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Strategi!
Tekst: Hanne Bolstad, daglig leder i Gand sokn

Gand menighetsråd har i løpet av 2017 jobbet iherdig med en 
strategiplan som skal gjelde frem til 2020. Arbeidet har vært 
interessant og krevende, spennende og lærerikt. Rådsleder i 2017, 
Oddmund Nordgård, har drevet arbeidet på en solid måte, og 
har kunnet overlevere fiks ferdige planer til ny rådsleder Geir 
Mykletun. 

Strategiplanen lå klar like etter sommeren, og noen av tiltakene er 
allerede godt i gang. I august samlet staben seg på en hytte på Bo-
restranden, for å bruke et døgn på å sette seg inn i planene. Staben 
er veldig fornøyd med rådets arbeid, og mener at strategiarbeidet 
på en god måte kan implementeres i det daglige arbeid. Det er 
godt å ha tydeliggjort hvilke mål vi jobber mot som menighet.

Strategiplanen er todelt: Én del handler om trosliv, mens en annen 
del handler om tjeneste. Under Trosliv finner du underpunkte-
ne Bibel, Bønn og Menighetsgrupper. Under Tjeneste finner du 
underpunktene Bedre organisering og Bedre oppfølging. Hver av 
disse underpunktene har egne mål og tiltak.

Man kan kanskje si at målene ikke er målbare nok? Hvordan kan 
man måle mer bønn? Strategiplanen er nemlig ikke bygget på 
målbare tall, som f.eks. flere folk på gudstjenestene eller på andre 
kontinuerlige tiltak. 

Strategien for menighetsrådet frem mot 2020 er bl.a. å øke menig-
hetens bibelkunnskap. Vi tar i disse dager for oss Markus-evan-
geliet, og kommer til å ha mer fokus på Bibelen i årene fremover. 
Menighetsrådet ønsker å tilby et enkelt nettbasert Bibelkurs som 
vil passe hver enkelt, så her skjer det spennende ting! 

Strategiplanen fokuserer også på å øke bruk av bønn, bryte ned 
barrierer knyttet til å be sammen, lære oss å be slik vi selv ønsker, 
og være komfortable med å bruke bønn. 

Ikke minst vil strategien være å fokusere på alle dere som er med 
som frivillige i menigheten, og dere som er med i menighetsgrup-
per. Organisering og oppfølging er nøkkelen i alt arbeid, også i 
en menighet. Vi kan ikke overlate hele oppfølgingsarbeidet til 
Herren, om det er aldri så fristende! Mennesker trenger mennes-
ker også.

Strategiplanen kan du lese mer om her i bladet. Jeg håper du 
er med og støtter arbeidet som menighetsrådet har lagt ned i 
strategiplanen. Ta gjerne en prat med noen i menighetsrådet eller i 
staben dersom du har spørsmål.

MARKUS-EVANGELIET 
i GAND 2018
Bli med på en vandring gjennom Markusevangeliet. Det korteste, eldste 
og mest rett-på-sak evangeliet i Bibelen.
Vi startet med del 1 21.01. og fortsetter med temagudstjenester 04.02., 
25.02. 11.03. – og en undervisningskveld 11. mars. 
Du oppfordres til å lese gjennom Markus-evangeliet med oss, og 
komme på de aktuelle gudstjenestene og samlingene.

Inndeling av evangeliet:
•  I. JESUS BEGYNNER SIN GJERNING – Kapittel 1–3
•  a. En vei ryddes for Jesus – 1,1 – 1,20
•  b. De første tegn – 1,21 – 2,12
•  c. Etterfølgere og motstandere – 2,13 – 3,35

II. JESU GJERNING I GALILEA – Kapittel 4–9
•  a. Lignelser – 4,1 – 4,34
•  b. Tegn og under – 4,35 – 8,26
•  c. Hvem Jesus er – 8,27 – 9,50

III. PÅ VEI TIL JERUSALEM – Kapittel 10 
•  a. Om relasjoner (ektefelle, barn og rikdom), 10,1 – 10,31
•  b. Om status – 10,32 – 10,52

IV. JESUS I JERUSALEM – Kapittel 11–13
•  a. Førsteinntrykkene i Jerusalem – 11,1 – 11,26
•  b. Konfrontasjon med den religiøse elite – 11,27 – 12,44
•  c. De siste tider – 13,1 – 13,37

V. DØD OG OPPSTANDELSE – Kapittel 14-16 
•  a. Nettet snører seg rundt Jesus – 14,1 – 14,42
•  b. Jesus i fangenskap – 14,43 – 15,20
•  c. Jesus korsfestes, dør og begraves – 15,20 – 15,47
•  d. Oppstandelse, oppdrag og himmelfart – 16,1 – 16,20

En kirke i påskelys – med den dramatiske lidelseshistorien fremført slik at teksten 
taler for seg selv. Korklangen av kvinnestemmer gir uttrykk for menneskets re�eksjoner 
over lidelsene i det store frelsesperspektivet. Det er duket for en vakker og sterk 
kunstnerisk opplevelse, hvor Bachs koralharmoniseringer understreker dybden som 
pasjonen etter Johannes gir oss.

O KJÆRLIGHET
J.S. Bach

Gand kirke
SØNDAG 11. MARS -  KL. 19.00

Formidler utdrag fra Johannes-evangeliet

BJØRN 
SUNDQUIST
Kor Concentus

Billett Kr. 350,- Arrangør:  
40 år - 2018

Bill. selges også v/inngang
ticketmaster.no

Orgel Bengt Norbakken
Fløyte Elisabeth Barstad
Musikalsk leder Per Sigmund Rettedal
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YOU’LL NEVER WALK ALONE
Tekst: Günter Theiss, sokneprest. Foto: Bengt Norbakken

Å være Liverpool-supporter, som jeg må kunne sies å være, handler om oppturer 
og nedturer, om forhåpninger og skuffelser, om samhold og fellesskap, og venn-
skapelig krangling med United-, Everton- og Tottenhamsupportere. Som prest 
er det artig å se hvor ofte Liverpool-koppen som jeg drikker kaffe av på kontoret, 
fungerer som en god inngang til hyggelig småprat i innledningen av en dåpssam-
tale, sørgesamtale eller vigselssamtale. Og det har skjedd ganske ofte at dåpsfolk, 
brudepar, og endatil sørgende pårørende har satt pris på at Liverpool Football 
Club nevnes i andakten. 
Jeg innrømmer det; Fotball er egentlig fullstendig uviktig. Om Liverpool taper eller 
vinner har egentlig ingenting å bety. Det er nettopp det uviktige ved fotball som 
gjør det så deilig å engasjere seg så sterkt i det. Avkobling, kalles det visst. 
Fordi livet ellers er så fullt av de virkelig viktige tingene. Det opplever jeg mye av 
som prest. Presten er ofte til stede i de store hendelsene i livene våre. Når et barn 
blir født, kommer de fleste foreldre til kirken for dåp. Og når den store overgangen 
fra barn til ungdom finner sted, velger de fleste kirkelig konfirmasjon. Når vi gifter 
oss, skjer det svært ofte i kirken. Og det store flertalls avskjeder med våre kjære 
som går bort, skjer med presten til stede. I disse situasjonene er det et Bibelsted 
som stadig kommer tilbake til meg, og som jeg veldig ofte bruker i andakten. 
Salme 23 i Det gamle testamente:

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.
Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.
Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.
Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.
Du dekker bord for meg like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.
Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, 
og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

Her er sorgen: «Om jeg enn skulle vandre i dødskyggens dal…». Og et tydelig 
budskap om at vi aldri går alene i sorgen: «…frykter jeg ikke noe ondt. For du er 
med meg.» You`ll never walk alone. Her er også gleden og festen: «Du dekker bord 
for meg… Mitt beger renner over.» Gud er hos oss også i gleden, og fryder seg 
sammen med oss. You`ll never walk alone. 
Det er ikke så lenge siden jul. Siden vi feiret Guds Sønn som kom til jorden og ble 
menneske. Englene som sang «…og fred på jorden blant mennesker som Gud har 
glede i.» Gud er midt iblant oss. Jesus er vår venn, som går tett ved siden av oss. 
Alltid. Gjennom alle situasjoner, i glede og sorg. Vi går aldri alene. Er vi glade, så 
gleder han seg med oss. Er vi i det dypeste mørke, så er han der sammen med oss. 
Han vet hvordan det er å være der. Han har selv gjennomgått kors og død for vår 
skyld. 
Så det å være Liverpool-supporter har sine fordeler. Selv om fotball egentlig ikke 
betyr noen ting, så har vi en klubbsang som, i tillegg til at den setter oss i den gode 
fotballstemningen, hele tiden minner oss om det som virkelig betyr noe. At vi aldri 
går alene.

When you walk through a storm hold your head up high
And don’t be afraid of the dark
At the end of a storm there’s a golden sky
And the sweet silver song of a lark
Walk on through the wind, walk on through the rain
Though your dreams be tossed and blown
Walk on, walk on, with hope in your heart
And you’ll never walk alone.

Velkommen til salme-
timer i Gand kirke og 
Julebygda kapell! 
Marianne Mæland Rettedal og 
Per Sigmund Rettedal leder oss gjennom 
gamle og nye salmer fra Norsk Salmebok

Menighetssal 2 kl. 18-19 disse dagene:
28.02., 22.03. og 25.04. 
23.05. tar vi salmetimen i Kapellstova, Jule-
bygda kapell

Sett av datoene

09.april: Henrik Syse til Gand kirke
Mandag 9. april kl. 19.00 er Henrik Syse gjest 
på SMAK arrangement. Han er filosof, freds-
forsker, forfatter, foredragsholder og nestleder 
i Nobelkomiteen. Detaljert program er under 
utarbeidelse, følg med på Gands hjemmeside 
samt plakater og og annonser når det nærmer 
seg.
Sett av datoen og inviter gjerne med en venn, 
nabo eller kollega! 

06.september: Ingvard Wilhelmsen

Mer info kommer. 
Følg med på http://www.gand.no/smak

Kontakt: 
Lars Martin Østerholt
97181118
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        Tekst: Ingelin Norbakken og Berit Myklatun
        Foto: Ingelin Norbakken

Som vanlig var det mye folk fra hele 
menigheten innom julemessen, og mange 
av varene forsvant fort. Særlig de hjemme-
bakte kakene røk fort ut og det var livlig i 
kafeen hele dagen. Kvelden før julemesse 
nr. 49 skulle arrangeres tok Menighetsbla-
dets utsendte en prat med flere av de flittige 
damene. De arbeidet og organiserte slik at 
alt skulle være klart for storinnrykk. Mange 
av damene, og også noen menn som var 
innom, har vært aktive og produsert kaker 
og håndarbeider i en årrekke. Jeg snakket 
med flere av dem og det var fellesskapet som 
gjorde at de enda er med, noen i nærmere 50 
år. I tillegg er julemessen et høydepunkt der 
hver enkelt kan være med å bidra praktisk, 
for å få til en festdag for menigheten, og til å 
være med og samle inn penger som kommer 
hele menigheten til gode. 

Kirkeringene har som vi fort forstår en lang 
historie og tradisjon. Alt ved første gudst-
jeneste i Gand Sokn, 23.april i 1968, i det 
som i dag heter Skeiene Ungdomsskole, 
uttalte prest Saanum at her måtte det startes 
kirkeringsarbeid. Så skjedde, og 1.desember 
1968, da første julemesse ble gjennomført 
var det 14 kirkeringer. Antall medlemmer og 
kirkeringer skjøt ytterligere fart på starten 

Julemessa i Gand fyller 50 år i år!

Kirkeringenes julemesse 2017 fikk inn over 138 000 kroner. Leder av Kirkeringene, Ber-
it Myklatun, sier at det er mange som har hjulpet til og jobbet for at julemessen kan 
arrangeres år etter år; «Det er så viktig å få sagt et TAKK, også her i menighetsbladet, 
til alle og enhver av de som har bidratt: Vi i utvalget vil takke alle som leverte varer til 
denne dagen, som hjalp til ved salg og servering - og ikke minst takk til alle dere som 
kom og støttet oss. En særlig takk til dere som ikke er med i kirkeringer, men som tar 
imot oppfordringen og leverer varer til julemessen. Det varmer å oppleve engasjement 
for arrangementet. Tusen takk!»

VINNERE  
1   ULLPLEDD (Hvit), FINN HARESTAD  
2   ADVENTSTAKE (Georg Jensen), ERLEND SANNERUD  
3   JULETRE, HILDE KALSTØ  
4   OMAGGIO 3 LYSESTAKER+SKÅL, JORUN TORSTENSEN  
5   FISKARS KNIVSETT M/SKJÆREFJØL, BERNARD PEDERSEN  
6   SYKKELHJELM (Hvit), KAROLINE HARESTAD  
7   GAVEKORT GJESTALVEIEN CONDITORI, ODDNY JUDITH SOLHEIM 
8   RUTET PLEDD, KVAMMEN  
9   LEKEGARASJE (Wader), BERNT DALENE  
10 KOKEBOK (Vårt Norske Kjøkken), ANNE GRETE NESSA  
11 TAKPENDEL (Novalife), HUGO LØNNE  
12 SPARKESYKKEL (Bitz), PHILLIP HUSEBY LILLESUND  
13 STOR GRYTE (Jamie Oliver) , ANNE LISE LYSE  
14 JULETRE, GULLI ASBJØRNSEN  
15 HÅNDBALL, TORILD BØE  
16 2 STK. SENGESETT I FLEECE , GØTHESEN  
17 ULLPLEDD (Blått), HELLIESEN  
18 STOR HVIT VASE (Hadeland), RØNNAUG IMS  
19 DOBBELT VAFFELJERN (Wilfa), MARIANNE NESSA  
20 3 STK. HÅNDKLE, MAGNUS JOA  
21 DAB RADIO,  MARTE HOLLUM  
22 BESTIKK (Classic 18 deler), GRO JOHANNESEN  
23 DUKKEVOGM (Brio), GERD PEDERSEN  
24 GAVEKORT FRA SOMA GÅRD FOR 4, GRETE IDLAND  
25 BORDLAMPE, MARIANNE MÆLAND  
26 BABYBORN DUKKE M/GARDEROBE, JAN S.ÅRSLAND  
27 SAUESKINN, VIVIAN PEDERSEN  
28 WILLOW TREE JULEKRYBBE, ODDLAUG J. SÆTRA  
29 DEKKA BORD TIL 8 PERSONER, BERNT DALENE  
30 SYKKEL, INGELIN NORBAKKEN

av 1970-tallet da noen av medlemmene gikk 
fra hus til hus for å invitere nye med. På det 
meste var det hele 24 kirkeringer.
Hva var det som engasjerte og fortsatt en-
gasjerer? Hvorfor ville så mange være med i 
Kirkeringene? Dette var et nytt tilbud og det 
var et fritidstilbud for, av og med kvinner. 
Det skal sies at én av gruppene i starten 
var en ektepargruppe der mennene også 
var med. Opp gjennom tidene, og i dag, er 
flere av ektemennene aktivt med i riggin-
gen og organiseringen av julemessen på det 
praktiske planet. Kirkeringene startet opp 
som nabofellesskap, der gruppene bestod av 
kvinner fra samme geografiske område.
Kirkeringene har alltid hatt to hovedmål:
- «gjennom samtaler, sang, opplesning og ved 
andakter å vekke og styrke kristen livshold-
ning blant medlemmene». 
- «samle inn penger - lage gjenstander som 
kan loddes ut eller selges på Kirkeringenes 
julemesse».

På Kirkeringssamlingene samtales det om 
Guds ord, livet og det som opptar medlem-
mene, og utover kvelden står hver gruppe 
fritt til å gjøre hva de vil; prat, håndarbeid 
mm. Kaffe og litt å bite i er et viktig og kose-
lig innslag. De fleste gruppene gir mulighet 
for at medlemmene kan gi en pengegave i 
løpet av kvelden. Noen ganger blir det lest 
opp felles informasjon fra utvalget.

Hver kirkering består av ca. 6 – 8 medlem-
mer, og nye er alltid velkomne. Dermed har 
flere av gruppene delt seg opp når nye har 
kommet til. Hver av Kirkeringene har en 
leder, som møtes til årsmøte sammen med 
Kirkeringsutvalget. Utvalget har gjennom 
tidene bestått av 4-7 damer. Fra starten av var 
det også med en representant fra menighets-
rådet.
Utenom de månedlige samlingene arrang-
eres det hver høst en fellessamling for alle 
medlemmene, med flott program og god 
mat. I mange år har det også vært arrangert 
en tur på våren med besøk til en kirke eller 
et leirsted.

Julemessen er det store felles prosjektet som 
alle jobber sammen om og mot. Her er det 
fortsatt fellesskap med hverandre som står i 
fokus. Å samle inn penger til menigheten er 
en stor motivasjon for arbeidet. 
Kirkeringsutvalget tror det er viktig å vi-
dereføre Kirkeringene og julemessen nå som 
kirka og staten har skilt lag. Disse damene 
som har jobbet jevnt, trofast og tålmodig 
med Kirkeringene og julemessen ser for seg 
et fortsettende arbeid, men med mulighet for 
andre måter å gjennomføre på. 
I skrivende stund er det 7 kirkeringer i 
aktivitet. Allerede nå er de godt i gang med 
å tenke på og forberede seg til årets store 
høydepunkt. Så om du vil være med på den 
store festen og feiringen av en 50-åring er det 
bare å sette av første helg i desember i 2018. 
Håper vi ses!

Kafeen hadde til tider lang kø.



5

Presten i Julebygda mener kirken midt 
i bygda har mer potensiale enn det som 
utnyttes i dag. «Drømmen min er at Ju-
lebygda menighet er for alle i bygda, og 
at menigheten blir en møteplass der man 
kan henge med naboene og vennene 
sine, og at det kan være et godt sted for 
dem som flytter hit å bli kjent med folk. 
Kirka snakker jo om at vi alle er familie. 
Og som kjent har de fleste familier sitt 
å stri med. Sånn bør vi ha det her. En 
herlig miks av alle generasjoner, alle 
verdensbilder, virkelighetsoppfatninger 
og meninger.»

        Tekst: Hanne Bolstad / Kristine Kristiansen
        Foto: Frode Olsen, Sandnesposten

Hva er det du jobber med, Kristine? 
Jeg jobber som kapellan i Gand sokn. Det 
betyr at jeg har en stilling som sier at jeg skal 
bruke rundt halvparten av tiden min i Gand 
menighet, og rundt halvparten av tiden min i 
Julebygda menighet. Av og til er det vanskelig 
å skille arbeidssted, for det er både samtaler, 
oppfølging, begravelser, vielser, dåpssamtaler 
og mye annet rart som krysser slike men-
neskeskapte grenser mellom det ene og det 
andre. Men noe er jo klart. I Gand har jeg 
ansvar for menighetsgruppene. I Julebygda 
har jeg overblikket over det meste. Alt fra at 
jeg er med den fantastiske barnearbeideren 

Stafettpinnen er en ny 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. I første 
runde bæres stafettpinnen av Kristine Skree Kristiansen.

Stafettpinnen

Ønsker vekst i Julebygda menighet
Siri på barnehagevandringer, til at jeg sitter i 
menighetskomiteen og har oppfølgingen av 
de frivillige i menigheten. 

Som hovedprest i Julebygda, er det noe du 
skulle ønske det ble snakket mer om?
Jeg er jo, ikke så veldig overraskende, veldig 
opptatt av hva kirken kan bety for menne-
sker i 2018. Og jeg tenker at potensialet som 
ligger her ikke blir oppdaget eller brukt nok. 
Det skjer allerede mye i Julebygda menighet 
altså. Men se her i Julebygda. Kirken ligger 
MIDT i bygda! Her i bygda er det ikke kafé, 
men vi har en kjempefin kapellstove som 
kunne vært åpen bestandig. Det er jo også 
det superfine lokalet Sagbruket ved siden 
av. Men når strikkekafeen var full kunne det 
vært leksehjelp eller kaffebar eller bare en 
hengeplass for småbarnsforeldre her. 
Mulighetene er enorme. Men det må være 
frivillige som ønsker å drive. Jeg kan bare 
tilrettelegge, og prøve å få ut budskapet om at 
kirken er åpen for alle som ønsker det. Og de 
fantastiske frivillige som er med har allerede 
hender og armer fulle med å holde i gang alt 
det som faktisk skjer her. Det er jo ganske så 
mye! Det var frivillighetssamling i kapellet 
den 18. januar. Det er virkelig varme ildsjeler 
her som ønsker fellesskap. Som ønsker å 
bidra til dette jeg snakket om. Derfor oppfor-
drer jeg alle som kunne tenke seg å være med 
på et løft for bygda å si ifra. 
En annen ting jeg tenker burde snakkes om 
er at ensomhet er så vanlig, at vi er det alle 
sammen innimellom, og noen er det ganske 

mye. En menighet er et sånt lokalt felless-
kap som ikke trenger å være krevende eller 
altoppslukende, men som gir mye. Der kan 
man komme om man er singel, har ti barn, 
eller barnebarn, er barnløs, er ungdom eller 
er nyfødt. Det er noe herlig upretensiøst over 
det.

Hva er det beste med å være prest i Gand? 
Det er sånn som dette. Å være med å skape 
noe som faktisk betyr en forskjell for folk. Jeg 
merker at det fortsatt er mange som tenker 
at menighet er noe fromt og rart. Barna er 
kanskje de som skjønner best hva det handler 
om. De løper rundt i kirka det ene sekundet 
og snakker om hva de tenker på det andre 
sekundet. For barna handler det ikke om 
svarene men om spørsmålene. Og jeg merker 
at de knytter seg til kirka si. Det er så gøy, og 
det gjør meg ydmyk. Kirken er deres, mer 
enn min. Vi burde lære mer av barna. Det sa 
jo Jesus også! 
Men fra alvor til alvor, det beste er at en 
menighet ikke er et sted der vi skal oppnå 
noe utover å være her. VI skal ikke tjene 
penger, vi er ingen sånn bedrift som drives 
av profitt. Vi er noe annerledes, et fellesskap 
av en haug med sjeler som er skjønt enige om 
at vi trenger Gud og hverandre. Det er godt 
og det gir meg troen på at kirken fortjener en 
plass i lokalsamfunnet. 
Min jobb er å fortelle folk at de ikke er alene. 
De er ikke alene om å tenke hverken sånn 
eller sånn om kirken, de er ikke alene om å 
ønske seg gode fellesskap, de er ikke alene 
om å mene det ene eller det andre om Gud, 
og så er de ikke totalt alene, uelskbare eller 
feil. De er ønsket, villet og likt av Gud. De 
fleste liker å bli minnet om det. Uansett om 
de er fem år eller nittifem år. Særlig de på 
nittifem setter også pris på at det også følger 
med et løfte om at vi aldri er alene etter 
døden heller. 

Skal du flytte?
Jeg var nok litt overmodig i sommer, for da 
proklamerte jeg min avgang, som du tyde-
ligvis har fått med deg. Nå skjer ikke det så 
raskt som først tenkt, så jeg blir her en stund 
til. Det er bra, for jeg trives jo godt med alt 
dette jeg holder på med.  
Men så har det strengt tatt ikke så mye å 
si om jeg flytter eller ikke, synes jeg. For 
menigheten er jo så mye større enn presten 
sin. Folk må bare få øynene opp for potensia-
let i en menighet! Presten må kanskje peke ut 
retningen i ny og ne, og tidvis skrive en tale 
eller to. Men det er det jo heldigvis flere enn 
meg som kan.
Kan du ikke skrive at folk må ringe meg hvis 
de har lyst til å gjøre noe her? 

Hvem vil du gi stafettpinnen til videre?
Jeg ønsker å gi den til rektoren på Sandved 
skole, jeg! Siri Selvikvåg Wernø. 
Jeg møtte henne i fjor, i samtale om skolens 
samling i kirken før jul. En spennende dame.

Kristine Skree Kristiansen
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TID &
STED

Døpte:
Nora Skog Borsheim
Thea Raugstad
Ida Kvinnesland Gjøse
Madelen Sunde Asheim
Emma Wiik Larsen
Ida Kamilla Nødland
Noelia Marie Skjørestad
Vilje Fagerland Sømme
Selma Nøttveit
Thea Borgersen Laland
Erling Andersen Herredsvela
Elisabeth Øksnevad
Eva Violet Engelsvold
Anneli Nordnes Berglind
Samuel Slettebø
Lars Rangen Sande
Martin Mosige Veire
Sofie Øksnevad Buland
Sara Ungar Ravndal

Sanna Karoline Prestmo
Gustav Ravnås Aarmo
Mille Sandved
Oda Voll Kviljo
Kaja Adsem
Filip Husebye Lillesund
Eiolf Hustad-Halleland
Nora Vatne Runde
Freydis Katrin Gjerde
Kasper Aarskog Nesse
Camilo Gundersen Martinez
Pia Risberg Ellevseth
Henrik Frøyd
Hermine Vaage Wærholm
Sanna Emilie Øvrebø Lauten
Hedda Grønsund Bilstad
Arne Eek
Tomine Asheim Christensen

Se vår hjemmeside www.gand.no for semester-
program for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Samlinger på torsdager i høst: 28.9, 3.10 (høst-
takkefest i Domkirken), 24.10 og 30.11 klokken 
18.30-20.00 i Gand kirke. Hjertelig velkommen til 
nye og gamle.
Kontaktperson: diakon Magne Bjåstad.

stikk-innom
Stikk innom i kirkestua for alle pensjonister eller 
andre som er hjemme på dagtid. 
Samlinger hver torsdag kl 10-12.
Hjertelig velkommen! 
Kontaktperson: diakon Magne Bjåstad.

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 følgende 
aldersgrupper: 3-5 år, 1.-4. klasse, 4.-7. klasse 
(MINI-Krik). Kontaktperson Ragnhild Nedrelid 988 
84 587

korene i Gand kirke
Tirsdag Kl. 17.00  -  17.45 i kirkestua. knøttesang. 
Sang tilbud til barn i alderen 1 - 4 år sammen 
med en voksen. Kontaktperson: Bengt Norbakken 
tlf.51603846.

Tirsdag Kl. 17:00-17.45 GG mini (fra 4 år t.o.m. 2. 
kl.) Kontaktperson for GGmini: Bengt Norbakken 
tlf 51 60 38 46. 

Tirsdag Kl. 18:00-19.00 GG jr (fra 3. klasse til 6. 
klasse). Dir.: Harald Westermoen og Ruth Therese 
Herrevold. Kontaktperson: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46.

Tirsdager kl. 19.30-21.30, Gand kirkekor. Voksne.
Dir. Bengt Norbakken. 
Kontaktperson for kirkekoret: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46. 

Onsdag Kl.14:45-16.00 GG. (Fra 7. klasse og 
oppover). I ungdomssalen. Kontaktperson: Bengt 
Norbakken. Tlf. 51 60 38 46. 

åpen familie
Samlinger for store og små familier. Gand kirke ca. 
én fredag i mnd. Fra kl. 17.00-19.00. Middag, so-
sial prat og lek. Kontaktperson Margrete Haualand 
952 62 949

junior-nikko
Klubb for gutter og jenter i 5-7 kl. Annenhver 
søndag kl. 18-20 i oddetallsuker. Kontaktperson: 
Eirik Tvedt, mob: 41410648. 

nikodemus kro (nikko)
Fredager kl. 20.00 Ungdomsklubb for ungdom 
mellom 13 og 18
Kontaktperson er Catti Eide Risdal, tlf 51 60 38 45.

Gand-speideren
se www.gandspeiderne.no og 
www.speiderprogram.no

krik-Gand
For info, kontakt leder Thomas Gardum.
E-post: thomas1f@hotmail.com

forbønn og Bønn for syke: 
Fredager i oddetallsuker. Bønnekapellet i Gand. 
Kontakt diakon Magne Bjåstad.

sorggrupper: 
Gand samarbeider med andre menigheter om 
sorggrupper og grupper om samlivsbrudd (oppstart 
i februar). Gi beskjed til diakon Magne Bjåstad om 
du er interessert!

Døde:
Arne Egeland
Sigfrid Norheim
Einar Skjæveland
Olaug Raugstad
Anne Lise Ollivier
Signe Lura
Marie Foss
Astrid Johanne Oaland
Lilly Bredenbekk
John Sigurd Hetland
Ragnfrid Jorina Hetalnd
Kurt Andersen
Laila Marie Nordaa
Nanny Gurine Malmin
Anna Asselina Ravndal
Trygve Laland
Arne Wigestrand
Nils Fonn
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Geir I. Mykletun har nå overtatt som 
leder av menighetsrådet (MR) i Gand 
etter Oddmund Nordgård som har hatt 
dette vervet de siste to år. Menighets-
bladet har tatt en prat med den nye 
lederen for å få litt innblikk i hvilke 
planer og utfordringer menighetsrådet 
vil arbeide med i 2018. 

Hva blir de viktigste arbeidsoppgavene for 
MR i 2018?
Slik jeg ser det, blir 2018 et både arbeid-
skrevende og spennende år. Den viktigste 
oppgaven blir å videreføre arbeidet med å 
gjennomføre den strategiplan som MR vedtok 
i 2017. Den andre oppgaven jeg vil nevne er 
de tiltak for skal gjennomføres rent praktisk i 
uteområdene med tanke på nye søyler rundt 
kirken og opparbeidelse av det nye parkering-
sområdet. I tillegg skal Gand kirke feire sitt 40 
års jubileum helt mot slutten av 2018. 

Hvordan vil menigheten merke den nye 
strategiplanen? 
Menighetsrådet har vedtatt at visjonen for 
dette arbeidet skal være TILSTEDE. Denne 
visjonen innebærer at det skal satses på 
verdier som gjør vår menighet mer utadvendt, 
inkluderende og tydelig. I praksis innebærer 
dette at MR, staben og de frivillige i kirken 
vil arbeide med tiltak som vi håper vil styrke 
troslivet for hver enkelt av oss. Dette vil bli 
forsøkt oppnådd ved å legge til rette for mer 
bønn, mer bibel og økt satsing på menighets-
grupper. Det andre området vi vil fokusere 
på er tjeneste. Hovedfokus vil være å legge 

Gand har fått ny leder i Menighetsrådet

Geir I. Myklatun. Foto: Ingunn M. Ruud, KPK

forholdene bedre til rette for det frivillige 
arbeidet i menigheten. Dette er en prioritering 
fra MR sin side som erkjenner at det frivillige 
arbeidet er en av de viktigste bærebjelkene i 
vår menighet. 

Hva vil skje i tilknytning til kirkens uteom-
råde i 2018?
Her vil det skje ganske mye. Aller først vil det 
bli bygget en ny lødd steinmur med gjerde 
på toppen langs hele grensen mellom kirkens 
tomt og Sandved skole. Muren vil også bli for-
lenget til å dekke området mot barnehagen og 
muren blir plassert i eiendomsgrensen. Neste 

og det aller største tiltaket, blir utskifting av 
alle de utvendige søylene på kirken. Søylene 
er i ferd med å gå i oppløsning, og vil nå bli 
erstattet med helt identiske søyler utvendig, 
som vi satser på skal lages slik at levetiden blir 
langt bedre enn det vi nå har erfart. Når dette 
arbeidet er fullført, vil det nye parkeringsom-
rådet bli opparbeidet. Målsettingen er å ha alt 
dette klart når 40-årsjubileet for kirken skal 
feires 1. søndag i advent 2018. 

Hvordan skal 40-års jubileet feires?
Planene for dette er ikke endelig fastlagt, men 
vi er jo flinke i Gand til å lage fest, så det går 
nok. Vi er veldig takknemlige for at Olaf N. 
Myklatun i fjor utfordret menighetsrådet på 
at denne anledningen fortjener at det blir 
laget et jubileumshefte/bok. Denne boken vil 
oppsummere kirkens og menighetens historie 
gjennom de siste 40 år, og med spesiell vekt 
på de siste 15 år. Myklatun og hans medarbei-
dere er godt i gang med dette viktige arbeidet 
som vil bidra til at viktig kunnskap om Gand 
menighet ikke går tapt. 

Andre utfordringer?
For kort tid siden kom meldingen om at vår 
sokneprest Günter Theiss skal begynne en i 
ny tjeneste som en av Byprestene i Sandnes.  
Det innebærer at arbeidet med å rekruttere 
ny sokneprest starter umiddelbart. Det er 
bispedømmerådet som tilsetter, men MR 
deltar aktivt i prosessen med å forberede slike 
ansettelser. Om dette er en utfordring eller 
ikke, er ikke godt å si. Det avhenger jo litt av 
søknadslisten. Det er i alle fall en særdeles 
viktig og spennende oppgave av stor betyd-
ning for vår menighet fremover. 
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– Vann er selve livet, sier Innocent 
Nigindu. Han flyktet med familien fra 
en blodig konflikt i Kongo. Nå er han en 
stor ressurs for Kirkens Nødhjelps ar-
beid i flyktningleiren der han endte opp.

– Uten vann finnes ikke noe. Vi trenger det 
til å vaske oss, lage mat og drikke, så den 
jobben jeg gjør her er jeg virkelig stolt over, 
smiler Innocent.
Navnet hans betyr «uskyldig», men det er 
ingen uskyld å finne i flukthistorien hans. 
Først måtte han flykte da soldater kom til 

Flyktningen som 
ble hjelpearbeider

Fasteaksjonen 2018

Påskekonsert 
i Gand kirke
Skjærtorsdag (29.03.) kl 18.00
Entre kr 200,- 

Ensemble Paulus Barokk presenterer en 
sterk og spesiell konsert påsken 2018. 
Dette er et ensemble bestående av inter-
nasjonalt godt etablerte barokkmusikere 
fra forskjellige europeiske land, og de 
legger vekt på å holde et høyt musikalsk 
nivå og musisere sammen på en levende 
og engasjert måte. 

        Tekst: Bengt Norbakken

Ensemble Paulus Barokk presenterer en 
konsert om smerte og død – et tema som 
er like aktuelt i dag som noensinne, med 
innslag av trøst og håp. 

byen der han jobbet. 85 prosent av de som 
var i byen ble drept, hevder Innocent. 
Han flyktet mot byen der han og familien 
bodde, men etter to dager kom soldatene 
også dit. Det skulle vise seg at den beste 
løsningen var å flykte til nabolandet Angola, 
litt lengre sør i Afrika.

Koordinator i flyktningleiren
Til slutt havnet han og familien i flykt-
ningleiren Kakanda der Innocent etter hvert 
fikk seg jobb som koordinator for Kirkens 
Nødhjelp. Nå passer han på at vannet alltid 
er rent, at søppelet blir tømt og at toalettene 
blir vasket.
– Jeg får brukt evnene og erfaringen min 
til å hjelpe, og det er flott å kunne støtte 
Kirkens Nødhjelp. Jeg er kristen, og for meg 
er det viktig å kunne hjelpe andre med de 
evnene og midlene jeg har for hånden, sier 
Innocent. 
Han får en liten lønn for jobben han gjør, 
men mye av drivkraften er lysten på å gjøre 
noe godt for andre. Han vet bedre enn de 
fleste hvor viktig rent vann er, for under 
flukten var det ofte at han ikke kunne drikke. 
Og som mange andre i leiren har han vært 
syk fordi han har drukket urent vann.
Innocent er en av mange som hver dag 
jobber for Kirkens Nødhjelp. I landsbyer, 
byer, flyktningleirer og kriseområder i en 
rekke land rundt om i verden jobber Kirkens 
Nødhjelp for å sikre tilgang til rent vann, 
trygge toaletter, energi og mye annet. For at 
maskineriet skal fungere trenger man helter 
som Innocent.

Avhengig av hjelp for å hjelpe
Men for at maskineriet skal fungere trengs 
det også hjelp fra norske frivillige. Folk 
som ikke er på flukt, men som i likhet med 
Innocent har et engasjement og kompetanse 
til å gjøre en forskjell. Hvert år er tusenvis av 
slike frivillige med på å samle inn penger til 
Kirkens Nødhjelps arbeid gjennom Fasteaks-
jonen.
Og det er nettopp disse pengene som gjorde 
det mulig å starte opp arbeidet i Nord-An-
gola, raskt og effektivt. For Innocent og over 
tusen andre flyktninger i leiren har det vært 
livsviktig hjelp.

Også i år skal frivillige over hele Norge være 
med på å samle inn penger til brønnboring, 
latrinebygging og andre tiltak som redder liv 
rundt om i verden. Også du kan bidra når 
<FYLL INN MENIGHET> skal gjennom-
føre årets aksjon, enten ved å være bøsse-
bærer eller å støtte aksjonen.

Stort smil: Innocent Nigindu elsker jobben sin 
i flyktningleiren i Dundo i Angola. Han er selv 
flyktning fra Kongo, og setter pris på å kunne 
jobbe for Kirkens Nødhjelp med å hjelpe andre 
som har flyktet fra samme konflikt.

Fast rutine: I en krok i flyktningleiren står teltet 
der Innocent Nigindu sover. Han avslutter alltid 
dagen med å lese 15 minutter i Bibelen, og be en 
bønn til Gud. Troa ble sterkere etter flukten, for-
teller Innocent, fordi Gud hjalp han og familien 
bort fra krigen i live.

støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Joker Julebygda

- Joker Sandved

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Motorforum

- Lothe SJ Holding

- Osa Barnehage

- Credo visjon

- Kiwi Lundehaugen

- Multiblokk AS

-Tryggvi Islandshestgård
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Gand Kirke 
Lørdag 5. mai kl. 11.00
Juliane Aas
Vetle Andersen
Øyvind Brandal
Henning Bru
Ingvild Bøe
Rikke Johnsen Egeland
Andreas Egeland
Vilde Holter
Adelén Nordbø Kallestein
Isabel Nordbø Kallestein
Inga Kirnos
Pelle  Lindal
Maria Thalia Moen
Victoria Opoku-Agyemang
Sofie Helen Jargvoll Ramberg
Karolina Grace Rusov-Hansen
Madeleiene Sandanger
Pia Schjølberg
Anette  Skår
Nora Saghaug Sneeggen
Sanna Tufteskog Spanne
Sonny Thorkildsen
Ole-Pedro Tjelta
Nikolai Tvedt
Bjørg Helen Tysse
Celina Ødegård

Gand Kirke 
Lørdag 5. mai kl. 13.00
Adrian Alvarez Bethuelsen
Kjetil Boganes
Julie Vaagen Bøe
Hanne Folvik
Thomas  Folvik
Ane Forus
Sander Malde Gausel
Emma Handeland
Inger-Marie Hausken
Pia Hoie
Sebastian Killingland
Tryggve Tobias Korneliussen
Thea Margrethe Korneliussen
Markus Lundevik
Erik Nesvåg
Ive Norbakken
Magnhild Nordgård
Sigrid Eide Ormel
Vegard Richter
Ådne Klæboe Rossavik
Noah Sandsmark Hansen
Brage Sandved- Klungtvedt
Vebjørn Sannerud
Markus Tandberg
Victoria Christine Theis
Ingrid Mathilde Toven
Magnus Tørring
Jørgen Nistad Westermoen
Erik Leitermeier Årsvoll

Gand kirke
Søndag 29. april kl. 11.00
Jesper Østråt Amdal
Ingvild Rovik Bråstein
Dina Alvseike Dahle
Nilla  Dahle
Frida Helen Tjelta Espeland
Ruben Lande Haugland
Kristian Albert Herrevold
Lea Rossavik Johannessen
Jakob Andre Aurmo Kvitrud
Synne Lillian Kåringen
Trym Amdal Larsen
Celina Larsen
Alida Øen Lithun
Maren Elin Nermoen Nilssen
Emma Tveit
Martine Mjaaland Vagle
Sander André Veggeberg
Sindre Zegland

Julebygda kapell
Søndag 6. mai kl. 11.00
Sølve Bjørknes
Torkel Sviland Byberg
Emma Dahle
Thorbjørn Christoffer Djupvik
Kristine Øgård Flood
Arne Hamre
Marianne Herveland
Vetle G Lutsi Johnsen
Camilla Kleppe
Philip Leirvik Rossland
Mari Sikveland
Martin Skadsem
Jonar Skretting
Guro Storhaug Røed
Ema Surgautaite
Birgitte Tufta
Thea Øvstebø

Ganddalen/ByMenigheten 
i Gand kirke 
Lørdag 12. mai kl. 11.00
Michael Bertelsen
Nicholay Bertelsen
Simen Våler Bjordal
Emily Maria Hopland Brattetaule
Ole Dragsund
Jonas Edland
Martine Ravndal Engeset
Ida Falkeid
Emil Hovland

Johanne Hølland
Andrea Jorunn Inglis
Martin Jonassen
Thomas Forsman Kilgreen
Maja Kristiansen
Tobias Haugseng Larsen
Vegard Lunde
Eline Malmin
Janne Nordin
Lars Ravn Reiersen
Johan Elias Rodvelt
Eskil Sannerud
Hanne Stangeland
Edel Laland Stangeland
Marie Vierli Svendsen
Mathilde Tjentland Taraldsen
Thomas  Totland
Sina Emilie Vestad
Arne Torje Øie

Ganddalen/ByMenigheten
i Gand kirke 
Lørdag 12. mai kl. 13.30
Eline Andersen
Sara Bjørnsen Andreassen
Daniel Brun Bjelland
Synne Eiane
Maia Eie
Martin Levion Endregaard
Mathias Folgerø
Helene Gravås
Vilje Grude
Daniela Grøttjord
Bianca Christine Haaland
Eivind Mong Haug
Ella Linea Heigre
Ingvild Helland
Rikke Sofie Jensen
Oskar Tjeldflåt Kvalbein
Tuva Lie-Skulstad
Selma Nesdal
Thomas Skjørestad Njærheim
Brita Høyland Ollestad
Hedda Sigurdsen
Miriam Spanne
Selma Standnes
Martin Giske Ueland
Daniel Usken
Johannes Vaage
Øyvind Winnskjei Waage
Magdalena Warner
Mari Wilberg



Onsdag 18. april – Samtalegudstjeneste 
Kl. 17:30 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 

Torsdag 19. april – Samtalegudstjeneste 
Kl. 17:30 Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 

Søndag 22. april – 4. søndag i påsketiden. 
Joh 13,30-35
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved ?, 
Harald Westermoen og GGjr. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 

Søndag 29. april – 5. søndag i påsketiden. 
Luk 13,18-21
Kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kristine 
Skree Kristiansen og Bengt Norbakken. Takkoffer 
til ungdomsarbeidet. 

Lørdag 5. mai. Luk 13,18-21
Kl. 11:00 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjenester 
ved ? og Bengt Norbakken. Takkoffer til 
ungdomsarbeidet. 

Søndag 6. mai – 6. søndag i påsketiden. 
Matt 7,7-12
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved ? og Bengt 
Norbakken. Tema: Bønn. 
Forbønn. Takkoffer til Åpne dører. 

Torsdag 10. mai – Kristi himmelfartsdag. 
Luk 24,46-53 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved ? og Ingvar 
Lygren. Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Søndag 13. mai – Søndag før pinse. Joh 3,16-21
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved ? og 
Ingvar Lygren. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Torsdag 17. mai. Matt 22,17-22
Kl. 11:30 Familiegudstjeneste ved Astrid Harbo og 
Bengt Norbakken.
Sandved skolekorps medvirker. Takkoffer til 
Sjømannskirken.

Søndag 20. mai – Pinsedag. Joh 14,15-21
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved ? 
Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 27. mai – Treenighetssøndag. 
Luk 10,21-24
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Kristine 
Skree Kristiansen, Bengt Norbakken og Gand 
kirkekor. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 3. juni – 2. søndag i treenighetstiden. Gal 
3,23-29 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved ? og Bengt 
Norbakken. Takkoffer til Kirkens SOS - Rogaland

Søndag 10. juni - 3. søndag i treenighetstiden. Joh 
1,35-51
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Kristine 
Skree Kristiansen, Bengt Norbakken og GG. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Julebygda kapell 
Søndag  11. februar – Fastelavenssøndag. 
Joh 12,20-33 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Takkoffer 
menighetsarbeid. Aktivitetsposer for barn. 
Fastelavnsboller. Tema:” Jesus og fornuften.”

Søndag  25. februar - 2. søndag i fastetiden. 
1 Mos 3,8-15
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
Kristine Skree Kristiansen og Harald Westermoen. 
Takkoffer til KRIK. Søndagsskole. Tema: ”Fastetid, 
hva er det å være fri?” Spørreundersøkelse: Bokmål 
eller nynorsk i Julebygda kapell?

Søndag 11. mars  – 4. søndag i fastetiden. 
Joh 3, 11-16
Kl 11:00 Familiegudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen, Siri Ueland Chancy og Ingvar 
Lygren. Takkoffer menighetsarbeid. MIDTi11 Lys 
Våken. MIDTi5. Stjernekoret synger. Rebus og 
kirkekaffe i kirken.

Søndag 25. mars – Palmesøndag. Matt 26,6-13
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Takkoffer 
Misjonsprosjekt. Tema: ”Trenger Gud meg?”

Torsdag 29. mars – Skjærtorsdag. Luk 22,14-23
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Kristine 
Skree Kristiansen. Takkoffer Misjonsprosjekt. Tema:  
”Det hellige og meg.”

Søndag 8. april - 2. søndag i påsketiden. 
Joh 21,15-19
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Gunther Theiss og Ingvar Lygren. Takkoffer 
menighetsarbeid. Søndagsskole. Tema: ”Jesus spør: 
Elsker du meg?”

Søndag 22. april – 4. søndag i påsketiden. 
Joh 13,30-35
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med dåp ved 
Kristine Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Takkoffer menighetsarbeid. MIDTi6 Kirkerotter. 
Søndagsskole. Frokost i kirken kl. 0930. Gratis, for 
alle. Tema: ”Jesus sier: Som jeg har elsket dere, skal 
dere elske hverandre”

Torsdag 26. april – Samtalegudstjeneste 
Kl. 17:30 Samtalegudstjeneste med konfirmantene.

Søndag 6. mai – 6. søndag i påsketiden. 
Matt 7,7-12
Kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Takkoffer 
Misjonsprosjekt.

Torsdag 17. mai. Matt 22,17-22
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste ved Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Sandved skolekorps medvirker. Takkoffer 
Misjonsprosjekt. Tema: ”Takknemlighet”

Søndag 20. mai – Pinsedag. Joh 14,15-21
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Takkoffer 
Misjonsprosjekt. Tema: ”Ånd, et fremmedord i 
2018?”

Søndag 3. juni – 2. søndag i treenighetstiden. Gal 
3,23-29
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste og sommeravslutning 
ved Kristine Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Takkoffer menighetsarbeid. Besøk fra India, og 
indisk middag på bedehuset etter gudstjenesten. 
Frokost klokken 0930 i kapellstova. Gratis, for alle.

Søndag 17. juni - 4. søndag i treenighetstiden. 
Matt 16,24-27
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Takkoffer 
menighetsarbeid.

guDSTjEnESTEr Gand kirke
*Med forbehold om endringer – For oppdatert liste 
se kalender på www.gand.no *

Søndag  4. februar – Kristi Forklarelsesdag. Mark 
9,2-13  
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Tema: Markus 
del 2. Forbønn. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag  11. februar – Fastelavenssøndag. 
Joh 12,20-33 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
Astrid Harboe og Ola Riveland Vik. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 

Søndag  18. februar - 1. søndag i fastetiden. 
Matt 16,21-23
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd ved 
Gunther Theiss og Ingvar Lygren. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag  25. februar - 2. søndag i fastetiden. 
1 Mos 3,8-15 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Gunther 
Theiss, Bengt Norbakken og GG. Tema: Markus del 
3. Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 4. mars – 3. søndag i fastetiden. 
Mark 9, 17-29
Kl 11:00 MIDTi4 Familiegudstjeneste med dåp ved 
Astrid Harbo, Bengt Norbakken, GGmini og GGjr. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 11. mars  – 4. søndag i fastetiden. 
Joh 3,11-16
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Gunther 
Theiss og Harald Westermoen. Tema: Markus del 4. 
Forbønn. Takkoffer til IKO.

Søndag 18. mars – Maria Budskapsdag. 
Luk 1,46-55
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Gunther 
Theiss, Bengt Norbakken og Gand kirkekor. 
Takkoffer til KRIK. Menighetens årsmøte etter 
gudstjenesten.

Søndag 25. mars – Palmesøndag. Matt 26,6-13
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Gunther Theiss, 
Bengt Norbakken, GGmini og GGjr. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Torsdag 29.mars – Skjærtorsdag. Luk 22, 14-23
Kl 20:00 Kveldsgudstjeneste med nattverd ved 
Kristine Skree Kristiansen og Bengt Norbakken. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.  

Fredag 30. mars - Langfredag.  
Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Kristine Skree 
Kristiansen og Bengt Norbakken. 

Søndag 1. april – Påskedag. Matt 28,1-10
Kl 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd ved 
Kristine Skree Kristiansen, Bengt Norbakken og 
Gand kirkekor. Takkoffer til Stefanusalliansen.   

Søndag 8. april - 2. søndag i påsketiden. 
Joh 21,15-19
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 

Søndag 15. april  – 3. søndag i påsketiden. 
Joh 10,1-10
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd ved 
Gunther Theiss og Bengt Norbakken. Forbønn. 
Takkoffer til Crux.

Gudstjenesteliste Kirkeskyss til Gand kirke de fleste søndager (unntatt skolens ferier). Ring 51 60 38 43 mellom 
10.00 og 10.15 den søndagen det gjelder, så kan du bli hentet og kjørt hjem igjen etterpå.  
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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 14. mai og 

utgivelse 28.mai.
 www.Gand.no

redaksjonskomite: : Ingelin Norbakken, Øystein 
Bjaanes Lemvik, Elin Wetås Jara, Hanne Bolstad.

forsidefoto: Hanne Bolstad

Bankgirokonto: 3250.07.05093

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

Geir Mykletun
 Leder av menighetsrådet
e-post: geir@asgemini.no
tlf: 932 81 625

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

Günther Theiss 
Sokneprest
E-post: gt824@kirken.no
51 60 38 48 / 474 53 243

Kristine Skree Kristiansen
Kapellan
E-post: kk525@kirken.no
51 60 38 58 / 959 91 999

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
Ettåring
Tlf: 469 11 151

Eirik Myhre
Ettåring
E-post:em689@kirken.no
Tlf:988 17 666

Julebygda kapell
Aurora Bakken
Kirketjener:  454 07 627 (t.o.m.april 2018)

Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

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

Astrid Harbo
Prostiprest/menighetsprest Ganddalen menighet: 
E-post: ah659@kirken.no
975 06 151

Ebeneser Ganddal
Formann: Roar Lindefjeld   909 69 422
For ukeprogram: se www.ebeneser.no

Salem Ganddal
Formann: Dag Kjosavik, mobil 481 04 742 
epost: dag@kdi.no
Leie av Salem: jone.stangeland@lyse.net
www.salemganddal.com

Kontaktinformasjon:

Gudstjenesteliste

Ganddalen menighet
Lundehaugen Ungdomsskole kl. 11.00. Velkommen 
til kirkekaffe etterpå.

Søndag  4. februar – Kristi Forklarelsesdag. Mark 
9,2-13 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken og Gand kirkekor. 

Søndag  18. februar - 1. søndag i fastetiden. 
Matt 16,21-23
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. 

Søndag 4. mars – 3. søndag i fastetiden. 
Mark 9,17-29
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Gunther 
Theiss. 

Søndag 18. mars – Maria Budskapsdag. 
Luk 1,46-55
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. MIDTi4.

Søndag 1. april – Påskedag. Matt 28,1-10
Kl 11:00 Gudstjeneste ved Astrid Harbo.

Søndag 15. april – 3. søndag i påsketiden. 
Joh 10,1-10
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo.

Søndag 29. april – 5. søndag i påsketiden. 
Luk 13,18-21
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo.

Lørdag 12. mai – 6. søndag i påsketiden. 
Matt 7,7-12
Kl 11:00 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjenester ved 
Astrid Harbo, Ganddalen menighet/Bymenigheten.

Søndag 13. mai – Søndag før pinse. Joh 3,16-21
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. 

Søndag 27. mai – Treenighetssøndag. 
Luk 10,21-24
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo.

Søndag 10. juni - 3. søndag i treenighetstiden. 
Joh 1,35-51
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. Sommerfest.

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



Dette skjer i 
Julebygda i vår:MIDTi 

Vår 2018 - Trosopplæring
MIDTi 0: 
Dåpskurs: En kveldssamling for familier som 
skal døpe sitt barn. Man deltar kun én kveld. 
Vårens dåpskurs holdes 31.januar, 28. febru-
ar,  21.mars, 25. april, 30. mai og 20. juni.
Babysang: Samlinger på tre kvarter, med 
dans og sang, rim og regler. Etterpå er det 
mulighet for en kopp kaffi og matpakke. 
Kurset har 8 samlinger og er tilpasset barn 
mellom 3 og 16 mnd. 
Første kurs pågår: Julebygda mandager, 
Gand kirke onsdager og på Ganddal torsd-
ager. 
Vårens kurs starter 5. april i Ganddalen og 
11. april i Gand kirke.

MIDTi 2: 
Samling 16. mars for 2016-kullet. Vi spiser 
en enkel middag sammen. Deretter er det 
aktiviteter. Samlingen avsluttes med en 
sangstund og en kort bibelhistorie. (MIDTi2 
arrangeres i samarbeid med Åpen Familie 
– uformelle samlinger én fredag i måneden 
(kl.17-19) for familier med barn under ung-
domsskolealder.
     
MIDTi 4: 
4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av 
barnebibel. For barn født jan-juni 2014. 
På 4-årsfesten blir barna med på undretur 
hvor vi får vite litt hvordan vi kan bli bedre 
kjent med Jesus, og hvordan de ulike tingene 
i en kirke kan hjelpe oss med det. Etterpå 
øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. 
lager vi et lite kor med 4-åringene. Samlin-
gen avsluttes med kveldsmat og varer max 
1,5 time.
Gand kirke 1. og 4. mars - Ganddalen 15. og 
18. mars

MIDTi 6: 
Kirkerottekurs er et kurs hvor barna blir 
kjent med rottene Vesle og Fredo, som flytter 
inn i en kirke og undrer seg over mange ting. 
Sammen med kirkerottene skal vi finne ut 
hvem som eier kirken og lære mer om Jesus 
og vennene hans.

• Det er satt opp familiegudstjenester i kapel-
let. Se gudstjenestelisten for mer info. Alle 
aldre er ønsket på familiegudstjenestene, så 
kom om du er ung eller eldre. 

• 28.01 og 25.02 vil det bli foretatt en spørre-
undersøkelse på om det ønskes bokmål eller 
nynorsk som målføre i gudstjenesteliturgien. 
Menigheten har nå en prøveperiode med 
bokmål. Gi din stemme.

• 3. februar kl.14.00 på Malmheim bedehus. 
Basar til inntekt for Umred Children Home. 
Sang av Forsand Musikklag. Andakt av tidl. 
rektor Vigdis Håland. Kaffe og kaker. Ta med 
hele familien og kom!! Mange flotte gevinster, 
men større enn å vinne er gleden av å gjøre en 
forskjell for barna i India!

• 10 feb. kl. 14.00. Pensjonisttreff på Malm-
heim Bedehus. Solveig Fløgstad forteller om 
industri og handel i generasjoner, og som har 
eksistert i over 100 år. Mat og drøs. Velkom-
men.

• 3.mars i Julebygda kapell. Dametreff med 
utflukt!

• 22. april er det gratis frokost i kapellstova før 
gudstjenesten.

• 23. mai kl. 18-19: Salmetime i kapellstova. 
Marianne og Per Sigmund Rettedal leder oss 
gjennom salmer frå Norsk Salmebok

• 30.mai kl.19.00. Besøk av Effi og Mary fra 
India, som er ledere for Julebygda kapell sitt 
misjons prosjekt i Umred, India.

• 3. juni kl. 11.00. Effi og Mary fra India deltar 
på sommeravslutingsgudstjenesten i Julebygda 
Kapell. Etter gudstjenesten blir det grilling på 
gapahuken hos Per Steinar Lothe. Før gudstje-
nesten er det frokost kl. 0930 i kapellstova.

• 9.juni har vi samling med middag og orient-
ering om arbeidet og mer.

Gand kirke 25. januar, 1., 8. og 22. febru-
ar samt 1. mars. For 2011-kullet – barna 
hentes på skolen i SFO-tiden (Stangeland og 
Sandved)
Julebygda kapell 3., 10., 17. og sønd. 22.04. 
For 2011-kullet på Malmheim og Soma. 
(Ganddalen hadde kirkerottekurs i januar)

MIDTi 10: 
Kode B er for 4. klassinger, og er et kurs der 
barna blir bedre kjent med Bibelen. Målset-
tingen er å vekke leseglede, nysgjerrighet og 
undring over Bibelens mangfoldige innhold.
Neste KodeB: 25.-27. juni på dagtid. For 
2008-kullet i hele soknet. 

MIDTi 11:
Lys Våken i Julebygda kapell 10. og 11. mars 
for 6. klassinger på Malmheim/Soma.

MIDTi 13: 
Skillz er et trosopplæringstiltak for 12-13 
åringer som fokuserer på at vi alle er skapt 
likeverdige i Guds bilde. På “Skillz” får 
barna tilbud om ulike Workshops der de kan 
lære mer om ting de syns er spennende og 
morsomt å drive med. Vi skal spise og leke 
sammen og ha undervisning. De som ønsker 
det kan være gjester på ungdomsklubben 
NIKKO i Gand kirke, på Oasen på Ganddal, 
eller på DiG på Ganddal.
Gand kirke 20. april kl.15.45 -19.45, for 
2005-kullet i hele sognet.

MIDTi 14:
Informasjonsmøte for nye konfirmanter og 
foresatte 19.mars. Konfirmanter i Gand og 
Julebygda.

For mer informasjon om tiltakene og 
påmelding: www.gand.no./MIDTi.
Medlemmer av Den Norske Kirke i Gand 
sokn får invitasjon i posten, men 
tilbudet er likevel åpent for alle barn/ung-
dom i aktuell aldersgruppe.


