
TILSTEDE

GAND MENIGHETSBLAD

3 - 2021 - 53. ÅRGANG

6

ANNERLEDESÅRET

SØNDAGSSKOLE-LEDER?

VIKARPREST RAGNHILD

BJØRN EIDSVÅG

5

2
4



2

leder

Mange blir døpt!
En av sommerens store gleder i Gand sokn er 
de høye dåpstallene. Da avisen Dagen fikk nyss 
om at vi hadde mange dåp, ville de skrive en 
artikkel om det, og vi måtte gå inn i listene og 
telle hvor mange som var meldt i løpet av juni, 
juli og august. Vi kom til at over 60 dåp var 
registrert i soknet. Det er en dobling sammen-
lignet med det som er vanlig. Vi gleder oss over 
at mange foreldre ønsker å døpe barna sine og 
håper at de høye tallene ikke bare handler om 
at folk har utsatt dåp pga pandemien. 

Vi ønsker alle velkommen til dåp, både nyfødte 
babyer, større barn, ungdommer og voksne. Å 
bli døpt handler om å høre til i et fellesskap, og 
det trenger vi alle. Vi håper at de som kommer 
med barna sine, ungdommene som blir døpt i 
forbindelse med konfirmasjonen og alle andre 
skal få en opplevelse av at de hører til her i kir-
ken og at det er et sted de kan komme på man-
ge kjekke aktiviteter og samlinger. Vi ønsker at 
kirken skal være et sted der vi alle kan bli sett 
og regnet med, og ikke minst et sted hvor vi 
blir møtt med Guds kjærlighet og nåde.
Velkommen til dåp i Gand sokn!

Av: Astrid Harbo
Sokneprest Nå har det gått enda et år der denne pande-

mien har fått virke inn på menighetens liv, 
og vi ville derfor gjerne få en samtale med 
vår sogneprest Astrid Harbo og kontorleder 
Hanne Bolstad for å høre om hvordan deres 
daglige arbeid har blitt påvirket av pandemi-
en.

        Tekst: Astrid Falck Olsen
        Foto: Hanne Bolstad

Vi gir ordet til sogneprest Astrid først: 
«Jeg skal ikke legge skjul på at dette har vært 
en krevende periode. Det har vært stadige 
omstillinger, nye restriksjoner, åpninger 
og nedstengninger. Alle våre rutiner måtte 
endres, og vi måtte bruke kreftene på helt 
andre måter. 
Sommer og høst 2020 forløp nesten som 
normalt, men vinteren og våren 2021 har det 
vært mange nedstengninger. For meg har 
fokus vært å sikre at det var gudstjenester 
hver eneste søndag, selv om menigheten ikke 
kunne være fysisk til stede i kirken.»

Endring og Takknemlighet i Annerledesåret
I menighetsblad nr 3 i 2020 
hadde vi to reportasjer om hva 
vi gleder oss til etter pandemien 
er over, og hvordan pande-
mien hadde påvirket arbeidet 
i menigheten fra påsken og 
utover sommeren. 

trene på hvordan utstyret skulle brukes. 
Opprinnelig tenkte vi at digitale gudstjenester 
ville være aktuelle kun i de periodene 
menigheten ikke kunne møtes fysisk i selve 
kirkerommet, men vår fantastiske tekniske 
stab har sagt seg villige til å fortsette med å 
strømme gudstjenestene slik at de som av 
ulike grunner ikke kan møte opp søndag for-
middag, likevel kan få oppleve gudstjenesten. 
Ørjan Richardsen, Thomas Hausken, Øyvind 
Skadberg og Erik Dahle fortjener stor takk for 
en fabelaktig innsats både i 2020 og i 2021. 
Nå kan også andre som ønsker det instrueres 
i hvordan det tekniske utstyret skal brukes, 
slik at vi alltid har noen som kan gå inn i 
denne jobben. På denne måten kan vi si at det 
har kommet noe positivt ut av pandemien: 
menighetens digitale og teknologiske kompe-
tanse har gjennomgått en rivende utvikling. 
Aldri så galt at det ikke er godt for noe.»

Gleder oss over de yngste
«En annen god ting å glede seg over er at 
barne- og ungdomsarbeidet har gått omtrent 
som normalt dette året. Erfaringene fra i 
fjor, både på lokalt og nasjonalt nivå, har 
understreket viktigheten av at aktiviteter og 
møtepunkter for barn ikke stenges helt ned.  
Barnekoret har også kunne møtes, og det var 
godt både for dem og oss.
Vi har også hatt et relativt høyt antall enkelt-
gudstjenester med dåp, både av babyer og av 
kommende konfirmanter. Dette har vært fine 
stunder med ekstra fokus på selve dåpshand-
lingen. Når det er så få tilstede, blir nærheten 
desto større, og det har gitt dåpsfamiliene 
og meg som prest noen rike og meningsfulle 
opplevelser.»

Innspilling av digital Babysang-samling. 

Teknologiske fremskritt
«Situasjonen tvang frem en sterk satsing på 
nye teknologiske løsninger med installering 
av kamera og annet utstyr i kirkerommet. 
Vårt gode team innen dette feltet har klart 
å forhandle frem særdeles gunstige priser 
på utstyret vi har kjøpt inn. De har stilt opp 
kveld etter kveld for å legge ledninger og 

Digitale andakter ble spilt inn til påsken. 
To snille kirkenaboer kom med nystekte boller 
til de få som var på kontoret. De aller fleste i 
staben var på hjemmekontor, og møtene tok vi 
på Teams. 

Fellesskap tross alt
«I tillegg vil jeg gjerne legge til at jeg dette 
året har hatt mange svært gode møtepunkter 
med enkeltmennesker, både i forbindelse med 
samtale før vigsel og sørgesamtaler i forbin-
delse med gravferd. Disse små møtepunktene 
har opplevdes som ekstra verdifulle dette året 
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ANDAKT 
Andakt av Ragnhild Fasseland

Med forbehold om endringer. Se www.gand.no eller 
Facebook Gand menighet

Disse onsdagene kl. 18-19: 
Salmetime er uformelle samlinger hvor Per Sigmund 
Rettedal leder oss gjennom gamle og nye salmer. Opp-
dag de mange flotte salmetekstene på nytt.
Gand kirke - Menighetsalen  kl. 18-19:
29. september, 27. oktober og 24. november
Velkommen med eller uten stemme!

Salmetime, 
Gand kirke

siden vi har blitt fratatt så mange andre typer 
fellesskap.
Vi har mistet mye gjennom bortfall av ordi-
nære gudstjenester i kirken, men samtidig har 
vi fått oppleve gode stunder og rike fellesskap 
på andre områder. Og vi har vært Kirke, med 
stor K, hele tiden, med alt det innebærer i 
folks liv. Å være Kirke i folks liv innebærer 
mer enn å samles til gudstjeneste søndag 
formiddag.»

Covid-19-situasjonen har også gitt daglig 
leder Hanne Bolstad en ny hverdag. 
Har dette året vært et «annerledes-år» for deg 
også, Hanne?
«Ja, den første nedstengningen endret 
arbeidshverdagen min over natten. Det 
strømmet på med telefoner og mail fra både 
frivillige og ansatte. Hva er lov, hva er ikke 
lov? Plutselig måtte vi holde oss hjemme, ha 
hjemmeskole, og avlyse alle arrangement. 
Noen av oss hadde arbeidsoppgaver som til 
en viss grad lot seg kombinere med hjem-
mekontor og hjemmeskole, mens andre ikke 
hadde det.»

Det vanskeligste
«Flere kreative hoder lagte alternative opplegg 
for barnefamilier. Vi hadde tegnekonkurran-
se, bilrebus og sporlek, og søndagsskolen del-
te ut aktivitetsposer på dørene. Vi var kirke 
på et helt annet vis enn til vanlig, og håper at 
det ble satt pris på.
Siden alle våre vanlige aktiviteter ble stengt, 
mye av menighetsarbeidet falt vekk, samt at vi 
ikke hadde gudstjenester, ble vi nødt til å gå 
til permitteringer, og det er aldri kjekt for en 
arbeidsgiver. Likevel hadde vi ikke noe valg 
siden flere av stillingene våre er finansiert 
gjennom offer under gudstjenestene, og når 
man ikke lenger har fysiske gudstjenester 
merkes det på inntektssiden.

De ukene kirken var stengt i mars-april ble 
blant annet brukt til nødvendig vedlikeholds-
arbeid og vasking. Gulvet i menighetssalene 
ble pusset og lakket, og vi er svært fornøyde 
med resultatet. På den måten kunne vi både 
sysselsette ansatte som ellers ville hatt lite å 
gjøre, og vi fikk utført sentrale vedlikeholds-
oppgaver.»

Hva er status i dag, Hanne? Kommer vi 
tilbake til normalen?
«Jeg håper vi fort kommer tilbake til gamle 
vaner, og at menigheten finner tilbake til 
kirkebenken og fritidsaktivitetene våre, selv 
om vi nå i lange perioder har blitt vant med 
digitale gudstjenester og avlyste arrangement. 
Jeg synes vertfall selv at 18 måneder med 
annerledeshet er mer enn nok.»

Takknemlighet
«Vi har enormt mye å være takknemlige for 
her i Gand sokn! Jeg låner sogneprestens 
favorittuttrykk og sier Vi Er Privilegert! Én 
flott nyhet er at de som var faste givere før 
pandemien, er fortsatt med oss nå. Noen har 
til og med økt månedsbeløpet, og dét varmer 
et lederhjerte! Nå ber jeg om at også offerinn-
tektene tar seg skikkelig opp igjen. 
Barne- og ungdomsarbeidet er et viktig sats-
ningsområde i soknet, og vi ønsker å ha gode 
ansatte med de unge som sitt fokus. Dette 
koster penger, og her må vi alle prøve å bidra. 
Kanskje er vi heldige og får noen flere faste 
givere? Se gand.no/givertjeneste hvis du vil 
vite hva dette er. 
Vi har ca 140 unike personer som er faste 
givere i Gand, Julebygda og Ganddalen, hvor 
hver gir i snitt 850kr pr mnd. Et fantastisk 
beløp, som betyr mye Jesus for pengene, godt 
fokusert barne- og ungdomsarbeid, og en 
viktig og tydelig tilstedeværelse av kirken i 
bydelene våre.»

Gand kirkekor kunne samles, med ekstra stor avstand.

Det er lov å 
være glad!
Hmmmmmmmmm
Merkelig overskrift. Er ikke det 
selvfølgelig, da, at vi kan være 
glade, til og med ekstatiske eller 
«hoppende glade»???  Joda. Vi 
er forhåpentlig glade rett som 
det er. For alt mulig. 

Det finnes masse glede i bibelen. Noen 
er så glade at de gråter, noen hopper og 
danser. 
På det – kanskje forslitte, men ofte vel-
mente – utrykket Hvordan har du det? 
Hvordan går det?   Så svarer noen av og 
til sånn litt beskjemmet og unnskylden-
de; Jotakk, jeg har det egentlig ganske 
bra. Ja, jeg har det fint, for tiden. Som 
om det er litt flaut eller uakseptabelt å 
ha det bra.
Men altså; det er lov til å ha det bra! 
Det er lov å være glad!
Paulus sier i Romerbrevets 12. kapittel 
vers 15; Gled dere med de glade og gråt 
med de som gråter. Altså: bedre å glede 
seg med de glade, enn å tenke jaja, det 
går vel snart over, bli nå ikke for glad, 
det er jo så mye vondt i verden.
Verset sier jo tydelig at vi har både 
gleder og sorger. Slik livet er for de aller 
fleste av oss. Men ta deg noen minutter 
i dag og kjenn på gleden! På hva eller 
hvem du har å være glad for i dag, - 
eller hva du gleder deg til. Det er til 
og med mulig og absolutt å anbefale å 
glede seg i Herren!                                 
 (Se Salme 104 vers 33 og 34)
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Om stykket
«Messias» er Händels mest kjente verk, og er 
stadig meget populært - særlig i engelskta-
lende land, men også i verden forøvrig. Dets 
navn kommer av jøde- og kristendommens 
forestilling om messias (den salvede). Teksten 
har ingen konkret handling, men består av 
utdrag fra Kong Jakobs bibel om Jesu komme. 
Oratoriet ble først fremført i påsken, men 
etter Händels død ble det vanlig å fremføre 
det i adventstiden.

Messias i Gand 23. november kl 19.30
Dette blir en oppsetting nærmere origina-
len enn mange av fremføringene med store 
orkester og massive kor. Gand Kirkekor er et 
slagkraftig kor, og med seg har de et orkester 
på 10 strykere, to trompeter samt pauke og 
orgel. I tillegg har Kirkekoret fått med fire 
strålende solister: Hege Kristin Kjærvoll 
(sopran), Jorunn Lovise Husan (alt), Ola R. 
VIk (tenor) og Leif Jone Ølberg (bass). 

Årets konsert var planlagt 24.november i 
2020 – men havnet midt i en av de nedstengte 
periodene og ble utsatt/avlyst. Det betyr at 
både kor og orkester er ekstra motivert og 
godt forberedt i år!
         Bengt Norbakken

- Da jeg var mindre syntes jeg det var 
flaut å være kristen, slik har jeg det 
ikke lenger takket være søndagssko-
len, forteller Camilla Kalgraff Berge. 
Hun har vært med i søndagsskolen i 
12 år, nå som leder.

For Camilla har søndagsskolen vært trosstyr-
kende, spesielt da hun var yngre og opplevde 
det som vanskelig å være kristen blant sine 
mange ikke-kristne venner og klassekame-
rater. 

– Jeg har fått et mer avslappet forhold til tro 
og Jesus. Søndagsskolen har alltid vært et sted 
der jeg kunne spørre om hva som helst, og 

Ikke flaut å være kristen lenger

Navn: Camilla Kalgraff Berge 
Alder: 20
Bosted: Fredrikstad 
Beste minne fra søndagsskolen: Første 
gang jeg var med på å ha dukkespillfor-
telling
Favoritt-bibelvers: 1. Kor 13, 4-7

Gand kirkekor fremfører 
Händels «Messias»

 

 
Gand kirke –  

tirsdag 23. november kl 19.30 
Billetter kr 200,-/100,- (b/s) 

 

Konserten er støttet av Aktivitetsmidler for kor  

 
Hege Kristin Kjærvoll - sopran 

Jorunn Lovise Husan - alt 
Ola Riveland Vik - tenor 
Leif Jone Ølberg - bass 

Gand kirkekor – sammensatt orkester 
Bengt Norbakken - dirigent 

der ble jeg tatt på alvor. Det har vært med på 
å skape det forholdet jeg har til Jesus i dag. 
Jesus for meg er en jeg betror meg til, og som 
jeg alltid kan snakke med både når jeg trenger 
det og når jeg ikke trenger det. Han er en som 
alltid er der, noe som er betryggende å vite, 
sier 20-åringen.

Camilla begynte på søndagsskolen fordi en 
klassekamerat fortalte om hvor morsomt det 
var, og sa at hun burde bli med. Siden den 
dagen har hennes hjerte banket for søndags-
skolen. – Jeg håper søndagsskolen fortsetter å 
bestå i mange, mange år til, og at flere barn og 
unge vil bli med for å høre og lære om Jesus. 
Søndagsskolen har en viktig rolle for å skape 
et godt trosmiljø for barn og unge, fordi det 
ikke alltid er like lett å være troende som 
ung, avslutter Camilla, som selv har blitt mer 
frimodig etter å ha gått på søndagsskolen.

Bli søndagsskole-leder!
Som søndagsskoleleder får du oppdage bi-
belfortellingene sammen med barna. Du kan 
undre deg og ha det gøy sammen med barna, 
og få brukt ulike sider ved deg selv. Som 
søndagsskoleleder får du være med og gjøre 
en forskjell for barn i Norge.

Noen gode grunner til å bli søndagsskole-
leder:
• Oppdag bibelfortellingene sammen med 
barna
• Undre deg og ha det gøy sammen med 
barna
• Få brukt ulike deler av deg selv

• Vær med på å gjøre en forskjell for barn i 
Norge
• Bety noe for barn ved å gi dem et kristent 
felleskap og verdier for livet
• En meningsfylt og morsom oppgave
• Det gir betydning og inspirasjon for egen tro
• Du får fellesskap med andre ledere

Du må ikke være pedagog – Din menighet 
abonnerer på «Sprell Levende» og der får du 
alt du trenger.

PÅ Søndagsskolen gjør vi mye gøy som å leke 
og tegne.
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Den nye vikarpresten vår i Gand, 
Ragnhild Fasseland, er et kjent fjes 
for mange av oss. Hun vikarierte for 
tidligere kapellan Kristine S. Kris-
tiansen som hadde foreldrepermisjon 
fra nov-14 til sept-16. Ragnhild er født 
og oppvokst på «Det blide Sørland», 
men i dag er det Stavanger som er 
hjemme for henne. Der har hun både 
barn og barnebarn.

        Tekst: Astrid Falck Olsen 
        Foto: Magne Bjåstad

Siden hun nå er tilbake hos oss, ville redak-
sjonen i menighetsbladet gjerne ha en prat, 
og vi møttes på kontoret hennes, det samme 
kontoret hun hadde sist hun var i Gand.

Vårt første spørsmål til Ragnhild: Hva har 
du gjort siden du var hos oss sist?
«Fra 2016 og ut oktober 2020 var jeg prest 
i Sør-Hålogaland bispedømme, nærmere 
bestemt Mosjøen/Vefsn på Helgeland. Jeg 
tok ofte turer til Helgelandskysten som er 
en svært vakker del av Norge, og jeg trivdes 
godt i nord. Nordlendinger er åpne og lett å få 
kontakt med.
Det er mange ulike menigheter i Mosjøen og 
på Helgeland, men med relativt få medlem-
mer i hver menighet.  Det ble derfor opprettet 
et lederforum med representanter fra hvert av 
kirkesamfunnene slik at vi kunne samarbeide 
om enkelte oppgaver.

Elever fra Vågen vgs og Sandnes 
kulturskole med utsøkt dans, musikk 
og drama.
Grupper, solister, band, kor, dansere 
av høy kunstnerisk kvalitet.
Alle inntekter går til Byprestenes 
arbeid i rusmiljøet i Sandnes.

PS: I høst har vi ansatt byprest Frode Helvig 
som skal være oppsøkende på videregående 
skoler i Sandnes. Han og diakon Karine skal 
ha samtaler med elever som går på det store 
begrepet LIVSMESTRING.

Billetter til forestillingen kjøpes via Sandnes 
kulturhus.

Sørlending fra Nord-Norge til Julebygda

Nærværforestillingene 1. og 2. nov i Sandnes kulturhus

Folkekirken står sterkt i nord, og folk flest er 
svært opptatt av at kirken skal stå der og være 
der når de ønsker kirkelige handlinger som 
vielse, barnedåp og konfirmasjon. Likevel er 
det sammenlignet med Sør- og Vestlandet 
mye mindre av det vi forbinder med jevn 
kirkesøkning, og langt mindre engasjement 
for den enkelte menighet. Men nå kan jeg 
jo legge til at vi er grundig bortskjemt her i 
Gand, med stort fremmøte ved søndagsguds-
tjenestene og et stort og aktivt engasjement 
på mange felt hele uken gjennom.»

Hvilke forventinger og ønsker har du nå for 
den tiden du skal være vikarprest her?
«Det er veldig kjekt å være tilbake på gamle 
tomter og gå inn i samme stilling. Jeg har 
alltid opplevd det trygt og godt både i Gand 
kirke og i Julebygda. Jeg har ikke tenkt å 

foreta noen store sprell, men ønsker å gå inn 
i oppgavene som ligger der. Jeg er spesielt 
glad i å arbeide med barn, og håper å få rik 
anledning til det dette året.»

Vi kommer til å se deg her i kirken når du er 
på jobb, men hva liker du å gjøre i fritiden?
«Jeg har mange interesser. Jeg er glad i å gå 
tur, både i fjellet og på stranden. Dessuten er 
jeg glad i å lese og å strikke. For tiden strikker 
jeg tepper til et prosjekt i Nepal. Jeg det man 
kaller en sosial person, og jeg er glad i å være 
sammen med folk. Sånn sett har denne Co-
vid-19-tiden vært en utfordring, både for meg 
som prest og som privatmenneske.»
Vi vil gjerne ønske Ragnhild hjertelig vel-
kommen tilbake til Gand og håper at hun får 
en fin tid her.

Sokneprest Astrid Harbo, ønsker Ragnhild Fasseland velkommen tilbake.
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Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Lura Trykkeri

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård

I høst skal Bjørn gjøre det han liker al-
ler best, nemlig legge ut på veien og 
besøke landets kriker og kroker. Med 
seg til Sandnes har han sitt frem-
ragende band og en rikholdig katalog 
med kjente og kjære låter.

De siste årene har Bjørn Eidsvåg spilt teater-
forestillingen Etterlyst: Jesus på scener over 
hele landet, fylt selveste Operaen tre ganger, 
stått på atskillige festivalscener, gitt ut bok, 
lagt ut på en nærmest utsolgt Norgesturné 
sammen med Sigvart Dagsland og gitt ut sitt 
28. album. I høst besøker han Sandnes og 
Gand kirke for å spille konsert. 

«Jeg og bandet ser stort frem til å innta Gand 
kirke. Etter et stille 2020 skal det bli fint å 
møte publikum igjen. Gamle låter skal pusses 
opp, nyere låter skal presenteres og kjente 
sanger skal spilles som de er. Blir moro!», 
forteller Eidsvåg. 

Med 28 album og en ekstraordinær formid-
lingsevne har Bjørn Eidsvåg opparbeidet seg 
en helt unik posisjon i norsk musikkliv. Han 

Døpte:
Johannes Sandvik
Benjamin Ims Henne
Leah Øvregaard Johansen
Tobias Madsen Berg
William Landa Gyland
Lukas Talle Holm
Theo Olaussen
Mira Veerasingam-Tronstad
Olav Kornelius Hagen
Oskar Gilje
Henrik Sæthre Engebretsen
Thomas Olai Stalheim Ellefsen
Emma Beivikås
Emma Egeland Sæterbø
Loke Espeland Raugstad
Nora Bærheim Andersen
Thea Løvåsen
Tuva Seldal
Ulrik Drage Handeland
Elias Thorsen SlettebøHedda 
Ebeltoft Bore
Håvard Skjørestad Berg
Liander Schwarz Årrestad
Vegard Folkvord-Christenssen
William Erga-Holtermann
Evander Corneliussen
Fredrik Vika Bøe
Julian Jacobsen
Matheo Emilian Nordhaug 
Husebø

Linnea Brekke Stangeland
Mira Idsø
Naomi Hardy
Oliver Frøyland Eltervaag
Sara Tovslid
Are Løyning Fjælberg
Jørgen Emil Lillejord-Rake
Nikoline Haugen-Haugland
Gustav Fossheim
Ludvig Reime Standengen
Nina Helland Reinhaug
Johanna Grønsund Bilstad
Marie Smolka
Matheo Page Ommundsen
Sigurd Drønen Mjøs
Helene Hetland Bårdlistuen
Tobias Vawter Skljørestad
Emilian Karlsen Hovland
Oscar Stokka Sandvik
Steinar Snørteland Sandnes
Tobias Hjorteland Lie
Vidar Johan Alverup Sandvik
Samuel Haukelid Osen
Arya Glodenyte Bøhn
Sindre Håland Bøhn
Ellinor Kjøde Bøe
Kristina Kleppa Gausen
Mathias Westlye
Nikoline Nesbø Røstøen
Mathilde Aasengen Kollsgård
Noah Eide Stueland

Sebastian Haugland
Wessel Verkooijen Urke

Døde: 
Per Asheim
Einar Magne Stangeland
Ragnhild Årsvoll
Gurid Østvold
Else Anderssen
Gerd Anna Martine Bjørnevik
Liv Larsen
Irene Sofie Nygaard
Bjørg Olaug Stangeland
Hergit Karin Paulsen
Kristian Grønsberg
Dag Arild Velund
Tor Magne Aanestad
Jon Vagle
Anna Gilje
Terje Røyrvik
Børge Egeland
Berit Tenmark
Liv Skjæveland
Kjell-Egil Fjeldså
Magne Johan Sunde
Annvor Vestly Andersen
Borgny Vigre
Marinius Hegre
Leif Sverre Sørensen
William Ask Næsse
Per Hugo Magnussen

Gand kirke - Julebygda kapell - Ganddalen menighet
Magne Roar Seland
Rolv Arnstein Øvrelid
Agnes Serine Rosland

Vigde: 
Gina Marie Thu og Halvor 
Reisæter
Camilla Nordaa og Christian 
Pedersen
Linn Beate Gimre og Tord 
Ellingsen
Bergitte Todnem og Kristoffer 
Rolstad Larssen
Emilie Osen og David Stige
Ingunn Vik og Magnus 
Vaagen
Lovise Bungum og Jørn 
Hovland
Paula Fløysvik og Ola Løk-
kevik
Kirsti Eli Løvold og Harald 
Sæther
Hanne Folkvord og Håkon 
Viker Nordland
Malin Therese Benjaminsen 
og Marita Pedersen Oen
Jannette Aurdal og Christer 
Rossland

Bjørn Eidsvåg med band inntar Sandnes
har skrevet en rekke udødelige låter som 
flere generasjoner av nordmenn har et sterkt 
forhold til. Han er en sanger og en historie-
forteller som publikum vender tilbake til år 
etter år. En konsert med Bjørn Eidsvåg er 
en opplevelse som egner seg like godt i Oslo 
Spektrum som i kirker og kulturhus. 

Bjørn Eidsvåg spiller i Gand kirke 
11. november. Billetter kjøpes på 
ticketmaster.
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MIDTi Trosopplæring høsten 2021
Med forbehold om endringer pga 
Covid-19. 
For oppdateringer se www.gand.no
Facebook: Gand menighet, Julebygda 
kapell, Ganddalen menighet
Alle oppfordres til tidlig påmelding 

MIDTi0: 
Babysang. Oppstart: Julebygda 30.08., Gand-
dalen 31.08., Gand 01.09. 
Påmelding www.gand.no MIDTi-MIDTi0 
Babysang
Dåpssamling kl. 18.00 - 19.30: 22.09., 20.10., 
24.11., 15.12.

MIDTi3: Sprell levende-samling med søn-
dagsskolen. Gand kirke 12.09. For 2018-kullet 
på Stangeland og Sandved. 

MIDTi4 Gand kirke: Fireårsfest torsdag 
23.09. Utdeling av barnebibel søndag 26.09. 
For barn f. 2017 på Sandved og Stangeland.

MIDTi4 Julebygda kapell: Fireårsfest onsdag 
03.11. Utdeling av barnebibel søndag 07.11. 
For barn født i 2017.

MIDTi4 Ganddalen: 
Fireårsfest torsdag 
25.11. på menighets-
senteret, Jonashagen 1. 
Utdeling av barnebibel 
søndag 28.11. For barn født 
høst 2017, Ganddal.

MIDTi 2. klasse: Miljødetektivdag i Gand 
kirke fredag 12.11. For barn f. i 2014 i hele 
sognet.

MIDTi 6. klasse Ganddalen: Lys Våken 18.-
19.09. For 2010-kullet, Ganddal.

MIDTi 6. klasse Gand: Lys Våken 30.-31.10. 
For 2010-kullet på Sandved og Stangeland.

MIDTi 8.klasse NIKKO ungdomsklubb i 
Gand kirke, hver fredag kl. 20.00-23.30. For 
ungdom født i 2008 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. 

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

• Åpen kirke/Middagsbønn: 
Hver onsdag kl 12.00-12.30* i kirkerommet. Bønn, 
stillhet, sang og dagens bibeltekst.

• Petrus: 
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Siste torsdag i mnd. kl. 18.30.
Datoer for høsten 2021: 26. aug, 30. sept, 28.okt 
og 25.nov

• Stikk innom: 
Samling i Kirkestua, for alle pensjonister eller 
andre som er hjemme på dagtid. Hver torsdag kl. 
10-12. Hjertelig velkommen! NB! Vi drar på tur til 
Holmavatn 23. sept. Påmelding til Magne, 993 77 
242, innen 10.sept.

• Søndagsskole og Mini-KRIK: 
Det er søndagsskole i både Gand, Ganddalen og 
Julebygda de fleste søndager. 
Barna er inndelt i ulike aldersgrupper, med 
forskjellige aktiviteter. 
Kontakt Gand: Svein Oddvar Netland 480 60 077
Kontakt Ganddalen: Steinar Berntsen 415 27 772
Kontakt Julebygda: Siri U Chancy 988 93 047

• Kor i Gand kirke: 
Kontakt: Bengt Norbakken 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 / GG tirsdag 18.00-19.00 For 3.-5. klassinger, 
og for 6.klasse og oppover.
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30 For voksne i 
alle aldre. 
Gospelkoret Abraham, mandager kl.19.30, diri-
gent Bjarte Lending 412 02 202

• Pølsesang: 
Samlinger i Ganddalen menighetssenter 
annenhver torsdag* med servering av pølse før 
vi synger sammen. For barn under skolealder 
sammen med en voksen. 
Kontakt: Nadine Vaagen 413 91 649

• Åpen familie: 
Søndagsturer for hele familien. Følg «Åpen fami-
lie – familiesamlinger i Gand» på facebook. 
5. sept, 3. okt, 7. nov, 5. des, 9. jan.

• Junior-Nikko: 
Klubb for 5-7 klassinger. Annenhver søndag kl. 
18-20 i oddetallsuker. 
Kontakt: Eirik Tvedt 414 10 648. 

• FAB – Fellesskap, Aktivitet, 
Bibel
Samlinger for 5.-8.klassinger i Gand kirke. Sønda-
ger kl.17-19 i partallsuker. 
Kontakt: Siri U Chancy 988 93 047

• Nikko: 
Fredager kl. 20.00. Ungdomsklubb for 13-18-årin-
ger. Se facebook/Instagram Ungdomsarbeidet i 
Gand. Kontakt: Sander H. Vastvedt 455 00 815. 

• Gand-speideren: 
Se www.gandspeiderne.no. Kontakt: gruppele-
der@gandspeiderne.no

• KRIK: 
For info, kontakt Sander H Vastvedt 455 00 815

• Bønn: 
Kontakt diakon Magne om du har lyst å være 
med i bønnetjenesten i Gand, enten som forbeder 
eller i en bønnegruppe. 
«Bønn for syke» er et tilbud for de som ønsker å 
komme til kirken og bli bedt for. Tilbudet har ikke 
startet opp igjen, men sjekk hjemmesiden for mer 
informasjon. 
«Fredagsgruppen» for kvinner, fredager i partall-
suker kl.11-12. 
«Åpen kirke» for alle, hver onsdag kl. 12-12.30 
Bønn, stillhet, sang og dagens bibeltekst. 
Ganddalen: Bønnemøte for menn i bønnerommet 
i Menighetssenteret - onsdager kl. 07.15, og bøn-
nemøte for alle samme sted onsdager kl. 09.00

• Sorggrupper: 
Vi tilbyr sorggrupper i ulike kategorier, og sjekk 
sorggrupper.no for mer info og påmelding. Egen 
sorggruppebrosjyre finnes på hjemmesiden vår. 
Kontakt: Magne Bjåstad 993 77 242 

• Internasjonal Cafe: 
Hver onsdag kl. 16-18 på BådeOg cafe i Sandnes 
sentrum. Billig mat og verdifulle samtaler. NB! 
Det blir malekurs i november (Påmelding). Se 
facebook Internasjonal Cafe Sandnes for info.

• Internasjonal gruppe for kvin-
ner og barn: 
Vi møtes i kirkestuen i Gand kirke. Oppstart 2. 
september 2021. 
Kontaktperson: Ragnhild Mestad 404 06 012

• Smågruppe / Husfellesskap / 
Samtalegruppe / Menighetsgrup-
pe / Cellegruppe: 
Kjært barn har mange navn! Vil du være med? I 
disse gruppene deler vi liv og tro, blir bedre kjent 
med hverandre, og ber for hverandre. Smågrup-
per er for kirkevante, kirkefremmede, erfarne 
troende og deg som er nysgjerrig på tro.
Kontakt Ganddal: Lars Håkon Løland, tlf. 402 01 
878 
Kontakt Gand/Julebygda: Håvard Høie, tlf 452 
28 709
Kontakt Ungdom: Sander H Vastvedt, tlf 455 00 
815

*Alle tider og datoer er med forbehold om end-
ring, pga smittevern-restriksjoner.

Tlf 51 82 00 50 
hviding.no

• Egentrening
• Gruppetimer
• Yoga og Pilates
• Kurs

Julebygda - Tlf: 51 67 11 11
Dagligvarer - Catering -Smørbrød

HOVEVEIEN
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Stafettpinnen

Quyen Therese von Baumgarten

holder Stafettpinnen! 

Denne gangen holdes stafettpinnen 
av Quyen Therese von Baumgarten.
Det var Oddvar Petersen som gav 
stafettpinnen videre til henne, og 
hans begrunnelse var at «fordi hun er 
dyktig og interessant». 

La oss bli litt bedre kjent med Quyen 
Therese!
Quyen Therese kom til Norge fra Vietnam 
med sin familie da hun var 2,5 år og har 
vokst opp i Trøndelag. Redaksjonen i menig-
hetsbladet kjenner til Quyen Therese fra før, 
da hun har vært med i menighetsarbeid en 
stund allerede, bl.a. i søndagsskolen. Hun er 
en dyktig musiker, og til daglig underviser 

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.

hun i gitar på Sandnes Kulturskole og på 
Vågen VGS. Hun studerte klassisk gitar i 
Trondheim og i Freiburg i Tyskland, men tok 
til fornuft og flyttet til Sandnes sommeren 
2009.

Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor?
Jeg vil reise til Vietnam, fordi jeg ønsker å 
vise barna det landet jeg kommer ifra og ikke 
minst på grunn av maten. 

Hva gjør du når du skal koble av fra jobb? 
Da spiller jeg fotball eller gå tur i marka. 

Hva er det beste med å bo der du bor? 
Kjekke naboer og nær turområder. 

Hva hvis det var sommer hele året? 
Da vil jeg bade, gå på toppturer, telte og 
selvfølgelig spille masse fotball ute. 

Hva brenner du for, og hvorfor? 
Jeg liker å spille fotball, fordi jeg elsker å løpe 
etter en ball og spille lagspill. 

Hvem sender du stafettpinnen videre til, og 
hvorfor? 
Anne Siri Særheim, fordi hun er jordnær, har 
masse humor og sprer glede rundt seg! 

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 15. november.
 www.Gand.no

Redaksjon: :Hanne Bolstad, Øystein Lemvik, 
Astrid Falck Olsen

Forsidefoto:   Hanne Bolstad

Bankgirokonto: 3250.07.05093

Julemesse 2021
Lørdag 27. november blir det 
julemesse i Gand kirke.

På grunn av smittesituasjonen er det vanske-
lig å si hvordan programmet blir alt nå.
Det viktigste er at vi setter av formiddagen til 
dette tradisjonelle arrangementet.
Julemessen er et velkjent familietreff der alle 
generasjoner kan delta.
Mer informasjon om årets julemesse kom-
mer på www.gand.no, på Gand menighet sin 
Facebook-side og på oppslag i kirken.
Følg med og vel møtt!

- Dametreff i kapellstovå, onsdag 22. 
september og onsdag 24. november 
kl.19.00. Nytt fra India med Margunn 
Håland.

- Menighetsweekend Ganddalen menig-
het! 29.-31. oktober

Dette skjer i Julebygda og 
Ganddalen menigheter i høst:

- Søndagsskolene er i gang! Både barn og 
foresatte er velkommen. 

- Menighetstrimmen på Ganddal som 
tidligere har holdt til på Sørbø skole, har 
nå flyttet inn i Menighetssenteret. Alle 
inntekter fra deltakeravgift går til Crux 
Oppfølgingssenter. Onsdager kl. 18.00. 



Søndag 7. november. Allehelgensdag.  Matt. 
5, 13-16
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo. Bengt Norbakken. Gand kirkekor og 
Nils Erik Steinsbø. Takkoffer til egen menighet.

Kl. 19.00 Aftensang. Astrid Harbo. Ragnhild 
Fasseland. Magne Bjåstad. Bengt Norbakken. 
Hege Kristin Kjærvoll, sang.

Søndag 14. november.  25. i treenighetsiden.  
Matt. 14, 22-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn. Nadine Vaagen.  Bengt Norbakken. 
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 21. november. Domssøndag/Kristi 
kongedag. Matt. 25, 1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Ragnhild 
Fasseland.  Bengt Norbakken. Gandsemblet.
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 28. november.  1. s. i advent
Kl. 11.00 Speidergudstjeneste.  Ragnhild 
Fasseland.  Bengt Norbakken.  ELIM brass.  
Takkoffer til speiderne lokalt.

Julebygda kapell 

Gudstjenester i partallsuker kl. 11.00. 
Velkommen til søndagsskole 

Søndag 12. september – 16. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 5, 10-12
Kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste.  Astrid 
Harbo, Margrete Stang Haualand. Takkoffer til 
egen menighet. 

Kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste.  Astrid 
Harbo, Margrete Stang Haualand. Takkoffer til 
egen menighet.

Søndag 26. september – 18. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 8, 5-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med presentasjon av 
konfirmanter.  Ragnhild Fasseland, Margrete 
Stang Haualand. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Søndag 10. oktober – 20. s. i treenighetstiden.  
Luk. 17, 11-19
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. 
Høsttakkefest. Bygdekvinnelaget.  Ragnhild 
Fasseland.  Takkoffer til Bygdekvinnelagets 
misjonsprosjekt.

Søndag 24. oktober – 22. s. i treenighetstiden.  
Joh. 12, 35-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. 
Ragnhild Fasseland. Takkoffer til Menighets 
misjonsengasjement.

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

Søndag 12. september – 16. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 5, 10-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Ragnhild 
Fasseland.  Bengt Norbakken. Gandsemblet. 
MIDTi3 – Sprell levende. Presentasjon av noen 
konfirmanter. Takkoffer til Søndagsskolen.  

Søndag 19. september – 17. s. i 
treenighetstiden.  Luk. 7, 11-17
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn.  Ragnhild Fasseland.  Bengt 
Norbakken. Gand kirkekor. Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 26. september – 18. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 8, 5 – 13
Kl. 1l.00 Gudstjeneste med dåp, 4-årsbok.  
Astrid Harbo. John Morten Storflor. GG mini. 
Takkoffer til Kristent interkulturelt arbeid.

Søndag 3. oktober – 19. s. i treenighetstiden.  
5. Mos. 30, 11-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn. Stikk innom.  Astrid Harbo.  Bengt 
Norbakken.  Takkoffer til Norges Kristelige 
Student og Skoleungdomslag.

Kl. 17.00 Avskjedsgudstjeneste for prost Ludvig 
Bjerkreim. Velkomst for ny prost, Tom Krager. 
Astrid Harbo.  Bengt Norbakken.  

Søndag 10. oktober – 20. s. i treenighetstiden.  
Mark. 10, 2-9
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Ola 
Hunsager.  Harald Westermoen. Takkoffer til 
egen menighet.

Søndag 17. oktober – 21. s. i treenighetstiden.  
Luk. 16, 19-31
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. 
Flerkulturelt preg. Astrid Harbo.  Bengt 
Norbakken. Marianne og Per Sigmund 
Rettedal. Takkoffer til Internasjonalt arbeid i 
menigheten.

Søndag 24. oktober – 22. s. i treenighetstiden.  
Joh. 12, 35-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid Harbo.  
Bengt Norbakken.  Gand kirkekor.  Takkoffer 
til Plan Norge (TV-aksjonen 2021)

Søndag 31. oktober.  Bots- og bønnedag.  
Luk. 18, 9-14
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  MIDTi 
6. klasse Lys Våken.  Astrid Harbo.  Bengt 
Norbakken.  GG junior. Takkoffer til Åpne 
Dører.

Gudstjenesteliste

Søndag 7. november – Allehelgensdag.  Matt. 
5, 13-16
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.  
Utdeling 4-årsbok. Stjernekoret. Ragnhild 
Fasseland, Siri Ueland Chancy. Takkoffer til 
egen menighet.

Søndag 21. november – Domssøndag/Kristi 
kongedag.  Matt. 25, 1-13.
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo. Takkoffer til Søndagsskolen.

Ganddalen menighet
Aulaen på Lundehaugen Ungdomsskole 
søndager i oddetallsuker kl. 11.00.  
Søndagsskole og KRIK de fleste søndager 
unntatt skolens ferier eller når det er 
familiegudstjeneste.  Takkoffer til egen 
menighet, samt 10% til misjonsprosjekt.

Søndag 19. september.  17. s. i 
treenighetstiden.  Matteus 18,1-5
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Himmelriket og de små. MIDTi 6. klasse Lys 
Våken. Nadine Vaagen.

Søndag 3. oktober.  19. s. i treenighetstiden.  
Lukas 5,1-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Peters fiskefangst. 
Astrid Harbo. 

Søndag 17. oktober.  21. s. i treenighetstiden.  
Johannes 2,1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  
Vinunderet i Kana. 
Nadine Vaagen.

Søndag 31. oktober.  Menighetsweekend.

Søndag 14. november.  25. s. i 
treenighetstiden. Markus 2,1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  
Den lamme mannen. 
Astrid Harbo.

Søndag 28. november.  1. s. i advent. Johannes 
3, 1-21
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Jesus og Nikodemus. 
MIDTi4 Utdeling av barnebibel. Nadine 
Vaagen.
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*Med forbehold om endringer – For oppdatert liste se kalender på www.gand.no *
Ingen påmelding.  Ta med lapp med navn og telefonnummer!

Ganddalsgata 1, 4306 Sandnes. Åpent 10-19 (16)
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Gand Kirke
Åpningstider: kl. 09:00-14:00.

GAND KIRKE 
Juvelveien 4, 4318 Sandnes
Tlf. 51 60 38 40
www.gand.no
gand@sandnes.kirken.no
 
Kontonr: 3250 07 05093
Vipps: Gand #63 55 13, 
Julebygda #63 60 38, Ganddalen #62 97 87
 
Henvendelser vedr. dåp, vigsler, begravelser
SANDNES KIRKEKONTOR
Lundegeilen 16, 4323 Sandnes
Tlf 51 97 47 70

 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
Ungdomsarbeider
Tlf:  455 00 815 

David O. Stige
Ungdomsveileder
e-post: ds789@kirken.no 
Tlf: 910 08 680

Ivan Tvedt
Ettåring Gand
e-post: it465@kirken.no
Tlf: 907 91 838

Julebygda kapell
Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

Ida Terkelsen
Kirketjener Julebygda
Tlf: 955 52 420

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
Barne- og ungdomsarbeider
E-post: is534@kirken.no
Tlf: 958 12 733

Kontaktinformasjon:

Se så flott lys og lysestake! Dette 
deles ut til de som døpes i Gand, 
Julebygda og Ganddalen menigheter. 
Men hva betyr symbolene på lyset?

 Ordet «døpe» betyr «å dyppe». Slik vann for-
nyer og gir ny kraft, slik gir også dåpsvannet 
liv til oss mennesker på dåpsdagen.

Lyset
I dåpen tenner vi et lys for den døpte. 
«Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal 
ikke vandre i mørket, men ha livets lys.». Vi 
tenner dåpslyset i bønn om at Jesus skal være 
med som et lys gjennom livet.

Korset
Presten tegner et kors over kroppen før dåps-
handlingen og sier: «Jeg tegner deg med det 
hellige korsets tegn …». Korset er Jesu merke 
som vi bærer med oss gjennom livet. 

Dåpslyset presenteres av Margrete Haualand. 
Hun er kateket, og ansvarlig for undervisning 
og trosopplæring i soknet.

Dåp
Vannet
Opprinnelig ble den som skulle 
døpes dukket helt under vann én 
gang. Dette gav den døpte del i 
Jesu død. På veien opp av vannet 
fikk den som ble døpt del i Jesu 
oppstandelse. En symbolhandling 
som peker fram mot den døptes 
oppstandelse til det evige liv.

Nåde (duen)
Uttrykket «Guds nåde» handler om 
alt Gud overøser oss med godhet, 
barmhjertighet, tilgivelse og nye 
muligheter. Guds nåde er noe Gud 
stadig på ny gir oss, gratis (nåde 
heter «gratia» på latin). 

Fellesskapet
I dåpen blir du del av noe større 
enn deg selv. Dette spesielle felles-
kapet som favner så mange aldersgrupper og 
så mange forskjellige mennesker. Et fellesskap 
som kan være en støtte i en vanskelig tid, og 
energigivende i gode tider. 
Tenn gjerne et lys på dåpsdagene fremover. 
En god anledning til å snakke om dåpen. Jesus 
er en usynlig venn som alltid er der for oss 
mennesker. 

Er du nysgjerrig på dåp eller vil finne en ledig 
tid for dåp av deg selv eller et familiemedlem, 
gå til www.gand.no/dap
Kirken har ikke lenger anledning til å sende ut 
invitasjon til dåp til nyfødte. Dere må selv ta 
kontakt med kirken for å avtale dåp!



Søndag 22. august var det Oppstarts-
gudstjeneste og Kickoff, både ved 
Gand kirke og Ganddalen menighets-
senter. Dette er alltid en populær 
dag i året, både for familier, eldre og 
ungdommer, for de som går i kirken 
hele året, og de som går sjeldnere. 
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Her får du se bilder fra gudstjenesten på Lun-
dehaugen ungdomsskole, hvor Ganddalen 
menighet holder hus annenhver søndag. Du 
ser også bilder fra det nye menighetssenteret 
som endelig kunne innvies skikkelig, med 
kirkekaffe og kjekke aktiviteter. 

Dette var virkelig en festdag for menigheten. 
Det yrte av liv både på gudstjenesten og etter-
på. Det kom 120 personer til gudstjenesten, 
og fra noen familier kom det tre generasjo-
ner! Noen av de nye konfirmantene var også 
allerede på plass. 

Ved menighetssenteret var det samlet over 
150 personer ute og inne, og det kjekkeste var 
at det var så mange nye! Det er alltid ekstra 
hyggelig å kunne gi et varmt og hyggelig 
første møte med menigheten. 

Hoppet inn i et 
nytt semester

Is og ansiktsmaling - Blir det bedre.

Vi hopper inn i et nytt semester.

God stemning på gudstjenesten på 
Lundehaugen skole.

Slushmaskinen var populær.

Mange barn ville kikke oppi skattekista.

Ansiktsmaling.


