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leder

marit kristine risnes, sang
marius gundersen, gitar

Quiet songs
Stemninger skapes når sangeren Marit Kristine 
Risnes og gitaristen og komponisten Marius 
Gundersen presenterer programmet «Quiet Songs» 
med musikk hentet fra det 20-århundre. 
«Five Quiet songs» av J.W.Duarte og L.Berkeleys 
«Songs of the Half- Light» er begge sykluser 
skrevet originalt for sang og gitar. Etter flere reiser 
til Brasil har M. Gundersen kommet hjem med 
inspirasjon og bilder som har resultert i sonaten 
«Echoes of Brazil». Stemningen fra Brasil hentes 
også frem i det J.S. Bach inspirerte verket av H. 
Villa-Lobos «Bachianas Brasileiras No.5», der det 
oppstår en fasettrik atmosfære mellom sang-
stemme og gitar.  Duoen presenterer en gruppe 
G.Gershwin sanger arrangert av J.W.Duarte, med 
den inderlige «Summertime» fra Porgy and Bess 

 «Quiet Songs» 

«Quiet Songs»
konsert i gand kirke lørdag 6. februar kl 15.00

som et naturlig høydepunkt.
Marit Kristine Risnes har studert sang og musik-
kteater med diplomeksamen ved ”Hochschule für 
Musikk Hanns Eisler Berlin”, Tyskland. Studier 
med Østerrisk statsstipend ved de”Internationale 
Sommerakademie Mozarteum  Salzburg”, Øster-
rike samt faglærer og fordypning i sang ved Agder 
Musikkonservatorium.
Mottaker av en rekke stipender til sangstudier i 
utlandet.
Marius Noss Gundersen, født 1973, er utdan-
net ved Agder musikkonservatorium, Norges 
musikkhøyskole, Guildhall School of Music and 
Drama i London og Universitetet i Agder. Marius 
har hatt gleden av å studere med gitaristene og 
professorene Per Kjetil Farstad, Per Skareng, Sven 
Lundestad, Jan Erik Pettersen og Robert Bright-
more. I tillegg har han spilt på masterclass for 
blant annet: David Russel, Roland Dyens, Marco 
Socias, Sergio og Odair Assad og Carlos Bonell.

Kristin Aalen, Solveig B. Nordengen og Erlend 
Kveinen har i mange år vært aktive skribenter i 
Gand menighetsblad. Tilfeldigheter vil ha det til at 
de alle tre nå slutter samtidig i denne tjenesten. 
Vi takker dem hjertelig for tjenesten, og ønsker 
dem Guds velsignelse for videre liv og tjeneste. 
Naturlig nok fører dette til at vi trenger nye 
medlemmer i menighetsbladredaksjonen. Går du 
med en journalistspire i magen, eller liker du bare 
å skrive? Ta kontakt med menighetskontoret. 

Slutter i menighetsbladredaksjonen

Etter åtte år som daglig 
leder i Gand sokn, og som 
redaktør i Gand menighets-
blad, skriver jeg nå min 
siste leder. Det er både med 
vemod og med forventning 
jeg slutter. Vemod over alt 
jeg forlater, forventning til 
det som ligger foran. 

Det har vært 8 flotte, krevende og utfor-
drende år. Med så aktive menigheter som 
vi har her, blir det ikke én kjedelig dag på 
jobben. Noen dager har vært frustreren-
de, andre har vært fantastiske, de fleste 
dager har elementer av både det ene og 
det andre. Felles for dem alle har vært 
takknemligheten over å få jobbe i en så 
levende og aktiv menighet med en dyktig 
og engasjert stab, og utrolig mange flotte 
frivillige. 

For Gand sokn er det mye spennende som 
ligger foran. Vi har fått ny sokneprest, 
Günther Theiss. Du finner intervju med 
ham i dette bladet. Ta godt i mot ham. Vi 
har nytt menighetsråd, som i disse dager 
jobber med å lage en strategiplan for 
menighetsrådets arbeid i kommende peri-
ode. Trosopplæringsplanen skal revideres 
og det må jobbes med givertjeneste 
og økonomi. Men viktigst av alt: Vi må 
fortsatt jobbe for at våre menigheter 
skal være et godt sted for fellesskap, et 
sted der man kan føle seg sett og elsket, 
både av Gud og mennesker. Enten man 
kommer fra Somalia eller Soma, er ung 
eller gammel (eller midt i mellom), enten 
man opplever at livet er godt, eller man 
strever med ulike ting.  
Jeg vil med dette takke for meg. Må Gud 
velsigne hver og en av dere. Gand sokn 
vil for alltid ha en helt spesiell plass i 
mitt hjerte.

Agnes Christensen
Daglig leder. 
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Agnes slutter

Mange kjenner Agnes. Aktiv i menigheten i mange år, fra da unga 
var små og hun var med i Åpen Familie, dirigerte barnekorene, var 
med i kirkering og husfellesskap, og så, daglig leder i Gand de siste 
åtte år. Sporty, blid, imøtekommende, ja, riktig så likandes ei dame, 
Agnes Christensen. Og nå har hun sagt opp stillingen sin. Og ikke 
nok med det at hun slutter som daglig leder, som er et tap stort og 
trist nok så det holder; hun tar med seg mann og joggesko, quiltenål 
og andre synåler, og flytter til Østlandet.

        Tekst og foto: Solveig B. Nordengen

-Hva er det du finner på, Agnes?
 –Jeg kutter antall reisedager i året ved at vi kom-
mer nærmere våre studerende unger, våre søsken 
og etter hvert aldrende foreldre. Jeg slipper til nye 
koster i Gand, noe som jeg tror er sunt.

stor arbeidsglede
-Det skal ikke bli lett å koste etter deg, daglig 
leder i Gand slik vi har sett deg, får oss til å tenke 
den skal ha god kondis, være flink med hardan-
gersøm, være fleksibel i arbeidstid og ellers ha 
stort pågangsmot og høy arbeidsmoral? – Hehe, 
Agnes ler, - det med kondis og hardangersøm får 

jeg ta på min egen kappe, men det stemmer at jeg 
er glad i å løpe og glad i å sy hardangersøm. Og 
sånn sett så tror jeg at i tillegg til troen, har min 
interesse for løping gitt meg en utholdenhetskon-
dis jeg har dratt nytte av i arbeidet som daglig 
leder. 

mange oppgaver
Det er ikke til å stikke under en stol at det er 
mange oppgaver som skal løses i løpet av ei uke! 
Gand er en stor menighet både i antall mennesker 
og i antall aktiviteter. Tidskabalen har til tider vært 
en utfordring å få til å gå opp. At jeg har brodert 
hardangersømsduk til det alternative alteret vi 
må bruke når koret er besatt av aktører i sang 
og musikk en gang og to i året står heller ikke i 
arbeidsinnstruksen min, ler Agnes. Det er kanskje 
en litt sær hobby jeg har, for det er quilter jeg 
egentlig er. Og nei, jeg har ikke fått tid til håndar-
beid slik som jeg har ønsket.

Flotte mennesker
-Hva tenker du sjøl om å slutte og å flytte?  - Å, 
det er veldig todelt. Alt som har med å flytte fra 
menneskene vi har blitt kjent med enten gjennom 
jobben, i menigheten eller i nærmiljøet er veldig 
trist. Menneskene her vet jeg for visst jeg vil 
savne. Arbeidsmengden slik det har vært å være 
daglig leder, spesielt de siste to årene vil jeg 
ikke savne. Hun utdyper, - det har vært tidvis av 
ulike årsaker flere ubesatte stillinger de siste par 
år, og da er det mye som må holdes rede på på 
detaljnivå, og det har vært i overkant mye. Det 
er de ting en ikke kjøper vikartimer til, de små 
detaljene som må gjøres, som ikke finnes i noens 
stillingsinnstruks.

 – Noe jeg imidlertid vet vil bli et stort savn hva 
arbeidsoppgaver angår, er frivillighetsfestene, 
de er kjekke å forberede og kjekke å gjennom-
føre, masse sprudlende og fornøyde mennesker, 
verd hvert minutt. Og; -jeg vil savne menighets-
bladredaksjonsmøtene! Hun smiler stort; - de har 
alltid vært så trivelige! 

 - Å flytte gleder jeg meg til, jeg ser for meg at 
Øystein og jeg klarer å få et aktivt liv på Østlandet 
óg. Og akkurat dét er ikke vanskelig å se for seg 
for oss som kjenner Agnes heller. – Jeg gleder  
meg stort til å ta fatt på jobben i Søndagsskolen 
Norge. Tenk å få jobbe under visjonen «Jesus 
til barna»! Dét blir stort det! Og jammen tror vi 
henne på det òg. Å tenke noe annet, til det er 
smilet hennes for bredt og øynene for lysende….

Lykke til Agnes, redaksjonen savner deg allerede!
Avskjed for Agnes markeres på kirkekaffen etter 
gudstjenesten 7. februar.

Daglig leder i Gand, Agnes Christensen, slutter 19. februar, for å begynne som assisterende generalse-
kretær i Søndagsskolen Norge.

Slutter i menighetsbladredaksjonen
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Gands nye sokneprest

Ola Hunsager ble i desember klappet ut fra Gand kirke 
som nybakt pensjonist. I kulissene har innsatsen vært 
upåklagelig for å finne Gands nye sokneprest og rett opp-
under jul ble navnet på erstatteren offentliggjort: Günther 
Theiss, bosatt på Trones i Sandnes.

        Tekst og foto: Erlend Kveinen

Menighetsbladet stikker innom nypresten en 
kald januarkveld for en prat. Skiltet Anfield 
Road på hushjørnet vitner om en mann vel 
kjent med motgang?
- Hjah, min fotballinteresse, særlig da for 
Liverpool FC, skulle være kjent for ganske mange 
allerede. Som du antyder: det har vært skuffende 
magre år. Etter hva jeg skjønner har du et hjerte 
for klubben du også og vi trodde vel at ting skulle 

rette seg etter den fenomenale Champions 
League-seieren i 2005? Så har det heller gått 
motsatt vei med manglende resultater, beskjedne 
tabellplasseringer og managere ut og inn etter 
svingdørprinsippet. Riktignok var sølvet i 2014 en 
opptur men denne klubben samler ikke på andre-
plasser! Og når man kroner verket med å tape 1-6 
i Steven Gerrards avskjedskamp....kan vi snakke 
om noe annet tror du?

Det kan vi. For eksempel hvem Günther 
Theiss er, for de som ikke kjenner deg? 
- Jeg er 43 år gammel, gift med Jeanette og 
sammen har vi tre barn i alderen fem til ni år. Som 
du ser av navnet mitt er jeg halvt tysk, min far er 
fra Nord-Tyskland og jeg er født der, vi flyttet til 
Tau i 1977 der jeg og mine søsken vokste opp. 
Med foreldre fra to forskjellige land har jeg hatt 
et ben i hver nasjon så å si, og det har vært viktig 
for meg å beholde min tyske identitet samtidig 
som mine foreldre la vekt på å integrere oss i 
Norge og norsk kultur. 

Ny i Gand menighet kan vi strengt tatt ikke 
kalle deg. Du var menighetens ungdomsprest 
i ganske mange år?
- Helt riktig, fra 1999 til 2009, men med et halvan-
net års avbrekk i Australia, i forbindelse med min 
kones utdanning i Perth, der jeg benyttet anled-
ningen til å studere psykologi. Jeg ble godt kjent 
med menigheten i tiden som ungdomsansvarlig 
selv om mye har skjedd siden den gangen. Siden 
2009 har jeg jobbet på bispedømmekontoret som 
misjons- og ungdomsrådgiver. Og etter å ha søkt 
på den ledige prestestillingen i Gand er jeg altså 
tilbake der karrièren begynte...

Utvilsomt spennende. Har du gjort deg noen 
tanker om hva det vil si å være sokneprest?
- La meg si det først som sist: jeg er glad i 
menigheten! Som ungdomsprest identifiserte jeg 
meg sterkt med menighetens visjon og verdier, 
det har ikke endret seg. Gand menighet har store 
menneskelige ressurser: flinke og engasjerte 
personer med hjertelag – det er et privilegium å 
være menighetens prest. Samtidig er jeg inne-
forstått med at dette blir en langt mer utfordrende 
stilling enn de jeg har hatt så langt. Ikke minst 
fordi menigheten er såpass stor som den er.  Jeg 
skal jo være prest for over fire hundre medarbei-
dere, og 13 000 medlemmer i soknet.

Det bringer oss over til de viktigste sidene 
ved jobben din – slik du ser det?
- Å sette fokus på det å følge etter Jesus. Min 
hovedoppgave er å utfordre alle døpte i Gand 
sokn på følgende spørsmål: Hva betyr det for meg 
å være en disippel av Jesus? For det er dette 
vi er døpt til: Å være disipler og gjøre disipler. 
Forkynnelse, og undervisning, forvaltningen av 
sakramentene og ledelse av gudstjenesten inngår 
selvsagt i dette. Dertil er det viktig at jeg tydelig 
makter å formidle menighetens visjon og verdier 
slik at menigheten oppmuntres til å leve dem ut. 
Samtidig må vi være et så åpent, inkluderende og 
mangfoldig fellesskap at vi unngår en «innenfor 
– utenfor» tenkning. Når vi sitter og prater om 
disse tingene ser jeg jo hvor ambisiøse mål jeg 
har, men sånn skal det være for en prest i en 
menighet som Gand.

Günther Theiss, ny sokneprest i Gand sokn.
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anDakT 

Monterings-
anvisninger

Monteringsanvisninger er noe herk. Jeg kan 
godt lese hele forklaringen og være like klok.  
Eller rettere sagt like dum.  Svogerne mine og 
min kjære bror kaster bare et blikk på anvisnin-
gen og så er alt på plass.  Jeg for min del skjøn-
ner faktisk enda mindre etter at jeg har lest alt 
om hvordan jeg skal skru og montere.  Står bare 
der med en haug med skruer og mutre uten å 
begripe hvordan dette kan henge sammen.

Løsningen min er å begynne i et hjørne.  Så tar 
vi en skrue om gangen, og leser flittig og ofte i 
anvisningen. Jeg klarer aldri å forstå hvordan 
alt henger sammen. Men våger jeg å begynne 
får jeg det også til.  Selvsagt bruker jeg tre 
ganger så lang tid som alle andre, men det går 
da til slutt.

Vi har gjort kristen tro til en teori.  Vi skal 
skjønne og forstå alt.  Ha alt på plass oppi 
hodet før vi eventuelt begynner å tro.  

For mange av oss blir det lite tro på denne 
måten.  For det er jo så mye vi ikke forstår.  Det 
kan handle om alt det vonde i verden. Hvordan 
kan Gud tillate dette? Eller det kan handle om 
et av de mest krevende spørsmål som finnes. 
Det som er så tydelig i bruksanvisningen.  
Spørsmålet om fortapelse.  
Jesus utfordrer oss til å gripe dette an på en 
annen måte.  - Følg Meg, sier Jesus gang på 
gang.  Det handler om å begynne i et hjørne. 
Så i stedet for å gruble, våg å begynne å tro og 
praktisere din tro i et fellesskap!  Det fungerer 
faktisk.

Du trenger ikke skjønne hele bønnens teologi 
for å komme med enkle sukk til Gud. Du trenger 
heller ikke forstå dybdene i nattverden for å 
strekke ut ei tom hånd og få del i alt Jesus 
har gjort for deg.  Eller du trenger ikke skjønne 
alt du leser i Bibelen for å gripe litt av det, og 
kanskje få tak i enda litt mer i morgen.

Følg Meg, sier Jesus.  Tro heter det på godt 
norsk!  En tro som langsomt vokser fram akkurat 
slik vi nå gleder oss til våren.

Sigve Ims

Det virker som om du har et voldsomt enga-
sjement for prestens store og små oppgaver?
- Ja. Jeg må vel si at jeg brenner for mange 
ting. Disippel-motivet er nevnt. Ungdomsarbeid 
er et annet satsningsområde. Der ligger Gand 
menighet langt fremme og det har vært en stor 
utvikling siden jeg var innom sist. De som jobber 
og har jobbet med ungdom i menigheten etter 
min tid skal ha stor takk for jobben de har gjort 
for ungdommene i Gand. Dette er et arbeid vi må 
fortsette å prioritere. Ellers er misjon en side av 
kristenlivet som ikke må forsømmes. Der har vi 
jo også Jesu egen befaling å følge. Og så må jeg 
nevne bønn. Gand har alltid vært en bønnemenig-
het. Det ligger i menighetens DNA, er en del av 
dens kultur og historie.  For å lykkes som menig-
het er det helt nødvendig at mange utholdende 
mennesker er med i bønnearbeidet. Det første jeg 
gjorde etter å ha blitt ansatt var å kontakte noen 
bønnemennesker i menigheten med spørsmål om 
de kunne være mine faste forbedere. Det er jeg 
helt avhengig av for å kunne fungere i stillingen.

Ser vi utover menigheten har kirken også 
flere andre viktige oppgaver. Er det noen 
spesielle du vil fremheve?
- Diakoni. Og flyktningkrisen i Europa! Dette er 
en svenneprøve for kirken: Hvordan møter vi 
mennesker som har mistet absolutt alt? Hva betyr 
det å være en disippel i møte med den totale 
nød? Du har sett bildet av den døde lille gutten 
på en strand ved Middelhavet? Dette bildet er et 
ikon. Fordi ikoner viser oss Jesus. Mange sier til 
meg: «Jeg har aldri sett Jesus!». Betrakt dette 
bildet så ser du ham! Jesus er å finne i Guds Ord 
og i alle utslåtte mennesker. Skal kirken ha et 
snev av troverdighet i en såret verden må dette 
forkynnes!

Du utfordrer oss alle på dette området, Günt-
her, og er ikke redd for å flagge meninger og 
engasjement. Hvis vi avrunder samtalen på 
en noe mer uformell måte: Hvilke sider ved 
Günther Theiss tror du kan være en øyen-
brynsløfter for mange?
- Jeg har nok en del interesser som folk ikke 
forbinder med prester. For eksempel er det ikke 
mange av mine kolleger som har alle studioal-
bumene til Iron Maiden i huset. Jeg kan vel si 
det uten å risikere å få en telefonstorm etterpå? 
Heavy metal har vært «min» musikksjanger siden 
tenårene, ja, og så Toto da. Dessverre får jeg ikke 
med meg Totos konsert i DnB Arena i februar men 
jeg har sett dem fem ganger tidligere, så jeg bør 
ikke klage. Filminteressen min er vel heller ikke 
helt i samsvar med hvordan folk flest tenker om 
prester. Jeg skal se den nye Star Wars-filmen for 
tredje gang på kino i helgen, det sier vel det mes-
te. Ellers er karate min og fruens store interesse 
på fritiden, både som trening, som personlighets-
utvikling, og som fellesskap i Lura karateklubb. 
Denne japanske kampkunsten har faktisk vist meg 
sider ved meg selv jeg ikke kjente fra før, blant 
annet om det å våge seg utenfor komfortsonen, 
og om det å tøye grensene sine for å utvikle seg. 
Målet langt der fremme er det svarte beltet og 
nå har også barna fanget interesse. Det er stas 
å kunne ha gjøre noe sammen hele familien. Det 
er rart med det, man opplever velsignelse med så 
mangt...

Vi takker Günther for en meget engasjert, allsidig 
og givende samtale. Ta godt imot ham!

Gand menighet har en flott gjeng frivillige som har tatt på seg ansvaret for en del av det nødvendige 
vedlikeholdet i kirka. Alle har ansvaret for sin lille del, og til sammen utgjør dette et veldig viktig bidrag 
for å holde kirken og uteområdene i god stand. Men de skulle gjerne hatt flere med seg, og gjerne flere 
damer! Er det for eksempel noen som kunne tatt på seg ansvaret for et rosebed? Ta kontakt med leder 
Tharald Brekne på telefon 941 31 611.

Vedlikeholdsgjengen i Gand kirke

Vedlikeholdsgjengen har årlig samling.
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31. mars blir det et spennende 
SMAK-arrangement: Den 
danske journalisten Charlotte 
Rørth kommer og forteller om 
sin spesielle opplevelse der 
hun «mødte Jesus».
Charlotte Rørth (f. 1962) er journalist i den danske avisen 
Nordjyske Stiftstidende. Boken «Jeg møtte Jesus. Bekjen-
nelser fra en motvillig troende» kom ut på dansk sist vinter 
og på norsk i juni. Den har skapt stor oppmerksomhet både i 
Danmark og Norge.

Kort fortalt: Hun søkte: tilflukt og stillhet i en solbarket 
middelalderkirke i Úbeda i Spania. Mens hun sitter der, står 
en mann foran hennes lukkede øyne. Hun gjenkjenner ham 
som Jesus, til tross for at hun aldri har vært opptatt av ham 
– religiøsitet ligger ikke for hennes familie. Men han står der. 
«Underlig», sier hun – «det er som han kjenner meg, hvert et 
gram, han kan se gjennom alt, og han liker meg likevel ... Jeg 
er fri for tvil. Den er visket vekk, sanset bort. Jeg registrerer 
at min intellektuelt baserte fornuft har måttet vike til fordel 
for en viten, som veier tyngre». Det skjedde én gang, det 
skjedde to ganger.

Det at Jesus viser seg for noen er ikke et nytt fenomen, slett 
ikke. At Jesus viser seg, har flere enn Charlotte Rørth erfart. 

Caroline Rørth

“Bekjennelser fra en motvillig troende”
Charlotte Rørth til Gand kirke torsdag 31. mars

Ofte for dem som aller minst venter på ham.
Det som er spesielt er at hun, som journalist av yrke, legger mye 
arbeid ned i å finne ut hva denne opplevelsen kan forstås som. Hun 
spør andre til råds. Hun reiser Skandinavia rundt for å samtale med 
leger, psykiatere, teologer, forkynnere – noen som kan fortelle henne 
hva som skjer. Hun er imponert over dem hun møter, ingen avviser. 
Tvert om, de går dypt inn i det. Med kritisk sans (som hun liker), åpne 
øyne og sanser. 

Det gikk flere år før hun fortalte offentlig om sine opplevelser. Men nå 
har hun skrevet bok om det, og holder foredrag. Hun sier i et intervju: 
«Jeg pleier å understreke at jeg ikke er en troende. Jeg har truffet 
Jesus, så jeg vet! Nå vil jeg være en brogjengerske som bringer min 
viten om Kristus videre til noen som ikke vet. Det er dessuten det jeg 
kan, jeg er jo journalist. Jeg kan skape rom for at folk kan føle seg 
trygge til å snakke om tro.»

Vi gleder oss til å høre henne selv fortelle om denne spesielle opplev-
elsen og hva den har gjort med henne.
Mer detaljer om arrangementet i neste menighetsblad
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Jeg har alltid kalt de «Arna og 
Peder på hjørnet». – Da jeg kom 
hit i 1982 var de der på hjørnet 
og kirken var også på et hjørne. 
Når jeg ringer, sier jeg fortsatt: 
«Det er Margrete på hjørnet». 

        Tekst og foto: Margrete Børsand.

Nå sier helsa stopp for Arna og Peder Håland. 
De har hatt engasjement og tjeneste i Gand kirke 
gjennom veldig mange år. De husker ikke hvordan 
det hele startet. Arna er riktignok født og oppvokst 
her og begge har sett kirken bli bygd på «Floen» 
som de kalte plassen. Det var alltid vann der. 
Barna rant både på sko og skøyter der kirken står 
i dag. 

De husker at barna var med dem og ryddet på 
kjøkkenet. Kjøkkenet har de holdt orden på helt til 
nå. Vi i staben fikk spesialbehandling; Arna kom 
med bøtta og hentet ut våre egne krus og satt de 

Takk!!!

Arna og Peder har god utsikt til kirken.

renvasket inn på rett kontor. Hvem var det som 
skulle ha et renvasket Liverpool-krus, tro?

på bakerste benk
Arna og Peder forteller at det var tidligere kir-
ketjener, Lars Byberg, som plasserte dem bakerst 
i kirken. Han trengte ofte hjelp og kunne ikke fyke 
rundt i hele kirken for å lete etter dem, sa han.  
Dette ble deres faste plass. - Og jeg vet; Sitter de 
ikke der, så er de ikke på gudstjenesten.

mange oppgaver
Blomster ble vannet, varer ble handlet inn til 
samlinger for unge og eldre, smørbrød ble smurt 
og kaffe/te ble kokt, border dekket, oppvasken 
ble tatt og nattverdbegrene ble vasket. Når det 
ble slutt på kirketjener og vaktmester, var det 
Arna og Peder som ble nøkkelpersoner. «Gå til de 
på hjørnet» sa vi hvis noen skulle inn eller ut av 
kirken når vi i staben ikke var der.  Arna forteller 
at de som trengte nøkler kom til alle døgnets tider. 
Hun har stått på trappa både i morgenkåpe og 
nattkjole. Det var stadig noen som trengte hjelp 
av «de på hjørnet».  Mil etter mil har de gått i og 
rundt denne kirken!  Bossdunker kom ut og inn til 
rett tid. Og flagget! Ja, mange er de tjenestene 
de har hatt. De har gjort en uvurderlig innsats for 
menigheten. Jeg vet, og de sier det selv: Det har 
beriket livene deres!

Tusen takk, Arna og Peder! Vi håper fortsatt å se 
dere titt og ofte i og rundt kirken! 

        Tekst og foto: Henriette Eidsnes

Temaet for gudstjenesten var “Du blir hva du 
spiser”, med fokus på nattverden og det kristne 
fellesskapet. “I nattverden får vi del i det Jesus 
har gjort for oss på korset. Vi blir hva vi spiser. Og 
det er ikke noe vi gjør alene, men sammen med 
andre i et mangfoldig fellesskap. I dag markerer 
vi at rundt dette bordet er det flere enn vår egen 
menighet fortalte prest Vidar. I prekenen fortalte 
Astrid om utfordringen menigheten i Korint 
opplevde (1 Kor. 11: 17-26), og om utfordringene 
vi som menighet møter i disse dager med alle de 
nye menneskene som kommer til Norge. Vi som 
menighet skal stå klare til å ta i mot og hjelpe 
disse menneskene og invitere de til å ta del i våre 
felleskap. 

Fellesgudstjeneste på Ganddal
Søndag 22. november var Ganddalen menigheten og Bymenigheten 
Sandnes samlet til fellesgudstjeneste på Ganddal bydelshus. Det 
var en flott gudstjeneste ledet av Vidar Bakke, prest i Bymenighet-
en Sandnes og preken for gudstjenesten ble holdt av Astrid Harbo, 
prest i Ganddalen menighet. 

Ganddalen menighet og Bymenigheten Sandnes 
har mye til felles og arrangerer aktiviteter for både 
små og store. På gudstjenesten opplyste Marit 
Kvamsøe om trosopplæringen MIDTi som tar 
sted på Ganddal hvor barn i forskjellig alder kan 
delta på babysang (3-12 mnd), pølsesang (1-4 år), 
utdeling av barnebibel (4 år), kirkerottekurset (6 
år), og lys våken (12 år). Ganddalen menighet og 
Bymenigheten Sandnes har også felles konfirman-
topplegg som lar ungdommen på Ganddal i ett 
fellesskap få bli bedre kjent med hverandre og 
Jesus i løpet av konfirmasjonsåret. 

Etter gudstjenesten var både voksne og barn 
samlet til en hyggelig kirkekaffe hvor praten gikk 
godt. Takk for en flott fellesgudstjeneste! 
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I Gand kirke var det 1574 personer til stede på jul-
aftensgudstjenestene, og det kom inn kr. 61 030 i offer. 
I Julebygda kapell var det 182 til stedet, og offeret var 
på kr. 10 120. Ganddalen menighet var det 147 til ste-
de, og det kom inn kr 6161 i offer. Totalt var det altså 
1903 personer på gudstjenester i Gand sokn, og det 
kom totalt inn kr 77 281 i offer til Kirkens Nødhjelp. 
1. juledag var det 702 personer til stede på høytids-
gudstjenesten, og det kom inn kr. 39 767 i offer til 
menighetens misjonsprosjekt i Tyrkia. 

Julens gudstjenester 2015
kirkeringenes julemesse 
2015
Det er alt mange uker siden jule-
messen og utlodningen i kirken 28. 
november. De heldige vinnerne har 
nok fått gevinstene sine.
Dagen startet med sang av GG-junior og sogneprest Ola 
Hunsager holdt åpningsandakten inne i kirken. Vi fikk gleden av 
å takke Ola Hunsager for mange fine år i Gand. Det har varmet 
oss i kirkeringsarbeidet at han alltid har verdsatt arbeidet og 
holdt frem at det er viktig. 
Julemessen har i mange år vært, og er fortsatt et flott møtested 
for folk i alle aldre. Vi er glade for at nettopp kirken og julemes-
sen er blitt et samlingspunkt for alle i menigheten, og for alle 
dere som kommer nettopp til denne dagen.
Mange møtte opp på barnemøtet. GG-mini sang og Njål Erland 
snakket til barna. 
Så var det full aktivitet.
Det summet godt ved salgsbordene. Varer og penger skiftet fort 
eiere. Småkakene slo godt an som tidligere år. Et kjempefint 
utvalg ble revet bort på kort tid. Mange klarte nok å få unnagjort 
mye av kakebaksten i løpet av få minutt. Ellers gikk det slag 
i slag med salg av ”katten i sekken”, gjetting av klinkekuler, 
dørpynt, granbar, mange fine håndarbeid og mye lodd.
Tombola med bare kransekaker som gevinster var veldig popu-
lært og ble fort utsolgt. Kafeteriaen ble godt besøkt hele dagen, 
og det ble solgt mye mat. Mens folk satt samlet rundt bordene, 
var det kjekt å ha åresalg. Pengene satt løst, og årene ble solgt 
ut fort. 
Vi takker 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 
kirkering, men som tar imot oppfordringen og leverer varer til 
julemessen. Det varmer.
Resultatet ble godt, 130.700 kroner. 

For kirkeringsutvalget
Berit Myklatun

Gevinster julemessens lotteri 2015
1. Stekepanne med lokk 28 cm «Cuisine» Ive Norbakken
2. Bok «Portrett av en nasjon»  Asbjørn Meling
3. Gavekort fra plantasjen   Irene Ree
4. Juletre    Fam. Kvammen
5. Skinnbelte + pyntetørkle  Kristian Møller Ousdal
6. Strikket barnekjole   Bergljot Krogedal
7. Beige teflonduk    Maria Stangeland
8. Korg m/2 stk hjemmelaget eplemost Alva Sederløv
9. Fisher Price lekegarasje   Bjørg Vigre Tjemsland
10. Bodum Blender   Tove Skjørestad Vagle
11. Dreid fruktfat   Tone Ousdal
12. Bordlampe    Lars Aase
13. Juletre    Anbjørg Kvarstein
14. Fotball    Dagfrid Bråten
15. 3 stk Høyang Partygryter  Berit Haugstad
16. Brio dukkevogn   Lena Eide
17. Drøbak Nisse   Lars Tore og Jarle Grøtteland
18. Hitachi Drill    Bjarnhild Nåmdal
19. Gavekort fra Plantasjen   Ingeborg Nygård
20. Strikket barnekjole   Marit Ringen
21. Skinnbelte + pyntetørkle  Sigmund Balle
22. Gavekort Gjesdalveien konditori  Anders Ege Tjoflåt
23. Barbour damevest   Alva Rasmussen
24. Omaggio vase + 2 lysestaker  Tone Engedal
25. Silkesløyfe + lommetørkle, herre  Anne Karin Vassbø
26. Hardangerbestikk, Maria, 40 deler  Anne Svindland Abrahamsen
27. Brodert juleduk   Kari Ueland
28. Digitalkamera   Mjølsnes
29. Babyborndukke m/garerobe  Eivind Dalane 
30. Hvitt kaffeservice 6 pers. m/duk og pynt Turid Nedrebø
31. Sykkel    Aart Int’Veld



Da er du hjertelig velkommen til Pilatestrening 
på Menighetstrimmen som tar sted tirsdager 
kl.18-19 på Sørbø Skole, inn hovedinngangen. 
På Menighetstrimmen treffes damer i alle aldre 
til en times treningsøkt. Pilatestrening er en tre-
ningsform som gjennomføres med øvelser ved 
bruk av egen kroppsvekt.  Fokuset er konsentrert 
om kjernemuskulaturen i mage og rygg.
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        Tekst: Henriette Eidsnes
        Foto: Ivar Lein Mathisen

Øvelsene utføres nøye, rolig og stabilt. Pilates passer for alle uansett 
alder, fysisk status og treningsbakgrunn.

Menighetstrimmen kan du droppe innom når du har lyst. Det er 
nesten samme programmet hver gang, alt gjentar seg. Etter hvert som 
du lærer kroppen bedre å kjenne, vil du få større og større utbytte av 
opplegget. «Etter ti ganger vil du merke stor forskjell, etter 20 ganger 
vil du se stor forskjell, og etter 30 ganger har du fått en ny kropp» 
Joseph Pilates.
Menighetestrimmen ble startet for 9 år siden og er arrangert av 
Ganddalen menighet. Treningen blir ledet av Ingrid Ask som er 
instruktør for øvelsene og Rønnaug Ims som er materialforvalter.  Alle 
inntektene går til Kirkens Sosialtjeneste sitt program Crux, hvor pen-
gene er øremerket til kvinnefengselet i Stavanger. Året 2015 samlet 
Menighetstrimmen inn 10 000 kr til Crux, men gav også 10 000 kr til 
slumbarn i Thailand.

Vi ønsker nye deltagere hjertelig velkommen og gamle deltakere 
velkommen tilbake. Alt du trenger å ha med deg er klær som du kan 
bøye og tøye deg i. Treningen skjer barføtt på matter og med strikk. 
Alle nye deltakere får første treningen gratis og du kan få låne matte 
og strikk.
  Vel møtt!

Lyst å komme i form?

I Gand sokn kommer bøssebærerne tirsdag 15. mars 
– ha kontanter klar :-)

 - I kriser er vann kritisk
DETTE GÅR PENGENE TIL: 

Pengene fra fasteaksjonen går til ulike deler av 
Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. 

I år vil vi spesielt trekke frem eksempler fra 
katastrofearbeidet vårt i aksjonen. 

Fordi vann er prekært for mennesker i nød, er 
vann noe av det aller første 

Kirkens Nødhjelp stiller med i katastrofer.
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(Amanuel fra etiopia) Nabohjelp
Amanuel på 8 år med foreldre fra Etiopia har en 
god nabo. Naboen er pensjonert lærer og har 
tilbudt leksehjelp. Så nå får han hjelp til lekser 
og i tillegg god kontakt med naboen. Naboen 
får brukt sine evner og får bli kjent med barn og 
foreldre som holder på å tilpasse seg det norske 
samfunnet. Her er det flere som får gode og 
viktige erfaringer.

vennefamilie
En norsk familie går i disse dager og venter – de 
har engasjert seg som vennefamilie og skal 
ha sitt første møte med en ung gutt som de vil 
inkludere i sin hverdag. «Alle barn som kommer 
som mindreårig til Norge skal ha en familie som 
er litt sin», sier mora i familien. Hun fortsetter: 
«Vi syns det er stas å få være en del av livet til 
en ungdom som virkelig ønsker seg en vennefa-
milie, og få følge ham i å etablere seg i et nytt 
samfunn. Vi ser virkelig fram til dette – det er et 
privilegium.»
Interessert i noe lignende?? Ta kontakt med 
Sandnes kommune – flyktningeenheten, eller via 
Facebook- Vennefamilier-Sandnes.

En fremmed er en venn du ikke kjenner
En fremmed er en venn du ikke kjenner, skrev vi om i men.bladet høsten 2014 – med tanke på at det ble etablert 
mange små asylmottak i hus i vårt område. Det kommer mange fremmede hit til vårt gode land nå. Mange av oss 
blir overveldet av informasjon om flyktninger og asylsøkere som kommer hit for tida. Ingen kan hjelpe alle, men 
alle kan hjelpe noen, sang Arnold Børud for lenge siden. Mange vil hjelpe og gjøre noe, men hva?? Det er mange 
måter å hjelpe på og her er det noen konkrete eksempler og noen konkrete utfordringer.

        Tekst og foto: Kjersti Schanche Olsen

kontakt med enkeltpersoner
Med glimt i øyet og stort smil rettet Samrawit 
på oss, da vi på spørsmål svarte; -vi har tre barn. 
-Fire, lo hun. Og vi lo med; fire er tallet! Solveig 
B. Nordengen og Kjetil K. Tjessem sier forskjellen 
på å bli kjent med enkeltpersoner er at det er 
medmennesker som trer ut av «flyktningestrøm-
men». -Vi tenker ikke lenger på dem som “dem”. 
De er våre venner. Etterhvert har vi blitt godt 
kjent med flere. I begynnelsen var det mye yatzy 
og kreativ kommunikasjon på ymse tegn og språk. 
Vi har gått på kino og dratt på turer sammen. 
Samrawit er blitt en del av storfamilien Tjessem. 
Det har vært mye alvor, men også mye latter, mye 
injera og mye kaffe. Vi tror at å bruke tid sammen 
er viktig for dem med tanke på å tilegne seg 
norsk språk og forståelse av det samfunnet de nå 
er en del av. Og for oss er kontakten berikende og 
meningsfull. 
 

strikke/hobby-ettermiddager
En gang i måneden samles vi til strikke/hob-
byettermiddag i Gand kirke. Vi møtes, vi prater 
og ler når vi ikke forstår hverandre helt – og så 
strikker vi, så syr vi, så tover vi og så skapes der 
gode møter mellom oss. Noen ganger steiker vi 
lapper – og her er Soraya fra Afghanistan i sving. 

Solveig og Kjetil ble kjent med Samrawit gjennom menighetens kontakt med asylmottakshus.Amanuel.

Soraya.
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Anbjørg Kvarstein og Ragnhild Mestad er ivrige 
aktører her! Ta kontakt med dem eller med dia-
konen. Datoer for våren – 27. januar, 10. februar, 
16. mars, 27. april og 1. juni – kl. 18.00

direkte kontakt med 
båtflyktninger
I desember satte Tormod Rossavik seg på flyet og 
drog til Hellas – til øya Chios for å være med å 
hjelpe flyktninger som kommer i båter fra Tyrkia. 
Han reiste i regi av «Dråpen i havet».Turen varte 
i åtte dager. «Dagene på øya ga sterke inntrykk 
som har satt dype spor,» forteller Tormod. «Å ta 
imot søkkvåte barn i fire minusgrader gjør noe 
med en! Og redningsvestene -  to sitteunderlag 
sydd inn i noe som lignet…»  Det var godt 
organisert og et bra system for å ta imot der han 
og flere andre norske var. Tormod har lyst å reise 
ned igjen. Det opplevdes meningsfullt og viktig. 
Det greske politiet og lokalbefolkningen på Chios  
var svært takknemlige for hjelpen som Tormod 
var en del av. 
Tormod forteller og at han og kona har vært 
engasjert i arbeid omkring flyktninger/asylsøkere 
over tid. De har vært verge for flere mindreårige. 
Verge kan du bli ved å ta kontakt med Fylkesman-
nen – tlf. 51568700.

språkkafe på Bådeog
Hver torsdag er det språkkafe på Bådeog fra 
14.00-15.30. Her samles folk som vil lære norsk 
og folk som har norsk som morsmål til prat og 
samvær. Noen ganger kommer det få, andre gan-

Tormod Rossavik. 

ger kommer det mange.  Har du lett for å prate 
med folk – og lyst til å bli kjent med andre – så 
stikk innom!!

praktisk dugnad
I lokalene til Egglaget er det nå et stort lager 
med klær og møbler og ting der asylsøkere og 
flyktninger gratis kan få med seg noe de trenger. 
Magnhild Lid og Rolv Oftedal er her fotografert 
da de var på dugnad. Lageret er åpent for å hente 
ting tirsdag formiddag og torsdag ettermiddag. 
Lyst å være med på dugnad?? Kontaktperson for 
lageret er Inger Marie Monsen, tlf 97578706.

gudstjenester
Noen ønsker å gå på gudstjenester her – noen 
ønsker «følge», noen møter opp. SE og ta 
kontakt!

Alle trenger vi varme
..og noen strikker sokker, som varmer både føtter 
og hjerter..
Vi trenger menn som vil gå inn i arbeid med 
kontakt med menn i asylmottakshus – til turer? 
Trening? Spillekvelder? Ta kontakt med diakonen. 

Andre muligheter:
Bli FlyktNiNgguide!
Ta kontakt med Ingunn W. Michaelsen i
Rogaland Røde Kors
ingunn.michaelsen@redcross.no
Telefon 51 66 80 27 / 916 30 345

Magnhild Lid og Rolv Oftedal.



Teoline Madland
Ellie Egeland
Ingrid Alvilde Fosse
Marcus Mathiassen
Bea Lauvskar Ommundsen
Ellie Sofie Rørvik
Mads Hadland Skaarland
Mathilde Oline Skogland
Charlotte Tholo Wernicke
Sander Øvrebø Brekke
Linus Gamman
Julie Vika
Lina Solli Kristensen
Synnøve Skadsem Nilsen 
Nellie Bø Gundersen
Ella Ledaal
Elias Viste
Olivia Wahlberg
Hallstein Giljebrekke
Nawarin Sonya Khuanroodee
Jan Elias Tollefsen
Kristin Moriya Tollefsen
Bjørn Mathias Tollefsen
Christoffer Jacobsen
Mathias Mikalsen
Mikkel Nilsen Birkeland
Adelèn Johnsen Løvdahl
Brage Sværen-Bryne
Mari Amdal
Vilde Dagsland Fosse
Mathilde Malmin

Johannes Bergtun Meyer
Teodor Todnem Paulsen
Siren Hendum Rødland
Liv Skjæveland

Karin Lea Holta
Torunn Husom Haukland
Bergny Roaldsøy
Olav Hagland
Olida Hansson
Marit Elin Kyllingstad
Magne Sveinsvoll
Jorunn Anette Tunheim Braut
Kjell Arnold Pedersen
Anvor Rasmussen
Harder Karleif Paulsen
Jan Martin Nygaard
Klara Edland
Inger Marie Arnøy
Lisebeth Sukka
Norvald Gjerde
Kjellaug Raugstad
Ivar Jensen
Einar Tveit
Inger Solfrid Myhre
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TID &
STED

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

petrus
Klubb for mennesker med psykisk utviklingshemn-
ing.
Samlinger siste torsdag i måneden fra 18:30 – 
20:00 i Gand kirke.
Kontaktperson: Diakon Kjersti Schanche Olsen 
tlf. 51 60 38 43

stikk-innom
Stikk innom - Hver torsdag kl.10-12 i kirkestua. 
Nysgjerrig? Kom innom og se hvordan vi har det! 
For alle pensjonister og andre som er hjemme på 
dagtid. 
Hjertelig velkommen! Kontaktperson: Diakon 
Kjersti Schanche Olsen. Tlf. 51 60 38 43.

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 Gøran Hagen
 tlf: 51 97 41 44/ 934 51 651.

korene i gand kirke
Tirsdag er kordag i Gand kirke. 

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.

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. 

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

Kl.18:00-19:20 gg. (Fra 7. klasse og oppover). I 
ungdomssalen. Kontaktperson: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46. 

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 i Gand kirke 
ca. en fredag i måneden fra kl. 17.00 – 19.00. 
Enkel middag, sosial prat og lek. 
Kontaktperson: Diakon Kjersti Schanche Olsen. 
Tlf: 51 60 38 43.

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

DøPTe

DøDe
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støtt våre annonsører, 
de støtter oss!

Lege Vidar Øksnevad

Lura trykkeri

Vidar Omdahl maskin

Credo Revisjon

Joker Julebygda

Joker Sandved

Stiftelsen 
Julebygdspelet

Lunde Snarkjøp

Multiblokk AS

Byggfirma 
Kolbjørn Vagle AS

Aarrestad Blomster

I Gand kirke ligger det mye gjenglemt tøy og 
diverse ting; for eksempel nydelige babytepper, 
jakker, regnbukser, hansker, paraplyer og briller!  
Noen av eierne er nok ikke engang klar over at de 
har mistet plagget eller gjenstanden, mens andre 
sikkert har lett overalt og er veldig lei for at de 
ikke finner tingene sine igjen. Alt dette vil ligge 
samlet og klart for avhenting av sine rettmessige 
eiere.

Søndag 6. mars etter gudstjenesten i gangen 
mellom ungdomssalen og speiderrommet. 
Tirsdag 8. mars kl. 14-20 ved hovedinngangen 
under trappa til galleriet.

Det som ikke blir hentet, vil bli sendt til lageret 
for flyktninger i Hoveveien.

et lite utvalg av gjenglemte ting. 

Savner du noe av dette? 

Det blir dametreff i Julebygda kapellstove 27.januar 2016 kl.19.00. Else Lien Krogedal forteller om boken 
hun har skrevet som heter : Alene i krig og fred.Foreldrene var misjonærer, og hennes far reiste ut før 
krigen og ble ute i 8 år. De neste dametreffene i vår er : 9 mars og 27.april. Vi kommer tilbake med mer 
info. Alle er hjertelig velkommen !  

Nytt fra Julebygda

Gev. 1.     Lodd nr.   022
Gev. 2.      Lodd nr.   380
Gev. 3.      Lodd nr.   434
Gev. 4.      Lodd nr.   037
Gev. 5.       Lodd nr.   126
Gev. 6.      Lodd nr.   033
Gev. 7.       Lodd nr.   332
Gev. 8.      Lodd nr.   454
Gev. 9.      Lodd nr.   029
Gev. 10.   Lodd nr.   020  
Gev. 11.    Lodd nr.   419 
Gev. 12.   Lodd nr.   144
Gev. 13    Lodd nr.   320

Trekning foretatt av Sandnes politistasjon 7. jan. 2016
Alt overskuddet på kr. 468.000 går til Byprestenes arbeid i rusmiljøet i Sandnes.
Stor takk til alle som har gitt gevinster og kjøpt lodd.

Trekningsliste Nærværlotteri 2015



Ragnhild Fasseland
Kapellanvikar
Tlf: 51 60 38 58/472 70 982
E-post: ragnhild.fasseland@sandnes.kirken.no

Kristine Skree Kristiansen
Kapellan. (permisjon til 19. des. 2016)

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Tlf: 51 60 38 49/489 97 125
margrete.borsand@sandnes.kirken.no

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

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

Ingeborg Mestad Rønnestad
Ettåring
Tlf: 51 60 38 47/456 73 189
E-post: ingeborg.ronnestad@sandnes.kirken.no

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf: 469 11 151
E-post: sander.vastvedt@sandnes.kirken.no

juleBygdA 
kApell

Aurora Bakken
Kirketjener: 
908 02 620

Ingvar Lygren
Kantor
918 93 773

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
oddmund.nordgard@lyse.net
977 55 157

Agnes Christensen slutter 19. februar
Daglig leder 
agnes.christensen@sandnes.kirken.no
51 60 38 44    91 64 73 58

Günther Theiss 
Sokneprest
gunther.theiss@sandnes.kirken.no
51 60 38 48/474 53 243

Bengt Norbakken 
Kantor   
bengt.norbakken@sandnes.kirken.no 
51603846   92268196 

Kjersti Schanche Olsen 
Diakon   
kjersti.schanche.olsen@sandnes.kirken.no 
51603843   93658508

Marit Meling Kvamsøe 
Pedagog/Trosopplæring 
marit.kvamsoe@sandnes.kirken.no 
51 60 38 51.   48997515

Cathrine Eide Risdal
Ungdomsleder
cathrine.risdal@sandnes.kirken.no
51 60 38 45   916 93 462

GanD mEnIGhETSbLaD

Ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

redaksjonskomite: Kristin Aalen, Sølve Braut, 
Erlend Kveinen, Siri Myhren Pettersen, Solveig B. 
Nordengen og Agnes Christensen.

Bankgirokonto: 3250.07.05093

trykk: Lura Trykkeri

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

Salem
Formann: Bjarne Mæland, mobil 480 59 769
Leie av Salem: jone.stangeland@lyse.net
www.salemganddal.com

TILSTEDE

frist neste 
menighetsblad

15. februar med utgivelse 10. mars.
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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: astrid.harbo@sandnes.kirken.no
975 06 151



GuDSTjEnESTEr
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Gand kirke
Kirkeskyss til Gand kirke hver søndags gudstjeneste. 
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 24. januar - såmannssøndag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med innsettelse av Günther 
Theiss som sogneprest. Prost Ludvig Bjerkreim, 
Bengt Norbakken. Inger-Elin Hetland medvirker. 
Matt. 13, 24-30. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Søndagsskole. Mini-KRIK. Kirkekaffe.

søndag 31. januar – kristi Forklarelsesdag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Familiegudstjeneste med dåp. Astrid Harbo.  
Bengt Norbakken. Luk. 9, 28-36. MIDTi8 Tårnagenter 
og GG mini deltar. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Mini-KRIK.Kirkekaffe.

søndag 7. februar . Fastelavenssøndag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Ragnhild 
Fasseland. Bengt Norbakken. Luk. 18, 31-34. 
Gand kirkekor og musikere deltar. Takkoffer til 
misjonsprosjekt i Tyrkia. Avskjed for daglig leder 
Agnes Christensen. Søndagsskole. Mini-KRIK. 
Kirkekaffe.

søndag 14. februar – 1. søndag i faste
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss og 
Harald Westermoen. Matt. 26, 36-45. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

søndag 21. februar – 2. søndag i faste
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss 
og Bengt Norbakken. Luk. 13, 22-30. Takkoffer til 
Bibelselskapet. Kirkekaffe.

søndag 28. februar – 3. søndag i faste
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Ragnhild 
Fasseland og Harald Westermoen. Luk. 22, 
28-34. Søndagsskole. Mini KRIK. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

søndag 6. mars -  4. søndag i faste
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Familiegudstjeneste med dåp. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Joh. 6, 24-36. 
MIDTi4 og utdeling av barnebibel. GG mini og 
Søndagsskolen deltar. Takkoffer til Søndagsskolen.
Mini KRIK. Kirkekaffe.

søndag 13. mars - maria Budskapsdag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther Theiss 
og Bengt Norbakken. .Luk. 1, 39-45. Gand kirkekor 
og messingkvalrtett. Søndagsskole. Mini KRIK. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.Årsmøte.

søndag 20. mars - palmesøndag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild Fasseland 
og Bengt Norbakken. Joh. 12, 1-13. Felles barnekor. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 

torsdag 24. mars - skjærtorsdag
Kl. 20:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo 
og Bengt Norbakken. Joh. 13, 1-17. Inger Lise hope 
synger. Takkoffer til Areopagos.

Fredag 25. mars -  langfredag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Günther Theiss og Bengt 
Norbakken. Naho Nayuki (fiolin) medvirker. Mark. 14, 
26-15, 37. Solist. 

søndag 27. mars – 1. påskedag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Joh. 20, 1-10. Gand 
kirkekor og orkester. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt i Tyrkia.

søndag 3. april – 2. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Joh. 20, 24-31. Band 
og forsangere. Søndagsskole. Mini KRIK. Takkoffer 
til Crux..

Julebygda kapell
søndag 31. januar – kristi forklarelsesdag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild Fasseland. 
MIDTi8 Tårnagenter deltar. Luk. 9, 28-36. Takkoffer 
til Bibelselskapet.

søndag 14. februar – 1. søndag i faste
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Vikarprest.
Matt. 26, 36-45.Takkoffer til menighetsarbeidet.

søndag 28. februar – 3. søndag i faste
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss. 
Luk. 22, 28-34. Takkoffer til Crux.

søndag 13. mars – maria Budskapsdag
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med nattverd. 
Ragnhild Fasseland. Luk. 1, 39-45. MIDTi 5/6. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

torsdag 24. mars – skjærtorsdag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. 
Joh. 13, 1-17.

søndag 27. mars – 1. påskedag
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med dåp. Ragnhild 
Fasseland. Joh. 20, 1-10. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt i Tyrkia. 

søndag 10. april – 3. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Ragnhild 
Fasseland. Mark. 6, 30-44. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.
 

Ganddalen 
menighet
lundehaugen ungdomsskole kl. 11.00 
Velkommen til kirkekaffe etterpå.

søndag 7.feb. - Fastelavenssøndag 
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo.  
Luk. 18, 31-34. Søndagsskole. 

søndag 21.feb. – 2. søndag i faste
Gudstjeneste med nattverd  Astrid Harbo. 
Luk. 13, 22-30.  Åpen gymsal.

søndag 6.mars 4. søndag i faste
Familiegudstjeneste. Astrid Harbo. 
Joh. 6, 24-36. MIDTi4: Utdeling av 4-årsbibel. 

søndag 20.mars - palmesøndag
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. 
Joh. 12, 1-13.

søndag 3.april – 2. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. 
Joh. 20, 24-31.Søndagsskole. 

søndag 17.april – 4. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. 
Joh. 14, 1-11. Søndagsskole. 



MIDTi0: 
*Baby- og småbarnsang: Nye kurs startet 6. 
januar. 
Gand kirke onsdager kl. 10.30-12.00. Tre grupper. 
Det var ikke nok påmeldte til Ganddal og Jule-
bygda. Alle møter i Gand kirke. Fortsatt ledige 
plasser på gruppene i Gand kirke.
Neste kurs starter 6. og 7. april.
*Dåpskurs disse onsdagene i Gand kirke: 20.01., 
24.02., 30.03., 27.04., 15.06.

MIDTi4: 
Utdeling av barnebibel
Lundehaugen ungdomsskole søndag 6. mars for 
2012-kullet (vår) i Ganddal. Fireårsfest torsdag 
3. mars.
Gand kirke søndag 6. mars for 2012-kullet (vår) 
på Sandved, Stangeland og Soma. Fireårsfest 
torsdag 3. mars.

MIDTi5/6:
Faste- og påskeverksted
For 2010/2011-kullet i Julebygda. Julebygda 
kapell
Onsdag 09.03. kl. 17.00-18.30 Verksted og 
kveldsmat  
Søndag 13.03. kl. 11.00 Familiegudstjeneste

MIDTi6: 
Kirkerottekurs 
22.-24.01. for 2009-kullet på Ganddal, Lundehau-
gen ungdomsskole
15.-17.04. for 2009-kullet på Sandved, Stange-
land og Soma. Gand kirke

MIDTi8: 
Tårnagenter
30.-31.01. for 2007-kullet i hele sognet. Gand 
kirke og Julebygda kapell. 

Info om alle tiltakene
www.gand.no  «MIDTi»
Medlemmer av Den Norske Kirke i Gand sogn vil 
motta invitasjon i posten 3-4 uker før MIDTi – 
arrangementer. Tilbudet er likevel åpent for alle 
barn/ungdom i aktuell aldersgruppe.  
Kontakt: margrete.borsand@sandnes.kirken.no  
Mobil: 48997125 

Også høsten 2015 hadde vi mange trosopp-
læringstiltak for ulike aldersgrupper i Gand sokn. 
Vi vil gjerne takke alle frivillige som var med i 
dette viktige arbeidet, enten du var med og laget 
en frokost eller middag, gikk tur, deltok i under-

visningen, hjalp med å forberede en gudstjeneste  
eller var nattevakt – eller hadde en av de andre 
viktige oppgavene! Vi takker alle ungdommer og 
konfirmanter som har brukt av sin tid, og foreldre 
og andre voksne som har gitt mangfoldige timer.  

Vi takker dere enten dere hører til i Ganddal, 
Julebygda eller Gand – Trosopplæringen står vi 
sammen om!

Lysvåken JB4årsbok.


