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leder

Når troen koster
Menighetens misjonsprosjekt er den evan-
geliske menigheten i Antalya i Tyrkia, som 
ledes av pastor Ramazan Arkan. Ramazan 
besøkte Gand menighet 23. oktober og vi 
gjorde et intervju med ham i den forbindelse, 
som du kan lese i dette menighetsbladet. 
Å være kristen i Tyrkia er ganske annerledes 
enn i Norge. Du risikerer utestengelse og 
straffereaksjoner fra venner og familie, hat-
kriminalitet og trusler. Det kan også medføre 
diskriminering ved utdanning og ansettelser 
siden religion må oppgis på ID papirer. Kort 
sagt: det koster å tro på Jesus i Tyrkia. 
Tyrkia står slik sett ikke i noen særstilling. 
Landet er «bare» nr 45 på Åpne Dørers liste 
over landene med mest forfølgelse i verden. 
Utviklingen har dessverre gått i feil retning 
de siste årene, mye på grunn av radikalise-
ring av muslimer og bevegelser som Islamsk 
Stat og Boko Haram. I Nigeria står sistnevnte 
organisasjon bak 4028 registrerte drap på 
kristne i 2015. 

Hva kan vi gjøre for å støtte våre forfulgte 
medkristne? Organisasjoner som Stefanusal-
liansen (www.stefanus.no) og Åpne Dører 
(www.opendoors.no) driver omfattende 
arbeid i land der troen koster. De formidler 
også informasjon, bønneemner og hjelp til å 
skrive brev for å støtte mennesker som sitter 
i fengsel for sin tro. Stefanusalliansen driver 
blant annet arbeid i Tyrkia og har formidlet 
kontakten vår med Ramazan og menigheten 
hans. Jeg vil oppfordre til forbønn, informa-
sjonsdeling og økonomisk støtte til misjons-
prosjektet vårt og annet tilsvarende arbeid. 
Selv om det ikke kan sammenlignes med 
situasjonen i Tyrkia, kan det koste å tro på 
Jesus i Norge også. Barn, unge og voksne kan 
oppleve negative reaksjoner på sin Jesus-tro. 
Toleransen for kristen tro og etikk ser ut til 
å avta. Til tross for dette, la oss stå sammen 
om å være frimodige kristne både på skole, 
arbeidsplass og nabolag. Jesus har lovet å gå 
sammen med oss. Han har også følgende 
budskap til de som opplever at troen koster, 
enten det er i Norge eller i andre land: «Salige 
er de som blir forfulgt for rettferdighets 
skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er 
dere når de for min skyld håner og forfølger 
dere, lyver og snakker ondt om dere på alle 
vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere 
har i himmelen (Matt. 5,10-12)».

Oddmund Nordgård

Gand menighet hadde nylig besøk 
av pastor Ramazan fra Tyrkia. 
Ramazan er pastor i Antalya 
Evangelical Churth, den menighet-
en som Gand støtter gjennom vårt 
misjonsprosjekt i samarbeid med 
Stefanusalliansen.

I hele Tyrkia, med 75 millioner mennesker, 
finnes det kun cirka 4 000 protestantiske 
kristne tyrkere, fordelt på 70-80 forsam-
linger. Antalya-kirken er en av de største. 
Stefanusalliansen og Gand menighet vil 
gjerne hjelpe pastor Ramazan og hans 
menighet med å få reist et eget kirkebygg. 
De fleste av medlemmene i kirken er stu-
denter og andre med lite penger. Men vi vil 
ikke bare hjelpe dem til å få egen kirke, vi 
ønsker også å være med å bygge menighet 
i Antalya.

Det er en totalt annen verden vi møter når 
pastor Ramazan forteller om hvordan det 
er å drive 
kristen menighet i Tyrkia enn det er her 
i Norge, og samtidig deler vi det samme 
budskapet og samme tro. 

Sikkerhet er et viktig ord i denne sammen-
hengen. Det er reelt utrygt for tyrkiske 
kristne å gi utrykk for sin kristne tro i 
Tyrkia, og menigheten har politivakter når 
de har gudstjeneste for å ivareta sikker-
heten. 

Store spenninger mellom ulike grupper 
i folket er også et stikkord når Ramazan 
beskriver dagens Tyrkia, - samt en vanske-
lig vei til forsoning. Midt i dette landskapet 
lever den lille menigheten hans, og det å 
være kristen menighet er absolutt ikke er 
populær i mange kretser i Tyrkia.  

Likevel kommer det stadig nye mennesker 
til menigheten og ønsker å være en del av 
denne. I dag teller den i underkant av 200 
medlemmer, og ca. 120 personer kommer 
til gudstjeneste på søndagene. Ramazan 
påpeker hvor viktig det er for dem som 
minoritetsmenighet å ha kontakt med 
andre kristne utenfra, for å kunne oppleve 
at de står i et større fellesskap, og ikke er 
alene. 

Det som kjennetegner Ramazan er har 
et brennende ønske om å nå ut til stadig 
nye mennesker og at nye mennesk-
er skal komme til tro på Jesus. Derfor 
holder menigheten nå på å bygge ny 
kirke som pastoren håper skal stå ferdig 
til menighetens 25 års jubileum neste 
år. Kirken er alltid åpen slik at folk kan 
komme innom å snakke, få svar på 
spørsmål etc. 

Besøk fra en annen virkelighet

Hele menighetens hans består av mennesk-
er med muslimsk bakgrunn som han selv. 
De fleste jobber i turistindustrien og det er 
vanlig at tyrkere jobber 10-14 timer, 6 dager 
i uka. Da er det ikke så lett å rekruttere folk 
til frivillig arbeid i tillegg. Et av de tiltakene 
som har vist seg å være effektivt for å nå 
ut til andre interessert har vært internett. 
Menigheten har derfor en egen hjemmeside 
som er godt besøkt. 

Når vi begynner å snakke om hva vi kan 
gjøre sammen som menigheter er han rask 
til å ønske seg kulturell utveksling. Gjerne 
med besøk av en gruppe yngre mennesker 
som kan være med å utveksle musikk, dans 
og drama. Målet hans med dette er å kunne 
invitere ikke-kristne til arrangementer i 
kirken og på denne måten nå nye mennesk-
er og få dem i tale. 

I følge Günther Theis, sokneprest i Gand, er 
slike besøk viktige fordi de gir oss en konk-
ret erfaring av at kirken er verdensvid og 
at vi som kristne alle er en del den. Pastor 
Ramazan og menigheten i Antalyas smerte, 
er vår smerte. Deres utfordringer er våre 
utfordringer! 
I følge Theis bør vi også la oss inspirere av 
det store engasjementet de har for å dele 
evangeliet, og den frimodigheten de har til 
å snakke om sin tro til ikke-kristne, selv om 
dette kan føre til store vansker for dem selv. 

Menigheten i Antalya er i tillegg preget av 
en varme og nestekjærlighet som trekker 
folk til seg. Her har vi mye å lære og bli 
inspirert av, avslutter Theis.     

Günther Theis, sokneprest i Gand sammen 
med pastor Ramazan.
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Julemesse i Gand Kirke
Lørdag 26. november er det igjen jule-
messe i Gand, for 48. gang!

Vi starter med åpningsmøte kl. 11:00, med nydelig sang 
fra koret GGjr.
Kirkeringsmedlemmene varter opp med kaker og smør-
brød i kafeteriaen. 
Salgsbordene er fulle av julekaker, juleknask, syltetøy, 
håndarbeid og advent/julepynt.
Det blir åresalg fra kl. 12.30.
Klokken 14.00 er det barne- og familliemøte med åresalg 
for barna og korsang av GGmini.
Kransekake- og fruktkurvlotteri blir det også i år. 
For barna er det «katten i sekken» og kakemannpynting.

Dette er et stort arrangement, og vi trenger derfor mange 
frivillige, både på forhånd og til selve dagen. Kan du 
bake julekaker og småkaker for salg, setter vi stor pris på 
dette. 
Vennligst ta kontakt med Berit Myklatun tlf. 416 15 013.
Dersom du har noe som kan selges eller loddes ut, tar vi 
med glede i mot.
Vel møtt til en festdag i kirken lørdag 26. november.

Program:
kl. 1100  Åpningsmøte; Kristine Kristiansen og GGjr.
Kl.  1230  Åresalg
Kl. 1400  Barne- og familiemøte; GG mini, åresalg for 
barn
Kl. 1530  Hovedtrekning

Åpen kafeteria hele dagen.
-Kirkeringsutvalget

Juletresalg 
desember 2016
Gand Y`s Men Club og KFUM-spei-
derne samarbeider også dette året 
om salg av juletrær.

Salget starter utenfor Gand kirke fredag 9. 
desember, og vil pågå så lenge vi har trær og 
kunder. 
Absolutt siste salgsdag er den 23 desember.

Juletrærne kommer fra lokale leverandører. 
De aller fleste  trærne kommer fra Sandnes, 

anDakT 

Nådens fellesskap
Når jeg nå skriver min åttende advents- og jule-
hilsen til menighetene i Stavanger bispedømme, 
blir det samtidig min avskjedshilsen etter en rik 
og spennede periode.
Og jeg kommer til å avslutte tjenesten med 
samme ønske som jeg startet med i min første 
preken i Stavanger domkirke, der jeg også feirer 
siste gudstjeneste den 4. desember: «Gud skaper nådens fellesskap». Han vil at 
vi skal leve med ansiktene vendt mot hverandre – åpne, lyttende, med rom for 
undring og tvil, men også med ønske om å være kirke for alle som trenger et 
sted å høre til: et sted der nåden praktiseres.
Jeg har møtt frivillige og ansatte, som arbeider for at våre menigheter skal 
være nådens fellesskap. De ønsker å ta på alvor det som visjonsdokumentet for 
Den norske kirke har som overskrift: «Mer himmel på jord / Meir himmel på 
jorda».
De første ordene i visjonsdokumetet lyder: «Kirken vitner i ord og gjerning 
om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus». Det er mitt program som biskop: å 
vitne i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus.
Jeg satt i kommiteen i Kirkemøtet som formulerte disse ordene i 2014, men 
jeg skulle gjerne hatt med meg i den kommitéen konfirmanten fra Hinna 
menighet som svarte dette på spørsmålet «hva er kirken for meg?»
«Kirken er en plass hvor du kan være fri, tenke og reflektere over Gud, nyte 
livet, være stolt over at du er en del av menigheten og at du blir sett.»
Det er som om konfirmanten kjenner grunnfortellingen om Gud i Bibelens 
første bok, der slavekvinnen Hagar setter dette navnet på Gud: «Du er en 
Gud som ser meg. For hun sa: Har jeg her virkelig sett ham som ser meg?» (1. 
Mosebok 16,13)
Disse ordene fra Bibelens første bok er min julehilsen og avskjedshilsen. Ju-
lens budskap er dette enkle: Gud ser meg med nådens og kjærlighetens blikk, 
det blikket vi møter hver gang velsignelsens ord lyder: «Herren la sitt ansikt 
lyse over deg og være deg nådig, Herren løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred». 
Gud fikk ansikt da Jesus kom til verden slik at frelse, frihet og håp skulle bli 
mer enn ord. Kjære alle i Stavanger bispedømme: fortsett arbeidet med å 
fortelle i ord og handling - om nådens blikk.
Velsignet adventstid! Og takk for nådens fellesskap i den tiden jeg har fått dele 
med dere.

Erling J. Pettersen, Stavanger biskop

mens  fjell-edelgran kommer fra Hjelmeland. 
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 støtte 
for ulike lag og foreninger som arbeider med 
barn og ungdommer. 

Vi håper og ber om at dere som bor i 
menigheten støtter dette arbeidet, som er et 
stort og viktig fellesprosjekt. Dette er et sa-
marbeid mellom engasjerte speiderungdom-
mer og de eldre karene i Gand Y`s-Men Club.

Vel møtt til handel.
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        Tekst: Ingelin H. Norbakken

I fjor i desember var jeg på en julekonsert 
som jeg husker godt. Som de fleste konserter 
inneholdt den sang og musikk. Det jeg sitter 
igjen med i tillegg, er den gode formidlingen 
og lyssettingen i kirkerommet. Fortelling 
omkring «Reisen til julestjernen» gjorde 
stort inntrykk på meg. I 1976 ble «Reisen til 
julestjernen» spilt inn der Hanne spilte Sonja. 
Hannes formidling av historien viser at den 
enda er aktuell og rører ved noe i oss. Det 
å formidle er noe Hanne kan og det er for 
henne en stor glede, noe som også merkes 
blant publikum. Hanne lever etter at det som 
skal formidles skal være sant og avspeile 
livet. «Jeg synes det er spennende med histo-
riefortelling. Nesten alle mine prosjekter har 
en ramme og en historie og en linje gjennom 
hele konserten». Det å jobbe med prosjekter 
på denne måten synes Hanne er spennende 
og det har gitt henne mye gjennom årene 

Hanne Krogh synger julen inn med GG

Lørdag 17.desember kl. 18.30 blir det konsert med 
Hanne Krogh og tenorer, der også ungdomskoret 
vårt, GG, deltar.

som hun har drevet på. Når hun har vært i 
tvil har mennesker som hun har tillit til gitt 
henne positive tilbakemeldinger og så har 
hun båret med meg et sitat i mange år: 
“Det finnes to slags skuespillere på livets 
scene; Den ene vil få deg til å tro at han er 
fantastisk - den andre har funnet noe fantas-
tisk - og vil få deg til å tro.”
Hanne jobber gjennom året med mange og 
ulike prosjekter og forestillinger. De siste 
årene har Hanne blant annet laget og gjen-
nomført forestillingen “Ikke gi deg, jente” om 
norske kvinners stemmerett, og forestillingen 
“World of Music” som løfter opp enkelte 
sanger med tilhørende og ofte ukjente histor-
ier bak. Nå i år hadde Hanne ansvaret for Det 
Norske Bibelselskaps festforestilling “Bibel-
en” som første gang ble oppført i Oslo Kon-
serthus under Bibelfestivalen i anledning 200 
års-jubileet. Dette er større hovedprosjekter, 
og i tillegg holder Hanne også enkeltstående 
konserter. Noe av det viktigste Hanne synes 

hun kan gi gjennom jobben 
sin er å minne mennesker om 
hvem de er og vise dem at de 
er gode nok. I tillegg er det en 
glede å underholde.

Selve forestillingen
Når jeg snakker med Hanne er det første hun 
trekker fram teamet som utgjør konsert-
ene, eller adventsforestillingene som hun 
selv liker å kalle de. Hun sier hun er heldig 
som får lov å jobbe sammen med noen av 
Norges beste musikere og teknikere. De er 
ni personer som jobber sammen en måned 
nå i adventstiden, rundt om i hele landet 
vårt. To av Norges beste operatenorer som 
vanligvis synger på kjente operascener både 
i inn- og utland, er med på forestillingen. 
Det er Thomas Ruud som ble headhuntet 
til Tyskland som ung mann og har base i 
Berlin, og Jan Erik Fillan som er en ung 
fremadstormende sanger som jobber seg 
fra hovedrolle til hovedrolle. Musikalsk 
leder er Stein Austrud med keyboard som 
hovedinstrument. Tarjei Nysteds hovedin-
strument er fiolin. Begge disse musikerne 
trakterer utallige instrumenter. Ny av året er 
Stig Espen Hundsnes som roses som en ung, 
kommende trompetist som vi kan være stolte 
av. Lydansvarlig er Espen Alexander Husby 
og lysansvarlig er Espen Andersen. Om de to 
sistnevnte kunstnerne sier Hanne at de ikke 
kan beskrives, de må oppleves. Turnéans-
varlig eller umusikalsk leder, som han ynder 
å kalle seg, heter Trygve Sundbø. Han er 
Hannes ektemann og viktigste støttespiller 
gjennom mange år. Trygve har vært med i 
kulissene og drevet i bransjen hele sitt liv. 

GG
I år skal ungdomskoret i Gand, GG, være 
med å synge sammen med Hanne. Det er 
noe både Hanne og jentene i koret gleder 
seg til. Det å synge sammen med lokale 
kor rundt i Norge har blitt et varemerke for 
Hanne og adventsforestillingene hennes. 
Selv om det må øves, samkjøres og hvert kor 
er ulikt er det en udelt glede for Hanne å få 
bli kjent med og synge sammen med ulike 
kor. Som hun selv sier «Vi skummer på en 
måte fløten av landet, for det er svært få sure 
mennesker som synger i kor!». Gleden ved 
å synge sammen, kjenne fellesskapet og gi 
noe videre i fellesskap er en god opplevelse. 
Dette vil Hanne sammen med GG gi oss del i 
17.desember.

Starten
Hannes interesse for kor skriver seg fra 
slutten av 1960-tallet. Hun og familien 
bodde i Haugesund og Hanne sang i Skåre 
kirkes barnekor. De hadde besøk av Ganddal 
Pikekor og da de framførte Hymne av Larsen 
(Fadervår) ble det en opplevelse for Hanne 
som hun sier hun aldri kan glemme. «Det 
var så vakkert!». De årene Hanne bodde i 
Haugesund har vært viktige og formende 
år for hennes videre liv og yrkesvalg. Selv 
kaller hun seg Rogalending. At farmoren 
spilte piano og komponerte har også vært 
en inspirasjon. Hanne sang visstnok før hun 

I år skal ungdomskoret i Gand, 
GG, være med å synge sam-
men med Hanne. Det er noe 
både Hanne og jentene i koret 
gleder seg til.
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Hanne Krogh synger julen inn med GG

kunne snakke og krabbet opp på bordet 
for å opptre. I en alder av fire år avanserte 
hun til disken i godtebutikken. Honoraret 
var en saltpastill-eske med stupedame på. 
Den første annonserte opptreden skjedde i 
Haugesund da Hanne var ni år.
Gjentakelse, gjenkjennelse og gjenoppdagelse
Hanne er engasjert når hun snakker. Hun 
er så opptatt av formidling og å forenkle det 
som skal formidles. Konserten er lagt opp 
som en vandring inn mot jul, en adventsfor-
estilling. Balansen mellom gjentakelse, gjenk-
jennelse og gjenoppdagelse er viktig. Det 
må være elementer av noe kjent og noe nytt 
i en konsert. Gjentakelsen trenger vi for å 
finne fotfeste, for en liten stund. Vi blir også 
minnet om og husker hvem vi er gjennom 
gjentakelsen. Adventstiden som er en av de 
mørkeste og tyngste tidene i året blir vendt til 
en tid med lys. Adventstiden er en forbere-
delsestid som fylles med lys og håp. Julen 
er Håpets høytid. Gleder, storslagenhet og 
håp formidles og deles. Julefortellingen er en 
av de vakreste historiene som kan fortelles, 
synes Hanne. Når hun jobber med produks-
jonene er hun også opptatt av at publikum 
skal kunne ta med seg noe hjem. Noe å tenke 
videre på. Noe å grunne på.

Etter vår samtale vender Hanne tilbake til 
jobben sin og til et av hennes mange spen-
nende prosjekter. Og selv om det er vanskelig 
å formidle hvem et menneske er og hva det 
står for ved hjelp av trykksverte, har du nå 
fått en liten smak av hvilke flotte og dyktige 
musikere og formidlere du kan møte i Gand 
kirke 17.desember. Så om du vil komme i ju-
lestemning og møte et menneske som stråler 
av medmenneskelighet og godhet er herved 
anbefalingen gitt!

Søndag 12. februar kl.19.00 
Luther med latter
 
Vi får besøk av Ryfylke Livsgnist  som vil fremføre 
sin nyskrevne forestilling «Luther med latter». Dette 
blir et historisk, humoristisk og musikalsk  skråblikk 
på 500 år i Lutherske spor. 
I 1517 startet Martin Luther reformasjonen, da han 
hang opp 95 teser mot avlatshandelen på slottskirka 
i Wittenberg. Det er trolig den enkelthendelsen  som 
har preget Europa, Norge og Rogaland mest. Ja, 
Martin Luther fikk faktisk oppkalt ei kirke/religion 
etter seg;  den lutherske lære og tro. 

Kommende                  arrangementer

Torsdag 23. mars 
Helene Bøksle 
  
Helene har høstet mange lovord for sin vakre 
sangstemme og er kjent fra flere TV opptre-
dener og sin kritikerroste julekonsert. Hun 
vil fremføre både salmer og sanger denne 
kvelden, og vil også fortelle om sin oppvekst og 
troshistorie. 

Vel møt til spennende SMAK-kvelder! Sett av datoene.  Mer info i neste menighetsblad

        Tekst: Øyvind Byprest

Over 250 unge talent deltar i 
denne storslåtte forestillingen, 
hvor overskuddet går til By-
prestenes arbeid i rusmiljøet i 
Sandnes.

Publikum kan vente seg en 
variert forestilling, med innslag 
innen både musikk, dans, 
drama og media!
Alt fra gripende bildeserier, 
monologer og solistinnslag - til 
større korverk, bandinnslag og 
fengende dansenummer!

Grupper på min. 10 personer 
oppnår gruppepris på kr 335,- 
ved samlet kjøp.
Ring vårt billettkontor tlf. 51 
60 20 10 eller Nøkkelkunde-
ansvarlig 970 91 367 dersom 
dere er en større gruppe.

For trettende år på rad arrangeres Nærvær 
- en veldedighets-
forestilling av og med 
elever fra Vågen 
videregående skole!
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Har du lurt på korleis Menighetsbladet 
kjem til postkassa di?
Sjå for deg at bladet går i trykken, vert 
ferdig og bunta, og hamnar i ein garasje 
nær deg. Så kjem frivillige utdelarar frå 
kvar sin kant, tek kvar sin haug med blad 
og vandrar ut til alle postkassane på kvar 
si faste rute. Og dette skjer kvar gong, 
heile året, år etter år. 
Ein god representant for desse viktige 
frivillige medarbeiderane er Anne-Grete 
Raugstad, utdelar av Gand Menighets-
blad gjennom meir enn 40 år. 

        Tekst og foto: Elin Wetås de Jara

Ho veit ikkje heilt kva tid eller korleis det 
starta, dette med å dela ut Menighetsbla-
det, men ho hugsar at ho vandra ruta med 
barnevogn. Det kan nok ha vore då sonen 
var liten, og han er over 40 no. Så då er det 
snakk om minst 40 års teneste for den spreke 
pensjonisten.   
Me sit varmt og godt i stova til Anne-Grete, 
denne tysdagskvelden i september, snart 
oktober. Ute har den første hauststormen ak-
kurat meldt seg, og det er ein månad til neste 
nummer av menighetsbladet kjem ut.

• Det er jo ikkje alltid vèr til å gå heile runden, 
og nokre gongar må eg ta bilen, men det tek 
i grunnen same tida som å gå, seier ho, og 
innrømmer at 175 blad er mykje å bera samla. 
Men om ein tek fleire turar går det fint. 

Der kom Menighetsbladet – men korleis? 
Ho tek det som ein tur – opp Skogsbakken og 
ned Lunden og så heile området frå Kapellve-
gen opp til ungdomsskulen.

• Det har kome mange nye hus i området i 
løpet av desse åra. Ein følgjer med når ein går 
same runden så lenge. Margrete (frivillighet-
skoordinator i Gand) ringte meg ein dag og 
spurde om det kanskje var for mange blad for 
meg etter kvart. Men det betyr ikkje så mykje 
om det vert litt fleire – det viktigaste er å få dei 
i hus, så tek ein litt om gangen når det passar. 
Det var nok kanskje gjennom kirkeringen ho 
fekk dette oppdraget – ho blei invitert med 
då ho flytta til Sandnes på 70-talet. Ho hadde 
gått med menighetsbladet i Arendal då ho var 
ung. Det var nok nokon som spurde på eit 
tidspunkt, og då er det lett å sei ja. 

• Det var annleis før – dei var nok ikkje så fine 
blada då som no. Dei var i svart-kvitt, og om 
det var innlegg, så måtte me som delte ut leggja 
dei inn i kvart blad. Og så kom bladet ut langt 
oftare, hugsar Anne-Grethe. 
Ho les ikkje blada når ho hentar dei – det tek 
ho når dei er delte ut. Men det står mykje fint 
i Menighetsbladet, synest ho. 

• Det er ikkje så mange som er heime når eg 
går runden, det vert ofte midt på dagen no då 
eg er pensjonist. Men om det er fint vér og folk 
er ute i hagane sine, helsar eg på dei. Det har 
aldri skjedd at nokon ikkje ville ha bladet. Eg 
trur folk syns det er kjekt å følgja med på kva 
som skjer i området – kven som er døypte og 
slikt. 
Det har aldri vore på tale at ho ikkje kunne 
gjera jobben gjennom åra, men ho minnest ei 
gong det var nære på.

• Eg hadde rett og slett knust albogen, og det 
var så vondt at eg kunne mest ikkje køyra. Då 
kontakta eg kyrkja og spurde om eg kunne få 
litt hjelp, og så fekk eg med meg ei dame som 
var med på runden. Eg køyrde og ho sprang ut 
i postkassane. Det gjekk, det óg, ler ho.
Det å dela ut Menighetsbladet er ein grei 
jobb, synest Anne-Grethe. Som takk for 
tenesta vert ho invitert til den årlege medar-
beiderfesten i Gand. Det set ho pris på, og om 
den travle pensjonisten får det til, kjem ho 
også. Om ho skal anbefala andre å ta på seg 
denne oppgåva, vil ho sei at det er god trim 
og ein grei jobb – om bare véret held.

Vil du være med 
som frivillig 
medarbeider?
Gi en time eller flere, fast eller tilfeldig.
Bli medarbeider i menigheten. Det er 
gull verdt for store og små.
Kontakt: Margrete Børsand, frivil-
lighetskoordinator, 48997125

Anne-Grete Raugstad
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Kom til Julebygda  
Kom i Julestemning 
I alle år har verdiene til spelet “kjærlighet, for-
soning og varme” vært viktige for å fortelle den 
flotte historien om Josef og Maria sin vandring 
på ca 1810 tallet fra Danmark over Jæren og om 
alle farer og trusler som lurer.

Julespelet har noe magisk over seg og det merkes på 
flere områder også når en spør skuespillerne om de er 
klar for et nytt år. ALLE sa ja og vi har ventelister på 
folk som ønsker å være med. I 2015 var så og si alle 
forestillinger fullsatt. Vi har store forhåpninger for 
2016 og setter alle kluter til for at publikum skal ha en 
uforglemmelig forestilling. Markedet som er åpent før 
og etter spelet er stort med mye flott håndverksarbeid 
og det kommer til å lukte godt av mat når en vandrer 
mellom bodene.
Julespelet + Vestgaard mat = sant. Nytt i år er samar-
beid med Vestgaard Mat der vi tilbyr en helaften 16. 
desember med julemarken, julespel og julebord med 
en fortreffelig julebuffet med knasende sprø svor og 
kjøtt som smelter på tungen. Her er det bare å hive seg 
rundt å sikre seg billetter.
Ikke glem å sikre deg billetter. Forestillingene er fra 
14.-18.desember. Lik oss gjerne på facebook, og følg 
med hva som skjer på våre nettsider. (facebook «jule-
bygdspelet» og www.julebygdspelet.no)

Talkshow – Ta julen tilbake
Arrangementet ”Ta julen tilbake” som settes opp på 
Stavangeren 20. november har utspring i det årlige 
Julespelet i Julebygda. Arrangøren 
Stiftelsen Julebygdspelet ønsker 
å løfte fram verdier som naturlig 
burde høre jula til.

Det blir et spesielt ”talkshow” med 
Arnt Olav Klippenberg som loser 
oss gjennom en coctail av en kveld 
med samtaler om hva julen betyr 
for våre gjester Gjert Ingebrigtsen, 
Brynjar Meling og Janne Johnsen.
Det hele veves sammen med 
musikk fra noen av de fremste 
scenekunstnere og hovedrollein-
nehavere fra Julespelet, med Ole 
Alexander Mæland, An Vuh, Svein 
Tang Wa og Sigrun Eriksen, og ikke 
minst har vi med oss Gospelkoret 
Abraham.



Redaksjonen i menighets-
bladet fikk tips om at «Petter 
Uteligger» skulle besøke 
Gand kirke, og da ble vi 
selvsagt veldig nysgjerrige. 

        Tekst: Hanne Bolstad. 
        Foto: Mette Gjermundsen

Et medlem i Gand sitt flotte kirkekor har en 
sønn som i flere år har slitt med rusavhen-
gighet, og denne familien har nå vært med 
på innspilling av det populære TV-pro-
grammet. Vi har tatt en prat med mor Mette 
Gjermundsen, som ønsker å være åpen om 
sønnen Jonathan og familiens situasjon.

Før sommeren så Mette et innlegg på 
facebook, om at Petter Uteligger skulle i 
gang med ny tv-sesong. Denne gang skulle 
fokuset være pårørende, og de utforringer 
det er knyttet til å leve med en nær person 
som sliter med rus og psykiatri. Mette og 
mannen hennes hadde med vilje ikke sett 
første sesong av det populære programmet. 
Grunnen til det var at de ikke orket se mer 
enn nødvendig av slike ting, da de ser så mye 
av det i virkeligheten. 

«Tanken slo meg, kanskje det var dette jeg 
burde gjøre. Vi var på det tidspunkt så slitne 
og oppgitte av å oppleve å ikke få hjelp til 
sønnen vår som har slitt med rusproblemer 
i mange år. Vi følte vi hadde prøvd alt så vi 
hadde liksom ikke noe å tape på dette. Etter 
år der hverdagen til sønnen vår har bestått 
i rus, kriminalitet, fengsel, opphold på SUS, 
osv så var tiden inne for å gjøre noe helt 
annet enn det vi har gjort før.»

Mette skrev i korte drag til Petter Nyquist og 
teamet  om at hun satte pris på det arbeidet 
de gjør for rusmisbrukere og deres pårøren-
de, og hun fortalte litt om deres situasjon. 
Hun skrev i tillegg at hun håpte at de i neste 
omgang kunne fokusere på andre enn “de 
tannløse i Oslo”. Det finnes nemlig så mange 
unge mennesker rundt om i landet med et 
tungt misbruk, men som har potensial til å 
komme seg videre i livet dersom systemet 
hadde fungert bedre. 

Petter uteligger besøker 
Gand kirke

Det gikk 3 dager 
så ringte Aslak, 
regissøren, og 
lurte på om 
familien var 
interessert i å 
delta i program-
met. «Mannen 
min sin første 
reaksjon var - 
ikke helt uventet 
- at han vil i alle 
fall ikke på tv 
og jeg var helt 
ærlig ikke helt 
overbevist selv 
heller. Det var jo 
også helt essen-
sielt at sønnen 
vår ville gå med 
på det i tillegg 
til de to døtrene 
våre.» Sønnen til 
Mette, Jonathan, 
var veldig syk 
på denne tiden 
- både psykisk 
og fysisk, så de 
måtte vente til 
han ble i bedre 
form før de 
kunne ta stilling til om dette var lurt å gjøre.

Men så - i august fikk familien Gjermundsen 
besøk av Petter og Aslak for å bli litt kjent. 
De opplevde dette som et veldig koselig 
besøk, og Petter og Jonathan fikk umiddel-
bart god kontakt. Så da ble det bestemt at 
dette ville de gå for. 

Fra fredag 23. september til søndag 2.oktober 
fulgte Petter dem rundt med kameraet sitt. 
Han fikk med seg en del fra livet til Jonathan 
og alt det kan innebære, han fulgte Mette på 
jobb, kirkekoret og tur rundt Stokkelands-
vatnet, blant annet. «Han var også på besøk i 
vårt andre hus, der fugletitting er min “yoga”. 
På toppen av alt fikk han med seg feiringen 
av mannen min sin 50-års dag, så det ble en 
travel, men veldig kjekk uke.» 

Mette forteller oss at Petter Nyquist er en helt 
utrolig kjekk person som det er umulig ikke å 
like. Familien til Jonathan  merket at sønnen 
endret seg positivt i løpet av den uken Petter 

var der, og har vært i bedre form nå i tiden 
etterpå enn han var i sommer. 

Programmet som familien Gjermundsen 
deltar i kommer på TV2 enten mandag 
5.desember kl...
Vi har fått bekreftet at opptaket de gjorde 
i den flotte kirken vår, øvelsen til Gand 
kirkekor tirsdag 27.september,  kommer med 
i programmet.

Mette avslutter  med å si «Jeg vil gjerne 
benytte anledningen til å takke kantor Bengt 
Norbakken og alle rundt meg, i og utenfor 
kirkekoret, for den positive responsen på vår 
deltakelse i dette programmet. Det setter vi 
stor pris på!» 

Vi i menigheten deler håpet sammen med 
familien at deltakelse i programmet kan 
bidra til en endring for Jonathan, og dermed 
også for de rundt ham.

Petter Uteligger sammen med 
Mette og Jonathan Gjermundsen.
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En orgelkomite er nedsatt og jobber 
med å sikre finansering av nytt orgel i 
Julebygda kapell.

        Tekst: Bengt Norbakken

Et instrument som skal stå i et vakkert kapell 
som Julebygda bør være i størrelsesorden 18 
registre med to manualer og pedal. Av disse 
registrene må det være overvekt av stemmer 
som støtter salmesangen og fungerer godt 
til gudstjenester, gravferder og vigsler. Et 
slikt instrument vil koste ca. kr. 2.230.000,- å 
anskaffe.

Siden juni 2013 har både enkeltpersoner og 
bedrifter kontaktet orgelkomiteen og tilbudt 

Orgelsaken i Julebygda kapell 
– nå nærmer vi oss målet!

seg å gi penger til dette formålet – og totalt 
beløper disse gavene seg til 1.760.000,-. Vi 
har i tillegg fått løfter på ytterligere 260.000,- 
i løpet av neste år. Dette er fantastisk gen-
erøst, og på vegne av orgelkomiteen (og også 
menighetskomiteen i Julebygda og Gand 
menighetsråd) vil vi gjerne uttrykke en takk 
for denne generøsiteten! 

Dette betyr at vi er nesten i mål. Ut fra 
dagens valutakurs mangler vi nå ca. 200.000,- 
for å få dette fullfinansiert. Så nå, kjære 
lesere, nå er det på tide å melde seg på hvis 
man skal rekke å bidra til realiseringen av 
dette instrumentet! Hjelp oss med å komme 
i mål innen jubileet i kapellet – det er kun ett 
år igjen til kapellet fyller 60 år – og det nye 
orgelet skal fylle kapellet med vellyd!

Trygve Skaug: Seine Natt 
Desember, Julebygda kapell 
lørdag 3. desember kl. 18.00
For femte år på rad legger Trygve Skaug ut på 
juleturné i samarbeid med Star of Hope. Med 
seg i bagasjen har han et brennende engasje-
ment for de som er vanskeligere stilt enn han 
selv, en rykende fersk plate og en julekonsert 
som har endt opp med å bli alt han har inni 
seg akkurat nå.
Trygve Skaug er kjent som soloartist og som 
vokalist og låtskriver i StMorritz. Sangene 
hans har de siste årene ligget mer enn 80 
uker på A-lista til NRK P1. På denne turneen 
favner han alt fra kjente julesalmer til nyere 
julemusikk. Alt tolket på Skaugs egen måte.

 – Jeg fikk en overraskelse idet jeg satt og le-
kte med et mollbluesarrangement og plutse-
lig havnet over i «Deilig er jorden», forteller 
Trygve. Alle arrangementer, tekster og nye 
melodier sprang ut fra dette øyeblikket, og 
har blitt jobbet frem over flere år. – Jeg kjente 
at julen for min egen del hadde druknet i alt 
mulig annet som ikke handler om jul, og jeg 
begynte arbeidet med å grave meg tilbake til 
julens innhold på nytt.

Gjennom disse årene har han arrangert 
mange av de klassiske julesangene, spesielt 
sangen «Her kommer dine arme små» har 
fått en ny mening og flere nye vers skrevet 
av Skaug selv etter at han var på en reise i 
slummen i Manila.

– Jeg følte at jeg visste hvem de arme små var, 
at det var de gutta jeg spilte basketball med 
i slummen i Manila, forteller han. – At det 
var hun moren på 17 år og hennes 1 år gamle 
barn som bodde en søppeldynge. Jeg følte 
veldig sterkt at den teksten måtte skrives om, 
noe jeg tok meg friheten til å gjøre. Jeg har 
fått god respons på denne.
Konserten er i samarbeid med organisas-
jonen Star of Hope som gjennom lokale 
arbeidere gir mer enn 30 000 barn skolegang 
hver dag. Trygve har i flere år engasjert seg i 
arbeidet.
– Jul handler om Guds gave til menneskene, 
sier han. Himmelen gitt til jorden. Men den 
handler også om at jeg må forstå hva det bør 
få bety i min hverdag. Jeg kan åpne opp for 
å la meg inspirere av Guds kjærlighet, og gi 
noe videre til folk som trenger det. Jeg som 
nordmann har masse penger som andre 
kunne hatt mer glede av enn meg. 
Konsertene er uten glitter og julenisser, gan-
ske enkelt med Trygve Skaug på en gitar.

– Det er en befrielse i det å kle av musikken, 
lag for lag, til du står igjen med en flott gam-
mel julesang og en ensom gitar å fremføre 
den på.
Platen Seine Natt Desember ble et av fjorårets 
mest streamede julealbum. Få med deg 
denne konserten.

«Årets beste julekonsert er 
ribbet for glitter og julenisser»

Gi din gave, og utfordre gjerne naboer, slekt 
eller venner! Bruk konto 3250.07.05093 
og merk innbetalingen «Orgel Julebygda 
kapell».
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Messias er Händels mest kjente verk, og er 
stadig meget populært særlig både i engel-
sktalende land og i verden forøvrig. Dets 
navn kommer av jøde- og kristendommens 
forestilling om messias (den salvede). Händel 
var selv kristen, og verket er en fremstilling av 
Jesu liv og dets betydning ifølge kristen lære. 

Teksten har, ulikt de fleste oratorier, ingen 
konkret handling, men består av utdrag fra 

Kom og nyt Händels «Messias» i Gand kirke, søndag 11. desember

Velkommen til en stemn-
ingsfull julekonsert med 
Hanne Sørvaag. 
        Tekst og foto: konsertkomiteen

Tirsdag 20. desember blir det ekte country-jul 
med melankoli og glede. 
Hanne har med seg gjesteartist Ole Alex-
ander Mæland og dyktige lokale musikere: 
Bjarte Mo på fiolin, Ilmari Hopkins på cello, 
Svein Olav Hyttebakk spiller gitar, Karl Dag 
Kjosavik på bass og piano og Stian Tønnesen 
på dobro og mandolin.
Det skal ikke stå på stemningen når du kom-
mer til Julebygda. På parkeringsplassen står 
ennå Julemarken fra «Det store Julespelet» og 
det er åpent konsertdagen kl. 18:00-21:00.
KONSERTEN ER UTSOLGT og konsert-

Kong Jakobs bibel (King James Bible) om Jesu 
komme. Oratoriet ble først fremført i påsken, 
men etter Händels død ble det vanlig å frem-
føre det i adventstiden.

Verket ble skrevet i rekordfart, og Messias ble 
komponert på 24 dager – fra 22. august til 
14. september 1741. Händel unnet seg ingen 
pauser i skrivingen, unntatt mat og søvn, og 
når han kom ut fra kontoret etterpå utbrøt 

han «Jeg har sittet ved den høyestes føtter».  
Verket ble fremført første gang 13. april 1742 
i Dublin. 

Gand kirkekor og Sandnes symfoniorkester er 
stolt av sitt årvisse samarbeid, og gleder seg til 
å presentere dette verket for publikum i Gand 
kirke søndag 11. desember kl 19.00. 

komiteen takker alle som har kjøpt billetter 
og gjør det mulig å arrangere årlige konserter. 
Som tidligere år går overskuddet uavkortet til 
nytt orgel i Julebygda kapell.
Konsertkomiteen oppfordrer de som ikke 
fikk plass på årets konsert å fylle setene på 

julekonserten til Trygve Skau 3. desember i 
Julebygda kapell og ikke minst «Det store Ju-
lespelet. Det skjedde i Julebygda...» sine dager 
14-18. desember.
Besøk oss på Facebook @julebygdkonsert. 
Julestemningen finner du i Julebygda i hele 
desember!

  
Velkommen til salmetime i menighetssalen onsdag 30.11. kl. 18-19. Denne gang 
med fokus på diakoni i salmene.
Marianne Mæland Rettedal og Per Sigmund Rettedal inviterer oss til uformel-
le, månedlige treffsted hvor vi får synge kjente og ukjente salmer fra Norsk 
Salmebok! 

Salmetime i Gand kirke
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flyktningenheten i sandnes søker

VENNEFAMILIER FOR ENSLIGE 
MINDREÅRIGE FLYKTNINGER
Enslige mindreårige flyktninger- hvem er de?
Enslige mindreårige flyktninger er ungdommer i alderen 16-20 år 
som har kommet til landet alene uten foreldre for å søke beskyttelse 
mot forfølgelse. 

Vi søker også vennefamilier til barn som har kommet til landet sam-
men med foreldre.

Hva er en vennefamilie?
Flyktningenheten i Sandnes kommune har ansvar for bosetting og 
oppfølging av enslige mindreårige flyktninger i kommunen. Vi søker 
etter vennefamilier eller enkeltpersoner som ønsker å bidra med hjelp 
og støtte til ungdommene. Vi søker personer som:
• Har interesse for ungdom med annen kulturell bakgrunn
• Kan støtte ungdommen i sin integrering i det norske samfunnet
• Kan møte ungdommen jevnlig for å snakke norsk sammen, gå på 
tur, delta på ulike aktiviteter/arrangementer, besøke hverandre osv.

For mer informasjon kontakt Frivillighetskoordinator i Sandnes 
Kommune. Linda Marthinussen tlf. 482 44 059 eller linda.marthinus-
sen@sandnes.kommune.no

Ingen jul uten Stille Natt Hellige Natt, og juletradisjonen 
er tilbake også denne førjulstiden. 
Fjorårets turné var helt utsolgt, så vær tidlig ute og sikre 
deg billetter allerede nå.

Tradisjonen tro legger julekonserten Stille natt hellige natt ut 
på turné i adventstiden, og besøker Gand kirke mandag 28. 
november.

I år som i fjor er fjorårets Stjernekamp-vinner Maria Haukaas 
Mittet med, det samme er årets Stjernekamp-aktuelle Marian 
Aas-Hansen, i tillegg til Alexander Rybak og Rune Larsen. 
Nyeste tilskudd er Hans Petter Moen som er kjent fra underhold-
ningsgruppen Cheezy Keys. Sammen med musikerne Jon-Willy 
Rydningen og Olav Torget, skal de igjen skape julestemning i 
kirker over hele Sør-Norge.

I samarbeid med Strømmestiftelsen
Stille Natt Hellige Natt arrangeres i samarbeid med Strømmestif-
telsen. Hjelp til selvhjelp er bærebjelken i stiftelsens arbeid for å 
bekjempe fattigdom. Strømmestiftelsen støtter opp om utdan-
ning for å motivere utvikling av enkeltmennesker, lokalsamfunn 
og land – for å gi mennesker tro på at iherdig egeninnsats skaper 
varige resultater. 

Stille Natt Hellige Natt har opp gjennom årene bidratt med over 
10 millioner kroner til Strømmestiftelsen, som er aktiv både i 
Asia, Latin-Amerika og Afrika.
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Gudstenesta startar kl. 11.00.
Offeret går til drift av kapellet. 

Datoar i 2017:
8. januar
5. februar
5. mars

Pensjonisttreff på Malmheim Bedehus 
Lørdag 3. desember  kl. 14.00.
General Hjalmar Sunde tar for seg “tanker om den kalde krigen.”
Vi serverer “Imsens smørbrød”. 
Inngang kr. 100,- Velkommen!

Juletradisjonen Stille Natt Hellige Natt 
på turné også i år

Gudstenester i Brekko kapell 2017

2. april
7. mai
4. juni
3. september
1. oktober
5. november
3. desember
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TID &
STED

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

petrus
Klubb for mennesker med forskjellige slags 
hjelpebehov.
Samlinger siste torsdag i måneden fra 18:30 – 
20:00 i Gand kirke.
Kontaktperson: Diakon Magne Bjåstad.
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 
Diakon Magne Bjåstad. 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 Kl. 17.00  -  17.45 i kirkestua. knøttesang. 
Sang tilbud til barn i alderen 1 - 4 år sammen 
med en voksen. Kontaktperson: Bengt Norbakken 
tlf.51603846.

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

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

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

Tirsdag Kl. 20:00-22.00 gand kirkekor. Voksne. 
Dir. Bengt Norbakken. 
Kontaktperson for kirkekoret: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46. 

åpen familie
Samlinger for store og små familier 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

Døde:
Tåle Fredrik Bøhmer
Gunn Margrethe Krakestad
Ester Skjæveland
Reidun Hansen
Ingeborg Marie Time
Arnt Årsvold
Elna Håland
Tor Magne Undheim
Ingebjørg Myklebust
Bertha Sigurdsen
Ola Stokkeland
Gerd Judit Skaar
Elfrid Bjerga
Aasa Nylund
Astrid Tranøy
Arne Sømme
Anne-Margrethe Elin Frøland
Margrete Laurense Stølsvik
Ruth Lindmark

Døpte:
Herman Reppe
Vilde Johanesen Tungland
Selja Voll Kviljo
Elias Dyvik Sandanger
Henrik Hetland
Ellinor Hilde Hogsnes Rødland
Oda Endresen Søreng
Martine Endresen Søreng
Sondre Knudsen Apeland
Dyveke Elida Grytten
Sanna Hagen
Teodor Borsheim Sandberg
Karoline Storesund
Lykke Mathea Vestbøstad Berentsen
Amanda Pinches Iversen
Isak Ims Jakobsson
Ivar Nicolaj Jensen
Steinar Henriksen Lea
Runa Balazs Lillejord
Mila My Harestad Nguyen
Benjamin Turøy Runestad
Nora Gustavson Sandstøl
Nova Todnem Undeland
Alvar Sørheim Fjermestad
Håkon Ravndal Grønnerød
Aurora Håstø
Leah Omdal
Charlotte Filippa Eikeri
Amalie Espedal
Lyla Harkin
Steffen Andreas Lillejord-Rake
Elias Skår

Karen Næss Tveit
Aleksander Westlye Veire
Matheo Bolstad Østerhus
Erle Moseid Overen
Benjamin  Zeiler-Sørensen
Amalia Åshild Veltman
Daniel Øyvind Veltman
Nathaniel August Bærem-Strøm-
land

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vigde:
Christine Henden og Håvard Støile-
hommen
Christine Hidle Fredriksen og Dag-
finn Mundal
Kjersti Mikkelsen og Bjørn Vere
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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

Postboks 1078, 4391 Sandnes    besøksadr. Gamleveien 23, Lura 

4LURA TRYKKERI AS
Tlf. 51 70 71 50 • post@luratrykkeri.no
www.luratrykkeri.no

Torsdag 6.oktober var det stor 10-års-
jubileumsfeiring for Crux oppfølgings-
senter. Invitasjon til jubileumsfest kom 
fra Crux sine trofaste ansatte; Kjetil 
Tjessem, Asgaut Nordbø, Elisabeth 
Håmsø, Siv Klepp og Randi Skretting 
Mydland.

        Tekst: Gunther Theiss
        Foto: Magne Bjåstad

Crux – kirkens sosialtjeneste, er medvandre-
re , støttespillere og en ressurs for mennesker 
som ønsker en vei ut av rus og kriminalitet. 

Siden Crux-huset ligger i Jonas Lies gate i 
Gand sokn, og er en viktig samarbeidspart-

Crux fyller 10 år i år

ner for Gand menighet, var diakon Magne 
Bjåstad og sokneprest Gunther Theiss blant 
de inviterte. Det var stor stas å få være 
sammen med Crux og deres venner, støtte-
spillere og samarbeidspartnere denne dagen. 

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa had-
de gode ord til ansatte, frivillige og brukere. 
Byprest Rune Skøyen og virksomhetsleder på 
Crux Kjetil Tjessem la frem den spennende 
Crux-historien og Kjetil viste en meget god 
ny film om Crux (som garantert vil bli vist på 
gudstjeneste i Gand). 

Det var lærerike faglige foredrag, god mat, 
prestisjetung yatzy-turnering med gjeve pre-
mier, og mange hyggelige mennesker samlet 
denne dagen. 

Vi gratulerer Crux hjertelig med jubileet, og 
ser frem til videre godt og nært samarbeid 
de neste 10 år! Vær gjerne med og be for 
arbeidet som gjøres i Crux, for de ansatte, 
brukerne og veien videre.

Crux er kirkens sosialtjeneste Det finnes alltid 
muligheter.Crux Jubileumskake til Crux-leder Kjetil Tjessem.

Crux ansatte f.v. Asgaut Nordbø - Randi Skretting Mydland - Siv Klepp - Kjetil Tjessem - Elisabeth Håmsø.



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

Cathrine Eide Risdal
Ungdomsleder
E-post: cathrine.risdal@sandnes.kirken.no
51 60 38 45 / 916 93 462

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Tlf: 51 60 38 49 / 489 97 125
E-post: 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

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

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

konTakTInformaSjon
Vi har åpent kontor hver dag fra 
kl. 09:00-15:00. Tirsdag kl.10:30-15:00 
(fordi vi har stabsmøte fra 09.00 - 10.30)

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

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

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

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

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

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

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

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

GanD mEnIGhETSbLaD

ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

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

Bankgirokonto: 3250.07.05093

trykk: Lura Trykkeri

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

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

TILSTEDE

frist neste 
menighetsblad

19. januar, 
Utgivelse 2.februar

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

Astrid Harbo
Prostiprest/menighetsprest Ganddalen menighet: 
E-post: astrid.harbo@sandnes.kirken.no
975 06 151
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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 6. november - Allehelgensdag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Günther Theiss og Bengt Norbakken. 
Luk. 6, 20-23. MIDTi3. Gand kirkekor. 
Messingkvartett. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Søndagsskole. Mini-
KRIK. Kirkekaffe.

Kl. 19:00: Aftensang og Allehelgenssamling 
Günther Theiss, Astrid Harbo, Magne Bjåstad 
og Bengt Norbakken. Sang av Marianne 
Mæland Rettedal og Per Sigmund Rettedal. 
Trond Hardeng: «Hvordan takle sorgen?» 
Bevertning.

Søndag 13. november – 26. s. i 
treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken. Luk 13, 10-17. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Forsangere 
og band. Søndagsskole. Mini-KRIK. 
Kirkekaffe.

Søndag 20. november – Domssøndag/Kristi 
Kongedag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Kristine Skree Kristiansen, byprest og Bengt 
Norbakken. Joh. 9, 39-41. Takkoffer til Crux 
oppfølgingssenter. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 27. november – 1. s. i advent
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste ved Kristine Skree 
Kristiansen og Bengt Norbakken. Speidere og 
Elim Brass deltar. Matt. 21, 1-11. Takkoffer 
til KFUK-KFUM speiderne.Mini-KRIK. 
Kirkekaffe.

Søndag 4. desember – 2. s. i advent
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Günther Theiss og Bengt Norbakken. Band 
og forsangere. KRIK deltar. Takkoffer til 
KRIK. Søndagsskolen har julefrokost og 
verksted. Kirkekaffe.

Søndag 11. desember – 3. s. i advent
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 «Vi synger julen inn» med kirkens 
kor, Günther Theiss, Bengt Norbakken 
og instrumentalister.Takkoffer til 
menighetsarbeidet.. Kirkekaffe.

Søndag 18. desember – 4. s. i advent
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Luk. 1, 46-55. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Julaften 24. desember 
På julaften har vi tre familiegudstjenester 
i Gand kirke. Luk. 2, 1-20. Gudstjenestene 
er ved Kristine Skree Kristiansen og Bengt 
Norbakken. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.  
NB! Parkering ved Sandved skole og 
Sandneshallen. 
Kl. 13:30 Sandved skolekorps og GGmini 
deltar. 
Kl. 14:45 Ganddal skolekorps og GG jr deltar. 
Kl. 16:00 Stangeland skolekorps.og GG 
ungdomskor deltar

1. Juledag  25. desember
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste ved Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Joh 1,1-14. 
Gand kirkekor og stort orkester medvirker. 
Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt i 
Tyrkia.

Søndag 8. januar – Kristi Åpenbaringsdag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Matt. 2, 
1-12. Günther Theiss og Bengt Norbakken. 
Takkoffer. Kirkekaffe.

Søndag  15. januar – 2. s. i åpenbaringstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Matt. 3, 13-17. 
Takkoffer. Søndagsskole. Kirkekaffe

Søndag  22. januar - 3. s. i åpenbaringstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansent og Bengt Norbakken. . Joh. 
2, 1-11. Takkoffer.Søndagsskole.  Kirkekaffe.

Søndag  29. januar - 4. s. i åpenbaringstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Luk. 18, 35-43. 
Takkoffer. Kirkekaffe

Julebygda kapell
Søndag 6. november - Allehelgensdag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Kristine Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Luk. 6, 20-23. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Kl. 13:00 Dåpsgudstjenesteved Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren

Søndag 20. november - Domssøndag/Kristi 
Kongedag
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med nattverd 
ved Günther Theiss og Ingvar Lygren. 
MIDTi11 Lys-Våken deltar. Joh. 9, 39-41. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.  Kirkekaffe.

Søndag 4. desember – 2. s. i advent
Kl 11:00 Gudstjeneste ved Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren. Joh. 14, 1-4. 
Takkoffer til KRIK. Søndagsskole. Kirkekaffe.

Julaften 24. desember
Kl. 14:00 Julaftensgudstjeneste ved Günther 
Theiss. Luk 2, 1-20. Korps. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.

1. Juledag 25. desember
Kl. 11:00  Se Gand kirke kl. 11.00

Søndag 15. januar – 2. s. i åpenbaringstiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Matt. 3, 13-17. Takkoffer. Søndagsskole.

Søndag 29. januar - 4. s.i åpenbaringstiden
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med nattverd 
ved Kristine Skree Kristiansen og Ingvar 
Lygren.MIDTi8 Tårnagenter. Siri Ueland 
Chancy.
Luk. 18, 35-43. Takkoffer.

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

Søndag 13.november – 26. s. i 
treenighetstiden
Gudstjeneste med nattverd ved Günther 
Theiss.
Søndagsskole.

Søndag 27. november – 1. s. i advent
Gudstjeneste med nattverd ved Astrid Harbo. 
Søndagsskole. 

Søndag 11. desember – 3. s. i advent
Vi synger julen inn.
Astrid Harbo. Søndagsskole. 

Julaften 24. desember kl. 15.00 
Gudstjeneste. Astrid Harbo. 

Søndag 8. januar  - Kristi Åpenbaringsdag
11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo

Søndag 22. januar – 3. s. i åpenbaringstiden
Familiegudstjeneste. Astrid Harbo. MIDTi6.  



MIDTi0: Dåpskurs disse onsdagene: 30.nov., 
14.des., 25. jan., 22. febr.
Oppstart av babysang: Gand kirke ons. 
11.01. Ganddal tors. 12.01. 

MIDTi2: Samling i april/mai for 2015-kullet.
      
MIDTi3: Sprell levende. Gand kirke søn. 
6. nov. For 2013-kullet på Stangeland og 
Sandved.

MIDTi4: 4-årsfest. Ganddalen 16. og 19. 
februar. Gand kirke 9. og 12. mars. 
For vår-2013-kullet på Ganddal, Sandved, 
Stangeland (f. 01.01.-30.06.2013)

MIDTi6/7: Kirkerottekurs i Ganddalen 
20.-22. januar og i Gand kirke 9., 16. og 
23.februar. For 2010-kullet (på Ganddal + 
Sandved og Stangeland) Julebygda kapell 7., 
14. og 21. mars. For 2009 og 2010-kullet på 
Malmheim og Soma

MIDTi høst 2016 / vår 2017

Underholdning i Gand sokn denne vinteren:

mCASH er 
kommet for å 
bli
Gand menighet har tatt i bruk mCash, 
som er en betalingstjeneste via app for 
mobil og nettbrett.
Vi har to menyer; en for offer og en for 
kontingenter. 
Vi håper dette vil etter hvert minske 
køen på betalingsautomaten, og sørge 
for en mer smidig ofring i gudstjenesten. 
Du kan enkelt gi din gave fra mobilen 
mens du sitter i stolradene og lytter 
til fin musikk. Du kan også benytte 
mCASH til å betale kontingenter til kor 
og deltakeravgifter til trosopplæringstil-
takene MIDTi.
Du finner  QR koder på hjemmesiden, 
facebook (Gand Menighet), menighets-
bladet og andre steder i kirken. 
Så - Last ned mCash app’en i dag!

mCASH QR 
kontingenter og 
avgifter Gand.

mCASH QR 
offer Gand.

MIDTi8: Tårnagenthelg 28.-29. januar i 
Gand kirke for 2008-kullet i hele sognet.

MIDTi10: Kode B i Gand kirke. 16.-17. juni 
for 2007-kullet i hele sognet.

MIDTi11: LysVåken i Julebygda kapell 19.-
20. nov. for 2005-kullet på Soma og Malm-
heim. Gand og Ganddalen har allerede hatt 
sine LysVåken-arrangement denne høsten.

MIDTi13: Skillz i Gand kirke 19. mai, for 
2004-kullet i hele sognet.

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


