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BOPDESIGN

Hilsen fra MR-leder

Madlamark menighet har arbeidet med
programmet Naturlig menighetsutvikling
(Namu) i flere år. Sist vi foretok en sjekk av
vår menighetsprofil så vi at vi var litt svake
på områdene som innenfor Namu betegnes som “engasjert trosliv”, “behovsorienterte evangelisering” og “inspirerende
gudstjenester”. Menighetsrådet har bestemt at vi skal skal
i gang med en ny
undersøkelse for å
finne utav om vi har
blitt bedre på noen
av disse områdene
og vi har samtidig
fått en ny veileder
som skal hjelpe oss
videre med utviklingen av menigheten
. Det blir interessant
å se om vi har fått til

noen forbedringer her hos oss.
Vår kjære organist Knut har gått av
med pensjon og vi takker så my for alt
det han har bidratt med i mange år. Vi
håper imidlertid at vi skal få glede av
hans musikalske dyktighet på litt sikt
- når han har fått vært pensjonist en
liten stund :)
Fra midten av august blir Gro Årsvoll
den som skal traktere klaver og orgel
i kirken vår. En annen organist betyr
kanskje en litt annen stil, men det er vi
jo vant med fra alle de ulike gudstjenestene som vi har hatt med Knut.
Til slutt vil jeg vil ønske alle en flott
sommer med inspirasjon, glede og
mye kjekt vær.
Bjørn Grønning

Vi trenger flere
Søndagsskoleledere!

Har du lyst til å være med i
vårt givende søndagsskolearbeid? Liker du å være sammen med barn som elsker å
lytte, som liker å danse og
synge, barn som liker at nettopp DU er tilstede for dem?
Ta kontakt med
Jane, tlf: 51 59 93 53,
e-post:
jane.bryniebaltzersen@stav
anger.kommune.no

En lørdag i slutten av april kom
15 Tårnagenter
(3. klassinger)
for å utforske
kirken, Bibelen
m.m. Tårnagentene var på skattejakt etter alterbibelen, dåpsmuggen, nattverdsutstyret og alterlysestakene.
Løsing av kryssord ved hjelp av Bibelen

Stavanger

En skatt var gjemt i bønnerommet

Det var spennende! De som ønsket det fikk klatre opp i kirketårnet,
sikret med sele. Det var kjekt!
Det er ikke mange som vet at det
står noe på kirkeklokkene våre!
Ellers ble det spist agentpølser,
lekt agentsnappen, og mye annet.
Søndag deltok Tårnagentene aktivt
i gudstjenesten. En flott gjeng!

Distriktets største
gravmonumentutstilling
24-timers vakttelefon

Menighetshelg

Ny medarbeider i kirken:
Bann Semhairy
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Bann Semhairy heter den nye kirketjeneren
og vaktmesteren i Madlamark kirke fra 9. april i
år. Bann kommer fra Irak og er oppvokst i Bagdad. Hun er født i 1969, er gift og har to gutter
på 12 og 13 år. Hennes mann er også fra Irak.
De kom til Norge som flyktninger i 2005, i første
omgang til Trondheim, der de ble boende i 7 år.
For 1 år siden fikk de norsk statsborger-skap
og «sitter trygt» i Norge. De har benyttet mye
av tiden til å gå på voksenopplæring for å lære
seg norsk. Hennes morsmål er arabisk. Hun
kan derfor snakke med folk i de fleste arabiske
land. Men der kan være store dialektforskjeller,
så det kan være vanskelig noen ganger. Men
arabisk er mye lettere enn norsk, ler hun.
Mannen er kirketjener i Tjensvoll og Stokka
kirker. Selv er hun ansatt i 60 % stilling i Madlamark kirke og 15 % i Stokka kirke. Hun gjør
gjerne litt tekniske ting hvis de ikke er for vanskelige. Da må hun tilkalle hjelp.

Som kristne fikk de det etterhvert veldig vanskelig i Irak. De kristne blir ikke likt av den øvrige befolkningen, som ser på dem som vantro.
Det ble etter hvert så tøft for dem at de måtte
forlate landet. Hennes foreldre og søsken reiste
til USA, mens hun og mannen, samt mannens
bror, bor i Norge.
Guttene, Rami og Ronny, går på Sunde skole.
De er som gutter flest her omkring, sterkt opptatt
av fotball og håndball. De følger sterkt med i
dette også på TV. Bann sier det går greitt for
dem på skolen. Begge snakker «ækt trøndersk»
og ekte stavangersk. Barn tar lett språk.
Vi ønsker Bann hjertelig velkommen som
medarbeider og håper at hun vil trives godt i
Madlamark kirke.
Svein Vidnes

«Utenfor prekestolen»
Ungdommene i bispedømmet har på Ungdomstinget i mars i år satt dialog på dagsorden. Og
de oppfordrer Menighetene til a) å arrangere
temakvelder for ungdom med fokus på toleranse
og dialog. b) å lage sosiale møteplasser for innvandrere og nordmenn, på tvers av religioner og
livssyn. c) å benytte seg av de ressursene som
finnes. De foreslår bl. a. KIA, Stefanusalliansen,
Kirkelig dialogsenter.
Vi støtter både KIA og Stefanusalliansen med
kirkeoffer. Men vi kunne gjort noe mer enn å gi
penger. Norskopplæringen her i kirken er jo et
første skritt i den retningen. Var så flott når en
av dem kom og takket kirken for hva vi gjorde
for dem, og det også for oss som ikke har den
samme tro som dere, sa han. Kanskje vi kunne
ha temakvelder både for unge og eldre om dette
med forskjellig tro. Og være med på å bygge ned
fiendebilder vi måtte ha om «den andre».

6

Under studieturen prestene hadde til Det hellige
land møtte vi representanter for de tre religionene, jødedom, islam og kristendom i det dialogprosjektet som Trond Bakkevig er tilrettelegger
for. Det var sterkt å høre om mistro og verre ting
som nå var ryddet til side.

Og om gode prinsipper i dialogarbeidet som dette
at når man forsøker å forstå en annen religion så
bør man spørre tilhengerne av den andre religionen og ikke dens fiender. Eller å ikke sammenligne det beste i sin egen religion med det verste
hos den andre. Eller å la det være rom for ‘hellig
misunnelse’. Dvs å være villig til å anerkjenne
elementer i annen religiøs tradisjon som du beundrer og ønsker måtte fine større plass i din egen
religiøse tradisjon. Dette er den svenske biskopen
Krister Stendahls gode råd for religionssamtalen.
Så – da er det bare å sette i gang!
Stig J Frafjord Syvertsen

Babysang
Vi starter opp etter
ferien 26. august.
Velkommen til dere som
har barn som er født i
2013.
Invitasjon kommer i
posten i august.
Mvh Jane, trosopplæringsmedarbeider
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«GUDSTJENESTE»

Hvorfor skal det hete ‘familiegudstjeneste’, ‘Ung messe’,
‘høymesse’ osv osv ?? På sist møte i Gudstjenesteutvalget tok vi opp dette spørsmålet, og det var det flere som
mente at disse forskjellige navnene kunne være med på å
ekskludere visse grupper. Som at ungdommene ikke ville
komme når det het familiegudstjeneste. At eldre gjerne holdt
seg borte fra Ung messe ol.
Så derfor har vi på planleggingsmøtet for høsten bestemt
at vi bare skal kalle det ‘gudstjeneste’. Og så vil annonseteksten med deltakelse som f eks speiderne, boblende
glede eller dagen som ‘bots- og bønnedag’ vise hva slags
gudstjeneste vi har på vedkommende søndag. Vi ser også
at flere andre menigheter gjør det på samme måten når de
annonsere sine gudstjenester. Så får vi som om dette kan
virke mer inkluderende og at enda flere vil komme på våre
inspirerende gudstjenester! VEL MØTT!
Stig, prest

Madlamark kirke - åpen kirke for alle

JULI

3. juli vaffeltreff
7.juli gudstjeneste i Revheim kirke
14. juli gudstjeneste ved Sigfred Sørensen
17. juli vaffeltreff
21. juli gudstjeneste i Revheim kirke
28. juli gudstjeneste ved Stig Syvertsen
31.juli vaffeltreff
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Velkommen til søndagens gudstjenester i kirken kl 11.

AUGUST

4.august gudstjeneste i Revheim kirke
11.august gudstjeneste ved Stig Syvertsen
14.august vaffeltreff
21.august formiddagstreff
25.august gudstjeneste ved Stig Syvertsen
28.august vaffeltreff
1.september gudstjeneste ved Stig Syvertsen
4.september formiddagstreff

JUNI

2. juni gudstjeneste ved Stig Syvertsen
5.juni formiddagstreff
9.juni gudstjeneste ved Sigfred Sørensen
12.juni vaffeltreff
16. juni gudstjeneste ved Stig Syvertsen
19.juni vaffeltreff
23.juni gudstjeneste ved Stig Syvertsen
30.juni gudstjeneste ved Sigfred Sørensen

Vaffeltreff
Har du behov for skyss til og fra formiddags- og vaffeltreff?
Ring en av disse: Margit Bellesen tlf. 948 02 490,
Olav Aardalsbakke tlf. 952 44 244,
Marit og Jakob Særsten tlf. 515 55 717/934 02 953
Trenger du skyss til gudstjeneste se siste side av bladet.

Annenhver onsdag serveres det vafler
og kaffe fra kl 11.
Velkommen til vafler, prat og dagens ord!

AVGANG I TAKKNEMLIGHET
Kantor Knut Sellevold går av 17. juni men hadde sin
siste gudstjeneste i Madlamark kirke 5. mai. Han ser
med takknemlighet tilbake på gode år i menigheten.
-Madlamark kirke er vakker og er et fint arbeidssted. Her
er det et nytt orgel og en god stab, sier kantoren med
mild bergensaksent etter oppveksten på Askøy.
De ansatte vil savne ham.
-Knut har vært en ressurs for menigheten og en kjekk
kollega, sier daglig leder Berit Håland Sørlie.
Prost Sigfred Sørensen mener Knut har kombinert det
faglige med det entusiastiske og utvist en stor grad av
fleksibilitet. Og så ler han mye, sier kollegaene rundt
lunsjbordet.

Knut Sellevold selv synes det er greit å slutte mens han har
helsen i behold. Nå ser han fram til en pensjonisttilværelse
med kona Åsfrid, reiser, fjellturer (gjerne med telt og sovepose),
være på hytta i Rosendal, lese, lytte og spille musikk. Og ja,
han kan godt finne på å være vikar. Men først vil han ha seg et
halvt friår.
I 1999 ble han ansatt i full stilling i Madlamark kirke. Da kom
han fra kantorstilling i Sauda der han var like lenge. Men barna
flyttet til byen for å gå på videregående skole. Foreldrene flyttet
etter.
Filosofi
Knut har hatt en filosofi bak det å være kantor. Han har endatil
teologisk utdanning i tillegg til musikklinjen på lærerskolen i
Bergen og konservatorieutdanning fra Stavanger.
-I Madlamark menighet er det mange ressurssterke mennesker og mange meninger om musikk. Jeg har sett det som

Hvordan har du det...

EGENTLIG?

Tekst: Eldri Espedal Storhaug
Foto: Helge Storhaug

ET MENNESKE Å SNAKKE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Kirken som kulturbærer
Knut har ivret for at det skal
være konserter i Madlamark
kirke.
-Det har blitt mer og mer
fokus på kirken som kulturbærer. Kirkevergen i Stavanger prioriterer midler til kirkemusikk. Lokale konserter er
med på å senke terskelen til
kirken, sier kantoren.

Han var selv med på å opprette en stilling som kirkemusikkkonsulent mens han satt i Stavanger bispedømmeråd.
Denne stillingen er nå blitt til kulturkonsulent . Knut har i
årenes løp vært aktiv i fagforeningsarbeid, vært med i kirkerådet og med på to gudstjenestereformer. Han har også vært
sentral i kirkemusikkutdanningen ved Institutt for musikk og
dans, Universitetet i Stavanger.
-Min bakgrunn som pedagog og teolog har gitt meg en breddekompetanse. Min generasjon har en bredere bakgrunn enn
tidligere organister. Derfor er det ikke så uvanlig for oss å
arrangere for eksempel en jazzmesse, sier den avtroppende
kantoren med et stort hjerte for jazz. Han brenner også for
Amnesty og har skrevet mangt et brev for å ta opp situasjonen til mennesker som er i fare for å bli henrettet uten lov
og dom.

Krisetelefon 815 33 300
SOS-Melding: www.kirkens-sos.no
SOS-Chat: www.soschat.no

min oppgave å ivareta bredden og har derfor vært åpen for
ulike innspill. Den kommersielle musikken har satt sitt preg på
barnesanger og gospelsanger. Men vi må også være oppmerksomme på at kirken har sin egen stemme. Det gjelder å finne
en god balanse, sier kantoren som har vært med på jazzgudstjeneste, latinamerikansk messe og hatt gudstjenester med
keltisk preg og med folketoner.

ANDAKTEN:
KLOK SOM EI GÅS?

Vi har et nokså nedsettende uttrykk om gåsa: Dum som ei gås! Men er
det tilfelle at gåsa er så dum? Fugleforskere har funnet ut noe svært
interessant og lærerikt for noen hver av oss:
•

Når gjessene er ute og flyr, danner de en V-formasjon. Hver
fugl flakser med vingene og skaper på den måten en oppdrift for
fuglen som følger etter i formasjonen. På denne måten kan flokken fly 71% lenger enn om fuglene fløy hver for seg!
Også vi mennesker kan få større utholdenhet og styrke gjennom
fellesskap med andre, som løfter og støtter!
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•

Når gåsa som flyr fremst blir trøtt, bytter den plass med den
bakerste, og en annen tar lederposisjonen.

På samme måte lønner det seg også for oss å bytte på de
tyngste og vanskeligste oppgavene i fellesskapet!

•

De bakerste gjessene skriker for å oppmuntre dem som flyr
fremst, for å få dem til å stå på.

På samme måte skal også vi i våre fellesskap oppmuntre dem
som er ledere, ikke kritisere og snakke nedsettende om dem!
•

Når ei gås blir syk eller såret, følger to andre gjess den
nedover for å beskytte den. Der er de til gåsa er i stand til å fly
videre, eller dør. Etterpå innhenter de flokken.
På samme måte skal vi ta vare på hverandre og støtte hverandre i
nød og fare.

Vi har nettopp feiret pinse. Pinsens sterke budskap er at Jesus ikke har
forlatt oss som foreldreløse barn. Vi har fått Den hellige Ånd som skal
veilede oss og styrke oss og vise oss Jesus. Men livet i Ånden er et liv i
tjeneste og kjærlighet!
Jesus sier før han forlater disiplene sine: ”Et nytt bud gir jeg dere: Dere
skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: At dere har kjærlighet til hverandre.” (Joh. 13, 34-35)
Fortsatt god pinse!
Sigfred Sørensen

Gevinst Vårsleppet
Reisegavekort Ticket kr 10 000
vunnet av Katrine og Alf Inge Molde
Gavekort Flor og Fjære ,- to personer
vunnet av Anne Marie Mosvold
2 Gavekort Konserthuset à kr 1000
vunnet av Finn og Margreta Måseidvåg
2 Gavekort Himmel og Hav à kr 500
vunnet av Alf Bergesen
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NYANSETTELSER I
MADLAMARK MENIGHET:
Bettina Solheim har takket ja til stillingen som

ungdomsarbeider i Madlamark. Bettina har i mange
år vært med som frivillig i ungdomsarbeidet i Madlamark. Hun har 40% stilling fra mai. Halvard Lende
Olsen slutter i stillingen som ungdomsarbeider nå i
mai.

Gro Årsvoll

har takket ja til stillingen som kantor i Madlamark. Gro Årsvoll er for tiden i Sandnes
menighet. Har vært ansatt der i 13 år. Har også jobbet i Hinna menighet. Har 7 års musikkutdannelse
og bred erfaring med musikalske prosjekter. Stillingen er 100% og hun begynner i stillingen i midten av
august.

Konfirmantene 2013
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DØPTE:

Tid for undring og opplevelser
– velkommen som konfirmant i
Madlamark 2013-2014.

Ines Sigrid Blomberg-Barre
Daniel Andrei Gjennestad
Vanessa Walvik Hansen
Lina Artemia P. Jacobsen
Lotte Fjeld Kristensen
Leo Sperling Olsen
Sthepen Owusu
Helle Hippi Mellegård Erdal
Leonore Backer-Hapnes
Mari Angelica Lien Berland
Tord Tobiassen
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DØDE:

Odd Ragnar Nilsen
Holger Magnus Liabø
Magne Laugaland
John Einar Løhre
Arnfrid Johannessen

Nå er det tid for påmelding og
innskriving av høstens konfirmantkull. Brev er sendt hjem til alle som
står i kirkens medlemsregister. Har
du ikke fått invitasjon, finner du info
på www.imarka.no, hvor også den
digitale påmeldingen ligger. Påmeldingen gjøres først, deretter er det
”innmeldingsmøte” i kirken torsdag 6.juni, kl.1630 for gutter m/en
foresatt og kl.1730 for jenter m/en
foresatt.
Velkommen til en viktig og kjekk tid!

www.imarka.no

www.madlamark-menighet.no

Besøkadresse:
Postadresse
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Mødre i Bønn
Har du et eller flere barn som du ønsker å løfte frem
i bønn? Det kan være ditt eget barn, det kan være et
barn du er bestemor eller fadder til, eller et barn du
har spesiell omsorg for.

Madlamarkveien 135 Hafrsfjord.
Postboks 201, 4001 Stavanger.

Kontortid:
Tirsdag – torsdag kl. 09:00 – 14:00
Telefon
51 59 93 50 (til servicetorget på dagtid)
Madlamark.menighet@stavanger.kommune.no

www.madlamark-menighet.no,www.imarka.no
www.kirken.stavanger.no
Bankkontonr 3201.22.28677

Menighetsrådets leder:
Bjørn Grønning
bjorn@gronning.no

Kantor:
Gro Årsvold
51 59 93 56
knut.sellevold@stavanger.kommune.no

91 32 79 28

Sokneprest
Stig Syvertsen
51 59 93 51/ 91 58 24 70
stig.syvertsen@stavanger.kommune.no

Kateket:
Jan Steinar Halås
51 59 93 53/ 93 09 15 49
jan.steinar.halaas@stavanger.kommune.no

Daglig leder:
Berit Håland Sørlie
51 59 93 59/ 45 04 31 05
berit.haaland.sorlie@stavanger.kommune.no

Trosopplæringsmedarbeider
Jane Brynie Baltzersen
51 59 93 54
jane.brynie.baltzersen@stavanger.kommune.no

Prost
Sigfred Sørensen
51 59 93 52/ 41 25 73 83
sigfred.sorensen@stavanger.kommune.no

Ungdomsarbeider:
Bettina Solheim
90 97 64 25
inger.bettina.vidnes@stavanger.kommune.no

Neste nr av I Marka kommer i begynnelsen av sept. Deadline er 13 aug.

Vil du være med i en bønnevekkelse for den nye
generasjonen?
Mødre I Bønn er den Norske versjonen av Moms
In Prayer. Vårt mål er at hver skole i Norge skal bli
dekket av bønn. Vi ønsker at du som mor skal få oppleve hvordan Gud kan lede deg i oppdragelsen av
barnet ditt og se hvor stor Gud vi har, som svarer på
våre bønner på forunderlig vis.
Mødre i Bønn møtes i Madlamark kirke annenhver
torsdag kl 20.00-21.00
Har du spørsmål, kontakt Anne Marte Aasen eller les
mer på www.momsinprayer.no.
Påmelding til annemarteaasen@gmail.com eller
mobil 40478346

KIRKESKYSS.

Har du behov for skyss til gudstjenestene,
vennligst ta kontakt med en av disse:
Hadle Ur tlf 51555494,
Alf Bergesen tlf 51556346,
Lars Otto Tveit tlf 51558235

VIKTIGE DATOER høsten 2013:
LOPPEMARKED
SØNDAGSKVELD
MENIGHETSFEST
JULEMESSE

lørdag 28.september
med «Han Innante» 20. oktober
søndag 10. november
lørdag 30. november

LYSSETTING I KIRKEROMMET

Menighetens utvalg for kultur og samfunn har arbeidet frem et
forslag til lyssetting i kirkerommet. Menighetsrådet har vedtatt å gå
inn for dette prosjektet og det har vært til godkjenning hos kirkevergen og biskopen. Utstyret regner vi med skal være på plass i løpet
av de første månedene og vil gi nye muligheter til effekter ved arrangementer og gudstjenester.

