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leder

Jeg har lært mye nytt de siste månede-
ne. Det har vært krevende, utfordrende 
og lærerikt å være kirke i en tid hvor vi 
har måttet gjøre det meste på en annen 
måte enn vi er vant til. 

Først kunne vi ikke ha gudstjenester i det 
hele tatt, da måtte vi lære å lage digitale 
møtepunkt. Så kunne femti mennesker 
samles, da var det utfordrende å finne ut 
hvordan vi kunne unngå å avvise noen. 
Nå kan vi samles 200 til gudstjenester og 
andre samlinger og kjenner at det er godt å 
være «mange», få oppleve å være en del av 
et større fellesskap igjen. Og så håper vi at 
vi snart kan samles som normalt til fullsatt 
kirke og kjenne på gleden over at det yrer 
av liv både på søndager og andre dager. 
Og selv om vi nå er «nærmere normalen» 
enn vi har vært på lenge, og vi gleder oss 
over det, er det også noe jeg ønsker å ta 
med meg fra de siste månedene. Da vi ikke 
kunne møtes til gudstjenester, hadde vi 
åpen kirke flere ganger i uken. Dit kom to, 
tre, fire eller fem for å be sammen og tenne 
lys, og noen ganger ble det gode samtaler 
rundt lysgloben i kirkerommet. Det å sam-
les i en liten gruppe, kjenne på nærheten til 
Gud og til hverandre, ble fint og sterkt. Det 
å kunne legge fram for Gud det vi tenkte 
på, alt fra verdenssituasjonen til våre små, 
private gleder og sorger var trygt og godt i 
en tid hvor vi følte oss urolige og sårbare. 
Jeg håper vi kan fortsette å møtes på denne 
måten, og få kjenne Guds og hverandres 
nærvær.

Og så møtte vi folk, selv om det ikke var 
så mange på en gang. Folk stakk innom 
på kontoret for en prat, vi hadde hyggelige 
samtaler med folk utenfor kirken og vi dro 
på besøk da det ble åpnet for det. 
Kanskje ble vi litt flinkere til å se enkelt-
menneskene disse månedene? Det håper 
jeg også vi kan fortsette med, ikke bare vi 
som jobber i kirken, men alle oss som er en 
del av menighetsfellesskapet. Snakk med 
din nye nabo, inviter til en kopp kaffe, spør 
om ungene har lyst til å bli med i barne-
koret eller speideren eller fotballen. Hils 
på noen nye på kirkekaffen, sett deg på et 
annet bord enn du pleier. 

Det gjør godt å bli sett, det trenger vi alle. 
Men det gjør godt å se også. Vi lærer noe 
nytt, får kanskje nye venner, opplever at 
vi er en del av et større fellesskap. Og det 
trenger vi alle! 

  God høst!

Vi er glade for at det til nå er omlag 
10 personer som har meldt seg til å 
være flerkulturell venn, blant disse er 
kvinner, menn og familier med barn. 
Vi ønsker å ha med flere, og veldig 
gjerne unge menn. 
Vi søker både deg som er født og 
oppvokst i Norge, men også deg 
som har bodd her en stund. Vil du 
bli med, så ta kontakt med Diakon 
Magne mb433@kirken.no om du har 
spørsmål. 

Hva er dette? 
På vennetreffet 26. oktober kl.17.30 på 
BådeOg, vil du bli informert om hva du 
kan gjøre som flerkulturell venn, hvor ofte 
en møtes og hva en kan finne på. Det vil 
også bli servert et varmt måltid, tilberedt av 
BådeOg-cafeen. Det koster ingenting å være 
med på vennetreffet. 
Det viktigste denne kvelden er å få infor-
masjon, treffe sin nye venn og starte et nytt 
flerkulturelt bekjentskap. 

Bli med på 
flerkulturelt 
vennetreff!

Av: Astrid Harbo, 
Sokneprest

Hvorfor?
Hensikten med arrangementet er å bygge re-
lasjoner og skape gode møteplasser, forebygge 
ensomhet og utenforskap, integrere og hjelpe 
mennesker i det flerkulturelle miljøet til å bli 
kjent med norske.

Hvordan?
I forkant av vennetreffet vil arrangørene prøve 
å koble de som har sagt de vil delta - sammen 
med en som trenger en ny norsk venn. Blant 
andre vil Flyktningeenheten i Sandnes hjelpe 
oss med denne oppgaven. 
Du og din nye venn kan f.eks. møtes annen-
hver uke, men hyppigheten avgjør dere selv. 
Mer om hva du gjør som flerkulturell venn 
får du vite på BådeOg mandag 26. oktober 
klokken 17:30. 

Veien videre?
Våren 2021 vil vi i samarbeid med KIA – 
Kristent Interkulturelt Arbeid, invitere til en 
kveld med erfaringsdeling, der alle som har 
vært med kan møtes og dele erfaringer om 
hvordan det har vært å delta. 
Vennetreffet vil ta smittesituasjonen med cov-
19 på alvor og gjennomfører treffet i tråd med 
gjeldende reglement. 

28. november blir det julemesse i 
Gand kirke. Akkurat hvordan dagen 
blir vet vi foreløpig ikke, men hold 
av hele formiddagen til dette kjekke 
arrangementet.

Julemessa er en viktig tradisjon i Gand! 
Det er en flott anledning for fellesskap på 
tvers av generasjoner, der både unge og gamle 
kan delta. 

Julemesse 2020
Selv om programmet foreløpig ikke er klart, 
kan vi friste med at det pleier å være café med 
masse god mat, flere loddtrekninger med vir-
kelig flotte gevinster, nydelig sang og musikk 
fra barnekor, og er du heldig kan du gjøre 
ferdig hele julebaksten din her! 

Mer informasjon om årets Julemesse kommer 
på www.gand.no, på Gand Menighet sin 
facebook-side, og på oppslag i kirken. Følg 
med, og vel møtt! 
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Av: Håvard Høie, Kapellan

Det vi deler, 
vokser alltid
Jesus sa «Jeg er kommet for 
at dere skal ha liv og overflod». 
Dette viste han ved å undervise og 
praktisere et viktig prinsipp. Dette 
prinsippet kan oppsummeres slik: 
«Det vi holder fast ved, minker all-
tid. Det vi deler ut, vokser alltid.»

Dette skjedde hele tiden der Jesus var. Et 
eksempel på dette er den gangen det var 
samlet mange tusen mennesker som hørte 
på Jesu undervisning. Det begynte å bli 
sent på dagen og det var tid for mat. Dis-
iplene sa da til Jesus «send folket fra deg, 
så de kan dra til landsbyene og kjøpe seg 
mat.» Disiplene tenkte dersom alle ordner 
seg selv med mat har vi løst problemet, 
men Jesus tenkte annerledes. 
Han tok de to fiskene og fem brødene, tak-
ket for dem, og begynte å dele ut. Disiplene 
ville selv holde fast ved de to fiskene og 
fem brødene, men Jesus ville vise at i Guds 
rike så vokser det man deler, og det man 
holder for seg selv minker. 

Jeg kjenner meg igjen i disiplene. Det 
virket jo egentlig mest logisk å gjøre slik 
de gjorde. Vi spiser vårt eget og andre får 
ordne seg selv. De hadde en knapphets-
mentalitet. Hvis vi holder fast på det vi har, 
har vi nok til oss selv, men Jesus gav dem 
et eksempel på hvordan hans rike fungerte. 
Han delte ut fisken og brødet og med det 
viste han hvordan Guds rike er et rike av 
overflod. 

Jesus deler fortsatt i overflod fra sitt rike. 
Det Jesus gir overgår våre forventnin-
ger. Han snakker om livet, om lyset, om 
sannheten og evig liv. Den virkeligheten 
han kommer med klarer vi ikke engang å 
begripe i mer enn små glimt om gangen. 
Denne virkeligheten inviterer Jesus oss inn 
i og sier «følg meg.» Han vil at vi skal bli 
kjent med ham og dele hans overflod med 
andre.Mye flott å kjøpe på julemessa.
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Somme tider kan det vere ei ut-
fordring å finne eit tema å skrive om. 
Andre tider ligg det noko heilt opp i 
dagen og viftar kraftig med armane. 
Tilstede lurte på om me skulle la 
Covid-19 gå forbi, skriverier om 
temaet har ikkje vore mangelvare. 
Men, redaksjonen kom fram til at det 
ville vore underleg ikkje å nemne i det 
heile noko som har dominert kvarda-
gen i så stor grad. 

        Skribent: Øystein Lemvik
        Foto: Privat
 
«Fem på gata»
Skribenten tok difor telefonen fatt, for å høyre 
litt med kyrkjelyden om korleis dei siste måna-
dane har vore. Det vart tre spanande samtalar 
med personar frå litt ulike stader i livet.

Lars Joshua Vigesdal (16) sin første tanke, på 
spørsmålet om korleis tida har vore, var at han 
faktisk har fått meir tid til arbeid rundt kyrkja. 
- Eg er engasjert både i FAB og Nikko, og har 
hatt ganske mykje fritid bunde opp i frivillig ar-
beid. Då samfunnet stengte ned, og heimeskule 
vart normen, fekk eg betre tid til det arbeidet. 
Av den litt eldre garde merka Solfrid Rettedal 
Furenes og Rolv Ordin Furenes (begge 66) 
noko av det same. Talet på aktivitetar sank, 
og fritida auka. Men det var ikkje heilt utan 
kostnad. 

- Me er jo begge i risikogruppa, peika Solfrid 
på, og ikkje minst Rolv som har hatt ein større 
operasjon i hjarta nyleg. Me har difor ikkje 
tort å sosialisere i særleg grad, og har óg halde 

Korleis vert livet i kyrkja 
endra av korona?

avstand til barn og barnebarn. Det har vore tøft 
å oppleve – både å ikkje kunne omgås dei som 
vanleg, og det ikkje å kunne stille opp og hjelpe 
familie og vener når det kunne vore naudsynt. 
Mellom anna kunne me ikkje stille opp slik me 
ønska for vener som mista ein son. Me har sagt 
nei til mykje denne tida, og det har vore vondt.
Unni Bergtun Meyer og Sven Erik Meyer (40+) 
har óg redusert på det sosiale.
- Me er ikkje i risikogruppe sjølv, men me har 
familie som er, og difor har me kan hende vore 
litt meir nøye med reglar for smittevern enn 
andre. Men me har merka at me fekk betre tid. 
Sidan det ikkje var levering i barnehage, ikkje 
fritidsaktiviteter, og heimekontor, har me fått 
senka pulsen. Ungane sakna venene, spesielt i 
starten, men me har fått betre tid saman som 
familie.

Tid heime
Ein ting Tilstede merkar seg i svara som kjem, 
er at tid går igjen. Lars Joshua, til dømes, peiker 
på korleis avlysingar har gitt han meir tid. 
- Me har fått planlagt meir til Nikko på nett, 
og i tillegg har eg fått tid til å skaffe meg meir 
kontroll og system på det eg gjer.
Og både Meyer sine og Furenes sine nemner at 
hagen har vorte meir i bruk. 
- Hagen har vel aldri vore så fin som no, seier 
Solfrid, for me har halde oss heime. Me har óg 
snakka meir med dei næraste naboane over 
gjerdet, og det har vore fint. Rolv skyt inn at 
sidan hobbyar og aktivitetar ikkje har vore 
prioritert, har dei og fått meir tid til kvarandre. 
– Og det er ein god ting, legg han til. 
Meyer sin hage har kan hende vore finare før, 
men meir i bruk har han heilt klart vore. – Det 
er jo greit å ha hagen, når ein er mykje meir 
heime. Det har jo vore mindre fellesskap samla 
som kyrkjelyd, og det har me sakna. Men me 
har som sagt fått meir tid saman heime. Og 
mellom anna sundagsskulen har vore flinke 
med å legge ut snuttar og filmar på YouTube, så 
noko kyrkjeleg har det vore.

Fellesskap med kyrkjelyden
- Fellesskapet har me sakna, seier Solfrid, me 
har ikkje tort å søke kyrkjelyden. Gand er ein 
stor kyrkjelyd, og det vert mange folk, noko 
som vert opplevd som for risikabelt no. Men 
me har sakna det, spesielt nattverden. Den eine 
gongen eg har vore med på nattverd det siste 
halve året var i ei kyrkje i Bergen, då Rolv vart 
operert. Det var femten personar der, så det 
kjentes meir trygt. Ellers har me jo og kunne 
få med gudstenester, andaktar og konsertar 
digitalt. Me har hatt familiesamlingar på nett, 
der me har kunne snakke saman, og hatt ulike 
opplegg, det har vore kjekt. 
- Kan hende me må tenke litt i kohortar fram-
over, seier Sven Erik, slik at ein ikkje samlast 
som heilskap enno. 
Grupper kjem og opp i samtalen med Lars Jos-
hua, som nemner at han har merka kor mykje 

større kyrkjelyden er. 
- Me får eit brev med nyhende no, og då ser eg 
kor mange forskjellige grupper det faktisk er i 
kyrkjelyden. 

Sakn
Tilstede lurer litt på om det er noko ein har 
sakna frå kyrkja denne tida.
- Ikkje så mykje, meiner Lars Joshua. Gudste-
nester var eit sakn i starten, men etter kvart har 
ein fått meir til på digitale flater, så det er ikkje 
noko som slår meg med ein gong.
- Me merker jo at kyrkja og er bunde av reglar, 
så det er jo ikkje store rommet dei har, peiker 
Rolv på. Samstundes er det jo fleire som er 
åleine til vanleg, og det er nok viktig å oppsøke 
desse no. Me har og høyrt at det finnes nokon 
som har hatt langvarig sjukdom, som ikkje har 
høyrt frå kyrkja på lenge. Slike kunne det vore 
verdt å besøke no.
- Einsemd er det jo mange som kjenner på til 
vanleg, seier Lars Joshua. Det er noko me kan 
ta med oss vidare når kvardagen kjem attende, 
at me er fleire som har fått kjenne litt på korleis 
det kan vere å vere åleine. 
- Det ville vore godt om me kunne senke nivået 
på aktivitetar og når kvardagen kjem, seier 
Sven Erik. Å senke tempoet litt, og oppdage 
nærmiljøet har vore positivt. Me er jo samstun-
des opptekne av å halde på ein viss normalitet 
no, så ikkje heile Covid-perioden vert ein 
unntakstilstand og ungane får eit usunt forhold 
til bakterier.

Staben i Gand
Tilstede hadde no fått høyrd frå medlemmer i 
kyrkjelyden, men kva med dei tilsette? Dei fles-
te som kjem til kyrkja gjer det i fritida si, men 
det er jo óg dei som har dette som arbeidsstad. 
Tilstede tok difor kontakt med denne gruppa 
tilsette.
-  Det har vært en stor utfordring, skriv 
frivillighetskoordinator Margrete Børsand. Jeg 

Thomas og Tormod jobber med å få på plass 
direkte strømming av gudstjenestene, slik at flere 
kan få delta uten å være tilstede i kirken.

Solfrid Rettedal Furenes og Rolv Ordin Furenes
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savner fellesskapet, det å møtes uformelt uten 
å være redde. Vi trenger å møtes for å merke at 
fellesskapet lever. 
Namnesøster og kateket Margrete Haualand 
peiker óg på det same. – Det sosiale felleskapet 
betyr mye, skriv ho. Kantor Bengt Norbakken 
er og i same leia. - Jeg savner møtepunktene, 
klemmene, de sosiale lag uten å måtte tenke 
smittevern hele tiden. Jeg savner rett og slett 
trykket fra folk.
Vidare peiker han på at nedstengninga var 
tung. - Det var med tungt hjerte vi droppet kor, 
orkester og gudstjenester i vår – selv om det var 
det eneste riktige å gjøre. Og jeg har tjeneste-
gjort i mange gravferder, vigsler og dåp hvor 
restriksjoner på reise og antall tilstede har vært 
en ekstra belastning for de nærmeste – og jeg 
forstår den sorgen og fortvilelsen over ikke å 
få være sammen med alle sine i livets viktigste 
stunder. 
Margrete Børsand nemner at ho var på andre 
sida av det siste – mor hennar på 89 år gjekk 
bort i slutten av juli. – Det var forferdelig med 
alle Covid-hensyn som måtte tas med seks søs-
ken og stor familie. Vi er 40 stykker bare med 
de aller nærmeste. Når en kun kan være 50 i 
kirken, er det utfordrende. Og selv om det var 
uventet at mor døde, er det lettere å akseptere 
enn for dem som har opplevd tragiske dødsfall 
i samme periode.

Endringer
Så utfordringar har det vore for staben. Har 
dette gjort noko med korleis ein tenker kyrkje-
lyd, lurer Tilstede?
- Ja, det blir større fokus på en målgruppe om 
gangen, seier Kateket Margrete, begrensninger 
på antallet fører til det. 
- Jeg tror ikke nødvendigvis folk kommer tilba-
ke av seg sjølv. Folk har fått andre vaner, i min-
dre fellesskap, og i familien, og ser kanskje ikke 
nødvendigheten av et større, seier Børsand. 
- Det har gitt oss en del tanker og utfordringer 
rundt det å være menighet, peiker Bengt på, 
digitale plattformer er suverene og gir oss an-

13 år med 
Petrus-gleder
Helga Mauland Eidevik er en av de 
trofaste medarbeiderne i Gand og 
Ganddalen menighet, og hun har vært 
med som leder i Petrus i 13 år. Midt i 
korona-tiden ble Helga 80 år!

        Tekst: Magne Bjåstad

Petrus er en klubb for mennesker med ulike 
hjelpebehov, som møtes i kirken siste torsda-
gen i måneden. Da er det først samling med 
sang, bønn og bibelfortellinger, før de spiser 
tomatsuppe og har annen underholdning. 

Bakgrunnen for at Helga engasjerte seg i dette 
arbeidet, startet med at hun jobbet på Sand-
nes læringssenter og voksenopplæringen. 
Der var det spesialundervisning som stod på 
timeplanen. Hun visste at noen av de som 
gikk der var med i Petrus, så da kom lysten til 
å bruke pensjonisttiden med å bidra i dette. 
Hun ja til å være med som leder når noen 
spurte. Det var jo litt trist å forlate disse men-
neskene når jeg sluttet i jobben, så det fristet å 
fortsette med noe tilsvarende, sier Helga.
«Det kjekkeste med dette inkluderingsarbei-
det, er å få frem at ALLE mennesker viktige 
og verdifulle for Gud, og det å bli møtt med 
smil og glede. Å få være med og gi en opple-
velser av å være verdifull og elska av Gud, det 
gir meg mye glede og takknemlighet tilbake», 
sier Helga. 

Av spesielle minner tenker hun gledelig tilba-
ke på prosesjoner inn i kirka der noen av og 
til «slåss» om å få bære korset. «Det har brent 
seg inn hos meg og gjort sterkt inntrykk», sier 
Helga. Også de gangene vi har dramatisert 
bibeltekster har vært fine! 

Gand menighet er heldige som har gode 
medarbeidere som Helga, og håper at Petrus 
kan fortsette å være et fargerikt og berikende 
fellesskap for vår kirke i mange år fremover. 

dre nedslagsflater som vi ikke har vært gode på 
tidligere. Samtidig må vi ikke glemme at det er 
mange som vi ikke klarer nå på digitale flater. 
Og konserter, kor og gudstjenester er uansett 
best «live».
- Vi må være mer på hugget og for eksem-
pel streame gudstjenester, mener Margrete 
Børsand, og vi må være kreative med tilbud 
for å kunne samles. Dette har vært spesielt 
utfordrende med tanke på de internasjonale 
vennene våre, som har mye bagasje, og som 
nå blir gående alene. Her må vi kunne komme 
med tilbud, så de ikke blir alene med tunge 
tanker. 

Positivt da?
Tilstede lurer vidare på om det har vore noko 
positivt med perioden me har vore – og fram-
leis er – i?
- Det har vært deilig med pause fra aktiviteter, 
og kunne kose meg med radiogudstjenester og 
FaceBook-gudstjenester med god samvittig-
het, nemner Margrete B. Dessuten har jeg hatt 
bedre tid til å ha kontakt med frivillige, en til 
en. Både på turer og med telefonen.
- Det har vært mindre stress, og vi har hatt 
mer tid sammen som familie, skriv Bengt, og 
dessuten har jeg fått bedre tid til å fordype meg 
i faglige ting – som øving, og å skrive musikk. 
- Det har vært mer fokus på det som skjer 
lokalt, inkludert kirken, meiner Margrete H, 
og i noko same leia peiker Bengt på at Norge 
er et vakkert land. – Håper mange har opplevd 
det, og opplever mer av Norge også uten 
reiserestriksjoner. Han nemner høgdepunkt 
som Gildeskål, kjent for Elias Blix, og Petter 
Dass-museet på Alstadhaug.
Tilstede takkar aller nådigast for svara, og skri-
benten tenker for seg sjølv at han skulle gjerne 
gitt dei alle ein klem - noko alle nemner at dei 
saknar. Men for nå får det vere med ideen, samt 
eit «lukke til» i tida framover. 

Ungdommene pyntet 
med lys før påskens 
forhåndsinnspilte 
andakter.

Begravelser i korona-tiden oppleves ekstra tungt. Her synger fire jenter fra Ungdomskoret GG, med 
en meters avstand men likevel nydelig tilstedeværelse.



6

Me set i den lyse og trivelege stova 
til Margunn og Sigmund Håland og 
ser utover dei vide «Fields of Gold» 
på garden Lea i Julabygda. Sjølv på 
eit Jæren som er vide kjend for si 
dugnadsånd og innsatsvilje, er denne 
bygda midt i matfatet eit episenter 
for frivillig innsats, og kan vera eit 
føredøme for andre bygder på mange 
områder.

        Tekst: Tor Gunnar Gloppen
 
I så måte er Margunn og Sigmund gode 
eksempel på kva enkeltmenneske kan få til 
gjennom eigen innsats og samarbeid med 
andre på brei front. Margunn er nå i 70-åra, 
(ref. reportasje frå Kapellrittet i Sandnespos-
ten 29.aug) og Sigmund er i skrivande stund i 
60-åra. Enn så lenge.
Ei kort oppsummering av deira involvering i 
lokalsamfunnet i Julabygda tek oss innom eit 
breidt spekter av frivillig innsats både innafor 
kristenmiljøet og andre samarbeidsarenaer 
i bygda.  Det kan nemnast i fleng: bedehus, 
korps, bygging og leiing av grendahus, barne-
lag, julespel, kyrkjekaffi og andre kyrkjeaktivi-
tetar. Skrifta på veggen vert vist av Sigmund i 
gudstenestene i kapellet, og skrifta i boka vert 
gjerne presentert av Margunn som les dagens 
tekst. 

Og når Margunn ikkje øver tekstlesing eller 
spøtar klede til barnebarnet som er på veg, 
får gyngestolen i stova stå i ro, for ingen har 
tid til å bruka den. Eldsjela frå Julebygda har i 
tillegg til sine lokale oppgåver også engasjert 
seg i internasjonalt arbeid. Ved å ta initiativ 
til, og vera kontaktpunkt for å betra levekåra 
til familiar midt i India, gjennom å leggja 
grunnlaget for å byggja og driva Umred 
Family Center, er dette i dag blitt Julabygda 
kapell sitt misjonsprosjekt. 

Det som starta som ein barneheim i 2010, er 
i dag eit senter som driv ein barneskule for 
barn frå 1.-3. klasse på dagtid, og yrkesskule 
med syopplæring for medlemmane frå 35 
familiar på kveldstid. Innsamling av pengar 
til prosjektet skjer for det meste gjennom 
Facebook, basarar, servering av indisk mat, 
men også gjennom meir viltre påfunn såsom 
det vidgjetne Kapellrittet. Dette var vennin-
ne Margrete Børsand sin 70-årspresang til 
Margunn: 70 rundar på sykkel rundt kapellet, 
med Sigmund som sekundant og rundeteljar. 
Innsatsen vart belønna med skrubbsår og 
blåmerker etter ein krapp indresving, og over 
11.000 kroner i kollekt til Umred-prosjektet.

Frivillige krefter i rosehagen. F. v.  Frivillighetskoordinator og venninne Margrete, så Margunn og Sigmund.

Grenselaus frivillighet

Kva føler du no Margunn, etter ein slik 
prestasjon?
Eg føler stor glede ved å kunna bidra til at 
familiar i India får betra livsgrunnlaget og 
framtidsperspektivet sitt, gjennom grunnopp-
læring for barna i skulen og yrkesopplæring 
for vaksne gjennom sykurset. Kanskje eit lite 
bidrag i det store India, men eit stort framsteg 
for dei det gjeld, også med ringverknader i 
omgivelsane deira. Og så føler eg at skrubb-
såra har grodd fint.
Har du vore i India og inspisert senteret? 
Ja, det har jo blitt eindel turar. Over dei siste 
ti åra har det vel blitt 5-6 visittar, som har gitt 
meg masse inspirasjon til å halda fram, og 
sterk tilknytning til prosjektet og familiane.
Og i mellomtida har du Sigmund overteke 
gyngestolen?
Nei, sjøl om eg har halde meg litt i bakgrun-
nen i dette prosjektet, for å visa dei patriar-
kalske indarane at kvinner har både vilje og 
styrke til å gjennomføra slike prosjekt, har eg 
som lausarbeidar i mitt eige firma Sigmund 
Håland RK (= Rund og Koseleg…) hatt nok 
å halda på med utanfor gyngestolen. Etter at 
eg vart på kongeleg vis fødd inn i arverekke-
følgja på garden som odelsgut, har eg no ab-

disert og seglar min eigen sjø som konsulent 
og rådgjevar.
Etter mange år i det frivillige si teneste, kva 
er så drivkreftene som stadig motiverer dåk-
ke? Kva er det som får dykk til å veke etter 
veke å velja bort Dagsrevyen, og heller bidra 
til dei 7-800 timane, nær eit halvt årsverk, 
som kvar veke vert lagt ned av dei frivilli-
ge kreftene i menighetene i soknet (Gand, 
Julabygda og Ganddalen) med å koka kaffi, 
stryka alterdukar, pynta i kyrkja, bera stolar, 
integrera flyktningar og mangt anna?
Det som driv meg er den store gleda det er å 
kunna vera aktiv og sjå at folk set pris på det 
som vert gjort. Det er ei form for kontinuer-
leg dugnad, som styrkjer tilhørighet og lag-
kjensle og gjev deltakarane eit vidt nettverk 
og mange nye å bli kjent med. Det er mykje 
kjekkare å vera aktivt med enn å sitja passiv i 
kyrkjebenken, seier Margunn mens Sigmund 
RK nikkar ivrig.

Så er det på tide å takka for kaffien, ta eit av-
skjedsbilde i den flotte hagen, og frivillig for-
lata den stadig tomme gyngestolen i heimen 
med fritt utsyn over Jærens «Fields of gold». 

Folk trudde kanskje det hadde rabla for disse to, som sykla 70 rundar rundt kapellet ein tidlig morgon.



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:

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:   Olga Vik

Bankgirokonto: 3250.07.05093
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RETT HJEM I POSTKASSA

• Bokklubb for barn  
fra 0 til 15 år

• Ingen krav om kjøp

Les mer og se flere velkomstgaver på  Telefon 22 59 53 00  •  kontakt@iko.no

Gjennom bøker, musikk  
og leker får barna
• Fortellinger fra Bibelen
• Bordvers og  

kveldsbønner
• Positive holdninger  

og verdier

iko.no/tripp-trapp

velkomstgave!Velg GRATIS
til et barn du er glad i!

Gi
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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.
29. oktober: Konsert med Hårock
26. november: Juleavslutning med grøt.
 
Stikk-innom
Stikk innom i Kirkestua, for alle pensjonister eller
andre som er hjemme på dagtid. Samlinger hver
torsdag kl. 10-12. 

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.
Fredagstaco og Søndagsturer. 
Se facebook Åpen familie i Gand.
 
Junior-Nikko
Klubb for 5-7 klassinger. Annenhver søndag kl. 
18-20 i oddetallsuker. 
Kontaktperson: Eirik Tvedt, mob: 41410648.
 
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 Carl Jakob Rørvik.
E-post: carl.rorvik@gmail.com

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. 12-13
 
Sorggrupper
Vi tilbyr bl.a. egne sorggrupper for menn, der en 
kan lage noe/ være kreativ og samtidig være i et 
medvandrer-miljø. 
Ta kontakt med diakon Magne!
 
Internasjonal Cafe
Hver onsdag kl 16-18 på BådeOg.
Billig mat og verdifulle samtaler. Se facebook
Internasjonal Cafe Sandnes.
Meld deg gjerne som flerkulturell venn og bli
med på vennetreffet på BådeOg mandag 26.okt
kl 1730.

 
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

Salmetime er uformelle samlinger hvor Per Sigmund Rettedal leder oss gjennom gamle og nye 
salmer. Oppdag de mange flotte salmetekstene på nytt. Gand kirke - Menighetsalen  kl. 18-19:
30. september, 28. oktober og 25. november.Velkommen med eller uten stemme!

Velkommen til salmetimer i Gand kirke



Døpte:
Gustav Peter Colgrave
Oliva Malmin
Vilja Moseid Overen
Dennis Vatne Runde
Oliver Gundersen Hansson
Celine Borghov Solberg
Hugo Lyse Nygaard
Alexander Nessa
Håkon Todnem Larssen
Natalie Nessa
Sofie Iversen-Voll
Gjermund Erikstad
Adrian Milas Rasmussen
Kaare Wiik
Lars Skjerven Soma
Melvin Lilleaas Tveit
Ada Broch Odland
Kirian Ingvaldsen
Mathilde Høie
Vilde McMaster Malec
Synne Øksnevad
Jakob Østbø Kleppa
Yun Hua Cheng
Zhou Jie Yang
Kristoffer Amundsen Nielsen
Magnus Didriksen

Tobias Richardsen
Kristian Slettebø Skei
Margo Danielsen
Abel Mauritzen
Julian Øvestad
Ada Løkås
Birk Hølland
Emma Vagle
Fredrik Lind-Bjørnerud
Louisa Jørgensen
Charlotte Drågen Porsedal
Emmerik Sønju Omdal
Hamilton Minet Haniscus
Jens Bertelsen
Mathilde Austvoll
Regine Slettebø
Rikke Hegre Kittilsen
Tora Johnsen Etterlid
Julianne Liland Austbø
Mari Bjaanes Gardum
Olai Tjåland Tengesdal

Døde: 
Oskar Ånestad
Signe Strømland
Turi Kristine Rostrup
Aud Jorun Eikeskog

Ragnhild Stangeland
Ida Kristine Karlsson
Asbjørn Aase
Erik Dahle
Oddvar Kjell Nygård
Hjørdis Rostrup
Inge Mjånes
Hjørdis Ege
Per Apell
Leiv Egil Horpestad
Jone Tednes
Else Irene Sunde
Ingebjørg Høie
Paul Arnfinn Todnem
Terje Rasmussen
Børge Marthon Stangeland
Brita Skjegstad
Cesilie Kristine Lund
Kristen Sigvart Hetaldn
Kjell Sandnes
Edith Sirevåg
Toralf Nådland
Laila Nemeth
Niels Woo-Song Kjærsgaard
Magnus Egeland
Jorunn Kristine Skadsem
Anna Lindi Engelsvold
Olav Tjoflåt

Signe Bruleite
Elisabeth Vignes
Ejner Petersen
Runar Håra
Frøya Vika
Kristian Bøe
Geir Sigmund Lyse
Gunnar Thorsen
Jostein Edin Heggdal
Arne Johansen
Carl Johan Raugstad
Eivind Kverme

Vigde:
Camilla Nordaa og Christian Pedersen
Nina Mæland og Sigve Lothe
Kristin Sinnes og Atle Bjørseth
Renate Fuglestad og Tore Berge
Siv Hjorteland Nilsen og Frank Roger Lie
Renathe Løyning Bøe og Mathias Fjælberg
Marte Høie Gjefsen og Jørn Helliesen
Ellen Chaitra Fyljesvoll og Espen Engvoll 
Pedersen
Melanie Blackburn og Peder Særheim
Elisabeth Eide og Kristian Grønås
Sigrid Hole og Henry Kristian Eskeland
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Stafettpinnen

Erlend Rørvik
holder Stafettpinnen! 
Nå er det Erlend Rørvik som har 
fått stafettpinnen! Han fikk denne 
overlevert fra Mirjam Engelsvold med 
begrunnelsen at «kirkekaffe-praten 
med ham alltid er så hyggelig, men 
også så alt for kort.» 

Han vi skal bli bedre kjent med i dag er opp-
vokst på Sandved og bor her enda. Du kjen-
ner kanskje faren hans, Carl Jakob Rørvik, 
som har vært en bauta bl.a. i KRIK-arbeidet 
på Sandved i mangfoldige år. 
Erlend er ofte å se i kirken, f.eks. på søndags-
skolen med barna sine, eller som innleid taler 
til ungdommene. Han er psykolog av yrke, 

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.

og en svært empatisk og hyggelig type. Hvis 
du en dag er så heldig å få slå av en prat med 
ham på gata eller under kirkekaffien vil du 
nok fort oppdage det samme. 
Her blir du litt bedre kjent med Erlend: 
Hvem inspirerer deg, og hvorfor?
Mest av alt må det være de tre barna mine. 
Det er sikkert en klisje, men sant for meg 
likevel. Jeg får et friskt blikk på verden ved å 
ta del i deres opplevelser, utvikling og utfors-
kning av verden. 
Hvilke gode egenskaper har du?
Jeg er ofte litt ufrivillig langsom i tanke og 
handling. Noen ganger oppleves det som en 
fordel.
Hva skulle du ønske det ble snakket mer 
om?
At vi mennesker ikke er forfatterne av våre 

egne liv. Jeg tror vi lett kan få inntrykk av 
at vi er eller burde være det. Samtidig er 
det, etter min mening, ganske opplagt ikke 
tilfelle. Vi velger ikke genene våre, oppvekst-
miljø, eller hvilke tilfeldige vendinger livet 
skal ta. Og når vi velger noe, så er det alltid 
med begrenset oversikt over hva valget fører 
til. Anerkjennelse av dette tror jeg kan være 
en god grobunn for medfølelse og ikke-døm-
mende respekt for hverandre. 
Hva er det beste med å bo der du bor?
Nærmiljøet. Alle menneskene rundt oss som 
gjør hverdagen rik på gode opplevelser.  Det 
har overrasket meg hvor fint det er å være del 
av en rekke større fellesskap som nabolag, 
idrettslag, kirke, barnehage og skole. 
Hva hvis Jesus kommer i morgen?
Da håper jeg han er kjærlighet. Det er det 
håpet som er kjernen i min tro. Og så satser 
jeg alt på nåden, at den favner alle, og retter 
opp alt det vonde i en verden med alt for mye 
urettferdighet. 
TIL SLUTT: Hvem sender du stafettpinnen 
videre til, og hvorfor?
Ive Norbakken, fordi jeg imponeres og setter 
pris på hvor mye hun gir av seg selv til store 
og små i kirken. 



Søndag 08. november – 23. søndag i 
treenighetstiden. Mark. 10, 28-31
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp. Håvard Høie. 
Bengt Norbakken. Gandsemblet, Dagfinn 
Egeland. Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Søndag 15. november – 24. søndag i 
treenighetstiden. Joh. 6, 63-69
Kl. 11.00 Vigslingsgudstjeneste. Margrete 
Stang Haualand vigsles til kateket. Biskop 
Anne Lise Ådnøy. Prost Ludvig Bjerkreim. 
Astrid Harbo. Nattverd, forbønn.Takkoffer til 
Internasjonal Cafe.

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 
menighetsarbeidet. 

Søndag 29. november – 1. søndag i 
adventstiden. Luk. 4, 16-22a
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med speidere. 
Astrid Harbo. Bengt Norbakken. ELIM brass. 
Takkoffer til KFUK-KFUM.   

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

Søndag 04. oktober – 18. søndag i 
treenighetstiden. Matt. 8, 14-17
Kl. 11.00 Gudstjeneste med 
GULLKONFIRMANTER. Høsttakkefest. 
Håvard Høie og Ingvar Lygren. 
Bygdekvinnelaget pynter og steller til 
kirkekaffe. Takkoffer til Bygdekvinnelagets 
misjonsprosjekt. Ikke søndagsskole på grunn 
av høstferie. 

Søndag 18. oktober – 20. søndag i 
treenighetstiden. Joh. 11, 1-5
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Dåp. MIDTi4 
med utdeling av Bibel til barn f. i 2016. 
Håvard Høie og Ingvar Lygren. Stjernekoret. 
Takkoffer. Ikke søndagsskole.

Kl. 13:00 Dåpsgudstjeneste. Håvard Høie.

Søndag 01. november – Allehelgensdag. 
Matt. 5, 1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Astrid Harbo og Ingvar Lygren. Takkoffer. 
Søndagsskole. 

Søndag 15. november – 24. søndag i 
treenighetstiden. Joh. 6, 63-69
Kl. 11.00 Gudstjeneste på Nordlys leirsted. 
Håvard Høie og Ingvar Lygren.

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. 
Har ikke startet. Gymsalen er stengt pga 
smittevern.

Søndag 27. september – 17. søndag i 
treenighetstiden. Joh. 11, 17-29 og/eller 
30-46     
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp, nattverd, 
forbønn. Håvard Høie. Ingvar Lygren. 
Takkoffer til KIA -Kristent Interkulturelt 
Arbeid. 

Søndag 04. oktober – 18. søndag i 
treenighetstiden. Mark. 8, 14-17
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken. Gandsemblet, 
Inger Elin Hetland. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Høstferie. Aktivitetsposer 
tilgjengelig. 

Søndag 11. oktober – 19. søndag i 
treenighetstiden. Matt. 5, 20-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Dåp, nattverd. 
Astrid Harbo. Ingvar Lygren. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Høstferie. Aktivitetsposer 
tilgjengelig. 

Søndag 18. oktober – 20. søndag i 
treenighetstiden. Joh. 11, 1-5
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd, forbønn. 
Vikarprest Anne Berit Mathisen. Bengt 
Norbakken. Gand Kirkekor. Takkoffer til TV-
aksjonen: WWF, kampen mot plast i havet. 

Søndag 25. oktober – Bots- og bønnedag. 
Luk. 13, 22-30
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Nattverd. 
Håvard Høie. Bengt Norbakken. GGjr. 
MIDTi 6. kl. Lys Våken deltar. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 01. november – Allehelgensdag. 
Matt. 5, 1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Vikarprest 
Anne Berit Mathisen. Bengt Norbakken. 
Gand kirkekor og Per Sigmund Rettedal. 
Takkoffer til Damaris - https://www.damaris.
no/om-oss/

Kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste. Magne 
Bjåstad, Astrid Harbo. Musikk ved Bengt 
Norbakken, Marianne og Per Sigmund 
Rettedal. 
Prost Ludvig Bjerkreim har tema om sorg på 
samlingen etterpå. Enkel bevertning.

Gudstjenesteliste

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

Ganddalen menighet
Vi møtes i aulaen på Lundehaugen 
Ungdomsskole kl.11.00 annenhver søndag i 
oddetallsuker (unntatt 27.09.) 
Søndagsskole & KRIK, nattverd og kirkekaffe.
Takkoffer til egen menighet, samt 10% til 
misjonsprosjekt på Madagaskar.

Søndag 27. september – 17. søndag i 
treenighetstiden. Joh. 11, 17-29 og/eller 
30-46     
Kl. 11.00 Gudstjeneste på Ognatun 
misjonssenter. NadineVaagen. 

Søndag 11. oktober – 19. søndag i 
treenighetstiden. Matt. 5, 20-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nadine Vaagen.

Søndag 25. oktober – Bots- og bønnedag. 
Luk. 13, 22-30
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nadine Vaagen.

Søndag 08. november – 23. søndag i 
treenighetstiden. Mark. 10, 28-31
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nadine Vaagen.

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. (Barn f. juli-des. 2016 får 
invitasjon til 18. og 20.12.)
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*Med forbehold om endringer! 
For oppdatert informasjon se www.gand.no eller www.sandnens.kirken.no/kalender.

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård
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Da samfunnet plutselig ble stengt 
ned i vår, inviterte Gand alle barna i 
Sandnes til å delta i en tegneaksjon. 
Denne aksjonen ble kalt «Dette gleder 
jeg meg til (når korona er vekk)»

        Tekst: Martine U. Vanderheyden-
        Lundahl og Hanne Bolstad

Da Norge «ble stengt» fredag 13.mars visste vi 
lite om hvor lenge dette ville vare. Noen tenkte 
at det ville være normale tilstander igjen etter 

Dette gleder vi oss til!
sommeren, mens andre funderte på om dette 
ville vare til jul. Nå vet vi mer enn vi gjorde da, 
men fortsatt lever vi i uvisshet om hvor lenge 
dette vil vare. 
For å gjøre noe positivt ut av en kjip situasjon, 
inviterte Gand menighet barn i alle aldre til å 
sende inn tegninger, dikt eller korte historier 
i denne annerledes tiden. Menighetspedagog 
Ruth Bråtveit og daglig leder Hanne Bolstad 
sto i spissen for tegneaksjonen, og de gledet seg 
over å motta fine tegninger i hele april måned. 
- Det vi så at barna savnet mest var å komme 
tilbake til barnehage, skole og fritidsaktiviteter, 
tilbringe kvalitetstid på hytten til besteforeldre, 
å leke med venner, og å reise rundt i verden» 

forteller Hanne og Ruth. 
- Det var noen voksne som også ville være 
med, og de gledet seg nok mest til å kunne gi 
hverandre en klem og å ha middagsselskap med 
nære venner.
Her ser dere noen av de fine og fargerike 
tegninger som ble sendt inn. Disse ble utstilt i 
vinduene i kirken fra april til juni. 
(tegninger)
I starten av mai ble det foretatt en trekning 
blant alle innsendte bidrag, og mange fornøyde 
vinnere av både sjokoladeplater og gavekort i 
Sandnes sentrum. Premiene ble generøst spon-
set av Sandnes kirkelige fellesråd.
Tusen takk til arrangørene, og BRAVO til alle 
barna som deltok i dette positive prosjektet! 
Nå ser vi frem til den dagen vi ikke lenger har 
korona hengende over oss, og igjen kan gi 
hverandre en ordentlig god klem. 



MIDTi Trosopplæring høsten 2020 
Med forbehold om endringer pga 
Cov-19. Alle oppfordres til rask 
påmelding. 

 MIDTi0: 
Babysang. Oppstart: Julebygda 07.09. Gand/
Ganddalen i Gand kirke 09.09. 
Påmelding www.gand.no MIDTi-MIDTi0 
Babysang
Dåpssamling kl. 18.00 - 19.30: 30.09., 28.10., 
25.11., 09.12.

MIDTi2 Gand kirke: Lek, sang, undring og 
mat fredag 30.10. 
For 2018-kullet i hele sognet

MIDTi4 Gand kirke: Fireårsfest torsdag 
17.09. Utdeling av barnebibel søndag 20.09. 
For barn f. høst 2016 på Sandved og Stange-
land

MIDTi4 Julebygda kapell: Fireårsfest onsdag 
14.10. Utdeling av barnebibel søndag 18.10. 
For barn født i 2016

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

MIDTi 6. klasse Gand: Lys Våken 24.-25.10. 
For 2009-kullet på Sandved og Stangeland.

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

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. 

Ønsker dere invitasjoner til trosopplæringssamlinger i menighetene våre?
Vi sender invitasjoner til de i medlemsregisteret til DNK (Den Norske 
Kirke), men registeret blir ikke oppdatert like hyppig som vi ønsker. Er 

dere medlem i DNK men savner invitasjoner fra kirken, meld fra til oss!

Dersom dere ikke er medlem i DNK: Tilbudene i kirken er åpne for alle 
barn og ungdom i aktuell aldersgruppe. Også for ikke-medlemmer. 

Vi dere ha mer info, eller ønsker å melde dere på en samling: se her 
www.gand.no./MIDTi

Evt. send beskjed til Margrete Børsand: mb389@kirken.no 
eller sms 48997125

Til nyinnflyttede og andre småbarnsfamilier:
TAKK til alle som bidro til 
Kirkens Nødhjelp sin digi-

tale fasteaksjon i mars! Gand 
sokn fikk inn ca 148.000 

kroner og landet dermed på 
syvende plass blant landets 
menigheter!!    
BRAVO!!!

Fasteaksjon


