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I MARKA

Kjære menighet,

VELKOMMEN TIL NYE KONFIRMANTER

Nå har vi tatt ‘tempen’ på oss selv igjen. Det foreligger
nye resultater fra sommerens NaMu-undersøkelse.
Det enkle resultatet er at vi har blitt bedre - stort sett
over hele linja! Relasjonene har blitt varmere, strukturene bedre, lederskapet bedre, etc. Det er absolutt
grunn til å glede oss over framgangen. Samtidig må
vi ta oss sammen og jobbe enda bedre med de feltene der vi skårer lavest - f.eks. åndelig tilhørighet og
åpenhet for nye. Les
resultatene på www.
imarka.no og send oss
gjerne forslag til hva
vi kan gjøre for å bli
bedre basert på det du
leser der.

Per Reidar Ørke
Menighetsrådsleder

Gleden er stor, også i år skal vi få oppleve masse alle sammen!
kjekt med flotte konfirmanter her i Madlamark.
Rundt 80 ungdommer skal møtes utover høsten til
Søndag 12. september klokken 11.00: Presenulike samlinger der fokus er å bli bedre kjent med
tasjonsgudstjeneste
hverandre, oss selv og med Jesus.
Søndag 3. oktober klokken 11.00: Presentasjonsgudstjeneste for de konfirmantene som følVi håper dette blir et kjempefint år for konfirmanger tilrettelagt opplegg.
tene og deres familier. Konfirmantene møtes til
Søndag 28. november klokken 11.00: Lysmesse
undervisning stort sett onsdager i kirken. I tillegg
der konfirmantene medvirker.
skal de delta på ulike gudstjenester. Vi håper kirken
blir full av barn og ungdom, unge voksne og eldre Kontaktperson, konfirmantarbeidet: Kateket Anita
voksne de søndagene konfirmantene spesielt skal Skretting. Tlf: 51 84 04 00. e-post:
delta i gudstjenestene. Velkommen skal dere være anita.skretting@stavanger.kommune.no

”Noen kommer, noen går, noen dør i livets vår.
Stjerner lyser hvite”

”Det er det beste for dere at jeg går bort. For hvis
jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til
dere”, Joh. 16, 7

Utenfor prekestolen:
Det beste for dere
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I Roskilde domkirke i Danmark ligger 38 dan

Vennlig hilsen,
Sigfred Sørensen

Nå i tiden etter pinse, vil Ånden lede oss stadig
nærmere Jesus, slik at vi med frimodighet og begeistring kan si: Jeg vet hvem jeg tror på! Han gir
meg det beste og det uforanderlige!

Hva er den fulle sannhet? Bare de færreste av
oss er vel så sikre på det. Men om jeg ikke alltid
vet hva sannheten er, vet jeg hvem den er: Jesus
Kristus!

Hvis vi lever i en etterkristen tid, betyr det at de
fleste har avskrevet den kristne tro som uaktuell
og foreldet. Det kan saktens være tegn som tyder
på det. Men likevel står det fast at Gud lever og
arbeider. Jesus går ikke lenger blant oss, men vi
har fått Den hellige Ånd. Og Ånden skal veilede
oss til den fulle sannhet, sier Jesus.

Det er mange som mener at vi lever i en etterkristen tid. Dem førkristne tid har vi hørt om, da
folket her oppe i nord tilbad Odin og Tor og hadde
hedenske skikker, der bl.a. menneskeverdet stod
lavt i kurs.

Mister vi Jesus, mister vi ikke bare det fundamentet som samfunnet vårt har vært bygd opp på
i nesten 1000 år, men vi mister det vi er skapt til å
leve i: Fellesskapet med Gud.

Jesus taler til en flokk disipler som er urolige og
redde. Jesus skal nemlig forlate dem, og de synes
det er det verste som kan skje. Kanskje det er
flere som burde være redde for det, også i dag:
Har Jesus forlatt oss? Eller er det vi som har forlatt
ham? Hvordan står det til med det livet som startet
i dåpen, har det fått den næring det trenger for å
vokse?

Slik setter en kjent vise ord på det omskiftelige,
og slik opplever vi det jo i menneskelivet. Mye
forandrer seg.

Utenfor prekestolen:
Fritt utsyn!

Nye NaMu-resultater
Rett før sommerferien utførte vi i Madlamark menighet vår andre
menighetsundersøkelse i Naturlig Menighetsutvikling (NaMu). 30
personer ble valgt ut til å bli med på undersøkelsen og resultatet er
presentert i en rapport dere finner på nettsidene våre (www.imarka.
no). Rapporten viser også utviklingen siden vår første NaMu undersøkelse høsten 2008.
NaMu definerer 8 såkalte kvalitetstegn, disse er Utrustende Lederskap, Nådegavebasert Tjeneste, Engasjert Trosliv, Hensiktsmessige
Strukturer, Inspirerende Gudstjeneste, Livsnære Grupper, Behovsorientert Evangelisering og Varme Relasjoner. Resultatet denne gangen
viser at vi generelt sett har hatt en positiv utvikling med oppsving på
flere kvalitetstegn.
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Hensiktsmessige Strukturer har hatt et kraftig oppsving, men det er
også gledelig at Varme Relasjoner og Livsnære Grupper har hatt en
positiv utvikling. Det kvalitetstegnet som var lavt i 2008 og som forblir
lavt også nå i 2010 er parameteren Engasjert Trosliv.
Det vurderes nå hvordan MR og menigheten tar dette videre.
(Blå linje=2008, Oransje=2010)

Dynamisk utvikling
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Diakon til Madlamark menighet.

overgang.

Den 1. august i år fikk vi ny diakon til vår menighet.
Det er Tine Bertelsen fra Homersåk.
Tine er 36 år, singel, og har bodd i Madlamark i 11
år. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 2000 og tok
så diakonutdannelse ved Menighetssøsterhjemmet
i Oslo i 2001-2002. Året etter tok hun kristendom
grunnfag ved Misjonshøyskolen i Stavanger. Hun
arbeidet et år som diakon før hun begynte i arbeid
som barne- og ungdomsarbeider i Stavanger region av NMS. Der var hun i 3 ½ år. I 2007 begynte
hun så som diakon i St. Petri menighet, hvor hun
har vært til hun nå kom til Madlamark.

Tine synes det er spennende med nye utfordringer,
samtidig som hun synes det er bra med det kjente
og trygge. Det var opprinnelig ikke hennes mening
å søke denne stillingen hos oss. Etter mange
runder med seg selv var hun kommet fram til at
hun ikke skulle søke, men etter å ha vært med i
arbeidet med tilrettelagt konfirmasjon det siste året,
kom lysten til å gå inn i arbeidet i menigheten.
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Hun er tilsatt i 50 % stilling, hvorav 30 % skal
brukes i arbeidet med tilrettelagt konfirmasjon i
Madlamark menighet og 20% til vanlig diakonarbeid i menigheten. Hun er også i 50% stilling
tilknyttet Stavanger bispedømme som inkluderingsrådgiver i arbeid med mennesker med utviklingshemming. Hun tjener således på en måte «flere
herrer», men det er jo egentlig den samme Herre.
Det siste skoleåret har hun alt vært inne i arbeidet
med tilrettelagt konfirmasjon, så det blir ingen stor

Hun synes det er svært meningsfylt å arbeide med
mennesker med utviklingshemming. Hun får gi noe
av seg selv og synes hun får svært mye tilbake.
«Vi trenger nok alle å få ta i bruk flere sider av oss
selv», sier hun.
Tine er glad i samtalen og hun vil gjerne så langt
hun kan være tilgjengelig for en prat. Hun har hørt
mye godt om Madlamark menighet og har til nå
bare truffet hyggelige mennesker. Her er mange
å støtte seg på og hun liker å arbeide i team. Det
viktige for henne ved å arbeide i en menighet er
det inkluderende fellesskapet.

Vi ønsker Tine lykke til med arbeidet og håper hun
vil trives hos oss. Velkommen Tine!
Svein Vidnes

Velkommen til miniklubben!
Hver torsdag mellom kl. 10.00-12.00 møtes
babyer og barn under skolealder, ifølge med
voksne, til lek, samlingstund og koselig samvær med andre i bydelen vår.
Velkommen!
Torsdag 3. juni dro miniklubben på tur til
Gausel fritidsgård. Det var en stor opplevesle
for alle! Vi så kuer, sauer og mange fugler.
Vi grillet og koste oss. Lekeplassen var også
et kjekt sted å være for de fleste. En fin avsluttning før sommeren!
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Velkommen til Madlamark
kirkes søndagsskole
I Madlamark kirke er det søndagsskole der vi
ønsker alle barn velkommen! Søndagsskolen
begynner klokken 11.00 i kirkerommet. Vi er
først med på litt av gudstjenesten før vi går
ned i kirkekjelleren og har søndagsskole. Alle
barn er velkommen, de under 3 år helst sammen med en voksen.
Hovedleder i søndagsskolen er HILDE
VIDNES, tlf: 91610984

Datoer for søndagsskolen høsten 2010:
22 august
29 august
5 september
12 september
3 oktober
31 oktober
7 november
5 desember
12 desember
HÅPER VI FÅR SE DITT BARN PÅ
SØNDAGSSKOLEN!

Madlavoll skole til dåpsskole om våren. Vi
bruker kirkens tar kontakt om der ikke har fått
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Det blir dåpsskole følgende datoer;
• 26. oktober
• 2. november
• 9. november
• 14. november deltakelse
i gudstjeneste kl 11

Vi inviterer dem som går i første klasse på
høsten og dem som går på Madlamark skole
om medlemsregister når vi inviterer, og håper
dere invitasjon innen fredag 8. oktober.
familiegudstjeneste søndag 14. november
Kontaktperson for dåpsskolen:
Kateket Anita Skretting, tlf: 51 84 04
anita.skretting@stavanger.kommune.no

Madlamark menighet ønsker å invitere dere til
kirken, vi ønsker å gi husets 4åring en gave!
Vi har gjennom flere år hatt en fin tradisjon
der vi deler ut en barnebibel. Den kalles ”Bibelen for små barn”. Det er en flott bok med
fortellinger fra Bibelen, nydelig illustrert med
fine bilder i flotte farger.
Vi vil dele ut boken i FAMILIEGUDSTJENESTEN SØNDAG 24. OKTOBER
KLOKKEN 11.00. Dagen før, lørdag 23. oktober, klokken 16.00 inviterer vi også til en
liten samling i kirken. Vi trenger PÅMELDING
til dette arrangementet. Invitasjon med info
om påmeldingsfrist, kommer i posten i uke 40.
Kontaktperson; Kateket Anita Skretting, tlf. 51
84 04 00, e-post:
anita.skretting@stavanger.kommune.no

WWW.IMARKA.NO

Madlamark menighet arrangerer dåpsskole
for de barna som går i første klasse på
Madlavoll og Madlamark skole.
Dåpsskolen er en klubb der vi har 3 samlinger
i kirken. Vi spiser litt, synger, lager litt av hvert
og leser sammen fra boken ”Tre i et tre”, en
bok som deltakerne får i gave fra menigheten.
Dåpsskolen avsluttes med at vi deltar på
familiegudstjeneste.

4 år i år??

NYE WEB SIDER !!!

Dåpsskole for 1-klassinger
som går på Madlavoll skole

SEPTEMBER

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

20.
Speiderene.
Telluskoret 19.30

21.
22.
Stab –
Vaffeltreff 11.00
planleggingsdag
Konfirmantunderv.
Boblende Glede 18.00
Juniorgospel 18.45
Mannskoret 20.00

23.
Miniklubb 10.00
HÆ12 17.30
Bibeltime 18.00

27.
Speiderene.
Telluskoret 19.30

28.
29.
Boblende Glede 18.00 Formiddagstreff 11.00
Juniorgospel 18.45
Konfirmantunderv.
Mannskoret 20.00

30.
Miniklubb 10.00
Konfirmanter tilrettelagt
HÆ12 17.30
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FREDAG

LØRDAG

24.
25.
Lopper leveres
Loppemarked 10.00
Endelig Fredag 20.00

SØNDAG

26.
Gudstjeneste. 11.00.
Vassbø. Dåp.
Konsert. 19.30 Randi
Tytingvåg med band

OKTOBER

MANDAG

4.
Speiderene.
Telluskoret 19.30

11.
Y`s men
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18.
Speiderene.
Telluskoret 19.30

25.
Speiderene.
Telluskoret 19.30

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

5.
Morgenmessse med
nattverd 8.30
Boblende Glede 18.00
Juniorgospel 18.45
Mannskoret 20.00
12.
Mannskoret 20.00

6.
Vaffeltreff 11.00
Konfirmantunderv.
Menighetsråd 19.00

7.
Miniklubb 10.00
HÆ12 17.30

13.
Formiddagstreff 11.00

14.

Konfirmantleir på
Horve
19.
Barnehagesamling

Konfirmantleir på Horve

Boblende Glede 18.00
Juniorgospel 18.45
Mannskoret 20.00
26. NB!
Morgenmessse med
nattverd 8.30
Dåpsskole
Boblende Glede 18.00
Juniorgospel 18.45
Mannskoret 20.00

20.
Vaffeltreff 11.00
Konfirmantunderv.

27.
Formiddagstreff 11.00
Konfirmantunderv.
Menighetsråd 19.00

FREDAG

LØRDAG

1.
2.
Endelig Fredag 20.00 Korseminar.
Familiekonsert
17.00 med Sevenjentene
8.
9.
Endelig Fredag 20.00

SØNDAG

3.
Gudstjeneste 11.00.
Skretting. Røstvik.
Sellevold. Dåp. Pres.
konf. tilrettelagt
Søndagskveld. 19.00
”God å snakke med”
10.
Gudstjeneste 11.00
Sørensen. Nattverd.

Bibeltime 18.00
15.

16.

17.
Gudstjeneste 11.00
Endelig Fredag 20.00
Vassbø. Nattverd
Konfirmantleir på
Konfirmantleir på
Menighetsmøte ca kl
Horve
Horve
12.30
21.
22.
23.
24.
Miniklubb 10.00
Samling for 4-åringer Gudstjeneste 11.00
Konfirmanter tilrettelagt Endelig Fredag 20.00
Sørensen. Skretting.
HÆ12 17.30
Dåp. 4-årsbok.
Boblende Glede
Bibeltime 18.00
Ungdomsgudstjen.
20.00
28.
29.
30.
31.
Miniklubb 10.00
Gudstjeneste. 11.00
HÆ12 17.30
Endelig Fredag 20.00 Lørdagskafe 20.00
Nattverd.
Mannskoret

MANDAG

NOVEMBER

1.
Speiderene.
Telluskoret 19.30

8.
Speiderene.
Telluskoret 19.30
øver i Tjensvoll

15.
Speiderene.
Telluskoret 19.30

TIRSDAG

2.
Dåpsskole

Boblende Glede 18.00
Juniorgospel 18.45
Mannskoret 20.00
9.
10.
Dåpsskole
Formiddagstreff 11.00
Konfirmantunderv.
Boblende Glede 18.00
Juniorgospel 18.45
Mannskoret 20.00
16.
Barnehagesamling

10
22.
Speiderene.
Telluskoret 19.30

ONSDAG

3.
Vaffeltreff 11.00
Konfirmantunderv.

17.
Vaffeltreff 11.00
Konfirmantunderv.

Boblende Glede 18.00
Juniorgospel 18.45
Mannskoret 20.00
23.
24.
Boblende Glede 18.00 Formiddagstreff 11.00
Juniorgospel 18.45
Konfirmantunderv.
Mannskoret 20.00

TORSDAG

FREDAG

4.
5.
6.
Miniklubb 10.00
Konfirmanter tilrettelagt Endelig Fredag 20.00
HÆ12 17.30
11.
Miniklubb 10.00
HÆ12 17.30

12.
Endelig Fredag 20.00

LØRDAG

13.
Speidere overnatter

18.
19.
20.
Miniklubb 10.00
Konfirmanter tilrettelagt Endelig Fredag 20.00
HÆ12 17.30
25.
Miniklubb 10.00
HÆ12 17.30

26.
Endelig Fredag 20.00

27.
Julemesse kl 11.00

SØNDAG

7.
Gudstjeneste. 11.00
Strandmyr. Nattverd.
Telluskoret
14.
Familiegudstjeneste
11.00. Sørensen.
Skretting. Dåp.
Dåpsskolen.
Speiderene.
Boblende Glede
21.
Gudstjeneste 11.00
C. og S. Vidnes.
Nattverd. Ungdom
deltar.
Taizè-kveld 19.30
28.
Lysmesse 11.00.
Sørensen. Skretting.
Nattverd.
Konfirmanter deltar.
Julespill 18.00

BIBELEN I FOKUS

SØNDAGSSAMLING

Vi har regelmessige bibeltimer i Madlamark,
og temaet vi tar for oss dette året er: ”Budskap om de siste ting. Åpenbaringsboken og
vår tid”

med fokus på den gode samtalen.

Gi en gave til misjonsprosjektet

Kirkens SOS kommer til Madlamark menighet søndag 3. oktober kl. 19.00 – 21.30
for å hjelpe oss å bli mennesker som er
gode å snakke med.
Her har vi alle stadig mer å lære og utvikle.

Madlamark Menighet har misjonsprosjekt i Thailand.
Gaver til arbeidet kan gis på kontonr 3201 22 28677.
Merk innbetalingen : til misjonsprosjektet.

Høsten 2010 har vi planlagt 4 bibeltimer:
9. sept.: Hør hva Ånden sier til menighetene!
23. sept.: Levende bare i navnet?
7. oktober: Hold fast på det du har!
21. oktober: Se, jeg står for døren og banker.
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Alle bibeltimene er på torsdager og starter kl.
18.00. De varer ca. 45 min. og er i
menighetssalen. Det er Sigfred Sørensen
som har bibeltimene.
Alle er hjertelig velkommen!

Det er diakoniutvalget som har ansvaret
forkvelden. Vi håper at så mange som mulig harlyst å delta. Gratis adgang og enkel
servering.
VELKOMMEN!

SMÅGRUPPER

Å møte mennesker der de er

Har du behov for å høre til i et mindre fellesskap i menigheten?
Noen å dele liv, tro og tvil med? Vi forsøker
fortløpende å finne en gruppe som kan
passe for deg, enten det blir i en allerede
eksisterende gruppe, eller en ny.

Kirkens tilstedeværelse på Alternativmessen i
Stavanger 24. - 26. september 2010
Ikke alle søkende mennesker kommer til
kirken. For noen er terskelen inn i kirkerommet for høy, noen har negative erfaringer med
kirken og ønsker ikke noe med den å gjøre.
På Alternativmessen møter vi mennesker som
søker svar på livets store spørsmål. Derfor er
det viktig at kirken er tilstede her, og møter
mennesker der de er, med sine lengsler og
med sine erfaringer. Ikke bare fordi kirken er
et alternativ til alternativene, men fordi noen
mennesker først finner Gud mens de egentlig
søker etter andre ting.

Ta kontakt med: Diakon Tine Bertelsen
Tlf. 51 59 93 52 / 59 eller tine.
bertelsen@stavanger.kommune.no
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Standen betjenes av ansatte og frivillige fra
alle menigheter i Stavanger bispedømme.
Kanskje kunne dette også være noe for deg?
Kom og besøk standen eller ta kontakt med
Anne Lise Ådnøy, prest i St. Petri menighet,
tlf. 51 84 04 22 / 411 07 186.

Menighetsmøte om ny gudstjenesteforordning.
Biskopen har sendt en ny gudstjenesteforord- Lørdagskafeen!
ning ut på høring til menighetene. Dette dreier
seg om de såkalt forordnede gudstjenestene,
dvs. de dagene i kirkeåret som biskopen
pålegger menighetene å ha gudstjeneste. I
tillegg er det også andre gudstjenester, for
eksempel for skoler og barnehager, og en del
kveldsgudstjenester. Men disse bestemmer
menighetene selv etter behov.
Det er om lag 20 år siden forrige gang vi fikk
en forordning. Noen av disse gudstjenestene
har forsvunnet, slik at biskopens forslag nå er
ganske nær den praktiske virkelighet i
gudstjenestelivet vi faktisk har.
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Dette skal likevel menigheten kunne uttale
seg om, ifølge kirkeloven. Derfor tillyser vi
menighetsmøte for å drøfte denne saken
søndag 17. oktober kl. 12.30, dvs. rett etter
gudstjenesten.

Denne høsten starter vi opp lørdagskafeen.
Dette er et tilbud for dem som har begynt
på videregående og oppover. Vi ønsker at
lørdagskafeen skal være en møte plass der
en treffer venner, drikker god kaffe i gode
omgivelser. Kaffen starter klokken 20.00 med
andakt og lovsang. Oppstart blir 30. okt, for
videre tidspunkt, følg med på våre hjemmesider.

Temakveld om sorg
Åpen temakveld i Hillevåg kirke,
torsdag 30. september, kl. 19.00
Foredrag ved sykehusprest Leif Lie-Bjelland.
Tema: ”I sorgens landskap.
Hvorfor sørger vi forskjellig?”
Musikkinnslag ved Terje Hadland, organist i
Hillevåg kirke.
Orientering om samtalegrupper
for sørgende.
Enkel servering
Gratis adgang

HUSK ! Julemessen 27 Nov

Arr.: Diakonene i Den norske kirke, Stavanger, Sandnes, Jæren og Tungenes

Randi Tytingvåg og band.
Søndag 26 september kl. 19.30

DØPTE:

Christian Åbø Flørenæs
Sanna Bråthen Machin
Theodor Rudjord
Albertine Eik Tharaldsen
Thea Fjetland Aïche
William Astrup-Bø
Hanne Stavland Bahr
Benjamin Skjerve
Tuva Svendsen
Lily Lindås Myhre
Agnes Okstad Uthaug
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DØDE:

Aida Halldis Egeland
Gerhard Gundersen
Arne Johan Hansen
Bernhard Kornelius
Føyen
Telma Johanne Østbø
Knut Frøiland
Ragnfrid Aske
Greta Taarland
Odd Harald Ånensen
Svanhild Dybdal
Silje Blazso Weibell
Karoline Marie Jakobsen
Aud Torunn Sola
Haugland
Lars Stensland
John Henrik Hauge

Randi er jazzsanger og låtskriver fra Stavanger. Etter jazzstudier i London debuterte hun
på hjemmebane på Maijazz i 2001. I 2004 ble
hun utnevnt til årets Stavangerkunstner. Hun
har utgitt 3 CD plater. Den siste – ”Red” – har
fått svært gode kritikker.
Hun har en særegen stemme og er en god
formidler.
I sin musikk blander hun ulike sjangre som
hun har hentet inspirasjon fra. En kan høre
innslag fra jazz, viser, cabaret , tango og kammermusikk. Tekstene hennes er personlige
uten å bli private.
Med seg har hun musikerne :
Anders Aarumpiano, rhodes
Espen Leite –
akkordeon
Magne Thormodsæther –
kontrabass
Ivar Thormodsæther –
perkusjon, slagverk

Seven Jentene
Madlamark kirke lørdag 2 oktober
kl. 13.30 – 18.30
Vi inviterer sangglade barn fra 1 – 7 klasse til
korseminar og konsert. Melinda E Løver blir
korinstruktør sammen med ”Seven jentene”
Det hele ender med stor familiekonsert kl.
17.00.
Påmelding:
knut.sellevold@stavanger.kommune.no eller
mob 40.28.41.05
Søndag 3 oktober synger vi på gudstjeneste i
Madlamark kirke kl. 11.00
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BESØK FRA ESBJERG Y´S MEN´S CLUB
Madlamark Y´s Men´s Club har som hovedoppgave å støtte barne- og ungdomsarbeid i
menigheten vår. Vi er imidlertid også en del
av en internasjonal organisasjon og har en
vennskapsklubb i Stavangers vennskapsby,
Esbjerg. 13. – 16. mai hadde vi besøk av 29
medlemmer fra Esbjergklubben. Været var
strålende og dagene var fylt av et innholdsrikt
program: orientering om det nye konserthuset, byvandring med omvisning i Domkirken,
tur til Tananger med lunsj på Hummeren, tur
til Brekko med gudstjeneste i kapellet og festmiddag i Menighetssalen lørdag kveld.
Alt satte gjestene satte stor pris på og vi
hadde noen travle, men minnerike dager
sammen.. Det viktigste med oppholdet var
imidlertid den kontakten vi fikk med våre
danske venner rundt frokost- og middagsbord
i hjemmene der de overnattet. Kontakten der
med utveksling av erfaringer og idéer, er en
stor kilde til inspirasjon og arbeid som kan
skape vekst og fornyelse i klubben.

Nå gleder vi oss til å ta fatt på et nytt arbeidsår og til gjenvisitt i Esbjerg om to år.
Inger-Frid Kjosavik
Y´s Men´s Club
Madlamark

Madlamark kirke

www.imarka.no

www.madlamark-menighet.no

Besøkadresse:
Postadresse
Kontortid:

15

Madlamarkveien 135 Hafrsfjord.
Postboks 201, 4001 Stavanger.
Tirsdag – torsdag
kl. 09:00 – 14:00
Stabsmøte tirs. til kl 10.00
Telefon
51 59 93 50
(til servicetorget på dagtid)
Telefax
51 55 76 11
Madlamark.menighet@stavanger.kommune.no

Menighetsrådets leder:

Per Reidar Ørke
51 55 36 77
Per.reidar@oerke.net

Barnehagen

Telefon:
51 59 93 57
Åpningstid:
07.30-16.15
Styrer:
Inger Kristin Bakken
Madlamark.kirkes.barnehage@stavanger.kommune.no
Ped.leder:
Inger Kristin Bakken
Therese Daniela Lindø
Assistent:
Inger Gilje
Bjørnar Skogli
Katrine Hermansen
Nina Rasmussen
Mari H. Sørlie
www.madlamark.barnehageside.no

Prost/sokneprest
Sigfred Sørensen

51 59 93 51/
412 57 383
sigfred.sorensen@stavanger.kommune.no
Prostiprest
Wenche Stavseth Viland
51 59 93 52/
974 30 037
wviland@stavanger.kommune.no
Kateket:
Anita Skretting
51 59 93 53
Anita.skretting@stavanger.kommune.no
Kantor:
Knut G. Sellevold
51 59 93 56
Knut.sellevold@stavanger.kommune.no
Daglig leder:
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59/
450 43 105
Berit.haland.sorlie@stavanger.kommune.no
Barne- og ungdomsarbeider:
Kristoffer Hodne Haugen
51 59 93 55
kristoffer.hodne.haugen@stavanger.kommune.no
Vaktmester:
Dahn Thanh Nguyen
51 59 93 55
Danh.thanh.nguyen@stavanger.kommune.no

Bankkontonr 3201.22.28677

