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leder

Nytt år og nye 
muligheter
Eg pleier ikkje ha nyttårsforsett, 
men dette året har eg eit. Det kom 
pga ei oppleving eg hadde før jul 
på ein gudsteneste. 

Eg sat tilfeldig ved sida av ein mann i me-
nigheten som eg har sett i mange år, men 
aldri hadde hilst på. Han snudde seg til 
meg og sa «Deg har eg sett mange gonger, 
men me har aldri hilst på kvarandre.» 
Det vart ein koselig prat  og nå kan me 
vera på hils.

Eg opplevde det som så god måte å ta 
kontakt med ein ukjent på, og mitt forsett 
er nå å vera meir modig til å sette meg 
ved sida av folk eg ikkje kjenner, og 
tørre å ta kontakt på kyrkjeka�en.

Mange i menigheten kjenner ikkje 
kvarandre- men me har sett kvarandre 
over tid. Er det då �aut å hilse og bli meir 
kjent? Prøv. Det kjennes godt å bli lagt 
merke til, både for heilt nye i menigheten, 
eller oss som er gamle i samanhengen. 
Skal nye kjenne seg velkomne må dei 
møte nokon som merker at dei er der og 
som inviterer tilbake.

Fellesskap betyr å sjå og bry seg om 
kvarandre.

Nye muligheter er det og i Ganddalen 
menighet. Nokre nye unge familier har 
begynt å gå der fast og ført til ny opti-
misme om å bygge menighet og kyrkje 
på Sørbø, og at Ganddalen skal skiljast ut 
fra Gand - slik biskopens vedtak var for 
mange år sidan.

Nytt menighetsråd skal vegast i septem-
ber i år, samtidig med Kommunevalget.
Dersom du brenn for menighet, eller bare 
har tankar om korleis den bør utviklast, 
har du nå muligheten til å få di stemme 
fram. Ta kontakt med med nokon i stab 
eller menighetsråd, og meld deg eller 
nokon du kjenner til å stille til valg!

Oddny Bilstad, 
Leder av Menighetsrådet.

Omsorgsarbeider + 
Tjener = Diakon

Det er onsdag. Ute er det kaldt, 
og mørket sniker seg nærmere. 
Men inne på BådeOg er det 
både lys og varme.

        Tekst: Øystein Lemvik

Kafeverten
I en menighet skjer det mye som ikke er syn-
lig på en søndag. Diakonien faller gjerne inn 
under denne overskri�en, for diakonien er 
kan hende i sitt vesen ikke veldig synlig. Men 
i forbindelse med jubileet i �or �kk vi samlet 
nesten alle diakoner som hadde vært i Gand. 
Og det bildet har gitt menighetsblad-redak-
sjonen innskytelsen som har ført meg til 
BådeOg denne onsdag ettermiddagen.

Det er allerede et par stykker som sitter ved 
bordene idet jeg kommer. Hvor mange som 
kommer etter hvert er jeg spent på – jeg har 
ikke vært til stede på Internasjonal Cafe før. 
Men når diakoni er tema, er dette et naturlig 
sted å være. Og dessuten er det her diakon 
Magne Bjåstad be�nner seg.

Denne ettermiddagen er Magne å �nne som 
kafevert. For de som kommer, er det mulig 
å kjøpe litt mat, og akkurat i dag er den som 
skal selge ikke kommet. Jeg hilser på, og 
begynner å forhøre Magne om diakonien i 
Gand. 

«Vi har en god del formelle diakonale tiltak i 
menigheten», sier han. «Forbønn er dia-

Praten går og stemningen er god. Foto: Magne Bjåstad.

koni, og det samme 
er sjelesorgssamtaler. 
Sorggruppearbeidet er 
også noe jeg driver mye 
med – det å følge opp 
de etterlatte. I tillegg 
besøker jeg folk, eller 
legger til rette for at 
folk kan møtes. Vi har 
pensjonisttre� i kirka 
ukentlig, og vi besøker 
også månedlig beboere 
med spesielle behov på 
Haugen. Og vi har Crux. 
Der er jeg o�e innom 
fredag ettermiddager. 
Crux er jo også tema 
for en gudstjeneste i 
halvåret».

Evangeliet i handling
Kafeen fylles opp mens vi snakker, og stadig 
kommer det folk som vil ha litt å spise. 
Magne snakker med dem som kommer, og 
kjenner tydelig mange av dem fra før. Stem-
ningen er trivelig og nær. Rundt i kafeen sitter 
det folk og snakker, og enkelte små barn leker 
på golvet.

«Så har vi jo den uformelle diakonien, som 
foregår mellom mennesker, utenfor selve 
kirken. Menighetsgruppene er jo et godt ek-
sempel. Og vi har andre eksempler også, som 
den internasjonale gruppen i menigheten for 
kvinner og barn, som møtes en gang i måne-
den, spiser middag og prater.

Diakonien er jo evangeliet i handling, selve 
DNA-et i kirka. Gand har «tilstede» som 
visjon, og denne er klart diakonal. Slik Gud 
er tilstede for oss, skal vi være tilstede for 
hverandre.»

En mann hilser på meg der jeg står, en hyg-
gelig syrer, litt eldre enn meg, som har vært i 
Norge i fem år. Jeg merker at selv for en som 
egentlig er på «jobb», er det veldig hyggelig 
å kunne ta en prat med en fremmed her. Sies 
det ikke at en fremmed kun er en venn du 
ennå ikke har møtt?

Nestekjærlighet
«Kafeen her holder vi på med på �erde se-
mesteret nå. Her er det lav terskel – du skal få 
komme og bli møtt, bli sett, ha noen å snakke 
med. Vi ønsker å bygge relasjoner her. Og vi 
vet at det er viktig. Det kommer o�e en del 
fra mottaket på Nærland, for eksempel. Til 
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I vår skal Gand menighet sette 
fokus på Bibelen. Vi ønsker at 
folk skal bli bedre kjent med 
denne viktige boka og fortel-
lingene i den fordi den viser 
oss hvem Gud er, hvem Jesus 
er og hva han har gjort for oss.

Da Jesus levde, var det mange som 
lurte på hvem han var.
Jesus visste hvem han var. Han visste 
at han var Guds sønn, han visste 
hvorfor han var kommet. Og det var 
for å tilgi menneskenes synder, våre 
synder. Og for at folk skulle skjønne 
at han ikke bare var en vanlig mann 
med store ord, så handlet han også. 
Det hender at vi lurer på hvem vi er. 
Vi kan føle oss små og redde, slite 
med selvbildet, være redd for framti-
den, frykte at ingen er glade i oss.
Jesus vet hvem vi er. Og han kom for 
å være tilstede i våre liv. I han har 
vi uendelig verdi, vi er noe, vi betyr 
noe. Det ville han gi til oss mennes-
ker. 

Menneskene som møtte Jesus den 
gang han levde, �kk oppleve det. 
Han møtte mennesker på en helt 
annen måte enn de hadde opplevd 
tidligere. Han hjalp folk som var 
utenfor samfunnet, han brydde 
seg om de som ingen andre så, han 
gjorde folk friske. 
Men kanskje viktigst av alt; han rei-
ste dem opp, ga dem ny verdi, tilga 
dem syndene, alt det som tynget og 
var vanskelig å bære. De �kk starte 
på nytt.
Det skjer i dag også. 
Folk møter Jesus, ikke sånn fysisk, 
men gjennom fortellingene, gjen-
nom andre mennesker som tror på 
ham. Og det skjer noe med dem. De 
får kjenne at de er elsket, at de betyr 
noe, at de er tilgitt.
Det betyr ikke at alt blir enkelt, vi 
kommer til å møte masse utfordrin-
ger og prøvelser, men vi kan få stole 
på at Jesus er med. 

Tekst: Sokneprest Astrid Harbo

 menighetsråd vil våren 2019 sette ekstra 
fokus på Bibelen på ulike måter. Det 
starter med Svein Tindbergs forestilling 
«Som skrevet står» 15. februar, som er en 
del av Bibeluka i Sandnes. Deretter tilbys 
det bibeltimer i kirken, bibelkurs på nett 
og opplegg for smågrupper.

       Tekst: Oddmund Nordgård

Bibeltimer
Vi har fått med oss dyktige teologer, som vil 
holde hver sin bibeltime i kirkestua i Gand 
kirke. Tema og tidspunkter blir som vist i 
tabellen nedenfor. Dette blir relativt korte 
arrangementer, hvor bibelundervisning står i 
sentrum.

Bibelkurs på nett
I tillegg eller i stedet for bibeltimer, anbefales 
gratis nettkurs på https://kurs.omgud.net/. 
Særlig kurset «Hvorfor Jesus?». Det er en �n 
introduksjon til Bibelen og hovedpersonen 
Jesus. Sjekk også www.bibeltimer.com og 
Brynekyrkjas nettsider, samt Bibelselskapets 
podkast «Bibelbølger».

Bibelen i fokus  

Opplegg for smågrupper
Hvis du er med i en menighetsgruppe som 
ønsker inspirasjon til mer bibel, vil vi an-
befale boka «Rik bibelbruk» av Hans Johan 
Sagrusten. Den er selvsagt godt lesesto� for 
de som ikke er med i en smågruppe også.

Mål
Med dette bibelfokuset våren 2019 ønsker 
vi at du skal bli mer nysgjerrig på Bibelen, 
mer glad i Bibelen og ikke minst lese mer i 
Bibelen. 
Lykke til!

vanlig sitter de mye inne. De kommer ikke 
noe sted, og møter kun hverandre. Det er litt 
som å være i fengsel. Her får de komme ut og 
møte andre. Det er viktig.»

Min tid er nesten forbi – det sitter unger 
hjemme som snart bør ha tilsyn. Det har li-
kevel vært en spennende ettermiddag. Er det 
så noe mer som bør nevnes, før jeg tar turen 
ut i kulden?

«Menighetsrådet har intensjon om å fokusere 
mer på bønn, for at menigheten skal få en 
nærere og dypere relasjon til Gud. I den 
anledning har jeg laget et bønnebrev (se egen 
side i bladet).  Kanskje kan bønnebrevet også 
ha en diakonal e�ekt ved at det starter en 
nestekjærlighetskultur i Gand og at vi blir 
�inkere til å dra i sammen og bety noe for 
enda �ere mennesker i vårt sokn?» håper 
diakonen. 

F.v. Magne Bjåstad, Kjersti Schanche-Olsen, 
Petter Reed og Kjetil Tjessem. Alle �re har vært 
diakoner i Gand. Fraværende; Anne Helene 
Våge som var den første diakon i soknet.
Fotograf Helga M. Eidevik. 
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          Tekst: Hanne Bolstad

Når jeg sitter her og skriver dette, sitter 
1.klassingen min bak meg med lekser. 
Hun har tema Eventyr, og skal skrive fem 
setninger på PC, som begynner med «Det 
var en gang». 
Jeg blir både distrahert og inspirert av 
hennes småpludring, for jeg skal skrive om 
frivillige i menigheten! Menighetsarbeid 
er ikke et eventyr, det er ekte vare, men 
jeg tenker det kan ikke skade med en god 
gammeldags sammenligning! 

Det er mange magiske tall i eventyr; tre, 
syv, ni, tolv… Sånn er det i menighetsarbei-
det også. Det beste er å være tre eller �ere. 
Det er sjelden man får ting til alene. Mange 
armer, bein og hoder som jobber sammen. 
Mange lemmer på ett legeme.

I et eventyr er persongalleriet gjerne snille 
eller slemme, unge eller gamle, kloke eller 
dumme, vakre eller stygge. For å ikke for-
nærme noen så skal jeg selvsagt ikke skrive at 
SÅNN er det i en menighet også! Men at vi 
alle er forskjellige kan ingen si imot. 

O�e kan de samme personene gå igjen i 
�ere eventyr, og i menighetsarbeidet. Er du 
innom på en familiemiddag en fredagskveld 
tre�er du garantert noen som også er med i 
gudstjenestearbeid og i barnearbeid. Og Alle 
er enige om at vi alltid trenger �ere medar-
beidere! 

Eventyr har en helt/heltinne. I kirken kan vi 
være enige om at helten er Jesus, mens hver-
dagsheltene er de frivillige! Heltene i eventyr 
er snille, gir o�e hjelp og får hjelp tilbake. 
Hverdagsheltene i kirken er med å bygge en 
trygg ramme hvor �ere kan �nne sin tro.

Språket i eventyrene er preget av dagligta-
len, likt som i kirken. Her �nnes det ingen 
fancy måte å snakke på. Hvem som helst kan 
komme og være med i menighetsarbeidet. 
Det kreves ingen intervju, doktorgrad eller 
krav til erfaring. Alle er velkomne, slik som 
de er.

Eventyrene har o�e en moral vi kan lære 
noe av. Og jeg kan love deg at man lærer 
mye av å være med i menighetsarbeid!! Både 
om seg selv, om andre, og om relasjonene 
mellom oss.

Daglig takker vi for frivilligheten, og årlig 
sender vi ut invitasjon til over 400 frivil-
lige medarbeidere til en takkefest. Årets 
frivillighetsfest �nner sted torsdag 14. 
februar. Staben og Menighetsrådet i Gand 
er vertskap.

Eventyrlig frivillighet!

For å �nne ut hva som motiverer til frivillig-
het spurte jeg noen som har vært med både 
litt og lenger enn langt.

Eg synest der er så mange �otte folk i Gand, 
både tilsette og frivillige. Då har ein jo lyst å 
bidra for å få ting til å fungera slik at Gand 
framleis kan ha mange ulike aktivitetar for 
barn og vaksne.
- Elin Gjerde Skoge

Jeg er med i menighetsarbeidet fordi jeg har 
et grunnleggende ønske om å hjelpe til. Jeg 
kan også liste opp 20-30-40 andre grunner 
hvorfor jeg gjør det, men det blir nok denne 
ene som er viktigst. 
- Mann som gjør mye godt, men ønsker ikke å 
vise igjen.

Eg syng i kyrkjekoret  og gjer vedlikehaldss-
arbeid fordi eg likar å synge og fordi det er 
nødvendig å engasjere seg utover det som er 
“meg, mitt og mine”.
- Kåre Øygarden

Jeg er med i menighetsarbeidet fordi jeg 
synes det er verdifullt å være en del av og ta 
del i et større fellesskap, det gir mye tilbake å 
ha en tjeneste og man møter mye hyggelige 
folk; vinn-vinn! Det å være med gjør at man 
har en viss påvirkningskra�, samtidig som 
man får mer eierskap til kirka. Man føler seg 
rett og slett mer hjemme! 
- Kirsti Åkre Netland

Å få jobbe med musikk i kirka bidrar til at 
jeg vokser i tro. Det er til inspirasjon å synge 
på gudstjenester og å bidra til å lære barna i 
GGmini om Jesus gjennom musikk!
- Emilie Iden

Jeg synes det er en �n måte å bli kjent 
med menigheten på, andre medlemmer i 
menigheten og samtidig være med og se 
hvilke aktiviteter ungene tilbys. Men jeg må 
nok innrømme at gevinsten er større enn 
innsatsen. 
- Solveig Jåtun Rangen

Det er meningsfullt og utfordrende, og gir 
meg noe igjen. 
- Per Andreas Harestad

Jeg er med i menighetsarbeidet fordi jeg 
har lyst til at �est mulig skal få høre om og 
bli kjent med Jesus. Ønsker at alle skal få 
kjenne seg velkommen både i kapellet og på 
bedehuset. 
- Karen Marie Harboe

Jeg er med som frivillig i Ganddal fordi jeg 
ønsker en Ganddalen menighet og en kirke 
på Ganddal i regi av Den norske kirke. Med 
den store tilstrømning av nye mennesker til 
bydelen, må vi ha en menighet som kan ha 
en åpen dør for alle, fra vugge til grav. 
- Bjarne Helland

Fra Frivillighetsfesten i 2018, en �n årlig tradisjon i Gand.
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Gand kon�rmanter:
Lørdag 4. mai kl. 11.00
Alexander Akselberg
Kristin Bolstad 
Torjus Carlsen
Jørgen Landen Erikson 
Kristian Erland 
Julia Walgermo Espeland 
So�e Holdhus-Andersen 
Julie Holme Maksutaj 
Silje Kristensen 
Kristo�er Kristiansen 
Kristina Madsen Nessa 
Isak Brennbakk Pedersen 
Tobias Olai Petersen 
Oscar Folkvord Ramirez 
Håkon Stokke Seljeskog 
Kristian Skaue Nielsen 
Eyra Brekke Stangeland 
Nikolaj Rod Tjelta 
Lene Todnem Høie 
Kevin Tjelta Unhammer 
Helle Ween 
Chantelle Evelyn Wozniak

Gand kon�rmanter:
Lørdag 4. mai kl. 13.00
Trygve Aarbakke 
Ask Ovedal Amundsen 
Anna Othilie Tjosevik Asheim 
Magnus Løvås Dale 
Morten Lund Dybdahl 
Tobias Lund Dybdahl 
Magnus Mæhre Dyrnes 
Mia Fedøy 
Levi Aarsland Flørli 
Rebekka Kvalevaag Hagen 
Sanna Hamre 
Hans Hellestræ 
Victoria Hellestræ 
Sunniva Hetlesæther 
Hedda Linnea Huusko 
Mats Ravndal Iden 
Vegard Bakke Johnsen 
Helle Marie Sandved-Klungtvedt 
Miriam Olsen Sandvold 
Guro Selsvik �orstensen 
Anders Stavland 
Ida Storlid 
Sandra Tvedt Sundal 
Trym Sæbbe 
Kaja �orsen 
Marcus Svihus Tollefsen 
Lars Joshua Vigesdal 
Peder Nistad Westermoen

Gand kon�rmanter:
Søndag 12. mai kl. 11.00
Magnus Soma Bjørnbekk
Siri Petersen Byberg
Erlend Evensen Bø
Otto Dahle Bratland
Adam Dalene
Sebastian Tølbøl Frøiland
Nicholas Dris Haga
Caroline Hallberg
Hanne Sigmundstad Heggen
Jakob Holm Helgesen
Ingrid Øen Herstad
Christian Frøytlog Holberg
Aron Mathias Undheim Holm
Henrik Bekkeheien Kui
Anna Kyllingstad-Kn
August Aleksander Rei Mann
Kajsa Margareta Reiestad Mann
Sebastian Pettersen Scho
Trym Tjelle Tonstad
Ingrid Victoria Torsvik
Christian Andreas Undem
Amalie Langvik Ødegård
Brian Ødegård
Anders Øgreid

Julebygda kon�rmanter:
Søndag 5. mai kl. 11.00 i Julebygda kapell
Kjetil Fjotland Eriksen
Othilia Nesse Halvorsen
Per Christer Hansen
Rebecka Holen Hellestø
Henrik Austvoll Larsen
Jonas Storhaug Røed
Ine So�e Solgård Klungt
Ingvild Støtland
Sander Svendsen
Aleksander Viste
Melissa Woer Pederse
Rikke Øverland

Ganddalen/ByMenigheten kon�rmanter:
Lørdag 11. mai i Gand kirke kl. 11.00 og 
13.30.
Gitte Skjæveland Kvaleberg
Kornelius Horpestad
Trym Klogh

Elias Braut
�ea Pernill �orsen Eldøy
Andreas Holmen
Lola Marina Oddsen
Sigurd Løvold-Sæther
Tuva Opdal
Øyvind Lamark
Petter Egeland
Asbjørn Meling
Vetle Bærheim
Markus Messmer
Guro Bjerklund Grønås
Daniel Vigre Aanestad
Olav Hagalid
Kristian Øglænd Reiersen
Maria Melstveit Espeland
Marcus Werness
Ruben Vårvik
Gøran Ditlefsen
Andreas Eriksen Skogen
Janne Sveinsvoll Skretting
Anna Furre Owe
Nora Kvande Bråten
Oda Marie Vaage Steinnes
David Lomeland Torland
Anders Imsland
Alexander Lars Ove Höglind
Tiril Berge
Simon Egeland Rovik
Hanne Amdal Midtgård
Mathias �orsell
Silje Amdal Midtgård
Marius �esen
Jonah Østbø
Jesper Ingebrethsen
Anders Brovold
Nathalie An�nsen
Jan David Selstø
Mina Dancke Israelsson
Kaspar Jonassen
Johanna Tesdal Tonstad
Mathilde Skovsende Pedersen
Mariell Tollefsen Uthaug
Kristina Berit Oldeide
Tobias Stensøy

2019
Eventyrlig frivillighet!



6

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Sigmund Håland

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård

Dei lyftar verkeleg høgtidsmes-
sa, dei mange frivillige som 
samlast til øving eit par timar 
før  andre kjem til kyrkja første 
juledag og første påskedag. 
Kantor Bengt Norbakken med 
kor og orkester får kyrkjelyden 
og mange andre til å strøyma 
til Gand kyrkje på førstedagane 
jul og påske. Det er høgtid og 
musikk i vente. 

          Tekst: Elin Wetås de Jara
          Foto: Lars Børsand/Elin Wetås de Jara

1.juledag i �or var det om lag 700 i kyrkja - 
det kjem så mange kvart år til nettopp denne 
samlinga. I påsken er det nokre færre, men 
dei siste åra har det vore mellom 500 og 530 
i kyrkja på gudstenesta første påskedag. Det 
må kallast godt frammøte. Og det er ikkje 
tilfeldig. 41 musikarar og 40 songarar deltok 
på juledagsgudstenesta, i tillegg til alle dei 
som song frå kyrkjebenkane og gleda seg over 
samklangen.

- Det er ingen ting som kan måla seg med 
følelsen av ei fullsett kyrkje som stemmar i på 
fellessalmane. Dette er gudstenester med my-
kje song og musikk - den fellesskapskjensla 
det gir er heilt fantastisk! 

Det er ein engasjert kantor Norbakken som 
fortel om desse gudstenestene, som han 
har god grunn til å vera stolt av. Å oppleva 
musikken og også å få delta sjølv er viktig. 
Musikarane her er i alle aldrar, frå ungdom-
mar til pensjonistar, og nokre gongar er dei 
som spelar heilt ned i 8-10 årsalderen. Mange 
har vore med i mange år, medan nye kjem til 
kvar gong. 

Musikalske høgdepunkt
- Det har vore mange høgdepunkt i juledags- 
og påskedagsgudstenestene - dei står forme-

Juledag og Ola Riveland Vik sang O’Helga Natt 
- ikke et øye var tørt i salen.

Påskedag og orkester med kor geleides trygt gjennom notene av kantor Bengt Norbakken.

leg i kø, seier kantoren når Menighetsbladet 
utfordrar han på å halda fram noko. Men han 
set særleg pris på å gjera utdrag frå Messias, 
og å setja julestemninga med John Rutters  
preludium «Christmas Lullaby», i tillegg til 
salmane, sjølvsagt. For orkesteret og koret 
bidreg både i salmar og liturgi. 

Etter julehøgtida kan me igjen gleda oss til 
nye musikalske høgdepunkt. Kantor Bengt 
har allerede planar for 1.påskedag. Då får me 
alltid høyra «Halleluja-koret» fra Händels 
Messias, og han kan også lova salmar som 
høyrer dagen til som «Å salige stund» og 
«Deg være ære». Elles er det bare å venta 
i spenning mens kantoren får rekruttert 
ensemblet og arrangert musikken for dei som 
skal vera med. Me gleder oss til  påskehøgti-
da, og nye musikkopplevingar.

Musikalsk høgtid



7

Crux - Cecilie og Kjetil.

Crux oppfølgingssenter ligger i Jonas 
Lieas gate i Sandnes. Her gis det støtte 
til mennesker som ønsker å etablere et 
liv uten rus og kriminalitet. Vi ønsker 
å bidra til aktiviteter og fellesskap, 
mestring og livskvalitet. Slik skapes nye 
livshistorier.

          Tekst: Dri�sleder, Crux, Kjetil Tjessem
          Foto: Bruker av Crux Oppfølgingssenter

Erfaringskonsulent
Dri�sstyret for Crux valgte i mai 2018 å tilby 
Cecilie Reinertsen Egeland en liten stilling 
som erfaringskonsulent ved oppfølgingssen-
teret. Målet er å �nansiere hennes stilling og 
arbeidet hun driver gjennom givertjenesten. 

Bli Crux-giver?

        Tekst og foto: Hanne Bjaanes Gardum

Nyinn�yttet
For ett år siden �yttet familien vår til Sørbø-
hagene på Ganddal. Vi hadde da bodd 10 år 
på Sandved og var engasjert i Gand Kirke. På 
Sørbø kom vi raskt i kontakt med naboer og 
andre barnefamilier.  Vi møttes på lekeplas-
sen hvor �ere av oss tenkte «om bare alle 
ungene kunne tru�et hverandre i den samme 
kirken!». Jeg måtte høre med Sokneprest 
Astrid hva som skjedde på Ganddal og hun 
sa «Besøk Ganddalen menighet på søndag i 
aulaen på Lundehaugen!». 

Første møtet
Vi tok med oss �ere nabofamilier til guds-
tjeneste, og det som skulle møte oss hadde 
jeg aldri kunne forestille meg.  Det var en 
velkomst det er vanskelig å beskrive med 
ord. Det var omsorg, kjærlighet og utrolig 
mange smil som møtte oss og barna. Det var 

Cecilie var høsten 2017 i praksis hos Crux, 
og vet hva hun synes er bra, og hva som bør 
bli bedre. 

- Crux er et varmt og �ott sted og har mange 
gode tilbud gjennom uka. Jeg savnet selv et 
tilbud som Crux, for det hadde hjulpet meg 
fortere tilbake til samfunnet. Cecilie har selv 
vært rusfri i mer enn 15 år. 
- Fra egen erfaring vet jeg at helgene o�e 
kunne være utfordrende, lange og vanske-
lige å komme igjennom. Mangel på rusfrie 
nettverk, ensomhet og kjedsomhet fører til at 
veien tilbake til rus og kriminalitet o�e blir 
kort, sier Cecilie.
- Deltakerne på Crux har et ønske om å 
kunne tre�es i helgene og gjøre kjekke ting 
sammen, i et rusfritt og trygt miljø.

Bli Crux-giver?
Crux har i dag 9 faste givere som bidrar med 
fra kr 150 i måneden og oppover! Vi trenger 
�ere Crux-givere som ønsker å bidra til et 
lokalt oppfølgingstilbud som gir mennesker 
fremtidshåp og hjelp på veien.
Kontaktinfo: 473 51 548 eller crux@sti�elsen-
crux.no - Følg oss gjerne på facebook: Crux 
Sandnes

Revitalisering av søndagsskolen i Ganddalen

en menighet med stort hjerte og engasjement 
for Ganddal! En forsamling som lenge har 
ytret behov for en kirke stor nok til å være et 
møtested for barn, ungdom, voksne og eldre 
på Ganddal.
Vi kjente umiddelbart at dette måtte vi være 
en del av. Vi må være med å bygge Ganddalen 
menighet slik at �ere kan få kjenne på dette 
fellesskapet. Sammen med andre nabofami-
lier samlet vi oss �ere kvelder hvor konklu-
sjonen ble oppstart søndagsskole, mini KRIK 
under gudstjenesten for de eldste barna, og 
huskirker utenom gudstjenestene.

Sett i gang!
6. januar var første gudstjeneste med søn-
dagsskole. 14 barn kom frem under guds-
tjenesten for å åpne skattekisten sammen med 
presten, før vi gikk til søndagsskolerommet 
med full musikk fra anlegget.  På søndags-
skolen ble det sang, dans, tenning av lys og 
andakt hvor barna �kk hjelpe til underveis. 

Etterpå var det aktivitet hvor små prinser 
og prinsesser �kk lage hver sin konge/prin-
sesse-krone. Til kirkeka�e ble barna servert 
popkorn, kaker og sa�, etterfulgt av lek. 
Ungene ble lovet hinderløype som aktivi-
tet i gymsalen neste gang! Det var det stor 
stemning for.

Bli med?
Ganddalen menighet ønsker å være en me-
nighet hvor det er plass til alle. Vi ønsker at 
�ere oppsøker menigheten både de som bare 
vil komme og være tilstede, og de som vil 
bidra og engasjere seg. Vi ønsker et kirkebygg 
til å romme aktiviteter og fellesskap nå som 
Ganddal er i stor vekst. Kanskje du eller noen 
kjente vil gå med oss i Ganddalen menighet? 
Vi møtes i aulaen på Lundehaugen Ungdoms-
skole kl. 11.00 søndager i oddetallsuker. 
Følg gjerne Ganddalen Menighet og 
Søndagsskolen i Ganddalen Menighet på 
Facebook, og få oppdatert info!

Skattekisten åpnes sammen med presten. Steinar Berntsen leder søndagsskolen.



8

TID &
STED

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

Petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Datoer for våren: 28.februar, 28.mars, 25.april og 
23.mai.
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

Fasteaksjonen
blir tirsdag 9.april og vi trenger mange bøsse-
bærere! Kontakt Diakonen om du vil være med 
– 993 77 242»

Inspirasjonskveld 
i kirkestuen torsdag 21. mars kl 20:00. Åpent for 
alle. Velkommen!»

Korene i Gand kirke
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.
Korenes kontaktperson; 
Bengt Norbakken tlf 51 60 38 46
Gospelkoret Abraham, 
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202

Åpen familie
Samlinger for store og små familier. Datoer for 
våren: 8. februar, 15. mars, 5.april og 24. mai. 
Fra kl. 17.00-19.00. Middag, sosial 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 Sander H. Vastvedt 455 00 815.

Gand-Speideren
se www.gandspeiderne.no og 
www.speiderprogram.no
Kontaktperson Irene Volden tlf: 936 13 757

KRIK-Gand
For info, kontakt leder Carl Jakob Rørvik.
E-post: carl.rorvik@gmail.com

Forbønn og Bønn for syke 
Fredager kl 11:00-11:30 i bønnekapellet: Bønn 
for syke i vår: 01.02, 15.02, 01.03,15.03, 29.03, 
12.04. Kontakt diakon Magne Bjåstad.

Sorggrupper 
Gand samarbeider med andre menigheter om 
støttegrupper for voksne. Grupper for de som har 
opplevd samlivsbrudd starter i februar 2019. Kon-
takt diakon Magne Bjåstad om du er interessert!

Internasjonal Cafe
Hver onsdag på BådeOg, Oalsgt.2 kl. 16-18. Billig 
middag, gode samtaler. Se facebook «Internas-
jonal Cafe Sandnes

Internasjonal gruppe for kvinner og barn 
(i kirkestuen): 24.januar, 21.februar og 04.april. 
Kontakt Magne Bjåstad 993 77 242»

VI TAKKER FOR: 
- Omlag 3000 elever og barnehagebarn var 
på besøk i kirkene i soknet før jul! 
- Hele 42 barn er fordelt på tre baby-
sang-grupper nå i januar! 
- Over 50 barn kommer på JrNikko i Gand 
kirke annenhver søndag. 
- Fire �otte HusFellesskaps-grupper og 
ledere for ungdommene! 
- Gand kirkes feiring av 40-årsjubileum med 
både fest og �ott Messias-konsert! 
- Nye deltakere på eldretre�et Stikk Innom.

VI BER FOR:
- Alle frivillige medarbeidere, og alle som er 
med i menighetsrådet. At vi må bli �ere og 
oppleve glede og mening med å være en 
del av menigheten. 
- Menighetsgruppene. Be om rom for å 
snakke om liv og tro. Be om at �ere inklu-
derer og rekrutterer nye mennesker til slike 
fellesskap. 

Bønn våren 2019
Gand menighesråd har fokus på Mer Bønn, og ønsker derfor med dette å løfte menighetsarbeidet i 2019 frem for Gud i bønn;

- Gudstjenestearbeidet, at vi også her klarer 
å se mennesker. 
- Vårens trosopplæring/barnearbeid - at det 
må komme mange påmeldinger, nok me-
darbeidere og Jesu nærvær. Be spesielt for: 
dåp, babysang, søndagsskole, Tårnagenter, 
Kirkerotter, FAB, kor og JrNikko. At vi kan se 
hvert enkelt barn som kommer. 
- Ungdommer som strever med livet og 
seg selv, og at de må �nne fellesskap i 
menigheten.
- De ansatte og arbeidet de står i.
- Årets kon�rmanter og nye kon�rmanter. 
Be for kon�rmantene i Julebygda, og for 
Londonturen de skal på denne våren.
- Bibeltimene som starter i mars, og om 
inspirerende og utfordrende samlinger.
- Det �erkulturelle arbeidet; «internasjonal 
gruppe for kvinner og barn» og «Inter-
nasjonal Cafe». At vi klarer å lage rom for 
integrering. 
- Fasteaksjonen 9.april. Be om rekruttering 
av frivillige som kan delta, og for giverglede.

- Petrus og for alle deltakerne/lederne som 
er med. 
- Musikk og korarbeidet. Be for alle barn, 
unge og frivillige ledere. Be for rekruter-
ing til ungdomskoret og for ny dirigent i 
GGmini.
- Byprestene. For turer, samtaler og 
møtepunkt med rusavhengige i Sandnes.
- Crux. Be for de ulike tiltakene, for de 
ansatte og brukerne, om visdom og kapa-
sitet! 
- Ganddalen menighet. For de nye familiene 
som er kommet til, for søndagskolen og for 
ny kirke.
- Menigheten i Antalya, Tyrkia. At de må 
kjenne på trygghet og styrke!
«Be, så skal dere få. Let, så skal dere �nne. 
Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. 
For hver den som ber, han får, den som leter, 
han �nner, og den som banker på, skal det 
bli lukket opp for!» (Matt 7,7-8)

Klipp gjerne denne ut og heng på kjøleskapet…
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Stafettpinnen er en ny spalte i Tilstede som har som mål å presentere mennesker i vårt lokalområde. Hver person som blir 
intervjuet, blir utfordret til å sende stafettpinnen videre til noen som de av ulike grunner synes skiller seg ut i mengden.

Stafettpinnen

Denne gang er stafettpinnen sendt videre til Kjetil 
Moen oppe i Diamantveien! Begrunnelsen for dette 
var «fordi han har så fin skjegg», i følge forrige 
stafettpinneholder David H. Engelsvold. 

Kjetil Moen er mer enn en mann med �nt skjegg! Han er i tillegg en 
engasjert pappa, en omsorgsgivende sykehusprest og førsteamanu-
ensis ved UiS. Her kan du bli litt bedre kjent med mannen med det 
�ne skjegget.

• Hvem ville du helst spandert en is på, og hvorfor?
Alle dem som �ere ganger i uken, i all slags vær, gjør seg fort ferdig 

Kjetil Moen.

Det er allerede to måneder siden Kirkerin-
genes Julemesse 1. desember. Vi takker alle 
som leverte varer, som hjalp ved salg og 
servering - og alle som kom og støttet oss. 
Kirkeringene i Gand feiret i tillegg 50-års-
jubileum, som selvsagt er nevneverdig i 
denne sammenheng.

          Tekst: Berit Myklatun, 
          leder av kirkeringsutvalget.

Denne gangen var det utrolig mange mennes-
ker innom kirken fra begynnelse til slutt. Dagen 
startet med sang av GGjunior, og sokneprest 
Astrid Harbo holdt åpningsandakt. Mange møt-

Kirkeringenes Julemesse

På barnemøtet blir nesten alle heldige vinnere.

med egen middag for å skape gode og trygge arenaer for barn og 
unge i bydelen vår. Det er vel strengt tatt varm sjokolade de trenger 
på denne tiden av året? 

• Hvor i verden vil du reise tilbake til, og hvorfor?
Jerusalem. Vakker, kulturhistorisk rik, men også en by som dirrer 
av dilemmaer. Amal�kysten i Italia, fordi tilbyr den �neste utsikten, 
den beste pizzaen og de deiligste croissantene. 

• Hva skulle du ønske det ble snakket mer om?
Kanskje snakke mer om hvordan vi snakker sammen. På tvers av 
forskjeller. Hvordan vi i det o�entlige ordski�et kan gi større rom 
for de lange tankerekkene. Det fortjener både spørsmålene i tiden – 
og den neste generasjonen. 

• Hva hvis Jesus kommer i morgen?
Jeg kunne noen ganger kjenne på endetidsfrykt som barn, relatert 
til nettopp dette spørsmålet. Frykten var at man ikke var god nok. 
Tenker derfor sånn umiddelbart at det er viktig at vi, også i kirken, 
snakker om fremtiden på måter som gir mennesker håp - og mot til 
å møte det livet man står i her og nå. 

• Hva jobber du med, og hvorfor?
Jeg jobber som sykehusprest i Helse Stavanger med psykisk helse-
vern som hovedområde. I tillegg har jeg bi-stilling som førsteama-
nuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet på UiS. Arbeidsdagen 
består i samtaler med pasienter, pårørende og ansatte, samt i under-
visning og forskning. Det er en jobb som bringer meg tett på livet og 
de store spørsmålene, noe som passer meg godt. 

• Hvem sender du stafettpinnen videre til?
Det blir vel feil å sende den til kona så det får bli en annen nordlen-
ding - Kjell Steinar Bakkene. Mange gode grunner til det! Her kan 
det nevnes at han stort sett velger sykkelen og på den måten helt 
klart bidrar til et mykere tra�kkbilde og en grønnere bydel.»

te også opp på barnemøtet, hvor GGmini sang 
og utlodningen var populær. Takk til Harald 
Westermoen som hadde andakt.
Det summet godt ved salgsbordene. Varer og 
penger ski�et fort eiere. Småkakene slo godt 
an og det store utvalget ble revet bort på kort 
tid. Mange klarte nok å få unnagjort mye av 
julebaksten i løpet av få minutt. Tombola med 
kransekaker, kafeteriaen med mat og åresalg 
var noen av høydepunktene. 
Vi er glade for at kirken og julemessen er et 
samlingspunkt for alle i menigheten. Årets inn-
samlede sum er på rekordhøye 160.192,- kro-
ner. Et �ott resultat som vi er veldig stolte av!

Klipp gjerne denne ut og heng på kjøleskapet…



Søndag 31. mars – 3. søndag i fastetiden. 
Luk 22, 28-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. Crux deltar. 
Takko�er til Crux oppfølgingssenter.

Søndag 07. april – 4. søndag i fastetiden. Joh 
6, 24-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen. 
Takko�er til Kristen Idrettskontakt – KRIK.
Søndag 14. april – Palmesøndag. Joh 12, 
1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Kristine 
Skree Kristiansen.
Sang av GG mini og GG jr. Takko�er til egen 
menighet.

Julebygda kapell 

Søndag 10. februar – 6. s. i 
åpenbaringstiden. Mark. 13, 21-27
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  
Kristine Skree Kristiansen. Søndagsskole. 
Takko�er til barnelaget. 

Søndag 24. februar – Kristi forklarelsesdag. 
Luk. 9, 28-36
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Kristine 
Skree Kristiansen. Ikke søndagsskole.
Takko�er til Crux oppfølgingssenter.

Søndag 10. mars – 1. s. i fastetiden. Matt 26, 
36-45
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Tracy Rishton. Søndagsskole.
Takko�er til egen menighet.

Søndag 24. mars – Maria Budskapsdag. Luk 
1, 39-45
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med nattverd. 
Kristine Skree Kristiansen.
Lys Våken (Midti11). Faste og påskeverksted 
(Midti5), kon�rmanter og stjernekoret. Kua 
Julie kommer. Takko�er til egen menighet.

Gand kirke

Kirkeskyss 20kr t/r. Ring 51 60 38 43 søndag 
mellom kl.10.00-10.15. 
Bønn i bønnekapellet kl. 10.30.
Velkommen til kirkeka�e hver søndag. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de �este 
søndager unntatt skolens ferier.

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

Søndag 10. februar – 6. søndag i 
Åpenbaringstiden. Mark. 13, 21-27
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. Takko�er til egen menighet.

Søndag 17. februar – Såmannssøndag. Matt. 
13, 24-30
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Astrid Harbo. Mulighet for forbønn.
Takko�er til Åpne Dører.

Søndag 24. februar – Kristi Forklarelsesdag. 
Luk 9, 28-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Tracy Rishton.
Takko�er til egen menighet.

Søndag 03. mars – Fastelavenssøndag. Luk 
18, 31-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Astrid Harbo. Ingvar Lygren spiller.
Takko�er til egen menighet.

Søndag 10. mars – 1. søndag i fastetiden. 
Matt 26, 36-45
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Kristine 
Skree Kristiansen. Utdeling av 4-årsbok.
Sang av GG mini. Takko�er tilegen menighet.

Søndag 17. mars – 2. søndag i fastetiden. 
Luk 13, 22-30
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Kristine 
Skree Kristiansen. Takko�er til IKO.

Søndag 24. mars – Maria Budskapsdag. Luk 
1, 39-45
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. Mulighet for forbønn. 
Årsmøte etter gudstjenesten. Sang av Gand 
kirkekor. Takko�er til egen menighet.

Gudstjenesteliste
Kirkeskyss til Gand kirke de �este søndager men IKKE i 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.  

Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen til kirkeka�e hver søndag. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de �este søndager unntatt skolens ferier.

Søndag 07. april – 4. s. i fastetiden. Joh 6, 
24-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo. Søndagsskole. 
Takko�er til Norsk Søndagsskoleforbund.

   

Ganddalen menighet
Lundehaugen Ungdomsskole kl. 11.00. 
Velkommen til søndagsskole, og til kirkeka�e 
etterpå.

Søndag 17. februar – Såmannssøndag. Matt. 
13, 24-30
Gudstjeneste med nattverd. Tracy Rishton. 
Søndagsskole.

Søndag 03. mars – Fastelavenssøndag. Luk 
18, 31-34
Gudstjeneste med nattverd. Tracy Rishton. 
Søndagsskole.

Søndag 17. mars – 2. s. i fastetiden. Luk 13, 
22-30
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. 
Søndagsskole.

Søndag 31. mars – 3. s. i fastetiden. Luk 22, 
28-34
Gudstjeneste med nattverd. Søndagsskole.

Søndag 14. april – Palmesøndag. Joh 12, 
1-13
Gudstjeneste med nattverd. Tracy Rishton. 
Søndagsskole. 
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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

Oddny Bilstad
 Leder av menighetsrådet
e-post: oddny.bilstad@lyse.net
tlf: 481 19 775

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

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:  455 00 815 

Julebygda kapell
Eira Celin Tangen
Kirketjener: 974 14 818

Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

Ganddalen Menighet
Christo�er Owe 
Leder menighetsutvalget i Ganddalen menighet
Tlf: 950 43 085
E-mail: christo�er.owe@cosoft.org 

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

Kontaktinformasjon:

Døpte: 
Mads Corneliussen
Linnea Bø-Sande
Cornelius Benjamin Huuse
Ailo Steinsland
Aksel Steen
Helle Omdal
Lisa Rage Torkelsen
Marte Todnem Larssen
Oda Tjåland-Bakke
Sander Louis Rozon Lea
Lulu Marie Nedrelid
Einar Kleppa Laugerud
Marion Austbø
Emilie Austbø

Oscar Bugge-Usken
Adam Tveitnes Aamodt
Storm Skogland
Johanne Malmin

Døde: 

Solvår Torunn Høiland
Gunhild Fitjar Oltedal
Brit Stokkeland Raugstad
Synnøve Auestad
Kåre Otto Berg
Randi O�edal Todnem
Folkvard Ravndal
Egil Sivertsen
Kristi Elisabeth Røyrvik

Marit Aase
Magne Tingvik
Torbjørg Kjellaug Augestad
Solveig Kvamsøe
Wilhelm Johan Martin Øverås
Lars Karsten Sirevåg
Ruth Pedersen
Reidun Dagny Lunde
Torbjørg Skårland
Arild Skårland
Fredrik Rønning
Geir Orvin Hegdal

Vigde:
Catti Eide og �omas Mæland
Sylvia Husebye og Gjermund Lillesund

Uformelle samlinger hvor Per Sigmund Rettedal leder oss gjennom gamle og nye salmer.
Menighetssal  2  kl. 18-19 disse dagene: 06.02, 27.02., 27.03., 29.05.
Velkommen med eller uten stemme!

Velkommen til salmetimer i Gand kirke!



MIDTi Våren 2019
MIDTi0: Babysang: Gand kirke pågår nå. 
Julebygda mandager fra 18.mars. Ganddalen 
torsdager fra 25.april. Påmelding.
Dåpsamlinger: ca. siste onsdag i måneden, kl. 
18.00 - 19.30 i kirkestua. Egen innkalling.

MIDTi2: Samling høsten 2019 for 2017-kul-
let. Dato ikke bestemt.
      
MIDTi3: Sprell levende-samling med 
søndagsskolen i Gand, for 2016-kullet. Ca. 
september. Dato ikke bestemt.

MIDTi4: 4-årsfest for våren-2015-barna. 
Gand kirke 7. og 10. mars, Ganddalen 25. og 
28. april. Julebygda i oktober.

MIDTi5: Faste- og påskeverksted. Julebygda 
20. og 24. mars, for 2014-kullet på Malmheim 
og Soma.

MIDTi6: Kirkerottekurs for 1.klassinger. 
Gand kirke pågår nå. Julebygda kapell fra 
30.april.
MIDTi7: Miljødetektiv for 2.klassinger i hele 
sognet, fredag 15. november.

MIDTi8: Tårnagenthelg i Gand kirke for 
3.klassinger i hele sognet. Pågikk i januar.

MIDTi9: Amigos for 4. klassinger, 2.novem-
ber i Gand kirke. 

MIDTi10: Kode B 24.-26. juni, 2019 i Gand 
kirke for 2009-kullet i hele sognet.

MIDTi11/12: Lys Våken for 6. og 7.klassin-
ger. Julebygda kapell 23.-24. mars, Ganddal 
14.-15. september og Gand kirke 26.-27.
oktober.

MIDTi13: Skillz i Gand kirke 26. april, for 
7.klassinger i hele sognet + NiKKO ungdom-
sklubb i Gand kirke, fredager kl. 20.00-23.30.

MIDTi14: Informasjonsmøte for nye kon�r-
manter og foresatte 14.mars. For kon�rman-
ter fra Gand og Julebygda.
MIDTi15: A�er konf-weekend til Ognatun 
1.-2. juni 2019, for 2004-kullet i Gand og 
Julebygda.

For mer informasjon om tiltakene og påmel-
ding: www.gand.no./MIDTi. Tilbudene er 
åpne for alle barn/ungdom i aktuell alders-
gruppe.

Sandnes kulturhus 11. og 12. februar 2019 kl 19.00 

Musikk, dans, drama fremført av elever fra Vågen VGS og Sandnes Kulturskole
Inntektene går til byprestenes arbeid i rusmiljøet i Sandnes.

Billetter bestilles hos Kulturhuset 51 60 20 10 eller via www.sandnes-kulturhus.no
Pris kr. 275,- for voksne og kr. 170,- for barn/student.




