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«SE! DER E KJERKÅ!!»
Vi kjører på motorveien på vei fra Arboretet. Gut-
tungen og jeg er midt i en samtale, når jentungen 
plutselig gauler ut. Min første reaksjon er «ikke 
avbryt» men jeg smiler! Hun bare MÅTTE avbryte! 
Hun så jo kirka si!! 
Mine barn er døpt i Sandnes kirke, går i barneko-
rene i Gand, og de deltar på trosopplæringstiltak-
ene både her og der. Det er gøy å synge i kor sier 
de, fordi de kjekke dirigentjentene Ive og Emilie 
er så snille, og pianomennene Harald og Bengt er 
morsomme!

Kirken er «hjem» for mange
Jeg har sett mange russekort hvor det står Gand som hjem-
meadresse! Noen skriver Juvelveien 4, mens andre er superkre-
ative og bruker koordinatene til kirken! 
Inne på ungdomssalen er det ofte ungdommer som øver med 
bandet, spiser grandiosa og planlegger neste happening. Vi 
som kommer på jobb neste dag må til tider ta oppvasken de-
res, men herlighet for en velsignelse at ungdommene føler seg 
som hjemme her! De har egen nøkkel, kommer og går som de 
vil, besøker meg på kontoret etter skolen og bare henger!
Jentungen min elsker Siri barnearbeider i Gand og Kristin 
trosopplærer i Sandnes. Hvem gjør vel ikke det? Og inne på 
Margrete sitt kontor er det nonstop i en krukke! Det er nesten 
som å komme på besøk til ei tante.

Gi til et godt fellesskap i nærmiljøet!
I dette bladet kan du lese om vår nye sokneprest Astrid, som 
ønsker at kirken skal være et «kraftsentrum»! Vi er utrolig 
heldige som har mulighet til å drive et stort menighetsarbeid, 
som gjenspeiler størrelsen på vårt store geografiske område! 
Dette året er det 12 personer som har kontor i Gand kirke. Av 
disse er nesten 3 årsverk lønnet med midler gitt fra faste givere 
og i kollekt på gudstjenester. 
Vil du være med å bidra til å skape noe godt? Til å oppretthol-
de det gode tilbudet vi har? Du kan bidra økonomisk, eller du 
kan bidra med din tid. 
Uansett vil jeg at du ser på det som å bidra til et fellesskap, til 
kirken din - som du er en del av!  

En ny pave forkynnes for hele verden via tv, aviser og in-
ternett. Fullt så stor fanfare får ikke Gand menighets nye 
sogneprest, men omtale i menighetsbladet må det bli! 
«Tilstede» tok en prat med sognets nye åndelige leder.

        Tekst: Øystein Lemvik
        Foto: Anders Harbo

Du har akkurat blitt innsatt som sogneprest, på Kick-off-guds-
tjenesten som starter opp høstsemesteret. Det må være en grei start?
Det var veldig kjekt! Rent formelt var vel ikke oppsigelsestiden i 
Ganddal ute, men siden Tracy Rishton allerede vikarierte i Gand, 
og kunne gå rett over og vikariere i Ganddal, kunne vi ordne det 
slik. Kick-off er en gudstjeneste hvor mange er tilstede, hvor mange 
frivillige stiller opp og det er en fin ramme. Da får jeg sett mange, og 
snakket med mange, og jeg får være med «fra starten». Det var fint at 
det kunne ordne seg slik.
Heldigvis har jeg truffet mange her før, så alt var ikke nytt-nytt!

Ja, om det – du måtte ikke flytte veldig langt for denne jobben?
Jeg måtte flytte litt på meg, jeg har jo vært en del av staben i Gand 
sokn i sju år, men har hatt kontor i Lundegeilen på Ganddal, så det 
å ha kontor her i Gand er nytt. Jeg har også hatt en del gudstjenester 
og annet her de årene jeg har vært prest i Ganddalen menighet, så 
jeg kjenner menighet og stab relativt godt. Det gjorde også at det var 
naturlig å søke sognepreststillingen, når den nå ble lyst ut. 

Det som er nytt er at jeg har en stab rundt meg til daglig. I Ganddal 
var jeg alene – det vil si, det var utrolig mange flinke og engasjerte 
frivillige som jeg hadde et godt samarbeid med, men det er nytt at det 
sitter andre ansatte rundt meg, at jeg her har et daglig arbeidsfelles-
skap med en flott og engasjert stab

Hanne Bolstad

Habemus 
sogneprest!
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Velsignelser i hverdagen
Av: Astrid Harbo, sokneprest

Vi har lett for å la oss påvirke av folk rundt oss. Vi lar 
andres meninger forme oss, påvirke oppfatningen av 
hverdagen og livet. Og vi har lett for å se de negative 
sidene ved mange ting. Vi klager på været, på skatten, 
på folk som ikke oppfører seg. Vi bekymrer oss for 
framtiden, vår egen og andres.
Men vi kan snu fokus, vi kan telle velsignelser i stedet 
for plager og bekymringer. Vi skal ikke bagatellisere 
det at mange av oss har reelle problemer, sykdommer 
og plager. Det skal vi ta på alvor. Men mange av oss 
kan også bli flinkere til å fokusere mer på velsignelse-
ne enn plagene.

Vær ikke bekymret
Jesus utfordrer oss stadig, og han sa blant annet dette:
Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller 
hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere 
skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten og 
kroppen mer enn klærne
Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere tren-
ger alt dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, 
så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen 
bekymringer for morgendagen; morgendagen skal 
bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin 
egen plage.
Matt 6,25 + 33-34
Jeg leser sjelden ukeblader, men av og til slumper jeg 
innom en side på nett. Som da jeg googlet ”velsignel-
ser i hverdagen”.
Et sted sto det: «Slik tenker du deg til et lykkeligere 
liv.» Ofte tenker jeg at disse «gjør det selv og bli lykke-
lig oppskriftene» er litt vel lettvinte, men et av rådene 
her var ikke så dumt.

Tell dine velsignelser
Du har mye å være takknemlig for! En måte å telle vel-
signelser på er med en ukentlig takknemlighets-logg 
der du skriver ned tre til fem ting som du er takknem-
lig for.
Og det er ikke så dumt. Jeg er sikker på at vi alle kan 
fylle en takknemlighets-logg med mye mer enn tre til 
fem ting i uka.
Familie, venner, at de fleste av oss har det vi trenger, 
noe meningsfylt å gjøre. For min egen del er det å ha 
startet i ny jobb i en flott og aktiv menighet noe jeg er 
takknemlig for. Og ikke minst for alle gode medspille-
re, både lønnede og ulønnede som det er godt å jobbe 
sammen med. 
Å telle våre velsignelser vil få oss til å forundre oss 
over hvor mye Gud faktisk har gitt oss.
Guds velsignelse er Guds godhet i handling, har Jean 
Calvin sagt. 
Og vi møter Guds velsignelse daglig, i hverdagen, 
gjennom små og store hendelser. 
Vi møtes også med Guds nåde, ufortjent, for det er det 
nåde betyr, at vi er elsket av Gud. Ufortjent møtes vi 
med hans kjærlighet og omsorg. Ufortjent velsigner 
han oss og bevarer oss og gir oss fred.
Min bønn for oss alle er at vi virkelig skal få oppleve 
denne nåden, det å bli elsket uten forbehold, det å bli 
møtt med nåde, og at det skal bli kilden til vår tjeneste 
for andre.

Og før Ganddal, da? Hvor har du vært å finne?
Jeg er utdannet ved Misjonshøyskolen, og jeg startet som misjonsprest i Ja-
pan i Osaka på 90-tallet og var der i 6 år. Deretter var jeg ca. 7 år i Tananger 
menighet, før jeg reiste tilbake til Japan 2009-2011. 

Er det noen likheter mellom Japan og Tananger?
(Latter). Nei, det er vel få likheter mellom dem. Men det er større likheter 
mellom Gand og Tananger – begge er store, aktive menigheter. 
I Japan er forutsetningene annerledes – der er det rundt én prosent kristne. 
Det er også et stort steg å konvertere – også kulturelt. Dermed blir menig-
hetene mindre, og arbeidet blir mer stangfiske enn tråling.
Det er dessuten vanskeligere å finne tidspunkter som passer for å drive me-
nighetsarbeid. Arbeid tar mye tid i Japan. 
Samtidig er det et utrolig velordnet samfunn, lite kriminalitet, og dessuten 
mye vakker natur utenfor byene. Det var et privilegium å kunne være der så 
lenge. 

Menighetsbladets utsendte kunne godt høre på og samtale om dette lenge, 
og Astrid har ikke noe mot å fortelle – men vi må videre. Noe som vil være 
av interesse er hva vår nye sogneprest ønsker å fokusere på i tjenesten?
Jeg vil gjerne at Gand skal være et kraftsentrum i området, et møtepunkt for 
mange og et godt fellesskap. Det er allerede mye godt arbeid som drives her 
– og som vi også så under Kick-off-gudstjenesten – så det må vi oppretthol-
de. 
Jeg trives også godt med å møte mennesker i alle aldre – fra babysang til 
andaktene på sykehjem. Det å kunne møte mennesker, og formidle Guds 
nåde, det er viktig for meg. 
Som nevnt er jeg ikke helt fremmed i Gand, og jeg kjenner allerede en del 
her, men det er fremdeles en del ansikt jeg ikke har navn på. Derfor har jeg 
lyst til å bruke litt tid i starten på å kikke innom forskjellige aktiviteter, og bli 
bedre kjent med dem som er der. 
Nå drives det mye arbeid i Gand, og det er mange grupper her, så jeg kan 
ikke love at jeg får tid til å kikke innom absolutt alt! Men jeg vil forsøke å 
treffe så mange jeg kan. 
Det er viktig for meg at menigheten er inkluderende – at folk opplever at de 
blir sett og møtt. Dessuten er det et poeng at kirken er relevant for folk – at 
den taler til dem. Og ikke bare på søndag formiddag! Kirken og menigheten 
må kunne være der for folk også i hverdagen. 
Her er mangfoldet av frivillige viktig, og de ulike menneskene vi når og 
møter er også noe som jeg elsker med prestetjenesten. 

Som du nevner, er det mange du kan møte i en menighet som Gand. Men 
hvordan slapper du av? Klarer du å slappe av?
Jeg liker godt å arbeide, men jeg er også flink til å slappe av når jeg først 
slapper av! Da trives jeg godt med å gå på stranda – gå turer og fotografere. 
Det å gå langs havet er rekreasjon både for hodet og kropp – det åpne havet 
og horisonten er fantastisk når jeg skal koble av. 
Det finnes fin natur også inne i landet, men for min del er det havet som 
teller. Det er der jeg hører hjemme! Jeg er jo Stavangerjente, og har vokst opp 
på Tasta, med Byfjorden som bakteppe.

Til slutt her – folk ser gjerne for seg noe når en sier «prest» - en rolle, 
kanskje seriøs, åndelig, opphøyet, hva vet jeg. Hva vil du si er din minst 
«prestete» side?
(Latter igjen). Det vet jeg ikke helt. Kan hende at jeg er litt mer enn vanlig 
opptatt av bil. Jeg har akkurat fått ny bil, en Golf, som jeg er stolt av. Den er 
rød, og synes godt på veien, og det liker jeg!  
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«Åpen familie» er Gand kirke sitt 
flotteste familietilbud, som samles 
én fredag i måneden til felles middag 
kl. 17.00. Både små og store er med 
på aktiviteter etter maten, før en kort 
samling setter punktum for kvelden 
kl.19.00. Én gang i året drar Åpen 
Familie på leir. 
Dette året gikk turen til Liland på 
Tonstad, fra 7.-9.september.

        Tekst og foto: Siri M Petersen

Glade unger og god stemning preget helga, 
da over 40 barn og voksne var samlet til 
familieweekend med Åpen Familie 7.-9.
september. Helga ble arrangert på Liland 
ungdomssenter.

Essensielle ingredienser for helgen var fjell-
tur, skattejakt, familiekveld, dugnad og lek i 
gymsalen.

Gjennomgangstemaet disse dagene var 
Kristuskransen - perlekransen der hver perle 
symboliserer ulike sider ved livet og troen. 
Perlene var også sentrale da små og store 
feiret gudstjeneste i lag søndag formiddag.

Går alt etter planen blir det ny leir neste høst. 
Gikk du glipp av muligheten denne gang, 
kan du til alt hell få lov til å melde deg på da!

Velkommen til Åpen Familie sin herlige mid-
dag i Gand kirke fredag 19. oktober kl. 17.00! 
Følg også gjerne Åpen Familie på facebook 
for å se flere datoer.

Familieleir i flott natur!

Mye vann i elvene.

Gode nattverdmedhjelpere.

Fjelltur med flotte funn. På leir er alle med i arbeidet.
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        Tekst: www.kirken.no og Magne Bjåstad

Hva er Allehelgensdag?
Første søndag i november er det Allehel-
gensdag. Denne dagens navn tilsier at det 
dreier seg om helgener. Men det er også en 
minnedag for de døde. 
Minnemarkeringer for de døde, er blant de 
eldste kristne skikkene. I oldkirken var det 
først og fremst martyrene, de som ble drept 
for sin kristentro, som ble minnet. Etter hvert 
som forfølgelsene av kristne sluttet, ble også 
andre kristne som hadde levd et spesielt 
forbilledlig liv minnet, og også de ble kalt 
helgener. 
Men i tillegg til dem som ble minnet med sin 
egen dag, oppsto behovet for en egen minne-
dag for alle de navnløse kristne som gjennom 
sitt liv og/eller sin død hadde vist seg som 
forbilder. Fra slutten av 700-tallet ble denne 
dagen satt til 1. november, og den er blant de 
største festdagene i kirkeåret. 

Allehelgensdag – Midt i alt det meningsløse
Hva med Halloween da?
Kvelden før Allehelgensdag har også vært en 
viktig dag i folketroen. På engelsk heter det 
«All hallow’s eve», forkortet til «halloween». I 
irsk keltisk tradisjon trodde man at på denne 
kvelden var skillet mellom vår verden og de 
dødes verden svakere enn ellers, slik at de 
dødes sjeler kunne merkes. 
Fra rundt tusenårsskiftet er Halloween også 
blitt en folkelig, men kommersielt preget 
feiring i vårt land, - mye etter amerikansk 
forbilde. Mange menigheter har også tatt opp 
tradisjonen og lager arrangementer for barn 
og ungdom.

Hvordan markeres allehelgensdag i Gand?
Har du mistet noen det siste året, eller er du 
i sorg etter dødsfall tidligere år, vil du finne 
trøst i å komme til allehelgenssamling i Gand 
kirke søndag 4. november kl. 19.00. 
Denne kvelden inviteres du til å komme 
sammen med andre i sorgen. Du får høre 
vakker sang av Marianne og Per Sigmund 
Rettedal, samt at navnene til alle som har gått 
bort det siste året blir lest opp. Det blir enkel 
servering, og et innlegg om tema sorg. Di-
akon Magne Bjåstad forteller kort om ulike 
sorg- og støttegrupper, og på et bokbord kan 
du finne relevant litteratur.
Dette er en fin anledning til å møte andre i 
samme situasjon, og snakke om livet slik som 
det er.

Midt i alt det meningsløse
Midt i alt det meningsløse er en salme skre-
vet av Svein Ellingsen, som lover trøst til alle 
som strever med sorg og savn;

Om vi seirer eller synker, 
skal vårt svake liv bli båret

gjennom liv og gjennom døden.
Gud, vi roper: Du som finnes, 

finn oss, redd oss, la din nærhet
bli vårt lys i tvilens mørke.

Diakon i Gand, Magne Bjåstad

Gand kirke er 40 år 1. søndag i 
advent. Menighetsrådet i Gand har 
sammen med Sandnes Kirkelige 
Fellesråd fattet vedtak om en rekke 
store utvendige utbedringer på og 
ved Gand kirke. 

        Tekst: Prosjektgruppen og Kirkevergen

Mye er gjort, og mye skal skje
I sommer startet arbeidet med taktekking 
og fuging i kirketårnet. I høst er det satt opp 
ny mur og grensegjerde mot Sandved skole. 
Innen 40-årsjubileet blir det også gjennom-
ført masseutskifting på den nye parkerings-
plassen bak kirken.
Nå begynner den store oppgaven med å bytte 
ut alle betongelementene rundt kirken. 

GAND KIRKE DIN KIRKE
Slik stod det å lese i 1978

Sandnes kirkelige Fellesråd arbeider med å 
skaffe offentlig finansiering, men som alltid; 
befolkningen i Gand menighet utfordres 
både til å gi penger og ikke minst gi tid til 
dugnadsarbeid!
Det blir nå arbeid for mange hender
Flere oppgaver kan løses på dugnad, i stedet 
for å betale for arbeidskraft:
- Utvendig vask av kontorbygget
- vask av høy-elementene, de store søylene 
som utgjør trekanten av kirketårnet
- vask og utbedring av grunnmur og beleg-
ningsstein i svalgangene rundt kirken
- demontering av vegger i atriet mellom 
kirken og kontor
- utbedring av belegningsstein i området opp 
mot Juvelveien
Håpet er at mange svarer ja når de blir utfor-
dret til å være med. 
Arbeidet vil blir synlig i mange år fremover.
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Det er alt annet enn fredelig når en stor gjeng ungdom-
mer drar på helgetur, men Fredtun var likevel navnet 
på destinasjonen. Ungdomsarbeidet i Gand arrangerer 
oppstartstur hver høst, der alle som vil være med som 
ledere kan bli med. 

        Tekst: Sander H Vastvedt        
        Foto: Sonya Khuanroodee

Fredag 6. september sto 28 spretne mennesker mellom 14 og 40 
år klar for avreise. Målet var å komme seg til Fredtun på Karmøy, 
uten å komme for sent til verken tog, båt eller buss! 
Jentene var i klart mindretall på denne turen, så det ble noen flere 
brytekamper og tidvis surere lukt enn på jentetur, men selvsagt 
veldig god stemning. Ungdomsleder Catti Eide imponerte med 
vakker pianospilling, og gitaren får jo aldri ligge i ro på en slik tur. 
Det ble arrangert Mesternes Mester, så ungdommene fikk testet 
styrken, både fysisk og psykisk. Hvem kunne holde ballongen over 
hodet lengst? 
Tema for helgen var «Inspirere», «Ekte» og «Leder», tema som gikk 
igjen både i lek, samtaler og andakter - og vil komme igjen utover 
høsten på Nikko.
Er du ungdom fra 8.trinn og oppover, er du hjertelig velkommen 
til NiKKO, hver fredag fra kl. 20.00-23.30 i ungdomsalen, bak i 
Gand kirke. 
Følg også gjerne «Ungdomsarbeidet i Gand» på facebook for siste 
nytt, og for å få se videoklipp fra turen!

Ungdomsarbeidets Kick-Off 
Weekend til Fredtun

Trøtte fjes før hjemtur.

Lørdagens Mesternes Mester turnering.

MUSIKERE: TOVE KRAGSET OG OLAV TORGET

TARAN OG  STRØMMESTIFTELSEN PRESENTERER

TOR ENDRESEN ✶ MARIA HAUKAAS MITTET 
ALEXANDER RYBAK ✶ LISA BØRUD ✶ RUNE LARSEN 

TICKETMASTER.NO   TLF.: 815 33 133

stille natt
hellige natt

Gand kirke
Søndag 2. desember kl 17.00

HAVET
facebook.com/stillenatthelligenatt
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TID &
STED

Døpte: 
William Drage Handeland
Elliot Eriksen Todnem
Oda Kristine Lilledal
Ask Aambakk
Tobias Skadsem
Sophia Gundersen
Torbjørn Erikstad
Mateo Brekke
Viljar Johan Tveit Meland
Otelia Håstø Berge
Emma Dabrega
Mathias Haugseng Eriksson
Even Olavesen Aas
Sigrid Grødeland Ravnås
Vetle Aasland Marthinsen
Einar Didriksen
Luna Knoph-Bjørnevoll
Elian Sondresen
Tale Aslaksrud
Nikolai Anaton Rasmuss Acevedo
Olivia Holmen Osmundsen
Martine Ledaal Norheim 
Solveig Vika
Tomine Haarr Kristoffersen
Anders Auestad Lura
Malin Storhaug Pedersen
Bianca Sofie Amdal
Gustav Folkvord Nordland
Siren Myhre-Berland

Døde:
Liv Mary Lund
Kåre Andersen
Kari Skretting
Eli Pedersen
Øyvind Løland
Olav Hans Jürgen Av Montrose 
Christie
Astri Berge
Torleif Sveinsvoll
Edmund Ims
Alf Sverre Dagestad
Anna Sveinsvoll
Solveig Olaug Lie
Even Melhus
Marta Hetland
Stein Emanuel Simonsen
Maria Knutsen
Lars Harald Imsland
Torleiv Kåre Skarstad
Oline Sofie Egeland
Målfrid Aase
Tone Stølås Aase
Ingrid Skåland

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

Petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Samlinger for høsten 2018: 30.aug, 27.sept, 
25.oktober og 29.nov. Høsttakkefest tirsdag 2. 
oktober kl. 18 i St Petri kirke
Kontaktperson: diakon Magne Bjåstad.

Stikk-innom
Stikk innom i kirkestua for alle pensjonister eller 
andre som er hjemme på dagtid. 
Samlinger hver torsdag kl 10-12.
Hjertelig velkommen! 
Kontaktperson: diakon Magne Bjåstad.
Oppstart etter sommeren: 23.august

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

Korene i Gand kirke
Knøttesang tirsdag kl.17.00-18.00
For barn i alderen 1-4 år sammen med en voksen.
GGmini tirsdag 17.00-17.45
For 4-åringer til 2.klassinger.
GGjr tirsdag 18.00-19.00
For 3.-6. klassinger.
Ungdomskoret GG onsdag 14.45-16.00
For 7.klassinger og oppover.
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30
For voksne i alle aldre.
Korenes kontaktperson; 
Bengt Norbakken tlf 51 60 38 46
Gospelkoret Abraham, 
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202

Åpen familie
Samlinger for store og små familier. Gand kirke 
ca. én fredag i mnd. Fra kl. 17.00-19.00. Middag, 
sosial prat og lek. Kontaktperson Margrete 
Haualand 952 62 949

Junior-Nikko
Klubb for gutter og jenter i 5-7 kl. Annenhver 
søndag kl. 18-20 i oddetallsuker. Kontaktperson: 
Eirik Tvedt, mob: 41410648. 

Nikodemus kro (Nikko)
Fredager kl. 20.00 Ungdomsklubb for ungdom 
mellom 13 og 18
Kontaktperson er Catti Eide, tlf 51 60 38 45.

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

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

Forbønn og Bønn for syke 
Fredager i oddetallsuker. Bønnekapellet i Gand. 
Kontakt diakon Magne Bjåstad.

Sorggrupper 
Gand samarbeider med andre menigheter om 
sorggrupper for voksne/barn og grupper for de 
som opplever samlivsbrudd. Gi beskjed til diakon 
Magne Bjåstad om du er interessert!

Bønn og forbønn 
Gudstjenester med forbønn er ennå ikke planlagt, 
så følg med på hjemmesiden. Velkommen innom 
bønnekapellet i kirken. Ta kontakt om du trenger 
forbønn eller ønsker å være med i bønnetjenest-
en. 

Internasjonal cafe
Hver onsdag på BådeOg (Oalsgt 2) kl 16-18. Salg 
av billig middag. Verdifulle samtaler. Hjertelig 
velkommen til et fargerikt fellesskap!

Vigde:
Lillian Notland og Ørjan Hornseth
Veronica Berven-Hanssen og Anne 
Charlotte Ellingsen
Silje Malmin Øvland og Einar Skretting
Ann Elin Håland og Johan Andreas 
Thorkaas
Bente Haualand og Morten Auglend
Christina Voilestøl og Jan André Her-
mansen
Carina Åreskjold og Trond Helge Torg-
ersen
Mary-Ann Vagle og Sven Magne 
Birkeland
Solvor Nygård og Jakob En-Hung Chan
Astrid A. Skadberg og Jon Anders 
Øgaard
Elisabeth Lerstang og Kjell Øvrebø
Karoline Harestad og Roar Fossen
Monica Rasmussen og Frode Bråstein
Maiken Torgersen og Stig Vagle
Maria Mykletun og Jan Erik Wergeland
Magdalena Maria Ciupa og Tom Kenneth 
Amdal  
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Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Sigmund Håland

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård

I Julabygda kapell har vi et misjon-
sprosjekt i Umred i India; et barneh-
jem og skole for barn i slummen. 

        Tekst: Margunn Haaland
        Foto: Privat

Det er Effi og Mary David som er ledere for 
dette arbeidet. Med dem i arbeidet er sønnen 
Moses og kona Madhuri, døtrene Christina 
og Evangelina og en kokke. De er utdannet 
lærere og sosialarbeidere. 
I sommer hadde vi besøk av Effi og Mary, 
mange av dere fikk møte de og høre de 
fortelle, og det rørte mange av oss. Effi talte 
og Mary sang på dametreffet i Julebygda 
kapell, på Stikk Innom i Gand kirke og på 
gudstjenesten i Uskedal kyrkje. Vi hadde 
indisk middag på Julebygda grendehus og på 
Helgheim i Uskedal. 
Det er en helt spesiell tid i India nå med 
kristendomsforfølgelse, så det er ikke enkelt 
for familien å drive arbeidet.
Statsminister Moodi ønsker ikke at kristne 
skal forkynne og fortelle om Jesus. Han sier 
at innen år 2020 skal India være en ren hin-
dustat. Men med over 50millioner kristne 
kan det bli vanskelig. Familien David får 
ikke lisens til å drive barnehjem, hvor barna 
er hele døgnet, men de kan drive barnehage 
og skole på dagtid. De har nå 25 barn fra 3-6 
år som kommer til barnehjemmet, og de har 
startet et nytt prosjekt i slummen. 

Effi skriver: 
Etter at vi kom fra Norge har hele familien 

Julebygda tilstede i slummen

vært travelt opptatt med et nytt prosjekt, og 
Gud har gitt oss suksess i dette arbeidet! Pris 
Herren! 
Barna bor i et slumområde som kalles Malek 
Nagar, utenfor Umred.
Det har aldri vært skole der, og ingen av bar-
na har gått på skole før. Mange av foreldrene 
er også analfabet.
Når myndighetene stenger én dør, åpner 
Gud en ny, så nå er det mange flere som får 
mulighet til å lære å lese og skrive. De får 
også høre evangeliet, kanskje for aller første 
gang.

Menneskene i slummen er ekstremt fattige 
og trenger alt. Mat, klær og skole-uniformer. 

Det er 50 -60 barn som nå får en ny mulig-
het. Vi har hatt offentlig åpning av skolen og 
både barna og foreldrene var veldig glade.
Alle disse barna skal ha uniformer og skole-
bøker osv. 
De får et måltid hver dag.
De begynner alle i samme klasse, for ingen 
har gått på skole før. Barna får lære å lese og 
skrive, matte og engelsk.
Planen var at de skulle ha skolen på barne-
hjemmet, men foreldrene ville ha de i lands-
byen siden de ikke kjente Effi og familien. 

Vi er takknemlig for gaver; Bankkon-
to-nr.3205 24 06748 eller Vipps-nr.520137

Barna får et varmt måltid på skolen.

Små og store begynner alle i samme klasse.
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Stafettpinnen er en ny spalte i Tilstede som har som mål å presentere mennesker i vårt lokalområde. Hver person som blir 
intervjuet, blir utfordret til å sende stafettpinnen videre til noen som de av ulike grunner synes skiller seg ut i mengden.

Stafettpinnen

Rektor Siri på Sandved skole 
sendte i forrige blad stafettpinnen 
videre til Hege J. Wee, FAU-leder 
på Sandved skole. Hege er engas-
jert for elevenes beste, og FAU på 
Sandved skole har jobbet i flere år 
sammen med Trygg Trafikk for å 
forbedre sikkerheten for barna. 

Har du kanskje hørt ordet «Hjertesone»? For 
å unngå trafikkfarlige situasjoner vil FAU at 
foreldre som ser seg nødt til å kjøre barna om 
morgenen, slipper de av nede ved Sandnes-
hallen. Dette prosjektet kalles for Hjertesone.

Her skal du få bli litt bedre kjent med 
FAU-lederen, og hva som ligger hennes 
hjerte nærest;

Hvor i verden vil du reise tilbake og hvor-
for?
Portland. Vi bodde der i tre måneder for seks 
år siden. Jeg har mange gode minner fra ste-
det, og vi tok noen viktige avgjørelser i løpet 
av oppholdet. Det var en god øvelse å reise 
bort hjemmefra, for å få tak på hva vi tenkte.

Når ba du sist til Gud?
Jeg pleier som oftest å be hver kveld. Jeg ber, 
eller ser for meg at jeg legger hodet i fanget 
på Gud og er trygg. Før var det mer ord, men 
nå er det ikke alltid jeg klarer å uttrykke en 

bønn, men kanskje mer et 
hjertesukk eller en takk…

Hvilken salme/ lovsang 
liker du godt og hvorfor?
“Vær du min lengsel” er en 
salme jeg liker. Jeg har nok 
alltid vært litt melankolsk, 
og den salmen er desperat, 
sann og trygg på samme tid. 
Det kan være fint å lengte, 
rytmen fra det litt rastløse 
og forvirrende, til hvilen og 
det gode i livet. Salmen er 
en fin bønn!

Hvem inspirerer deg og 
hvorfor?
Jeg blir inspirert av mennes-
ker rundt meg som er gode 
på å være seg selv. Jeg blir 
inspirert av mennesker som 
brenner for noe, for de som 
tør å tenke høyt og som ikke 
alltid er skråsikre. Jeg har 
mange sånne folk rundt meg 
og det er jeg takknemlig for!

Hva jobber du med og 
hvorfor?

Jeg er arkitekt og driver SMAU Arkitekter 
sammen med en kollega. Som arkitekt skaper 
du menneskers omgivelser. Arkitekturen 
preger våre liv. Arkitektur er abstrakt og 
høytsvevende, samtidig som det er veldig 
sanselig og konkret, det synes jeg er veldig 
spennende!

Hvem ønsker du å sende stafettpinnen 
videre til? 
Stafettpinnen sender jeg videre til David 
Hugo Engelsvold. Han er en engasjert, fritta-
lende 3-barnspappa, kunstner og øyelege som 
bor på Sandved.

Hege J. Wee, FAU-leder på Sandved skole



Søndag 18.november – 26. søndag i 
treenighetstiden.  Joh. 9, 1-7, 35b-38
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd 
ved Tracy Rishton.  Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 25. november – Kristi Kongedag. 
Matt. 18, 21-35
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken. Takkoffer til 
byprestene.

Julebygda kapell 

Søndag 7. oktober – 20. søndag i 
treenighetstiden. Mark. 10, 2-9
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Prest ikke 
bekreftet, musikk ved Ingvar Lygren. 

Søndag 21. oktober – 22. søndag i 
treenighetstiden. Ordsp. 6, 20-23a
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Søndagsskole. Utdeling av 4-års bok.

Søndag 4. november – Allehelgensdag. Matt 
5, 13-16
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Kristine Skree Kristiansen og Ingvar Lygren.    

Søndag 4. november – Allehelgensdag. Matt 
5, 13-16
Kl. 13.00 Dåpsgudstjeneste ved Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren. 

Søndag 18. november – 26. søndag i 
treenighetstiden.  Matt. 8, 5-13
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp ved 
Kristine Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Utdeling av 4-års bok.  

Ganddalen menighet

Lundehaugen Ungdomsskole kl. 11.00. 
Velkommen til kirkekaffe etterpå.

Søndag 30. september – 19. søndag i 
treenighetstiden. Joh. 7, 14-17
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Astrid Harbo.

Søndag 14. oktober - 21. søndag i 
treenighetstiden. Luk 16, 19-31
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Tracy 
Rishton. 

Søndag 28. oktober – Bots – og bededag. 
Luk. 18, 9-14
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Tracy Rishton.  

Søndag 11. november – 25. søndag i 
treenighetstiden.  Matt. 14, 22-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Astrid Harbo.  

Søndag 25. november – Kristi Kongedag. 
Matt. 25, 1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Tracy Rishton. Utdeling av 4-års bok.  

Gand kirke
Kirkeskyss til Gand kirke de fleste søndager 
men IKKE i skolens ferier. Ring 51 60 38 43 
mellom 10.00 og 10.15 den søndagen det 
gjelder, så kan du bli hentet og kjørt hjem 
igjen etterpå.  Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. 
Velkommen til kirkekaffe hver søndag. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste 
søndager unntatt skolens ferier.

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

Søndag 30. september – 19. søndag i 
treenighetstiden. Joh. 7,14-17
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd 
ved Kristine Skree Kristiansen og Bengt 
Norbakken. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Fokus: Små fellesskap.

Søndag 7. oktober – 20. søndag i 
treenighetstiden. Mark. 10,2-9 
Kl. 12:00 Friluftgudstjeneste med nattverd i 
Brekko kapell ved Kristine Skree Kristiansen.

Søndag 14. oktober - 21. søndag i 
treenighetstiden. Luk. 16,19-31 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Astrid 
Harbo og Ingvar Lygren. Takkoffer til  
menighetsarbeidet. Ikke søndagsskole.

Søndag 21. oktober – 22. søndag i 
treenighetstiden.  Ordsp. 6,20-23a
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Astrid Harbo, Bengt Norbakken og Gand 
kirkekor.  Takkoffer til Kirkens Bymisjon.

Søndag 28. oktober – Bots- og bededag. 
Luk. 18, 9-14
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd 
ved Kristine Skree Kristiansen og Bengt 
Norbakken. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 4. november – Allehelgensdag. 
Matt. 5, 13-16
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Astrid Harbo, Bengt Norbakken og Gand 
kirkekor. Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 4. november – Allehelgensaften. 
Matt. 5, 13-16
Kl. 19.00 Allehelgensgudstjeneste ved Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken, Per-Sigmund og 
Marianne Rettedal.  

Søndag 11. november – 25. søndag i 
treenighetstiden.  Matt. 14, 22-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd 
ved Kristine Skree Kristiansen og Bengt 
Norbakken. Takkoffer til ungdomsarbeid i 
Gand.

Gudstjenesteliste
Kirkeskyss til Gand kirke de fleste søndager men IKKE i skolens ferier. Ring 51 60 38 43 mellom 
10.00 og 10.15 den søndagen det gjelder, så kan du bli hentet og kjørt hjem igjen etterpå.  

Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen til kirkekaffe hver søndag. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste søndager unntatt skolens ferier.

Dette skjer i 
Julebygda:
Lørdag 13.oktober kl. 18.00.
100 års Jubileum for “Betania” Malm-
heim bedehus. 
Det vert Prolog, Tale og sang av Odd 
Dubland, Historisk tilbakeblikk v/ 
John Mæland.
Bevertning. Kollekt. Alle er velkomne.

Torsdag 25. oktober. kl. 19.00.
Basar på Malmheim Bedehus. 
Andakt v/ Kjell Børge Tjemsland, Salg 
av lodd og trekning, Hovedtrekning 
av bøker.
Bevertning. 

Lørdag 27. oktober kl. 14.00.
Pensjonisttreff på Mamheim Bedehus.
Karl Edvard Aksnes kommer og har 
emne “glimt fra et aktivt, spennende 
og utfordrende liv”. 
Andakt v/Ingvar Vignes.
Mat og drøs.

Onsdag 21. november kl.19.00.
Dametreff i Kapellstovå, Julebygda 
kapell.
Vi får besøk av vår nye sokneprest 
Astrid Harbo. Utlodning.

Onsdag 16.januar kl. 19.00.
Dametreff i Kapellstovå, Julebygda 
kapell.
Solbjørg Malmin kommer og leser. Ta 
med strikketøy hvis du har. Utlod-
ning.

Kirkeskyss koster 20kr t/r fra og med 1.ok-
tober!
Ring 51 60 38 43 mellom 10.00 og 10.15 den 
søndagen du behøver skyss.

Bønn i bønnekapellet kl. 10.30.

Velkommen til kirkekaffe hver søndag.
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste sønda-
ger unntatt skolens ferier.

*Med forbehold om endringer – For oppda-
tert liste se kalender på www.gand.no *
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Mac-operatør: Oddbjørn Myklebust
E-post: tubb@tubb.no 
Trykk: Lura Trykkeri

Frist neste menighetsblad
Deadline for neste blad 5. nov. og 

utgivelse 19. nov.
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Redaksjonskomite: : Ingelin Norbakken, Øystein 
Bjaanes Lemvik, Elin Wetås Jara, Hanne Bolstad.

Forsidefoto:  Sonya Khuanroodee

Bankgirokonto: 3250.07.05093

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

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

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

Geir Mykletun
 Leder av menighetsrådet
e-post: geir@asgemini.no
tlf: 932 81 625

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

Astrid Harbo
Sokneprest: 
E-post: ah659@kirken.no
975 06 151

Kristine Skree Kristiansen
Kapellan
E-post: kk525@kirken.no
51 60 38 58 / 959 91 999

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

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

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

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

Catti Eide
Ungdomsleder
E-post: ce485@kirken.no
51 60 38 45 / 916 93 462

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Tlf: 51 60 38 49 / 489 97 125
E-post: mb389@kirken.no

Siri Ueland Chancy
Barnearbeider
Tlf: 51 60 38 42 / 988 93 047
E-post: sc695@kirken.no

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf:  455 00 815 

Julebygda kapell
Eira Celin Tangen
Kirketjener: 974 14 818

Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

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

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

Ebeneser Ganddal
Formann: Roar Lindefjeld   909 69 422
For ukeprogram: se www.ebeneser.no

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

Kontaktinformasjon:

For syvende gang drar Trygve Skaug 
på sin “Seine Natt Desember”-turné.

Dette er en julekonsert uten glitter og glisen-
de nisser. Skaug kombinerer sine nyskrevne 
julesanger, med klassisk julemusikk i ny mu-
sikalsk drakt. Med gitar, piano og underfun-
dige dikt og historier, alene på podiet, klarer 
han å ta julen helt ned til kjernen av hva det 
handler om. 
Med på turneen har Skaug invitert med bi-
standsorganisasjonen Dear Serena, som han 
selv har vært med å starte. Organisasjonen 
arbeider med skole og utdanning i verdens 
fattigste områder.

Ta med julestresset ditt, og veksle det inn i 
senkede skuldre og hvilepuls i den nære og 
varme julekonserten “Seine Natt Desember”. 

Julebygda kapell 7. desember. 
Billetter på www.trygveskaug.no



MIDTi 
HØSTEN 2018 
MIDTi0: 
Babysang. Oppstart: Julebygda 3.sept, Gand 
5.sept, Ganddal 6.sept. 
Påmelding www.gand.no MIDTi-MIDTi0 
Babysang
Dåpssamling kl. 18.00 - 19.30: 26.sept., 
31.okt. 28.nov. (12.des.)

MIDTi4 Julebygda kapell: Fireårsfest ons. 17. 
okt. med utdeling av barnebibel søn. 21.okt. 
For barn født i 2014.

MIDTi4 Ganddal: Fireårsfest tors. 22. nov. 
på Lundehaugen u-skole med utdeling av 
barnebibel søn. 25. nov. For barn født juli-de-
sember.

MIDTi7: Miljødetektivdag, Gand kirke 
fred.16.nov. For barn født i 2011 i hele sognet.

MIDTi9: Amigos, Gand kirke lør.3. nov. For 
alle barn født i 2009.

MIDTi11 Gand: LysVåken i Gand kirke 27.-
28.okt. For alle barn født i 2007.

MIDTi13: NIKKO i Gand kirke, hver fredag 
kl. 20.00-23.30. For ungdom født i 2005 og 
oppover.

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. 
Tilbudet er imidlertid åpent for alle barn/un-
gdom i aktuell aldersgruppe. 


