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leder

Den største gleden!
Bladet som du nå holder i hendene er skrevet, 
trykket og delt ut av en god gjeng med mennes-
ker som ønsker å spre glede i nærområdet sitt. 
Innholdet er skrevet med den hensikt å dele 
et smil, informere om gledelige arrangement 
og fortelle om omsorgsfulle mennesker i ditt 
nabolag. 

Menighetsbladet er et godhetsblad. Selv om 
noen få mennesker opplever å motta bladet 
som krenkende, er det et stort flertall som gir 
uttrykk for det motsatte. 

Med dette sagt, synes jeg det er på sin plass å gi 
dere en godt brukt oppskrift på hvordan vi kan 
dele godhet! 

Da jeg begynte i 1.klasse fikk jeg gleden av å få 
Bodil Dalene som min lærer. Vi hadde minne-
bøker på den tiden, og Bodil skrev alltid med 
sin flotte håndskrift:

Den største glede du kan ha, er å gjøre andre 
glad!
Så enkelt, og så sant. 

Her er noen tips til gleder som du kan gjøre for 
andre, som jeg håper vil være til glede for deg 
selv også:
- Gå tur med noen du kjenner.
- Ring en du ikke har snakket med på lenge.
- Send brev med vanlig post, gjerne til noen 
som kun klarer å gå til postkassen sin.
- Legg en overraskelse på døra til naboene dine.
- Gi en SjokoKlem eller Kjærlighet på pinne til 
fem du er glad i. 
- Feir en bursdag, eller en hverdag, utenfor 
Parkkafeen i Sandvedparken.
- Nyt solnedgangen på stranden sammen med 
en tidligere kollega. 
- Lag en middag og levér den på døren til noen 
som ikke forventer det.
- Våg å kontakte noen som har opplevd sorg 
og tap. 

Av: Hanne Bolstad
Daglig leder

Er du hjemme med liten eller 
stor baby på dagtid? Vil du 
være sosial med andre forel-
dre? 

På babysangsamlingene synger vi for 
og med babyene, bruker rim og regler, 
spiser sammen og har god tid til prat med 
hverandre. 
Vi inviterer til flere babysangkurs i løpet 
av året. Hvert kurs har 8 samlinger, én 
dag i uken. Du kan delta på tre steder; i 
Gand kirke, i Julebygda kapell og nytt av 
året er Menighetssenteret på Sørbø/Hove i 
Jonashagen 1. 

Møt våre babysangledere
I Gand kirke møter du frivillig baby-
sang-leder Judith Berdinessen. Hun er 
småbarnsmamma og jobber til vanlig i 
barnehage på Lura. I tillegg til å like å 
synge for barna er hun også med i me-
nighetsrådet i Gand, hvor det er litt andre 
toner enn «babysamba». Judith gleder seg 
til å treffe dere!
På Ganddalen møter du frivillig baby-
sang-leder Bjørghild Helgeland. Dette 
sier Bjørghild om å være babysang-leder i 
menigheten sin: 
- Jeg ønsker å jobbe frivillig fordi det gir 
meg mye å møte folk jeg ellers ikke ville 
møtt. Med babysang på Ganddalen vil jeg 
gi de nybakte mødrene noe å se frem til i 
permisjonshverdagen som igjen kan gi de 
livsgnist og glede. Det er gøy å gjøre noe 
for andre som engasjerer meg og som jeg 
brenner for, det gir meg en lykkefølelse.
Bjørghild har vært leder for babysang på 
Ganddalen før, da de holdt til på Lunde 
BOAS. Nytt i 2021 er at vi nå kan begynne 
å benytte det nye menighetssenteret på 
Sørbø/Hove. Det er mange småbarnsfami-
lier i dette området, og påmeldingslisten 
er klar for å fylles opp. 
- Som mamma selv gikk jeg på babysang 
med mine barn. Jeg ble kjent med andre i 

Hvem er klar for babysang?

samme situasjon og vi hadde en nydelig stund 
sammen som mor og barn. Dette ønsker jeg 
å formidle videre til de som er i barseltiden 
nå. Jeg ønsker det skal være en plass som er 
åpen for alle der vi kan bli kjent med naboer 
som har barn på samme alder og danne nye 
vennskap og gode relasjoner.
I tillegg til disse to flotte frivillige lederne, 
møter du trosopplærer Ruth Bråtveit i Gand 
kirke, og barnearbeider Siri U Chancy både 
i Julebygda kapell og i Gand kirke. Begge to 
har drevet med babysang i en årrekke. De er 
som levende sangbøker, og begynner ofte å 
synge en sang når de hører tilfeldige ord i en 
samtale. 
Denne flotte buketten står altså klar for å ta 
imot både babyer og voksne, med sine varme 
smil og vakre sangstemmer. 

Praktisk info
Prisen for et kurs er 300kr. Prisen inklude-
rer åtte samlinger, en CD eller bok, samt et 
herlig varmt avslutningsmåltid på den siste 
samlingen. 
Følg med på nett for mer informasjon om 
oppstart og påmelding. 
Facebook: Gand menighet / Julebygda kapell 
/ Ganddalen menighet
Nettside: www.gand.no –> Trosopplæring –> 
MIDTi0 Babysang
Lurer du på noe mer? Ta gjerne kontakt med 
trosopplærer Ruth Bråtveit; 
mail rb693@kirken.no, tlf. 51 60 38 51

Siri U. Chancy, Judith Berdinessen og Ruth Bråtveit.

Bjørghild Helgeland.
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Jeg snakket om lys i hele desember, det var 
mørkt og vått og selv om det nærmet seg jul 
og julelysene strålte i nabolaget, så var det 
som om mørket var mer gjennomtrengende 
enn vanlig i desember. Jeg tror mange av oss 
opplevde det, mesteparten av fjoråret ble 
veldig annerledes enn vi er vant til. Pande-
mien la en demper på veldig mye, det var 
avlyste arrangement og for oss i kirken, avlyste 
gudstjenester, de første månedene. Det var be-
grenset hvor mange vi kunne møte og mange 
kjente på isolasjon og ensomhet. Vi lengtet 
etter en ny start, lysere tider og håpet at det 
nye året ville gi oss det. I stedet ble det enda 
strengere reguleringer enn det hadde vært på 
lenge. Og selv om dagene gradvis blir lysere, 
er det som om det ikke er nok. 

Vi trenger lys!

Så kom det et glimt av lys en mørk januardag. 

Vi ble minnet om at lyset finnes. 
Amanda Goran, den yngste poeten som noen 
gang har framført et dikt på en presidentinn-
settelse, leste sitt dikt «The Hill We Climb» da 
Joe Biden ble innsatt som president. Diktet 
avsluttes med disse linjene:

«For there is always light,
If only we’re brave enough to see it.
If only we’re brave enough to be it.»

Det er alltid lys, hvis vi bare er modige nok til 
å se det. 
Hvis vi bare er modige nok til å være det.

Ja, det er alltid lys. Vi tror på Jesus som sier 
om seg selv at han er verdens lys, og at de som 
følger ham, ikke skal vandre i mørket, men ha 
livets lys.

Lyset finnes! Og vi skal være modige nok til 
å se det. Se det i ham som er til stede for oss, 
som ga seg selv for oss. Se det i menneskene 
rundt oss, de små glimtene av godhet som vi 
møter i hverdagen. Se det når sola stråler en 
kald vinterdag og gir oss en forsmak på lysere 
tider.

Og så skal vi være modige nok til å være lys. 
Dere er verdens lys, sa Jesus, og utfordrer oss 
til å la vårt lys skinne for verden. 

Vi trenger lys! Og det finnes, i oss, rundt oss 
og hos ham som er verdens lys. Vi må bare 
være modige nok til å se det.

Andakt av Astrid Harbo, Sokneprest

I november i fjor vann 
Johan Dalene Equinor 
sitt musikkstipend 
på ein million kroner. 
Tilstede vart tipsa om 
dette, og fann ut at 
dette var eit passande 
tidspunkt for å la lesa-
rane verte kjent med ein 
trufast familie som har 
høyrt til kyrkja så lenge 
ho har eksistert.

        Tekst: Øystein Lemvik
        Foto: Privat

Det er no over seksti år sidan Bernt Dalene 
kom til Sandnes. Han hadde tatt lærarskule 
i Kristiansand, men han spelte óg fiolin, og 
skulle ha Karsten Andersen som læremeister. 
Andersen var på denne tida kapellmester 
for Stavanger byorkester, og dermed vart det 
Sandnes for Bernt.

Og sjølv om Andersen flytta til Bergen i 1964, 
vart Bernt verande i Sandnes. Han hadde 
funne Bodil her, og med tida var han med 
å starte opp musikklinja ved Lundehaugen 
videregående skole, den første musikklinja i 
landet. 
Utanfor skulen vart Bodil og Bernt ein del av 
den nyoppstarta Gand kyrkjelyd, frå starten 
i gymsalen på Skeiane ungdomsskole i 1968. 
Bodil var og leiar av den første kyrkjeringen 
i Gand, og var blant initiativtakarane til 
julemessa. 

Etter kvart kom kyrkja på plass, og Bernt vart 
med i musikkutvalet. Dette var på 1980-ta-
let, då Bjørn Bue var prest. Han kunne og 
delta med musikk i gudstenesten, når koret 
sang, eller andre gonger det passa seg slik. 
Dessutan sette musikklinja opp større verk 
frå tid til annan, som «Messias», og desse vart 
mellom anna framført i Gand.
Med tida vart sønene med. Det var Mons 
Leidvin Takle som hadde ansvaret for mu-
sikkarbeidet då, og begge sønene var med 
i koret «Praising». Torstein, eldstesonen 
til Bernt, spelte gjerne gitar der. Han var 
dessutan ein dyktig cellist. Bernt kan framleis 
minnast frå samtalegudstenesten då Torstein 
var konfirmant at han spela cello, kledd i den 
kvite konfirmantkappa. Ein liten gut langt 
framme kommenterte at «eg har aldri sett ein 
engel i så vesale sko».

Torstein studerte ved konservatoriet i Stavan-
ger, og flytta til Sverige, der han fekk jobb 
som cellist i Norrköping Symfoniorkester. 

Stjernefiolinist med røter i Gand

Han fann seg til rette der, med jobb og kone. 
Og med tida kom det ein son til verda. 
Johan Dalene vart fødd i 2000, og døypt i 
Julebygda kapell. Tidleg såg ein at han var 
ein talentfull fiolinist, og han har trass ung 
alder rokke å spele inn 2 CD-ar, ein med 
Norrköping Symfoniorkester og ein med 
pianisten Christian Ihle Hadland (som vert 
lansert februar). Han har vore solist med 
orkester i fleire europeiske land, spesielt i 
Skandinavia, men og i fjernare himmelstrok, 
som Japan og Cleveland. Han har dessutan, 
som sin far og farfar, spelt i Gand kyrkje. 
Her har han framført materiale han seinare 
har brukt i konsertar andre stader i verda, 
det ein kaller ein pre-debut.
Trass i at koronapamdemien har ført til at 
oppdrag vert avlyste, har Johan fleire som 
kjem i tida framover. Klassisk interesser-
te i soknet kan håpe at konsertane med 
Stavanger Symfoniorkester i mars kan gå 
som planlagt. 

Musikken brakte Bernt Dalene til Sandnes, 
og her har han gjennom alle år vore ein 
trufast kyrkjegjengar og bidragsyter. Musikk 
har han og brakt til kyrkja – både sjølv, gjen-
nom skulen, gjennom born og borneborn. 
Han venter no på at den spesielle tida me 
lever i skal endre seg, slik at han igjen kan ta 
turen opp for å vere ein del av kyrkelyden i 
den kyrkja han har høyrt heime i over halve 
livet.

Bernt Dalene med barnebarn og sønn.
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Julemessen 2020
Julemessen kunne ikke gjennomføres som normalt. Likevel 
ble det solgt 180 loddbøker fram til 28.november. 
Lørdagen ble det solgt 60 kransekaker, 19 juledekorasjoner, 
granbar og dørpynter. 

Regnskapet er ikke helt avsluttet enda, men sluttsummen ble 
ca. 103.000,- Et kjempeflott resultat. 

Takk til alle som bidro med gevinster, kjøp og salg av lodd, 
engasjement, smil, gode ideer, pågangsmot og gledelige 
telefoner til vinnerne av årets mange flotte gevinster. 

- Kirkeringsutvalget og Y’men

Menighetsrådet i Gand har det siste 
året behandlet en sak om utvidelse 
av det eksisterende kjøkkenet i Gand 
kirke, og nå er vedtaket endelig 
fattet. Behovet for større plass skal 
bli dekket, og dette vil komme mange 
brukere til gode. 

        Tekst: Astrid Falck Olsen, nestleder 
         i Gand Menighetsråd

Det har lenge vært behov for et større kjøkken i 
kirken vår, men det har gjennom årene vært uli-
ke syn og planer når det gjelder hvordan dette 
best kan gjøres. Noen har ment at kjøkkenet 
burde utvides mot gangen, andre at det burde 
utvides mot menighetssalen der vi normalt 
møtes til kirkekaffe etter gudstjenestene. 
En arbeidsgruppe har nå levert inn forslag med 
tegninger, og menighetsrådet fattet vedtak i 
november om at vi ville gå inn for forslaget om 
utvidelse inn i menighetssalen, under forutset-
ning av at kjøkkenutvidelsen kunne finansieres. 
Etter gjennomgang av ulike forslag til finansier-
ingsplaner sammen med kirkevergen tyder alt 
på at vi kan igangsette arbeidet i løpet av våren. 
Samtidig med utvidelsen og fornyelsen av kjøk-
kenet setter vi i gang arbeid i atriet. Vi vil gjerne 
understreke at dette ikke er to konkurrerende 
prosjekt. Siden kirken ble bygget, har det vært 
stor enighet om at det gjensto en del arbeid her, 
men det har ikke blitt gjort, delvis fordi det var 
ulike syn på hva et slikt rom skulle inneholde, 
og delvis fordi det var usikkerhet med hensyn 
til finansieringen. 

En viktig grunn til at disse arbeidene ønskes 
iverksatt samtidig, er at vi vil unngå dobbeltar-
beid, noe som alltid er kostbart, og noe som 
ville ha medført en lengre periode med bygging, 
støy og rot i kirken.
«Er ikke det kjøkkenet vi har nå godt nok?»
Svaret vil avhenge at hvem man spør. Hvis man 
hadde spurt de trofaste sjelene som alltid stiller 
opp for å lage mat, servere, rydde, vaske, ta vare 

Nytt kjøkken i Gand kirke

på matrestene og sørge for best mulig hygiene 
ved arrangementene i kirken, ville sikkert man-
ge av dem hatt samme svar: Kjøkkenet kunne 
med fordel ha vært større og fått en tydeligere 
inndeling i «skitne» og «rene» soner, samt 
en funksjonell kjøkkenøy. Siste års Covid-19 
situasjon har vist oss hvor viktig det er med god 
avstand, klare regler for hygiene, og ikke minst 
at man i arbeidet på kjøkkenet har mulighet for 
faktisk å etterleve disse reglene.

Stor aktivitet
En annen grunn til at man kunne ønske seg et 
større kjøkken, er alle forespørslene fra familier 
som ønsker å bruke kjøkkenet i forbindelse 
med dåp, konfirmasjoner og begravelser. Disse 
vil få bedre arbeidsforhold, og samtidig vil 
utleie i slike sammenhenger kunne skaffe oss 
leieinntekter og derved bidra til finansieringen 
av kjøkkenet.
Mange later til å tro at en kirke er et bygg som 
er åpent kun søndag fra 11 til 12.30, og at et 
kjøkken derfor er et rom som burde komme 
langt ned på prioriteringslisten når man bygger 
en kirke. Da kjenner de ikke til det store og ver-
difulle arbeidet som drives dag etter dag, kveld 
etter kveld, for barn, unge, eldre, innvandrere, 

speidere og andre grupper i landets menigheter, 
og der gode arbeidsforhold på kjøkkenet er 
av avgjørende betydning hvis man skal kunne 
tilberede et måltid på en forsvarlig måte.
De fleste nye kirker som bygges i Norge i dag, 
har fra starten av gode løsninger for kjøkken 
nettopp med tanke på disse aktivitetene.

Hva vil så dette koste? 
Anbudet er på 1.500.000, men prisen kan bli 
lavere. Vi har noe penger på bok, men samtidig 
vil vi gjerne oppfordre menigheten til å bidra 
gjennom ekstragaver. Vi har opprettet en egen 
Vipps merket «Tilskudd til nytt kjøkken» 
#635518, der alle beløp - store og små - vil bli 
mottatt med takk.
Gand menighet har hittil ikke tatt penger for 
kirkekaffen, og vi vil absolutt at det fort-
satt skal være mulig å ta en kopp kaffe etter 
gudstjenestene uten å betale og uten å få dårlig 
samvittighet. Samtidig vet alle at det koster 
penger å kjøpe inn kaffe og litt kjeks. Kanskje 
kan kirkekaffen være en påminning om å sende 
et lite beløp?
La oss alle være med på å bidra på de måter vi 
kan, slik at vi kan få et kjøkken som vil bli til 
glede og nytte for hele menigheten.

Takk!
Gand Y’s Men’s Club takker samarbeids-
partner KFUK-KFUM-speiderne og ikke 
minst alle som kjøpte juletre ved Gand 
Kirke og dermed støtter arbeidet for barn 
og unge i soknet. 
Det ble i år solgt i overkant av 200 trær, 
etter solid innsats av alle frivillige som 
tok på seg å stå og selge juletrær i årets 
desember-vær. 
Overskuddet på kr 60.000 deles likt på 
samarbeidspartnerne.

Juletresalget ved Gand Kirke blir til gave til 
barne- og ungdomsarbeid

Send søknad
Gand Y’s Men’s Club inviterer lag og or-
ganisasjoner som driver med barne- og 
ungdomsarbeid til å søke om økono-
misk støtte til sitt arbeid. 

Søknadskjema får du ved å kontakte 
Gand Y’s Men’s Club v/sekretær Alfred 
Alsaker. Ferdig utfylt søknadsskjema 
sendes som e-post til samme person.
Kontaktperson: alfred.alsaker@lyse.net
Søknadsfrist: 15.februar 2021. 
Tildeling skjer innen 15. mars 2021 og 
vil bli annonsert i menighetsbladet.
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Pølsesang
Vi gleder oss til å starte opp med Pølsesang 
til våren i vårt nye menighetssenter, og 
ønsker velkommen til barn under skolealder, 
sammen med en voksen. Pølsesang er sang-
samlinger hvor det serveres pølse, drikke og 
frukt, før vi synger i vei. 
Velkommen til Pølsesang kl. 16.30-18.00 
i Jonashagen 1, Ganddalen menighet sitt 
nye menighetssenter, like ved Kiwi og Hove 
Plantesalg. 
Det er satt opp datoer for Pølsesang, men 
selvsagt er alt med forbehold om endringer 
- både på grunn av covid og ferdigstillelse 
av menighetssenteret. Vi håper å møtes 

Dette skjer i Ganddalen menighet
18.februar, 4.mars, 18.mars, 15.april, 29.april, 
12.mai. Følg Ganddalen Menighet på face-
book for siste nytt.

Babysang
Minner samtidig om Babysang-kurs, som 
starter opp snart, og dette er også i menig-
hetssenteret i Jonashagen 1. Vi har allerede 
mottatt henvendelser fra folk som vil være 
med, og vi gleder oss til å være i gang i våre 
egne lokaler. 
Les mer om Babysang i dette bladet. 
Påmelding gjøres via www.gand.no/mid-
ti0-babysang

Dugnad i menighetssen-
teret
Vi oppfordres til å ha færrest mulig 
nærkontakter i disse dager, i påvente av 
vaksinering og begrensning av covid-smit-
te. Vi ønsker derfor ikke å invitere til større 
dugnadstreff. 
Det er likevel fullt mulig å bidra i menig-
hetssenteret i mindre grupper, slik at vi 
f.eks. kan male vegger og tak i hvert vårt 
rom. 
Ta kontakt med Klaus Tveita 976 18 124, 
dersom du ønsker å bidra til å ferdigstille 
menighetssenteret denne vinteren/våren.

I september 2020 ble det diskutert en 
mulighet for å kunne sende direkte fra 
gudstjenestene i Gand Kirke - som følge av 
de begrensingene som da forelå. Menighets-
rådets leder Arve Oftedal ba den tekniske 
gruppen som har ansvar for lyd og lys om å 
se på saken. Søndag 18. januar 2021 så var 
det ca. 420 som så sendingen på nett.

        Tekst og foto: Erik Dahle

En prosjektgruppe bestående av Thomas 
Hausken, Øyvind Skadberg, Ørjan Richard-
sen og Erik Dahle ble etablert i høst, og etter 
flere møter, evaluering av eksisterende teknisk 
utstyr i kirken, og samtaler med andre me-
nigheter så startet det praktiske. Kirkens stab 
og menighetsråd sørget for at det var mulig å 
jobbe så raskt som vi gjorde, og har bidratt til 
å løfte Gand kirke inn i en ny tidsepoke.

Skjult inventar
Det er lagt ned mengder med kabel til bilde, 
lyd og lys. All belysning er justert inn for å gi 
kamera gunstige lysforhold. Lysarmaturer er 
tatt ned, rengjort og hengt opp igjen. Lyd er 
viktig, så her har Thomas og Øyvind brukt 
all sin erfaring, fra mikrofon i kirketårnet, til 
flere sett med lydkilder i kirkerommet – alt 
for at en skal oppleve å være til stede i kirken.
Ørjan sin erfaring fra streaming og TV-pro-
duksjon bidro til at vi kom raskt i gang. Det 
ble satt opp en liste over det vi burde kjøpe 
inn og det vi hadde. Det ble gitt gaver via 
Ørjan sine kontakter, som bidro til å holde 
kostnadene nede.
Vi valgte små hvite fjernstyrte kamera og har 
lagt kabling slik at de ikke synes. Dette for å 
ikke forstyrre selve kirkerommet eller bryte 
med arkitekturen i kirken.

Julen ble målet
Vår første sending ble den 8. november 2020 
– en sending hvor ikke alt utstyr var på plass. 
Vi høstet så mye erfaringer vi kunne. Målet 

Veien til gudstjenester på nett

var å ha full produksjon på julaften og 1. 
juledag. Det er mye som skal på plass og mye 
teknikk som skal spille sammen. Vi gjorde oss 
mange oppdagelser underveis i prosjektet og 
lærer stadig.
Vi har sendt direkte, og vi har tatt opp 
sendinger og opptredener. Ungdommene har 
brukt og vil bruke dette utstyret fremover. Vi 
møter et helt annet publikum når vi sender 
direkte hjem til folk. Mange som aldri har 
vært i kirken, ikke har et ønske om å gå i 
kirken, og mange andre har fulgt sendingene. 
Ikke minst så har våre sendinger blitt sett 
utenfor Sandnes og Norges landegrenser.

Begrensninger
Det er ikke NRK-produksjoner vi sender ut, 
men det er ikke mobilkamera-kvalitet heller! 
Direktesendingene våre er vi stolte av, og vel-
dig glade for alle fine tilbakemeldinger som 
kommer etter sending. 
Ettersom vi bruker sang og musikk i guds-
tjenestene, finnes det noen regler knyttet 
til rettigheter. Vi er medlemmer i TONO 
(Norsk selskap for forvaltning av rettighe-
ter til musikkverk) som gir oss lov til å ha 
direktesending av gudstjenestene, men vi har 
ikke lov til å la opptak bli liggende tilgjengelig 

etter sending. Skal vi få lov til det, må vi betale 
500kr pr gudstjeneste. Foreløpig er ikke dette 
aktuelt. 

Bli med?
Har du interesse for tekniske duppeditter, lyd 
eller bilde, og har lyst til å bli med og legge til 
rette for direktesendinger fra gudstjenester, 
ta da kontakt med Øyvind Skadberg (957 29 
569). Han koordinerer det frivillige arbeidet 
som utføres av teknisk gruppe. 
I disse dager driver teknikerne med opplæ-
ring av nye medarbeidere som ønsker å ha 
kamerastyring som sin frivillige tjeneste i 
gudstjenestene. 
Vi sees!

Gode grunner til å se gudstjenester på nett: 
- Du kan se på fra hvor du vil
- Syng med så lavt, høyt eller surt du bare 
orker
- Kirkekaffe kan nytes mens du ser på
- Du kan komme i pysjen om du vil 

Vi håper at dere lesere vil svippe innom 
gudstjenestene i Gand kirke søndager kl. 11, 
enten fysisk eller digitalt!  Lenken finner du 
på hjemmesiden vår www.gand.no

Teknikergutta f.v. Ørjan Richardsen, Øyvind Skadberg, Thomas Hausken. (Innfelt: Erik Dahle.)
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For seksbarnsmoren Susan Miyambo 
(35) var rent vann kun en fjern drøm. 
Alt vannet hun trengte til mat, drikke 
og klesvask måtte hun hente i en 
skitten elv. 

        Tekst: Anette Torjusen

Vi er i landsbyen Kasalaulo i Zambia, i et 
område hvor flere tusen flyktninger fra Kongo 
har søkt tilflukt. Her bor Susan sammen med de 
seks barna sine i et lite hus med strå på taket. 

Tunge kanner
Med høner som flakser rundt bena hennes, et 
barn på armen og et som holder i skjørtekanten, 
forteller hun om timelange gåturer for å hente 
vann før de fikk rent vann til landsbyen. 
- Mangel på vann ga oss mange helseproblemer. 
Elva var vår nærmeste vannkilde, og den var 
både skitten og full av bakterier. Vi var veldig 
ofte syke, forteller hun. 
Alternativet var å gå langt med tunge kanner. 
Flere timer måtte hun bruke for å hente rent 
vann. Det var det ikke alltid tid til med seks 
barn å ta seg av. Derfor ble vannet fra elva ofte 
den enkleste løsningen. Vannet hun vasket klær 
i, drakk, badet barna i og lagde mat med. Vannet 
hun delte med dyr og innsekter. 
- Vi måtte gå store avstander for å komme til 
vannkilden, og det var vanskelig for familien 
min å få til det, forklarer hun.  

Brønn som endret alt
Susen tar oss med inn i huset sitt der de er 
mange på liten plass. Litt av plassen er satt av til 
oppbevaring av fisk og den populære grønnsa-
ken, kassava, som smaker nesten som en potet. 
- Her ser du litt av inntekten min, smiler hun. 
For salg av både fisk og kassava gir ekstra penger 
til storfamilien. 
Hun peker på de fargerike vannkannene som 
står ved matlagingsplassen. 
- Nå trenger vi ikke lenger å gå langt for å hente 
vann. Takket være Kirkens Nødhjelp har vi fått 

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

“Kirkens SOS er for meg et raust rom, åpent for alle – 
alltid. En møteplass hvor livets realiteter tåles og tas 

imot, uten krav til en rett tro eller et riktig levd liv.” 

Nytt innføringskurs for frivillige medarbeidere starter i Stavanger den 17. feb 2021

rogaland@kirkens-sos.no  eller  971 70 995
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www.kirkens-sos.no/frivil l ig

Seksbarnsmoren Susan Miyambo trodde aldri 
at hun skulle få rent vann, men nå som hun 
har fått det kan hun bruke mer tid sammen 
med barna sine. 

Susan måtte drikke vannet hun vasket klær i
FASTEAKSJONEN 2021 - Tirsdag 23. mars

rent vann i landsbyen. Det er vi så takknemlige 
for.
Landsbyen, med sine 1753 innbyggere, er en av 
mange landsbyer som har fått tilgang til vann 
av Kirkens Nødhjelp. Våren 2018 boret vi en 
brønn. Det er viktig for oss at hele landsbyen 
får eierskap til vannsystemet vi bygger. Derfor 
samarbeider vi tett med våre lokale partnere og 
vanningeniører. 
Innbyggerne er med på tilrettelegging og velger 
en egen komite som vedlikeholder og har ansvar 
for vannforsyningen. 
For Susan er det nå bare en kort tur bort til 
brønnen som er omringet av kanner klare til å 
fylles opp.
- Nå kan jeg gi familien min rent vann. Det er 
jeg så glad for.
Men selv om Susan ikke lenger er bekymret for 
å bli syk av skittent vann, har hun en annen stor 
bekymring. En bekymring hun deler med resten 
av verden: Covid-19.
- Jeg er redd for å bli smittet når mange av oss 
er samlet, og jeg frykter for barnas og mitt liv. 
Covid-19 er virkelig og utgjør en fare for oss alle. 
Spesielt er hun bekymret for lange køer ved 
vannpumpa. For i landsbyen er det mange som 
setter pris på rent og trygt vann, og etterspørse-
len er derfor stor.
- Min oppfordring er at det bores enda flere 
brønner for å møte etterspørselen, slik at enda 
flere får tilgang til rent vann og vi kan ha god 
avstand for å unngå smitte. 

Avhengig av hjelp for å hjelpe
For at Susan og andre skal få rent vann trengs 
det hjelp fra oss. Også i 2021 skal frivillige over 
hele Norge være med på Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon og samle inn penger til brønnboring, 
latrinebygging og andre tiltak som redder liv i 
fattige lokalsamfunn ute i verden. 

Verden står fortsatt overfor en pandemi som 
rammer oss alle på ulike måter. Kirkens Nød-
hjelp har nådd ut til over 2,4 millioner mennes-
ker med koronaforebyggende tiltak siden mars 
2020, takket være deres innsats og bidrag. 
Du kan bidra digitalt når Gand sokn skal gjen-
nomføre årets innsamlingsaksjon, ved å sende 

en gave til kontonummer 1594 22 87493, eller 
VIPPS til 2426, eller sms VANN til 2426 (250,-)
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Finn fem feil!Finn fem feil!

Tegn en strek fra 1 til 2 og så videre. 
Hva skjuler seg her?

Da de kastet ut garnet der 
Jesus sa, fikk de så mye fisk at 

båten nesten sank! De to bildene er nesten like. Finner du 
de fem feilene på bildet under? (Tegning: Monica Bauleo)

Inne i rutenettet er det gjemt 10 dyrenavn. De står fra 
venstre mot høyre, og nedover. Kan du finne alle?

Finn navn på 10 dyr!Finn navn på 10 dyr!

VitserVitser

Gi 
barnebladet 

Barnas til et barn 
du er glad i!

Disse oppgavene er hentet 
fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 71 0022 08 71 00..
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Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta
Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33
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O L V I P O L V I R A

K Y G R A P E K A T T

L V I P N A S I N Å J

A F L O D H E S T T S

T R Ø N A U L E I T O

R E V N L N U B L Æ M

O K E I U D X R O P O

P A N K I D R A P I R

I B K A N I N T E P O

En musunge tittet 
ut av musehullet om 

kvelden. Da fikk den se 
en flaggermus.
– Mamma! ropte 

musungen. 
– Jeg har sett en 

engel! 

– Jeg håper det 
ikke blir regn i dag, sa 

kengurumamma.
– Det er så travelt når 

ungene leker inne.
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STED

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

• 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 våren 2021*: 25.feb, 25.mars, 29.april 
og 27.mai.

• Stikk innom: 
Samling i Kirkestua, for alle pensjonister eller 
andre som er hjemme på dagtid. Hver torsdag kl. 
10-12*. Hjertelig velkommen!

• Søndagsskole og Mini-KRIK: 
Det er søndagsskole de fleste søndager* i Gand 
kirke. Søndagskolen er kl. 11.15-12.00. Barna er 
inndelt i aldersgrupper: 3-5 år, 1.-4. klasse, og 
mini-KRIK 4.-7. klasse. 
Kontaktperson Søndagsskolen: Svein Oddvar 
Netland 480 60 077
Kontaktperson Mini-KRIK: Elise Richter 932 01 
009

• Korene i Gand kirke: 
Kontaktperson: 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 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, mandager kl.19.30 
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202

• Åpen familie: 
Søndagsturer for hele familien. Se facebooksiden 
«Åpen familie – familiesamlinger i Gand» for å få 
vite når neste søndagstur finner sted. 

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

• FAB: Fellesskap, Aktivitet, Bibel
Samlinger for 5.-8.klassinger i Gand kirke.
Søndager Kl. 17.00-19.00 i partallsuker.
Kontaktperson Siri U Chancy: 988 93 047

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

• Gand-speideren: 
Se www.gandspeiderne.no. 
Kontaktperson: gruppeleder@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. 
«Fredagsgruppen» for kvinner, fredager i 
partallsuker kl.11-12. 
«Åpen kirke» for alle, hver onsdag kl. 12-12.30 
«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.
Ganddalen: Bønnemøte for menn i bønnerommet 
i Lundegeilen 18 - onsdager kl. 07.15, og bønne-
møte 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. 
Kontaktperson: Magne Bjåstad, diakon. 

• Internasjonal Cafe: 
Hver onsdag kl. 16-18* på BådeOg cafe i Sand-
nes sentrum. Billig mat og verdifulle samtaler. Se 
facebook Internasjonal Cafe Sandnes for info om 
oppstartsdato.

• Internasjonal gruppe for kvinner og barn: 
Vi møtes i kirkestuen i Gand kirke 18.mars.
Kontaktperson Ragnhild Mestad 404 06 012

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

Tlf 51 82 00 50 
hviding.no

• Egentrening
• Gruppetimer
• Yoga og Pilates
• Kurs

Visste du at det finnes et lokalt 
eid apotek, i din bydel? 

Vi er nye, vi er lokale og har 
egen hudpleier. 

Kom og besøk oss! 

Apotek er eid av 
Norengros Kjosavik AS

VITUSAPOTEK SANDVED:
Asheimveien 2, 4318 Sandnes
52 90 01 00
sandved@vitusapotek.no

Visste du at det finnes et lokalt 
eid apotek, i din bydel? 

Vi er nye, vi er lokale og har 
egen hudpleier. 

Kom og besøk oss! 

Apotek er eid av 
Norengros Kjosavik AS

VITUSAPOTEK SANDVED:
Asheimveien 2, 4318 Sandnes
52 90 01 00
sandved@vitusapotek.no



Døpte:
Alexander Løland
Dennis Hetlelid-Malmin
Ole Wick Ålgård
Sander Bog Tjoflåt
Filippa Vaage-Nilsen
Johannes Damsgård Langeland
Samuel Nilsen
Einar Lie

Aurora Helen Stene Rinaldo
Noémie-Sofie Urumuri Vander-
heyden-Lundahl
Sigrid Eira Huseby-Davies
Thomas Rinaldo Holden
Vidar Alkzander Storaas
Selma Hermine Flø Mæland
Elling Oftedal-Loen
Tarjei Helland Håmsø

Døde: 
Målfrid Seim
Arne Fredrik Selliken
Sigrunn Grete Hegrestad
Rasmus Raig Wathne
Harald Engelsvold
Signe Haldis Kristiansen
Ingvar Schei
Elisebet Viga

Magnhild Alvestad Gausel
Alv Geir Skjæveland
Bjørg Irene Friestad

Vigde:
Unni Synnøve Lea og Stian 
Refsnes Henriksen
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Stafettpinnen

Solveig Jåtun Rangen
holder Stafettpinnen! 
Denne gang er det Solveig Jåtun Rangen du 
skal bli litt bedre kjent med. Hun er ei kjekk 
dame og mor til tre fine barn, som bor på 
Sandved. Til daglig er hun å finne på Gand 
VGS der hun er spesialpedagogisk rådgiver 
og lærer på helse- og oppvekst. Møter du Sol-
veig vil du fort oppdage at hun vil det beste 
for de rundt seg.
Solveig overtok stafettpinnen fra unge Ive 
Norbakken, som synes at folk burde bli bedre 
kjent med Solveig fordi hun har veldig smit-
tende smil og latter! Sånne folk får vi jo ikke 
nok av i Sandnes! 

Hva var det mest rørende øyeblikket for deg 
det siste året? 
Det var mange rørende øyeblikk i fjor. Fjor-
året var svært spesielt for alle, men jeg tror 
noe av det som sitter veldig igjen er et kort 
jeg fikk fra Ive Norbakken. Det var en liten 
hilsen, men den har varmet meg gjennom 
hele året – og kortet er lest gjentatte ganger.

Hvem ville du helst spandert en is på, og 
hvorfor?
Jeg ville i disse tider spandert en is på stats-
ministeren. Tror det er ganske hete diskusjo-
ner og mange avgjørelser å ta hensyn til for 
henne om dagen. Og en liten is-pause kan vi 
alle trenge fra tid til annen. 

Hvilken salme / lovsang liker du godt, og 
hvorfor?
De siste årene har jeg ikke klart å holde tå-

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.

rene tilbake når vi synger Salme 434 – Kallet 
(Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge 
meg). 
Den rører noe i meg hver eneste gang. Den 
gir en utfordring som både er lett og vanske-
lig på samme tid. Det er lett å tjene andre, 
men det kan av og til være vanskelig å ta 
imot seg selv med nåde. Men tenk så heldige 
vi er som får lov til det!

Hva skulle du ønske det ble snakket mer om?
Jeg skulle ønske det ble snakket mer om 
frykt. For om vi deler frykten vår, blir den 
mindre. Og jeg tror det er mange som opple-
ver å bære på en frykt – spesielt i disse tider. 
Mange er usikre på fremtiden, helsen, barna 
og ungdommene. Og dersom vi voksne kan 
vise barna at vi også blir redde noen ganger, 
så er det mindre «farlig» for dem å gi uttrykk 
for sin frykt. 

Hva er det beste med å bo der du bor?
Det beste med å ha flyttet til Sandved er sam-
hørigheten i menigheten, det å føle seg som 
en del av en større forsamling, kunne kjenne 
igjen og selv bli gjenkjent på butikken av 
andre i menigheten. Også er det veldig rolig, 
og barna har alt de trenger rett rundt hjørnet.

Hva gjør du når du skeier ut?
Da kjøper jeg en latte og solskinnsbolle på 
Parkkafeen i Sandvedparken, og slår av en 
prat med dem.

Hva er rettferdighet for deg?
Rettferdighet for meg er når vi verdsetter 
hverandres likheter og ulikheter, ser mennes-
ket før handlinger. 

Når ba du sist til Gud? 
På vei til jobb i dag.

Hvem inspirerer deg, og hvorfor?
Min far inspirer meg. Han er en klok mann, 
med lang livserfaring, mye kunnskap, og 
bærer det hele med en ydmykhet som rører 
meg. Han tar ikke selvskryt, men vil stadig 
finne måter å være til stede for dem som 
trenger noen å holde i hånden. 

Hva ville du bli da du var liten?
 Jeg tror jeg var innom alt fra politidame til 
sekretær, men hadde et sterkt ønske om å 
kunne «være noe» for andre. Så da var det 
ikke så viktig hva jeg gjorde – bare jeg kunne 
hjelpe andre. 

Hva brenner du for, og hvorfor?
Jeg brenner for at alle skal få en mulighet 
til å være den beste utgaven av seg selv, til å 
kjenne sine muligheter, og opplevelsen av å 
oppleve mestring. Og jeg brenner for Guds 
ord.

TIL SLUTT:
Hvem sender du stafettpinnen videre til, og 
hvorfor?
Oddvar Petersen, for han er så inkluderen-
de og har en herlig humor, og han er ikke 
selvopptatt i det hele tatt!



Søndag 11. april – 2. s. i påsketiden.  
Joh. 21, 15-19
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo. Bengt 
Norbakken.  MIDTi4 Utdeling av barnebibel, 
MIDTi 3. klasse Tårnagenter.  Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 18. april -3. s. i påsketiden.  
Joh. 10, 1-10
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard Høie.  
Bengt Norbakken.  Takkoffer til
KRIK, Kristen idrettskontakt.

Søndag 25. april – 4. s. i påsketiden.  
Joh. 13, 30-35
Kl. 11.00  og 12.30.Gudstjeneste med 
konfirmasjon.  Astrid Harbo.  Bengt 
Norbakken. Takkoffer til ungdomsarbeidet i 
Gand. 

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

Søndag 14. februar – Fastelavnssøndag.  
Joh. 12, 20-33
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Håvard Høie. 
Ingvar Lygren. Takkoffer til menighetens 
misjonsengasjement.

Søndag 28. februar – 2. s. i fastetiden.  
Luk. 7, 36-50
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  
Håvard Høie.  Ingvar Lygren.  Takkoffer til 
Crux oppfølgingssenter.

Søndag 14. mars – 4. s. i fastetiden.  
2. Kor. 5, 18-21
Kl. 11.00 Gudstjeneste.  Håvard Høie.  Ingvar 
Lygren.  MIDTi 5 (barn f. 2016) og MIDTi 
7. klasse Lys Våken. Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 28. mars – Palmesøndag.  
Matt. 26, 6-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid Harbo.  
Ingvar Lygren.  Takkoffer til søndagsskolen. 

Torsdag 1. april – Skjærtorsdag.  
Luk 22, 14-23
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Håvard 
Høie.  Ingvar Lygren.  

Fellesgudstjeneste i Gand kirke 
1. påskedag – 4. april – kl. 11

Søndag 11. april – 2. s. i påsketiden. 
Joh. 21, 15-19
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard Høie. 
Ingvar Lygren. Takkoffer.

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

Søndag 14. februar – Fastelavnssøndag.  
Joh. 12, 20-33
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo.  Bengt Norbakken.  MIDTi 1. klasse.  
Kirkerotter. GG mini. Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 21. februar – 1. s. i fastetiden.  
Matt. 16, 21-23
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard Høie.  
Bengt Norbakken, Gandsemblet.  Takkoffer til 
IKO.

Søndag 28. februar – 2. s. i fastetiden.  
Luk. 7, 36-50
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo. Takkoffer til egen menighet.
 
Søndag 7. mars – 3. s. i fastetiden.  
Mark. 9 17-29
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Nadine 
Vaagen.  Bengt Norbakken.  Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 14. mars – 4. s. i fastetiden. 
2. Kor. 5, 18-21
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo.  Bengt Norbakken. ELIM brass. 
Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 21. mars – Maria budskapsdag.  
Luk. 1, 46-55
Kl. 11.00 Gudstjeneste med forbønn og 
nattverd.  Håvard Høie.  Bengt Norbakken. 
Gand kirkekor.  Crux deltar.  Takkoffer til 
Crux oppfølgingssenter.  Etter gudstjenesten: 
Menighetens årsmøte.

Søndag 28. mars – Palmesøndag.  
Matt. 26, 6-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Anne Berit 
Mathisen.  Bengt Norbakken.  GG junior, GG 
mini.  Takkoffer til Byprestenes arbeid.

Torsdag 1. april – Skjærtorsdag. Luk 22, 14-23
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Håvard 
Høie.  Bengt Norbakken.  Instrumentalist.  
Takkoffer til egen menighet. 

Fredag 2. april – Langfredag.  
Luk. 22, 39 – 23, 46
Kl. 11.00 Gudstjeneste.  Astrid Harbo.  Bengt 
Norbakken. Instrumentalist. 

Søndag 4. april – 1. påskedag.  Matt. 28, 1-10
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med 
nattverd.  Astrid Harbo.  Bengt Norbakken.  
Gand kirkekor.  Orkester.  Takkoffer til 
Stefanusalliansen.

Gudstjenesteliste

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

Søndag 21. februar - 1. s. i fastetiden.  
Matt. 16, 21-23
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Nadine Vaagen.

Søndag 7. mars – 3. s. i fastetiden.  
Mark. 9, 17-29
Kl. 11.00 Gudstjeneste.  Astrid Harbo.

Søndag 21. mars – Maria budskapsdag.  
Luk. 1, 46-55
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste.  Nadine Vaagen. 
MIDTi 1. klasse Kirkerotter.

Påskens gudstjenester: Se Gand kirke og 
Julebygda kapell.

Søndag 18. april – 3. s. i påsketiden.  
Joh. 10, 1-10
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste.  Nadine Vaagen. 
MIDTi4 Utdeling av barnebibel, for barn f. 
jan.-juni 2017.

10

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

Utdrag fra Matteus-, 
Markus-, Lukas- og 

Johannes-evangeliene.

Pasjonen av Bach presenteres i kronolo-
gisk rekkefølge i forhold til hendelsene i 
lidelseshistorien. Publikum får utdelt et 

programhefte med oversettelser og beskri-
velser av rollefigurene som synger, og hva 

som foregår i hver arie.

Marit Kristine Risnes - sopran
Jakub Adam Niedziela - bass

Åshild Spikkeland - alt og piano

Passion
of Bach
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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
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:

Knut Anders Sørum bryter ut av Corona-boblen 
og reiser på kirke-turne sammen med sine 
musikerkolleger Knut Bjørnar Asphol og Iver Olav 
Erstad.

De ønsker deg velkommen til Sørums gospel og soul-ver-
den på Totendialekt. 
På noen av konsertene har de med seg kor, dersom omsten-
dighetene tillater det.
Opplev en av Norges fremste artister i en spesiell setting.
Foreløpig legges det ut kun 50 billetter på hver konsert, så 
kjøp billett i dag.

Gand kirke tirsdag 23. februar 2021, klokken 19:00
Billetter kr 295. Kjøpes på Ticketmaster.no

Billetter kjøpes på Ticketmaster
Kr 270 pluss gebyr

KNUT ANDERS  
SØRUM

Bald and Beautiful Productions AS proudly presents:

GAND KIRKE
Tirsdag 23. februar kl 1900

Gand Kirke søndag 28.3 kl 19:30

Marit Kristine Risnes - sopran Jakub Adam Niedziela - bass

Åshild Spikkeland - klavèr, alt

Passion of Bach
Utdrag fra Matteus- Markus- Lukas- og Johannes-Pasjonen



MIDTi Trosopplæring vår 2021
Med forbehold om endringer pga 
Covid-19. For oppdateringer se 
www.gand.no
Facebook: Gand menighet, Julebygda 
kapell, Lundehaugen menighet
Alle oppfordres til tidlig påmelding 

MIDTi0: 
Babysang. Utsatt oppstart: Julebygda kapell 
25.01., Gand kirke 27.01., Ganddalen menig-
hetssenter (Jonashagen 1) 02.02.
Gand starter nytt kurs 14.04.
Påmelding www.gand.no MIDTi-MIDTi0 
Babysang
Dåpssamling i Gand kirke kl. 18: 17.02., 
24.03., 28.04., 26.05., 16.06.

MIDTi4 Gand: Fireårsfest torsdag 08.04. 
Utdeling av barnebibel søndag 11.04. 
For barn født jan.-juni 2017, Sandved og 
Stangeland

MIDTi4 Ganddalen: Fireårsfest torsdag 
15.04., Ganddalen menighetssenter, Jonasha-
gen 1. Utdeling av barnebibel søndag 18.04. 
på Lundehaugen ungdomsskole. For barn 
født jan.-juni 2017. 

MIDTi 5 Julebygda: Faste- og påskeverksted 
10. og 14.03. For barn født 2016, Malmheim

MIDTi 1. klasse: Kirkerottekurs 
Gand kirke: 28.01, 04., 11., 18. og 25.02., 
11.03. Gudstjeneste 14.02.
Ganddalen, Jonashagen 1: 19. – 21.03. 
Julebygda kapell: 13., 20., 27.04. og 04.05. 
For 1. klassinger (f. 2014)

Salmetime, Gand kirke

MIDTi 3. klasse: Tårnagenthelg: 10.-11.04. 
Gand kirke, 3.klassinger i hele sognet (f. 
2012) 

MIDTi 5. klasse: Kode B 
Etter skoletid om våren – dato ikke bestemt. 
For 2010-kullet i hele sognet

MIDTi 7. klasse Julebygda: Lys Våken 13.-
14.03. For 
7. klasse på Malmheim.

MIDTi 7. klasse SKILLZ: 23.-24.04. på 
Nordlys leirsted på Alsvik. 
For 2008-kullet i hele sognet.

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

MIDTi 9. klasse: 29.-30.05. After konf.-we-
ekend. Ognatun leirsted. 
For 2005 og 2006-kullet, Gand og Julebygda.

MIDTi 14: Informasjonsmøte, Gand kirke, 
for nye konfirmanter og foresatte 24.03 kl. 20.
For konfirmanter født 2007 fra Ganddalen.

MIDTi 14: Informasjonsmøte, Gand kirke, 
for nye konfirmanter og foresatte. Dato i mai 
ikke bestemt. For konfirmanter født 2007 fra 
Gand og Julebygda.

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

Salmetime, Gand kirke
Disse onsdagene kl. 18-19: 24.2., 24.3., 28.4. og 26.5.
Vi synger de flotte og oppbyggelige salmetekstene fra Norsk 
Salmebok. Salmene velges ut fra kirkeårstiden vi er i.

Ledelse: 
Per Sigmund Rettedal
Velkommen med eller uten stemme!


