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FRA INNSIDEN

TA I MOT!

Gjennom årenes løp har  jeg mottatt  en del  blomsterbuketter,  som
regel sammen med et kort med en hilsen. Blomster (og kort!) er gode
å få, - og gode å kunne gi, - til glede, oppmuntring, trøst og takk! Vi
gir blomster fordi mottakeren betyr noe for den som gir. I dag får DU
en blomsterbukett, fra En som ønsker å fortelle deg at du er elsket av
giveren.  Blomstene  får  du  i  form  av  et  bilde  utenpå  dette
menighetsbladet.  Giveren  er  Gud,  Skaperen.  Og  på  ‘kortet’ som
følger buketten har Han skrevet, ved min hånd, inspirert av prest og
forfatter Jostein Ørum i andaktsboka ‘Telle dager’ (9.juli):

‘Kjære du,  som jeg har  så kjær.  Sammen med blomstene  fra  min
fantastiske hage får du også livets viktigste og svært verdifulle gaver:

TRO, HÅP og KJÆRLIGHET. Du trenger ikke å tenke på om du fortjener en slik gave, for du
får den kun av nåde, og jeg krever ingen gjenytelse. Bare at du tar imot, og ikke legger de bort,
men bærer de med deg der hvor du lever ditt liv. Jo mer de blir brukt, jo mere vil de prege livet
ditt på en god og positiv måte. Gavene vil bære deg gjennom alle dine dager, - de gode og de
vanskelige. Når blomstene har visnet, blomstrer troen. Når din kjære er død, lever håpet. Når alt
rundt deg synes å ha blitt mørkt, lyser kjærligheten.

TRO – bærer deg gjennom livet. Din tro forteller deg at det Jesus har sagt, det er sant, også hans
løfter om at en dag skal alle ting bli nye og hele.
HÅPET – bærer deg utover livet, gjennom døden – og videre. Det er ett håp for livet: at dagen i
dag  og  morgendagen  skal  bli  ny og god.  Det  er  ett  håp  for  evigheten:  at  døden  ikke  kan
overvinne livet! Du skal få leve utover døden, hos Meg! La ingen ta fra deg dét håpet!
KJÆRLIGHETEN – den holder deg oppe! Og kjærligheten blir større jo mere den deles. Den
er  det  beste  du  kan  gi  til  andre  mens  du  lever  midt  i  Skaperverket.  Guds  og  menneskers
kjærlighet gjør deg til det mennesket du er. Kjærligheten er verdt å leve for. Kjærligheten er
verdt å dø for.

Se på blomstene fra min ‘grøftekants-hage’, kjenn luktene og se på fargene. Dette er ett av mine
mange fotavtrykk på den jord jeg elsker. Om ikke lenge vil slike fotavtrykk forsvinne under
vissent  løv og kald snø,  men livet  vil  igjen oppstå,  for  mine ‘spor’ er  ikke døde.  De lever
gjennom gavene som alltid er tilgjengelige: TRO, HÅP og KJÆRLIGHET.
Kjærlig hilsen Gud, din Skaper. PS! Sønnen og Ånden hilser.’

Assisterende prest Marit Bjørnevik, hilser dere også med ønsker om en god høst fylt av tro, håp
og kjærlighet, - alt av bare nåde.

3 



MENIGHETSNYTT – Stavanger

Minneord.
       Hanne Elisabeth Angell-Olsen, 

døde  uventet  etter  en  kort  sykdomsperiode,
søndag  17.juli.  Hanne  Elisabeth,  som  fikk
navnet  Bethen  av  svært  mange,  ble  født
29.november 1960. Hun var den første av de
tre  døtrene  til  Anne-Beth  og  Hans-Petter
Angell-Olsen. Hun vokste opp på Ullandhaug
sammen  med  mor  og  far,  og  etter  hvert
søstrene Kari Margrethe og Christine. Bethen
hadde  en  fin  oppvekst,  fikk  mange  venner
både  på  skolen  og  i  nabolaget  og  i
Metodistkirkens store speidergruppe. Familien
var  engasjerte  og  aktive  i  menigheten,  så
Bethen  ble  både  døpt,  konfirmert  og  viet  i
kirken. 
Hanne Elisabeth og Jon Nordhus fikk 3 barn,
Petter,  Lasse  og  Hanne.  Barna  betydde  så
utrolig mye for Bethen og Jon, og de gledet
seg over å se de vokse opp. Det var et sjokk og
en stor sorg da pappa Jon døde brått for 11 år
siden. Bethen heiet på barna i årene etter og
fulgte de tett i lek og sport. Stor stas og glede
fikk  hun  oppleve  som  farmor  til  Chloe  og
Sebastian. De har nå bilder og minner fra fine
barneår  med en sprudlende,  kjærlig  og aktiv
farmor. 
Hanne-Elisabeth, Bethen døde 62 år gammel.
Hun ble begravet her fra kirken tirsdag 26. juli
og gravlagt på Eiganes gravlund. 

Vi ber om kraft og styrke for foreldre og resten
av  familien.  I  takknemlighet  Lyser  vi  fred
over hennes gode minne.  

Konfirmasjon
Søndag 8 mai var det en
stor  dag  i  menigheten
med  konfirmasjon  av
Daniel Mall Svendsen.
Det er modig å stå alene
som  konfirmant,  men
det  så  ut  som  han  og
familie,  og  venner
hadde  en  god  stund  i
kirken. Det var prestene
Marit  Bjørnevik  og

Torgeir Tveter som ledet og talte. Det var sang
av Flavia  Elisa  Olivieri  Askevold  og  Harald
Sævik.  Vi  ønsker  alt  godt  og  Guds  rike
velsignelse over Daniel.

Sommeren 
I  sommer  har  vi  hatt  Sommerandakter  i
sideskipet.  Det  har  vært  sang  og  andakt,  og
noen  ganger  et  tema  i  tillegg.  Det  hele  har
vært avsluttet med kirkekaffe og god samtale.
På  Årskonferansesøndagen  var  det  felles
gudstjeneste  med  Sandnes.  Det  var  leder  av
kirkelig dialogsenter, Lars Slettebø, som ledet
og  talte.  I  sommerandaktene  var  det  Anne-
Marie  Knaus  Knutsen  og  Marit  Dahl
Torgersen  som  hadde  ansvar,  i  tillegg  til
menighetens prester. Vi sier takk for innsatsen.

Takk til Aart Huurnink.
På Årskonferansen ble Marianne Munz valgt
som  ny  leder  i  Metodistkirkens  misjonsråd.
Hun overtar dette vervet etter Aart Huurnink.
Aart  har  hatt  denne
lederjobben  i  12  år,  og
kunne  derfor  ikke
gjenvelges.  Vi  sier  takk
for  stor  innsats,  og
ønsker Guds velsignelse
over  nye  oppgaver  i
Stavanger kommune. 
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MENIGHETSNYTT – Stavanger

Korsvandring Langfredag 

Hagen er et flott skue med alle sine roser

Dugnad må til 

Markering av 8 mai Frigjørings- og
veterandagen ved minneplaten i Kirkens hage

TORSDAG 6. OKTOBER 2022 KLOKKEN
19:00 I METODISTKIRKEN STAVANGER
Neil  Young  er  en  av  musikkhistoriens  store
personligheter. En som aldri har vært helt inne,
men som aldri har vært helt ute heller. En som
har fulgt sitt eget hjerte. Bånn ærlige tekster og
kompromissløst  engasjement,  og  mer
produktiv enn noensinne.
The Real Neils har spilt sangene hans i 22 år,
og  har  fått  et  rykte  som Norges  beste  Neil
Young  tribute-band.  Stikkord  er  et  variert
musikalsk  uttrykk,  og  vokalharmonier  a  la
CSN&Y. Denne gangen lar de elgitarene ligge
hjemme og gjør en akustisk konsertserie i nye
rom.  Først  ut  er  ærverdige  Metodistkirken  i
Stavanger.
The Real Neils er: Øyvind Steffensen – vokal,
gitar,  piano,  trekkspill;  Johannes  Bjerga  –
gitar, banjo, vokal,   Einar Lundegård – gitar,
lapsteel, mandolin, vokal, Hans Roger Hansen
–  munnspill,  metallofon,  piano,  sopelime,
vokal,  Svein  Olav  Joakimsen  –  bass,   Arild
Netteland – trommer.
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
SØNDAG 4. SEPTEMBER  
Kl.19.30 Sinnsrogudstjeneste. 
Hjerte til hjerte ved Torgeir Tveter – «Jeg er 
bare en pilgrim på denne veien…» Nattverd. 
Musikk og sang av Harald Sævik. Aya Muraki 
på fiolin. 
Kirkekaffe fra kl.18.45 i sideskipet.

Tirsdag 6. september 
Kl.12-14 Formiddagstreff. Bevertning. Kollekt
Torgeir Tveter kåserer over «Venn med dine 
følelser». 
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 7. september
Kl.18.00. Norskkurs 

Torsdag 8. september 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 11. SEPTEMBER - 
Vingårdssøndag 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Kirkekaffe.  
Kl.19.00 Taizebønn i St Petri. 

Tirsdag 13. september 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 14.september
Kl.18.00 Norskkurs 

SØNDAG 18. SEPTEMBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Kirkekaffe.   

Tirsdag 20 september 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet 
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale. 
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 21. september
Tur til Haugesunds i private biler. Vi deltar på 
formiddagstreff i Metodistkirken Haugesund. 
Avreise 9.30. 
Mer informasjon kommer. 
Påmelding til Torgeir Tveter 47243230 
Kl.18.00 Norskkurs 

Torsdag 22. september 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 25. SEPTEMBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Kirkekaffe.  

Tirsdag 27. september 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 28. september
Kl.18.00 Norskkurs 

Torsdag 29. september 
Kl.18.30?? Dialogkveld i Metodistkirken. 
«Fortellinger om diskriminering og veier til 
frihet» av Liv Mørland fra STL i Grenland 

SØNDAG 2. OKTOBER 
Kl. 19.30 Sinnsrogudstjeneste. Hjerte til hjerte
ved Torgeir Tveter. 
«Det eneste hun ønsket seg var en 
solskinnsdag». Nattverd. Kirkekaffe i 
sideskipet fra kl.18.45 

Tirsdag 4. oktober 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet.
Kl. 12.00 Formiddagstreff. «I Paulus sine 
fotspor i Tyrkia» ved Hilde Tveter                    
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 5 oktober
Kl.18.00 Norskkurs 
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Torsdag 6 oktober 
Kl.18.30 Kveldstanker
Kl.19.00 KYM
Kl.19.00 Konsert med REAL NEILS - 
SEARCHING FOR A HEART OF GOLD
Se egen omtale. 

SØNDAG 9. OKTOBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Kirkekaffe.  

Uke 41 skolens høstferie 

Søndag 16. oktober  
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Kirkekaffe.  
Kl.19.00 Taizebønn i Metodistkirken

Tirsdag 18. oktober 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet 
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 19. oktober
Kl.18.00 Norskkurs 

Torsdag 20. oktober 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM

HØSTOFFERHELG
LØRDAG 22. OKTOBER 
Kl.18.00. Felles høstfest i Sandnes.
Roy-Frode Løvland er gjest. 
Se omtale under fellesstoff. 

SØNDAG 23. OKTOBER 
Kl.11.00 Høsttakkegudstjeneste. Tove 
Synnøve Tveit taler. Torgeir Tveter leder.
Høstoffer til menighetens arbeid. Kirkekaffe.  

Tirsdag 25. oktober 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet 
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 26 oktober 
Kl.18.00 Norskkurs 

SØNDAG 30. OKTOBER - 
Bots- og bønnedag 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Torgeir Tveter. 
Kirkekaffe.  

Tirsdag 1. november
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet 
Kl. 12.00 Formiddagstreff.  Marit Dahl 
Torgersen forteller fra reise til Cuba. 
Bevertning. Kollekt                                           
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 2. november
Kl.18.00 Norskkurs 

Torsdag 3. november 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM

SØNDAG 6. NOVEMBER - Allehelgensdag
Kl.11.00 Gudstjeneste. Marit Bjørnevik og 
Torgeir Tveter. Minneord. Kirkekaffe.  

Tirsdag 8. november 
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver

Onsdag 9. november 
Kl.18.00 Norskkurs 

SØNDAG 13. NOVEMBER 
Kl.11.00 Gudstjeneste. Søndag for de 
forfulgte. Torgeir Tveter. Kirkekaffe.  
Kl.19.00 Taizebønn i St Petri. 

Tirsdag 15. november
Kl. 11.00 Bønnemøte i bønnerommet
Kl. 11.45 Lunsj og bibelsamtale.
Kl.19.00 Sangkoret øver.
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MENIGHETSKALENDER - Stavanger
Onsdag 16. november  
Kl.18.00 Norskkurs 
Torsdag 17. november 
Kl.18.30 Kveldstanker 
Kl.19.00 KYM
 

SØNDAG 20. NOVEMBER - 
Kristi kongedag 
Kl.11.00 Gudstjeneste. 
Markering av Global uke. Belys slaveriet.
Torgeir Tveter. Kirkelunsj.

Neste nr kommer ca midt november!

FELLESSTOFF

Webinar fra 
Metodistkirken i Norge

Metodistkirken  i  Norge  fortsetter  med  de
månedlige  webinarene,  Tro  som bærer,  som er
åpne for alle. De vil ta for seg ulike temaer som
kan være av interesse for mange.
Webinarene  vil  foregå  på  Zoom,  og  varer  i  1
time. Lenker blir lagt  ut på kirkens nettside og
Facebookside i forkant.
Her er en oversikt over webinarene:
20. september kl 09.00:
«Rekruttering» v/ Hilde Marie Øgreid Movafagh
Hilde Marie er rektor ved Metodistkirkens 
teologiske seminar, og førsteamanuensis og 
studentprest ved MF.
1. oktober kl 09.00:
«Kirke på nye måter» v/ Kjetil Sigerseth
Kjetil Sigerseth er leder av Naturlig 
menighetsutvikling (NaMu) i Norge.
15. november kl 09.00:
«Trosopplæring» v/ Lina Blikstad
Lina er nyansatt trosopplærer i Metodistkirken i 
Norge.
13. desember kl 09.00:
«Kirkens kommunikasjonsarbeid» v/ Emil 
Skartveit og Karl Anders Ellingsen
Emil er nyansatt daglig leder ved 
Metodistkirkens hovedkontor, og Karl Anders er 
kommunikasjonsrådgiver i Metodistkirken i 
Norge.
For ytterligere informasjon om webinarene – se
Metodistkirken  i  Norge  sin  hjemmeside  og
facebookside.

Årskonferansen i 
Langesund

Menighetene i Porsgrunn og Skien hadde laget
en fin ramme om årskonferansen i juni,  som
denne  gangen  var  lagt  til  Quality  hotel
Skjærgården. Fint vær stilte de også opp med!
Morgensamlinger,  forhandlinger  og  måltider
foregikk  på  hotellet,  med  bryggefesten  på
lørdag kveld som et høydepunkt. Her var både
god  mat,  og  flott  sang  og  musikk.
Kallsgudstjenesten var  i  Langesund  kirke  på
lørdag,  og  ordinasjonsgudstjenesten  i
Metodistkirken  Porsgrunn  på  søndag.  I
kallsgudstjenesten  var  begge  prestene  fra
Sandnes i aksjon – Charles Jourdan som en av
to  som  skulle  pensjoneres,  og  Hilde  Tveter
som en av to som ledet gudstjenesten. Charles
ble  presentert  og  takket  for  sin  tjeneste,  og
mottok  pensjonistnålen  av  biskop  Christian
Alsted.  På  søndag  ble  Albert  A.  Gjøstøl
(Halden)  og  Roy-Frode  Løvland  (Finnsnes)
ordinert til eldste. Forhandlingene var intense
og  til  dels  krevende  når  tidsrammen  var  så
pass kort, men de foregikk stort sett i en god
tone.
Mange var spente på hvordan vi skulle greie å
behandle  de  innkomne  forslagene  knyttet  til
homofili på årskonferansen. Det viste seg at vi
også denne gang greide å gjennomføre en god
prosess, som bygger videre på de vedtak vi har
gjort i denne saken fra 2019. Det var i 2019
årskonferansen gjorde intensjonsvedtaket om å
gå mot en kirke med to syn i dette spørsmålet.
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FELLESSTOFF
Så  er  det  store  spørsmålet  hvordan  vi  i
lokalmenighetene  skal  leve  med  disse
vedtakene.  Det  krever  at  vi  har  respekt  for
andres syn, og tåler å være uenig i enkeltsaker,
men  står  sammen  i  arbeidet  for  å  fremme
Guds  rike.  Vi  kan samtale  og  ha  dialog  om
tema, men alltid huske at når vi  snakker om
det som ikke berører oss personlig, så er det
andre  som  er  personlig  berørt.  Våre
menigheter  ønsker  å  være  en  inkluderende
menighet som arbeider for at folk skal føle seg
velkomne,  uavhengig  av  alder,  kjønn,
funksjonsevne,  hudfarge,  økonomisk  status,
kjønnsidentitet, eller seksualitet, og at det ikke
er  noen  begrensninger  når  det  gjelder
medlemskap,  lederroller  og  tillitsverv  i
menigheten. Vi vil at våre metodistmenigheter
skal preges av trygghet, trivsel og tilhørighet –
for alle.
Her  følger  pressemeldingen  som  kirkens
ledelse  har  sendt  ut  i  etterkant  av
årskonferansen:
METODISTKIRKEN ENIGE OM ET 
KOMPROMISS
Metodistkirkens årskonferanse som var samlet
i  Porsgrunn  24-26.  Juni,  behandlet  en rekke
forslag om samkjønnede vielser og muligheten
for at en menighet kan forlate kirken.
I  en  omfattende  konsensusprosess  valgte
årskonferansen  å  be  en  bredt  sammensatt
gruppe,  som  inkluderte  forslagsstillere  og
representanter  fra  forskjellige  teologiske
posisjoner, utarbeide et samlende forslag. Etter
mange innlegg fremført i en god og respektfull
atmosfære  som  tydeliggjorde  at  vi  ønsker  å
verdsette  og  gi  rom  for  ulike  synspunkter,
nådde konferansen frem til full konsensus.
Konsensusbeslutningen  sier  at  vi  fortsatt
ønsker å være del av United Methodist Church
og lojal mot kirkens ordning. Vi er bevisst på
at  det  er  en teologisk  og  etisk  spennvidde  i
Metodistkirken  i  Norge.  Samtidig  er  det  en
sterk vilje til å forbli en åpen og romslig kirke
hvor  ulikhetene  eksisterer  side  om  side  i
gjensidig respekt for hverandres oppfattelse og

aksis.  I  Metodistkirken  vil  ingen  bli  presset
eller  tvunget  til  å  handle  mot  sin
overbevisning.   
Det finnes bestemmelser i vår kirkeordning for
hvordan  en  menighet  kan  forlate
Metodistkirken.  Med  sitt  vedtak  sier
årskonferansen  at  den  ønsker  å  behandle
søknader fra menigheter som vil forlate kirken
med eiendom og formue, på en god måte.
Årskonferansen henstiller til biskop Christian
Alsted om å skape rom også for de som ønsker
å komme i gang med en inkluderende praksis
inntil endelige avgjørelser er på plass.
Metodistkirkens  høyeste  myndighet,
Generalkonferansen,  skal  i  2024,  efter  flere
koronarelaterte utsettelser, behandle et forslag
om  en  deling  av  kirkesamfunnet.  Dette  er
forhandlet  frem  mellom  ledere  som
representerer  forskjellige  fraksjoner  i  kirken
(The  Protocol  of  Reconciliation  and  Peace
through  Separation).  Som  ledd  i  denne
avtalen,  ble  det  besluttet  at  klagesaker  mot
prester  for  gjennomføring  av  en  samkjønnet
vielse, etter at de er reist, kan settes på vent.
Klagesaken vil  da  bli  fullført  når  kirken har
truffet  endelige  beslutninger,  hvilket  for
Norges vedkommende vil skje våren 2025 ved
Sentralkonferansen  for  Nord  –  Europa  og
Eurasia,  eventuelt  allerede  ved  en
ekstraordinær Sentralkonferanse i 2023.
Til  slutt  ba  Årskonferansen  den  bredt
sammensatte  arbeidsgruppen  «For  Kirkens
Fremtid»  gjenoppta  sitt  arbeid  med  særlig
sikte  på  ordinasjon,  lokalmenigheters
selvbestemmelse i spørsmålet om samkjønnete
vielser, samt prosesser for å forlate kirken.

Metodistkirkens ledelse:
Christian Alsted, biskop
Knut Refsdal, tilsynsprest
Ingull Grefslie, tilsynsprest
Emil Skartveit, daglig leder, Hovedkontoret
Martin Vestøl, påtroppende hovedstyreleder
Audun Westad, avtroppende hovedstyreleder
Ingerid Hoggen, nestleder Hovedstyret 
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FELLESSTOFF

Landssamling for prester 
og diakoner

07-10.  november  samles  alle  prester  og
diakoner til  landssamling. Denne gangen blir
det på Scandic Havna hotell på Tjøme. Også
dette året er det mye spennende undervisning
med  dyktige  foredragsholdere  –  som  Elisa
Stokka  (sjelesorg),  Ingunn  Aadland  (Det
gamle testamentet), Sven Tore Kloster (global
kristendom)  og  Stephen  Sirris  (ledelse
avfrivillige). Som vanlig blir det også god tid
til  bønn,  sang  og musikk,  sosialt  samvær og
rekreasjon,  noe  som  er  en  viktig  del  av  en
landssamling, for å bli enda bedre kjent med
hverandre, og styrke samholdet.

Charles Jourdan har blitt
pensjonist

Under Årskonferansen ble Charles  pensjonist.
Han  har  valgt  å  ikke  bli  utnevnt  som
assisterende  prest  til  Sandnes,  slik  han  har
vært de siste årene. Det betyr ikke at han ikke
lenger  blir  å  se  i  prekestolen  eller  andre
sammenhenger,  bare  at  det  ikke  blir  så  ofte
som  før.  Han  er  fortsatt  prest,  og  er  nå
pensjonert  eldste,  som det  offisielt  heter.  Vi
takker  Charles  for  hans  flotte  tjeneste  som
prest/assisterende  prest  i  begge  våre
menigheter,  og vi  er  takknemlige  for  at  han
fortsatt  vil  være  engasjert  i  menigheten.  Vi
ønsker  Charles  Guds  velsignelse  over
pensjonist-tilværelsen, liv og tjeneste!

Nypensjonerte: Charles Jordan og Solfrid
Johansen. Foto: Karl A. Ellingsen/BB

Nye konfirmanter
Også  dette  året  er  det  konfirmanter  både  i
Stavanger  og  Sandnes,  og vi  vil  som vanlig
samarbeide  om  undervisningen.  De  fleste
samlingene vil vi  ha i Sandnes, og vi  starter
opp 6.september. Det vil bli samlinger annen
hver  tirsdag,  og  konfirmantlærere  er  Marit
Bjørnevik  og  Hilde  og  Torgeir  Tveter.
Konfirmanten  i  Sandnes  heter  Arnt  Mikael
Sørensen.  Han  bor  i  Sandnes,  og  er  døpt  i
menigheten.  Han  vil  bli  presentert  i
familiegudstjenesten i september.
I Stavanger er det Natalie Mall Mikkelsen som
er årets konfirmant. Hun bor nå i Hommersåk.
Hun  er  døpt  Stavanger,  og  er  aktiv  i
menigheten sammen med familien. 

Felles høstfest med 
besøk fra Finnsnes

Lørdag  22.oktober  arrangerer  Stavanger  og
Sandnes høstfest sammen i Sandnes. Da er vi
så heldige å få besøk av Roy-Frode Løvland.
Han  ble  ordinert  til  eldste  (prest)  under
årskonferansen  i  sommer,  og  er  ansatt  som
prest i Metodistkirken på Finnsnes. Roy-Frode
er også en dyktig musiker, og har skrevet flere
sanger som blir brukt mye i menigheter over
hele landet. På festen vil han dele sin tros og
kallshistorie,  og
han  vil  også
synge  og  spille.
Det  blir  kvelds-
mat, og kaffe og
kaker, og god tid
til  hyggelig
fellesskap  rundt
bordene.
Kanskje  blir  det
en  liten  ut-
lodning også?
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TILLITSVALGTE STAVANGER 2022/20023

MENIGHETSRÅD

Leder: Håvard Jøranson

Nestleder: Emma Olivieri Askevold

Sekretær: Per-Endre Bjørnevik

Menighetens prest: Torgeir Tveter

Leder for økonomi og eiendomsutvalg: Per-Endre Bjørnevik

Leder for personalutvalg: Susanne Mall

Leder for nominasjonskomite: Menighetsprest

Leder for MED-utvalget (misjon, evangelisering og diakoni):

Emma Olivieri Askevold

Kontaktkvinne (Metodistkirkens kvinner): Torunn Herabakka

Legdelegatene til Årskonferansen: Susanne Mall, Anette Riise

Velges av andre: Barne- og ungdomsrådets leder: velges av BUR:

MENIGHETSRÅDETS ARBEIDSUTVALG (AU):

Menighetsrådets leder og sekretær, personalkometens leder, økonomiansvarlig og

Menighetsprest

Legdelegatene til Årskonferansen 2021-2024

I: Susanne Mall

II: Anette Riise

Varadelegat: Randi Sunde Thorsen, Emma Olivieri Askevold

ADMINISTRATIVE UTVALG

Personalutvalg:

Leder: Susanne Mall

Valgt for 3 år: Bernhard Sigvart Grønberg

Valgt for 2 år: Susanne Mall

Valgt for 1 år: Astrid Khan

Ex officio: Menighetsrådets leder, menighetsprest og legdelegater

Pastor og ansatte møter etter KOs bestemmelser.

Nominasjonskomite:

Leder: Menighetsprest

Valgt for 3 år: Harald Olstad

Valgt for 2 år: Anne-Marie Knaus Knudsen

Valgt for 1 år: Kirsten Egge

ØKONOMI OG EIENDOMSUTVALG

Leder: Per-Endre Bjørnevik
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Paul Fridtjov Brekklund, Marit D Torgersen, Øivind Gabrielsen

Annette Riise, Randi Sunde Thorsen, Kontakt person fondsselskapene: Paul Fridtjov

Brekklund Ex officio: Vaktmester, menighetsrådets leder og menighetsprest

VIRKSOMHETSRÅD

MISJON, EVANGELISERING og DIAKONI (MED)

Leder: Emma Olivieri Askevold, Marianne Olstad, Annette Riise, Sigrunn Klinkenberg,

Arild K. Gabrielsen, Kirsten Egge

Besøkstjeneste:

Arild K. Gabrielsen, Marit Bjørnevik, Emma Askevold, Sigrunn Klinkenberg og Presten.

Planleggingsgruppe for Menighets- og misjonsutlodning:

Leder: Marit Dahl Torgersen og Torunn Herabakka, menighetsprest ex officio

ANDRE TILLITSVALGTE/ FUNKSJONER

Revisor - Underregnskaper: Harald Thorvald Olstad

Kontrollør hovedregnskap: Ragnhild O. Opsahl

Avholdsfolkets fellesutvalg: Reidun Sirevaag

Representanter til Samarbeidsrådet for tros og livssynsorganisasjoner:

Torgeir Tveter og Hege Bergjord

Kollektører og kollekttellere: Tjenestegruppene

Ansvarlig for menighetens hjemmeside: Torgeir Tveter

Ansvarlige for menighetens Facebook/Instagram side: Torgeir Tveter

Redaksjonskomite for Menighetsbladet: Torgeir Tveter, Hilde Tveter,

Marit Bjørnevik og Jan Nicolaisen

Leder bønnemøte: Åse Thoresen.

Leder bibeltimen: Torgeir Tveter

Ansvarlig for kirkens hage: Turid Frafjord, Torunn Herabakka, Astrid Khan

Organisasjoner

Metodistkirkenes Kor

Leder: Reidun Sirevaag,Kasserer: Sigrunn Klinkenberg

Metodistkirken kvinner: Torunn Herabakka

KYM

Koordinator: Torunn Herabakka,Sekretær: Marit D Torgersen

Styremedlem: Marit Bjørnevik,Kasserer: Ragnhild O. Opsahl

Barne og ungdomsrådet (MBU) valgt i eget årsmøte

Leder:

Kasserer: Emma Olivieri Askevold, Søndagskole: Anne-Marie Knaus Knudsen

Hjemme hos: Emma Olivieri Askevold , Aktivitetsdag: Torunn Herabakka
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TILLITSVALGTE SANDNES 2022/20023
Menighetsrådet:
Menighetsrådets leder: Per Skarung
Menighetsrådets sekretær: Heather Jourdan - gjenvalgt 
Kasserer: Jan Ivar Nicolaisen
Medhjelpere: Marit Anne Almås og Thor Ingolf Helgesen
Prestene: Hilde Tveter og Charles Jourdan (brannvern/HMS)
Legdelegat Årskonferansen: Jan Ivar Nicolaisen
Varadelegat Årskonferansen: Cathrine Skarung 
Menighetsrådets arbeidsutvalg består av: leder, kasserer og begge prestene

Personalkomiteen:
Personalkomiteens leder: komiteen fikk fullmakt til å selv velge leder
Medlem: Cathrine Skarung
Medlem: Kari Elise Handeland 
Medlem: Eli Kulsrud
Medlem: Gretha Nicolaisen
Ex officio: Prest og legdelegat

Programkomiteen:
Cathrine Skarung
Charles Jourdan
Hilde Tveter
Christina S. Hanssen - ny
Benedikte S. Larsen - ny

Nominasjonskomiteen:
Nominasjons-komiteens leder: Prest Hilde Tveter
Medlem: Rolf Undal
Medlem: Heather Jourdan
Menighetsrådet fikk fullmakt til å velge nytt medlem

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

Nattverdmedhjelper: Heather Jourdan
Ansvarlig for hjemmeside/facebookside: Hilde Tveter, Jan Nicolaisen, Cathrine 
Skarung 
Teknisk leder: Jan Nicolaisen
Historiker: Per Skarung
Kollektører: Per Skarung, Odd Egil Larsen og Rolf Undal
Tellere: Per Skarung, Rolf Undal og Charles Jourdan
Regnskapskontroll: Charles Jourdan
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MENIGHETSKALENDER - Sandnes
SØNDAG 04.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Tema: Håp. Sang og musikk av 
Christina Stangeland Hanssen. 
Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 05. september:
Kl.17.30: Speider. Tur til Bærheimsnuten. 

Tirsdag 06.september:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: 
Hilde Tveter Tema: Metodistkirkens historie 
og teologi i ord og bilder. Sang og musikk: 
Carl Waylon Nelson. Bevertning. 

Onsdag 07.september
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

SØNDAG 11.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Temagudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Tema: Kjærlighet. 
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. 
Nattverd. Søndagsskole. Kirkekaffe

Mandag 12. september:
Kl.17.30: Speider. Tur til Skogsfjell. 

Onsdag 14.september:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. Vi tar med 
matpakke og drikke, og går tur ulike steder i 
vårt område. 

SØNDAG 18.SEPTEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade ved speiderne og Hilde Tveter. 
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. 
Konfirmantpresentasjon. Kirkekaffe. 
Speidernes dag med grilltur etter 
gudstjenesten. 

Mandag 19. september:
Kl.17.30: Speider. Båltur til Dalestranden. 

Onsdag 21.september
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

SØNDAG 25.SEPTEMBER:
Kl.18.00: Merk tid! 
Kveldsro i kirken ved Hilde Tveter. Sang og 
musikk av Christina Stangeland Hanssen.  
Lystenning, bønn og nattverd. 
Kirkekaffe fra kl.17.30 

Mandag 26. september:
Kl.17.30: Speider. Båltur til «Svanesjøen». 

Onsdag 28.september:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. Vi tar med 
matpakke og drikke, og går tur ulike steder i 
vårt område. 

SØNDAG 02. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Diakonidagen markeres. 
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Mandag 03. oktober:
Kl.17.30: Speider. Båltur til Søsterhyttå. 

Tirsdag 04.oktober:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. 
Musikk ved Lars Idars.  Bevertning

Onsdag 05.oktober
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

SØNDAG 09.OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Charles Jourdan. 
Sang og musikk av Christina Stangeland 
Hanssen.  Kirkekaffe. Ingen søndagsskole pga 
høstferie.

Onsdag 12.oktober:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. Vi tar med 
matpakke og drikke, og går tur ulike steder i 
vårt område. 
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MENIGHETSKALENDER - Sandnes
SØNDAG 16. OKTOBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. Nattverd. 
Kirkekaffe. Ingen søndagsskole pga høstferie.

Mandag 17. oktober:
Kl.17.30: Speider. Båltur til Alsvik. 

Onsdag 19.oktober
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

Lørdag 22.oktober:
Kl.18.00: Felles høstfest for Stavanger og 
Sandnes i Sandnes. Kveldens gjest: Prest i 
Metodistkirken Finnsnes, Roy-Frode Løvland.
Bevertning. Utlodning

SØNDAG 23.OKTOBER:
Kl.11.00: Høsttakkegudstjeneste ved Hilde 
Tveter. Preken og sang av Roy-Frode Løvland.
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. 
Søndagsskole. Kirkekaffe. 

Mandag 24. oktober:
Kl.17.30: Speider. Høsttur til Arboretet.

Onsdag 26.oktober:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. Vi tar med 
matpakke og drikke, og går tur ulike steder i 
vårt område. 

Lørdag 29.oktober:
Kl.15.00-17.00: Familiesamling. Sang, lek, 
aktiviteter, samling med Jesusfortelling, og 
mat.

SØNDAG 30. OKTOBER:
Kl.18.00: Merk tid! Kveldsro i kirken ved 
Hilde Tveter. Musikk ved Marit Anne Almås.  
Lystenning, bønn og nattverd. Kirkekaffe fra 
kl.17.30 

Tirsdag 01.november:
Kl.19.00: Treffpunkt Sentrum. Dagens gjest: 
Jøran Oseland fra Arboretet. Musikk ved Marit
Anne Almås. Bevertning.

Onsdag 02.november
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

SØNDAG 06.NOVEMBER:
Kl.11.00: Gudstjeneste ved Hilde Tveter. 
Allehelgensdag. Minneord og lystenning. 
Musikk ved Christina S Hanssen. Nattverd. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Mandag 07. november:
Kl.17.30: Speider. Innemøte. 

Onsdag 09.november:
Kl.11.00-13.00: Turgruppe. Vi tar med 
matpakke og drikke, og går tur ulike steder i 
vårt område. 

SØNDAG 13. NOVEMBER:
Kl.11.00: Fellesgudstjeneste i Sandnes kirke. 
Søndag for de forfulgte.

Mandag 14.november: 
Kl.17.30 Mandagsmiddag og speider.  

Onsdag 16.november
Kl.11.00-14.00: Kreativ kafè. Kaffe, vafler, 
håndarbeid, sangstund og individuell 
dataopplæring

Lørdag 19.november:
Kl.11-15.00: Misjonsmarked. 
Salg av håndarbeider, utlodning og kafeteria

SØNDAG 20. NOVEMBER:
Kl.11.00: Familiegudstjeneste med 
speiderparade ved speiderne og Hilde Tveter. 
MBU-dag. 
Musikk ved Nhat Minh Nguyen. 
Bokutdeling til barna. Kirkekaffe.

Neste blad kommer ca midt i november!
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Vi gratulerer!

1.oktober fyller Karin Sørensen 90 år, og i den
anledning  har  jeg
tatt en liten prat med
henne i hennes nye,
koselige  leilig-het
på  «Huset  vårt».  I
over 50 av de 90 år
har  Karin  bodd  i
Sandnes, og vært et
trofast  og  aktivt
medlem  i  vår
menighet. Men livet
startet et annet sted.

Hvor er du født og oppvokst?
Jeg  vokste  opp  på  Grønli  i  Eidanger,  med
Porsgrunn  som  nærmeste  by.  Det  er  en
kjempefin plass! 
Hvordan fikk du kontakt med Metodistkirken?
Jeg  gikk  på  søndagsskole  og  speider  i
Metodistkirken i Porsgrunn. Jeg var også med
i en sanggruppe som ung voksen. Jeg er veldig
glad i sang og musikk- særlig de gode, gamle
Sions harpe-sangene. Det var også i kirken jeg
traff  mannen  min  Kjell.  Han  var  sønn  av
presten i menigheten, og skulle også selv etter
hvert  bli  prest.  Han  tok  sin  utdannelse  på
Øverås i  Gøteborg.  Så da ble  du prestekone
da?
Vi måtte nok vente med å gifte oss til Kjell var
ferdig med studiene. Slik var det i kirken den
gangen.  Men  jeg  flyttet  etter  hvert  til
Gøteborg,  og  fikk  meg  jobb  der.  Hjemme  i
Porsgrunn  hadde  jeg  jobbet  i  en  bok  og
papirhandel,  men i Gøteborg ble det arbeid i
en  tekstilfabrikk.  Og  da  jeg  kom  hjem  fra
Gøteborg, tok jeg eksamen i kjole og linsøm
på Fagskolen.
Men da Kjell var ferdig med studiene ble det
bryllup?
Ja,  vi  giftet  oss  i  Porsgrunn i  1957, og fikk
vårførste ansettelse  i  Levanger.  Siden ble det
flytting til Oslo, da Kjell ble ungdomssekretær
i  Metodistkirkens  ungdomsforbund.  Da
boddevi  i  en leilighet  i  Immanuelkirken  på 

Bjølsen.  I  denne  perioden  var  vi  også
bestyrerpar  på  Metodistkirkens  leirsted
Solløkka i Sandefjord. 
Og dere var småbarnsforeldre?
Ja, i denne perioden ble Sissil og Tormod født,
og etter hvert kom også Heidi.
Men så fikk Kjell tjeneste i Sandnes. Når kom
dere hit?
Det var i 1968. Jeg var hjemmeværende til å
begynne med, men tok en del hjemmesøm og
strikket  for   Sandnes ullvare.   Men  så  tok
jegmeg julejobb i en bokhandel,  og det likte
ikke menighetsrådet! En prestekone skulle jo
være  hjemmeværende!  Men  da  det  senere
åpnet  seg  en  mulighet  for  fast  jobb  hos
Goggen kolonial, så begynte jeg der.
Du  har  vært  involvert  i  mye  i  menigheten.
Hvilke verv og oppgaver har du hatt?
I  veldig  mange  år  var  jeg  kasserer,  og  har
dermed også sittet lenge i menighetsrådet. Jeg
var  «fast  inventar» på  kjøkkenet.  En  dag  vi
skulle til kirken, og jeg ikke hadde kake med,
spurte Kjell: Hvor er kaken? Det har blitt en
del kaker. En av de siste tingene jeg har vært
engasjert i, var Kreativ kafè som vi startet opp
for noen år siden.
Trives du i Sandnes? Og i din nye leilighet?
Jeg  trives  godt  i  Sandnes,  men  jeg  kommer
alltid til å savne Porsgrunn. Det er byen min.
Jeg er heldig som nå har fått flytte inn i en fin
og godt tilrettelagt leilighet. Jeg regner med at
jeg vil bli mer kjent, og at det vil føles enda
mer som hjemme etter hvert.
Hva har troen betydd for deg gjennom et langt
liv?
Troen har betydd alt. Hva skulle jeg gjort uten
den? For meg er den en selvfølgelighet, og en
naturlig  del  av  livet.  Når  vi  nå  sitter  og
snakker sammen, så er det rart å tenke tilbake
på alt som har skjedd. 
Til slutt, Karin, har du noen håp og drømmer
for menigheten du har tilhørt i over 50 år?
Jeg  drømmer  om at  det  skal  komme  mange
barn og barnefamilier, og at det skal bli en stor
søndagsskole.  
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MENIGHETSNYTT – Sandnes
Bytte av organist 

Camilla My Hanh Do har sluttet som organist
i menigheten, etter at hun har vært hos oss i 3
år.  Camilla  var  bare  13  år  da  hun  begynte.
Allerede da var hun god, og i løpet av disse
årene har hun utviklet seg veldig bra. Nå har
hun akkurat begynt på videregående skole, og
hun  har  ikke  tid  til  å  prioritere  spilling  på
samme måte som før. Men hun er villig til å
være vikar, om det skulle bli behov for det. Vi
takker  Camilla  for  hennes flotte  tjeneste,  og
ønsker  henne  lykke  til  videre  i  livet.  I  juli
begynte vår nye organist Nhat Minh Nguyen.
Han er en bekjent av Camillas familie, og vi er
takknemlige for at de formidlet kontakt  med
ham. Nhat har akkurat fylt 18 år. Han går på
musikklinjen ved Vågen videregående skole,
og er  elev i  piano  ved  Sandnes  kulturskole.
Han  har  også  lært  orgel  i  ett  år  ved
kulturskolen  i  Stavanger,  og  vært  organist

under   vietnamesiske
messer  i  den katolske
kirke  i  Stavanger.
Nhat vil spille hos oss
ca.  2  ganger  pr.
måned,  og  vil  nok
spille  både  orgel  og
flygel. Vi ønsker Nhat
vel-kommen  til  oss,
og  gleder  oss  til
samarbeid!

Flygel og lysglobe
Det er  nå godt over 3 år  siden vi  startet  en
tangentaksjon  for  å  samle  inn  penger  til  et
flygel, og nå er flygelet endelig på plass! Da
Metodistkirken i Hamar ble lagt ned i fjor, ble
vi tilbudt å overta flygelet derfra. Det er et ca.
15  år  gammelt  Wendl&Lung.  Flygelet  ble
hentet  på  Hamar  i  slutten  av  juni,  og  Per
Skarung  var  ansvarlig  for  transporten.  Han
hadde  med seg  flere gode hjelpere – både fra 

Hamar  og  Sandnes.  De  gjorde  en  strålende
jobb! 

Tusen  takk!  Og  da  flygelet  var  vel  i  hus,
overtok Jan Inge Almås jobben med å gå over
det, gi det en god service og stemme det. Da
vet vi at flygelet er i de beste hender! Jan Inge
anbefaler at vi også bør skifte bass-strenger, så
det  vil  vi  nok  gjøre  etter  hvert.  I  flygel-
aksjonen fikk vi inn nesten 45 000 kroner. En
del av disse pengene er nå brukt til transport
og service. Resten vil bli brukt til innkjøp av

bass-strenger.  Tusen
takk til Metodistkirken i
Norge  og  Hamar
menighet for at vi  fikk
overta flygelet, og takk
til  alle  som har  bidratt
til  at  vi  nå  har  et  flott
instrument  til  bruk  i
kirken vår! Vi har også
lenge  ønsket  oss  en

lysglobe, og vi er veldig takknemlige for at vi 
fikk  overta også denne  finne lysgloben  fra
Hamar. Det er fint å kunne tenne et lys og be
en bønn, når man kommer inn i kirke-rommet
før guds-tjenesten.

Tusen takk
I anledning min 85 årsdag: Hjertelig takk for
gildt besøk av Hilde prest: Og vakre blomster
fra menigheten. Det satte jeg stor pris på!

Hilsen Kari Lye

Hjertelig takk for gaver og blomster til 
bursdagen min.

Hilsen Kari Elise Handeland
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DET SKJER – Sandnes
Kveldsro i kirken

Det  siste  året  har  vi  forsøkt  å  ha  noen
sinnsrogudstjenester,  med  noe  varierende
deltagelse  og respons.  Vi  vil  gjerne  fortsette
med  2-3  kveldsgudstjenester  i  halvåret,  men
kaller det nå i stedet «Kveldsro i kirken». Det
blir  ikke  en  sinnsrogudstjeneste,  men  henter
elementer  derfra,  som  bønnevandring,
lystenning og nattverd, god sang og musikk og
refleksjon  over  et  tema.  Dette  er  en  enklere
gudstjeneste,  hvor  man kan senke  skuldrene,
og nyte kveldsroen, kirkerommet og det som
skjer der gir. Kirkekaffen blir en halv time før
samlingen.  Datoer  i  høst  er  25.september og
30.oktober.

Misjonsmarked
Lørdag 19.november fra kl.11.00-15.00 er det

misjonsmarked.
Da  blir  det  salg
av  håndarbeider,
julekaker  og
syltetøy. Det blir
loddsalg både på
forhånd  og  på
selve  dagen,  og

det  blir  tombola  for  barna.  Og  selvsagt
kafeteria. All inntekt går til misjons-prosjektet
vårt- et ungdomssenter i landsbyen Hamilton i
Sierra Leone. Vi tar med glede imot gevinster
–  både  til  den  store  utlodningen,  til
dagsutlodning og til barnetombola. Vi trenger
også kaker til kafeteriaen. Vi gleder oss over
den storemisjonsinteressen, og er takknemlige
for alle som bidrar på ulike måter i forbindelse
medmisjonsmarkedet. 

DETSKJEDDE – Sandnes
  Konfirmasjon
Siste søndag i april var en stor dag. Da hadde
vi  konfirmasjon  for  første  gang  på  5  år.
Konfirmanter  var  Taletta  og  Thorbjørn
Helgesen. De deltok aktivt i gudstjenesten,. 

med  skriftlesning  og  dramatisering  av
bibelteksten om Maria Magdalena som møter
den oppstandne Jesus. Det var også en fin og
høytidelig  forbønnshandling.  Vi  ønsker

Taletta  og
Thorbjørn Guds
velsignelse over
fremtiden,  og
takker  for  alle
gode stunder vi
hadde  sammen
gjennom
konfirmantåret

Gatefessten inne på grunn av været!

Camilla My Hanh Do 
ble takket for tre års 
flott tjeneste som 
organist i menighetn.
Vi ønsker Camilla lykke
til videre i livet.

Flygelet  ble  tatt  i  bruk  på  samlingsdagen.
Marit Anne Almås og Benedicte S. Larsen  sto
for musikken.
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SANDNES MS
Speidervåren 2022 ble ekstra kjekk, da mange av restriksjonene fra Pandemien 
ble avsluttet. Det førte til en fantastisk 17. mai-feiring der speiderne ble med 
både på flaggheising om morgenen og Flaggborgen i Barnetoget. Vi kunne også 
reise på telttur til Høle helgen etter og hadde et fantastisk vær. Kjekt å være 
speider på tur! Selve speidervåren ble avsluttet med grilltur til den nye 
gapahuken ved fjogstadvannet, men nå tilbake til ekte Vestlandsvær…
Speidergruppa starter speiderhøsten mandag 29. august, vi er spent på om det 
dukker opp noen nye ansikter, for vi har plass til mange flere. Vi har laget et 
program fram til Nyttår og vil holde oss utendørs tidlig på høsten, men trekker 

inn i november/desember.
Vår første hyttetur på 2 ½ år finner sted på Haugli i slutten av september. Da vil det fortsatt være
mulig med bading, padling, geocash, grilling, bål og alt det andre kjekke.. Tommel opp for det!

Hilsen Sandnes MS
- Din speidergruppe
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    Returadresse:

                                                                           Metodistkirken
    Vaisenhusgt. 7

                                                                                 4012 Stavanger
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