
BØNNEBREV GANDDALEN MENIGHET  

APRIL- JUNI 2021 

  

Takk for:  

• Nadine Vaagen som prest i Ganddalen menighet. Astrid Harbo som sokneprest og alle de andre 

ansatte i Gand menighet og Julebygda.  

• Ruth Bråtveit og Ingrid Stornes med ansvar for konfirmantene. Be for konfirmantene om velsignelse 

og ledelse i det å være en kristen ungdom. Be for oppstarten av husfellesskap for konfirmantene. 

Takk for alle lederne som er sammen med konfirmantene. 

• Alle menigheter og forsamlinger i Ganddal: Salem, Ebeneser, Familiekirken, Bymenigheten, 

Skjæveland misjonshus og Ganddalen menighet. Be om enhet og samhold i arbeidet med å nå nye 
mennesker med evangeliet.  

• Menighetsutvalget i Ganddalen og menighetsrådet i Gand sokn.  

• For den store veksten vi opplever i arbeidet, spesielt alle de nye familier i Ganddalen menighet.  

• For søndagsskolen og alle barna og lederne. Be om velsignelse over arbeidet og samværet med barna.  

• Alle frivillige i de forskjellige oppgaver i menigheten. Be om at flere melder seg til tjeneste.  

• «Babysang» ledet av Bjørghild Helgeland og «Pølsesang» som begge er i Menighetssenteret. 

• Cellegruppene og bønnegruppene i menigheten. Be om at flere ønsker å bli med i en slik gruppe. 

• Givertjenesten i Ganddalen. Be om velsignelse over alle som gir fast og ofrer i gudstjenestene.  

• At det er bevilget penger til forprosjektering av nytt kirkebygg i Sandnes kommune. Be om fortgang i 
arbeidet med nytt kirkebygg. Be også for byggekomiteen og det arbeidet de har framfor seg. 

• Den store dugnaden som har vært for å sette i stand Menighetssenteret. Be for husstyret og arbeidet 
deres. Be også om Guds velsignelse over alt arbeid i Menighetssenteret framover. 

  

Be om/for:  

• At unge familier og andre som flytter til Ganddal må finne sin plass i Ganddalen menighet.  

• At Ganddalen menighet kan møte flyktninger og asylsøkere som kommer til Sandnes på en god måte.  

• At trosopplæringstiltakene blir tatt godt imot av barn og foreldre i Ganddal. Be for Ruth Bråtveit som 
leder dette arbeidet. 

• Velsignelse over arbeidet i Misjonsprosjektet Filadelfia Sykelandsby på Madagaskar.  

• Innvielsen i vår av Menighetssenteret og tomta der den nye kirken skal stå. 

• Be om vekkelse blant folk i Ganddal, til frelse, fornyelse og større innsikt i Guds ord. 

  

Bønn/forbønn:  

• Bønneutvalget en gang i måneden. Møtes i Menighetssenteret. 

• Hver onsdag kl.07.15 – Bønnemøte for menn i Menighetssenteret.  

• Hver onsdag kl.09.00 – Bønnemøte for alle i Menighetssenteret. Anledning til forbønn. 

• I gudstjenestene med nattverd er det anledning til forbønn for seg selv eller andre.  

• Cellegruppene og bønnegruppen. Møtes i hjemmene. 

• Besøk hjemme – Om du ønsker besøk hjemme for forbønn, ta kontakt med Nadine Vaagen tlf. 

41391649, eller Arne Dragsund, tlf. 97190424.  

• Bønn for syke – i bønnekapellet i Gand kirke, fredager i oddetallsukene kl. 11.00.  

                             Meld gjerne inn takke- og bønneemner. Og også bønnesvar du ønsker å dele.  

  

Nadine Vaagen (Menighetsprest)          Arne Dragsund (Leder bønneutvalget)  

413 91 649/ nv774@kirken.no                     971 90 424 / adragsun@online.no 

mailto:adragsun@online.no

