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leder

Er du voksen?

... så voksen at du er over 24 år, 
kanskje til og med har boliglån, en 
form for arbeid, høyt stressnivå 
rundt juletider, ansvar utover å ta 
ut av oppvaskmaskinen? 
Liker du mennesker, inkludert 
ungdommer?
Da har vi en spennende utfordring 
til deg! Vil du bli med som frivillig 
medarbeider i vårt ungdomsar-
beid?

Arbeidsbeskrivelse:
- Du kommer seilende inn på arrangement 
og bare ER. 
- Du behøver ikke være med i planlegging 
eller noe sånt admin-styr  
- Du snakker med de som er tilstede, stiller 
spørsmål og deltar i samtaler.  
- Du spiller spill når det er spillekveld, ser 
film på filmkveld, kaster frisbee på aktive 
kvelder ... 
- Du går hjem når arrangementet er slutt, 
og trenger ikke være med å rydde engang! 
- Du blir med så ofte det passer for deg.  

Hvorfor?
Ungdomstiden er fantastisk! Ungdommer 
har svaret på alt, men vet likevel ingenting! 
Ungdom er eksperter, men er usikre på seg 
selv, verden, venner, veien videre. Til kirken 
får ungdommene komme som de er.
Drømmen vår er at flere voksne med levd 
liv kan være tilstede og fungere som sam-
talepartner, gledesspreder, relasjonsbygger, 
eller bare være i rommet som en trygg 
voksen. 

Vi leter etter deg som er voksen men likevel 
ung til sinns, som vil være med på våre 
arrangement for ungdom. 
Høres dette ut som noe for deg, eller noen 
du kjenner så ta kontakt med meg!

Av: Hanne Bolstad
Daglig leder

Bibelseminar
Vi er stolt av å kunne tilby et bibelseminar med biskop emeritus 
Ernst Baasland! Dette blir et tilbud på dagtid for folk i alle aldre, 
fire tirsdager i januar. 

Tid og sted: kl. 10.00 – 12.00, hver tirsdag i januar, kirkerommet i Gand kirke.
Pris: 100kr pr gang. Påmelding gjøres ved å møte opp første gang. 
Ta med egen nistepakke. Vi serverer te og kaffe. 

Tema: «Bruk av Bibelen i dagliglivet. Paulus brever til greske menigheter»

Det legges opp til at deltakerne møter hver gang.
Følg med på gand.no, på facebook og på kunngjøringer i kirken for mer informa-
sjon.

Kontaktpersoner: 
Jostein Idland (990 99 414) og Oddny Bilstad (481 19 775)

Bibelundervisning: Til våren vil 
vi igjen invitere til undervisning-
skvelder med Bibelen i Fokus. 

Vi får med oss dyktige teologer, som 
vil holde hver sin bibeltime i kirkestua 
i Gand kirke.
Dette blir korte arrangementer (ca 1 
time) hvor bibelundervisning står i 
sentrum.
Tidligere bibeltimer har vært en suk-
sess, så gled deg til samlingene i vår. 
Hold av datoene allerede nå!
Onsdag 3. februar, 10. mars, 7. april, 
5. mai

Bibelen i Fokus i vår!
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Juleandakt fra biskop 
Anne Lise

«Et barn er født i Betlehem», tenk 
over hva stedet og situasjonen be-
tyr for evangeliet om Jesus. Astrid 
Lindgren har skrevet en vakker 
barnebok der Harald Wiberg har 
malt Jesu fødsel inn i svensk 
vinterlandskap. Sauene og kyrne 
i stallen er med på å gi varme til 
den hellige familien. På lignende 
måte har kunstnere opp gjennom 
tidene fargelagt bibelfortellingen 
ut fra sin tid og sitt miljø. 

Hva betyr det for vår tro på Jesus at vi bor 
i Rogaland? Hvordan farges vår opplevelse 
av Jesus av at vi har levd i et år med pande-
mi? Ser vi tydeligere enn før at vi trenger 
Guds hjelp?

Det at Gud ble menneske betyr at troen 
på Guds sønn må bli farget av de vi er, til 
enhver tid. I misjonsarbeid kalles dette 
kontekstualisering. Konteksten påvirker 
forestillingene våre, også det vi tror på. 
Gud tar sjansen på å komme oss så nær at 
vi bli en del av fortellinga. Vi blir «Guds 
barn» gjennom ord og sakrament. Når for-
tellingen om Jesu fødsel berører og skaper 
tro kan vi møte dagene og utfordringene 
vi står i mer tillitsfullt, med større mot. 
Neste gang du synger om Betlehem kan du 
se for deg den nyfødte Frelseren akkurat 
der du bor, sammen med deg og dine folk. 
Gledelig jul, midt i alt!

«Vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud 
har til oss, og vi har trodd på den.» (1. Joh 
4,16)

Biskop Anne Lise Ådnøy. Fotograf Marie von 
Krogh / Stavanger bispedømme

Nå som alt annet i verden er i
endring, tenkte også Vipps at
endringer var nødvendige! 
Gand sokn får nye Vipps-nummer, 
og nye menyer.

«Å, er det mulig?» tenker du. «Nå som jeg 
akkurat hadde lært nummeret utenat!»
Neida! Vi tror på ingen måte at du kunne 
Vipps-nummeret til kirka, men merk det 
at fra 1.desember 
vil det se annerledes ut!

Skal det være et nytt Vipps-nummer?
Du må huske å skrive inn hvorfor du 
vippser.
F.eks. under kontingenter holder det ikke
bare med medlemmets navn, men også
hvilken klubb eller kor man blir medlem i.
Ta en titt! Skriv inn navn på din menighet, 
og sjekk det ut!

Julen 2020 er på ingen måte avlyst. 
Vi skal fortsatt samles og feire Jesu 
fødsel. ... men dette året må du 
MELDE DEG PÅ hvis du vil gå i kirken 
julaften og 1.juledag. Det blir altså 
“billettsalg” - uten kostnad. Dette 
gjelder for alle kirkene i Sandnes. 

SPRE ORDET: 
Påmelding / “Billettsalg” starter 1. desember!
Følg med på nettsider og info i din kirke for 
detaljer omkring påmelding. Mer informa-
sjon kommer nærmere 1. desember. 

Digital gudstjeneste:
Gand kirke kommer til å filme og strømme 
sine gudstjenester i julen. Det betyr at du 

Påmelding i julen!

kan sitte hjemme ved en skjerm og delta, i 
stedet for å komme til kirken. Dette vises kun 
direkte. Se Gand menighet sin hjemmeside 
www.gand.no

Gudstjenester:
- Gand kirke legger ut billetter til jul-
aften-gudstjenestene kl. 13.00, 14.30 og 16.00. 
Det legges også ut billetter til 1.juledag kl. 
11.00. 
Disse gudstjenestene vises også digitalt.

- Julebygda kapell legger ut billetter til jul-
aften kl. 13.00 og 14.30. 
Disse vises ikke digitalt. 

- Ganddalen menighet (Lundehaugen u-sko-
le) legger ut billetter til julaften kl. 15.00.
Denne vises ikke digitalt. 

*Gudstjenester fra Gand kirke strømmes hver søndag på www.gand.no
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Nå er endelig det midler-
tidige Menighetssenteret 
på plass på kirketomta på 
Ganddal!

         Tekst/Foto: Ganddalen menighetsutvalg

Du har gjerne sett dette bygget rett bak 
Kiwi’en på Hove og lurt på hva det er?
Det er det nye menighetssenteret til Gandda-
len menighet, som er satt opp på kirketomta 
på Ganddal. Vi gleder oss til å fylle bygget 
med aktiviteter for store og små i årene som 
kommer og fortsette å bygge menighet. Og vi 
håper å få deg og hele Ganddal med på laget!
 
Tusen takk til Sandnes kommune, Sandnes 
tomteselskap, Fellesrådet, Kirkevergen, og de 
frivillige som har hjulpet til i tilretteleggingen 
for flytting av bygget. 

Det tar nok litt tid før vi er i gang med kor, 
speider, konfirmantundervisning og kirkekaf-
fe, men vi ønsker allerede nå å invitere deg til 
“drømming”, til å hjelpe med dugnad, og til 

Nytt Menighetssenter på 
Sørbø/Hove

innspill om inventar. Fremover blir det noen 
faste datoer for dugnad som man kan komme 
på uten forvarsel, og man kan sette seg opp 
på en liste og få meldinger om dugnadsakti-
viteter. 

Drømming
Vi vil gjerne ha innspill fra deg og din familie 
om hva du drømmer om for menigheten, 
bygget og aktiviteter fremover. Send gjerne 
inn dine drømmer til ganddalen.sandnes@
kirken.no. På forhånd tusen takk.

Dugnad og liste
Vi vil ha behov for dugnadshjelp i form av 
riving, flytting av vegger, vasking, oppussing 
og maling inne i bygget. Det er også noe 
arbeid ute. 
Det blir fast dugnad hver lørdag fra kl.09.00-
15.00 frem mot jul. Du kan komme og gå 
når det passer deg. I tillegg blir ekstra datoer 
annonsert via facebook-siden til Ganddalen 
Menighet og på gudstjenester. Oppmøte ved 
menighetssenteret. Følg med!

Her trenger vi hjelp med mye forskjellig, 
så ikke tenk at du trenger å være faglært 
eller mann for å hjelpe til. Det blir varierte 
arbeidsoppgaver og god veiledning. Har du 

lyst til å bidra med boller og snacks, så sier vi 
selvsagt tusen takk til det! 

Det er laget en liste over personer som får 
sms/epost når husstyret arrangerer dugnad. 
Her står man selvfølgelig fritt til å bli med 
de dager som passer. For å bli med på lista 
sender man navn, mobilnummer og e-mail til 
Klaus Tveita (976 18 124 / klaus.tveita@gmail.
com). Følg facebook-siden til Ganddalen 
Menighet for oppdateringer.
 
Inventar
Til det flotte bygget har vi behov for inventar. 
Har du, noen du kjenner, eller firmaet ditt 
noe å bidra med?  Eller ønsker du å gi en 
gave? 
 
Vi har blant annet behov for:
-  Stoler - gjerne stoler som kan stables
-  Bord - både sammenleggbare og vanlige 
bord
- Sofaer og sittegrupper
- Talerstol
- Projektor - Lerret - Lydutstyr
- Boomblaster – Høyttalere - Musikkanlegg
- El-flygel / Stagepiano / Keyboard
- Arbeidspulter og kontorstoler
- Tallerkener, Kopper, Servise, etc
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- Støvsugere
- Mopper og vaskeutstyr
- Duplo, lego, perler o.l.
- Tegnesaker, ark, barnesakser, lim o.l.

For bidrag og spørsmål, ta kontakt med: 
Christoffer Owe (950 43 085 / christof-
fer.owe@cosoft.org)
Gaver kan gis på kontonr: 
3250.07.05093 (merkes med Ganddalen 
menighetssenter).
Eller via Vipps: Gand Sokn • Ganddalen 
menighet • Gave til menighetssenteret.
Tusen takk!

Om Ganddalen menighet:
Ganddalen menighet er en område-
menighet i Den Norske Kirke innenfor 
Gand sokn og det jobbes aktivt med å få 
skilt ut Ganddalen som eget sokn. Gand 
sokn er omtrent dobbelt så stort som 
neste sokn i Sandnes, og det er stående 
vedtak på deling i både Gand, Bispe-
dømmet, og i Kommunen. Det er også 
regulert for kirketomt på Sørbø/Hove. 
Gand har i dag ca. 19.000 innbyggere 
hvor Ganddal utgjør omtrent 8.200
 
Ganddalen menighet er en aktiv menig-
het med stor frivillighet særlig knyttet 
til gudstjenestene. I tillegg til guds-
tjenestene er det konfirmantundervis-
ning, trosopplæring for barn, babysang, 
søndagsskole, KRIK, småbarnssang, 
trimgruppe, et aktivt diakonalt enga-
sjement, bønnearbeid og cellegrupper. 
Menigheten arrangerer også under-
visningskvelder og lignende i løpet av 
året. På facebook-siden til Ganddalen 
Menighet kan du finne siste nytt, samt 
på www.gand.no. 
 
Vi ønsker å bygge menighet for å 
vinne, bevare, og inspirere nye til Jesu 
etterfølgelse og levd liv etter Bibelens 

ord. Ganddalen skal være Den Norske 
Kirke på Ganddal og tilby alle tjenester 
fra vugge til grav. En levende og aktiv 
kirke som møter folk der de er i livsfa-
sene og gir støtte og veiledning.

Vi samles i dag til gudstjeneste på Lun-
dehaugen ungdomsskole, og håper og 
jobber for at etter hvert som vi bygger 
menighet, at vi skaper konturene av 
en kirke, og at vi vokser inn i kirken 
som vi ber om skal komme. Kirken 
skal være et naturlig samlingspunkt for 
alle som bor i bydelen med drift hele 
uka. En flerbrukskirke som gir rom for 
mangfold og varierte aktiviteter. 

Ønsker du kontakt med prest kan du 
ta kontakt med Nadine Vaagen (413 91 
649 / nv774@kirken.no)

I regi av Gand Y’s Mens’ Club og Gand 
KFUK-KFUM-speidere
 
Salg av juletrær
Gand Y’s Men’s Club og Gand 
KFUK-KFUM-speiderne samarbeider også dette 
året om salg av juletrær ved Gand Kirke. Salget 
starter fredag den 11. desember og vil pågå så 
lenge vi har trær og kjøpere, absolutt siste salgs-
dag blir i år onsdag 23. desember. 
Juletrærne kommer fra lokale steder som Sand-
nes, Bjerkreim og Moi. Altså ingen importvare 
eller langreiste juletrær, men ferskvare rett fra 
skogen i vårt eget distrikt og av beste kvalitet. 
Inntektene fra salget går uavkortet til Gand 
KFUK-KFUM-speiderne sitt arbeid for barn 
og unge og til Gand Y’s Men’s Club sin årlige 
utdeling av økonomisk støtte til ulike lag og 
foreninger som arbeider med barn og ungdom-
mer her i Gand. Vi håper at menigheten støtter 
dette arbeidet. Vel møtt til handel.

Søke støtte
Vi minner også om at lag og organisasjoner som 
ønsker støtte fra Gand Ys Mens Club til arbeid 
med barn og ungdom kan søke om dette med 
søknadsfrist 1. februar 2021. Søknadsskjema fås 
ved henvendelse til Alfred Alsaker (aalsaker@
online.no)

Møter i klubben
Gand Y’s Men’s Club vil også informere om plan-
lagte klubbmøter fremover, kl. 19:30 i kirkestuen, 
Gand Kirke. 
23/11 Klubbmøte – Vidar Bakke – Bymenigheten 
«Før – Nå – Fremtiden»
14/12 Julemøte – Vi gleder oss til Jul
11/1 Klubbmøte – Tema ikke fastlagt ennå

Juletresalg 
2020

Salmetime, Gand kirke
25.11., 27.1., 24.2., 31.3., 28.4., 26.5. kl. 18
Vi synger salmer fra Norsk salmebok ut fra kirkeårstiden vi er i.

   Ledelse: 
  Per Sigmund Rettedal
Velkommen med eller uten stemme!

Nadine Vaagen
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BILLETTER PÅ TICKETMASTER.NO
HAVET

Alexander Rybak ✶ Rune Larsen ✶ Ingrid Berg Mehus 
Maria Haukaas Mittet ✶ Hans Marius Hoff Mittet 

Kun 200 plasser i kirken! Vi følger de til enhver tid gjeldende regler og anbefalinger fra helsemyndighetene.

GAND KIRKE
Torsdag 3. desember kl 17.30 og 20.00

Stille Natt Hellige Natt

Du vet mauren som bygger og bygger 
for å bygge noe stort? Nå bygger ikke 
vi maurtue, men vi bygger menighet! 
Vi har en drøm om at barn og unge 
skal bli kjent med Jesus, og at de skal 
føle seg hjemme i et trygt fellesskap 
der de blir sett, heiet på og verdsatt. 

Her kommer julemessen inn. Mye av inntek-
tene fra julemessen
går hvert år til barne- og ungdomsarbeidet i 
menigheten. Pengene
som samles inn dette året kommer via lodd-
bøker som blir solgt i
forkant, samt fra forhåndssalg av kransekaker 
og juledekorasjoner.

Julemesse lørdag 28. november kl. 12.00!

TILSTEDE - GAND MENIGHETSBLAD
Ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

Mac-operatør: Oddbjørn Myklebust
E-post: tubb@tubb.no 
Trykk: Lura Trykkeri

Frist neste menighetsblad
Frist 29. oktober. 

Utgivelse 16. november.
 www.Gand.no

Redaksjon: :Hanne Bolstad, Øystein Lemvik, 
Martine Vanderheyden-Lundahl

Forsidefoto:   Astrid Harbo

Bankgirokonto: 3250.07.05093

Vi har ca 64 kransekaker, med 9 ringer på 
hver, klare for salg. Disse koster 150,- pr stk. 
Send SMS og forhåndsbestill kaker hos Berit 
Myklatun 416 15013, og kjøp kakene i kirken 
lørdag 28. november 12.00-13.00. Juledeko-
rasjoner og kranser kan kjøpes på samme 
tidspunkt.

Trekningslisten for hovedtrekningen vil bli 
offentliggjort i kirken lørdag 28. november 
kl.12.00. 
Heldige vinnere vil bli oppringt.
 
Vi har som mål å selge 200 loddbøker. Gevin-
stene har strømmet
inn, og det er utrolig mye kjekt å vinne.
Har du tatt lodd?
 
Arr.: Kirkeringene og Y’men
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For å holde på varmen, bor 
småbarnsfamilien i et lite rom i 
teltet. Det var ikke fremtiden de så 
for seg da de flyktet fra Syria for 
åtte år siden.  
 
        Av: Anette Torjusen 
        Foto: João Sousa  

Weedad Ahmad Al-Khalaf sitter utenfor teltet 
til familien i den lille landsbyen Mekseh i 
Bekaadalen i Libanon. Rett bak rager fjellene 
til hjemlandet Syria, en daglig påminnelse om 
livet som var. Landet hun måtte flykte fra for 
åtte år siden. 
  
-Livet er veldig vanskelig for oss og vi bekym-
rer oss mye for barna våre, sier hun stille.  
 
Tre fødsler i flyktningleiren  
 Før de flyktet til værutsatte Bekaa, med 
iskalde vintre med mye snø, bodde hun i Um 
El Jurayn ikke langt fra Aleppo i Syria. Krigen 
gjorde det farlig å bo der, så farlig at hun til 
slutt måtte flykte sammen med ektemannen 
Mohammed Hassan Ibrahim og svigermoren 
Serie i 2012. Nå deler de skjebne med 70.000 
andre syriske flyktninger i dalen.   
 
Familien på tre har blitt til seks. Tre barn er 
født i flyktningleiren. Eldstemann Yousef ble 
født for fem år siden, deretter kom lillebror 
Aus, som er tre år, og til slutt veslejenta Talia 
på ett år.  
 Alle barna våre har vokst opp her, forteller 
Mohammed. Noe som fyller både han og 
Weedad med stor sorg.  
 - Dagene deres går med til lek, fotball og 
spill. Bortsett fra det så er det ikke så mye for 
dem å gjøre her. Ikke har de skole her heller, 
jeg er redd barna våre må vokse opp som 
analfabeter.  
 
Vinteren er lang og kald i dalen   
- Kulda og store snømasser skaper problemer 
for oss. Vi har ikke råd til å dekke til teltet 
med isolerende beskyttelse, for det er så dyrt. 
Derfor blir det veldig kaldt for oss, forteller 
Mohammed.  
 
For å holde seg varme, bor de på ett rom  
 - Der varmer vi opp, men i år er brensel en 
mangelvare her i dalen. Prisene på brensel 
øker, så det er vanskelig å fyre, forklarer han.  
 
Fra Kirkens Nødhjelp har de fått tilgang til 
rent vann og hygienepakker.  
 
- Vi har rent vann her i teltet i tillegg til at vi 
får hygienepakker. Vi har også fått mye infor-
masjon om hvordan vi kan ta vare på oss selv 
for å unngå sykdom, sier Weedad. 

Gruer seg til iskald vinter

 De hadde fått både vann og hygieneartikler 
før covid-19, noe hun er veldig glad for.  
 - Det har vært så viktig for oss at vi har hatt 
tilgang til vann og såpe. Det bruker vi jo hele 
tiden, sier hun.  
Behovene er store for rent vann og hygiene-
artikler, samtidig som mange trenger varme 
tepper som Kirkens Nødhjelp deler ut i 
Libanon. 

Du kan være med å hjelpe familier i nød og 
gi dem trygghet til jul. I Libanon kjemper 
folk mot covid-19 i tillegg til sult, kulde og 
fattigdom. Eksplosjonen i Beirut har gjort 
flere tusen hjemløse og ødelagt mange liv. 
Sammen kan vi gjøre en forskjell. Vi sørger 
for rent vann og hygienepakker til mennes-
ker på flukt, og hjelper dem som er rammet 
av eksplosjonen med varm mat og husly.  
Samtidig jobber vi på spreng for å forhindre 
spredning av covid-19.

Slik gir du årets viktigste julegave:
- Vipps et valgfritt beløp til 2426.
-Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner.
- Gavekonto: 1594.22.87248
Kirkens Nødhjelp er norske menigheters egen 
humanitære organisasjon, og har jobbet i 
Libanon siden 2013. Der jobber vi med vann, 
sanitær, hygiene og kjønnsbasert vold. På 
grunn av krig i nabolandet Syria har Libanon 
siden 2011 opplevd en massetilstrømming 
av flyktninger. Størrelsen på flyktningpo-
pulasjonen har ført til en økning av landets 

Mamma Weedad Ahmad Al-Khalaf  er bekymret for fremtiden til datteren Talia på ett år. Det er 
ingenting for dem å gjøre i flyktningleiren i Bekaadalen, og de har hele livet på vent. 

befolkning på 25 prosent og et enormt press 
på infrastruktur som vann, fast avfall og elek-
trisitet samt tilgjengelige offentlige tjenester, 
særlig i helse- og utdanningssektorene. Ifølge 
Lebanon Crisis Response Plan (LCRP) 2019 
mangler 3 208 800 tilgang på trygt vann. Det-
te kan føre til alvorlige helserisikoer og ekspo-
nering for sykdom, særlig under overbefolke-
de leveforhold som enkle teltbosettinger og 
husrom av dårlig kvalitet. 

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!

- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård
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TID &
STED

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

Åpen kirke/Middagsbønn
Hver onsdag kl 12-13. Bønn, stillhet, sang og 
dagens bibeltekst.

Petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov.
Siste torsdag i mnd. kl. 18.30.
26. november: Juleavslutning med grøt.
Oppstart 2021: 28.jan, 25.febr, 25.mars, 29.april 
og 27.mai.
 
Stikk-innom
Stikk innom i Kirkestua, for alle pensjonister eller
andre som er hjemme på dagtid. Samlinger hver
torsdag kl. 10-12. På samlingene har vi ofte en 
andakt, noen sanger, litt trim og selvsagt en god 
lunsj.

Søndagsskolen
Det er søndagsskole de fleste søndager i Gand
kirke. Søndagskolen begynner kl. 11.15 og er 
ferdig ca. kl. 12.00. 
Barna er inndelt i aldersgrupper: 3-5 år, 1.-4. 
klasse, 4.-7. klasse (MINI-Krik).
Kontaktperson Ragnhild Nedrelid 988 84 587
 

Korene i Gand kirke
Kontaktperson;
Bengt Norbakken tlf 51 60 38 46
Knøttesang tirsdag kl.17.00-18.00
For barn i alderen 1-4 år sammen med en voksen.
GGmini tirsdag 17.00-17.45
For 4-åringer til 2.klassinger.
GGjr tirsdag 18.00-19.00
For 3.-6. klassinger.
Ungdomskoret GG onsdag 14.45-16.00
For 7.klassinger og oppover.
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30
For voksne i alle aldre.
Gospelkoret Abraham, mandag kl.19.30
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202
 
Åpen familie
Samlinger for store og små familier. Søndagstur 
13. desember og 17. januar. Se facebooksiden 
«Åpen familie – familiesamlinger i Gand»
 
Junior-Nikko
Klubb for 5-7 klassinger. Annenhver søndag kl. 
18-20 i oddetallsuker. 
Kontaktperson: Eirik Tvedt, mob: 41410648.
Man må melde seg på for å være med! Send 
SMS til Eirik for å få påmeldingslenke.
 
Nikko
Fredager kl. 20.00 Ungdomsklubb for 13-18-årin-
ger.
Kontaktperson Sander H. Vastvedt 455 00 815.
Se facebook Ungdomsarbeidet i Gand.
 
Gand-Speideren
se www.gandspeiderne.no.
Kontaktperson Irene Volden tlf: 936 13 757

 KRIK
For info, kontakt leder Sander H Vastvedt sander-
hatvas@gmail.com / 455 00 815

Bønn
Har du lyst å være med, kan du kontakte diakon 
Magne Bjåstad tlf.51 60 38 43.
«Bønn for syke» for alle, fredager i oddetallsuker 
kl.11-11.30.
«Fredagsgruppen» for kvinner, fredager i partall-
suker kl.11-12.
«Åpen kirke» for alle, hver onsdag kl. 12-12.30
Ganddalen: Bønnemøte for menn i bønnerom-
met i Lundegeilen 18 - onsdager kl. 07.15, og 
bønnemøte for alle samme sted onsdager 
kl. 09.00
 
Sorggrupper
Vi tilbyr bl.a. egne sorggrupper for menn, der en 
kan lage noe/ være kreativ og samtidig være i et 
medvandrer-miljø. Oppstart februar 2021, om det 
blir nok påmeldinger.
Ta kontakt med diakon Magne!
 
Internasjonal Cafe
Hver onsdag kl 16-18 på BådeOg.
Billig mat og verdifulle samtaler. Se facebook
Internasjonal Cafe Sandnes.
Oppstartsdato onsdag 13. januar 2021. 

Internasjonal gruppe for kvinner og barn
Internasjonal gruppe for kvinner og barn i 
kirkestuen.
Kontaktperson Ragnhild Mestad 404 06 012
 

QUALITY HOTEL

RESIDENCE

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

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



Døpte:
Victor Rovik Boiten
Axel Akerø Kverme
Benedicte Westlye Veire
Leah Isabelle Vårdal
Markus Turøy Runestad
Martin Tjessheim
Oda Bakken
Sebastian Åsland Olsen
Theodor Klungtvedt
Hanna Gjedrem-Gilje
Mille Egebakken Saua
Tomine Bårdsen Horpestad
Ulrik Martinius Olsen-Mæland
Aurora Frahm Jensen Vu
Edvin Solberg Lunde

Helene Nordbø Røgenes
Henrik Halvorsen
Einar Næss Tveit
Endre Torkel Karlsen Lange
Henrik Bjordal Hagli
Iben Tjørhom Knudsen
Tomine Nevland
Ludvik Tveitane Sømme
Torger Haarr Kristoffersen
Mathea Nilsborg
Jonas Kverneland Skei
Kornelia Mong Rasmussen
Lasse Storesund
Theodor Mong Søreng
Agnes Aarre Åslid
Brage Sporsheim
Emilie Bakke

Jonas Lunde Njærheim
Gustav Nyborg
Hedda Knutsen Nygaard
Jakob Eltervåg Wirak
Levi Tveit
Thea Ungar Ravndal

Døde: 
Dagfinn Haugstad
Eldrid Tordis Edvardsen
Kristian Johan Stokkedal
Ranveig Margrete Jørgine 
Vagle
Kirsti Malmin
Gunnar Njærheim
Wenche Margrethe Håland

Hilda Olena Stangeland
Sissel Haabeth Helland
Astrid Rørtveit
Morthen Albert Lura
Benedikte Amalia Klever
Solveig Stangeland
Roald Jarle Svendsen
Anne Turid Todnem
Marit Kjellaug Tjørhom
Sigrid Rettedal

Vigde:
Henriette Korsand Poulsen og Steffen 
Tenold Soma
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Stafettpinnen

Ive Norbakken
holder Stafettpinnen! 
Ive Norbakken ble nominert til å 
få tildelt «Stafettpinnen», og hun 
overtok den fra Erlend Rørvik i forrige 
blad. Han sendte pinnen videre til 
henne fordi han er imponert av denne 
flotte jenta som dirigerer barneko-
rene i Gand kirke, og som selv synger 
i ungdomskoret. 

Erlend skrev at han setter pris på alt Ive gir 
av seg selv til store og små i Gand. I tillegg til 
å synge og spille vakker musikk, har Ive en 
stødig hånd med i driften av ungdomsarbei-
det, og hvis ungdomskjøkkenet skal gjøres 
rent er Ive den du bør ha med på ryddelaget!
Stafettpinnen skal gå på omgang, for å bli 
bedre kjent med «folk flest som driver med 
noe spennende i soknet».
 
• Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor?
- Singapore - fordi der møtte jeg så man-

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

ge fantastiske mennesker. Det er et helt 
fantastisk land med så mye å oppleve og selv 
om jeg har hatt to ganske lange opphold der 
tidligere år, er jeg definitivt ikke ferdig med å 
oppleve og utforske landet!

• Hva gjør du når du skal koble av fra jobb?
- Tacokveld med venninner, slappe av med 
familie, se noe på TV eller tar meg et glass 
med kald Pepsi Max.

• Hva er det beste med å bo der du bor?
- Alle de flotte folkene rundt meg. Jeg har 
både familie og venner i nærheten. Jeg 
bor sentralt og kommer meg enkelt rundt 
omkring.

•Når ba du sist til Gud? 
- Jeg prøver å huske på å be til Gud i takk-
nemlighet, og ikke bare når jeg er i en «krise» 
eller livet er litt tøft. Bare det å takke for fint 
vær eller små mirakler som skjer i hverdagen. 
Sist jeg ba var i dag morges når jeg gikk ut 
døra til fint vær!

• Hvilken salme / lovsang liker du godt, og 
hvorfor?
- Det er skikkelig vanskelig for det er SÅ 
mange fine salmer og lovsanger, men «Hjer-
teslag» og «Som barn i ditt hus» er definitivt 
på topplista. 

• Hvem inspirerer deg, og hvorfor?
-Jeg som mange andre blir nok mer påvirket 
av internett enn det jeg ønsker å innrømme, 
men jeg prøver så godt jeg kan å bli inspirert 
positivt. Jesus er selvfølgelig en stor inspira-
sjon for meg, og det å følge hans eksempel. 
Ellers blir jeg inspirert av dem som tør å følge 
drømmene sine.

• Hva hvis det var sommer hele året?
-Det hadde vært kjempedeilig! Masse sol, 
bading, is, kald brus og fint vær, men jeg er jo 
også veldig glad i snø og godt vinterføre. Set-
ter jo ekstra pris på fint vær og lyse kvelder 
når det ellers på året er mørkt og dårlig vær.

TIL SLUTT: Hvem sender du stafettpinnen 
videre til, og hvorfor?
Solveig Rangen, fordi hun har et smil og en 
latter som gleder hele menigheten.



Søndag 3. januar – Kristi åpenbaringsdag.  
Luk. 2, 40-52
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo. Bengt 
Norbakken. Nattverd. Takkoffer.

Søndag 10. januar – 2. søndag i 
åpenbaringstiden.  Mark. 1, 3-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Håvard Høie. Bengt 
Norbakken. Dåp. Takkoffer.

Søndag 17. januar – 3. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 4, 4-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo. Bengt 
Norbakken. Nattverd.  Takkoffer.

Søndag 24. januar – 4. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 9, 1-7, 35b-38
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo. Bengt 
Norbakken. MIDTi 3. klasse - Tårnagenter. 
Margrete Stang Haualand. Takkoffer.

Søndag 31. januar – Såmannssøndag.  Mark. 
4, 26-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste.  Bengt Norbakken. 
Håvard Høie. Dåp. Takkoffer.

Søndag 7. februar – Kristi forklarelsesdag. 
Mark. 9, 2-13
Kl.  11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo. Bengt 
Norbakken. Takkoffer.

Søndag 14. februar – Fastelavnssøndag.  Joh. 
12, 20-33
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo. Bengt 
Norbakken. MIDTi 1. klasse Kirkerotter. 
Takkoffer.

Julebygda kapell 
Gudstjenester i partallsuker kl. 11.00. 
Velkommen til søndagsskole 

Søndag 29. november – 1. søndag i 
adventstiden. Luk. 4, 16-22a
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Håvard 
Høie. Ingvar Lygren. Takkoffer. Søndagsskole.

Søndag 13. desember - 3. søndag i advent.  
Luk. 3, 7-18
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Håvard 
Høie.  Ingvar Lygren. Takkoffer.

Julaften 24. desember.  Luk. 2, 1-20
Kl. 13.00 og 14.30  Høytidsgudstjeneste. Astrid 
Harbo. Ingvar Lygren. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp. PÅMELDING: se www.gand.no

1. juledag 25. desember.  Fellesgudstjeneste, 
Gand kirke PÅMELDING: se www.gand.no 

Søndag 17. januar – 3. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 4, 4-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Håvard Høie. 
Ingvar Lygren. Takkoffer.

Gand kirke
Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen til 
kirkekaffe hver søndag. 
Søndagsskole de fleste søndager, unntatt 
skolens ferier og når det er familiegudstjeneste.
Se facebook: Mini-KRIK Gand kirke. 

Søndag 22. november – Kristi kongedag.  
Matt. 25, 31-46
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Astrid Harbo. 
Bengt Norbakken. Gandsemblet, Marianne 
og Per Sigmund Rettedal. Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 29. november – 1. søndag i advent.  
Luk. 4, 16-22a
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med speiderne.  
Astrid Harbo. Bengt Norbakken. Rolv Ordin 
Furenes, flygelhorn. Takkoffer til KFUK-
KFUM.

Søndag 6. desember – 2. søndag i advent.  
Luk. 21, 27-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Håvard Høie. 
Bengt Norbakken.  Band og forsangere.  
Takkoffer til KRIK.
 
Søndag 13. desember – 3. søndag i advent.  
Luk. 3, 7-18
Kl. 11.00 Gudstjeneste.  Vi synger julen inn.  
Astrid Harbo.  Bengt Norbakken.  GGmini, 
GGjr.  Takkoffer til egen menighet.

Søndag 20. desember – 4. søndag i advent.  
Luk. 1, 39-45
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp, nattverd. Astrid 
Harbo. Bengt Norbakken. Takkoffer til egen 
menighet.

Julaften 24. desember.  Luk. 2, 1-20 
PÅMELDING julegudstjenester: 
se www.gand.no
Kl. 13.00  Høytidsgudstjeneste.  Håvard Høie. 
Bengt Norbakken. Stangeland skolekorps.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Kl. 14.30  Høytidsgudstjeneste. Håvard Høie. 
Bengt Norbakken. Ganddal skolekorps.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Kl. 16.00  Høytidsgudstjeneste.  Håvard 
Høie. Bengt Norbakken. Sandved skolekorps.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

1. juledag 25. desember.  Joh. 1, 1-14 
PÅMELDING: se www.gand.no 
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste. Astrid Harbo. 
Bengt Norbakken. Stort orkester, Gand 
kirkekor.  Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 27. desember – Romjulssøndag.  Luk. 
2, 36-38
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Håvard 
Høie. Bengt Norbakken. Takkoffer til egen 
menighet. 

Gudstjenesteliste

Søndag 31. januar – Såmannssøndagen.  
Mark. 4, 26-34
Kl. 11.00  Gudstjeneste.  Nattverd.  Ingvar 
Lygren. Takkoffer.

Søndag 14. februar – Fastelavenssøndag.   Joh. 
12, 20-33
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Håvard Høie. Dåp. 
Ingvar Lygren. Takkoffer.

Ganddalen menighet
Facebook: Ganddalen menighet
Vi møtes i aulaen på Lundehaugen 
Ungdomsskole kl.11.00 annenhver søndag i 
oddetallsuker. Søndagsskole & KRIK, nattverd, 
dåp og kirkekaffe. Takkoffer til egen menighet, 
samt 10% til misjonsprosjekt på Madagaskar.

Søndag 22. november –  Kristi kongedag. 
Matt. 25, 31-46
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nadine Vaagen. 
MIDTi4 – Utdeling av barnebibel til barn f. 
jan.-juni 2016. Ruth Bråtveit. (Barn f. juli-des. 
2016 får invitasjon til 18. og 20.12.)

Søndag 6. desember – 2. søndag i 
adventstiden.  Luk. 21, 27-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Vi synger julen inn. 
Ludvig Bjerkreim.  

Søndag 20. desember - 4. søndag i 
adventstiden.  Luk. 1, 39-45
Kl. 11.00  Gudstjeneste. Nadine Vaagen. 
MIDTi4 (barn f. juli-des. 2016). Dåp. Nattverd.    
Ruth Bråtveit.

Julaften 24. desember.  Luk. 2, 1-20 
PÅMELDING, se www.gand.no
Kl. 15.00  Julegudstjeneste. Nadine Vaagen.

1. juledag 25. desember. Fellesgudstjeneste, 
Gand kirke PÅMELDING: se www.gand.no 

Søndag 10. januar – 2. søndag i 
åpenbaringstiden.  Mark. 1, 3-11
Kl. 11.00  Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. Nadine 
Vaagen.

Søndag 24. januar – 4. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 9, 1-7, 35b-38
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nadine Vaagen. MIDT i 
3. klasse - Tårnagenter. Dåp. Nattverd.  

Søndag 7. februar – Kristi forklarelsesdag.  
Mark. 9, 2-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nadine Vaagen. Dåp. 
Nattverd.

10

*Med forbehold om endringer! 
For oppdatert informasjon se www.gand.no eller www.sandnens.kirken.no/kalender.

• Egentrening
• Gruppetimer
• Yoga og Pilates
• Kurs



11

Gand Kirke
Åpningstider: Vi er på kontoret hver 
dag mellom kl. 09:00-14:00.

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

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

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

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

Astrid Harbo
Sokneprest: 
E-post: ah659@kirken.no
51 60 38 56 / 975 06 151

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

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

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

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

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

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
Ungdomsveileder
Tlf:  455 00 815 

Elise Richter
Ettåring Gand
E-post: er862@kirken.no
Tlf: 932 01 009
 
Martin Egeland
Ettåring Gand
E-post: me444@kirken.no
Tlf: 482 60 282

Julebygda kapell
Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

Hanna Terkelsen
Kirketjener Julebygda
Tlf: 941 80 859

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

Nadine Vaagen
Prest i Ganddalen
E-post: nv774@kirken.no
Tlf: 413 91 649
 
Ingrid Stornes
Ettåring Ganddalen
E-post: is534@kirken.no
Tlf: 958 12 733

Kontaktinformasjon:

Kirkens SOS trenger      frivill ige!flereP

Nytt kurs starter i Stavanger den 17. feb 2021
----------------------------------------------------

Les mer her:  kirkens-sos.no/frivillig

Ta gjerne kontakt:

rogaland@kirkens-sos.no  eller  tlf: 971 70 995

– Tenk at nokon – heilt frivillig – sit der på sjølvaste julekvelden og 
har pynta seg for meg. 

For nokre år sidan fekk Kirkens SOS denne tilbakemeldinga frå ein innringar. 
– På julekvelden var eg heilt aleine og fekk lyst på litt selskap. Det var ei dame som svarte då eg 
ringde til Kirkens SOS. Ho var så hyggeleg. Vi fekk ein god samtale og det gjorde stort inntrykk 
på meg då ho fortalte at ho hadde tatt på seg bunaden sin for å feire jul saman med oss som 
ringte inn. Det fekk meg til å føle meg viktig. Tenk at dei frivillige i Kirkens SOS brukar av friti-
da si og i tillegg pyntar seg for meg på sjølvsagt julekvelden. Det gav meg håp. 

Auke i samtalar
Dette året har vist oss at det er større behov for Kirkens SOS enn nokon gong. Psykiske lidingar 
og sjølvmord fekk stor merksemd i julehelga 2019, då Ari Behn tok livet sitt. Dette førte til at 
mange tok kontakt for å prate om det som var vanskeleg. Utover våren, - då Covid-19 førte til 
at kvardagen til folk flest vart radikalt endra, auka samtalene på telefon og chat med ca. 25%. 
I 2019 var det 5% av samtalane som hadde sjølvmord som tema – dette året har det auka til 
omlag 10%. 

Lyspunkt
Mange opplever samtalen med ein frivillig på Kirkens SOS som einaste lyspunkt i ein trist og 
tung kvardag. Kirkens SOS er kyrkjelyden sin diakonale, forlenga arm mot menneske som har 
det vanskeleg og som treng eit medmenneske å snakke med. Nokre er sjuke. Andre er redde 
eller einsame. Nokre fortel om sjølvmordstankar. Ganske ofte får Kirkens SOS tilbakemelding 
om at kontakten utgjorde ein skilnad – nokre gonger på liv og død. 

Flotte frivillige
Kirkens SOS Rogaland har ca. 75 frivillige medarbeidarar, men vi skulle gjerne hatt fleire. Sa-
man med nesten 1000 frivillige på 10 andre sentra rundt omkring i Norge er vi på vakt døgnet 
rundt,  sju dagar i veka, – kvardag, helg og høgtidsdagar.
– Dei frivillige i Kirkens SOS er heilt spesielle, seier Signe Bøe Trodahl. Sidan 2013 har ho vore 
leiar av Kirkens SOS Rogaland. – Dei gjer ein fantastisk innsats og står på, mange i år etter år. 

Av: Eivind Hauglid
Konsulent/nestleiar Kirkens SOS Rogaland

Den julekvelden gløymer eg aldri



MIDTi Trosopplæring nov. 2020 - mars 2021  

Med forbehold om endringer pga 
Covid-19. Alle oppfordres til tidlig 
påmelding. 

 
MIDTi0: 
Babysang. Oppstart: Julebygda 11.01., Gand/
Ganddalen i Gand kirke 13.01. 
Påmelding www.gand.no MIDTi-MIDTi0 
Babysang
Dåpssamling kl. 18: 25.11., 9.12., 27.1., 24.2., 
31.3.

MIDTi4 Ganddalen: Fireårsfest torsdag 
19.11. på Lundehaugen u-skole. Utdeling av 
barnebibel søndag 22.11. For barn født janu-
ar-juni 2016, Ganddal

MIDTi4 Ganddalen: Fireårsfest torsdag 
17.12. på Lundehaugen u-skole. Utdeling 
av barnebibel søndag 20.12. For barn født 
juli-desember 2016, Ganddal

MIDTi 5 Julebygda: Faste- og påskeverksted 
10. og 14.3. For barn født 2016

MIDTi 1. klasse: Kirkerottekurs 
Gand kirke 14., 21., 28.01, 4., 11., 18., 25.2., 
11. og 14.3.
Ganddalen 19. – 21.3.
Julebygda kapell 13., 20., 27.4., 04.05. 
For 1. klassinger (f. 2014)

MIDTi 2. klasse: Miljødetektivdag i Gand 
kirke 13.11. For barn f. i 2013 i hele sognet

MIDTi 3. klasse: Tårnagenthelg: 23.-24.01. 
Gand kirke, 3.klassinger i hele sognet (f. 
2012)

MIDTi 6. klasse Julebygda: Lys Våken 13.-
14.03. For 2009-kullet på Malmheim

MIDTi 8.klasse NIKKO ungdomsklubb i 
Gand kirke, hver fredag kl. 20.00-23.30. 
For ungdom født 2007 og eldre.

MIDTi 14: Informasjonsmøte for nye konfir-
manter og foresatte 17.02. kl. 19.
For konfirmanter født 2007 fra Gand og 
Julebygda.

Mer info: For mer info og påmelding: www.
gand.no./MIDTi.
Medlemmer av DNK (Den Norske Kirke) i 
Gand sokn vil motta invitasjon i posten. 
Tilbudene er for alle barn/ungdom i aktuell 
aldersgruppe, både medlemmer og ikke-med-
lemmer

Internasjonal gruppe 
for kvinner og barn i 
Gand kirke
Vi møtes til mat, prat og felles-
skap i kirkestua.
Sett av disse torsdagene kl. 17-19: 10.12., 
14.01., 04.02. og 18.03.

Kontaktpersoner: Ragnhild Mestad, 
Anbjørg Kvarstein

Hei det er meg, Sarah-Patricia, og jeg 
er 9 år. I dag var jeg på mini KRIK, det 
var spennende.

Det er gøy og i dag hadde vi dansetikken og 
stikkball og kanonball. Alle fra 4. til 7. klasse 
kan bli med!
Det er Mini-KRIK hver søndag kl. 11:00. Det 
er i gymsalen til Sandved Skole. 
Bli med! Det er gøy!

Kom på MINI-KRIK!


