tveter har fast kontortid på
tirsdager,  og  vil  være  der.  Vi  tenker  oss  å
møtes kl.12.00 i kirken, og holde på ca. 30-45
minutter.  Det  er  ikke  nødvendig  å  be  høyt,
eller si så mye. Det er heller ikke slik at man
må komme hver gang.  Men vi ønsker at det
skal være et fast tidspunkt hvor det er mulig å
komme  sammen  for  å  be.  Dersom  du  har
bønneemner, så ta kontakt med Hilde, så vil de
bli tatt med i bønn.

Høsttakkehelg
2-3.oktober  hadde  vi
høsttakkehelg, med fest på
lørdag og gudstjeneste  på
søndag. Gjest begge dager
var  diakonimedarbeider
og  menighetsutvikler  i
Kampen menighet  (Dnk),
Tone  Middelthon.  På
lørdag delte hun av sine 

erfaringer  med  menighetsutvikling,  både  i
nåværende  og  tidligere  menighet.  Charles
Jourdan  ledet  festen,  og  Marit  Anne  Almås
sørget for musikken. Det var deilig kveldsmat
med  varm,  hjemmelaget  suppe,  og  kaffe  og
kaker. Det var også utlodning, hvor inntekten
gikk  til  høstofferet.  I  gudstjenesten  søndag
markerte  vi  diakoniens  dag,  i  tillegg  til
høstoffer.  Tone  holdt  en  inspirerende  og
tankevekkende  preken  med  diakonalt  fokus.
Det  var  sang  og  musikk  ved  Christina
Stangeland  Hanssen.  Hilde  Tveter  ledet
gudstjenesten, og hadde Barnas minutter. Det
har  til  sammen
kommet  inn  10
229  kr.  i
høstoffer  –  noe
som  er  litt  over
det  budsjetterte.
Tusen  takk  til
alle som bidro til
en flott helg!

Sinnsrogudstjeneste
I  slutten  av  september  hadde  vi  vår  første
sinnsrogudstjeneste.  Torgeir  Tveter,  som  har
lang  erfaring  fra  sinnsrogudstjenester,  hadde
preken  –  i  sinnsrogudstjenestene  kalt  «fra
hjerte  til  hjerte».  Hans  tema  var  «av-
hengighet».  Hilde Tveter  ledet gudstjenesten,
og  musikken  var  ved
Marit Anne Almås. Det
var  bønnevandring  og
nattverd – som også er
faste elementer i en slik
gudstjeneste.  Dette  var
en  kveldsgudstjeneste,
hvor  vi  hadde  kirke-
kaffen  før  guds-
tjenesten. Den var godt
besøkt,  noe  som lover
godt for fortsettelsen. 
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Familiesamling og 
familiegudstjeneste

Endelig  var  det  mulig  å  ha  familiesamling
igjen.  23.oktober
var  7  barn  og  5
voksne  samlet  til
kreativitet  med
høstblader.  Mange
morsomme  bilder
ble  laget,  og  i
Hildes  flanellograf-andakt  handlet  det  også
om trær. Da fikk vi fortellingen om Sakkeus

som klatret opp i et tre
for  å  kunne  se  Jesus.
Stor  stas  var  det  med
pølser og muffins som
avslutning  på
samlingen.

14.november  hadde  vi  familiegudstjeneste
med  speiderparade.  Da  markerte  vi  også
MBU-dag  og  søndag  for  forfulgte.  Peter,  i
prestens  person,
fortalte  om da  han
forsøkte  å  gå  på
vannet,  og  vi  fikk
også  høre historien
om  Samira,  som
opplever  at
familien  blir  forfulgt  i  det  landet  de  bor.
Denne dagen var det også utdeling av bøker til
alle  barna  som var  der.  Og selvsagt  var  det
kirkekaffe med kaffe, saft og kaker.

Nå skal to kor ha øvelser
i kirken vår

Koret Da Capo, som har hatt øvelser i kirken
vår i mange år, har ikke  kunnet øve hos oss
under pandemien. De er for mange til å kunne
holde avstand. De har for tiden øvelser i Gand
kirke, men fra slutten av januar er de tilbake
hos  oss.  Det  gleder  vi  oss  over,  og  ønsker
velkommen tilbake! Da vil de ha noen øvelser
på tirsdager og torsdager, men fortsette å øve i

Gand kirke  på  onsdager.  For  nå  er  onsdags-
kveldene  opptatt  hos  oss.  Sandnes  operakor
har  hatt  noen  øvelser  hos  under  pandemien,
når det har vært mulig. De liker seg så godt, at
vi nå har inngått en fast avtale med koret om
øvelser hos oss på onsdager. Det er gledelig,
og vi ønsker velkommen! Vi gleder oss over
økte leieinntekter,  men minst  like gledelig er
det  at  begge kor  vil  synge på arrangement i
kirken vår. Vi ser frem til  samarbeid med to
flotte og dyktige kor!

Sandnes Operakor, 
foto Ingeborg Dirdal

Vi gratulerer
Ragna  Grønnestad som  fyller  90  år

11.desember.  Ragna ble
medlem  av  menigheten
vår  3.mai  2009,  og  ble
straks  engasjert  i  det
meste  som  foregikk  i
kirken. Særlig var hun i
aktivitet  på  kjøkkenet,
både  når  det  var
Kirkeringen  og
Formiddagstreff.

Kjøkkenet  skinte  når  Ragna hadde vært  der!
Hun passet alltid på at alle hadde det bra, og
hun likte godt å servere ved bordene og prate
med folk. Hun var også på hver eneste Kreativ
kafè,  alltid  med  et  strikketøy  på  pinnene.
Ragna hadde også tjeneste som kirkevert. Med
sin  sjarmerende  nordnorske  dialekt  og  gode
humør  tok  hun  imot  alle  på  en  varm  og
inkluderende måte.  Ragna var en svært aktiv
dame, som stadig var på farten, men for 3-4 år 
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siden ble helsen dårligere, og hun fikk plass på
Lura  Bo og aktivitetssenter.  Vi  ønsker  Guds
velsignelse over 90-årsdagen, og dagene som
kommer!

Charles Jourdan som fyller 70 år 04.februar!
Charles  vokste  opp  i
Nord-London,  som
lillebror  til  en  10  år
eldre  søster.  Han  fikk
tidlig  interesse  for
fotball og for jernbane.
Det  er  interesser  som
og  han  har  fortsatt
modelljernbane  i
kjelleren hjemme.
Charles  spilte  fotball  i
mange  år,  og

Tottenham  ble  hans  lag.  Han  er  fortsatt  en
svært  engasjert  og  trofast  Tottenham-
supporter.  Charles  var  flink  på  skolen,  som
gjorde  at  han  kunne  begynne  å  studere  ved
universitetet i Cambrigde. Etter studiene fikk
han jobb som geolog i BP i Aberdeen. Det var
en lykke, for det var her han traff sin Heather.
De giftet seg i 1974, og året etter ble Charles
sendt  av  BP  for  å  jobbe  i  Norge.  I
begynnelsen, før Heather kom etter, bodde han
på  et  hotell  i  nærheten  av  Metodistkirken  i
Stavanger.  Han  bestemte  seg  for  å  besøke
kirken, og ble så godt mottatt, at det ble hans,
og etter hvert familiens, menighet. Heather og
Charles fikk 4 gutter – David, Paul Eirik, Peter
og Robert. Familien bosatte seg i etter hvert i
Sandnes,  og  engasjerte  seg  i  Metodistkirken
der. Familien har også vært bosatt i Nederland
og Australia på grunn av Charles sine jobber.
Charles  tok  lokalpredikantutdanning  i
Metodistkirken,  og  i  2000  bestemte  han  seg
for å ta denne interessen videre, og begynte å
studere teologi på Misjonshøyskolen. Han ble
den  første  ikke-lutheraner  som  fikk  fullføre
praktikum   der.   Han   ble   innviet  til  prest  i

Flekkefjord i 2002, og ordinert i Trondheim i
2005.  Charles  har  betjent  menighetene  i
Stavanger, Egersund og Sandnes. I en periode
brukte han fridagen sin  til  å  jobbe i  Maersk
oil,  og  etter  hvert  ble  det  80%  stilling  i
oljeindustrien  igjen.  Men  engasjementet  i
kirken  har  hele  tiden  vært  der,  og  han  har
siden 2011 vært utnevnt til assisterende prest i
Sandnes.  En  av  interessene  som har  dukket
opp i senere tid er fugler, og Charles er stadig
på  jakt  etter  gode  motiver  med  sitt  kamera.
Han er  også  interessert  i  slektsforskning,  og
holder  seg  oppdatert  på  nyheter  i  samfunn,
kirke  og  teologi.  Akkurat  nå  er  det
instruksjonsboken  til  sin  nye  El-bil  som
studeres  nøye.  Etter  hvert  har  han blitt  stolt
farfar  til  4  barnebarn.  De  eldste  deler  han
fotballinteressen med, og de minste elsker han
å tulle og tøyse med. Vi gratulerer deg så mye
med  dagen,  og ønsker  deg  Guds  velsignelse
over tiden som ligger foran. Vi gleder oss tilå
feire deg i februar.
Foto av Charles: Karl Anders Ellingsen

Misjonsmarked
13.november  var  det  endelig  misjonsmarked
igjen, etter at vi måtte avlyse fjorårets marked.
Mange  loddbøker
var  solgt  på
forhånd,  og  med
de  som  ble  solgt
på  lørdagen  ble
det  inntekt  på  til
sammen  20.500
kr. bare på loddbøkene. Vi hadde mange flotte
hånd-arbeider til salgs, og det gikk unna. Alle
julekaker og sylte-tøyglass ble solgt. Vi hadde

også  egen
tombola  for
barna  med
mange  flotte
gevinster.  Og
selvsagt
kafeteria  med

gode kaker og vafler. Mange mennesker var 
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innom,  og  flere  overvar  den  spennende
trekningen  av  hovedutlodningen.  Tusen  takk
til  alle  som  har  laget  ting  for  salg,  gitt
gevinster,  kjøpt  og  solgt  lodd,  og hjulpet  til
med praktiske ting.  Slik det ser ut  nå så har
loddsalg og misjonsmarked innbrakt nærmere
30.000  kr.  til  skolen  vi  støtter  i  landsbyen

Jundu i  Liberia.   Det  er  ny solid  rekord,  og
helt fantastisk! Dette flotte resultatet gjør at vi
faktisk allerede er i mål med dette prosjektet!
Så da er det bare å vente på et nytt prosjekt. 

Treffpunkt Sentrum
Vi har hatt 3 spennende
gjester  på  Treffpunkt
Sentrum i høst. Først ut
var Trond Grønnestad i
september.  Han  er
førsteamanuensis  ved
UiS,  og  har  skrevet
doktorgrad om Benken
i Sandnes. Han fortalte
om doktorgraden,  men
først  og  fremst  om
mennesker han møtte i
arbeidet med den. Carl
Waylon  Nelson  deltok
med  sang  og  gitar.  I

oktober  hadde  vi  besøk  av  Jone  Schanche
Olsen.  Han  er  psykiater  og  leder  av
transkulturelt senter ved SUS. Han fortalte om
sitt arbeid blant flyktninger og asylsøkere, og
også han formidlet møte med mennesker på en
måte som berørte oss. I november var diakon
hos  Bypresten,  Karine  Torvanger,  kveldens
gjest.  Hun  fortalte  personlig  om sin  tjeneste
som  diakon  i  ulike  sammenhenger  –  som
Maritastiftelsen i Oslo, i menighet og nå hos.

Bypresten.  Både  i  oktober  og  november  var
det Marit Anne Almås som stod for musikken

Advent og jul i kirken
Mye spennende skjer i kirken til advent og jul.
Det  hele  starter  med  juleverksted  for  hele
familien  lørdag  4.  desember.  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.  Speiderne  har
adventssamling med julegrøt 06. desember, og
da er alle invitert til å være med. Da blir det
også  øving  til  Luciaopptrinn.  Treffpunkt
Sentrum sin adventssamling finner sted tirsdag
7.  desember.  Tradisjonen tro  får  vi  besøk av
sangkoret fra Stavanger, og assisterende prest,
Marit  Bjørnevik,  vil  dele  sine
adventsbetraktninger  med  oss.  Det  blir
utlodning,  og  god  bevertning.  3.søndag  i
advent  er  det  lysmesse  med  Luciaopptrinn
som speiderne er ansvarlig for.  Hilde prest har
andakt,  og  etterpå  serveres  kaffe,  saft  og
lussekatter.  4.  søndag  i  advent  er  det  «Vi
synger julen inn». Det blir sang og musikk av
Christina Stangeland Hanssen, og selvsagt blir
det mye allsang med julens sanger, og andakt
av  Hilde  Tveter.  På  julaften  er  det
familiegudstjeneste.  Hilde har preken,  og det
blir musikk ved Eirik A. Paulsen og Benedikte
Skjæveland  Larsen.  Sett  også  av søndag  02.
januar.  Da  blir  det  familievennlig  juletrefest
med gang rundt  juletreet,  leker,  andakt,  sang
og  poser  til  barna.  Vi  serverer  pølser,  og
oppfordrer alle som har kaker igjen etter julen 
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til å ta med seg det til kaffen. Og vi satser på
at  julenissen  stikker  innom  også  i  år!
Velkommen til kirken i advents og juletiden!

Varierte gudstjenester 
i januar

Første søndag i januar er det ikke gudstjeneste,
for  da  er  det  juletrefest  på  ettermiddagen.
Andre  og  tredje  søndag  vil  det  være
temagudstjenester ved Hilde Tveter. Tema for
de to gudstjenestene vil være «Et rikere liv».
Det bygger på boken med sammen tittel, som
kom for noen år siden. Fjerde søndag i januar
blir det sinnsrogudstjeneste på kvelden. Da vil
Sandnes operakor synge. Og aller siste søndag
i januar blir det speiderfest på ettermiddagen,
hvor  menigheten  er  invitert.  Da  blir  det
speideropptagelse,  og  markering  av  speider-
gruppas  60-årsjubileum.  Da  er  det  ikke
gudstjeneste  på  formiddagen.  Januar  blir  en
spennende  måned  med  gudstjenester  for
enhver smak.

Medieprosjekt
I forrige nummer sa vi at vi søkte om midler
til å utvikle bl.a. streaming teknologien videre.
La  oss  heller  bruke  det  norske  ordet
'strømming'.
Vi  har  fått  penger  til  utviklingsprosjekt  fra
satsingen  «Kirke  på  nye  måter»  fra
Metodistkirken  i  Norge.  Dette  takker  vi
selvsagt  for,  og  har  anskaffet  bl.a.  to  nye
kamera og en egen billedmikser. Dette gjør at
vi  nå  kan  si  at  vi  disponerer  et  relativt
profesjonelt  filmstudio.  Dette  gjør  at  vi  kan
produsere  bedre  og  mer  profesjonelt  når  vi
strømmer  direkte,  men  det  gir  oss  også
mulighet til å kunne produsere omtrent hva vi
vil  av  film.  Her  er  det  bare  fantasien  som
stopper oss.
Derfor håper vi at  det finnes noen blant oss,
eller kanskje noen dere kjenner, som kan tenke
seg  å  være  med  å  utvikle  dette.  Først  og 

fremst  ved   å   hjelpe   til   ved  direkte
sendinger  eller  opptak  i  kirken.  Men  også
bidra  til  utvikling  gjennom  å  produsere
filmsnutter,  både  som trening  og  kanskje  til
bruk i  forskjellige sammenheng.  Er du,  eller
kjenner  du  noen  som  kanskje  kan  være
interessert, ta kontakt med Jan Nicolaisen, tlf.
90085297 for mer informasjon.

Julekonsert

Etter at vi måtte avlyse julekonserten i fjor, er
det  med glede  vi  kan invitere  til  julekonsert
tirsdag  14.  desember.  kl.  1900.  Som  ved
tidligere julekonserter er det Inger Lise Hope
som kommer med musikere.
Billetter kan kjøpes på nettet: 
https://www.linticket.no/page/no/event/20/5528
Eller også ved inngangen.
Hjertelig velkommen!

Turgruppa
er  ute  på  tur  annenhver  onsdag  i  ikke
partallsuker  kl.11-14
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Julestrømper og lakksko med svarte striper
I disse juletider går tankene tilbake til barndommens jul. Til de gode gamle tradisjonene, de gode minnene
og de forunderlige hendelsene. Det første jeg tenker på er den barnslige fryden vi følte når vi stod opp
tidlig julaftens morgen for å liste oss inn i stua og titte på juletreet. Mamma og pappa hadde pyntet det
kvelden før -  etter at vi hadde lagt oss.  Vi likte å ha det slik -  en vakker overraskelse som ventet oss
julaften morgen. Vi var helt betatt av alt som blinket og skinte, alle fargene og ikke minst den deilige
lukten av gran. Men da den første beundringen hadde lagt seg, styrtet vi bort til treet og startet en vill
kamp om å finne det ene lyset som ville tenne alle de andre.
Men  før  vi  ble  opptatt  av  treet,  hadde  vi  selvsagt  sjekket  hva  som  var  i  strømpene.  Vi  hang  opp
julestrømper på sengestolpene hver lille julaftens kveld - i håp om at julenissen hadde vært der om natta
med godsakene sine. Dette gikk smertefritt så lenge vi bare var to - da brukte vi nemlig pappas ekstra
store,  røde  nikkersstrømper.  Men  da  søskenflokken  fikk  et  medlem  til,  ble  det  verre.  Mammas
nikkersstrømper var slett ikke av samme kaliber, og ikke var de røde heller. De var bittesmå - tenk deg,
mamma bruker nr. 36 i skol. De var korte og hvite. Det var vel ingen unge med forstanden i behold som
ville ha dem fremfor de kjempestore røde. Det er klart at det måtte bli slåssing og loddtrekning ut av det.
Pappa prøvde å overbevise oss om at innholdet var det samme, men det gikk vi ikke med på nei! Så
prøvde han en ny vri: det ble jo mest i de hvite - den ble jo nesten full - mens de røde bare ble fylt i foten
og litt oppover leggen. Den gikk vi på, og så ble det krangel om de hvite....
Mange av tradisjonene og opplevelsene var selvsagt knyttet til kirken og menigheten. Det begynte med
Lucia i begynnelsen av desember. Som liten var jeg helt betatt av denne lysende formasjonen. Senere, da
jeg ble større, var det en selvfølge at jeg skulle være med. Selv den gangen jeg var syk  stilte jeg opp. Jeg
var aldri Lucia - syntes liksom ikke jeg passet til det bildet jeg hadde av henne. Skremmende var det også å
tenke på alt som måtte læres utenat. Men den mest tungtveiende grunnen var at jeg ikke ville gjennomgå
de lidelsene det  medførte.  Det  er  nemlig ganske vondt å få  dryppende varm stearin  i  hode-bunnen,
nedover nakken og bare skuldre. Men det var nå engang slik at man måtte lide for å få den ære å være
selveste Lucia.
På søndagsskolen så vi flanellograf-andakt og lærte om det lille Jesusbarnet i krybben. Jeg husker at jeg
ble like sint hver eneste gang jeg hørte at ingen ville ta imot Maria og Josef. Tenk at han måtte bruke en
krybbe til seng. Men så var det jo litt romantisk og koselig med denne stallen også da. 
På julaften var det alltid så koselig i kirken. Med det kjempestore juletreet, levende lys og mange, mange
mennesker  som  hadde  pyntet  seg  og  var  glade.  Det  var  først  da  man  fikk  ordentlig  julestemning.
Høydepunktet for meg var alltid når vi til avslutning sang ”Deilig er jorden” Det er den vakreste sangen jeg
vet om - og er fremdeles min julesang. I romjulen var det juletrefest i kirken. Da var det massevis av unger
som man kunne løpe rundt juletreet sammen med - rundt og rundt i ring til lakkskoene fikk svarte striper,
og  strømpebuksene  var  mer  grå  enn  hvite.  Også  høydepunktet  -  godteposen  med  disse  evindelige
utfyllende clementinene.
Og så var det pakkene - de store, små, runde, firkantede, bløte og harde - som ligger der under juletreet
og frister et barnesinn over evne. Det er som de ligger der og roper: ”Kom og kjenn på meg, rist på meg -
jeg er så spennende at du aner det ikke!”  Jeg kunne aldri skjønne at de voksne alltid måtte ta oppvasken
før pakkene, men det resulterte i at jeg hjalp til med oppvasken den dagen. Selvsagt var det mest stas med
de hardeste og største pakkene. De bløte kunne bare overlates til mamma med en gang - lite spennende
som de var.
Dette er bare noen få av en masse minner. Noen av dem kjenner du kanskje igjen fra din egen barndom?
Det er selvfølgelig begrenset hva jeg kan ta med, men jeg glemmer heller ikke så lett de gangene vi lagde
marsipan  som  bare  krympet  etter  hvert  som  vi  lagde,  de  gangene  vi  var  så  få  at  vi  måtte  bruke
kleshengere for å rekke rundt juletreet, møtet med julenissen, og de mange gledesstundene da vi julaften
kveld prøvde alle gavene vi hadde fått - helt utmattet av alle opplevelsene og spenningen. Å, den som var
som et lite barn igjen 

Hilde Kr. Hannestad Tveter.
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SANDNES MS
Sandnes MS har hatt møte hver mandag hele høsten og vi er fortsatt bare ute. Vi
har vært på turer i skog og mark, og på stranden hvor vi badet og laget sandslott.
Vi  har  vært  på  topptur  til  Bærheimsnuten,  Ragnhildsnuten,  Stortofjellet  og
Steinfjellet og på tur i Arboretet.
Vi ble også med på Speiderparde på Speidingens dag og alle som kunne, fikk en
vindfull grilltur ved Eikelivannet på Horve. 
Nå er det mørkt om kveldene og vi får testet hodelyktene våre. Vi har startet bål
-sesongen, og vi lærer både å lage bål og å slokke bål. Fram mot jul blir det bål

på hver eneste tur og vi koser oss med pølser, kakao og popcorn, laget på bålet.
Vi gleder oss til å få feire Lucia-dagen med vårt tradisjonelle Lucia-opptog, som vi ikke kunne
ha i fjor.. Håper det lykkes i år! 

Hilsen Sandnes MS
        Vi brenner for deg
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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