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FRA INNSIDEN

GUDS ROSE LJUVLEG ANGAR 

Du lurer kanskje på hva en strofe fra en julesang gjør i en andakt
om påske? Det burde vel heller vært påskeliljer og gåsunger! Men
jeg synes dette bildet som julesangen formidler er så fint.  Jesus
som Guds rose til oss. På slutten av sangens første vers synger vi:
og var en blome blid, midt i den kalde vinter, ved mørke midnatts
tid.  Og begynnelsen av tredje vers:  Guds rose ljuvleg angar, og
skin i  jordlivets  natt.  Guds rose dufter  og  skinner  slik  at  vi  får
varme og lys i våre liv, når vi er kalde og i mørket – når vi møter
livets utfordringer.

Hver  søndag  morgen  kjører  jeg  Torgeir,  mannen  min,  til  jobben  hans  i  Metodistkirken  i
Stavanger,  før  jeg  selv  drar  til  min  jobb  i  Metodistkirken  i  Sandnes.  Og  i  bilen  mellom
Stavanger og Sandnes, hører jeg alltid på Oslo gospel kor, aller helst albumet Above all, som har
fått navnet etter den første sangen. Koret lyder slik:

Crucified, laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone. Like a rose, trampled on the
ground, you took the fall, and thought of me above all.

Ja, for denne Guds rose, som levde for å dø, ble trampet ned på bakken, avvist og alene. Jesus
gikk igjennom lidelse og død for vår skyld. En krone av torner ble presset ned på hans hode.
Piskeslag, hånsord, naglene som gjennomboret hans hender og føtter. Han holdt ut smerten fordi
han tenkte på deg og meg over alt annet. Dette er det jeg synger om på vei til å tjene Gud i
kirken min. Sangen berører meg hver gang, og jeg fylles av takknemlighet.  

Og så vet vi at den rosen som ble trampet ned, som så ut som den var visnet og ødelagt, den
reiser seg igjen. Det spirer nytt liv. Livet vant over døden. Midt i den kalde vinter blomstrer
Guds rose. Så lyser den opp med sin skjønnhet. Tredje vers av julesangen:
Når hennar ljos oss fangar, ho vert vår beste skatt! 

Så er det min bønn at vi også denne påsken får oppleve rosens duft og lys i våre liv. Slik at den
blir vår beste skatt. Slik at Jesus blir den vi elsker over alt annet. 

Velsignet påske!
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Minneord.

Tor  Klinkenberg
sovnet  stille  inn  på
Tasta  sykehjem,
31.januar.  Han  rakk
akkurat  å  feire  sin  96
års-dag den 26.januar. 
Tor var minstemann av
4  gutter  i  familien
Klinkenberg  i  Stein-
gata 29. 
Veien  fra  hjemmet  til

Metodistkirken var ikke så lang, så der ble Tor
tidlig  med  i  Junioren.  Han  hadde  allerede
begynt å spille piano, og i Metodistkirken og i
Junioren, og etter hvert i ungdomsgruppa, var
det rom for  musikk-talentet,  og det ble både
kor og orkester. Det var en stor ungdomsflokk
som  fant  fellesskap  og  gode  venner  her  i
Metodistkirken, og Tor var stolt konfirmant i
1942, - midt under de vanskelige krigsårene.
Da  krigen  var  over,  gikk  veien  for  ham til
Tysklandsbrigaden som hadde det ene og store
mål: å arbeide for en varig fred – og aldri mer
krig. 
Etter  krigen  fant  han  igjen  veien  til
Metodistkirken,  og  der  var  også  Ellen  fra
førkrigens  Junior.  Ellen  og  Tor  giftet  seg  i
1952,  i  kirken  der  de  hadde  funnet  sin
tilhørighet. Tor avla sitt medlemsløfte 5.mai i
1957, og han var et trofast medlem i alle år. I
menigheten fikk han gode venner, og han var
trofast med i mannsgruppa som feiret sitt  50
års-jubileum for få år siden! 
Tor  var  pianisten  og  dirigenten  for  Musikk-
koret.  Han  spilte  flygel,  piano  og  orgel  i
gudstjenester, møter og fester! Han fant også
sin  plass  og  tjeneste  i  Metodistkirkens
Sangkor  sammen  med  Ellen.  Tor  sto  i
tenorrekken,  og  vi  skal  ikke  mange  årene
tilbake  før  han  pga  alder  og  sykdom  måtte
slutte i koret. Men han sluttet ikke å spille og
synge!  Hver  morgen  hadde  han  sin  lille
gudstjeneste med Bibel, bønn og salmesang.  

Tor  var  en  god  medarbeider  i  menigheten.
Positiv,  nærværende,  raus  og  forsiktig.  Han
forkynte gjennom fingrene. Vi hørte at det var
Tor som spilte fra galleriet, selv om vi ikke så
ham., William Ostermann med dikt og Tor sitt
tonefølge  var  ‘fast  innslag’  på  menighets-
fester,  og  Tor  og  hans  barndomsvenn  Einar
Knudsen gledet alle med piano- og fiolintoner
på Formiddagstreffene! 
Selv om han ikke er mellom oss lenger, vil den
lune og gode Tor være i minnene enda i mange
år.

Vi  lyser  fred over  Tor Klinkenberg sitt  gode
minne! 

Menighets og 
misjonsutlodningen

ble også i  år digital. Vi hadde håpet å kunne
samles rundt bordene for kaffe og vafler, men
slik  ble  det  ikke.  Men  mange  hadde  kjøpt
lodd, gevinstene var mange, og det ble penger
til  misjon  og menighet.  Vi  er  nå  ferdig  med
vårt misjonsprosjekt 
ARNOLDINE  VIDEREGÅENDE  SKOLE  I
ZIMBABWE.  KYM  sendte  kr.  30  000.-  til
prosjektet  etter  utlodningen.  Til  menigheten
ble  det  overført  kr.  23.250,-  KYM har  også
bevilget penger til nytt fryseskap .Vi takker for
innsatsen  til  alle  som  har  laget  og  gitt
gevinster. Takk til deg som støtter arbeidet.
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Lørdagskafè

26. mars kunne vi igjen åpne for lørdagskafè.
Denne  gangen  også  med  påskeverksted  for
barn,  hvor  det  ble  produsert  fine
påskedekorasjoner. Store og så koste seg noen
formiddagstimer i kirken. 

Våroffer 
På søndag 27. mars var det våroffer. Vi gledet
oss over gjensyn med Lars Slettebø, som var
forkynner denne dagen. Han er nå ansatt som
daglig  leder  /  prest  i  Kirken  dialogsenter
Stavanger. Sangkoret var tilbake i tjeneste etter
enda  en  nedstengning.  Tjenestegruppa  vartet
opp  med  lunsj.  Dette  ble  en  god  søndag  i
kirken. 

Påskekonsert 
Også  i  år  ble  det  en  flott  påskekonsert  med
General  Forsamling,  David  Olney’s
påskeevangeliet  «The
Stone»  er  oversatt  av
Kjetil Skrettingland, og
utføres  musikalsk  og
verbalt  på  Jærsk  av
General  Forsamling,
alias Børre Bratland. 

Det som kommer 
Følg  med  i  kalenderen  over  det  som  skjer
fremover. 
Vi tror nå at vi skal kunne feire påske i kirken,
etter  to  år  med  stengte  dører  i  påsketiden.
Skjærtorsdag  møtes  vi  til  kveldssamling  i
Wesleysalen  med  kveldsmat  og
nattverdfellesskap.  På  Langfredag  blir  det
korsvandring  på  ettermiddagen  fra  den
katolske  menigheten,  og  vandring  gjennom
byen. Vi ender i år opp i Metodistkirken, hvor
kirken vil være åpen etter vandringen. Det blir
selvfølgelig fokus på bønn for Ukraina i årets
vandring, i tillegg til de vanlige bønneemnene
for mennesker og byen vår. På påskedag møtes
vi til festgudstjeneste. 
8.  mai  er  det  konfirmasjon,  og  vi  gratulerer
Daniel  Mall  Svendsen  med  dagen.  Det  blir
også bekransning av minneplaten over de falne
fra  menigheten  under  2.verdenskrig.  På
kvelden  er  det  Taize-gudstjeneste.  På  andre
pinsedag  ønsker  vi  å  gå  på  tur.  Det  blir
Arboretet  på  Sviland  som  blir  målet  denne
gangen. Her er det mulig å gå langt for de som
er spreke, og en kortere tur for den som ikke
orker så mye.

Hjelp til Ukraina
Søndag  27.februar,  3  dager  etter  Russlands
invasjon  av  Ukraina,  fikk  menigheten
oppfordringen fra ’Ukrainahjelpen og KPK om
å samle inn dyner, puter, madrasser og tepper
til  menneskene  på  flukt  fra krigen. Trailerne
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MENIGHETSNYTT – Stavanger
skulle  rulle  østover  fra  Haugesund  og
Vigrestad allerede fredagen etter, så her ble det
en skikkelig spontan-aksjon. Mandag 28. dro
en  fullpakket  Ford  Fiesta  fra  Stavanger  til
Vigrestad,  med nødhjelp! Det er  utrolig  hvor
mye som kan stappes inn i en liten bil. Men 

Fiestaen var ikke den eneste bilen som hadde
funnet veien til lageret ved Vigrestad stasjon.
Vi ble møtt av en laaang bilkø og mange ivrige
hjelpere. Traileren ble etter hvert full-lastet og
kom vel fram til  Ukrainas  grense!  I vår mot-
løshet og fortvilelse var det godt å kunne gjøre
en helt konkret og praktisk innsats!

Formiddagstreff 
Første tirsdagen i måneden er det formidaggs-
treff  kl.  12-14  .  Litt  program,  felleskap  og
drøs.  Velkommen  til  en  hyggelig
formiddagsstund. 

Menighetskonferansen 
ble  holdt  så  tidlig  som  8  mars.  Den  ble
innledet  av  tilsynsprest  Ingull  Grefslie  
under tittelen «Vi gjør verden litt bedre – hver
dag».Det er viktig å stille spørsmålet hva kan
vi bidra med til samfunnet i vår tid. Rapporter
og regnskap ble lagt frem og godkjent. Torgeir
Tveter  presenterte  en  årskavalkade  over  det
som har skjedd, i form av bilder og video. Det
er lett  å glemme at 2021 også var et år med
mye stengt kirkedør, og digitale produksjoner.
Alle ledere ble gjenvalgt.  Økonomien er god
fordi  vi  de  siste  årene  har  kunne  hente  inn
gevinst fra våre fond, uten at de har tapt seg i
verdi. Et spørsmål, som vi ikke har konkludert
med  enda,  er  om  vi  skal  installere
varmepumper i kirkesalen. 

Kvinnedagen 
ble  markert  i  gudstjenesten  13.  mars.  Marit
Dahl Torgersen talte og minnet om at vi lever i
et  samfunn  som  har  forandret  seg  mye  i
likestillingens  tegn,  og  for  det  meste  til  det
bedre. Men enda er det mye vi kan arbeide for
å  bedre.  Det  ble  tatt  opp  kollekt  til  ROS-
rådgivning om spiseforstyrrelser.
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Torsdag 14. april - Skjærtorsdag  
Kl.18.00 Nattverdsamling i Wesleysalen. 
Marit Bjørnevik og Torgeir Tveter. 
Kveldsmat og nattverd.  

Fredag 15. april – Langfredag
Kl.16.30 Korsvandring fra den katolske kirke 
til Metodistkirken 
Kl.17-19 Åpen kirke. 

SØNDAG 17. APRIL - 
PÅSKEDAG
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Musikk ved Terje Hadland.
Kirkekaffe. 

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

Onsdag 20. april
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

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

SØNDAG 24. APRIL - 
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Sangkoret. Musikk ved Ole Hodnefjell.  
Kirkekaffe

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

Torsdag 28. april 
Kl.19.00. Temakveld. Bibelsyn 

Fredag 29 april
Kl. 19.00. Bønn og lovsang for Stavanger i St. 
Petri kirke. 
Arr. Forum for menighetsledere i Stavanger

SØNDAG 1. MAI 
Kl.19.00 Sinnsgudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Musikk ved Harald Sævik. 
Kirkekaffe fra kl.18.30

Tirsdag 3. mai
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 12.00 Formiddagstreff.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 4 mai
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

Torsdag 5. mai
Kl.18.30 Kveldstanker
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 8. MAI – 
KONFIRMASJON
Kl.10.45 Bekransning av minneplaten fra 2. 
verdenskrig. 
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Marit Bjørnevik og Torgeir Tveter.
Sang og musikk av Harald Sævik. 
Forbønn for årets konfirmant.  
Kl. 19.00 Taizebønn i Metodistkirken. 

Tirsdag 10. mai
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 11. mai
Kl.18.00 Norskkurs undervisning

SØNDAG 15. MAI 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Marit Bjørnevik. 
Nattverd. Musikk ved Harald Sævik. 
Kirkekaffe 

Torsdag 19. Mai
Kl.18.30 Kveldstanker
Kl.19.00 KYM
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
SØNDAG 22. MAI  
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Sangkoret. Musikk ved Ole Hodnefjell.  
Kirkekaffe

Tirsdag 24. mai
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.19.00 Sangkoret øver

SØNDAG 29. MAI 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Ønske sanger. Musikk Terje Hadland. 
Kirkekaffe. 

Tirsdag 31. mai
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibeltime.
Kl.19.00 Sangkoret øver

SØNDAG 5. JUNI PINSEDAG 
Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste. 
Kirkekaffe fra 18.30

Mandag 6. juni 2. pinsedag.
Kl.11.00 Vi drar på tur til Rogaland Arboret, 
Sviland. Ta med niste. 
Trenger du transport ring Torgeir 47243230

Tirsdag 8. juni
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 12.00 Formiddagstreff.
Kl.19.00 Sangkoret øver

SØNDAG 12. JUNI 
TREENIGHETSSØNDAG
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Musikk ved Harald Sævik. 
Kirkekaffe

SØNDAG 19. JUNI - TAKKEDAG 
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Marit Bjørnevik og Torgeir Tveter. 
Nattverd. Sangkoret. Kirkekaffe

Eget program for sommeren kommer i juni 

Andre arrangementer i kirken:
Evangeliesenterets kontaktsenter
har matutdeling mandag og torsdag kl.11-13
Kameratklubben Fyrlykten har møte mandager
kl. 19-21
Christ's Shielding Faith Church\Shield and 
Shelter Charities har gudstjeneste søndager kl. 
14- 16 i Wesleysalen 

Neste blad kommer i slutten av august!

FELLESSTOFF

HVA ER DITT 
TROSSPRÅK?
Har du hørt spørsmålet, og
kanskje undret deg over at
du har  et eget  språk som
uttrykker din kristne tro?
I  april  2021  hadde  våre
menigheter  invitert  til  et  spennende  kurs,
nettopp om ‘et engasjert trosliv’ med fokus på
de kristnes trosspråk. Pga korona-restriksjoner
ble kurset først holdt i februar 2022, men like
aktuelt fortsatt.

 Fra  Sandnes  og  Stavanger  Metodistkirker
deltok 7 sammen med prestene Tveter.
Men hva er trosspråk?
Med våre ulike og unike personligheter, vil det
også  være  ulikt  hvordan  vi  best  kommer  i
kontakt med Gud. Er det ute i naturen? Eller
når  du  kan  løfte  dine  hender  i  hengiven
lovsang?  Kanskje  kjenner  du  best  Guds
nærvær når du leser/studerer Bibelen eller en
god kristen bok? Gud kjennes nærmest når jeg
deler  min tro  med  et  medmenneske,  sier  du
kanskje.  Gud  er  absolutt  nærmest  i
gudstjenestens stillhet, når jeg kneler ved 
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FELLESSTOFF
alterbordet, sier kanskje en annen. Eller: Gud
er  helt  nær  meg  når  ……  (du  kan  selv  få
svare)
Vi  uttrykker  vår  tro  og  tilbedelse  på  ulike
måter,  og  et  av  målene  for  kurset  var  å
bevisstgjøre deltagerne på eget trosspråk, - når
‘trives jeg best?’, og ikke minst bli bevisst at
andre trossøsken opplever Guds nærvær under
helt andre omgivelser.
Så  er  det  ikke  ett  ‘språk’ som er  riktig,  og
mange har lært å bruke flere språk, men det vil
alltid være ett språk som faller mest naturlig.
Kall det gjerne morsmålet eller hjertespråket.
Sten  Sørensen,  en  av  kursholderne  sier  det
slik: ‘Trosspråket  gir  troen næring.  For  noen
gir  forkynnelsen  næring.  Noen  får  næring
gjennom  vitnesbyrd.  Noen  gjennom  andres
erfaring.  Andre  får  tro  ved  å  se  på  Visjon
Norge.  Noen  blir  oppbygget  ved  å  gå  ut  i
naturen,  det  er  deres trosspråk.  Andre ved  å
lese  dikt.  Musikk  er  trosspråket  hos  noen.
Felles for alle er at de ser og hører en stor Gud
og blir oppbygget i sin tro.’ 
Vi har snakket med et par av de som deltok på
kurset, og her er litt av hva de forteller.
‘Det  var  viktig,  spennende  og  nyttig!  Ikke
minst  var  det  interessant  å  lære mere  om at
troen  vår  uttrykkes  på  ulike  måter,  fordi  vi
faktisk  er  ulike  personligheter.  Det  er  ikke
noen  trosuttrykk  som  er  ‘mere  åndelige  og
riktigere’ enn andre. Undervisningen om dette
kan  hjelpe  oss  å  respektere  og  forstå  våre
medvandrere  på  en  konstruktiv  måte.  Og
samtidig gir denne ‘oppdagelsen’ en trygghet
på  egen  måte  å  uttrykke  troen.  Noen  trives
best i den rolige gudstjenesten, mens andre vil
ha høyere lyd og mere bevegelser. Det er greit
at  vi  er  forskjellige  og  uttrykker  vår  tro  på
ulike måter. Vi har jo den samme kristne tro!’ 
Nå håper  vi  at  mange  blir  ivrige  etter  å  bli
bevisste på eget trosspråk, og ikke minst lære
hvorfor  og  hvordan  vi  er  ett  i  Kristus,  men
likevel uttrykker våre nådegaver på så mange
ulike måter! Ta kontakt med en av prestene om
du vil vite mer!    Kanskje kan vi få i stand en 

gruppe eller to der vi ‘studerer’ trosspråk for et
enda tydeligere ‘engasjert trosliv’?

Sommerfesten 2022 
Sommerfesten  2022  er  på  Stavern
folkehøyskole 28-30.juli, og har et spennende
program. Det vil bli konsert, møter, seminarer
og leire for barn og unge.
Meld deg på via 
www.metodistkirken.no/sommerfesten
Årets  hovedtaler  er  Anne  Grete  Spæren
Rørvik. Hun vil gi oss livsnære prekener med
utgangspunkt  i  teksten  fra  Rom.13.8:  «Ha
ingen  skyld  til  noen, annet  enn  det  å  elske
hverandre!  Den  som  elsker  sin  neste,  har
oppfylt  loven».  Esther  Rolfsen  leder
kveldsmøtene  torsdag  og  lørdag.  Esther  er
aktiv i Larvik Metodistkirke. Fredag er det et
annerledes  kveldsmøte  med  samtale  med
inviterte gjester. Det er Hilde Marie Movafagh
som leder dette. Dette er blant seminarene du
kan velge mellom: De sosiale prinsipper med
Kari  Hay.  Trosopplæring  i  menigheten  med
Lisa  Kristin  Hanielsen.  .  Korseminar  med
Martin Alfsen, og vegankokkekurs.

Ekstraordinær
sentralkonferanse

vil bli avholdt digitalt 30. april 2022 på grunn
av  Russlands  angrep  på  Ukraina.
Sentralkonferansens råd har  vedtatt  med mer
enn to tredjedelers flertall å be biskopene om å
innkalle til en ekstraordinær sentralkonferanse.
Formålet er å behandle kun en sak; å flytte den
Ukrainske  og Moldoviske  årskonferansen fra
biskopsområdet  Eurasia,  til  biskopsområdet
for  Norden  og  Baltikum.  Flyttingen  er
midlertidig,  frem  til  en  ordinær  sentral-
konferanse  kan  behandle  en  permanent
flytting. Det vil altså ikke bli behandlet noen
andre saker.
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FELLESSTOF

Veien videre for 
Metodistkirken

Generalkonferansen  for
Metodistkirken er igjen
utsatt.  Det er vanskelig
for delegater å få visum
til USA, særlig fra land
som  ligger  langtbak  i
vaksinering.  Derfor  er

den utsatt  til  2024, og sentralkonferansen til
2025, for å sikre at alle kan reise trygt og har
mulighet for å kunne delta. Mange venter på
en  avklaring  i  spørsmålet  omkring  synet  på
menneskelig seksualitet. For mange er det en
skuffelse at en ikke kan få tatt  en avgjørelse
før  i  2024,  og  i  Norden  i  2025.  En  av  de
konservative  fløyene  i  USA vil  ikke  vente
lenger,  og  danner  1.  mai  en  ny  konservativ
kirke.  Den  har  navnet  Global  Methodist
church. Du  kan  lese  mer  om  den  på
www.globalmethodist.org. Prosessen  ble
startet  ut  fra  foreningen  Wesley  Covenant
Association i 2019.
I  Norge  er  det  to  nettverk  som arbeider  for
hver  sin  side  av  spørsmålet.  Det  en er nett-
verket:  Connect Metodist.  Og de sier om seg
selv:  Vi  er  et  nettverk  av  personer,  legfolk,
pastorer, og diakoner, som har en tilknytning
til  Metodistkirken i Norge, og ønsker å være
en ressurs for metodister som søker og lengter
etter  en  bibelsk,  og  kirkehistorisk  forankret,
levende kirke. 
Deres hjemmeside er: 
www.connectmetodist.no 
Den andre nettverket er: Re:spect En bedre vei
De sier om deg selv: Vårt utgangspunkt er at
vi  tror  at  alle
mennesker  er  skapt  i
Guds bilde, og at Guds
kjærlighet omfatter alle
mennesker.  Innholdet  i
kristen  tro  og  kirkelig
praksis, må alltid tolkes
i lys av dette helhets-

budskapet.  Vi mennesker  er til  for å fordype
relasjoner med andre, elske andre, møte andre
og fremme deres og våre egne livsmuligheter,
slik at livet kan bli så godt og meningsfylt som
mulig. Dette er utgangspunktet for all kristen
teologi om seksualitet, og gjelder også skeive.
Dere hjemmeside er 
www.re-spect-en-bedre-vei.com
På disse sidene kan du få mye informasjon om
de to syn, for å bedre å kunne gjøre dine egne
vurderinger. 

De rasendes Kristus
Skrevet av Tove Houck.
I Livets hånd’ 1991

Du er de rasendes 
Kristus
Kristus for dem
som er opprørte
over lidelsene i livet

for oss som ikke ser 
Deg
når vi synes
at Du skulle ha vist Deg

Kristus for oss
slik Du var
Kristus for Marta
da hun fortvilet hamret
med sine hender
mot brystet Ditt

hadde Du bare vært 
der
Herre

er det ikke nok snart
alt det som vi må tåle?

må vi klare mere? 

ER DU hos oss?
MED oss?

Men det står i Din bok
at Du led med Marta
så da MÅ Du være 
de rasendes Kristus

som ikke avviser oss
i vår opprørthet og 
sinne

som lar oss få rase ut
før vi roer oss ned
ved Dine føtter
og finner hvile i Din 
hjelp
som er den at Du ER
hos oss . . . alltid
TAKK!
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UKRAINA

Dette kartet viser UMC-menighetene i Ukraina – det er 350 medl (2017-tall). Kirkene ligger 
strategisk plantet i eller i nærheten av de største byene.
For tiden har kirkene i Vest-Ukraina, særlig i Livin og Ughorad, arbeidet hardt for å støtte og 
hjelpe de som har flyktet fra andre deler av landet. Noen søker tilflukt, mens andre ønsker hjelp
for å flykte videre til andre land

Vi står sammen med våre søsken i 
Metodistkirken i Ukraina, i bønn om 
beskyttelse, forsoning og fred.
Vi ber for prester, ledere og menighetene i 
UMC i Ukraina; må Gud gi at deres 
vitnesbyrd
om forsoning og fred får bringe styrke og håp 
til det ukrainske folk.
VI ber for biskop Eduard Khegay som er 
biskop for metodister både i Russland og i 
Ukraina,
må Gud gi ham visdom og nåde som han 
behøver i sin tjeneste og i sitt lederskap i 
denne utfordrende situasjonen.
Biskop Christian Alsted

BE
om at Gud forvandler harde hjerter til kjærlighet
og sett verdens ledere i stand til
 gjøre en slutt på krigen

BE
for UMC-pastorer og ledere i Ukraina
og for de lokale menighetene –
må de forbli trofaste vitner som
binger håp midt i fortvilelsen og krigens lidelser

BE
for de mange flyktningene
som søker ly og beskyttelse
og for de mange som nå må gjemme seg
for bomber og krigskamper
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BRENNAKTUELT
Igjen bruker vi anledningen til å presisere en
del  punkter  rundt  menighetenes  brann-
innstruks. Vennligst ta tid til å lese dette.

Begge menigheter har dette som hovedmål at
«Vi skal ikke oppleve brann i kirkebygget
eller rundt eiendommen, men skulle brann
oppstå skal ikke dette få lov til å spre seg
eller  føre  til  skader  på  mennesker,  og  de
miljø-  og  bygningsmessige  konsekvenser
skal begrenses til et absolutt minimum» og
videre at  «Alle ansatte og frivillige ledere i
menigheten  skal  være  kjent  med
menighetens branninnstruks».

En del ting trenger alles oppmerksomhet, bl.a.
følgende:
1. Rømningsveier
Alle i  menigheten skal  være oppmerksomme
på  stoler,  bord  og  pianoer  som  blokkerer
nødutganger  og  derfor  må  flyttes.  Alle  rom
skal holdes i mest mulig ryddig.
2. Varmeovner
Alle  skal  være  oppmerksomme  på  inventar,
for eksempel papirkurv, stoler, bord og pianoer
som  er  feilaktig  plassert  mot  slike  ovner.
Gardiner  skal  heller  ikke  henge  direkte  over
slike ovner.
3. Bruk av stearinlys
Stearinlys  er  i  stadig  bruk  i  kirken.
Møteansvarlig skal sjekke at disse er slukket
og at ingen lys får lov til  å brenne helt ned.
Lys  skal  ikke  settes  direkte  på  brannfarlige
stoff,  f.eks.  servietter.  Levende lys  skal  ikke
brukes i rom hvor det ikke alltid er mennesker
tilstede. 
4. Kjøkken
Brukerne  skal  sikre  at  kjøkkenmaskiner  er
skrudd  av  før  kjøkkenet  forlates.
Kaffetrakteren og lignende skal ikke plasseres
ved siden av brennbare stoff. 
5. Heis
I tilfellet brann skal ikke heisen brukes

Oppsamlingsplasser.
I  tilfellet  brann  er  det  fastsatt  opp-
samlingsplasser,  og  alle  som  var  i  bygget
samles ved disse, og skal ikke forlate området
før møteleder/ansatte vet at alle har kommet ut
i trygghet.
Sandnes:  Ved  brann  i  kirkebygget  skal  alle
møtes  ved menighetens parkeringsplass  forbi
nabohuset i Flintergt. Ved brann langs grensen
til nabohuset skal alle møtes i kirkeparken ved
Sandnes Kirke.
Stavanger: Ved brann i kirkebygget / Totalen
skal  alle  møtes  utenfor  Tinghuset  nedenfor
kirken.
Ved  brann  i  Tinghuset  skal  alle  møtes  i
Vaisenhusgt. ovenfor kirken.

Brannvesenets  telefonnummer  er  110.
Begge  menigheter  er  direkte  alarmkoblet  til
brannstasjonen, men i tilfelle brann skal dette
nummer ringes hvis alarmen ikke er utløst. I
tilfellet falsk alarm, ring med engang til dette
nummeret  for  å  stanse  en  utrykning.
Branntavlen i Sandnes er ved sideinngangen, i
Stavanger  er  det  ved  kontorinngangen.  I
inngangen  ved  sideskipet,  forkontorer  i  2
etasje,  og  kjøkken  kan  en  snakke  med
vaktselskapet  over  høyttalende  telefon  når
alarmen utløses.
Ved  brann  må  man  kunne  om mulig  redde
mennesker  i  fare,  slukke  med  nærmeste
slukkeredskap,  varsle  brannvesenet  og
ansvarhavende, begrense brannen ved å lukke
dører og vinduer, og veilede brannvesenet til
brannstedet. 

Årskonferanse i Langesund
Årskonferansen 2022 finner sted i Langesund
24-26.juni, og det er menighetene i Skien og
Porsgrunn  som sammen  inviterer  til  Quality
Hotel  Skjærgården.  Tema for  konferansen er
«Tro-håp-kjærlighet».
Ordinasjonsgudstjenesten søndag finner sted i
Metodistkirken i Porsgrunn.
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Skjærtorsdag 14. april:
Kl.19.00: Felles nattverdgudstjeneste med 
Frelsesarmeen hos oss. 
Preken ved Eivind Lobekk. Musikk ved Eirik 
A. Paulsen. Hilde Tveter leder. Nattverd.  

Langfredag 15.april:
Kl.11.00: Pasjonsgudstjeneste med 
Frelsesarmeen hos Frelsesarmeen. 
Preken ved Hilde Tveter. 
Sang av sanggruppe fra Frelsesarmeen.

1.PÅSKEDAG 17.APRIL:
KL.11.00: Høytidsgudstjeneste med 
Frelsesarmeen hos oss. 
Preken ved offiser Matthew Nanang. 
Sang og musikk ved Christina S. Hanssen. 
Hilde Tveter leder. Kirkekaffe. 
Denne gudstjenesten strømmes direkte på 
menighetens facebook-side.

Onsdag 20. april:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og hjelp 
med data/mobil 

SØNDAG 24. APRIL:
Kl.11.00: Konfirmasjongudstjeneste ved Hilde
Tveter, Charles Jourdan og konfirmantene. 
Musikk ved Marit Anne Almås og Cecilia 
Rossi. 
Sang av Frida og Cathrine Skarung 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 
Denne gudstjenesten strømmes direkte på 
menighetens facebook-side.

Mandag 25. april:
Kl.17.30: Speider. Topptur til Fjogstadnuten. 
Møt på Gramstad.

Onsdag 27. april:
Kl.11.00: Turgruppe. Vi tar med oss niste, og 
går tur i Sandnes og omegn.  

SØNDAG 01. MAI:
KL.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter og 
Per Skarung.  Musikk ved Marit Anne Almås. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Mandag 02.mai:
Kl.17.30: Speider. Topptur til Skogsfjell. 
Møt ved skytebanen i Melshei.

Tirsdag 03.mai:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Dagens gjester: Prest Marit Bjørnevik og 
sangkoret fra Stavanger. Utlodning. 
Bevertning.

Onsdag 04. mai:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og hjelp 
med data/mobil 

SØNDAG 08.MAI:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 09.mai:
Kl.17.30: Speider. Topptur til Dalevannet. 
Møt ved kafeen på Dale.

Onsdag 11.mai:
Kl.11.00: Turgruppe. 
Vi tar med oss niste, og går tur i Sandnes og 
omegn.  

SØNDAG 15. MAI:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Musikk ved Christina S. Hanssen. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 16.mai:
Kl.17.30: Speider. Tur til Aboretet.
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Onsdag 18.mai:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og hjelp 
med data/mobil 

SØNDAG 22. MAI:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Camilla My Hanh Do. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 23.mai
Kl.17.30: Speider. Topptur til Dalsnuten. 
Møt på Gramstad.

Onsdag 25.mai:
Kl.11.00: Turgruppe. 
Vi tar med oss niste, og går tur i Sandnes og 
omegn.  

SØNDAG 29.MAI
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. Sang
og musikk ved Christina Stangeland Hanssen. 
Kirkekaffe.

Mandag 30.mai:
Kl.17.30: Speider. Geocash. 
Møt på P-plassen til Vagleskogen, Kvål

Tirsdag 31.mai:
Menighetsrådet har møte med 
menighetsrådgiver Jon Løvland

Onsdag 01.juni:
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. 
Kaffe, vafler, håndarbeid, sangstund og hjelp 
med data/mobil 

1.PINSEDAG 05.JUNI 
Kl.11.00: Felles pinsegudstjeneste med 
Sandnes menighet hos oss. 
Lina Håland preker, og Hilde Tveter leder 
gudstjenesten. Sang og musikk ved Christina 
S. Hanssen. Nattverd. Kirkekaffe
Denne gudstjenesten strømmes direkte på 
menighetens facebook-side.

Onsdag 08.juni:
Kl.11.00: Turgruppe. 
Vi tar med oss niste, og går tur i Sandnes og 
omegn.  

SØNDAG 12.JUNI 
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade. Markering av skaperverkets 
søndag. Familiepreken ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Marit Anne Almås. Sang av 
speiderjenter. Gatefest med grilling og leker. 
Denne gudstjenesten strømmes direkte på 
menighetens facebook-side.

Mandag 13.juni:
Kl.17.30: Speider. Grilltur med hele familien.

Onsdag 15.juni:
Kl.11.00: Kreativ kafè. 
Sommeravslutning

SØNDAG 19.JUNI 
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter og 
Charles Jourdan. Takkedag. Musikk ved 
Camilla My Hanh Do. Sang av Sandnes 
operakor. Kirkekaffe.

Det blir laget eget program for sommerens 
gudstjenester. Dette vil bli lagt ut på 
menighetens facebook-side og hjemmeside, og
det vil ligge til utdeling i kirken. Også i år vil 
vi ha felles sommergudstjenester med Sandnes
kirke.

SØNDAG 21. AUGUST
Kl.11.00: Gudstjeneste. Samlingsdag. 
Mer informasjon kommer senere. 

Nytt blad kommer i slutten av august!
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Vi gratulerer

I  forbindelse  med at  Kari Elise  Handeland
fyller  75  år
11.mai,  har  vi
tatt  en liten  prat
med henne.

«Å  ha  noen  å
dele  troen  med
er  viktig  for
meg»
Hvor  vokste  du
opp, og når kom
du til Sandnes?
Jeg  vokste  opp  på  Hinna,  og  familien  min
tilhørte pinsemenigheten Zion i Stavanger. Jeg
var 3.generasjons pinsevenn, og ble både døpt
og  var  såkalt  «lesebarn»  (tilsvarende
konfirmasjon)  i  menigheten.  Jeg  flyttet  til
Sandnes i 1960.
Hvordan  kom  du  i  kontakt  med  menigheten
vår?
Det  var  en  venninne  som  fikk  meg  med  i
speideren,  og  ganske  snart  ble  jeg  ble
patruljefører  sammen  med  henne.  Siden  ble
jeg  troppslederassistent,  da  fru  Skarung  var
leder  for  jentetroppen,  og  til  slutt  ble  jeg
troppsleder. Det var en fin tid. Da var det  et
yrende  liv  i  kirken.  Det  var  over  100
speiderjenter,  og  nærmere  hundre
speidergutter.  Da jeg ble  troppsleder  het  det
seg at en troppsleder burde være medlem av
menigheten,  og  jeg  valgte  da  å  bli
bekjennende  medlem.  Det  var  på  slutten  av
60-tallet.  En  medvirkende  årsak  til  at  jeg
valgte  det,  var  at  jeg  leste  om  metodistisk
teologi,  og oppdaget at  det stemte godt med
mine tanker om troen og det kristne livet.
Og  da  du  ble  medlem,  ble  du  vel  også
engasjert i menighetens øvrige arbeid?
Ja, jeg ble først med i misjonskomiteen. Så ble
jeg BUR sin representant i menighetsrådet, og
siden  valgt  til  sekretær.  Jeg  har  også  vært
leder av menighetsrådet. Jeg tror det har blitt
til sammen 34 år i menighetsrådet. På slutten

av 90-tallet måtte jeg si fra meg alle verv, da
jeg  fikk  jobb  som  lærer  i  Ølen  i  en  to-
årsperiode. Men ledervervet  i  menighetsrådet
stod og ventet på meg da jeg kom tilbake. I 8
år var jeg også legdelegat til Metodistkirkens
årskonferanse.  Jeg  har  også  sittet  i  finans-
komiteen, personalkomiteen og hatt ansvar for
kirkekaffe.  Og jeg er på Kreativ kafè så ofte
som jeg har mulighet. 
Du  har  hatt  mange  ulike  verv,  Kari  Elise.
Samtidig  er  du  også  engasjert  i
gudstjenestearbeid, ikke sant?
Jo, jeg har i mange år ledet gudstjenester, og
deltatt  med  skriftlesning.  Å  planlegge  og
gjennomføre en gudstjeneste trives jeg veldig
godt med.
Og du er fortsatt engasjert i speiderarbeid?
Ja, jeg har vært med i St.Georggildet fra 80-
tallet.  Det  er  en  bevegelse  for  voksne,  både
med og uten speiderbakgrunn, og bygger på de
samme  verdier  som  speiderbevegelsen.  For
noen  år  siden  ble  jeg  gildemester  for
1.Sandnes St.Georgs Gilde, og er det fortsatt.
Jeg  har  også  vært  representant  for  KFUK-
speiderne på internasjonal leir i «Our Charlet»
i Sveits.
Til slutt,  Kari  Elise,  hva betyr det for deg å
være medlem i menigheten vår?
Det betyr mye å ha en tilhørighet, et sted hvor
man føler seg velkommen. Også det å ha noen
å dele troen sammen med, og det å føle at det
er bruk for en, er viktig for meg. Det føler jeg
at jeg har i menigheten vår.
Vi takker Kari Elise for hennes lange, trofaste
og mangfoldige tjeneste i menigheten vår! Og
vi  ønsker  Guds  velsignelse  over  tiden  som
ligger foran!

Kari  Lye som  blir  85  år  23.juli.  Kari  ble
medlem  av  Metodistkirken  i  Flekkefjord  i
yngre  år,  og  overførte  sitt  medlemskap  til
menigheten  vår  da  hun  flyttet  til  Bryne.
Foruten å være på gudstjeneste, har Kari vært
med  i  misjonsgruppa,  og  sittet  i
menighetsrådet. Hun var med i ledergruppa for
formiddagstreffet  fra  2005  til 2015.  I mange
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år har Kari vært engasjert i retreatbevegelsen,
og hun har vært både husfolk og frivillig på
Sandom retreatsenter. De siste årene har helse-
situasjonen og avstanden til kirken, gjort at det
ikke lenger er mulig å komme til kirken som
før,  men  hun  er  fortsatt  engasjert  og  følger
med på det som skjer i menigheten. Vi takker
Kari for hennes gode tjeneste i menigheten i
mange  år,  og  ønsker  Guds  velsignelse  over
tiden som ligger foran!

Utleie til den eritreisk-
ortodokse kirke

I begynnelsen av mars inngikk vi en kontrakt
om utleie  med den eritreisk-ortodokse  kirke.
De  holder  på  å  bygge  opp  en  menighet  i
Sandnes, og trengte faste lokaler. De vil leie
hos oss hver søndag fra kl.16.00-18.00. De få
gangene  vår  menighet  har  gudstjeneste  på
kvelden, vil de ha sin på formiddagen mellom
kl.10.00 og 12.00. Det kan hende at de noen få
ganger vil ha gudstjeneste lørdag i stedet for
søndag, men da får vi beskjed i god tid. De er
foreløpig en liten menighet, med rundt 20 barn
og voksne på gudstjeneste. De håper at de vil
bli flere etter hvert, nå som de har et fast sted
å  samles.  Vi  har  en  prøveperiode  frem  til
sommeren,  for  å  se  hvordan  dette  fungerer.
Hittil har det gått veldig fint, og de er flinke til
å rydde og gjøre rent etter seg. Vi gleder oss
over at kirken vår blir brukt av en menighet,
og at det fører til økte leieinntekter for oss. 

Utleie av sideskipet 
Vi  har  hatt  noe  utleie  av  sideskipet  til
selskaper, og håper også dette vil ta seg opp,
nå  når  pandemien er over.  Gjør  gjerne dette
kjent,  og  ta  med  dere  brosjyrer  om  utleie,
dersom dere vet om noen det kan være aktuelt
for.

Misjonsprosjekt
Vi  ble  ferdig  med  vårt  misjonsprosjekt  i
landsbyen Jundu i Liberia før jul. Da hadde vi 

samlet  inn  75  000  kr.  til  utbygging  og
rehabilitering  av  skolen  der.  Da  misjons-
sekretær  Øyvind  Aske  var  hos  oss  på
misjonsdagen,  kunne  han  fortelle  at  skolen
hadde  blitt  innviet  av  biskopen  i  Liberia  i
januar, og at den nå var i full bruk. De var så
glade  og  takknemlige!  Vårt  nye
misjonsprosjekt i landsbyen Hamilton i Sierra
Leone, ble presentert i forrige nummer, og vi
er allerede godt i gang med å samle inn penger
til ungdomssenteret i landsbyen.

Arv etter Kari Nordbø
Vi  har  mottatt  kr.91  600  i  arv  etter  Kari
Nordbø. Hun var ikke medlem i vår menighet,
men hadde  en relasjon til  menigheten,  og et
spesielt hjerte for barn og unge. Hun ønsket at
pengene skulle gå til menighetens arbeid blant
barn  og  unge.  Vi  er  svært  takknemlig  for
denne gaven, og menighetsrådet vil bestemme
hvordan  vi  best  mulig  kan  bruke  pengene  i
tråd med Kari Nordbø sitt ønske.

DET SKJEDDE
Familiesamling og 
påskeverksted

I  mars  hadde  vi  både  familiesamling  og
påskeverksted.  På  familiesamlingen  lagde  vi
store,  fine papirstjerner  – de fleste  i  Ukraina
sine  farger.  Disse  pyntet  vi  kirken  med  til
familiegudstjenesten  dagen  etter.  På
påskeverkstedet  ble  det  produsert
påskekyllinger, påskemuffins med gul krem og
påskeegg  med  karse  i.  Hilde  prest  fortalte
påskefortellingen  med  flanellograf,  og  med
god  hjelp  av  ivrige  barn.  Og  så  spiste   vi
skikkelig   påskemat!   Pølser,  gul saft, appel-
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siner og Kvikklunsj. 7 barn og 7 voksne koste
seg sammen den siste lørdagen i mars.

Misjonsdag og bursdag

Øyvind Aske og Charles Jourdan
Det ble  en fin  markering av misjonsdagen –
med besøk av misjonssekretær Øyvind Aske.
Øyvind ble intervjuet om sin misjonærtjeneste
i  Liberia  i  Barnas  minutter,  og  bidro  med
engasjert forkynnelse og misjonsinformasjon.
Han  takket  også  menigheten  for  et  stort
misjonsengasjement.  Christina  Stangeland
Hanssen  bidro  med  vakker  sang  og  musikk,
som  passet  fint  på  en  misjonsdag.  Denne
gudstjenesten  ble  strømmet  direkte  på
menighetens facebookside, så det var flere enn
de som var i kirken som fikk med seg denne
gudstjenesten.  Under  kirkekaffen  var  det
feiring av vår gode assisterende prest, Charles
Jourdan,  som fylte  70 år  4.februar.  Som seg
hør  og  bør  ble  det  marsipankake,
bursdagssang,  noen  gode  ord  fra  kollega
Hilde,  og  overrekkelse  av  gaver  både  fra
menighet og misjonsselskapet. 

Bibeldagen
Bibeldagen markerte vi sammen med Sandnes
menighet i Sandnes kirke. Vår menighet bidro
sterkt  i  gudstjenesten,  med  Christina
Stangeland  Hanssen  som  pianist  og  sanger,
Heather  Jourdan  med  en  av  forbønnene,  og
Hilde Tveter med dagens preken. Lina Håland
ledet  gudstjenesten,  og  det var  også sang av

Sandnes kirkekor. Det ble samlet inn penger til
bibelselskapets arbeid i  Ukraina.  Vi håper  at
Bibeldagen  vil  bli  enda  en  fast  dag  som vi
samarbeider med Sandnes menighet om. 

Besøk av tilsynsprest 
Ingull Grefslie
Onsdag 9.mars  var  det  menighetskonferanse.
Tilsynsprest  Ingull  innledet  møtet  med  å
snakke om at vi er kalt til å gjøre verden til et
litt bedre sted hver dag. Hilde Tveter la frem
rapporten fra prest og menighetsråd ved hjelp
av en power point-presentasjon. Det var også
rapporter  fra  assisterende  prest  Charles
Jourdan,  og  speidergruppa.  Kasserer  Jan
Nicolaisen la frem regnskap og budsjett på en
oversiktlig  og  god  måte.  Nominasjons-
komiteen  har  jobbet  godt,  og  også  i  år  fått
engasjert  mennesker  til  nye  oppgaver.  Blant
annet så er Christina S. Hanssen og Benedikte
S. Larsen nye medlemmer i programkomiteen,
og  Cathrine  Skarung  nytt  medlem  i
personalkomiteen.  Fullstendig liste  over  valg
ved menighetskonferansen vil  bli  presentert i
neste  menighetsblad.  Tidligere  på  dagen  var
Ingull innom Kreativ kafè, og fikk oppleve det
gode fellesskapet rundt bordet. 

Treffpunkt Sentrum på 
kvinnedagen
Årets  første  Treffpunkt Sentrum fant  sted på
selveste kvinnedagen, og det var kvinner som
var i fokus også. Hilde Tveter ledet samlingen,
og  innledet  med  fortellingen  om  Rut  fra
Bibelen.  Kveldens  gjest var  Aud  Strandmyr
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som  er  prest  i  Hana
kirke.  Hun  fortalte
både  om sitt liv, og om
sin  prestetjeneste,  som
hun  snart  pensjoneres
fra.  Det  var  flott  å
oppleve  hennes  glede,
og  engasjement  over
den tjenesten hun har i
kirken.  Christina  S.
Hanssen  sang  så  fint,
og hadde valgt sanger av kvinnelige tekstfor-
fattere.  Og med god bevertning, og hyggelig
prat rundt bordene, ble det en fin markering av
kvinnedagen.

Sinnsrogudstjeneste 
27.mars  hadde  vi  vår
tredje  sinnsro-
gudstjeneste.  Den
første  vi  hadde  var
veldig  godt  besøkt,  på
den andre var vi ganske
få, og denne gangen var
vi  midt  imellom.  Men
felles  for  alle  tre,  er  de  gode  tilbake-
meldingene. Dette er en type gudstjeneste som
mange  opplever  det  godt  å  være  på.  Denne
søndagen var det Maria budskapsdag, og tema
var «La det skje med meg som du har sagt».
Det handlet om overgivelse,  både i  andakten
«fra hjerte til hjerte» som Hilde Tveter hadde,
i fellessangene og i solosangene som Christina
S.  Hanssen  sang.  Christina  hadde  også  med
seg  Benedikte  S.  Larsen  på  klarinett,  og  de
skapte  så  vakker  musikk  sammen.  Endelig
kunne vi  også ha bønnevandring og nattverd
uten Corona restriksjoner. 

Dåpsgudstjeneste
Søndag 3.april hadde vi den store gleden av å
ta  imot  Zain  Maxa  Abaidoo  til  dåp.  Han er
sønn av Francisca og Samuel Abaidoo.  Alle
Zain sine 5 søsken var til stede.  Bror Henrik 

var  fadder,   søster
Erica  leste  en
takkebønn,  og  søster
Mabel  helte  vann  i
døpefonten  og  tørket
håret  til  Zain.  Moren
Francisca  leste
bibelteksten  fra
Markus 10.
Menighetsrådsleder  Per  Skarung  overrakte
dåpsbibel  og  dåpsdiplom  fra  menigheten.
Tema  for  gudstjenesten  var  «Brødet  fra
himmelen», og i Barnas minutter fortalte Hilde
prest om gutten som gav bort nistepakken sin,
slik  at  Jesus  kunne  mette  over  5000
mennesker. Barna ble sendt på søndagsskolen
med  boller  og  gullfisker,  og  resten  av
forsamlingen  fikk  høre  om Jesus  som livets
brød.  Etter  gudstjenesten  var  det  fest-
kirkekaffe, hvor dåpsfamilien bidro med kake
bakt av pappa Samuel.  Vi gratulerer så mye,
og ønsker Guds velsignelse over Zain og hele
familien.

Tilbud til ukrainske 
flyktninger

Menigheten  vår  vil  gjerne  bidra  til  å  gjøre
hverdagen litt bedre for ukrainske flyktninger
som  kommer  til  vårt  område.  Vi  har  derfor
Åpen  kirke  annen  hver  onsdag,  hvor  det
inviteres til  kaffe og vafler,  og hvor det  står
leker fremme til barna. Kirkerommet blir også
langt  til  rette  for  bønn,  lystenning  og  stille
refleksjon.  Den andre onsdagen inviteres  det
til Kreativ kafè. Dersom du har lyst til å være
med  å  hjelpe  til  under  Åpen  kirke,  så  ta
kontakt med Hilde Tveter.
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Mandag 28. mars hadde vi sesongens siste Båltur og den gikk til Regestranden. 
I løpet av vintermånedene har vi vært på Gramstad, Kubben, Aspervik, Foss-
Eikeland, Horve, Dale/ Søsterhyttå. 
Og ja, det har blitt lysere og lysere for hver uke.
Nå  venter  april  og  mai  med  Toppturer  i  Melshei  og  i  Fjogstad/Gramstad-
området. Den siste toppen vi skal beseire blir Dalsnuten - kronen på verket.
Endelig  fikk  vi  ha  det  etterlengtede  opptaket  av  speidere  og  småspeidere.
Søndag  13.  mars  fikk  Menigheten  se  flinke  jenter  og  gutter  som  avsa

speiderløftet og fikk sine velfortjente skjerf og merker.
Etterpå ble det en god gammeldags kirkekaffe, der «alt» var lov..

Hilsen Sandnes MS
Vær beredt!
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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