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Våren, våren, er endelig her
Hestehov og hvitveis, og knopper på trær
Fuglene vender hjem fra ferie i sør
de synger så vakkert, sett deg ned og hør.

Våren er en ny start. Naturen våkner til 
liv. Knoppene spretter og dagene blir 
lengre. Sola begynner igjen å varme. En 
av hovedgrunnene til at jeg har engasjert 
meg i menighetsrådet er nettopp at jeg 
har lyst til være med på en ny start, å 
tenke nytt og kreativt.
Det nærmer seg påske, og den er også en 
ny start.  Da Jesus døde for våre synder 
og vant over døden fikk vi nåden, og 
muligheten til å begynne på ny med 
blanke ark. Det nye Menighetsrådet 
kommer nå til å fokusere på frivilligheten 
og givertjenesten, og er åpne for innspill 
til nytenking. 
Hvordan kan vi tenke nytt rundt frivil-
lighet? Gand sokn har en stor gjeng med 
frivillige, som er helt avgjørende for at 
våre menigheter kan ha gode aktiviteter 
hele uka. Utfordringen fremover blir å 
opprettholde dette flotte engasjementet, 
da mange av de frivillige begynner å 
komme godt opp i åra og snart ønsker 
avløysing. Vi må rekruttere nye engasjer-
te personer. 
Hvordan tenke nytt rundt givertjeneste? I 
vinter prøvde Bystyret i Sandnes å fjerne 
støtten til foreninger hvor andakt inngikk 
som en del av programmet. Dette ville 
spesielt rammet drift av ungdomsklubben 
Nikko, familiearbeid og Petrus m.v. Jeg 
tror det kommer en tid hvor den kom-
munale støtten til DNK vil bli betydelig 
redusert. Vi er velsignet med gode givere 
i soknet som sørger for stabil drift og løn-
ner flere stillinger. Det er helt avgjørende 
at vi nå har fokus på givertjenesten. Den 
er vi avhengig av for å kunne drive godt 
menighetsarbeid! 
Biskop Baasland sa i en gjestepreken i 
sommer at hovedgrunnen til at Gand 
hadde stor fremgang på 70- og 80-tallet 
var at de var nytenkende og kreative. 
Dette oppfordrer også direktør for Kir-
kerådet Ingrid Vad Nilsen til. «Forenkle/
forbedre/fornye» Skape positivitet.
Kirken må ta opp temaer som folk er 
opptatt av i hverdagen, og som kan inspi-
rere og gi oss nye tanker. Som i reklamen 
til SATS: «Kom som du er og gå som 
en litt annen». Det må jo være målet til 
kirken hver dag! 

Menighetsrådsleder 
Arve Oftedal

Ho har endra både yrke og bustad 
før. No kjem snart Nadine Vaagen til 
Ganddalen for å ta fatt på oppgåva å 
vere prest i Ganddalen!

        Tekst: Øystein Lemvik. 
        Foto: Privat

Tilstede tok kontakt med Nadine, for å høyre 
om det gjekk an å få henne i tale. Skribenten 
var sin vane tru lovleg seint, mogeleg ulovleg 
seint, ute, men mykje tyder på at den nye 
presten er sporty. Ho ville gjerne få til ein 
samtale – så difor tok me det heile på mail. 
Sanneleg lever me i mogelig-heitene sin 
tidsalder!

Skribenten likar å starte med enkle spørsmål, 
så han går for dette:

Kan du fortelle litt om deg sjølv? Kor du er 
frå, kva du har gjort i livet så langt, og kvifor 
du har det yrket du har?
Eg er født og oppvaksen i Tyskland, og flyttet 
til Norge for rundt 13 år sida.

For meg har det å bli prest vært en lang 
reise. Etter vidaregåande begynte eg på 
lektorutdanning med tysk og KRLE som fag. 
Presteyrket var ikkje i tankane mine. Prester 
den gang var jo bare gamle menn! Eg hadde 
komme langt i lektorutdanninga før eg fekk 
ein aha-oppleving: eg ble spurt om å være 
medliturg i en gudsteneste, lese dagens tekst 
og dele ut nattverd. Det sa eg ja til. Under 
gudstenesta trivds eg overraskande godt med 
oppgåvene, og eg fekk lyst til å si noko om de 
tekste-ne eg leste, og forrette hele nattverden. 
Denne opplevinga sette en tankeprosess i 
gang.

Eg fullførte presteutdanninga på Menighets-
fakultetet i Oslo. August 2009 ble eg ordinert 
til prest i Den norske kyrke og begynte som 
kapellan i Skien kyrke. Noko av det viktigaste 
frå årene i Skien var Kyrkjens Naudhjelp sin 
fasteaksjon i 2011: I et mylder av konfirman-
tar som skulle organiserast og sendes av garde 
med bøsse, møtte eg mannen min, pastor 
Sveinung (en vaskeekte vestlending frå Ålgård 
med familie på Sandnes). Vi ble gift året etter 
og har fått to barn. Kyrkjens Naudhjelp bidrar 
verkeleg på mange plan!

Du held for tida til i Vestfold ein stad. Kva 
var det som freista med Ganddalen?
Det er jo klart at de fleste som bor på Øst-
landet bærer på et skjult ønske om å flytte til 

Møt vår nye prest 
på Ganddalen

vind og vær på Vestlandet! Utanom det blei 
eg rørt av historia til Ganddalen kyrkelyd, 
fornyinga sida hausten 2018, og familiane 
som har blitt kald til kyrkjelyden. Det er 
tydeleg at Gud har noko på gang i Ganddalen, 
og dette har eg lyst å være en del av og bidra 
inn i med min erfaring.

Elles er jo Sveinung frå Ålgård, som nemnt, 
så det å flytte nærmare familie er jo også en 
grunn. Vi har hatt 200% jobb i nokre år nå, så 
det er greitt å prøve med familie i nærleiken. 
Sveinung kom-mer til å fortsette å jobbe for 
Ung Baptist, så vi blir fortsatt arbeidande 
begge to.

Skribenten bit seg merke i tonen svara kjem 
med – dette verkar som ein person som kan 
kommuni-sere alvorleg, men samstundes 
med ein lett tone. Lovande! Men attende til 
spørsmåla: 
Som prest: kva er det som er det viktigaste 
med det arbeidet du har, slik du ser det? Kva 
er det som motiverer deg?
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Ludvig Bjerkreim,  prost i Sandnes

Simon frå Kyréne, 
Faremo og Lopes
Julio Lopes var ein fattig liten bonde i 
Guatemala.  155 høg.
Han opplevde borgarkrigen som raste frå 
1960.Sjølv om freden først kom i 1996, 
var det stort sett fred frå 1984. Under 
krigen kom soldatane til landsbyen hans 
ei natt og tok med seg alle mennene.
Sjølv greidde han og sonen å gøyma seg 
i maisåreren i 3 veker. Medan dei låg der, 
såg dei mellom anna korleis soldatane 
utsletta 11 familiar.

Kring 1990 kom det fint besøk til lands-
byen til Julio Lopes. Då kom Grete Fare-
mo, som den gong var Bistandsminister.
Ho kom saman med ambassadøren, di-
verse andre høge personar og politivakter.
Ho skulle sjå litt om korleis norske 
bistandskroner var til hjelp for fattige 
indianarar.

Den fattige bonden ville gjerne takke 
Faremo for kongens pengar som dei 
hadde fått.
Og så var det noko han måtte spørje om 
når det gjaldt desse pengane. Difor stilte 
han dei opp etter rang på ein benk utfor 
huset sitt og spurte ministeren:
“Har du høyrd om Simon frå Kyréne?”
Nei, det hadde ho ikkje.
Så kom spørsmålet til ambassadøren og 
dei andre i fylgjet. 
Ingen av dei hadde høyrt om denne 
Simon.

Då leste den fattige bonden frå Bibelen 
om Simon frå Kyréne, han som hjalp 
Jesus å bære korset.
Og så sa han til bistandsministeren:
“Vi treng ein som kan bera korset saman 
med oss.  Har du ikkje høyrt Simon frå 
Kyréne, veit eg ikkje om vi treng kongens 
pengar. Vi treng noko meir enn pengar. 
Vi treng trua, håpet og mennesker som 
kan hjelpe oss å bære Jesu kors.”

Det blei ei lekse som ministeren aldri 
gløymde. 

Jostein Ørum skriv om Simon frå Kyréne:
«Jeg bar det tunge korset til retterstedet. 
Der la jeg det ned for ham. Han så på 
meg. Hva var det med det blikket?
Han tok korset, og jeg trakk meg stille 
inn i mengden.
Men jeg fikk meg ikke til å gå. 
Jeg måtte bli, måtte se.
Stille og villig lot han seg spikre til korset. 
Jeg så ham dø.
Så tok jeg fatt på veien hjemover. Jeg 
hadde ikke noe mer å bære på. Jeg hadde 

båret syndene mine fra byen Kyréne. 
Men jeg kom aldri til tempelet. Ikke den 
dagen, og ikke senere heller.

Jeg bar dem til Golgata i stedet. 
De ble liggende der.”

Langfredagens store drama fortel om 
Jesus som gjekk vegen til Golgata. 
Den malar for oss korleis Jesus, verda 
sin frelsar, bar syndene våre opp på 
korset.

På den måten opna han vegen like inn i 
Guds rike for oss.
Han bar syndene våre, slik at vi skal 
slappa å bæra dei.
Vi må leva med konsekvensane av 
handlingane våre, men korset og påsken 
fortel at den som trur, slepp å bera dei 
evige konsekvensane av syndene.

Trygve Bjerkrheim skriv 
slik i si enkle salme:

Takk at du tok mine byrder,

eit høgfjell av skuld og av skam.

Du bar det på skuldrene dine,

du skuldlause sonoffer lam.

So vil ved korset eg standa,

Med undring eg ser: Eg er fri!

Eg skal ikkje døy, eg skal leva

Med Jesus til æveleg tid.

Vi treng nokon som kan bera korset 
saman med oss på mange måtar.
I påsken feirar vi Jesus som bar korset 
for oss.
Han ber det stadig for oss.

God og velsigna påske til alle!

Ludvig Bjerkreim

Det viktigaste, synes eg, er å møte menneskjer 
som de er, der de er og å bygge bru til Jesus og 
det han står for.

Det er ein del familiar i kyrkjelyden, så då er 
det naturlig å spørre kva erfaring har du frå 
før av med arbeid blant barn og unge?
For tida jobbar eg i en kyrkjelyd som har 
spesielt fokus på barnefamiliar, noko som 
gjenspeglar seg i for eksempel at alle gud-
stenester er tilrettelagt for store og små med 
mellom anna barneandakt før ungane går på 
søndagsskolen. Ved sida av prestejobben har 
eg også vært kateket i en periode: un-dervist 
på skole, tatt imot barnehagar til påske- og 
julevandring, ledet babysang (noko som eg 
stortrivdes med) og vært med på de fleste 
trosopplæringstiltaka. Daglig praktiserer eg 
også på hei-mebane med å leve og dele min 
tro med en toåring og en femåring. Det er 
god trening.

No er det snart konfirmasjonstid her i fylket. 
Der skal Ganddalen starte opp arbeid på 
eiga hand, etter å før ha jobba saman med 
Bymenigheten. Trur du dette vert ei spanande 
utfordring?
Eg blir trigga av alt som må byggas fra bunn 
av, om det nå er et kyrkjebygg, kyrkjelyds- el-
ler kon-firmantarbeid.

Skribenten stopper opp litt igjen. Nadine ver-
kar å vere godt motivert, noko ein jo må sette 
pris på. Men, viktig, å hugse, livet er ikkje 
berre arbeid! Så han spør: 

Før i tida var presten prest heile tida (min 
svigerfar, til dømes). No for tida kan presten 
heldigvis få slappe litt av. Men kva gjer du 
når du vil slappe av? Kva gir deg ny energi?
Eg trener. Når eg først har kome til senteret, 
liker eg det veldig godt. Som regel er eg med 
på nokre gruppetimer og hopper og spretter. 
Men eg har heller ikkje noko imot å sitte på 
sofaen, ete potet-gull og sjå på en serie.

Der avsluttar vi samtalen  og presentasjonen 
av Nadine! Vi ser med stor glede fram imot 
å få hen-ne på plass i soknet og i Ganddalen 
kyrkjelyd. 

Me går ut frå at du er ein framifrå prest (som 
dei me har frå før i sognet). Men har du an-
dre ta-lent? Kva er du god til? Og, om ein kan 
spørre, kva er din minst «prestete» eigenskap?
Nei, eg er nok ganske talentløs ellers. Eg 
begynte å strikke for noen år siden. Det har 
blitt en stor hobby. Men har eg talent? Nei, 
heller ståpåvilje.
Min minst «prestete» egenskap? Eg er per-
feksjonist. Det er ikke alltid det går så godt 
overens med budskapet om nåde. Men da 
er strikking forresten også ren terapi: Eg har 
lært meg at eg ikke trenger å rekke opp halve 
genseren hvis det har sneket seg en liten feil 
inn i mønsteret.

Tilstede takkar for praten. Etter inntrykket 
skribenten har fått gjennom SMS, mail, og 
ikkje minst svara på dei spørsmåla han stilte, 
tør han seie at Ganddalen kan sjå fram mot 
hausten i år.
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Påske er den viktigste høytiden i kris-
tendommen. Vi feirer påsken til minne 
om at Jesus døde og stod opp igjen, 
for oss og for våre synder. Påsken er 
fortellingen om hva Gud har gjort, og 
gjør for oss. Det er en fortelling om 
at Jesus døde for våre synder, så han 
kunne vinne oss evig liv. 
*Det som står nevnt om gudstjenest-
er i denne teksten må selvsagt sees i 
sammenheng med korona-smittevern. 
Gudstjenester avlyses også i påsken, 
dersom myndighetene anmoder om 
dette. 

        Tekst: Bengt Norbakken

Den stille uke 
Påskefortellingen er det som preger den stille 
uke, som er uken fra palmesøndag til påske-
dag. De forskjellige dagene er hvert sitt kapit-
tel i denne store fortellingen. Vi har mange 
forskjellige gudstjenester i påsken, som løfter 
fram de forskjellige delene av fortellingen 
på forskjellige måter. Påsken byr på noen av 
de mest stemningsfulle og opplevelsesrike 
stundene i kirken.

Velkommen til kirken i påsken!
av byen. Du kan ha som huskeregel at solen 
også stiger opp i øst, og Jesus kom ridende 
som livets soloppgang. Folket hyllet han som 
en konge, de viftet med palmegreiner og 
ropte «Hosianna, Davids sønn!». 
I Gand kirke kl. 11.00 ønsker vi velkommen 
til gudstjeneste med barnekorene GGmini og 
GGjr. 
Begge barnekorene er slått sammen for anled-
ningen – og skal gjennom prosesjon, sanger 
og forbønn lede oss i denne hyllingssangen. 
VI skal også få ta imot flere dåpsbarn denne 
dagen. 

Vi feirer langfredagsgudstjeneste i Gand kirke 
kl. 11.00
Sammen med fiolinisten Naho Nayuki vil 
kantor fargelegge gudstjenesten musikalsk. 
Dagen er preget av lesningen av Jesu lidelses-
historie, som i år er hentet fra evangeliet etter 
Markus. 

Palmesøndag 
Palmesøndag er dagen Jesus kom til Jerusa-
lem for påskehøytiden.
Han kom ridende inn på et esel, på østsiden 

Skjærtorsdag 
Skjærtorsdag kommer av det gammelnorske 
ordet «skire» som betyr renselse. Navnet hen-
spiller på da Jesus vasket føttene til disiplene 
sine, som Johannesevangeliet forteller om i 
Joh. 13,1-17.
Dette skjedde når Jesus og disiplene spiste 
det siste måltidet sammen før Jesus ble tatt til 
fange. Derfor har også dagen en sterk tilknyt-
ning til nattverd, som også kan uttrykke en 
åndelig renselse. 
I både Gand kirke og Julebygda er det 
nattverdgudstjeneste denne torsdagen. 
Julebygda kapell kl 11.00
Gand kirke kl 20.00
Vi feirer nattverd sammen – og stemmer sinn 
og tanke mot Jesu vandring til Getsemane 
og Golgata. Sang og musikk vil følge oss på 
denne veien.
  

Langfredag 
Langfredag er dagen da Jesus ble dømt og 
korsfestet. Dagen har fått navnet etter Jesu 
lange lidelse denne dagen. 
Langfredag var fra gammelt av en dag for 
bønn og faste. Fasten kunne forsterke erfarin-
gen av at det var en lang dag, og kunne minne 
om Jesu lidelser. 
I folkelig tradisjon var det vanlig at langfre-
dag var en sørgedag, og en dag for å holde 
seg rolig og ikke gå på besøk, utenom på 
gudstjeneste. 

Påskedag 
Påskedag er oppstandelsesdagen. Da feirer vi 
Jesu Kristi seier over dødens makt. 
Dette er den hendelsen den kristne tro er 
bygget på, og en festdag i kirken. Da synger vi 
våre mest kjente og kjære påskesalmer, som 
også er gledessalmer, og stemmer i «Deg være 
ære, Herre over dødens makt!». 
Det er festgudstjeneste i Gand kirke søndag 
12. april kl. 11.00.
Gand kirkekor, solist Hege Kristin Kjærvoll 
og et sammensatt orkester på 18 musikere 
vil gi den perfekte rammen for å lovsynge og 
lovprise den oppstandne Kristus. Sammen 
med en fullsatt kirke ønsker vi å løfte denne 
sangen til uante høyder.
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En pilegrimsvandring er bevegelse, 
men ikke stress. Du opplever natur, 
men også nærkontakt med deg selv. 
Hva med å gå en kort eller lengre 
pilegrimstur i sommer?
Å være pilegrim har blitt stadig mer 
populært. I vinter kom det melding 
fra Nasjonalt pilegrimssenter om at 
antallet registrerte pilegrimer her til 
lands er blitt mer enn syvdoblet de 
siste syv årene. 

I vår og sommer arrangeres det flere felles 
pilegrimsturer i Rogaland. Noen tar flere 
dager, noen kun et par eller bare en dag. 
Du kan være pilegrim på vei over sagaøya 
Karmøy (26.-27. mai), til Røldal (30. juni – 5. 
juli), langs Kystpilegrimsleia fra Stavanger til 
Bergen (13. – 18. juli) og til Stavanger over 
Jærstrendene (3.-7. august). 
Eller hva med å legge en pilegrimstur til din 
egen lokale kirke? En pilegrimstur trenger 
ikke være lang, det er innholdet som er vik-
tigst. Slik kan også det å dra til gudstjeneste 
bli en pilegrimstur, med et hellig mål for 
vandringen.
På pilegrimsvandringen fra Stavanger til 
Røldal i sommer er biskop Anne Lise Ådnøy 
en av turlederne. Hva tenker hun om det å 
være pilegrim?
– Pilegrimsreisen gir anledning til å reflek-
tere over hvordan vi bruker tida, og hvordan 
vi opplever dagene som kommer og går. 
Reisen har et mål, likevel vil de fleste erfare at 
reisen eller vandringen i seg selv er viktigst. 
Langsomhet har verdi. Ettertanke kan skape 
muligheter for å sette ny kurs. 

Naturen gir omfavnelse og motstand
Å vandre i naturen har alltid vært viktig for 
Stavanger-biskopen. 
– Folk kommer langveisfra for å gå pilegrim i 
norsk natur. Omgivelsene farger opplevelsen. 
Vi kan bli omfavnet av mild sol eller møte 
motstand i regnbyger. Vegen kan føre oss over 
flate vidder eller opp tunge bakker.  Alt er 
skapt av Gud og hviler i Gud. Som pilegrim 
kan gudstro bli vevd inn i erfaringer av land-
skap, steder og møter med folk langs vegen. 

– Hvorfor er du en pilegrim?
– Pilegrimsvandringen kan gjøre oss mer 
bevisst på hva vi bærer med oss av glede og 
sorg. På en måte blir livet forenklet og fortet-
tet på reisen. Noen ganger skal vi unne oss 
dager i strekk, andre ganger er turen på veg 
til kirka nok. Vi beveger oss alltid gjennom 
tid og landskap. Derfor er jeg en pilegrim. Jeg 
spør: Hva vil du vise meg nå, Gud?

Hva er en pilegrim? Er det meg?

Din egen reise
Arvid Kaspersen er daglig leder på Utstein 
Pilegrimsgard. Der holdes det åpent for over-
natting i sommer, for pilegrimer som ønsker 
å bruke litt tid på reisen og ha måltider, tide-
bønner og naturopplevelser på Utstein som 
en del av vandringen.
Ordet pilegrim betyr «fremmed», forteller 
Kaspersen.
– På en måte er vi alle fremmede på livets vei, 
vi vet ikke hva som ligger foran oss. Alle kan 
være en pilegrim, understreker han, og anbe-
faler å bruke noen dager i sommer på å sette 
sammen sin egen, personlige pilegrimsreise, 
alene eller sammen med andre.

Hellige mål gjennom århundrene
Reisen kan gjerne gå til din lokale kirke, eller 

– Som pilegrim kan gudstro bli vevd inn i erfaringer av landskap, steder og møter med folk langs 
vegen, sier biskop Anne Lise Ådnøy. Hun er med som leder på turen fra Stavanger til Røldal i 
sommer.

for eksempel en av Rogalands mange mid-
delalderkirker, som har vært hellige reisemål 
i hundrevis av år. Stavanger domkirke er et 
naturlig mål, ellers er det middelalderkirker 
på både Orre, Sørbø, Talje, Hesby, Utstein og 
Avaldsnes.
– Det å gå i lag med andre gir kraft i livet. 
Det å være på en indre vandring gir kraft for 
evigheten. Gjør det å være pilegrim til en 
liten ferieopplevelse med mening og innhold, 
anbefaler Arvid Kaspersen.

Vil du vite mer om noen av sommerens 
pilegrimsturer, se kirken.no/stavanger og velg 
MENIGHETSLIV og RETREAT/PILEGRIM. 
Sjekk også utsteinpilegrimsgard.no eller 
pilegrimsleden.no.

Utstein Pilegrimsgard på Mosterøy holder åpent for overnatting i sommer. Foto: Inge Bruland
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Kvar haust starter Jr.Nikko opp etter 
ferien, og kan ønske velkommen for 
første gang våre nye 5. klassinger og 
få et gjensyn med tidligare medlem-
mer frå 6. og 7. klasse. Nokon er i 
Gand kyrka for første gang på mange 
år, andre er meir kjent med aktivite-
tane i Gand, og alle er like velkomne. 

        Tekst: Eirik Tved

Det er ofte ein uoversiktlig gjeng som kom-
mer, men me prøver å sjå kvar enkelt, og bli 
litt kjent med dei. “Me” i dette tilfellet er ein 
gjeng vaksne, der dei fleste er foreldre, som 
ønsker å gi barna ein kjekk kveld i kyrka, med 
aktiviteter og sosialt. Det er stort sett barn frå 
Sandved her, men også nokon frå Stangeland 
finner seg godt til rette her.
Jr.Nikko har vore ein kjekk samlingsplass for 
barn i Gand i mange år, oppstartinga var vel 
tilbake i førre år-tusen eingong. Me møtes 
annakvar søndag kl 18 i Nikko-salen i kyrka 
for å ha ein trivelig kveld samen, der me 
finner på ulike spennande aktiviteter, som 
Quiz, Mesternes Mester eller Bingo, og har 
temakveldar med for eksempel karneval eller 
Hawaii-kveld. Nikko-salen i kyrka har også 
bordtennis, Air-Hockey og biljard å by på, i 
tillegg til brettspel og godt med boltreplass for 
aktive kroppar. Me har også ein kort andakt 
og så er det alltid litt mat. Besøkstalet har 
vore stort sett stabilt i mange år, med ca. 30-
40 barn og fire vaksne på kvar samling. 
Me tok ein tur på Jr.Nikko ein søndagskveld 
i februar for å høyre med barna kva dei synes 
om klubben sin.
- Det er kjekke konkurransar her, og sida pre-
miane som oftast er godteri, så er det veldig 
gøy å vinne. Det er også fint at det er så man-
ge barn her, både dei me kjenner frå klassen, 
men også frå andre klasser og klassetrinn.
- Det er bra at me kan gå her annakvar 
søndag i staden for å sitte heime og kjede oss. 
Her kan me treffe venner og leke samen, med 
biljard og air-hockey og sånn. Og så er det 
godt med pølse og hamburger!

Bli med på  Junior-Nikko?

Denne kvelden var det fem ledarar til stades, 
travelt opptatt med å ha ein konkurranse 
(«Vil du bli SNOPT» - der premien atter ein 
gang var godteri) og å lage mat til nesten 40 
barn. Der var også andakt, og ein konkurran-
se som barna sjølv arrangerte. På spørsmål 
om kva dei vaksne liker med Jr.Nikko så sva-
rer dei at det er spennande å få treffe barna, å 
få eit innblikk i kva aktiviteter dei er med på, 
og å leke og ha det gøy med barna. Og så er 

det jo bra å kunne gi et alternativ til stillesitt-
ande moro føre ein skjerm.
Form og innhald på Jr.Nikko har endra seg 
gradvis over tid, alt etter kva evner og idear 
dei vaksne har og ønsker å gå i gang med, og 
kva barna liker å holde på med. Men konsep-
tet som Jr.Nikko bygger på står fast - å vere 
ein klubb for alle barn som ønsker å komme 
til kyrka for å vere samen og ha det gøy!



Gand Kirke
Vi har åpent kontor hver dag fra 
kl. 09:00-15:00. Tirsdag kl.10:30-15:00 
(fordi vi har stabsmøte fra 09.00 - 
10.30)

Henvendelser vedr. dåp, vigsler, begravelser 
og attester rettes til:
SANDNES KIRKEKONTOR
Tlf 51 97 47 70
Adresse: Storgata 48 (Aftenbladbygget, 3. 
etasje),  4307 Sandnes

GAND KIRKE Adresse: Juvelveien 4, 
4318 SANDNES
Tlf. 51 60 38 40 Fax: 51 60 38 41
Internett: www.gand.no
E-post: gand@sandnes.kirken.no
Kontonr: 3250 07 05093

Arve Oftedal
 Leder av menighetsrådet
e-post: arve.oftedal@lyse.net
959 32 774

Hanne Bolstad
Daglig leder 
E-post: hb324@kirken.no
51 60 38 44 / 928 49 086

Astrid Harbo
Sokneprest: 
E-post: ah659@kirken.no
975 06 151

Håvard Høie
Kapellan
E-post: hh629@kirken.no
51 60 38 58 / 452 28 709

Margrete Haualand
Kateket 
E-post: mh542@kirken.no
51 60 38 50 / 952 62 949

Bengt Norbakken
Kantor   
E-post: bn456@kirken.no 
51 60 38 46 / 922 68 196 

Magne Bjåstad
Diakon
E-post: mb433@kirken.no
51 60 38 43 / 993 77 242

Ruth Bråtveit
Menighetspedagog
E-post: rb693@kirken.no
51 60 38 51 / 472 59 486

Catti Eide
Ungdomsleder
E-post: ce485@kirken.no
51 60 38 45 / 916 93 462

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Tlf: 51 60 38 49 / 489 97 125
E-post: mb389@kirken.no

Siri Ueland Chancy
Barnearbeider
Tlf: 51 60 38 42 / 988 93 047
E-post: sc695@kirken.no

Sander Vastvedt
Ungdomsarbeider
Tlf:  455 00 815 

Julebygda kapell
Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

Torbjørn Dobbe
menighetsutvalg leder Tlf. 92030892
e-post torbjoernd@yahoo.no

Vil du bli kirketjener i Julebygda kapell? 
Søknadsfrist 5.feb. Se nav.no/stillinger»

Ganddalen Menighet
Christoffer Owe 
Leder menighetsutvalget i Ganddalen menighet
Tlf: 950 43 085
E-mail: christoffer.owe@cosoft.org 

Tracy Rishton
Menighetsprest
Tlf 948 99 582.
E-mail: E-post tr966@kirken.no  

Kontaktinformasjon:

TILSTEDE - GanD mEnIGhETSbLaD
ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

mac-operatør: Oddbjørn Myklebust
E-post: tubb@tubb.no 
trykk: Lura Trykkeri

Frist neste menighetsblad
Deadline for neste blad 1. sept. og 

utgivelse 21. sept
 www.Gand.no

redaksjonskomite: : Øystein Bjaanes Lemvik, 
Hanne Bolstad.

Forsidefoto:  Bo Mathisen

Bankgirokonto: 3250.07.05093
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Det har skjedd en aldri så liten 
«skilsmisse» på Ganddal. I noen 
år har Ganddalen menighet og By-
menigheten hatt et samarbeid om 
konfirmantarbeidet på Ganddal. 
Fra høsten blir det litt annerledes. 

        Tekst: Ruth Bråtveit
        Foto: kirken.no

Ganddalen menighet og Bymenigheten 
skal fra høsten 2020 ha hvert sitt konfirma-
sjonsopplegg. De to menighetene skal kun 
samarbeide om tur til Danmark, Etikkdag og 
Fasteaksjonen for Kirkens Nødhjelp.
I skrivende stund holder undertegnede på 
å utarbeide en plan for dette arbeidet. Vi 
ønsker å starte året med en kick-off leir til 
Danmark! 
Vi håper å få i gang interessegrupper, Hus-

Nytt konfirmantarbeid i Ganddal!
grupper, Krikgrupper, Unge møter 
Eldre, og Omsorgsgrupper. Kon-
firmant-opplegget vil bestå av noe 
fellesundervisning i tillegg til disse 
interessegruppene.
Selve konfirmasjonsgudstjenesten vil 
foregå i Gand kirke våren 2021.

Visjonen for Ganddal menighet er: 
En kirke for alle på Ganddal med 
Jesus i sentrum.
Med dette gode utgangspunkt 
håper vi å: 
• vise konfirmantene Jesus
• gi konfirmantene spørsmål og 
utfordringer som kan være med på å 
gi dem større innsikt i livet
• vise konfirmantene fellesskapet i Gandda-
len menighet 
• vise konfirmantene felleskapet mellom 
menighetene og det kristne arbeidet som 
foregår på Ganddalen

Påmelding til konfirmant-året 2020/2021 
finner du på www.gand.no/konfirmasjon

For spørsmål angående konfirmantarbeidet: 
Kontakt menighetspedagog Ruth Bråtveit 
Tlf: 472 59 486 - E-post: rb693@kirken.no
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TID &
STED

se vår hjemmeside www.gand.no for se-
mesterprogram for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov.
Datoer våren 2020: 26. mars (Konsert med Hå-
rock), 30.april og 28.mai (sommeravslutning)
Oppstart Petrus torsdag 27.aug kl 18:30
 
stikk-innom
Stikk innom i Kirkestua, for alle pensjonister eller
andre som er hjemme på dagtid. Samlinger hver
torsdag kl. 10-12. Oppstart Stikk innom torsdag 
13.august kl 10:00. Vi synger, har andakt, spiser 
lunsj og har det fint i sammen. Til sommeren 
reiser vi på tur! 

søndagsskolen
Det er søndagsskole de fleste søndager i Gand
kirke. Søndagskolen begynner kl. 11.15 og er 
ferdig ca. kl. 12.00. 
Barna er inndelt i aldersgrupper: 3-5 år, 1.-4. 
klasse, 4.-7. klasse (MINI-Krik).
Kontaktperson Ragnhild Nedrelid 988 84 587
 
korene i Gand kirke
Kontaktperson;
Bengt Norbakken tlf 51 60 38 46
Knøttesang tirsdag kl.17.00-18.00

For barn i alderen 1-4 år sammen med en voksen.
GGmini tirsdag 17.00-17.45
For 4-åringer til 2.klassinger.
GGjr tirsdag 18.00-19.00
For 3.-6. klassinger.
Ungdomskoret GG onsdag 14.45-16.00
For 7.klassinger og oppover.
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30
For voksne i alle aldre.
Gospelkoret Abraham, mandag kl.19.30
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202
 
åpen familie
Samlinger for store og små familier.
Fredagstaco og Søndagsturer. 
Se facebook Åpen familie i Gand.
 
junior-nikko
Klubb for 5-7 klassinger. Annenhver søndag kl. 
18-20 i oddetallsuker. 
Kontaktperson: Eirik Tvedt, mob: 41410648.
 
nikko
Fredager kl. 20.00 Ungdomsklubb for 13-18-årin-
ger.
Kontaktperson Sander H. Vastvedt 455 00 815.
Se facebook Ungdomsarbeidet i Gand.
 
Gand-speideren
se www.gandspeiderne.no.
Kontaktperson Irene Volden tlf: 936 13 757
 
krik
For info, kontakt leder Carl Jakob Rørvik.
E-post: carl.rorvik@gmail.com
 

Forbønn, Fredagsgruppe og bønn for syke:
Hver fredag i bønnekapellet.
«Fredagsgruppen» er en bønnegruppe for kvinner 
fredager i partallsuker kl.11-12. 
Har du lyst å være med, kan du kontakte diakon 
Magne Bjåstad tlf.51 60 38 43.
«Bønn for syke» er et tilbud til de som ønsker 
forbønn for seg selv eller noen de kjenner. 
Oddetallsuker kl. 11-11.30. Møt opp eller send 
melding til diakon Magne.
 
sorggrupper
Vi tilbyr bl.a. egne sorggrupper for menn, der en 
kan lage noe/ være kreativ og samtidig være i et 
medvandrer-miljø. 
Ta kontakt med diakon Magne!
 
internasjonal Cafe
Hver onsdag kl 16-18 på BådeOg. 
Billig mat og verdifulle samtaler. Se facebook 
Internasjonal Cafe Sandnes.
Vi arrangerer en flerkulturell vennemiddag og 
busstur i løpet av våren (se info om påmelding på 
hjemmesiden etterhvert).
Prosjektet kalles «kjennskap, vennskap og 
fellesskap» Oppstart Internasjonal kafe onsdag 
26.aug kl 16-18
 
internasjonal gruppe for kvinner og barn
Internasjonal gruppe for kvinner og barn i 
kirkestuen.
Kontaktperson Ragnhild Mestad 404 06 012
 

Døpte:
Silas Skjørestad
Jonas Torkildsen
Ellinor Riiser
Per Ludvig Strømstad Todnem
Ole Dagsland Fosse
Isak Malmin
Charlotte Øksnevad Buland
Elvira Hansen Haugen
Freya Marie Deleneuville
Mathias Ollestad Robertsen

Sonja Birkeland
Mathilde Handeland Bergheim
Ida Alfsvåg Ueland
Tor Edvin Eikevoll Fjogstad
Tore Folkvord
Emily Mossefinn Granaas
Martine Zeiler-Sørensen
Ola Korsand Soma
Magnus Grødeland Ravnås
Thilo Espeland Rettedal
Mia Leversen Larsen
Sarah Stangeland Gjøse

Døde: 
Trygve Mikal Viga
Erik Thesen
Dagfinn Asbjørn Sæther
John Askeland
Liv Karin Brekke
Erik Sannerud
Marit Jacobsen
Arnulf Ausdal
Terje Normann Vikøren
Inge Jøran Hagen

Vigde:
Adriana Fonseca og Simon Hovland
Martine Umutesi Vanderheyden og 
Tom Lundahl
Solveig Rundereim og Tor Arne Hel-
gesen

QUALITY HOTEL

RESIDENCE

Konfirmasjon? 
Romslige lokaler med servering midt 
i Sandnes med gratis parkering. Vi 
skreddersyr etter dine behov.

Kontakt:
harald.hornberg@choice.no 
+ 47 51 60 57 00
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Stafettpinnen

Mirjam Engelsvold.

mirjam engelsvold
holder stafettpinnen! 
Stafettpinnen har nå havnet hos Mir-
jam Engelsvold. Hun ble nominert rett 
og slett fordi hun er ei av de kuleste 
damene i Gand menighet! Denne 
påstanden kom fra forrige stafettpin-
neholder Tormod Gilje Rossavik. 
I Gand menighet kjenner vi Mirjam 
blant annet som frivillig leder på Jun-
iorNikko, som det står skrevet om et 
annet sted i bladet. I tillegg er Mirjam 
daglig leder i konsulentselskapet Min-
dUp, hvor hun hjelper både lokale og 
internasjonale selskap å utvikle seg. 

Hva var det mest rørende øyeblikket for deg 
det siste året? 
Jeg har gleden av å ha en meningsfull jobb. 
Fra tid til annen får jeg bidra til dialog der 
relasjoner har gått i stå. De mest rørende 
øyeblikkene er når to mennesker som over 
tid har såret hverandre, velger å sette ord på 
det de trenger av den andre, for så å bli møtt. 
Slike øyeblikk oppleves som små diamanter 
som fyller hjertet mitt. 

Hva skulle du ønske det ble snakket mer om?
Jeg skulle ønske vi snakket mer om alt vi 
har å være takknemlig for. Vi har alle noe å 
være takknemlig for- mest sannsynlig ganske 
mye. I følge professor og forsker Breneè 
Brown, er det ikke penger, status eller helse 
som kjennetegner lykkelige mennesker, men 
evnen til å være takknemlig, det synes jeg 
er oppløftende. Likevel er det noe banalt og 
uforglemmelig med en så lite prangende ting 
som takknemlighet. Den må aktiv velges, 
dyrkes, gis lys og næring.  Takknemlighet har 
kraft til å gjøre små ting- som vind mot et 
ansikt, smaken av blåbær, en barnestemme, 
om til store ting- nemlig lykke.  

Hva gjør du når du skal koble av fra jobb?
Hvis jeg har litt ledig tid, etter stillheten har 

senket seg i huset, kan jeg virkelig nyte en 
god bok, og en ekstra bonus er hvis peisen er 
tent, noe rolig musikk surrer i bakgrunnen, 
og David- min beste venn- putler med sitt i 
samme rom. 

Hva er det beste med å bo der du bor?
At soverommet er vendt slik at solen vekker 
meg på godværsdager. 

Hva er rettferdighet for deg?
Rettferdighet er å bli hørt. Ikke nødvendigvis 
få rett, men få sin plass med sin stemme. Det 
er lettere sagt enn gjort da- jeg tar meg selv 
stadig i å rettferdiggjøre meg selv, og glemme 
å gi plass- særlig til dem jeg er mest glad i. 
Heldigvis får jeg stadig en ny sjanse. :-) 

Hvem inspirerer deg, og hvorfor?
Den som inspirerer meg mest er min beste 
venn og partner. Hans indre verden er så ulik 
min egen, og gir meg uendelig tilgang på nye 
perspektiv, tanker, problemstillinger, og ikke 
minst måter å finne svar på. Han slutter aldri 
å fascinere meg. 
Hva hvis Jesus kommer i morgen? 

Da ville det bli slutt på alt det vonde som alt 
for mange mennesker i verden må leve
med. Guds kjærlighet ville gjøre oss målløse. 

Hva hvis det var sommer hele året?
Da ville jeg savne alt som gjør at jeg verdset-
ter sommeren- en duggete trist september-
dag, mørket som høsten har med seg, den 
snøløse julen, dagene hvor lyset kommer 
tilbake- ti minutter til dagen (jeg sjekker 
faktisk- hvor mange minutter mer vi får med 
dagslys januar til mars), den første morgenen 
jeg hører fuglene kvitre (som er nå nylig), 
den nydelige gule Vinterblomen som kom-
mer hos naboen i Safirveien 1 allerede i fe-
bruar, og ikke minst knoppene på frukttrær, 
lyse ettermiddager, vår i drivhuset, innkjøp 
av frø osv. Alt det ville jeg savne hvis det var 
sommer hele året.  

Hvem sender du stafettpinnen videre til, og 
hvorfor?
Sender stafettpinnen videre til Erlend Rørvik, 
fordi kirkekaffepraten alltid er så hyggelig og 
alt for kort. 

Stafettpinnen er en spalte i Tilstede som har som mål å presentere mennesker i vårt lokalområde. Hver person som blir in-
tervjuet, blir utfordret til å sende stafettpinnen videre til noen som de av ulike grunner synes skiller seg ut i mengden.



Høie, Bengt Norbakken.  Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 31. mai – Pinsedag.  Joh. 20, 19-23
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  
Astrid Harbo, Bengt Norbakken. Takkoffer til 
Stefanusalliansen.

Søndag 7. juni – Treenighetssøndag.  Matt. 
28, 16-20
Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste.  Sted 
annonseres. Astrid Harbo, Bengt Norbakken. 
Takkoffer til egen menighet. 

Søndag 14. juni – 2. søndag i 
treenighetstiden.  Matt. 3, 11-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken. GG ungdomskor. 
Avskjed med ungdommene. Takkoffer til 
ungdomsarbeidet.

Søndag 21. juni – 3. søndag i 
treenighetstiden.  Luk. 14, 15-24
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard 
Høie. Bengt Norbakken. Takkoffer til egen 
menighet. 

Sommergudstjenester: Velkommen til 
gudstjeneste kl.11.00 i Gand kirke hver 
søndag hele sommeren. Navn på prest og 
medvirkende i gudstjenesten kan du finne 
på www.sandnes.kirken.no/kalender

Kickoffgudstjeneste! Søndag 16. august 
– Kl. 11.00 Velkommen til nytt semester. 
Medvirkende er menighetens grupper. Band 
og forsangere. Dåp. Takkoffer til menighetens 
ungdomsarbeid.

Følg med på www.gand.no og www.sandnes.
kirken.no/kalender for siste nytt om 
gudstjenester i høst. 

Julebygda kapell 
Gudstjenester i partallsuker kl. 11.00. 
Nattverd og søndagsskole, samt og kirkekaffe 
etter hver gudstjeneste.

Søndag 5. april – Palmesøndag.  Joh. 12, 
12-24
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard 
Høie, Ingvar Lygren. Takkoffer til egen 
menighet.

Skjærtorsdag 9. april.  Matt. 26, 17-30
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Håvard 
Høie, Ingvar Lygren. Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 12. april – 1. Påskedag 
FELLESGUDSTJENESTE i Gand kirke

Søndag 19. april – 2. søndag i påsketiden.  
Joh. 21, 1-14
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  

Gand kirke
Søndag 5. april – Palmesøndag.  Joh. 12, 
12-24
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken, GGjunior, 
GGmini.
Takkoffer til egen menighet. 

Skjærtorsdag 9. april – Matt. 26, 17-30
Kl. 20.00 Gudstjeneste med nattverd.  Håvard 
Høie.  Bengt Norbakken.  Takkoffer til KRIK.

Langfredag 10. april – Mark. 14, 26 -15, 37
Kl. 11.00 Gudstjeneste.  Astrid Harbo.  Bengt 
Norbakken.  Naho Nyauki fiolin.

Søndag 12. april – 1. påskedag.  Luk. 24, 1-9
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med 
nattverd. Astrid Harbo. Bengt Norbakken, 
Gand kirkekor, orkester.  Takkoffer til 
Stefanusalliansen.  

Søndag 19. april – 2. søndag i påsketiden.  
Joh. 21, 1-14
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Ludvig 
Bjerkreim. Bengt Norbakken. Takkoffer til 
egen menighet.

Søndag 26. april – 3. søndag i påsketiden.  
Joh. 10, 11-18
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo, Bengt 
Norbakken. Takkoffer til menighetens 
ungdomsarbeid. Konfirmasjoner utsettes til 
etter sommeren. 

Søndag 3. mai – 4. søndag i påsketiden.  Joh. 
16, 16-22
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid 
Harbo. Bengt Norbakken. Inger Elin Hetland. 
Eivind Hauglid fra Kirkens SOS. Takkoffer til 
Kirkens SOS.

Søndag 10. mai – 5. søndag i påsketiden.  
Joh. 15, 1-8
Kl. 11.00 Gudstjeneste med  nattverd. Astrid 
Harbo. Bengt Norbakken. Gand kirkekor. 
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 17. mai – Grunnlovsdagen/6. 
søndag i påsketiden.  Sal. 122, 1-3
Kl. 11.30 Festgudstjeneste. Astrid Harbo. 
Bengt Norbakken.  Sandved skolekorps. 
Takkoffer til Sjømannskirken.  

Torsdag 21. mai – Kristi Himmelfartsdag.  
Mark. 16, 19-20
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo. Bengt Norbakken. Marianne Mæland 
Rettedal og Per Sigmund Rettedal synger.

Søndag 24. mai – Søndag før pinse.  Joh. 15, 
26-27
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Håvard 

Gudstjenesteliste

Håvard Høie, Ingvar Lygren. Takkoffer til 
Menighetens misjonsengasjement.

Søndag 3. mai – 4. søndag i påsketiden.  Joh. 
16, 16-22
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Håvard Høie, 
Ingvar Lygren. Takkoffer til egen menighet. 
Konfirmasjon utsettes til etter sommeren. 

Søndag 17. mai – Grunnlovsdagen/6. 
søndag i påsketiden
Kl. 11.00 Festgudstjeneste. Håvard Høie, 
Ingvar Lygren. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 31. mai – Pinsedag.  Joh. 20, 19-23
Kl. 11.00  Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Håvard Høie, Ingvar Lygren. Takkoffer til 
egen menighet.

Søndag 14. juni – 2. søndag i 
treenighetstiden.  Matt. 3, 11-12
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.  
Håvard Høie, Ingvar Lygren. Takkoffer 
til Søndagsskolen.  Tur til Vidsyn etter 
gudstjenesten.

Hver søndag hele sommeren er det 
gudstjeneste kl. 11 i Gand kirke.

Søndag 23. august – 12. søndag i 
treenighetstiden.  Matt. 6, 24-24
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd. Stjernekoret er med.

Følg med på www.gand.no og www.sandnes.
kirken.no/kalender for siste nytt om 
gudstjenester i høst. 

Ganddalen menighet
Gudstjenester på Lundehaugen 
Ungdomsskole i oddetallsuker kl. 11.00. 
Nattverd, søndagsskole, KRIK og kirkekaffe 
hver gudstjeneste.
Takkoffer til egen menighet, hvor 10% går til 
misjonsprosjekt på Madagaskar.

Søndag 29. mars – 4. søndag i fastetiden.  
Joh. 11, 45-53
Kl. 11.00 Gudstjeneste med søndagsskole & 
KRIK. Tracy Rishton.

Søndag 12. april – 1. Påskedag 
FELLESGUDSTJENESTE i Gand kirke

Søndag 26. april – 3. søndag i påsketiden.  
Joh. 10, 11-18
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med MIDTi4. 
Utdeling av barnebibel for barn 
f. 01.01.-30.06.2016. Tracy Rishton.

Konfirmasjon utsettes til etter sommeren. 

Søndag 10. mai – 5. søndag i påsketiden.  
Joh. 15, 1-8
Kl. 11.00 Gudstjeneste.  Tracy Rishton.  
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*Med forbehold om endringer! 
For oppdatert informasjon se www.gand.no eller www.sandnens.kirken.no/kalender.



Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen til 
kirkekaffe hver søndag. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste søndager, 
unntatt skolens ferier.

11

støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård

Søndag 24. mai – søndag før pinse.  Joh. 15, 
26-27
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Tracy Rishton.

Søndag 7. juni – Treenighetssøndag.  Matt. 
28, 16-20
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Tracy Rishton.

Hver søndag hele sommeren er det 
gudstjeneste kl. 11 i Gand kirke.

Søndag 16. august – 11. søndag i 
treenighetstiden.  Matt. 23, 37-39
Kl. 11.00 Gudstjeneste med innsettelse 
av Nadine Vaagen som prest i Ganddalen 
menighet. Prost Ludvig Bjerkreim er med.

Følg med på www.gand.no og www.sandnes.
kirken.no/kalender for siste nytt om 
gudstjenester i høst. 

Velkommen til salmetimer 
i Gand kirke!
Uformelle samlinger hvor Per Sigmund 
Rettedal leder oss gjennom gamle og 
nye salmer. Menighetssal 2 kl. 18-19 
disse dagene: Torsdag 02.04., onsdagene 
29.04., 27.05 og 26.08.
Velkommen med eller uten stemme!

En reiseskildring fra byen Umred; 
misjonsprosjektet til Julebygda 
kapell.
Rop av glede for Herren, hele 
jorden! Tjen Herren med glede! 
Kom frem for hans ansikt med jubel! 
Salme 100,1-2

        Tekst og foto: Margunn Håland

Første uka i januar dette året var vi en 
gruppe på seks personer som reiste til India. 
Først var vi på en tredagers rundtur til New 
Dehli, Agra og Jaipur, før vi startet reisen i 
retning Umred hvor misjonsprosjektet vårt 
ligger. 

To skoler for store og små
Fredag 10. januar var vi fremme i Nagpur 
og byen Umred hvor barnesenteret vårt er. 
Skolen der heter «Eternal Mission School 
Center». Det er eneste skole som har engelsk 
undervisning. De får også lære om Jesus. 
Det drives skole og barnehage for 43 barn i 
barnehjems-bygget. 
Ute i slummen Malik Nagar utenfor Umred 
er der 31 barn som går på skole. Skolesen-
teret ute i slummen kalles for «Joy Care 
Center». Den nye skolestua som vi har vært 
med og bygge fungerte veldig fint. Barna 
hadde skole fra morgenen av, og etter skolen 
kom kvinnene og hadde søm-undervisning. 
Det er også laget to toaletter der. Barn og 
foreldre er så takknemlig og glade for at 
barna deres får lære å lese og skrive. Hele 
bydelen gleder seg!  

Fest og takknemlighet 
Lørdag 11. januar var vi ute i Malik Nagar 
og hadde offisiell åpning av skolestua, og da 
var flere hundre personer møtt frem. Man-
dagen etterpå var det fest på skolen i Umred 
for begge skolene. Barna hadde øvd inn san-
ger og danser som de fremførte i nydelige 
kostymer som de hadde lånt. Det var ca. 300 
fremmøtte, både foreldre og landsbyfolk.

Vi gjør en forskjell for barn i India
Medisinske behov
Tirsdag 14. januar var det medicalcamp i 
slummen Malik Nagar. Også her kom den nye 
skolestua til nytte. Det var to leger, to syke-
pleiere og to farmasøyter tilstede, som gjorde 
dette frivillig, uten betaling. Senere kom fem 
sykepleierstudenter for å hjelpe til. Det varmet 
mitt gamle sykepleier-hjerte. 
Pasientene som kom ble testet for HIV, HBV, 
CRP og Sigdcelle-anemi (en alvorlig sykdom 
som gir blodpropper. Flere alvorlige sykdom-
mer ble oppdaget, og pasientene blir nå fulgt 
opp gratis på lokalsykehuset hvor den ene 
legen er overlege. Mange fikk og medisiner på 
stedet. 
Det første vi så var en liten jente på 5-6 år, 
som hadde leppe-ganespalte. Hun ble tatt 
hånd om av legen og er nå operert og har fått 
et nytt liv. Hun har også begynt på skolen i 
Malik Nagar. Foreldrene er så glade! 
Der er veldig mye glede her i slummen. Livet 
har fått mening og håp. 

Basar
Etter at vi kom hjem igjen til bygda, arranger-
te vi den årlige basaren. Denne gikk av stabe-
len lørdag 15. februar på Malmheim bedehus. 
Det var andakt av Bjørg L. Rossland, vi hadde 
kaffi og kaker, loddsalg og åresalg. 
Resultatet ble 58.000kr til arbeidet i India! 
Halleluja! Vi takker alle som gav gevinster, tok 
lodd og kom på basaren! 

Nye prosjekt i slummen
Tre av guttene som tidligere bodde på barne-
hjemmet er nå blitt menn, og de har fått gratis 
opplæring i anleggsmaskiner. Nå trenger de 
sertifikat, og 5000kr av basarpengene skal gå 
til å hjelpe disse unge voksne med det. De har 
blitt lovet jobb og bra lønn!
Takk til menigheten i Julebygda som er med å 
støtte dette viktige arbeidet som gir nytt liv og 
muligheter for mange barn og familier, som 
var uten håp. Takk til alle som gir, både fast og 
spontant. Alt blir sendt og brukt godt! 
Vil du være med og støtte misjonsprosjek-
tet i Umred, kan du gi på gudstjenestene i 
Julebygda kapell, eller via Misjonsprosjektets 
konto-nr. 3205 24 06748 / Vipps-nr. 520137.



Trosopplæring «MIDTi» 2020

MIDTi0: 
Babysang: Julebygda kapell Vår: Foreløpig 
utsatt. Høst: Mandager fra 07.09.
Gand kirke Vår: Onsdager fra 22.04. Høst: 
Onsdager fra 09.09.
Ganddalen (Lunde BOAS) Onsdager fra 
22.04. Høst: Torsdager fra 10.09.

Dåpssamlinger, kirkestua Gand kirke: 29.04., 
27.05., 17.06., 26.08., 30.09. kl. 18.00 - 19.30. 

MIDTi2: 
Gand kirke, 30.10. For 2018-kullet i hele 
sognet.

      
MIDTi3: 
Sprell levende-samling med søndagsskolen. 
Gand kirke 13.09. For 2017-kullet.  

MIDTi4:
 4-årsfest: Ganddalen 23.04. Utdeling av bar-
nebibel: 26.04. For barn f. jan.-juni-16. Høst: 
Fest 19.11. og utdeling av barnebibel 22.11. 
For barn f. juli-des. 2016.

Gand kirke: 4-årsfest: 17. sept. Utdeling av 
barnebibel: 20. sept. For barn f. juli-des. - 
2016.
Julebygda kapell: 4-årsfest: 14.10. Utdeling 
av barnebibel: 18.10. For barn f. 2016.

Kirkerottekurs i Julebygda kapell 21.04., 
28.04., 05.05. og 12.05. For 2012+2013-kulle-
ne i Julebygda.

Miljødetektiv. Aktiv dag i Gand kirke 13.11. 
(Skolenes planleggingsdag) For 2013-kullet i 
hele sognet.

Amigos. Aktivitetsseminar i Gand kirke 26. 
september. For 2011-kullet i hele sognet.

Kode B. Sommerleir i Gand kirke 22.-24. 
juni. For 2010-kullet i hele sognet.

Lys Våken på Ganddalen 12.-13. september. 
Gand kirke 24.-25.10. For 2009-kullet.

Skillz. Weekend til Nordlys leirsted, 24.-25. 
april. For 2007-kullet i hele sognet.

NiKKO. Ungdomsklubb. Gand kirke, freda-
ger kl. 20.00-23.30. For 2007-kullet.

After konf. Weekend på Ognatun 23.-24. 
mai. For 2005-kullet.

For mer informasjon om tiltakene og påmel-
ding: www.gand.no./MIDTi.
Tilbudene er åpne for alle barn/ungdom i 
aktuell aldersgruppe.
Barn/unge som står i Den norske kirkes med-
lemsregister over Gand sokn får invitasjon i 
posten. 

NB! Følg med på hjemmeside og facebook 
for siste nytt om arrangement og eventuelle 
avlusninger pga korona-smittefare.

Konfirmantenes innsamlingsaksjon for Kirkens Nødhjelp 
skulle finne sted 31.mars. På grunn av smittebegrensning i 
disse korona-tider har dør-til-dør aksjonen blitt avlyst. Vi har 
likevel som mål å samle inn mer penger enn vi gjorde i fjor!
Er det ikke nå vi virkelig ser viktigheten av rent vann?
Vi kan ikke gå med bøsser i år, slik situasjonen i landet vårt er 
nå, men du kan likevel gi penger til innsamlingsaksjonen; 
Du kan gi på facebook-innsamlinger, via SMS eller med 
Vipps!

• På Gand menighet sin facebook-side kan du gi 
   valgfritt beløp.
• Send SMS til 2426 med ordet VANN. Da gir du 200kr.
• Send penger med Vipps til 2426 og velg beløp selv. 

Alt går direkte til Kirkens Nødhjelp, og blir registrert som 
gave fra det området du bor i. 
Klarer vi å samle inn mer enn 132.000kr?!!?

FASTEAKSJONEN ER DIGITAL


