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Gand menighetsråd 2020 
 

Gand menighetsråd 2019-2023: 

 

Arve Oftedal - Leder 

Astrid Falck Olsen   - Nestleder 

Astrid Harbo    - Sokneprest 

Ole Tørring - medlem og representant i Sandnes Kirkelige Fellesråd 

Tormod G. Rossavik   - medlem og vararepresentant i Sandnes Kirk. Fellesråd 

Thomas G. Gardum   - medlem og representant i Ganddalen menighetsutvalg 

Kjetil Tjessem    - medlem og representant i Julebygda menighetskomite 

Ragnhild Mestad   - medlem  

Hilde Seglem    - medlem   (fast medlem fra feb.2020) 

Erlend Mjølsnes   - varamedlem 

Arne Jonassen    - varamedlem 

Judith Berdinessen   - varamedlem 

Estelle Pettersen   - varamedlem 

Brage Martin Norbakken  - fratredd rådet feb. 2020 

 

Menighetsrådets arbeid i 2020: 

 

Det ferske menighetsrådet rakk å ha to møter før korona-pandemien stengte landet 13. mars. 

Vi gjennomførte likevel ni møter, der ett av dem var digitalt møte, og behandlet 63 saker.  

 

Mye av året 2020 har rådets fokus vært hvordan drive menighetsarbeid og feire gudstjenester 

under en pandemi. Det er brukt mye ressurser for å følge smittevern-regler og gjennomføre 

gudstjenester og aktiviteter innenfor de rammer som har vært tillatt.  

 

Noen vedtakssaker: 

o Ny strategiplan ble igangsatt i begynnelsen av året. Ferdigstilles våren 2021. 

o Permitteringer: På grunn av bortfall av arbeidsoppgaver og inntekter ble tre ansatte i 

barne- og ungdomsarbeidet delvis permittert i mai og juni.  

o Gulvet i menighetssalene ble slipt og lakkert i mars. 

o Plan for opprusting av atriet og uteområdet bak kontoret ble påbegynt, etter initiativ 

fra en arbeidsgruppe ledet av Odd Sverre Arnøy.  

o Utvidelse av hovedkjøkkenet i Gand kirke. Prosjektet antas å starte i 2021, finansiert 

av menighetsrådets oppsparte og innsamlede midler. Planskisser fra Aros arkitekter.  

o Opparbeiding av sykkelparkering foran kirken. Dette vil bli utført på dugnad. 

o Gudstjenesteutvalg ble opprettet for utarbeidelse av ny grunnordning for gudstjenester 

i Gand, Julebygda og Ganddalen menigheter.  

 

Strømming av gudstjenester: Allerede i mars opprettet Gand menighet egen YouTube kanal 

for å kunne dele andakter og påskebudskapet til menigheten under nedstengning. I høst ble det 

vedtatt å kjøpe inn utstyr for å kunne ha direktesending av gudstjenester. Dette arbeidet har 

blitt utført på en profesjonell måte av et team bestående av Erik Dahle, Øyvind Skadberg, 

Thomas Hausken og Ørjan Richardsen. Uten deres mangfoldige timers arbeid i helger og 

kvelder ville ikke dette vært mulig å gjennomføre.  

 

Musikken i gudstjenestene har blitt løst på forbilledlig måte. Menighetsrådet er svært 

takknemlige for solister, musikere, Gandsemblet og Gand Kirkekor som har stilt opp på 
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digitale gudstjenester. Forsangere og musikere har vært et løft og en berikelse som det ellers 

tomme kirkerommet trengte.  

 

Ganddalen menighet fikk tilsatt ny prest, Nadine Vaagen, i august. Menigheten har stort sett 

klart å gjennomføre de fleste gudstjenester dette året. Det er også blitt satt opp brakker på 

kirketomten i høst. Disse har blitt pusset opp og satt i stand på dugnad av menigheten, og blir 

etter all sannsynlighet klar for menighetsarbeid fra februar 2021.  

 

Julebygda kapell har kjøpt inn nytt elektronisk orgel. Også her er de fleste gudstjenester blitt 

gjennomført, i den perioden det var lov med 50 - 200 personer. Kapellet er et populært 

seremonisted med mange vielser fra april til oktober, men ikke i år. Svært mange vielser ble 

utsatt pga. store begrensninger i tillatt antall gjester.  

 

Besøk i rådsmøter: Vi fikk besøk av Prost Ludvig Bjerkreim og Kirkeverge Andreas Eidsaa i 

januar, som oppfordret menigheten til å satse på barn og unge, samt å øke antall frivillige 

medarbeidere med 10 %. Menighetsrådet har også hatt besøk av staben for å bli bedre kjent, 

og av høstens nytilsatte ettåringer sammen med ungdomsleder Sander. Andre besøkende har 

vært Søndagsskolen i Gand, Vedlikeholdsutvalget angående kjøkken-utvidelse, og Odd Sverre 

Arnøy angående opprustning av atrium og hagen bak kontorbygget.  

 

Gudstjenestenes besøkstall 2020: 

 

Gand kirke 

Statistikktall for gudstjenestene i Gand kirke viser et gjennomsnittsframmøte på 114 personer 

pr gudstjeneste. Dette viser en dramatisk men forståelig nedgang sammenlignet med året før 

hvor snittet lå på 264 pr gudstjeneste. Ca. 6960 personer har vært fysisk til stede på 61 

søndag- og helligdagsgudstjenester, sammenlignet med 16 907 besøkende året før. 

12 gudstjenester ble sendt digitalt i tillegg til at 50 personer kunne komme til kirken. På disse 

gudstjenestene har det vært mellom 200-400 avspillinger.  

 

Julebygda kapell  

Statistikktall for Julebygda kapell viser et gjennomsnittsframmøte på 51 personer pr 

gudstjeneste. Dette viser også forståelig nedgang sammenlignet med året før hvor snittet lå på 

86 pr gudstjeneste. Ca. 1064 personer har vært til stede på 21 søndag- og helligdags-

gudstjenester, sammenlignet med 2064 personer året før. 

 

Ganddalen menighet 

Statistikktall for Ganddalen menighet viser et gjennomsnittsframmøte på 93 personer pr 

gudstjeneste. Dette viser en liten reduksjon fra året før, hvor snittet lå på 116. Ca. 2222 

personer har vært til stede på 24 søndag- og helligdagsgudstjenester, som er tilnærmet likt 

antall som året før. 

 

Økonomi 2020: 

 

Totale driftsutgifter:     4 613 456 kr    (2019: 5 143 660 kr).  

Totale driftsinntekter:   5 442 912 kr    (2019: 5 569 334 kr)  

Renteinntekter         19 584 kr  

 Positivt årsresultat      849 040 kr      (2019: 465 208) 
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De punktene som bidrar mest til denne positive økonomien, er annonsører til menighetsbladet, 

økt givertjeneste, lave lønnsforpliktelser i Ganddalen, rekordvekst i antall medlemmer både i 

barnekor, tweens-klubber og søndagsskolene, kombinert med få utgifter på grunn av redusert 

drift i korona-tiden.  
 

Offer i gudstjenester: Totalt i hele Gand sokn ble det gitt kr 574 470,- i offer. Det er en 

nedgang på -36%. Av dette gikk 304 666,- til egne menigheter, og kr 269 804,- til andre 

organisasjoner. Offer i gudstjenester har gått kraftig ned, da pandemien førte til begrensninger 

av tillatt antall deltakere på gudstjenestene. Etter vi fikk igangsatt direktesendinger av 

gudstjenester fra Gand kirke har offer pr gudstjeneste kommet nærmere normalen, da kun ved 

bruk av Vipps. Dette er selvsagt til stor glede både for våre egne menigheter, og ikke minst 

for andre organisasjoner som mottar offer fra menighetene våre.  

 

Diverse 

Trosopplæringstilskudd fra staten:     1.296.000kr (2019: 1.262.000 kr) 

Konfirmantenes digitale fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp:     154.415kr (2019:    132.072 kr) 

 

Fast givertjeneste bidrar til stabil og forutsigbar økonomi for menigheten, og er bl.a. med på 

å lønne barne- og ungdomsarbeidere som gjør et enestående arbeid. I løpet av 2020 steg 

givertjenesten, spesielt i Ganddalen menighet hvor det er kom på plass både ettåring og nytt 

menighetssenter.  

 

Fast givertjeneste i 2020 ble fordelt slik: 

Gand menighet:  880 156 kr    (2019: 849 398 kr)  

Ganddalen menighet: 656 721 kr     (2019: 505 281 kr)  

Julebygda menighet:    57 400 kr     (2019: 48 000 kr)  

 

Menighetsrådet vil takke alle faste givere! Bli med her: www.gand.no/givertjeneste 

 

Menighetsrådets satsningsområder framover: I 2021 vil vi få på plass en endelig 

strategiplan. Målene i denne fokuserer på verdiene Utadvendt, Inkluderende og Tydelig.  

I tillegg vil det bli jobbet med givertjenesten i Julebygda menighet, for å kunne opprettholde 

aktivitet for barn og unge i bygda. Det vil bli kjørt i gang kronerulling til nytt kjøkken og nytt 

atrium i Gand kirke, samtidig som menighetssenteret på Ganddalen skal tas i bruk for fullt.  

 

Nå må bare korona-smitten avta, slik at vi kan få tilbake våre normale tilstander og være 

kirke, tilby fellesskap og bibelundervisning, og ha våre ukentlige aktiviteter for både barn, 

unge og voksne igjen.  

 

 

Staben 

Det har vært få utskiftninger i løpet av dette annerledesåret. I Gand sluttet Catti Eide som 

ungdomsveileder sommeren 2020, og Sander H Vastvedt overtok etter henne. Han fikk med 

seg to ettåringer på høsten; Elise Richter og Martin Egeland.  

I Ganddalen var Tracy Rishton vikarprest til august, frem til Nadine Vaagen overtok 

presterollen i menigheten. Menigheten har i tillegg hatt Ingrid Stornes i ettårig studentpraksis 

fra Bibelskolen i Grimstad.  

I Julebygda har vi hatt Hanna Terkelsen som kirketjener, etter at Brage Martin Norbakken 

sluttet ved nyttår.  

 

http://www.gand.no/givertjeneste
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Navn Stillingstittel Stillings 

str. 
Stillingen lønnes av Merk. 

Astrid Harbo Sokneprest 100% 

 

Stavanger bispedømmeråd  

Hanne Bolstad Daglig leder 100% 

 

Sandnes kirkelige fellesråd  

Håvard Høie Kapellan  100% Stavanger bispedømmeråd  

 

Tracy Rishton Vikarierende prest 80% 

 

Stavanger bispedømmeråd Til aug. 

Nadine Vaagen Menighetsprest  100% Stavanger bispedømmeråd Fra aug. 

 

Bengt Norbakken Kantor 100% 

 

Sandnes kirkelige fellesråd  

Margrete Haualand Kateket 60% Sandnes kirkelige fellesråd  

 

 

Margrete Børsand Trosopplæring 

Frivillighetskoordinator 

30%  

60% 

Trosopplæringen 

40% Fellesråd, 20% Gand menigh 

 

Magne Bjåstad Diakon 100% 50% SBD, 35% Fellesrådet,  

15% Gand menighet 

 

Siri U. Chancy Barnearbeider 

Assistent M. Børsand 

Menighetspedagog 

50+10 % 

20% 

20% 

Menighet (Gand og Julebygda) 

NAV 

Fellesrådet 

 

Ruth Bråtveit Menighetspedagog 

 

90% 70% Trosopplæringen 

20% Fellesrådet 

 

Catti Eide Ungdomsveileder 85% 75% Gand menighet /  

10% Trosopplæringen 

Til aug 

Sander H. Vastvedt Ungdomsarbeider / 

Ungdomsveileder 

50% 

 

30% Gand menighet /  

20% Trosopplæringen 

 

Fra aug 

Ingvar Lygren Organist, Julebygda 17% 

 

Sandnes kirkelige fellesråd  

 

 

Hanna Terkelsen Kirketjener, Julebygda 10% 

 

Sandnes kirkelige fellesråd  

 

Fra mars 

Martin Egeland 

 

Ettåring Gand menighet 50% Gand menighet Fra aug 

Elise Richter Ettåring Gand menighet 50% Gand menighet Fra aug 

 

Ingrid Stornes Ettåring Ganddalen 100% Ganddalen menighet Fra aug 

 

 

Takk!  

Også i år vil Menighetsrådet få benytte anledningen til å takke alle frivillige medarbeidere og 

ansatte for den store innsatsen som er lagt ned i vårt sokn i løpet av året.  

Hjertelig takk! Vi ber om Guds rike velsignelse over dere alle!  

 

 

 

Arve Oftedal    Hanne Bolstad  

Menighetsrådsleder   Daglig leder 
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Ganddalen menighet 2020 

Ganddalen menighet har en visjon om å være folkekirke på Ganddal. En åpen, inkluderende 

menighet som inviterer og ser alle mennesker i Ganddal. 

Menighetsarbeid: Det er knyttet en 100% prestestilling til menigheten, som er lønnet av 

Bispedømmerådet. Tracy Rishton har vært vikar menighetsprest i 80% stilling fram til 31. 

aug. Nadine Vaagen tiltrådte stillingen 1. august. I høst har hun hatt permisjon i 40% og 

jobbet i 60%. For første gang i menighetens historie ble det ansatt en ettåring, Ingrid Stornes, 

som er student i praksis fra Bibelskolen i Grimstad. Hun har i all hovedsak vært involvert i 

trosopplæringen, konfirmant- og søndagsskolearbeidet. 

Menighetsarbeidet i år bar preg av pandemien og restriksjonene som fulgte med den. 

Gudstjenester: Vi har gudstjenester annenhver søndag på Lundehaugen ungdomsskole. I 

mars, under nasjonal nedstenging måtte gudstjenestene avlyses. I mai og juni ble 

gudstjenestene feiret i Julebygda kapell: en barnegudstjeneste kl. 09.30 og en kort 

nattverdgudstjeneste kl.11. Fra august av kunne vi feire gudstjeneste igjen på skolen. Alle 

planlagte gudstjenester ble gjennomført i høst. Sammenlignet med tidligere år, da det bare har 

vært én dåp, kunne vi glede oss over å ha tredoblet antall dåp på høsten. Blant dem var en 

familie uten spesiell tilknyting til menigheten, som valgte dåp i Ganddalen siden de «hadde 

hørt så mye godt om menigheten». Vi er stolt over å ha et så godt rykte.  

Det er et godt engasjement knyttet til gudstjenestene, og de fleste oppgaver og roller utføres 

av frivillige. I høst har vi fått på plass en gruppe med kirkeverter. Den tekniske gruppen i 

menigheten har lagt til rette for video-overføring ut i foajéen.  

Konfirmantarbeid: ByMenigheten og Ganddalen har i mange år hatt felles 

konfirmantopplegg. I år ble det bestemt at fra høsten av skulle hver menighet ta hånd om sitt 

kull og undervisningen. Fremdeles finnes noen samarbeidsområder som undervisningsdager 

og leir. Trosopplærer Ruth Bråtveit har ansvar for konfirmantarbeidet og involverer 

ettåringen, presten og noen frivillige i det. 

Trosopplæring: En del av trosopplæringstiltakene i Gand sokn gjennomføres separat i 

Ganddalen, bl.a. babysang, utdeling av bibel til 4-åringene, Kirkerottekurs og Lys Våken. De 

andre tiltakene gjennomføres sammen med Gand menighet. Vi ser på trosopplæringstiltakene 

som et godt og viktig redskap for å skape tilhørighet til menigheten for barn, unge og deres 

familier. Menighetspedagog har hovedansvar for trosopplæringen i Ganddalen. I tillegg deltar 

prest på noen av trosopplæringstiltakene. Lys våken ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 

Øvrig arbeid: inkluderer vekst i antall bibelgrupper fra fem til syv stykker. Søndagsskole og 

KRIK startet i august. Tilbudene «Pølsesang» og «Trim» kunne ikke gjennomføres pga 

pandemien. Det er et aktivt bønnearbeid tilknyttet menigheten: I høst har det blitt startet en 

nye bønnegruppe slik at det nå finnes tre forskjellige grupper i menigheten. Bønneutvalget, 

som ikke har vært i drift en stund, ble startet opp på nytt i høst. Leder er Arne Dragsund. 

Utvalget har som mål å inspirere til bønn gjennom blant annet å gi ut bønnebrev, starte opp 

nye bønnegrupper, undervisning og temagudstjenester. Utvalget har også jobbet med program 

for innvielsen av kirketomta. 
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Ut over det arrangerte menigheten en temakveld om «Misjonal hverdag». Ganddalen 

menighet har blitt med på menighetsnettverket Agenda 1, og har godt utbytte av 

undervisningen og fellesskapet. 

Menighetsweekend: Vi har hatt en menighetsweekend i september dette året. Det var med 

folk i alle aldre, og alle koste seg stort på Ognatun leirsted. Vi var til sammen 60 personer.  

Misjonsprosjekt: Som årene før støtter Ganddalen menighet sykelandsbyen Filadelfia på 

Madagaskar med 10% av våre inntekter. 

Godhet Ganddal: Ganddalen menighet har de siste årene vært med på og arrangere dette en 

helg i mai. Dette er et flott tiltak som ikke minst har ført til kontakt og samspill på tvers av 

menighetsgrenser. Også dette året var det bra oppmøte og mange som fikk hjelp. 

Kirkebygg: Etter å ha fått bevilget én million kroner til prosjektering av kirkebygg på 

Ganddal i fjor, har kirkebyggkomitéen arbeidet aktivt med kirkebyggprosessen. Noe som 

blant annet resulterte i tegninger av et framtidig kirkebygg. 

I august kunne menigheten overta brakker fra kommunen. Det ble gjort en stor 

dugnadsprosess rundt det å gjøre brakkene klare til flytting og oppussing deretter. I september 

ble brakkene satt opp på kirketomta på Sørbø/Hove. En milepæl for menigheten! Endelig et 

eget bygg på tomta, som skal brukes til menighetsarbeidet (unntatt gudstjeneste) inntil ei kirke 

blir bygget. 

Januar 2021, for Menighetsutvalget i Ganddalen, Menighetsprest Nadine Vaagen 

 

 

Julebygda menighet 2020 
   

Menighetsutvalget har i 2020 bestått av Margunn Håland, Torbjørn Dobbe, Hanne Kristin 

Laupland, Arnstein Jårvik, barnearbeider Siri Ueland Chancy og kapellan Håvard Høie. 

Menighetsrådets representant har vært Kjetil Tjessem. Vi har hatt tre møter. Noen saker som 

kan nevnes er: Anskaffelse av nytt el-flygel til kapellet, orienteringer om misjonsprosjektet i 

India, gudstjeneste- og offerlister og gjennomgang av regnskap for 2020 og budsjett for 2021. 

 

Gudstjenestene: Det har vært et annerledes år i Julebygda kapell grunnet pandemien som har 

begrenset gudstjenestelivet betraktelig. Det var ikke gudstjenester i perioden 8. mars til 31. 

mai med unntak av en dåpsgudstjeneste 19. april. Det har også vært antallsbegrensninger i 

store deler av året. Selv med begrensningene har 24 barn blitt døpt i kapellet. Det har bare 

vært tre gudstjenester med nattverd og to familiegudstjenester.  Konfirmasjonene som skulle 

vært i mai ble flyttet til september og gjennomført da. 

 

Familiegudstjenestekomiteen har bestått av Tor-Arve Laupland, Bjørg Rosseland, Karen 

Marie Harboe, Magne-David Malmin og Brit Malmin. Det har vært ett fysisk møte dette året. 

Familiegudstjenestene har vært koblet opp mot de trosopplæringstiltak som har vært mulig å 

gjennomføre. Det har fungert godt. Bjørg Rosseland har sluttet i komiteen dette året. 

 

Sigmund Håland er fast styrer og lager av powerpointen under gudstjenestene. 

Rolv Ordin Furenes og Marit Karin Nygård har bidratt med mye flott musikk i gudstjenestene 

våre. Dette har løftet musikken i kapellet, og skapt mye glede.  
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Misjonsprosjektet i India har fått nytt navn og heter nå Umred Family Center. Margunn og 

Sigmund Håland har god oversikt og gir komiteen jevnlig oppdateringer. Det har også blitt 

arrangert basarer og sykkelløp med inntekt til arbeidet. Menigheten har samlet inn 289 694kr 

dette året til prosjektet. 

 

Givertjeneste og offer.  

Fast givertjeneste:     57 400 kr.  (2019: 48 000 kr.) 

Offer til egen menighet:    23 567kr  (2019: 32 447 kr.)  

Offer til andre organisasjoner:   24 517 kr.  (2019: 35 664 kr) 

Offer på gudstjenester totalt:    48 084kr.  (2019: 68 111 kr.) 

 

Tallet til andre organisasjoner er egentlig ca. 10 000 kr. høyere, men siden noe har blitt samlet 

inn direkte til andre organisasjoner kommer de ikke med i denne statistikken.  

 

Kapellet. Det er blitt kjøpt inn et el-flygel til kapellet. Pianoet som var i kirkerommet er blitt 

flyttet ned i kapellstova og piano i kapellstova er kastet. Ellers ingen større oppgraderinger.  

 

Konfirmantene. Det var seks konfirmanter i Julebygda 2019/2020. Disse fulgte undervisning 

sammen med konfirmantene i Gand. De har mulighet til å velge mellom ulike konfirmant-

grupper alt etter hvilke interesser man har. For eksempel Krik-konfirmant, barneleder-

konfirmant, hus felleskap-konfirmant, mm. Den planlagte konfirmantweekenden ble omgjort 

til en konfirmantdag på Tveit denne høsten. Fra høsten 2020 har konfirmantene vært med å ha 

oppgaver i 1-2 gudstjenester i kapellet. 

 

Dametreffet har hatt to samlinger dette året. En på våren og en på høsten.  

 

Trosopplæring (TOL) I 2020 ble det kun gjennomført to TOL-tiltak i Julebygda; 4-årsfest 

med utdeling av 4-årsbok påfølgende gudstjeneste og Babysang i høstsemesteret. Andre TOL-

tiltak som var planlagt, ble dessverre avlyst grunnet pandemien. 

 

Søndagsskolen går bra. Magne David Malmin, Karen Marie Harboe og Siri Chancy har vært 

med som ledere. Tor-Arve og Hanne Laupland har vært vikarer. Karen Marie takker nå for 

seg, så vi er på utkikk etter nye ledere. Det ble svært få samlinger i vårsemesteret. Til tross for 

dette har vi fått nye medlemmer og har i 2020 totalt 15 betalende medlemmer. 

 

Stjernekoret Som for alle andre ble 2020 veldig annerledes for Stjernekoret. Mange avlyste 

øvelser og opptredener. Vi har fått nye mikrofoner og mikrofonstativ takket være en gave fra 

Ys-men i Gand og god hjelp fra Øyvind Skadberg. Totalt har vi hatt 18 barn med i koret.  

 

Småbarnssang har også lidd under smitteverntiltakene. Mange samlinger har dessverre 

måttet avlyses. Totalt har ca 15 barn og 7-8 voksne benyttet seg av tilbudet i 2020.  

 

Februar 2021, for menighetskomiteen kapellan Håvard Høie 
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Sokneprestens årsmelding 2020 
 

Det er lett å fokusere på det som ikke ble noe av eller det som ble annerledes når det skrives 

årsmelding fra 2020. Avlyste gudstjenester og arrangement, utsatte konfirmasjoner, digitale 

gudstjenester og stadig skiftende smittevernsregler vi måtte forholde oss til, gjorde fjoråret til 

et krevende år også for kirken. Men til tross for begrensningene sitter vi igjen med mange 

gode opplevelser og erfaringer fra forskjellige arrangement og møtepunkt. 

 

Vi startet året med optimisme og pågangsmot. Gudstjenestebesøket var godt, engasjementet 

stort og mange frivillige bidro, som alle tidligere år, på mange forskjellige aktiviteter i hele 

soknet. Fra mars ble mye annerledes. Vi måtte tenke nytt om hvordan vi skulle være menighet 

i en utfordrende tid. Vi begynte litt famlende med noen korte digitale gudstjenester som ble 

sendt i påsken. Noen engasjerte ungdommer tok ansvar og var med og filmet, seinere overtok 

stab mye av det tekniske ansvaret.  

 

Vi åpnet kirken for bønn og stillhet tre ganger i uken de første månedene, fortsatt er det 

bønnesamling i kirkerommet hver onsdag kl 12.00. Til tross for at vi ikke fikk ha vanlige 

søndagsgudstjenester, var det fremdeles åpent for dåp, og fram til vi åpnet for fysiske 

gudstjenester i pinsen hadde vi flere dåpsgudstjenester med bare familie og faddere tilstede. 

Det fortsatte vi med ved behov resten av året. 

 

Ungdomsarbeidet ble i stor grad digitalt, i tillegg til at ungdomsarbeiderne hadde kontakt med 

ungdommene enkeltvis eller i mindre grupper. Til og med Babysang gikk på nett! 

 

Og så møtte vi folk, selv om det ikke var så mange på en gang. Folk stakk innom på kontoret 

for en prat, vi hadde hyggelige samtaler med folk utenfor kirken og vi dro på besøk da det ble 

åpnet for det. På forsommeren hadde sokneprest og kantor flere uteandakter på 

sykehjemmene, til stor glede for beboerne der. Fra i høst har vi jevnlig hatt andakter igjen på 

Lunde boas, siden også på Åse. 

 

Høsten åpnet med mulighet for 200 på gudstjeneste og vi gledet oss over at arbeidet var 

nesten «normalt» igjen. Vi fikk gjennomført konfirmasjonene, startet opp med et nytt 

konfirmantkull og hadde en relativt «normal» høst før det ble begrensninger på aktivitetene og 

antallet deltakere på gudstjenester igjen.  

 

En gruppe engasjerte frivillige så behovet for å kunne strømme gudstjenestene digitalt for å nå 

ut til flest mulig, og det ble lagt ned en formidabel innsats for å få det på plass.  

 

Julegudstjenestene ble gjennomført med bare 50 på hver gudstjeneste i Gand og Julebygda, 

men på tross av det, var det med glede og stolthet vi kunne få feire jul, både i kirken og ved å 

bringe gudstjenesten hjem til folk gjennom de digitale sendingene.  

 

Gjennom hele året, alle endringene, uforutsigbarheten og begrensningene har både stab og 

frivillige stått på for å gjøre det beste ut av situasjonen. Vi er utrolig takknemlige for en stor 

og engasjert stab som har vært omstillingsdyktige og oppfinnsomme. Vi gleder oss over 

ungdomsstaben med hele tre ettåringer som betyr mye både for de enkelte ungdommene og 

for ungdomsmiljøet i soknet.  
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I tillegg til de tre nye ettåringene, er Nadine Vågen ny menighetsprest i Ganddalen menighet. 

Vi er glade for å ha fast prest på plass i en engasjert og voksende menighet og ønsker henne 

lykke til med arbeidet der. 

 

Jeg vil takke stab og frivillige for den store innsatsen som er blitt lagt ned det siste året for at 

vi skulle kunne fortsette å nå mennesker med budskapet om Jesus, for at menigheten skulle få 

oppleve at vi er til stede i en annerledes tid. Vi er stolte og takknemlige for at dere bidrar med. 

 

Astrid Harbo, sokneprest  

 

 

Diakonalt arbeid 2020 
 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom: 

nestekjærlighet - inkluderende fellesskap - vern om skaperverket - kamp for 

rettferdighet 

 

Organisasjon: Lederteam for diakoni har i 2020 bestått av syv personer utenom diakon. På 

grunn av smittesituasjonen har teamet kun hatt ett møte dette året. Menigheten er fornøyd med 

at vi nå har en modell m/ ledere fra ulike diakonale tjenestegrupper, som representerer alle 

organiserte diakonale tiltak i Gand sokn.  

 

Om diakonalt arbeid: Det er mye diakoni i Gand menighet, både organisert og gjennom alt 

arbeidet mange mennesker gjør blant naboer og kjente ellers. Mange går på besøk og hjelper 

med hverdagens små og store utfordringer og viser omsorg som ikke blir registrert i noen 

årsrapporter. I 2020 ble diakonien og omsorgen i lokalmiljøet ekstra viktig, når hele Norge ble 

nedstengt. Vi har også hatt noen tragiske dødsfall som har involvert flere frivillige og aktive 

menighetsfolk, og på den måten blitt minnet på hvor sårbart livet er.    

 

Det er mye organisert diakoni i Gand menighet; bl.a. tiltak som Stikk innom, Petrus og Åpen 

familie, som har egne årsmeldinger. Noen av tiltakene har diakonen ansvar for, og andre tiltak 

er det frivillige som driver.  Diakonen forsøker jevnlig å besøke Crux oppfølgingssenter og vi 

ønsker å opprettholde kontakten med Crux! (egen årsrapport). Menigheten har også frivillige 

som besøker jubilanter, både 85- og 90 åringer. Vi har hatt gudstjenester med spesielt fokus 

på diakonalt og flerkulturelt tema, med deltakere fra internasjonal Cafe og internasjonal 

kvinnegruppe. Under den årlige fasteaksjonen til KN, som i år ble digital, samlet konfirmanter 

og frivillige inn rekordhøye 154.415 kr! Diakon og prester har også samtaler og soknebud 

(nattverdbesøk) som en viktig del av det diakonale arbeidet. I koronaåret 2020, har 

menigheten også startet et tilbud om åpen kirke, med bønn, stillhet og lystenning en gang i 

uken. Tilbudet har vært et fint supplement til gudstjenester, som vi har hatt lite av dette året! 

 

Flerkulturelt arbeid i soknet: Noen gode frivillige medarbeidere driver i dag en 

internasjonal gruppe for kvinner og barn og de treffes en torsdag i måneden til et enkelt 

måltid, noen enkle aktiviteter eller samtaler rundt bordene (ca 15 stk). Det betyr mye for de 

som kommer. For tredje året på rad, har menigheten samarbeidet med KIA og BådeOg om 

internasjonal Cafe, på onsdager på BådeOg-huset fra kl 16-18. Der kommer det ukentlig ca 30 

mennesker fra ulike nasjoner og mange frivillige fra Gand er engasjert i arbeidet som også 

involverer mange av de flerkulturelle i Gand. Det er blitt en god møteplass for mange, der 

relasjoner er visjonen! I år har vi også hatt to grupper med omsorgskonfirmanter som har 

deltatt på samlingene. Flerkulturelt arbeid og integrering er også diakoni. I år har dessverre 
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mange av samlingene blitt utsatt på grunn av smittevern-hensyn, men vi fikk likevel en fin 

oppstart før sommeren før nedstengingen startet igjen i november. I slutten av oktober 

gjennomførte vi også et flerkulturelt vennetreff med over 35 påmeldte deltakere. Det var 

norske som ønsket seg flerkulturelle venner, og vi spleiset da disse med de flyktningeenheten 

har kontakt med i kommunen, og det ble et svært godt samarbeid mellom menighet, kommune 

og KIA! Det ble suppeservering, info om hva det vil si å være flerkulturell venn og mange 

hyggelige samtaler og bekjentskap. Det er planlagt en oppfølging /erfaringsdeling våren 2021.  

 

Sorgarbeid: I samarbeid med diakoner i Sandnes og Jæren legges det til rette for 

støttegrupper i sorg. I vårt område ble det startet flere grupper i løpet av 2020 og et par fra 

Gand er med som gruppeledere. Dette er et viktig tilbud fra kirken som gir sårbare mennesker 

mulighet til å gå sammen med andre i en vanskelig periode. Menigheten forsøker å fange opp 

de som har ønske og behov om å være med i slike grupper. Det ble også arrangert en 

Allehelgenssamling i november, der Ludvig Bjerkreim snakket om temaet «Vandring i 

sorgens landskap».  

 

Åse lindrende: Siden 2008 har Anne Gravdal to dager i uka arbeidet på Åse lindrende enhet. 

Hun er kreft-sykepleier i diakonal tjeneste, knyttet opp mot Gand menighet og samtalepartner 

for mennesker i livets sluttfase. Hun har også i denne tiden hatt færre etterlatte-samtaler, gitt 

tilbud til personalet om refleksjonsgrupper og vært en del av det tverrfaglige samarbeidet i 

avdelingen. Mye av arbeidet har naturligvis vært redusert på grunn av Covid-19. 

Tilbakemeldinger viser at dette er verdifullt og viktig arbeid og en viktig del av menighetens 

diakonale institusjonsarbeid som vi håper kan fortsette, når den normale hverdagen kommer 

tilbake.  

 

HEL: I Sandnes prosti har vi HEL-konfirmanter og HEL-arbeid. HEL er tilrettelagt 

konfirmantundervisning og tilrettelagte gudstjenester. Det er diakonen i Bogafjell, Line, som 

administrerer og driver dette, og vår menighet prøver å gjøre kjent disse samlingene for de 

dette gjelder. 

      

Trosopplæring: Diakoni finner også sin plass i trosopplæringen, i babysang, 

miljødetektivdag og diakonidag/fasteaksjon for konfirmanter. I det kontinuerlige 

barnearbeidet er det mange barn som får kjenne på fellesskap, lære om ansvar for seg selv/ 

andre og for den verden vi lever i.  

 

Bønnearbeid: Det er mange i Gand menighet som ber, både hjemme og i kirken. I 

bønnevakttjenesten i Gand er det folk som ber i kapellet to dager i uka. Fredagsgruppen og 

andre grupper møtes jevnlig til lovsang / bønn for menigheten og ansatte, og de har også åpnet 

opp for at andre kan delta. De medvirkende i gudstjenesten møter også til bønn i 

bønnekapellet hver søndag kl 1030. Selv om vi mistet mange ordinære gudstjenester dette 

året, ble det gitt tilbud om forbønn på flere gudstjenester. Flere frivillige har vært med, og vi 

har også forsøkt å tilby forbønn gjennom å sende bønnebegjær via sms. I store deler av året 

har vi også tilbudt «bønn for syke» i bønnekapellet på oddetalsfredager fra kl 1100-1130, der 

vi gir mulighet for syke som trenger forbønn å komme og bli bedt for eller melde inn 

bønnebehov. Siden midten av mars, har noen få trofaste deltatt på årets nye tiltak; åpen 

kirke/middagsbønn i kirkerommet hver onsdag kl 12. Det har vært fine samlinger m/stillhet, 

bønn, salmesang og ord for dagen.  

 

Stikk innom: ”Stikk innom” er det ukentlige treffet for eldre og de som er hjemme på dagtid. 

Hver torsdag fra kl. 10-12 samles ca 15stk til fellesskap, mat og variert program /trim med 
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lokale «gjester». I løpet av 2020 har det vært arrangert færre samlinger enn vanlig, men 

likevel ble det busstur til Hellvik i august og vellykket besøk hos Margun Rydland. Gruppen 

har pr i dag noen nye, men noen faller også av etterhvert. I år ble det ikke gitt noen pengegave 

fra denne gruppen.  

 

Petrus: Klubb for mennesker med forskjellige hjelpebehov, med faste samlinger siste torsdag 

i måneden. Siste år ble det bare 5 samlinger, og flere av deltakerne savner Petrus og 

fellesskapet. Vi laget en digital samling og sendte til bofellesskapene, men det kan ikke 

erstatte ordinære samlinger.  En vanlig Petrussamling starter i kirkerommet, og etterpå spiser 

vi suppe og brød i menighets salen med lett program. I høst ble ledergruppen fornyet med en 

leder, som vil bli med fra neste semester! Kjekt at flere ser gleden og verdien i dette arbeidet!!  

 

Sandnes,09.02.20    Magne Bjåstad, diakon 

 

 

Undervisning 2020 
 

Samarbeid med skoler og barnehager er fortsatt godt. Det ble invitert til samarbeid som 

tidligere år. Mye måtte utgå på grunn av koronasituasjonen, noe har blitt tilpasset situasjonen 

og gjennomført med mindre grupper. Med god innsats fra frivillige og flere i staben, ble det 

gitt tilbud om flere barnehagegudstjenester før jul enn vanlig, men i mindre grupper, frivillige 

og stab dramatiserte juleevangeliet.  

 

Trosopplæring inviterer årlig til mange trosopplæringstiltak. Noen arrangement 

gjennomføres på hvert gudstjenestested, mens andre arrangement gjennomføres samlet i Gand 

kirke for hele soknet. Vi gjør mye med få ressurser, takket være innsatsen fra både ansatte og 

mange gode frivillige. Ansattressursene i trosopplæringen er de samme. Flere lønnes av 

ressursene våre av trosopplæringsmidler. Menighetspedagog 70%, Frivillighetskoordinator 

30% og Ungdomsarbeider 10%. Hele staben og mange frivillige er involvert i 

trosopplæringen på ulike områder. Dette året ble annerledes fra 12. mars. Arrangement har 

blitt avlyst, noe har blitt gjennomført med tilpasninger, begrenset antall deltakere og begrenset 

lengde på arrangementet. Konfirmanter fikk digitale samlinger på slutten av konfirmantåret.  

 

Januar 2021, kateket Margrete Haualand 
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Kirkemusikk 2020 
 

Kirkemusikken er en umistelig ressurs i menighetslivet. Den skal skape relasjoner og bygge 

bro, mellom Gud og mennesker og mellom mennesker i forskjellige faser av livet og med ulik 

bakgrunn. Den skal være til trøst og oppmuntring i sorg og til glede i gode tider. 

 

Menighetens musikkliv skal ha et trosopplæringsperspektiv og fremme åndelig vekst. Det 

skal dessuten bidra til å åpne dørene til menigheten for stadig nye mennesker, og må ikke 

begrenses til kun å omfatte enkelte musikkstiler og sjangre. Kirkemusikken kan også kreve at 

vi stopper opp og tar stilling. Den skal bidra til å gjøre livet rikere, dypere og mer fargerikt.  

(Fra «lokal plan for kirkemusikk i Gand» - vedtatt 2014) 

 

Året 2020 har vist oss hvor mye musikken faktisk betyr for folk – og gjennom restriksjoner og 

begrensninger har vi likevel klart å formidle sang og musikk gjennom ulike flater – både live 

og digitalt – og med ulike aktører. Kirkemusikken er en sentral del av gudstjenestearbeidet – 

og det er et uttalt mål at det skal være ekstra ressurser inne på alle gudstjenester i Gand. Dette 

kan være kirkens egne kor, instrumentalister/solister av forskjellig slag, og grupper med 

forsangere og band.  

 

Totalt er det registrert 120 barn og unge som er på korøvelser tirsdager og onsdager! 

(Knøttesang, GGmini, GGjr og GG) og selv om aktiviteten har vært preget av smittevern har 

ikke sanggleden vært noe mindre! 

 

Høytidsdagene er en av Gands fremste merkevarer – og det var både merkelig og sårt å avlyse 

gudstjenestene i påske og særlig høytidsgudstjeneste påskedag. Desto mer gledelig var det at 

vi kunne gjennomføre gudstjeneste 1. juledag – dog med et nedskalert kor og orkester. Vi er 

stor takk skyldig til alle de sangere og musikere som gir av sin fritid og stiller opp i høytidene 

for å skape en slik ramme rundt våre gudstjenester. Vi vil også her rette en takk til alle de som 

stiller opp og bidrar til å berike vår gudstjenestefeiring hver eneste søndag. Vi er privilegert 

som har et så rikt sang- og musikkliv i vår menighet og integrert i vår gudstjeneste. De siste to 

månedene har vi også hatt digitale sendinger fra alle gudstjenester – og vi må rette en stor 

takk til teknikere som har stått på sent og tidlig for at også musikken skal formidles på en god 

måte gjennom streaming. 

 

Salmetime og salmekvelder: I mange år har vi vært så heldig å ha en «salmetime» hver 

måned. Det er Per Sigmund Rettedal som står bak dette – og vi er svært takknemlig for det 

arbeidet som legges ned her og som stadig møter oss med nye salmer. De fleste salmetimene 

har vært gjennomført under pandemien – mens den store salmekvelden med både egne og 

besøkende kor måtte avlyses. VI ser frem til å få det arbeidet i gang igjen! 

 

Knøttesang 2020 

Knøttesang er et sangtilbud som skaper kontinuitet mellom baby/småbarns-sang og GGmini. 

Samlingene er i kirkestuen tirsdager kl 17:00-18:00. Barn fra ca. 1-4 år møter med foreldre. 

Vi synger i 30 min og fortsetter med lek og sosialt samvær den siste halvtimen. Samlingen 

foregår parallelt med GGmini, og mange Knøttesangere har eldre søsken i barnekoret. 

Knøttesang ønsker å ha lav terskel for å delta og at deltakerne skal komme når man orker – 

småbarnstiden er travel. Rundt 20 familier benyttet seg av tilbudet i 2019, og mellom 10-15 
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familier møter hver samling. Frivillig leder for våren 2020 var Gerd Synnøve Hollund, mens 

Janne Wallentinsen var leder høsten 2020. 

Knøttesang er det av kor/sangtilbudene som har vært mest preget av pandemien, da det er en 

aktivitet for voksne med barn – og dermed underlagt andre restriksjoner enn barnekorene. Det 

er har derfor vært drift kun i perioden januar til 12.mars og september til 3. november.  

 

GG mini 2020 
 

Generelt om virksomheten: Koret har hatt 54 medlemmer i 2029. Vi øver i kirken tirsdager 

kl. 17.00 - 17.45.  Foruten å synge har vi en 5 min. samlingsstund hvor vi leser fra en 

andaktsbok. Den siste øvelsen i måneden er øvelse med KOS. Da gjør vi litt andre ting og 

noen av foreldrene har med frukt eller kake. Øvelsene foregår i menighetssal II – mens 

foreldre sitter i menighetssal I og koser seg med kaffe og prat. Dette er en ordning som vi er 

svært fornøyde med.  

 

Om virksomheten i 2020: Vårsemesteret fikk en brå slutt på grunn av pandemien. Etter 

gudstjenestedeltagelse 08.03. og øvelse 10.03. ble resten av semesteret avlyst. Høsten startet 

vi opp med solide smitteverntiltak på plass, og hadde en noenlunde normal drift med unntak 

av to uker i slutten av november. Opptredener på Åse BOAS og deltagelse gudstjenesten 

julaften ble avlyst. Vi er takknemlig for at vi har fått holde kordriften i gang på en forsvarlig 

måte – og for alle som kommer hit hver tirsdag. Dette fellesskapet betyr mye for mange! 

 

Ledere i 2020 

Ledersituasjonen har vært stabil og god i året som gikk. Dirigent har vært Ive Norbakken 

engasjert fra starten av november mens Svein Arild Skjæveland og Marianne Bjaanes 

Svellingen var foreldrekontakter Våren 2020 og Elisabeth Paulsen Houler og Mari Hetland 

var foreldrekontakter i høst. Kantor Bengt Norbakken har vært pianist og administrator. Takk 

til alle som har bidratt som frivillige i GGmini gjennom året – uten dere hadde det ikke vært 

mulig å drive koret! 

  

Arrangement: Koret har sunget på 3 gudstjenester i Gand kirke og et besøk til Åse BOAS.  

04.02:  Besøk til Åse BOAS  08.03: Gudstjeneste i Gand kirke 

20.09:  Gudstjeneste i Gand kirke 13.12:  Vi synger julen inn 

 

Organisasjon: Gand kirkes barnegospel er tilsluttet Ung Kirkesang. 

  

Utfordringen vår er hele tiden å velge sanger som fenger hele aldersgruppen. Vi har over tid 

klart å bygge en solid stamme av medlemmer som også sikrer rekruttering til de andre korene.  

 

 

GGjr 2020 
 

Generelt om virksomheten: GGjr har over tid fått etablert en stabil og god kjerne med 

medlemmer og oppmøte har vært fra 20-25 barn dette året. Øvelsene er på tirsdager mellom 

18:00 og 19:00. Foruten å synge har vi en 5 min. samlingsstund og en kort pause. Noen 

tirsdager pr semester har vi «blåtur» - det kan være en sosial samlingsstund hvor vi har 

leker/konkurranser/aktiviteter og noe godt å spise. Dette for at medlemmene i koret skal bli 

bedre kjent med hverandre og trygge på hverandre og lederne. Ledere for GGjr er Harald 
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Westermoen (piano) og Ive Norbakken (dirigent), Solveig Rangen var foreldrekontakter våren 

2020 og Solveig Rangen og Anette Tverli høsten 2020. Bengt Norbakken bidrar 

administrativt og musikalsk ved behov. 

 

Om virksomheten i 2020: Vårsemesteret fikk en brå slutt på grunn av pandemien. Etter 

øvelse 10.03. ble resten av semesteret avlyst. Høsten startet vi opp med solide smitteverntiltak 

på plass, og hadde en noenlunde normalt drift med unntak av to uker i slutten av november. 

Opptredener på Åse BOAS og deltagelse på tre gudstjenester ble avlyst. Vi er takknemlig for 

at vi har fått holde kordriften i gang på en forsvarlig måte – og for alle som kommer hit hver 

tirsdag. Dette fellesskapet betyr mye for barna! 

 

Arrangementer: Koret har sunget på 2 gudstjenester i Gand kirke og et besøk til Åse BOAS 

Januar: Deltagelse på gudstjeneste i Gand 

Mars:  Besøk til Åse BOAS 

Desember:   Deltagelse på «Vi synger julen inn» i Gand 

 

Organisasjon: GG junior er tilsluttet Ung Kirkesang og medlem av Sandnes Musikkråd 

 

Utfordringene er å finne friske sanger som engasjerer, og å skape et godt sosialt miljø. Å 

lage spennende sosiale samlinger som styrker fellesskapet og hjelper barna til å finne sin plass 

i menigheten og kjenne at de hører hjemme i kirka. Det er også viktig å bedre økonomien slik 

at vi kan ha enda mer aktiviteter for barna i koret.  

 

Takk: Her er mange som hjelper til - dirigent, musikere, lydfolk og foreldre. 

 

 

GG 2020 
  

Om virksomheten: GG er et sentralt tilbud i menighetens ungdoms- og musikkarbeidet. Etter 

etableringsfasen hvor det var en stamme på 14-15 jenter vokste koret vinteren 2018 til 22 

medlemmer. Høsten 2019 og gjennom hele 2020 ser vi helt klart at vi går gjennom et 

generasjonsskifte, der flere av de jentene som var med å starte koret for 5 år siden går over i 

videregående skole og at dagene blir så vidt travle at de må velge. Utfordringen er å få inn 

nok nye sangere i bunnen, dvs at vi trenger å rekruttere 4-5 nye pr år. Øvelsene er fortsatt på 

onsdager mellom 14:45 og 16:00.  

 

Om virksomheten i 2020: Vårsemesteret fikk en brå slutt på grunn av pandemien. Vi hadde 

booket billetter og opphold i Spania i pinsen. Denne ble avlyst og etter en solid dose arbeid 

fikk vi alle våre utlegg refundert, slik at både kor og menighet unngikk økonomiske tap. I 

stedet for Spaniatur ble det ei opptaksøkt i kirka hvor vi sang og spilte inn 6 sanger. Denne 

høsten har vi sett tydelig at mangel på kontinuitet i øvingsarbeidet har vist seg å være veldig 

sårbart for engasjement og deltagelse i denne aldersgruppen. Høsten startet vi opp med solide 

smitteverntiltak på plass, men etter høstferien har vi ikke hatt mulighet for drift på grunn av 

lav deltagelse. I skrivende stund vet vi ikke om vi klarer å etablere drift igjen våren 2021. 

 

Arrangementer:  

12.01: Synge på gudstjeneste i Gand kirke 20.05: Innspilling av 6 sanger til Gand media 

14.06.: Synge på gudstjeneste i Gand kirke  22.12.: Synge på gudstjeneste i Gand kirke 

 

Organisasjon: GG er tilsluttet Ung Kirkesang og medlem av Sandnes Musikkråd 
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Utfordringer: Finne sanger som engasjerer de unge både musikalsk og bidrar til god 

stemmeutvikling og å skape et godt sosialt miljø for ungene. Lage spennende sosiale 

samlinger som styrker fellesskapet og hjelper ungdommene til å finne sin plass i menigheten 

og kjenne at de hører hjemme i kirka. God økonomi slik at vi kan ha flere og bedre aktiviteter 

for ungdommene i koret.  

 

Faste musikere og ledere: Dirigent og leder: Bengt Norbakken (kantor) 

 

Januar 2020, Bengt Norbakken, Kantor 

 

 

Gand kirkekor 2020 
 

Virksomhet og visjon: Gand kirkekor er en arena for mennesker som ønsker å tjene 

menigheten gjennom sin sang og musikalitet.  Ved deltakelse på gudstjenester er koret med på 

å lede og styrke det musikalske elementet i denne.  Kirkekoret spiller også en særskilt rolle 

under høytidsgudstjenestene 1. juledag og 1. påskedag.  Gjennom konserter er koret med på å 

formidle det kristne budskap til et bredere publikum.  Koret tjener også som en sosial arena 

for medlemmene.   

 

Organisering: Gand kirkekor er gjennom Stavanger Bispedømmes kirkesangforbund 

tilsluttet Norges kirkesangforbund.  

 

Medlemmer: Ved utgangen av 2020 hadde koret 37 betalende medlemmer.  

 

Korets styre i 2020 

Leder:   Kåre Øygarden 

Dirigent:  Bengt Norbakken (noteforvalter) 

Styremedlem: Torun Owren 

Styremedlem: Ingunn Sveine Ytredal (arrangementskoordinator) 

Styremedlem: Kristin Egeland Klemp (ansvarlig for medl.register/merkedager) 

Styremedlem: Kari Knutson Øgreid (sekretær) 

Varamedlem:  Eli Ingunn Hetland  

 

Styret har avholdt 6 styremøter i perioden.  I alt har styret behandlet 20 saker.   

 

Aktiviteter  

Øvelser: Koret har hatt faste øvelser hver tirsdag i periodene hvor det har vært mulig, og 

avlyst øvelser i tråd med smittevernsregler. Totalt har det blitt 29 ordinære øvelser.  

Det har også vært 1 times øvelse foran hver gudstjenesteopptreden.   

 

Opptredener – gudstjenester: Koret har deltatt på 6 gudstjenester i Gand kirke, herunder 

høytidsgudstjenesten 1. juledag hvor vi stilte med redusert besetning på grunn av innskjerpede 

smittevernsregler. Salmekveld i Nærbø kyrkje 08.03.20 i regi av Stavanger stift av Norges 

kirkesangforbund sammen med flere andre lokale kor. Opptreden utenfor Lunde bo- og 

aktivitetssenter/Åse bo- og aktivitetssenter 26.05.20. 

 

Konserter: Händels Messias i Gand kirke 24.11.20 ble utsatt på grunn av pandemien. 
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Øvrige aktiviteter: Det ble arrangert enkel sommeravslutning i Gand kirke etter opptreden på 

Åse/Lunde 26.05.20. På grunn av gjeldende smittevernsregler har styret i Gand kirkekor 

bestemt at årsmøtet blir utsatt fra 26.1. til 31.8. for å kunne samle hele koret til årsmøtet. 

 

På vegne av styret i Gand kirkekor, 08.01.20  

Leder Kåre Øygarden og sekretær Kari Knutson Øgreid. 

 

 

Søndagskolen i Gand 2020 
 

2020 har for mange vært preget av pandemien, så og for Søndagskolen i Gand kirke, men det 

som på mange måter preget Søndagskolen vår enda mere var den tragiske bortgangen til Inge 

Jøran Hagen som har vært en leder i Søndagskolen i over 10 år, og som har vært hovedleder i 

lengre tid. Han var på mange måter den kreative drivkraften for søndagskolen – full av ideer, 

bl.a. oppussingen vi gjorde i 2019 kom fra Inge Jøran. Minnet varer evig, men savnet er stort.  

 

Aktivitet: Vi har normalt søndagskole hver søndag i skoleåret når det ikke er 

familiegudstjeneste. Inndelingen er en forskole gruppe på 3-5 år og en gruppe fra 6-10 år. I 

tillegg har Krik opplegg i gymsalen på Sandved skole (vegg i vegg med kirken).  Dette er fra 

4 klasse og oppover. Dermed har man et godt tilbud -og der barna kan gå fra søndagsskole – 

KRIK – til f.eks slushere. Vi avsluttet Søndagskolen fra 15 mars, og ut våren. 5 samlinger på 

våren når det var planlagt 14. 

 

For høsten arrangerte vi 9 samlinger + en kick off samling i kirken der Søndagskolen var 

med. Julefrokost og juleverksted ble avlyst men vi hadde en forenklet samling i kirken 5. 

desember. Der hadde man oppvisning av julespill. Det ble godt mottatt 

Oppmøte har variert gjennom året, og vi er nok litt preget av Covid-19.  Men de samlingene 

som har vært holdt har vært godt mottatt.  Noen ganger har vi slått sammen liten og stor 

gruppe pga lavt antall deltakere. Vi håper å komme sterkere tilbake i 2021. 

 

Medlemmer: Vi har for 2020 hatt 45 betalende medlemmer. (tidligere år var det 

44/37/41/35/53 – for årene 2019/18/17/16/15). Dette er høyt, men skyldes nok og en effektiv 

måte å samle inn kontingent gjennom vipps.  

 

Ledersituasjonen har vært krevede. I forbindelse med dødsfallet til Inge Jøran sluttet 2 ledere 

og 2 slushere. Vi har fått 1 ny, og har vært 6 ledere. Søndagskolen treger flere ledere, og dette 

har vær diskutert både internt og med menighetsrådet. Det har vært litt krevende og rekruttere 

nye ledere pga Covid-19, men vi har i begynnelsen av 2021 fått én ny leder.  

 

Økonomi: Det er daglig leder i kirka, Hanne Bolstad, som administrerer økonomien for 

søndagsskolen. Hun lager budsjett og fører regnskap. Hovedleder har god kommunikasjon 

med henne ved behov for oversikt over økonomien.  Vi har hatt god økonomi – bla pga gaver 

i forbindelse med oppussing av barns rom som ble gjennomført i 2019. 

 

Styret: Hovedleder Svein Oddvar Netland, Nestleder Ragnhild Nedrelid, Rep fra staben Siri 

U. Chancy og styremedlem/foreldrerepresentant Siri Myhren Pettersen. Styret har hatt 1 

formelt møte i 2020. 

 

Sandnes 10.02.2021  Svein Oddvar Netland 
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Junior-NIKKO 2020 

Generelt: Jr.Nikko er en klubb for barn fra 5-7. klasse, annenhver søndag fra kl. 18.00-20.00 

i ungdomssalen i Gand kirke. Det ble planlagt sju klubbkvelder om våren og sju samlinger på 

høsten. Men pga Korona-nedstenging av samfunnet vart kun fire samlinger gjennomført på 

vinteren (januar og februar). Høst-semesteret ble alle samlinger gjennomført, men utover 

høsten med påmelding og maks 30 deltakere. Siste samlingen i desember ble to-delt for å 

holde nede antallet barn pr samling, for å etterfølge Korona-reglene og samtidig gi flere barn 

mulighet til å delta på juleavslutningen. Program i 2020 kan nevnes karneval, hobbykveld, 

turneringer, bingo, sporlek, Wii, quiz, filmkveld og teaterverksted.  

Medlemmer og frammøte: Junior Nikko er et lavterskeltilbud og vi ser at vi her klarer å 

fange opp mange barn som ikke er brukere av andre tilbud i menigheten. I 2020 har vi hatt i 

overkant av 100 unike barn som har registrert seg på klubbkveldene. Oppmøtet har vært noe 

varierende, men gjennomsnittet ligger på over 40 barn pr kveld. 75 stk har betalt kontingenten 

på kr 100 i løpet av året. Dette er rekord. 

Ledersituasjon: Ledere våren 2020 var Eirik Tvedt, Oddvar Petersen, Bente Erland, Torhild 

Rygg Sørskår, Rune Knutsen, Hanne Bolstad, Mirjam Engelsvold og Gerd Synnøve Hollund. 

Høsten 2020 fikk vi nye ledere: Jon Risdal, Arna Teigen og Asbjørn Aarbakke, mens Bente 

Erland sluttet. Det har vært en god og stabil leder-flokk.  

Eirik Tvedt står fortsatt som hovedleder og kontaktperson for klubben. Barnearbeider Siri U. 

Chancy har vært med på noen av klubbkveldene. Det ble avholdt tre ledersamlinger i 2020. 

Økonomi: Økonomien dette året har vært god. Flere kontingentinnbetalinger de siste par 

årene har hjulpet. Vi har naturlig nok hatt færre utgifter på mat, grunnet avlyste samlinger i 

vår. Vi er takknemlige for økonomisk støtte fra kommunen. Vi er avhengige av denne støtten 

for å kunne drive arbeidet videre. 

Januar 2021, Eirik Tvedt 

 

FAB – Fellesskap Aktivitet og Bibel 

 

Generelt: FAB – Fellesskap, Aktivitet og Bibel er for barn fra 5-8. klasse. Vi har samlinger 

annenhver søndag fra kl. 17.00-19.00. Hovedmålet med FAB er å gi barn i 5.-8. klasse et 

kristent fellesskap, bibelundervisning og et sted hvor de kan be sammen. Gruppa er innmeldt i 

Søndagsskolen Norge. 

 

2020: Som for alle andre ble året 2020 også annerledes for FAB. Av sju planlagte samlinger i 

vårsemesteret ble 4 gjennomført fysisk, 2 digitalt (kortere samlinger) og én samling ble avlyst.  

For høstsemesteret ble det opprinnelig planlagt 7 samlinger, men oppstart ble utsatt og 6 

fysiske samlinger ble avholdt.  

Det har vært en utfordring å overholde alle smittevernreglene som til enhver tid har vært 

gjeldene.  

 

Program: Som hovedregel begynner vi samlingen med lystenning, Søndagsskolens 

«trosbekjennelse» og en kort bønn. Deretter har vi en lek, så mat, «Aldri alene» -opplegget for 
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tweens, deretter en type konkurranse og kiosk. Vi avslutter samlingen med felles bønn. Vi har 

vært veldig fornøyd med «Aldri alene».  

Tre av våre nye ledere er alle jenter i 9. klasse og disse har kommet med mange gode innspill 

og ideer til program. Vi har bl.a. hatt «bursdagsfest», «Mesternes mester» og «Lucia-kveld». 

 

Medlemmer og frammøte: I 2020 har vi hatt i alt 53 registrerte deltakere. 32 av disse har 

betalt kontingenten på kr 75. Disse tallene er opp fra henholdsvis 22 og 15. Vi opplevde en 

veldig vekst på høsten. Tidligere har antall på hver samling ligget rundt 10. I høstsemesteret 

ble dette tallet doblet. Vi tror at økningen både på FAB og Jr Nikko er et utrykk for at barn i 

denne alderen har savnet fellesskap. 

 

Ledere og ledermøter: Siri Ueland Chancy (barnearbeider), Lars Joshua Vigesdal, Håkon 

Stokke Seljeskog og Rune Knutsen var ledere hele 2020. Høsten 2020 fikk med oss Elise 

Richter (ettåring), Tonette Osen, Lydia Marie Vigesdal og Marit Åkre Netland. 

 

Økonomi: FAB fikk Frifondmidler i 2020 basert på antall innbetalte kontingenter. Vi betaler 

en gruppekontingent til Søndagsskolen. Økonomien har vært grei. I 2019 fikk vi støtte fra Y´s 

men til en avslutningstur som ble avlyst pga sykom. Den ble tenkt avholdt i 2020, men kunne 

ikke gjennomføre pga Covid 19. Vi håper å få til en avslutningstur i 2021. 

 

Januar 2021 - Siri Ueland Chancy, Barnearbeider 

 

Ungdomsarbeid 2020 

Teamet: Martin Egeland, Elise Richter, Ingrid Stornes og Sander Hatleskog Vastvedt 

(Cathrine Eide sluttet sommeren 2020). 

HusFellesskap: Vi hadde 2 husfellesskap grupper i vår før pandemien kom. Etter det ble det 

full stopp for det meste av husfellesskapet og det gikk mer i enkelttreff med ungdommer. Når 

det åpnet opp igjen for å møtes i august startet vi opp med en husfellesskap-gruppe for alle, og 

da var vi mellom 10-30 deltakere.  

Nikko: Veldig likt mønsteret til HF, mye av og på. Men når vi startet opp i august var det 100 

personer som kom. Og tallet holdt seg høyt helt til vi måtte stenge ned til jul. 

Volum: I august startet vi opp med volum etter første nasjonale nedstenging, og vi hadde opp 

mot 100 personer der også. På volum sank tallet mer utover høsten. Til jul hadde vi et digitalt 

volum som var en stor suksess.  

I 2021 satser vi på at ting kan bli litt mer normalt. Vi ønsker å engasjere mer voksne frivillige 

i ungdomsarbeidet.  

Takk for åndelig og praktisk støtte.  

Hilsen ungdomsleder Sander 
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KRIK 2020 
 

Mini-KRIK fra 4-7. klasse. Treninger på søndager kl. 11:00-11:55 i gymsalen på sandved 

barneskole. Jon Risdal og Elise Richter har dratt i gang og fått liv i det. Men det kom en lang 

pause når ting ble stengt ned. Før det ble stengt ned så var det en god gjeng på 8 stykk som 

kom på treningene. 

 

KRIK Sandved 6-7. klasse. Har vært lite pågang på KRIK sandved i år, men satser på å 

komme sterkt tilbake neste år! Treningstidene her er på fredager kl18-19:00. 

 

KRIK Skeiene 8-10. klasse. Hadde en gjeng på 20 stykker som kom aktivt på treningene før 

korona, men så kom nedstengingen. Vi stengte ned i mars og åpnet igjen i august hvor det var 

40 giret konfirmanter delt i to grupper som har aktivt gått sammen og hatt det gøy! Her er det 

Brage Martin som styrer showet sammen med fem andre frivillige. Trenings tidene her er 

tirsdager kl 20:30-21:30. 

 

KRIK VGS+ på Skeiene. Begynte året med opptil 30 på det meste og 20 på det minste, så 

ble det meste stengt ettersom det er mange som er 20 år eller eldre på treningene. Vi startet litt 

oppigjen i august når det åpnet igjen, men ble fort stengt ned igjen ved de nye restriksjonene. 

Men det er en god gjeng som er klar for å ta 2021 med storm. Ledere her er Sander Vastvedt 

og Martin Høyland. Trenigstiden er 20:00-21:30 på onsdager. 

 

KRIK Trones. Har vært en god gjeng i starten av året, helt til det ble satt på pause. Startet 

opp igjen i august og hadde bra med folk som var giret på å starte igjen. Gleder oss til 2021. 

Martin Høyland er leder og har treninger 19:00-20:00 på tirsdager. 

 

KRIK Ganddalen. Startet i år med tanke på konfirmasjonsopplegg for ganddalen, men 

ønsker å gjøre seg åpen for alle ungdomsskoleelever når korona er over. God gjeng med 15 

konfirmanter som trener ute, men håper på å få halltid i 2021. Her er Ingrid Stornes og Sander 

Vastvedt ledere. Treningstiden her er 19:00-20:30. 

 

Cred (KRIK på Cuba). Var planlagt å reise ned å ha leirer i år også, men på grunn av korona 

så ble turen avlyst og turen flyttet til det er respektabelt å reise ned igjen. Tilbakemeldingene 

fra CRED er at de fortsatt har treninger og står på! 

 

Mars 2021, Sander H Vastvedt 

 

 

 

SMAK 2020 
 

På grunn av COVID-19 fikk vi dessverre bare avholdt ett SMAK arrangement i 2020.  

Tania Michelet besøkte oss i januar og delte engasjert sin spennende troshistorie med oss. 

Nærmere 200 til stede, noe som bidro til at arrangementet gikk med overskudd.  Coop Mega 

sponset oss med SMAK juice også denne kvelden. 

 

Utsiktene for 2021 er fortsatt så usikre at vi ikke har kunnet planlegge konkrete arrangementer 

foreløpig. Vi håper imidlertid å kunne gjennomføre minst ett arrangement i 2. halvår.  

 

SMAK komiteen 
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Åpen familie 2020 
 

Generelt om virksomheten: Åpen Familie er et familietilbud som driftes av frivillige 

familier i menigheten. Virksomheten har et sosialt fokus og ønsker å fungere som et 

lavterskeltilbud der barn og voksne kan oppleve tilhørighet og vennskap gjennom 

måltidsfellesskap, lek og turaktivitet.  

 

Arrangementer: Våren 2020 ble det arrangert én middagssamling i kirken, og én søndagstur. 

De fleste arrangement ble avlyst dette semesteret, deriblant en familieweekend. På grunn av 

smittefaren dette året vurderte styret søndagsturene som den mest aktuelle samværsformen. 

Høsten 2020 var det fem søndagsturer i regi av Åpen Familie. Det var mellom fire og ti 

familier på hver av disse turene.  

 

Styret bestod av Bente Nistad Westermoen, Marianne Bjaanes Svellingen, Ingrid Johanne 

Løvoll og Siri Myhren Petersen. Styret hadde tre styremøter i perioden. Arbeidet i styret 

bestod hovedsakelig av å planlegge og gjennomføre arrangementene, evaluere arbeidet og 

sette opp dugnadslister.  

 

Takk til alle som bidrar! Åpen Familie har behov for alle som ønsker å engasjere seg, og 

setter pris på innspill til videre form og innhold. 

 

Februar 2021, Siri Myhren Petersen 

 

 

 

Kirkeringene 2020 
  

Kirkeringsutvalget, med disse medlemmene, Ingierd Idland, Anne Opstrup, Berit Haugstad, 

Berit Myklatun, har i 2020 hatt 6 møter og planlagt fellesarrangement og evaluert arbeidet. 

Ringledersamling/årsmøte og fellessamlinger ble dessverre avlyst pga. covid-19. 

  

Årets julemesse kunne ikke gjennomføres som vanlig. Vi fikk likevel sammen med Y’s men 

til et solid loddsalg og vi fikk, lørdag 28. november, gjennomført hovedtrekning og salg av 

kransekaker og juledekorasjoner. Overskuddet fra "julemessen" ble delt mellom kirkeringene 

og Y`men. 

 

Kirkeringene har overført følgende midler til Gand menighet: 

• Barne- og ungdsomsarbeid 40.000,- 

• Tilskudd dekor i kirken 7.000,- 

• TV-kanner 5.000,- 

 

 Kirkeringsutvalget Berit Myklatun 2021 
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Årsmelding 2020 Gand Y’s Men’s Club 

Styrets sammensetning gjennom 2020: 

Våren 2020  Høst 2020 

Leder:    Arne Aamodt  Odd Sverre Arnøy 

Påtroppende Leder:  Odd Sverre Arnøy Øyvind Opdal  

Avgått Leder:  Øyvind Opdal  Arne Aamodt 

Kasserer:   Finn Gudvangen Finn Gudvangen 

Sekretær:   Alfred Alsaker Alfred Alsaker 

 

Møtevirksomhet: Vi planlagte 10 klubbmøter, men klart bare å gjennomføre 3 pga Covid-19 

restriksjoner, 2 bedriftsbesøk, Årsmøte og Charterfest (altså 7 møter iløpet av året). Styret 

gjennomførte 7 planleggingsmøter. 

Aktiviteter: Klubben var satt opp med ansvar for 2 kirkekaffearrangementer, men begge ble 

avlyst pga Covid-19. Gand Ys Mens Club grillet pølser på menighetens kickoff 16/8 2020.  

I år har vi hatt 2 hovedaktiviteter: delt ansvar for julemessa i Gand kirke med Kirkeringene 

(ble i år kraftig redusert pga pandemi) og salg av juletre ved Gand Kirke i samarbeid med 

speiderne. Klubbens omsorgsutvalg har også dette året vært aktiv gjennom hele året med 

oppmerksomhet til medlemmene i forbindelse med runde fødselsdager og sykdom.  

Økonomi: Klubben har inntekter fra Kontingent kr 35.200, Julemessa kr 70.000, og 

Juletresalg 2020 kr 61200 (overskudd som deles med speiderne i 2021). 

Resultatet ble et overskudd: kr 50.400 (obs: her ligger 50.000 til kirketorg i Gand kirke) 

Egenkapitalen er ved årsskiftet 2020/2021: kr 139.470 

I 2020 ble som vanlig overskuddet fra juletresalget 2019 delt med speiderne i Gand som fikk 

overført kr 31.400. Resten og inntekter utover juletresalget går til lag og foreninger i 

lokalområdet samt noe til internasjonalt arbeid. Med bakgrunn i innkomne søknader om 

midler besluttet styret i 2020 å dele ut kr 55.000 til ulike prosjekter. Her inngår 20.000 til 

internasjonalt arbeide. Det ble også vedtatt å sette av 50.000 som tilskudd til bygging av nytt 

kirketorg i Gand kirke. 

Medlemsantall: Ved slutten av året var vi 43 medlemmer. I løpet av året ble ingen nye 

medlemmer chartret mens 4 meldte seg ut av forskjellige grunner. 

Utfordringer: Det er vanskelig å få medlemmer til å påta seg tillitsverv i klubben. Her må 

alle gå i seg selv og i fremtiden se behovet for å påta seg tillitsverv.  

Klubben har i nå en god spredning i alder på medlemsmassen fra 56 og opp mot 90 år, med en 

gjennomsnittsalder på 71 år. Dette må ikke bli en sovepute. Her må vi alle ta ansvar og aktivt 

invitere nye personer til å delta i klubben og med et klart siktemål om å øke medlemsmassen. 

Den største utfordringen i 2020 var å håndtere Covid-19 situasjonen, det har vært veldig 

begrensende på aktiviteten, men medlemmene har stilt friskt opp under førjulsaktivitetene 

som vi klarte å gjennomføre med godt økonomisk resultat. 
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Årsmelding for Bypresten i Sandnes 
 

Gatenært 

I løpet av 2020 har kommunen arbeidet med å flytte «Benken», siden 

hele «Ruten» skulle renoveres og bygges om. Vi byprester gleder oss 

over at brukerne ble involvert, spurt til råds og fikk følge prosessen 

grundig. Det har de gitt svært positive signaler på siden, at de ikke ble 

oversett men tatt med på råd av kommunen. Benken er tross alt et fast 

holdepunkt, treffsted for svært mange brukere, de har et eierforhold til 

den. Vi gleder oss til den nye Benken skal innvies tidlig i 2021. 

Benken er fortsatt det stedet byprestene bruker mye tid. Vi hører på 

historier, samtaler, knytter nye kontakter, hjelper til ved behov. Stadig 

treffer vi nye vi ikke kjenner fra før.  

 

Korona har satt agendaen for mye dette året, helt siden begynnelsen av mars, hvor vi blant 

annet måtte stenge ned Asfalt. Heldigvis har brukerne vært gode til å ivareta smittevern, vi 

kjenner ingen som er blitt syke. Rusbruken ble i perioder endret noe. Hasjen ble dyrere, noe 

som gjorde at enkelte sleit med økonomien eller gikk over til andre og tyngre stoffer. Vi var 

jo også redde det ville føre til større gjeld hos brukerne.  

«Trygge rom», vårt prosjekt som er støttet av Helsedirektoratet, ble gjennomført etter planen. 

Første halvåret brukte vi mye tid på Asfalt med frokost hver dag hvor vi praktiserte 

måltidsfellesskap, hadde en god arbeidsplass som et titalls selgere, samlinger for både selgere 

og frivillige. Turgruppen fikk oppleve bussturer til Jæren, prøvekjøre den nye tunnelen til 

Tau, se Brekko i høstfarger og oppleve den berømte softisen på Ølbergstranda. Øyeblikk som 

brukerne gir tydelig tilbakemeldinger på at de setter stor pris på. Sosiale opplevelser som gir 

nye impulser og glimt av en annen hverdag.  

 

Hverdagsmessene hadde vi som vanlig hver onsdag kl. 14 i Sandnes kirke. En person sa: «Her 

var det godt å være, et sted som rommer sårbarheten». Fint å høre at messene gir nettopp det. 

Da tror vi at vi treffer noe i livet som er svært viktig, og kan åpne opp for at Gud får slippe til. 

Her er noen sitater fra Kate Olsen, gjengitt fra artikkel i Stavanger Aftenblad 19. desember 

2020: «I rusen fikk hun fred fra smerten i livet». Hun forteller om hjelpen hun fikk av Rune 

og Ingeborg byprester for å komme ut av årevis med rus, gleden over nå igjen å bli kjørt til 

hverdagsmesser og samtaler og ikke minst tryggheten gripekorset Karine diakon gav henne. 

«Når angsten og mørket kommer snikende, klemmer hendene hardt i et lite kors av tre.» Så 

sier Kate: «Det er som om jeg tar tak i Gud og legger ham til hjertet. Så blir jeg helt rolig...» 

Et nydelig vitnesbyrd om hva det enkle kan få bety. 

 

Milepæler: 

Asfalt: Fra og med 1. juli overtok «Hjerte for Sandnes» ansvaret for gatemagasinet Asfalt i 

Sandnes. Når vi nå, etter 10 år med Asfalt, ikke lenger har dette ansvaret, føles det rart. Men 

samtidig gir det oss mer tid til det gatenære og hjemmebesøk. 

Etter en lang periode med svært stabil stab ble 2020 det året med de store endringene. 

Ingeborg Erikstein Krager sluttet 30. februar etter 14 års tjeneste som byprest og gikk over i 

Sjømannskirka som nordsjøprest. I tillegg har også Gunther Aksel Theiss sluttet ved nyttår 

etter to og et halvt års tjeneste som byprest og begynte i Ræge. De kommer begge til å bli 

både husket og savnet. 
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Karine Torvanger ble tilsatt fra 1. september i år som diakon. 30-årige Karine overtar blant 

annet ansvaret for oppfølging av kvinnene i rusmiljøet. 

 
Økonomi: 

 

I og med at vi hadde et halvår med bare to stillinger ble lønnskostnadene redusert. Dette 

kombinert med utsolgt lotteri på over 800.000 og flere større gaver, førte til et godt 

overskudd.  

Vi retter derfor en stor takk til alle våre støttespillere som gjør at vi fortsatt kan ha arbeid 

for de som sliter med rus i Sandnes. 

 

Øyvind Justnes Andersen, ledende byprest 

 

 

Crux oppfølgingssenter 2020 
 

Crux oppfølgingssenter 

Crux er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å jobbe med endring for å etablere et 

liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Crux er en base og et utgangspunkt for fellesskap, 

praktisk arbeid, aktiviteter og turer. I en hverdag med mange utfordringer ønsker vi at Crux 

skal være et sted som kan bidra til nytt fotfeste, selvtillit og nye relasjoner.  

 

2020 har vært et utfordrende år for oss alle. Stilt ovenfor pandemien har mange kjent på 

usikkerhet og redsel. Mange av våre deltakere lever alene og har et lite nettverk. For oss har 

det derfor vært viktig å være tilgjengelige for deltakere og innenfor gjeldende restriksjoner 

holdt åpent og lagt til rette for en normalisert hverdag. løpet av 2020 hadde vi kontakt med 

148 ulike personer fra 20-60 år. Crux er et rusfritt fellesskap og har åpent 3 dager i uken; med 

trening på Ganddal atletklubb, måltidsfellesskap og ulike aktiviteter etter lunsj. Crux driver 

også arbeidstreningstiltaket Crux Vedlikehold 4 dager i uken. Crux Vedlikehold har vært 

operativt gjennom hele året. I tillegg til aktiviteter vektlegger vi samtaler og individuell 

oppfølging. Det har blitt færre arrangement på kveldstid, og færre besøk på 

behandlingsinstitusjonene og i fengslene, men vi har stilt opp i perioder hvor det har vært 

tillat. 

 

Gand menighet 

Gand menighet har helt siden oppstarten av Crux vært en viktig samarbeidspart for oss. 

 

Forbønn og omtanke. Gand menighet ber for Crux oppfølgingssenter under gudstjenester i 

Gand kirke. Dette betyr mye for oss. Vi vil oppfordre menigheten og enkeltpersoner om 

fortsatt å være med å be for Crux, menneskene og virksomheten. Ønsker du å få tilsendt et lite 

informasjons- og bønnebrev et par ganger i året kan du kontakte oss på 

crux@stiftelsencrux.no.  

 

Relasjonsarbeid og frivillighet. I vår virksomhetside heter det: «Vi er medvandrere. Vi tror på 

kraften i gode relasjoner der det faglige og vanlige virker sammen». Diakonen i Gand 

menighet og mange frivillige medarbeidere bosatt i Gand gjør en fantastisk innsats for Crux, i 

miljøet og rundt driften av virksomheten. Crux er et tilbud og et fellesskap vi skaper sammen. 

I mange år har Crux blitt invitert til å utforme og gjennomføre en årlig gudstjeneste i Gand 

kirke med fokus på arbeidet vi driver og det å være berørt av rus og kriminalitet.  

 

mailto:crux@stiftelsencrux.no
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Økonomi. Crux må selv årlig fremskaffe betydelige driftsmidler lokalt. Økonomisk støtte fra 

Gand menighet, fra menighetstrimmen i Ganddalen menighet, og bidrag fra privatpersoner 

betyr mye for oss. Takk til kunder som gir oppdrag til arbeidstiltaket Crux Vedlikehold. Takk 

til privatpersoner som støtter oss og gjennom givertjenesten hjelper oss å lønne 

erfaringskonsulent i 50 % stilling. Vi trenger flere Cruxgivere! 

 

Kontaktinformasjon: 

Jonas Lies gate 11, 4319 Sandnes.  

Virksomhetsleder Kjetil K. Tjessem, tlf 47 35 15 48, mail crux@stiftelsencrux.no 
 

 

 

Sykevakten – Kirkens Omsorgstjeneste 2020 
 

Sykevakten er en omsorgstjeneste for eldre og syke i Sandnes kommune. Vi gir hjelp både til 

de som bor i egen bolig, og til de som bor på i institusjon/sykehjem. Virksomheten drives av 

Sandnes kirkelige fellesråd, med driftstilskudd fra Sandnes kommune.  

I 2020 hadde vi 836 oppdrag, mot 1413 i 2019. 111 personer fikk hjelp fra oss i fjor, mens 

190 fikk hjelp fra oss i 2019. Den kraftige nedgangen skyldes all nedstengning og forsiktighet 

i forbindelse med corona-viruset. Henvendelsene kommer fra brukerne selv, pårørende, 

hjemmetjenesten i kommunen, eller fra ansatte ved institusjon/sykehjem. Egenbetalingen er 

kr. 30,- pr. time, samt dekning av bilutgifter og parkering.  

 

Det er nå 6 damer og 8 menn som tar oppdrag for Sykevakten. De fleste er friske pensjonister, 

for jobben de gjør får de såkalt «pensjonistlønn» og dekning av bilutgifter. Ingen har sagt nei 

til å ta oppdrag i denne vanskelige tiden, selv om de selv er i risikogruppen. Kommunelege 

Torvik har ikke sagt at vi må stenge. Det er behov for oss. Vi sammenligner oss med 

helsepersonell, forholder oss til smittevernreglene og gjør vår jobb så godt vi kan. 

 

Vi hjelper eldre og syke mennesker med å komme seg til lege, sykehus, tannlege, fysioterapi, 

fotpleie, frisør m.m. Mange klarer ikke dette på egen hånd. Pårørende kan ikke alltid hjelpe, 

på grunn av egen jobb. Ansatte ved våre institusjoner og sykehjem har ikke kapasitet til dette. 

Sykehjemmene og hjemmetjenesten bruker oss flittig. De fleste som bruker oss trenger at vi er 

med dem hele tiden, og det at vi er der, utgjør en stor forskjell for dem. Trygghet, glede og 

gode opplevelser en noe som går igjen når våre brukere beskriver sitt møte med oss.  

Vi gir også hjelp med tilsyn hos demente, slik at den de bor sammen med kan komme seg ut. 

Vi ser også at mange eldre sitter mye alene, og er ensomme, og vi tilbyr besøkstjeneste, og 

går tur eller på kafé med dem. Ellers har vi noe vi kaller trivsel-kjøring. Dette er en kjøretur 

med litt forskjellige innslag, alt etter brukerens ønske. Vi hjelper også med innkjøp. Noen av 

våre eldre har ingen nære pårørende, og spesielt for dem betyr dette mye. Jeg snakker med 

mange av våre brukere. De uttrykker stor takknemlighet og glede over tilbudet vårt, og over 

våre dyktige og hyggelige medarbeidere. Vår hjelp gir dem trygghet og ro i en ofte vanskelig 

og usikker fase av livet.  

 

Ved Lindrende Enhet på Åse Boas har vi også et tilbud. Der har vi en sykepleier med 

videreutdannelse i kreftomsorg. Hun tilbyr samtaler og har tid til å lytte og være tilgjengelig.  

Samarbeid med hjemmetjenesten og institusjonene/sykehjemmene våre er meget godt, og de 

ansatte der er veldig takknemlige for vårt tilbud. Vi jobber hele tiden med å gjøre Sykevakten 

kjent blant syke og eldre, og oppfordrer stadig de ansatte ved våre institusjoner til å bruke oss. 

Sandnes Helsesenter bruker oss også, og der blir mennesker kjent med oss, og vi kan være 

mailto:crux@stiftelsencrux.no
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med å gjøre hverdagen lettere når de kommer hjem. Vi har også kontakt med Synnøve Salte, 

demenskoordinator i Sandnes kommune. I år har vi også hatt kontakt med sykehjemmet på 

Forsand, og vi jobber med å få en medarbeider som bor der inne.  

 

2020 har vært et rolig år med mye hjemmekontor. Jeg har tatt god tid til å prate med brukerne, 

og spør etter hvordan de har det. Jeg har også ringt enkelte. Noen uttrykker at de er vant med 

å være alene og inne, dette er normalen for dem. Andre sliter med ensomhet og uro, og gråten 

tar dem når vi snakker sammen. Jeg får veldig mange gode tilbake-meldinger på våre 

medarbeidere. Det dreier seg om trygghet, vennlighet, hjelpsomhet, en god prat og hyggelig 

samvær.  

 

Til slutt vil jeg sitere en av våre brukere: «Det at dere finns, gjør at det er godt å bli gammel i 

Sandnes kommune.»  

 

Sandnes, januar 2021, Randi Berge, Leder for Sykevakten 

 

 

Kirkens SOS Rogaland 2020  
 

2020 skulle vært det store JUBILEUMSÅRET vårt – vi skulle feiret at det 

var 40 år siden starten i 1980. Jubileumsarrangementet var planlagt, men før 

vi skulle sende ut invitasjoner måtte vi dessverre innse at det ikke ville være 

mulig å gjennomføre arrangementet pga. koronasituasjonen.   

Det siste året har det vært stort fokus på psykisk helse og selvmordsforebyggende tiltak, noe 

som bl.a. skyldes at Ari Behn tok sitt eget liv i julehelgen 2019, og koronaen som mer eller 

mindre stengte ned samfunnet våren 2020. Vi bor i et av verdens rikeste og beste land, likevel 

er det mange som har det vanskelig, er ensomme, strever med livet og mange som også går 

rundt med tanker om at de ikke orker å leve lenger. Mange av disse ringer heldigvis Kirkens 

SOS, - Norges største døgnåpne krisetjeneste på telefon, chat og meldinger.  

 

Hovedsakelig på grunn av at vi den 12. mars måtte stenge kontorene og overføre 

krisetjenesten til kvalitetssikrede hjemmekontor, har vi ikke nøyaktig tall på hvor mange 

henvendelser vi her i Rogaland besvarte i fjor. Men det var helt sikkert en oppgang fra året 

før, for vi fikk hele 36 nye frivillige medarbeidere i fjor. Totalt har vi nå 90 frivillige på 

telefon og chat. Og siden det er de frivillige som «gjør jobben» og behovet er stort, er vi 

veldig takknemlige for det. Det vi vet er at samtalene i 2020 var flere, lengre og mer 

alvorligere. Det var også prosentvis mange flere som tok kontakt pga. selvmordstanker 

 

Vi vil gjerne takke alle menighetene i bispedømmet for godt samarbeid. Vi gjentar gjerne og 

understreker at vi som en døgnåpen krisetjeneste på telefon og chat ser på oss selv som 

menighetenes forlengede diakonale arm.  

Takk for samarbeid, offer og forbønn. Takk for at informasjon om nye innføringskurs blir 

kunngjort på gudstjenester, og artikler og annonser satt på trykk i menighetsbladene. Vi setter 

også stor pris på at info blir tatt med på menighetenes infoskjermer og at Facebook-innlegg 

deles videre på menighetenes FB-sider. Vi tror det er en styrke for den enkelte menighet om 

det var enda flere fra menighetene som var frivillige medarbeidere! Vi trenger flere frivillige 

for å møte den store pågangen, både på telefon og chat.  

 

Stavanger, den 5. februar 2020  «Vi holder lyst på for de som trenger noen å prate med.» 


