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leder

Rent vann
Varmeanlegget i bilen min (eller, min mann 
vil foretrekke bilen VÅR) har sluttet å virke! 
Vi har ikke prioritert å fikse dette, da vi har 
nok av varme klær vi kan ta på oss. Da jeg og 
barna skulle dra på hytta til foreldrene mine 
forrige helg, tilbydde mor å låne meg bilen 
sin, slik at vi kunne kjøre til Sirdal uten å 
fryse i hjel.
Kanskje ikke så veldig uvanlig hverdagslig 
prat, eller hva?
La meg fortelle dette én gang til. Ettersom jeg 
ikke kan snakke høyt til deg mens du leser, 
vil jeg utheve ordene du skal legge trykk på;

Varmeanlegget i bilen min – som jeg riktig-
nok eier sammen med min mann – har slut-
tet å virke! Vi har ikke prioritert å fikse dette, 
da vi har varme klær vi kan ta på oss. Da jeg 
og barna skulle dra på hytta til foreldrene 
mine, tilbydde mor å låne meg bilen sin, slik 
at vi kunne kjøre til Sirdal uten å fryse i hjel.
Tenk det! Jeg eier en bil! Denne har potensi-
ale til å ha varme i seg! Jeg har en mann! Vi 
har klær og sko og to friske, fine barn! Mine 
foreldre er fortsatt gift, etter 44 år! De har 
en hytte, som de gledelig deler med meg og 
mine! Og de har to biler, og ville låne meg én 
av dem! 
Jeg roper dette ut, skal du vite!

Hele Norge skal i løpet av april samle inn 
penger til Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. 
Du kan lese om Fasteaksjonen i dette bladet. 
Pengene skal bidra med å gi mennesker i 
verden tilgang til Rent Vann! Nå roper jeg 
visst igjen…
Mine to barn kan lett finne på å sitte i 
badestampen inni dusjen, med varmtvannet 
rennende fra dusjhodet og rett ned i sluken. 
Rent vann! De aner nok ikke hvor heldige de 
er? Jeg vil rope til dem også: «Dere aner ikke 
hvor heldige dere er, barn!»
Ta en liten opptelling selv, i ditt eget liv, og se 
hvor mange velsignelser du har i hverdagen. 
Del godene, og støtt Fasteaksjonen! Og 
Barnekreftforeningen! Og Kirkens Bymi-
sjon, TV-aksjonen, Røde Kors, gjerne også 
lokale organisasjoner som hjelper folk her i 
Sandnes!
Gi og Gi og Gi litt til! Jeg mener det! Dere 
aner ikke hvor heldige dere er!

Hanne Bolstad, Daglig leder Gand sokn

Alle ønskes velkommen til å delta på dugnad utenfor Gand kirke ons-
dag 19. april. Vi starter opp allerede fra kl. 13.00, og holder på frem 
til 19.00. Du kan komme og gå når det passer for deg. Alle monner 
drar.

Vi serverer mat kl. 16.30, så ta gjerne med familien og kom rett etter jobb.

De som kan, tar med river, sakser og utstyr til å luke og trimme bed og hekker.

Prosjekter:
  • Utskifting av planter
  • Tørrmørtel ved steinkorset 
  • Male vegg inntil kontorvegg og sjalusivegg mellom 
     kontor/kirkebygg og ved søppeldunker.
  • Rengjøre belegningsstein med høytrykkspyler 
  • Legge stein i stedet for blomsterbed i atriet
  • Vaske og olje benker
  • Ugress og barking i bed

Dugnad utenfor Gand kirke 
Onsdag 19. april

Marianne Mæland Rettedal 
og Per Sigmund Rettedal 
leder oss gjennom gamle og 
nye salmer

Menighetssal  2  kl. 18-19 disse 
dagene: 19.04 og 01.06.

Velkommen til salmetimer i Gand kirke! 

Søndag 19. nov. kommer Ed-
vard Hoem til SMAK arrange-
ment.

Marianne Mæland Rettedal og Per Sig-
mund Rettedal vil synge noen av salmene 
hans med tonefølge fra Bengt Norbakken. 
Sett av kvelden allerede nå!!

Edvard Hoem til Gand
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anDakT 

Kvart år er det påskekrim på Tv, filmar og se-
riar av varierande kvalitet. Forlag og bokhand-
larar markedsfører bøker med krim som tema 
og aviser og blad fylgjer opp med variasjonar 
over same tema.

Det er ikkje vanskeleg å sjå linken til krimdrama frå dei fire 
evangelia i Bibelen. Dramatikken  rundt Jesus i Jerusalem i 
påsken blir skildra slik forfattarane såg det, med eigne eller 
andre sine auge.
Meir eller mindre usminka blir påskedrama med ein-
skildmenneske, folkemassen og Jesus sjølv lagt ut for oss 
gjennom bibelforteljingane.
Det er eit spennande persongalleri frå den fyrste påskekrim-
men i Jerusalem.

Seinare har dette drama gitt inspirasjon til kunstnarar og 
predikantar, musikarar og regisørar til forskjellige tider.
Det finnes utallige kunstverk, skulpturar og bilete, musikk 
med pasjonar og salmer, dikt og preiker av varierande kval-
itet over same tema: Påskedrama i Jerusalem.
I snart 40 år, heilt frå eg heldt mine fyrste påskepreiker på 
slutten av 70-talet og fram til no, har eg kvart år gått inn i 
påskekrimmen frå Jerusalem anno år 33.

Eit av dei fyrste påskeminna mine er frå Bjerkreim skule 
1963.
Eg meiner å hugse at skulen hadde fått ei nytt orgel av typen 
salmesykkel.
K.G.M.Bjerkreim var den gong ein vaksen mann på 62.
Han sat ved orgelet, spela og song påskesongen: Den stunda 
i Getsemane.
Songen tok oss inn i påskedrama i Getsemanehagen og 
skildra noko av det som skjedde anno år 33.
Ein kamp, lidelse og ein solidaritet som
som gjorde noko med ein gut på 8 år.

Det festa seg eit inntrykk om at songen og påska løfta fram 
noko som var stort og viktig.
Det var mykje større enn det eg ana den gongen.
Salma beskriv litt av Jesu intense kamp for å rista oss ut av 
djevelens hand.
Jesu desperate kamp for å ha oss i si hand.
Jesu djupe ønske og solidaritet med oss for å gå  med oss 
gjennom alle slags dagar, situasjonar og tider.

Salma er skriven av den amerikanske presten 
Edward Payson Hammond (1831-1910)
Han skreiv salma etter eit besøk i Getsemanehagen aust for 
Jerusalem 1866.

Ludvig Bjerkreim, prost
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Påskekrim

Den stunda i Getsemane
Eg aldri gløyma kan,
Då du låg skjelvande på kne,
Min Gud og Frelsarmann.

Refr:Getsetane, Getsemane,
Der du, min Frelsar god,
For meg låg skjelvande på kne
Så sveitten draup som blod!
Du sorgtyngd inn i hagen kom
Og stridde sårt for oss,
Du tok vår synd, vår død og dom,
Du bar det til din kross.
Av kjærleik der du sveitta blod,
Av kjærleik der du bad,
Av kjærleik skjelvande du stod,
Så eg går frelst og glad.
Men vil min kjærleik kolna av,
Min Frelsar, eg deg bed:
Å, minn meg om din kross og grav
Og om Getsemane!

Ingen påskekrim kan måla seg med drama i Jerusalem den 
første påsken, historia sin største og viktigaste kamp.
Jesus sikrar oss siger over djevelen og alle vonde krefter.
Ein gong, ein gong i framtida blir det ein fullstendig siger, 
ein ny himmel og ei ny jord. 

Med denne salma  ynskjer eg alle ei velsigna påskehøgtid.
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TROSOPPLÆRING =

OPPLÆRING
FARGERIK

Trosopplæring er for noen et 
kjent begrep og for andre helt 
ukjent. Uansett kan vi spør oss; 
hva menes med trosopplæring 
og hva innebærer det? Først og 
fremt er trosopplæring utforsk-
ning, læring og det å selv gjøre 
seg erfaringer med hva den kris-
tne tro er; Hva står den kristne 
tro og verdiene for? Hva menes 
med tro? Hva er troens innhold?

        Tekst: Ingelin Norbakken 
        og Siri U. Chancy.

Gjennom mange og ulike opplevelser, 
aktiviteter og erfaringer kan vi få innsyn i og 
opplæring i den kristne tro og kulturarv. I 
Gand er det ulike aktiviteter og arrangement-
er for barn og unge i de ulike alderstrinnene. 
For de helt små arrangeres det babysang, når 
barna er 4 år blir de invitert til fest i kirken 
og så får de 4 års boka, Miljødetektivdagen er 
for 2.klassinger, Kirkerottekurs for 6 åringene 
og Lys Våken er et arrangement i slutten av 
barneskolen der de unge er i kirka en hel 
kveld og natt. Konfirmasjonstiden er også 
en del av opplæringen som trosopplæringen 

arrangerer. Det er et arrangement for barn og 
unge hvert år fra de er 0 – 18 år.
De ulike trosopplæringsarrangementene er 
organisert på forskjellige måter og aktivi-
tetene som gjennomføres varierer alt etter 
alderen på barna og de unge. Det er alltid 
et element av undervisning på samlingene 
med ulike temaer, det er ofte sang, mat og 
lek eller aktiviteter. På nettsiden Gand.no/
MIDTi kan dere lese mer om hva som skjer 
for hvert alderstrinn. I tillegg står det skrevet 
kort om hvert arrangement i menighetsbla-
det. Informasjon ligger også på info-bordet i 
inngangspartiet i Gand kirke. 

Vi som voksne kan også bidra til at barna vil 
komme på arrangementene ved å ta barna 
våre med når de er under skolealder, og ved 
å informere om tiltakene og snakke sammen 
med andre voksne for å få flere med. Når 
barna begynner på skolen er de stort sett 
med uten foreldre, men det er til stor hjelp og 
støtte om foreldre vil være med å bidra med 
praktisk tilrettelegging, hjelpe til på kjøkken-
et, være med som ledere eller være med inn 
i miljøet. I tillegg er det ALLTID ønskelig 
og kjekt at mange frivillige stiller opp for å 
hjelpe til. Så herved går utfordringen ut til 
alle ungdommer og voksne i nærmiljøet vårt: 
engasjer deg og meld deg gjerne til tjeneste!
Foran et arrangement sendes det ut invi-
tasjon i posten til alle barn som er døpt og 
dermed er medlem i Den norske kirke. Alle 
arrangementene er åpne for ALLE, selv om 

de ikke er døpt eller er medlemmer andre 
steder. Fellesskap – det å være sammen er 
viktig. Det som er felles for alle arrangemen-
tene er at desto flere som kommer, desto 
kjekkere blir det! 

Er det noe du lurer på om trosopplæringen i 
Gand er det bare å ta kontakt med: 
Margrete Haualand – kateket mh524@kirk-
en.no 952 62 949
Ruth Bråtveit – menighetspedagog rb693@
kirken.no 472 59 486
Siri Chancy – barnearbeider sc695@kirken.
no 988 93 047
Margrete Børsand – frivillighetskoordinator 
mb389@kirken.no 489 97 125

Kirkerotter ser film i Kapellstova i Julebygda. MIDTi5 Julebygda - barna flokker seg rundt Siri som forteller om påsken.

MIDTi5. Jesus på legokorset.
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Julebygda kapell 
søndag 7. mai kl 11

Arthur Stene Bjelland
Cathrine Larsen
Mads Øverland

Gand kirke lørdag 
6. mai kl 11

Jonas Furuhaug Aasen
Julie Stenberg Andersen
Sofie Alvestad Anfindsen
Maria Erland
Thomas Fiveland
Miriam Helgestad
Sondre Eikenes Hetland
Kristin Hadland Hoff
Adrian Klungtveit Kyllingstad
Tom Erik Fjelde Kvinnsland
Maria Hognestad Larsson
Njål Eirik Hole Mikalsen
Emil Skaue Nielsen
Marte Opedal
Helene Krøyer Strange Padkær
Andrea Clementsen Pedersen
Magnus Nes Pytterud
Thea-Sofie Berntsen Riise
Kristian Holm Rydland
Elisa Rødahl
Oddbjørn Mestad Rønnestad
Kine Mariana Soma
Malin Skanche Sæland
Lars Kristoffer Rasmussen Thorbjørnsen
Kjartan Underbakke

Gand kirke lørdag 
6. mai kl 13

Simen Olsen Aanes
Helene Voll Arnesen
Lasse Botne
Timon Broek
Gina Dalene
Vilde Mæhre Dyrnes
Julie Edvardsen ElAmraoui
Majken Fedøy
Anders Fidjeland
Jørgen Solheim Gjedrem
Endre Gudmestad
Anette Lund Haukalid
Elisabeth Wetås Jara
Sofie Kranzmann
Adrian Langeland
Robin Bauge Malmin
Selina Myhre

KONFIRMANTER I GAND VÅREN 2017

Mats Willoch Rettedal
Rune Seeland
Morgan Sele
Kevin Sortebech
Linnea Bøe Sæther
Alexander Sørfossmo
Live Tjemsland
Gøran Wigestrand

Gand kirke lørdag 
13. mai kl 13

Daniel Høyland

Gand kirke søndag 
14. mai kl 11

Iben Celine Birkedal
Tor Øverland Blikra
Vida Fjermestad-Svendsen
Ole Alexander Tølbøl Frøiland
Elise Hauge
Emma Madelen Helland
Sondre Hetland
Helle Klinge Idland
Tonje Mjaaland
Merete Myhre
Sander Idland Rage
Ine Vatne Rørheim
Jesper Sivertsen

Johan Torkildsen Skotte
Hannah Sesilie Stangeland
Bjørnar Vik

Gand kirke søndag 
14. mai kl 13

Carla Isabel Alvarez-Frederic
Lene Berakvam
Daniel Tvedt Bråstad
Jonas Carlsen
Nils Sachin Espeland
Camilla Linnea Grøtte Evje
Sara Naomi Aarsland Flørli
Christine Fløysvik
Sunniva Gundersen
Martine Hallberg
Bjørn Rune Haugland
Aksel Øen Herstad
Mina Therese Hovland
Kaja Rossavik Johannessen
Sander Karlsen
Victoria Katama
Kristian Kjellevold
Ine Lima Engen
Julie Skretting Markhus
Aiden Sebastian Skjønhaug Rosendahl
Eva Sofie Larsen Stangeland
Emil Baardsen Tjelta
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TID &
STED

Se vår hjemmeside www.gand.no for semesterpro-
gram for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Samlinger på torsdager i vår: 23. feb, 30.mars, 
27.apr og 18.mai - kl 18:30-20:00 i Gand kirke. 
Kjekt om noen nye ledere har lyst å slå følge med 
lederteamet.  

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

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: Inge Jøran Hagen
 tlf: 51 97 41 44/ 934 51 651.

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, for voksne.
Kontaktperson og dirigent Bengt Norbakken 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. 

Tirsdag Kl. 20:00-22.00 gand kirkekor. Voksne. 
Dir. Bengt Norbakken. 
Kontaktperson for kirkekoret: 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, 
sosial prat og lek. Kontaktperson Erlend Mjølsnes 
944 26 066

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

bønn og forbønn
Det er mulighet for å søke forbønn, enten ved å 
komme med forbønnsemner, elle å avtale med 
diakon/prest direkte om dette. Det finnes flere 
bønnegrupper i Gand. Er du interessert i å være 
med- kontakt diakon Magne Bjåstad 51 60 38 43

Døpte:
Adam Skår Aase
Torben Dam Nilssen
Håkon Richardsen
Ella Ravndal In’t Veld
Oswald Wiik
Anna Sortland Flister

Lars Sortland Flister
Aksel Eeg Lund
Kayden Jeffs Tjetland
Filip Havn Kvarme
Cilie Ege Nessler
Nora Skei
Luna Skår
Mathea Bårdvik-Madsen
Vida Fjermestad-Svendsen
Edward Rettedal Grønås
Erik Helland Håmsø
Ludvig Åkre Iversen
Henrik Kostøl Svandalsflona
Tormod Wallentinsen Joa
Thea Englunds Melstveit
Vetle Uthaug Rustøen
Vetle Stapnes
Isabel Marie Oscarsson Kristensen
Tiril Tunheim
Andreas Torgersen Vagle
Nora Aarre Åslid

Døde:
Peder Stokka
Margit Dybevik
Svein Erik Haga
Bjørn Hvidsten
Karen Hølland
Gunnar Nermoen
Henry Larsen
Jorunn Bakken
Ingrid Vik

Vigde:
Tone Birkeland og Reidar Bjerga
Randi Svindland Abrahamsen og 
Svein Olav Aukland
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23.jan – 6.feb 2018
Det er 30 år siden Egil S. Eide startet sitt engasjement i 
Thailand. Det blir det jubileumstur ut av:

Bangkok, Nord-Thailand og Øst-kysten av Siam-bukta. 

Reiseledere:     
prest, forfatter og tidligere redaktør Egil S. Eide, 
prost i Sandnes, Ludvig Bjerkreim, og prost i Jæren, Kjell 
Børge Tjemsland

Pris: Ca kr 26 000 per person, reise, all mat, sightseeing 
og overnatting på gode hotell er inkludert. 
Prisen er avhengig av flypriser og valutakurs. Tillegg for 
enkeltrom.       

Påmelding og forespørsler til: 
Ludvig Bjerkreim
ludvig.bjerkreim@sandnes.kirken.no  
Mob: 951 89 085

Orienteringsmøte
Gand kirke, torsdag 20.04.2017, kl. 19.00

inViter gJerne med Venner til 
orienteringsmøtet og JUbileUmstUren

JUBILEUMSTUR til storslåtte Thailand
Tema: Misjon, land, folk, kultur og rekreasjon
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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

Med hjertet i menighetene
- Jeg gleder meg mest til å komme ut i menig-
hetene. Treffe folk og alle som utgjør det leven-
de liv i kirka, sier påtroppende biskop i Stavan-
ger, Ivar Braut. 

        Tekst og foto: Tove Marie Sortland

- Det er det vanlige menighetsarbeidet som har preget meg. Og 
som biskop kommer jeg til å ha hjertet i menighetene og det 
som skjer der, forsikrer han. 
- Jeg gleder meg mest til å komme ut i menighetene. Treffe folk 
og alle de som utgjør det levende liv i kirka. Derfor kommer jeg 
til å være rask med å komme rundt til alle prostiene i løpet av 
vårsemesteret, sier Braut.
Ordene forkynnelse, menighet og Jesus dukker hyppig opp i 
intervjuet, og ledsages gjerne av en gjennomtenkt konstatering. 
«Menighetsbygging er lidenskap, ikke en teknikk eller metode», 
sier Braut. Og: «Vi kan nesten ikke bli for sentrerte om Jesus. 
Det er Jesus og han alene. Har vi det klart for oss, faller mye 
annet på plass.»
 
Glød til å forkynne
Men Ivar Braut er ikke typen for forenklinger og lettvinte løs-
ninger. Han omtalte seg som «brobygger», men pekte spesielt på 
det konservative mindretallet i Kirkemøtet. 
- Det er viktig for meg å gi prestene mot til å prioritere for-
kynnelsen. Å våge å stå i det, og kjenne inspirasjon og glød til 
å forkynne. Det er noe av det viktigste som kan skje i kirka, 
minst like viktig som årsplaner. Jeg har sans for planer, og alle 
som kjenner meg vet at jeg liker langsiktige planer. Men hva er 
det som gjør at ting egentlig skjer? Det er fornyelsen innenfra, 
følelsen av at «dette vil jeg ut med».  Alt menighetsarbeid går 
ut fra forkynnelsen, konstaterer Braut. Og legger til at forkyn-
nelse selvfølgelig også skjer gjennom trosopplæring, diakoni og 
kirkemusikk. 

Diakonien skaper troverdighet
- Å skape trosopplæring i fast tilknytning til alt arbeidet i 
menigheten, ikke alene som enkelttiltak, det er et stort prosjekt 
for hele kirka. Og diakonien går som en linje gjennom hele Bi-
belen. Den kan også være et uromoment i menigheter som ser 

veldig ordentlige ut, som ikke ser ut til å ha så mye å stri med. Men 
diakonien minner oss om at det alltid er noe som er dypere, at det 
finnes utfordrende sider i ethvert menneskeliv, både i lokalsamfun-
net og menigheten. Diakonien er et av kirkas kjennetegn og skaper 
troverdighet for hele troen.  
 
Kjærlighet til salmesangen
- Hva setter du selv pris på ved gudstjenesten?
- Bortsett fra liturgi og forkynnelse, som jo er rett svar for en prest 
og biskop, så tror jeg salmesangen er noe av det viktigste for meg. 
Kirkemusikken tror jeg er undervurdert som menighetsbyggende 
arbeid, mener Braut.
- Har du en favorittsalme?
- Jeg har flere, men typisk den som jeg bestilte til avslutningsguds-
tjenesten i Birkeland: «I Krist er ikkje aust og vest».

I Krist er ikkje aust og vest og ikkje sør og nord. 
Hans folk er eitt i tru og von på all den vide jord.

En salme passende for en brobygger. 

- Det er et poeng at menighetsmedlemmer ikke må være altfor travle! 
Vi trenger tid til våre medmennesker, både våre nærmeste og de som 
bor i menigheten, sier påtroppende biskop Ivar Braut. 
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for
 Biskop Ivar Braut

Sang og musikk av Turid Bakke Braut, 
Trygve Meyers Sekstett og 

Ungdomskoret GG.

Enkel bevertning 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE!

og Turid Bakke Braut

Lørdag 20. mai 19:30

Velkommen til  stor velkomstfest

Gand kirke



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

Cathrine 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

GinaThu
Ettåring
Tlf: 51 60 38 47 / 908 87 323
E-post: gt968@kirken.no

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf: 469 11 151
E-post: sv847@kirken.no

JUlebygda 
kapell

Aurora Bakken
Kirketjener: 
454 07 627

Ingvar Lygren
Kantor
918 93 773

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

konTakTInformaSjon
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

Oddmund Nordgård 
Leder av Gand menighetsråd
E-post: oddmund.nordgard@lyse.net
977 55 157

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

GanD mEnIGhETSbLaD

ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

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

Bankgirokonto: 3250.07.05093trykk: Lura Trykkeri

Formann: Kolbjørn Vagle   916 86 879
For ukeprogram: se www.ebeneser.no

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

TILSTEDE

frist neste 
menighetsblad

23. mars. Utgivelse 6. april
www.Gand.no
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Bjarne Helland  
Leder menighetsutvalget i Ganddalen menighet
e-post: bjarne.helland@lyse.net 
901 95 859

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



Søndag 14. mai - 5. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjenester. 
Günther Theiss og Bengt Norbakken. 
Åge Østrem, trompet. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

17. mai
Kl. 11:30 Familiegudstjeneste. Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken. Luk. 1, 50-53. 
Sandved skolekorps medvirker. Takkoffer til 
Sjømannskirken.

Søndag 21. mai – 6. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Luk. 18, 1-8. Gand 
kirkekor. Søndagsskole. Mini KRIK. Takkoffer. 
Kirkekaffe. 

Torsdag 25. mai – Kristi himmelfartsdag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss 
og Bengt Norbakken. Mark. 16, 19-20. Takkoffer 
til menighetsarbeidet.

Søndag 28. mai – Søndag før pinse – 
Skaperverkets dag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen, Magne Bjåstad og Bengt 
Norbakken.  Joh. 15, 26-27. Takkoffer til Y’s 
men. Søndagsskole og Mini KRIK.

Søndag 4. juni – 1. pinsedag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd. 
Günther Theiss og Bengt Norbakken. Joh. 
20, 19-23.  Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe.

Søndag 11. juni - Treenighetssøndag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Kristine 
Skree Kristiansen og Bengt Norbakken. 
Matt. 28, 16-20. Takkoffer til Kirkens SOS. 
Søndagsskoleavslutning. Mini.KRIK. Kirkekaffe.

Søndag 18. juni – 2. søndag i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Matt. 3, 11-18. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 25. juni – 3. s. i treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss 
og Bengt Norbakken. Takkoffer til Norges 
Kristelige Student- og skoleungdomslag (NKSS). 
Kirkekaffe.

Julebygda kapell
Torsdag 13. april - Skjærtorsdag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Matt. 26, 
17-30. Takkoffer.

Søndag 16. april – 1. påskedag – Felles 
høytidsgudstjeneste i Gand kirke
Se Gand kirke

Søndag 23. april – 2. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Ingvar Lygren.  
Joh. 21, 1-14. Takkoffer.Søndagsskole.  
Kirkekaffe.

Søndag 7. mai – 4. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved 
Kristine Skree Kristiansen.

17. mai
Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren. Luk. Korps.

Søndag 21. mai – 6. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Luk. 18, 1-8. 
Takkoffer. Søndagsskole. Kirkekaffe.
Kl. 13:00 Gudstjeneste med dåp. Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren.

Søndag 4. juni  – Pinsedag
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med dåp.  Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Takkoffer. 
Sommerfest.

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

Søndag 16. april – 1. påskedag – Felles 
høytidsgudstjeneste i Gand kirke
Se Gand kirke

Søndag 30. april - 3. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. Joh. 10, 11-18 

Lørdag 13. mai – Gand kirke
Kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjonsgudstjenester. 
Astrid Harbo, Vidar Bakke og Ariane Thingnæs. 
Band og forsangere.

Søndag 14. mai - 5. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. Joh. 15, 1-8.

Søndag 28. mai - Søndag før pinse
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Günther Theiss.  Joh 15, 26-27

Søndag 11. juni - Treenighetssøndag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. Matt. 28, 16-20

GuDSTjEnESTEr
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Gand kirke
Kirkeskyss til Gand kirke noen søndager. 
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. 

Søndag 9. april - Palmesøndag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo 
og Bengt Norbakken. Joh. 12, 12-24. GG mini 
og GG junior. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Innsamling av fastebøsser. Kirkekaffe. 

Torsdag 13. april - Skjærtorsdag
Kl. 20:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og Bengt Norbakken. Matt. 
26, 17-30.  Inger Lise Hope, sang. Takkoffer til 
IKO.

Fredag 14. april - Langfredag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Langfredagsmesse ved Günther Theiss 
og Bengt Norbakken. Solist. Joh. Luk. 22, 39-23, 
46

Søndag 16. april – 1. påskedag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd. 
Günther Theiss og Bengt Norbakken. 
Luk. 24, 1-9. Gand kirkekor og orkester. 
Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt i 
Tyrkia.

Søndag 23. april – 2. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og søndagsskolen. 
Joh. 21, 1-14. Mini KRIK. Takkoffer til 
Søndagsskolen Norge. Kirkekaffe. 

Onsdag 26. april 
Kl. 17:30 Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene. Gunther Theiss.

Torsdag 27. april
Kl. 17:30 Samtalegudstjeneste med 
konfirmantene. Kristine Skree Kristiansen.

Søndag 30. april – 3. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss 
og Bengt Norbakken. GGjr. 
Joh. 10, 11-18. Søndagsskole.  Mini KRIK. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Lørdag 6. mai
Kl. 11:00 og 13:00 Konfirmasjonsgudstjenester. 
Kristine Skree Kristiansen og Bengt Norbakken. 
Gospelkoret Abraham. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 7. mai – 4. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo, 
Bengt Norbakken, Crux.
Joh. 16, 16-22. Åge Østrem, trompet. 
Søndagsskole.  Mini KRIK. Takkoffer til Crux. 
Søndagsskole. Mini-KRIK. Kirkekaffe.



MIDTi vår 2017

Dette skjer i 
Julebygda:

Julebygda kapell sitt nye misjonsprosjekt 
Umred Children home i India har Basar på 
Malmheim bedehus 22.april 2017 kl.14.00.

Det blir åresalg og loddsalg i loddbøker med trekning av 
mange flotte gevinster.
En kort informasjon om barnehjemmet.
Kaffe og kaker m/mer
Alle er hjertelig velkommen, både barn og voksne!

Dametreff i kapellet har tur 10. mai 2017 til 
Køhlergården på Nærbø.

Vi kjører sammen fra kapellet kl.18.00
Prisen er kr.200,00, da får vi kaffe ,rababrapai med is og 
rababrasaft
Vi vil få orientering og historien til denne gården av eieren.
Meld dere på til Margunn: 40605501 og Astrid 41503865 
innen 3.mai

Pensjonisttreff på Malmheim Bedehus lørdag 
6. mai kl. 14.00

Fengselsbetjent Alfred Salte forteller om   ” Glimt fra innsi-
den av Åna Kretsfengsel”.
Mat og drøs.

MIDTi 0:
Dåpskurs: En kveldssamling for familier som skal døpe sitt barn. Man 
deltar kun én kveld. 
De neste dåpskurs holdes 19. april, 31. mai og 14. juni.
Babysang: Samlinger på tre kvarter, med dans og sang, rim og regler. 
Etterpå er det mulighet for en kopp kaffe og matpakke. Kurset har 8 
samlinger á 1,5 time og er tilpasset barn mellom 3 og 16 mnd. 
Vårens Babysang starter opp i Gand kirke onsdag 19.april, og i Gand-
dalen og Julebygda kapell torsdag 20.april. Påmelding innen 12.04.

MIDTi 2: 
Samling 21. april for 2015-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 ungdomsskolealder.
     

MIDTi 6/7: 
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. Sam-
men med kirkerottene skal vi finne ut hvem som eier kirken og lære 
mer om Jesus og vennene hans.
For 2010-kullet. Kirkerottekurs er avsluttet på Sandved/Stangeland, 
Ganddalen og Malmheim. 2009-kullet blir invitert etter 17. mai.

MIDTi 10: 
Kode B er for 4. klassinger, og er et kurs der barna blir bedre kjent med 
Bibelen. Målsettingen er å vekke leseglede, nysgjerrighet og undring 
over Bibelens mangfoldige innhold.
Neste KodeB: 16.-17. juni for 2007-kullet i hele sognet. Fredag er vi 
i Gand kirke fra kl. 16.00-20.00 og lørdag kl. 10-14.30 i Zulu-leiren i 
Vagleskogen. Der skal vi blant annet bygge løvhytter og steike pølser på 
bål. Foreldre inviteres til kl. 14.00 lørdag.
 

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 under-
visning. 
De som ønsker det kan være gjester på ungdomsklubben NIKKO i 
Gand kirke samme kveld.
Gand kirke 19. mai kl.15.45 -19.45, for 2004-kullet i hele sognet.

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/ungdom i aktuell 
aldersgruppe.


