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leder

Hilsen til alle hjem i Gand
«Redaktøren ba meg skrive denne hilsen. Det svarte 
jeg ja til. For jeg er glad i menigheten og har inter-
esse av å komme i kontakt med alle som bor i Gand.

Jeg er klar over at denne hilsen kommer inn i alle hjem, uan-
sett om de er interessert i den eller ikke. Det vil nok også være 
en del som trekker på skuldrene og vil ha seg frabedt både 
bladet og hilsenen. Til disse vil jeg få si dette: Vær ikke for snar 
å reagere negativt på noe som vil føre lys og varme, tro og håp 
og kjærlighet inn i hjem og samfunn.
Kanskje bladet også kan bringe noe Du har bruk for – innerst 
inne.
Menigheten har bruk for alle som hører til her. Gand har nett-
opp fylt ett år. Vi har store planer om kirkebygg, en arbeids-
kirke med kirkesal, menighetssal og flere aktivitetsrom for 
ungdom og barn.
Det er vårt ønske og bønn at Gand Menighetsblad vil tjene 
som et kontaktorgan mellom oss som bor i denne nyopprette-
de menighet. Bladet vil knytte oss sammen i et menighetsmes-
sig fellesskap. Det vil hjelpe oss til et rikere samfunn med Gud.
Det er allerede 12-14 kirkeringer i gang. Og flere vil kom-
me etter hvert. En ung menighet med friske alvorstanker og 
begeistret pågangsmot. Vi vil gjerne ha alle med – om det var 
mulig. For vi har verdens gildeste tilbud til alle.
Dette første nr. av Gand Menighetsblad kommer på en tid 
da millioner av gode ønsker går fra hjem til hjem til kjente 
og kjære. Vi vil gjerne få være med i denne varme strøm av øn-
sker som bringer vennlighet og glede til vinter-Norges kyster: 
Velsignet julehelg i alle hjem for små og store!
Takk for gildt samarbeid i 1968! Velkommen til forsterket 
innsats i 1969.»

Dette ble skrevet av Sogneprest Harald Bergrem, i menighets-
blad nr. 1, 1. årgang, desember 1968.

Det aller meste er like aktuelt i dag som det var for 50 år siden. 
I anledning kirkebyggets 40-årsjubileum og menighetens 
50-årsjubileum har alle våre tidligere menighetsblad blitt 
digitalisert! 

Mer info om dette får du på 
Jubileumskvelden torsdag 29.november!

• 17. januar 2019 kl 20:00: «Hvordan Gud møter 
og styrker oss i smerten og lidelsen» 
Kari og Lars Martin Østerholt innleder.

• 21.mars 2019 kl 20:00: Prest Tracy Risthon blir 
med og deler tros- og livserfaringer. 
Det blir enkel bevertning, lovsang og delestund på 
begge samlingene. 

Torsdag 7. februar får vi 
besøk av Stortingsrepre-
sentant Stefan Heggel-
und. 

Stefan er 34 år, re-
presenterer Høyre på 
Stortinget, er medlem 
av Energi- og miljøko-
miteen, og har engasjert 
seg i verdidebatter de 
siste årene.  I 2012 ble 
han kåret til et av landets 
største kommunika-
sjonstalent av Dagens 
Næringsliv. 
Heggelund kommer til 
Gand for å dele sin spen-
nende troshistorie - fra å 
være overbevist ateist for 
en del år siden, til å være 
andaktsholder på NRK. 
For med informasjon, 
følg med på www.gand.
no og Gand Menighet på 
facebook.

Inspirasjonssamlinger 
i Gand, våren 2019:

SMAK presenterer; 
Stefan Heggelund 

Hilsen fra Byprestene
Nærværforestillingene ser du i Kulturhuset i Sandnes, mandag 11. og 
tirsdag 12. februar kl. 19.00.

Billetter til dette er jo en flott julegave, og kan kjøpes via Sandnes kul-
turhus. Pris Kr. 250 / 150.

Byprestlotteriet har startet. 1000kr pr lodd med supre gevinster! 
Trekning er 18. desember. Bestilling av lodd går til Øyvind Byprest sin 
e-post: oa839@kirken.no
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Julen 2018
Av: Anne Lise Ådnøy, 
konstituert biskop

Skal du gå i kirken i år? 
Gudstjenesten julaften utfordrer oss 
til å la sjelen hvile i det som faktisk 
er: både det vi gleder oss over og 
det som ikke ble slik vi hadde tenkt. 
Midt i vår milde, våte vinter finnes 
der en tørst: tørsten etter å kjen-
ne seg godtatt og elsket. Ta imot 
jule-evangeliet: Gud elsker deg! 
Jesus er det språket Gud bruker for å 
fortelle oss det.
 
Juleevangeliet gir næring til mange 
spørsmål og stor undring. Evangeliet 
gir mer jo ærligere vi nærmer oss. 
Sannheten er at en fødsel alltid er et 
under. Når vi feirer Jesu fødsel får vi 
hjelp til å se at hvert menneskeliv er 
en gave. Gjennom ditt liv kan Ska-
perens lys merkes. Vi er aller mest 
gjennomsiktige når vi er ekte. Det er 
ikke det perfekte livet som vitner om 
Gud. Lyset stråler fram gjennom det 
livet som trenger nåde og lever av 
kjærlighet. 
 
Englene hører med i julefortellinga. 
Vår tid har kanskje rom for engler 
og det overnaturlige? Det viktigste 
er likevel å våge å være helt til stede i 
sitt eget liv. Da kan du merke godhe-
ten fra et medmenneske, nesten som 
streif av en englevinge. Da gjeterne i 
Betlehem ble alene, etter at englene 
var borte, sa de: Kom, la oss gå og se. 
Ingen kan leve på andres opplevel-
ser. Gjør erfaringer selv. Sett deg i 
bevegelse. Gå i kirken. Gud elsker 
deg som du er. Det har Jesus sagt 
med hele seg.
 
God og velsignet jul!

Det ble en ny hverdag for Den Norske 
Kirke den 1. oktober 2018. Da ble det 
innført en ordning som sier at Den 
Norske Kirke ikke lengre får melding 
om nyfødte barn av sine medlemmer. 

        Tekst: Hanne Bolstad, 
      daglig leder i Gand sokn

Hva vil dette innebære for Gand?
Disse nye reglene for fødselsmeldinger betyr 
at vi som jobber med dåp og trosopplæring 
i kirken nå blir fratatt muligheten vi har hatt 
i mangfoldige år, til å invitere våre medlem-
mers nye barn til trosopplæringstiltak, og 
ikke minst til dåp. 
Men dåpen står fast som tradisjon helt fra 
Jesu tid. 

Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap 
som strekker seg over hele verden, gjennom 
alle tider. Alle - både barn, ungdom og voks-
ne - har en åpen invitasjon til å la seg døpe, 
og bli del av det kristne fellesskapet både i sin 
lokale menighet og i den verdensvide kirke! 
Alle barn fra 0-18 år har også mulighet til å 
være med i våre trosopplæringstiltak. Her i 
Gand kalles trosopplæringen MIDTi. Målet 
er å tilby minst ett MIDTi-arrangement pr 
år, til alle mellom 0-18 år. Man må ikke være 
døpt for å kunne være med. 

Velkommen til dåp i Gand

Dette dåpstreet kommer i 2019 med en due for 
hvert dåpsbarn.

Bli gjerne med og spre ordet, og velkommen 
til dåp og MIDTi her i Gand sokn!
Har du ønske om dåp i andre omstendigheter 
enn på en gudstjeneste, så ta for all del kon-
takt med oss på kontoret for løsninger på det. 
Mer informasjon om dåp og MIDTi finner du 
på www.gand.no.
Du kan også kontakte oss på 51 97 47 70 
(felleskontoret i Sandnes) eller 51 60 38 40 
(kirkekontoret i Gand)

Foto: Eva Birkeland

Gand Y’s Mens’ Club
Gand KFUK-KFUM-speidere
 
Gand Y’s Men’s Club og Gand 
KFUK-KFUM-speiderne samarbeider også 
dette året om salg av juletrær ved Gand Kirke. 
Salget starter fredag den 7. desember og vil 
pågå så lenge vi har trær og kjøpere, absolutt 
siste salgsdag blir i år lørdag 22. desember. 
Juletrærne kommer fra lokale steder som 
Sandnes, Bjerkreim og Moi. Altså ingen 
importvare eller langreiste juletrær, men 
ferskvare rett fra skogen i vårt eget distrikt 
og av beste kvalitet. Inntektene fra salget går 
uavkortet til Gand KFUK-KFUM-speiderne 
sitt arbeid for barn og unge og til Gand Y’s 
Men’s Club sin årlige utdeling av økonomisk 
støtte til ulike lag og foreninger som arbeider 
med barn og ungdommer her i Gand. Vi 
håper at menigheten støtter dette arbeidet. 
Vel møtt til handel.

Vi minner også om at lag og organisasjoner 
som ønsker støtte fra Gand Ys Mens Club til 

arbeid med barn og ungdom kan søke om 
dette med søknadsfrist 1. februar 2019, søk-
nadsskjema fåes ved henvendelse til Alfred 
Alsaker (aalsaker@online.no)

Gand Y’s Men’s Club vil også informere om 
planlagte klubbmøter fremover, møtested 
19:30 kirkestuen Gand Kirke.
3/12 Julemøte
7/1 Klubbmøte – taler: Sokneprest Astrid 
Harbo

Juletresalg 2018
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1
Nå ser me oss tebage – heilt te nittensekstisju
då store Høyland delte seg i tri.
Litt småforvirra stod me, lurte kor me nå sko bu,
og spurte nok oss sjøl: «koss ska det bli?»
«Ei kjerka ska der komma!» sa kommunen ganske fort,
men fysste stopp blei gymnastikkens sal.
Det lærte oss å lyfta samen, båd` i smått og stort
imens me venta på vår katedral.

2
På markene på Sandved gjekk der møje krølla ull
og ante lide ka så va på gang,
At tumleplass for folk og dyr, så e merr verd enn gull
sko byttast ud med preik og salmesang.
Men ligavel,- i syttisju kom bispen på besøg,
og store spada hadd`an også med.
Då gjekk det opp for adle: dette her va ingen spøg!
Nå sko me snart få sjå et under skje.

3
Du fødtes jo i smerte, midt i modvind og protest,
i byen va der meiningar i fleng.
De fleste tenkte vel du ville fyllast sånn te fest,
men «stå der tom i ugå koste peng!»
Omsider stod du ferdig,- ligna skihopp aller mest,
og någen tenkte: «uff og skrekk og gru.»
«Me lige best ei kjerka så ser du så kjerke flest,-
men dette her?!– ka vil du me ska tru?»

4
Men me fekk gå om bord, og i ditt skib fekk alle rom
me sette seil og kjende: båden bar!
I sorg og tvil og glede tog du `mod oss når me kom,
og ført` oss inn te fellesskab med Far.
Me varmes av din tause trøst, me hørr` et hjerteslag
me nås av nådens blikk frå korsets tre.
Du blei vårt hjem for livet,- derfor e me her i dag
og takke deg for alt du lod oss se.

bursdagen feires 
torsdag 29. november kl. 19.00

Dette skjer:
• Enkel servering, bursdagssang og selvsagt kake! 
   (Gratis inngang - Frivillig kollekt ved utgang)
• Kåseri av kunstner Per Odd Aarrestad; 
   idegrunnlaget for bygging og utsmykking av Gand 
Kirke
• Betydningen av kirkebygget for grupper i menigheten
• Presentasjon av menighetsblad på nett
• Sang og fin musikk
• Kveldsmesse i kirkerommet

Sang laget av Leif Johannes Netland til jubileet

Gand kirke – 40 år
5
Og så, i unge alder, blei du jammen også mor,
kan henda bar det litt for fort i vei?!
Og badnet heitte Lundehaugen,- og du skimta spor
av egen barndoms dage – huska dei…
Om ungen bjynt` å springa meste før `an kunne gå,
det tog du så ei mor: med store ro.
Foreldre ska` kkje tvinga,- de ska planta, de ska så,
å sleppa ungen fra seg – det e tro.

6
Du e litt rød og rusten,- kanskje årå har tatt på?
har kjent at skillast e litt som å dø.
Du skjelve litt i kroppen, tenke: «blir me altfor få
om ennå flerr ska sei si mor adjø?»
(for) de sleid jo i fortøyningan på Ganddal, langt mod øst,
Du smilte: «ka e aula imod meg?»
Men midt i denne uro søkte du ein trygge trøst:
at de så styre tar de rette steg.

7
Men det å runda førti ska du ta med store ro,
der e` kkje någen krisa med et tall!
Om vinden fylle seilå, og din kurs e stø og god
så komme båden fram i alle fall.
Me merke at du leve, me kan kjenna pulsen slå,
det spire og det vokse i din favn.
Med deg e me TILSTEDE  - for de store og de små
som trenge plass i denne håbets havn.

8
Og itte jubileet ska me sjå mod nye år
og spørr på nytt om visdom og om vei.
I håbet om at kjerkå sin historie frå i går
vil handla aller mest om alle dei
Som nettopp her blei heile,- som fekk livsmod te å gå, 
som ser: ska någe skje, så må der trus!
Med stein på stein me bygge, sånn at flerr og flerr får sjå:
De har et rom i Herrens store hus.

Gand kirke fyller 40 år!

Andre arrangement i jubileumsuka:
Fredag 23. november kl. 17.00 – Familiemiddag på Åpen familie 

Tirs 27. november kl. 19.30 – Gand Kirkekor presenterer Händels Messias.

Ons 28. november kl. 18.00 – Salmetime i kapellstovå, Julebygda.

Lør 1. desember kl. 11.00 – Julemessa - i år for 50. gang!

Søn 2. desember kl. 11.00 – Jubileumsgudstjeneste med Gand-speiderne

Søn 2. desember kl. 17.30 – Stille natt, Hellige natt m/Rune Larsen & co
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Komiteen består av Eli Årsvoll, Oddny Bilstad og Audun Stokka.

Gand kirke – 40 år

Fornyingsarbeida går sin gang i 
haustsola, og inne i kyrkja sit jubi-
leumskveldkomiteen.  Det er siste 
møtet deira, dei er godt nøgde med 
programmet og dei gleder seg til 
markeringa av 40-årsjubileet. Då står 
mangfaldet av aktiviteter i kyrkjebyg-
get sentralt.

        Tekst og foto: Elin Wetås Jara

Når 40-årsjubileet for Gand kirke skal 
markerast, er det jubileumskvelden den 29. 
november Oddny Bilstad, Audun Stokka og 
Eli Årsvoll har ansvar for. Dagen menig-
hetsbladet besøker dei, er programmet for 
kvelden klart. Det første møtet hadde dei i 
påskeveka, oppdraget var å laga ein kveld der 
kyrkjelyden kunne samlast for å setja pris på 
det Gand kirke har vore desse førti åra. No er 
kvelden snart her, og det meste er klart. 

Komiteen ser jubileet som eit høve til å gje 
uttrykk for takksemd for eit kyrkjebygg som 
har vore eit godt gudshus for kyrkjelyden 
og ein samlingsstad for lokalsamfunnet, ei 
kyrkje som rommar så mykje. 

- Det er eit flott bygg, og me ser fram til å 
høyra om kva dei som utforma det og reiste 
det ville med kyrkjebygget og kyrkjeromma, 
sjølve idegrunnlaget, seier Eli Årsvoll, og 
viser til hovudforedraget som kunstnaren Per 
Odd Aarrestad skal halda. 

Like viktig er det for komiteen å få fram alle 
aktivitetene og alle menneska denne kyrkja 
har plass til. Audun Stokka var aktiv i kyr-
kjelyden då kyrkja vart bygd. Han minnest 
spesielt kor viktig det var at det vart plass til 
barne- og ungdomsarebeid, med barnehage 
og eigne lokal til speideren og ungdomsklub-
ben Nikko. 

• Det var ei enorm tilstrømming, seier Stok-
ka, og minnest at det kom ungdom av alle 
slag frå heile byen til ungdomsklubben. Dette 
bygget rommer heile livet - her er rom for 
alle, ikkje bare dei med ei definert kristentru. 
Her skal det vera ein vid open famn, seier 
han, og dei to andre i komiteen syns det er 
godt sagt. 

Gand vart etablert som arbeidskyrkje, og det 
har ho vore sidan, i ordets rette forstand. Her 

Her har det vore rom for alle gjennom 40 år 
- velkomne til jubileumskveld

er det gudstenester og kulturtilbod for heile 
lokalsamfunnet, og her held alle generasjonar 
og alle slag aktivitetar til. Det er verkeleg eit 
stort mangfald i denne bygningen. Naboane 
er også viktige. KRIK er utvikla med base 
her, i tett samarbeid med idrettsorganisasjo-
nane. Kyrkja og organisasjonane rundt støt-
tar opp om og samarbeider med kvarandre. 
Kyrkjelyden har også eit tett samarbeid med 
Sandved skole, og kyrjebygningen har også 
vore ein god arena for fleire av skulane sine 
samlingar.

I trusopplæringa vert heile kyrkja tatt i bruk. 
Ved arrangement som Lys Våken, Tårnagent-
helg og Miljødetektivdag kan alle i alders-
gruppa vera med på å sova i kyrkja, klatra 
i kyrkjetårnet, alt etter kva temaet er. Det 
at denne kyrkja har plass til gruppedeling, 
snekring, matlaging og all slags aktiviteter 
gjev denne kyrkja eit stort fortrinn, sjølv om 
kjøkkenet nok kunne vore større når mange 
barn skal få delta i matlaginga, smilar dei.

Ein heilt unik ting som må framhevast når 
det gjeld denne kyrkja, er  den enorme viljen 
og evnen til dugnad, seier komiteleiar Bil-
stad. Komiteen held fram kyrkjeringane som 
bidrog sterkt til at kyrkja vart bygd, og vedli-
kehaldskomiteen som med stort engasjement 
har tatt vare på kyrkja i alle desse åra. Basarar 
og sal til inntekt for kyrkja, vindusvask, repa-
rasjon, takvedlikehald, skifting av lyspærer, 
luking og reinhald på uteområda, og mykje 
meir som trengst i drifta. Her er det lagt ned 
adskillige frivillige timar i å halda det fint 
og ordentleg i og utanfor kyrkja, og mange 
bidreg, kvar med det dei kan. Om folk ikkje 
brukar kyrkja så mykje elles, så kan alle gjera 
litt, og det er det mange som gjer. Det kan 

me vera stolte av, seier komiteleiaren, og får 
hjarteleg tilslutting frå dei andre to. 

Arbeidet i jubileumkveldkomiteen har vore 
både kjekt og lærerikt, syns dei. Dei har 
jobba effektivt og målretta og ein del på 
e-post, men det har også vore plass til gode 
møte og gode historiar. - Me har gjort jobben 
i eit nært og godt samarbeid med staben, og 
fått dei avklaringane og hjelpa me trong for 
å gå vidare, fortel Oddny Bilstad. Både ho 
og dei andre kan anbefala andre å ta på seg 
prosjektarbeid for kyrkja, det er både triveleg 
og givande, syns dei, og set stor pris på å få 
visa takksemd og glede for kyrkjebygget og 
kyrkja. 

Programmet for jubileumskvelden vert bra, 
og med fin sang og musikk, sjølv om komi-
teen ikkje vil røpa før sjølve kvelden kven 
eller kva me får lytta til. Men dei kan avsløra 
at det i alle fall vert minglepause. Då vert det 
litt servering, og høve til å helsa på kjente og 
ukjente og folk ein ikkje har møtt på ei stund. 
Alle i komiteen syns det er viktig å nytta slike 
høve til å treffast og snakkast og ha gode 
møte med kvarandre. 

No håper dei at også ungdommane skal 
komma på jubileumskvelden. Dei unge er 
framtida, men det er viktig at dei også kjen-
ner fortida, synest dei. Det er viktig å sikra at 
alt det flotte som skjer i  dette bygget vert sett 
pris på og ført vidare.

- Du må få med at alle er hjarteleg velkomne 
til ein fin kveld i kyrkja torsdag 29. november 
kl 19.00 . Der kan me gleda oss over det flotte 
kyrkjebygget og all aktiviteten som det har 
gitt rom til, seier komiteleiar Oddny Bilstad.
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*se side 11 i bladet for oversikt over 
søndagenes gudstjenester. 
Se facebook eller ta kontakt med kirkekonto-
ret i Gand for mer info om de ulike arrange-
mentene.

Uke 47:
Onsdag 21. november kl. 19.00 – Dametreff i 
kapellstovå i Julebygda kapell, for alle damer.

Torsdag 22. november kl. 18.30 – 
Juleavslutning med Petrus, i Gand kirke.

Fredag 23. november kl. 17.00 – Festmiddag 
på Åpen familie, med pølser og burgere i 
Gand kirke. 

Uke 48: Jubileumsuke! 
Gand kirke fyller 40 år!

Tirsdag 27. november kl. 19.30 – 
Gand Kirkekor presenterer: Händels Messias, 
Gand kirke. Billettsalg i døren.

Onsdag 28. november kl. 18.00 – Salmetime i 
kapellstovå i Julebygda kapell.

Torsdag 29. november kl. 19.00 – 
40-årsmarkering av Gand kirke. Enkel 
servering. 

Lørdag 1. desember kl. 11.00 – Julemessa i 
Gand kirke. Julemessa markeres i år for 50. 
gang!

Søndag 2. desember kl. 11.00 – 
Jubileumsgudstjeneste, 1.søndag i advent, 
40-årsmarkering, Elim brass og Gand-spei-
derne.

Søndag 2. desember kl. 17.30 – «Stille natt, 
Hellige natt» med Rune Larsen & co i Gand 
kirke. Billettsalg www.ticketmaster.no

Uke 49: 
Onsdag 5. desember kl. 16.00 – Julekos på 
Internasjonal Cafe, på BådeOg i sentrum. 
Matservering.

Din guide til julen! 
Torsdag 6. desember kl. 17.00 – Juleverksted 
med Internasjonal gruppe, for alle kvinner 
og barn, Kirkestuen i Gand. 

Fredag 7. desember kl. 19.00 – Konsert med 
Trygve Skaug i Julebygda kapell. 
Billettsalg nordiclive.ticketco.no

Søndag 9. desember kl. 10.00 – Søndagssko-
lens adventsfrokost i Gand kirke. Søndags-
skolen har Julevandring og juleverksted 
under gudstjenesten kl. 11. 

Søndag 9. desember kl. 11.00 – Vi synger 
julen inn i Ganddalen menighet. Ganddalen 
skolekorps deltar.

Søndag 9. desember kl. 19.00 – Ung-
domsgudstjenesten Volum feirer jul i Gand 
kirke.

Uke 50:
Onsdag 12.-søndag 16. desember – Det store 
Julespelet, og Julemarken utenfor Julebygda 
kapell. 
Billettsalg: julespelet.linticket.no eller Joker 
Julebygda/Sandved.

Torsdag 13. desember kl. 10.00 – Julekos med 
Stikk Innom, for alle eldre og pensjonister, 
kirkestuen i Gand kirke.

Fredag 14. desember kl. 17.00 – Grøtfest med 
Åpen familie, i Gand kirke. 

Søndag 16. desember kl. 11.00 – Vi synger 
julen inn i Gand kirke. Flere kor deltar.

Uke 51:
Mandag 17. desember kl. 20.00 – Konsert 
med Gospelkoret Abraham i Gand kirke. 
Billettsalg: www.ticketmaster.no

Tirsdag 18. desember kl. 18.00 og 20.00 – 
Konsert med Didrik Solli-Tangen i Julebyg-
da kapell. 
Billettsalg: www.tix.no eller Joker Julebygda/
Sandved.

støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Sigmund Håland

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård

Uke 52:
Julaften:
Mandag 24. desember – Gand kirke:
kl. 13.30 med Ganddal skolekorps og GGmini
kl. 14.45 med Stangeland skolekorps og GGjr
kl. 16.00 med Sandved skolekorps og Ung-
domskoret GG

Julebygda kapell kl. 14.00 
Ganddalen menighet (Lundehaugen ung-
domsskole) kl. 15.00 
Første Juledag:

Tirsdag 25. desember kl. 11.00 – Stort orkes-
ter og kor, i Gand kirke.
Lille nyttårsaften:

Søndag 30. desember kl. 11.00 – Felles guds-
tjeneste for Gand, Julebygda og Ganddalen.
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se vår hjemmeside www.gand.no for se-
mesterprogram for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Oppstartsamling 2019: 31.januar 
Kontaktperson: diakon Magne Bjåstad.

stikk-innom
Stikk innom i kirkestua for alle pensjonister eller 
andre som er hjemme på dagtid. 
Samlinger hver torsdag kl 10-12.
Hjertelig velkommen! 
Kontaktperson: diakon Magne Bjåstad.
Oppstart 2019: 10. januar 

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

korene i gand kirke
knøttesang tirsdag kl.17.00-18.00
For barn i alderen 1-4 år sammen med en voksen.
ggmini tirsdag 17.00-17.45
For 4-åringer til 2.klassinger.
ggjr tirsdag 18.00-19.00
For 3.-6. klassinger.
ungdomskoret gg onsdag 14.45-16.00
For 7.klassinger og oppover.
gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30
For voksne i alle aldre.
Korenes kontaktperson; 
Bengt Norbakken tlf 51 60 38 46
gospelkoret abraham, 
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202

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

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

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

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

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

Forbønn og bønn for syke 
Fredager kl 11:00-11:30 i bønnekapellet: 18.01, 
01.02, 15.02
Kontakt diakon Magne Bjåstad.

sorggrupper 
Gand samarbeider med andre menigheter om 
støttegrupper for voksne. Grupper for de som har 
opplevd samlivsbrudd starter i februar 2019. Kon-
takt diakon Magne Bjåstad om du er interessert!

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

internasjonal Cafe
Hver onsdag på BådeOg (Oalsgt 2) kl 16-18. Salg 
av billig middag. Verdifulle samtaler. Hjertelig 
velkommen til et fargerikt fellesskap!
Følg med på facebooksiden «Internasjonal Cafe 
Sandnes» 

DIDRIK
Solli-Tangen

MIN JUL 
I JULEBYGDA KAPELL 
18. DESEMBER KL. 18:00 
18. DESEMBER KL. 20:00 
Billetter kr. 375,-

JULEKONSERTEN STØTTES AV: 
HOVEDSPONSOR: JOKER JULEBYGDA OG JOKER  SANDVED 
SPONSOR: SANDNES KOMMUNE

FORHÅNDSSALG PÅ TIX.NO  
JOKER JULEBYGDA      51 67 11 11 
JOKER SANDVED          51 67  38 48
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JulespELet
Det store

DET SKJEDDE I JULEBYGDA ...
Av Arnt Olav Klippenberg, Ingvar Hovland og Øystein Ellingsen. Regi: Sigrun Eriksen

MAGISK UTENDØRS MUSIKAL SOM VARMER LANGT INN I HJERTET!

12.–16. DESEMBER
Anh Vu – Ole Alexander Mæland – Svein Tang Wa – Sigrun Eriksen

Ons 12. kl 18 Tor 13. kl 18 Fre 14. kl 18 Lør 15. kl 17 Søn 16. kl 17

Det store Julespelet spilles på parkeringsplassen utenfor Julebygda kapell, kun 7 minutt fra Kvadrat.

Premiere!

“Vegg i vegg” med Det store Julespelet  
byr Julemarken på deilig, avslappende og  
stemningsfull atmosfære. Marken er åpen  
1 time før, under og 1 time etter forestilling. 

Her er noe for både øyne og gane.
Julemarken

Stemningsfull
11 . –16.DESEMBER I JULEBYGDA

Billetter og mer info: julespelet.no
Billetter kan også kjøpes hos Joker Julebygda. Følg oss gjerne på Facebook for glimt fra øvelser og andre oppdateringer.
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Konfirmant for 50 år siden? Da er du 
gullkonfirmant!
I Julebygda har vi en gudstjeneste hvor 
vi markerer gullkonfirmantene. I 2019 er 
datoen satt til 6. oktober. Hold av dagen. 
Bygdekvinnelaget lager til kirkekaffe og 
pynter kirken.
Dersom du er gullkonfirmant i 2019, ta 
kontakt med kirkekontoret i Gand. Det er 
viktig å merke seg at gullkonfirmantene selv 
må lage en komite og invitere sine med-kon-
firmanter. Kirkekontoret kan hjelpe til med 
å gi kontaktinfo til komiteen, så snart en slik 
komite dannes og melder seg. 
Merk at det ikke sendes ut en personlig invi-
tasjon fra kirken, dette på grunn av at det er 
vanskelig å finne alle via gamle kirkebøker 
mtp endring av navn osv. Men vi håper alle 
kan komme, og gleder oss stort til et flott 
jubileum.

Dugnad i kapellet.
Torsdag 25 april kl. 17.00 er det dugnad i 
kapellet. Vi gjør i stand til nasjonaldag og 
konfirmasjon. Det er flott hvis så mange som 
mulig kan være med på dugnaden. Det er 
noe å gjøre for alle. Vi bestiller pizza slik at 
det skal være noe godt å spise for store og 
små. 

HURRA! FELLESGUDSTJENESTE 
1. JULEDAG
Første Juledag er det høytidsgudstjeneste i 
soknet vårt. Da samles soknet i storstuen 
Gand kirke. Det er viktig at stormenigheten 
samles, og dette er den beste dagen i året 
å feire gudstjeneste sammen. Ganddalen, 
Gand og Julebygda menighet feirer denne 
gudstjenesten sammen i Gand kirke. 

Julebygda menighet åpner for dåp 
på tilnærmet alle gudstjenester.
Velkommen til å døpe barnet ditt i Julebyg-
da kapell. Her skal det være plass for dåp 
tilnærmet alle gudstjenester, bortsett fra jul-
aften, Lys Våken, konfirmasjonsgudstjeneste 
ol. Vi er takknemlige og glade for alle barna 
som døpes i kapellet hvert år. 

Pensjonisttreff i Malmheim bedehus.
Pensjonisttreff på Malmheim Bedehus 
lørdag 8. desember kl.14.00. Tidligere rektor 
Sverre Tørresdal forteller om “Sin barndoms 
jul”. “Imsens smørbrød” og Asheims lefser. 
Inngangspenger kr. 100.
Neste pensjonisttreff blir lørdag 26. januar 
kl. 14.00. Da kommer Magne Nilsen og 
forteller om “Mitt liv som bonde i byen”. Mat 
og drøs. Velkommen.

Dette skjer i 
Julebygda:

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg?  

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon  
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på  
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

MIDTi 2018 / 2019

MIDTi0: Oppstart av babysang: Gand kirke 
åtte onsdager fra 09.01. for hele sognet. 
Julebygda 18.03. Ganddalen 25.04.
Dåpsamling: 12.12., 30.01., 20.02., 27.03. kl. 
18.00 - 19.30 i kirkestua.

MIDTi2: Samling høsten 2019 for 2017-kul-
let. Dato ikke bestemt.
      
MIDTi3: Sprell levende. Gand kirke høst 
2019 for 2016-kullet. Dato ikke bestemt.

MIDTi4: 4-årsfest. Gand kirke 7. og 10. 
mars, 2019. Ganddalen 25. og 28. april, 2019
For vår-2015-kullet på Ganddal, Sandved, 
Stangeland (f. 01.01. -30.06.2015)

MIDTi5: Faste- og påskeverksted. Julebygda 
20. og 24. mars, 2019. For 2014-kullet på 
Malmheim og Soma.

MIDTi6: Kirkerottekurs 2019: i Gand kirke 
17.+24.+31.01, 7.+14.+21.02., 7.+14.03. I 
Ganddalen 18.-20. januar. For 1.klassinger 
på Ganddal + Sandved og Stangeland. I 
Julebygda kapell 30.04, 7.+14.+19.05. For 
1.klassinger på Malmheim/Soma.

MIDTi7: Miljødetektiv 15. november, 2019 i 
Gand kirke for 2.klassinger i hele sognet.

MIDTi8: Tårnagenthelg: 26.-27.01, 2019 
Gand kirke for 3.klassinger i hele sognet.

MIDTi9: Amigos Høsten 2019 for 4. klassin-
ger. Dato ikke bestemt.

MIDTi10: Kode B 24.-26. juni, 2019 i Gand 
kirke for 2009-kullet i hele sognet.

MIDTi11: Lys Våken i Julebygda kapell 
23.-24. mars, 2019 for 6. og 7. klassinger på 
Malmheim/Soma.
Lys Våken, Ganddal 14.- 15 september og  
Gand kirke 26-27.oktober 2019

MIDTi13: Skillz i Gand kirke 26. april, 2019 
for 7.klassinger i hele sognet.

MIDTi14: Informasjonsmøte for nye 
konfirmanter og foresatte 14.mars, 2019 For 
konfirmanter fra Gand og Julebygda.

MIDTi15: After konf. Ognatun 1.-2. juni, 
2019 for 2004-kullet i Gand og Julebygda.

For mer informasjon om tiltakene og påmel-
ding: www.gand.no./MIDTi.
Medlemmer av Den Norske Kirke i Gand 
sokn får invitasjon i posten, men tilbudet er 
likevel åpent for alle barn/ungdom i aktuell 
aldersgruppe.
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Stafettpinnen er en ny spalte i Tilstede som har som mål å presentere mennesker i vårt lokalområde. Hver person som blir 
intervjuet, blir utfordret til å sende stafettpinnen videre til noen som de av ulike grunner synes skiller seg ut i mengden.

Stafettpinnen

Hege J. Wee, FAU-leder på Sand-
ved skole har sendt stafettpinnen 
videre til David Hugo Engelsvold. 

Hvem ville du helst spandert en is på, og 
hvorfor?
Statsminister Erna Solberg. Jeg ville spurt 
henne hvordan de tenker at fortsatt oljepro-
duksjon og oljeleting skal hjelpe til med å 
redusere CO2-utslipp. Det er litt som å kjøpe 
en pall tax-free sigaretter til en person med 
alvorlig KOLS. Det er kanskje økonomisk, 
men ikke riktig medisin. 
 
Hva jobber du med, og hvorfor?
Jeg er øyelege, eller øyekirurg som jo høres 
kulere ut. Jeg opererer grå stær og undersø-
ker bittesmå premature øyne. Jeg er heldig 
som har en kjekk jobb og et fint håndverk. 

David Hugo Engelsvold.Ellers maler jeg, leker og er i styret til MdG 
Sandnes. 
 
Hva gjør du når du skal koble av fra jobb? 
Jobben er jo avkobling den også, men jeg for-
står spørsmålet. Jeg lukker øynene og jobber 
i hodet. Jeg ser for meg at jeg bygger ting, 
jeg tegner bilder eller leser. Det siste er jo litt 
rart, men det er god avkobling. 
 
Hva er det beste med å bo der du bor?
At f.eks facebooksiden ”Vi som bor på Sand-
ved” handler om katter, sykler og hundebæsj. 
Det at vi lever i en fredelig del av verden er 
et privilegium. Det er trygge rene omgivelser 
for barn og at jeg på Sandved kan oppleve å 
bli venn med en muslim på kirkekaffe.
 
Hva hvis Jesus kommer i morgen?
Vanskelig…  det får meg til å tenke på 
dommedagsprofetier og hvordan f.eks 

Jehovas vitner lever i frykt for å falle i unåde i 
menigheten sin. Den uendelige kjærlige Gud, 
hvis han finnes, kan ikke forstås. Jeg tror Gud 
forklarer seg selv i relasjon. Det er derfor tre-
enigheten, Jesus som vasker våre føtter, Han 
som gjenoppreiser det knuste mennesket og 
oppstandelsen, gir en slags mening. Alt det 
vonde, meningsløse, sykdom og døden blir 
tatt bort hvis historien en dag tar slutt. Det er 
den delen som er vanskelig å tenke noe om. 
Jeg tror ikke Gud stiller krav til å ha forstått 
ting på en bestemt måte. Men akkurat som 
min siste dag i livet, tror jeg det er både er en 
slutt og en begynnelse.
 
Hvem sender du stafettpinnen videre til?
Kjetil Moen oppe i Diamantveien på Sand-
ved, fordi han har så fint skjegg. 

Gospelkoret Abraham er et kor som 
består av ca. 30 kvinner og menn fra 
Sandnes, Stavanger og Jæren. De 
øver hver mandag i Gand kirke, under 
ledelse av Bjarte Lending, som til 
daglig er kirkemusiker i Hana sokn.

        Tekst: Ann-Lena M. Aaltvedt 
         for Gospelkoret Abraham.

Hører til i Gand
Gospelkoret Abraham har som mål å skape 
musikalsk glede, både for medlemmene og 
for publikum som hører på, og de formid-
ler det kristne budskap gjennom sang og 
musikk. 
De øver i Gand kirke hver mandag - en 
flott og sentral plass for de fleste. For å få 
øve i Gand gir koret tilbake ved å synge på 
Gands konfirmasjonsgudstjenester og de 
har en julekonsert i kirka. Kormedlemmene 

Gospelkoret Abraham

opplever det som veldig kjekt å være med på 
konfirmasjonene, og ser med en tåre i øye-
kroken på de unge voksne som har vært med 
på et flott opplegg i løpet av skoleåret. Dette 
er virkelig givende å få være med på!

Musikalsk variasjon
Låtene som fremføres er arrangert av korets 
dyktige musikalske leder, Bjarte Lending, i 
samarbeid med korets medlemmer. Tidligere 
har de hatt prosjekter med konserter der de 

har framført låter av bl.a. Andrae Crouch, 
Bob Dylan, Sigvart Dagsland m.fl. 

Koret reiser på turer og synger gjerne 
sammen med andre kor. De har det fantastisk 
kjekt sammen og har blitt en godt sammen-
sveiset gjeng. Publikum ser dette tydelig på 
scenen når koret opptrer! Gospelkoret er nå 
i gang med å spille inn noen sanger som skal 
slippes på spotify, så de har mye spennende 
på gang. 

Julekonserten i Gand
Julekonserten deres finner sted i Gand kirke 
17.desember kl.20.00. Dette er en konsert 
som lar publikum få komme og finne roen 
midt i alt julestresset. Det blir både gamle og 
nye sanger som sørger for at julestemningen 
kommer på plass. 

Vi gleder oss mye, og håper at mange vil ta 
turen innom for å oppleve en flott konsert, 
mandag 17. desember kl. 20.00!



Søndag 6. januar – Kristi Åpenbaringsdag. 
Joh. 12, 42-47
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. 
.
Søndag 13. januar – 2. søndag i 
Åpenbaringstiden. Joh. 1, 29-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. 

Søndag 20. januar – 3. søndag i 
Åpenbaringstiden. Joh. 1, 15-18
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 27. januar – 4. søndag i 
Åpenbaringstiden. Ordsp. 14, 21-22.25.31
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. MIDTi8-
Tårnagentene deltar.

Søndag 3. februar – 5. søndag i 
Åpenbaringstiden. Joh. 5, 1-15 
Kl. 11.00  Gudstjeneste med dåp.
 
Søndag 10. februar – 6. søndag i 
Åpenbaringstiden. Mark. 13, 21-27
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.

Julebygda kapell 

Søndag 2. desember – 1. søndag i advent. 
Matt. 21, 10-17
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Kristine Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Søndagskole.

Søndag 16. desember – 3. søndag i advent. 
Joh. 5, 31-36
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo 
og Ingvar Lygren. Søndagsskole. 

24. desember - Julaften – Luk. 2, 1-20
Kl. 14:00 Julaftensgudstjeneste.  Astrid 
Harbo. Ingvar Lygren.  Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

25. desember – 1. juledag – Kl. 11 
Fellesgudstjeneste i Gand kirke 

Søndag 13. januar - 2. s. i åpenbaringstiden 
– Joh. 1, 29-34
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattved.  
Kristine Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren. 
Søndagskole.
 
Søndag 27. januar - Såmannssøndagen – 
Ordspr. 14, 21-22.25-31
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Kristine 
Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren. 
Stjernekoret. MIDTi8 Tårnagentene deltar.

Søndag 10. februar – 6. s. i åpenbaringstiden 
– Mark. 13, 21-27
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.  
Kristine Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren. 
Takkoffer til barnelaget. Søndagskole.

Gand kirke

Kirkeskyss 20kr t/r. Ring 51 60 38 43 søndag 
mellom kl.10.00-10.15. 
Bønn i bønnekapellet kl. 10.30.
Velkommen til kirkekaffe hver søndag. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste 
søndager unntatt skolens ferier.

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

Søndag 25. november – Kristi Kongedag. 
Matt. 25, 1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Astrid 
Harbo, byprest Øyvind Andersen og Bengt 
Norbakken. Instrumentalister.Takkoffer til 
byprestene.

Søndag 2. desember – 1. søndag i advent. 
Matt. 21, 10-17 
Kl. 11:00 Jubileumsgudstjeneste, Gand kirke 
40 år, ved Astrid Harbo og Ludvig Bjerkreim, 
Bengt Norbakken og ELIM brass. Speiderne 
deltar. Takkoffer til Norges KFUK-KFUM.

Søndag 9. desember  - 2. søndag i advent. 
Joh. 16, 21-24 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd 
ved Kristine Skree Kristiansen og Bengt 
Norbakken. KRIK deltar. Takkoffer til Kristen 
Idrettskontakt – KRIK. Band og forsangere. 
Søndagskolen har frokost og verksted.

Søndag 16. desember – 3. søndag i advent. 
Joh. 5, 31-36
Kl. 11.00 «Vi synger julen inn» ved Tracy 
Rishton og Bengt Norbakken. Alle kirkens 
kor. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 23. desember – Ingen gudstjeneste

Søndag 24. desember – Julaften. Luk. 2, 1-20
På julaften har vi tre julaftensgudstjenester 
i Gand kirke. Luk. 2, 1-20. Gudstjenestene 
er ved Kristine Skree Kristiansen og Bengt 
Norbakken. Takkoffer til Kirkens nødhjelp.  
NB! Parkering ved Sandved skole og 
Sandneshallen. 
Kl. 13:30 Ganddal skolekorps, GGmini
Kl. 14:45 Stangeland skolekorps, GGjr.
Kl. 16:00. Sandved skolekorps, GG 
ungdomskor.  .

25. desember – 1. Juledag. Joh. 1, 1-14 
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste ved Astrid 
Harbo, Bengt Norbakken, Gand kirkekor og 
stort orkester. Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 30. desember – Romjulen. Luk. 2, 
25-35 
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen. Takkoffer til egen 
menighet.

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

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

Søndag 24. februar – Kristi forklarelsesdag 
– Luk. 9, 28-36
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Kristine 
Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren. 

Ganddalen 
menighet

Lundehaugen Ungdomsskole kl. 11.00. 
Velkommen til kirkekaffe etterpå.

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

Søndag 9. desember - 2. søndag i advent – 
Joh. 16, 21-24
«Vi synger julen inn». Tracy Rishton.
 
24. desember - Julaften – Luk. 2, 1-20
Kl. 15.00 Julaftensgudstjeneste. Tracy 
Rishton.Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 6. januar - Kr. Åpenbaringsdag – 
Joh. 12, 42-47
Gudstjeneste med nattverd.

Søndag 20. januar - 3. s. i åpenbaringstiden 
– Joh. 1, 15-18
Familiegudstjeneste. MIDTi6-Kirkerottene 
deltar. 

Søndag 3. februar - Kristi forklarelsesdag – 
Mark. 9, 2-13
Gudstjeneste med nattverd. 
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Kirkeskyss til 
Gand kirke   
Har du vanskeligheter med å komme 
deg av gårde? Det er kirkeskyss til 
alle gudstjenester som begynner kl. 
11.00. (Unntatt skolens ferier, og 
dermed høytidsdager) Ring 51603843 
kl. 10.00 - 10.15 den søndagen det 
gjelder.

Kirkeskyssen koster kr. 20,- pr. pers 
for tur/retur
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TILSTEDE - GanD mEnIGhETSbLaD
ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

mac-operatør: Oddbjørn Myklebust
E-post: tubb@tubb.no 
trykk: Lura Trykkeri

Frist neste menighetsblad
Deadline for neste blad 21. jan. og 

utgivelse 4. feb.
 www.Gand.no

redaksjonskomite: : Øystein Bjaanes Lemvik, 
Elin Wetås Jara, Hanne Bolstad.

Forsidefoto:  Elin Wetås Jara

Bankgirokonto: 3250.07.05093

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

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

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

Oddny Bilstad
 Leder av menighetsrådet
e-post: oddny.bilstad@lyse.net
tlf: 932 81 625

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf:  455 00 815 

Julebygda kapell
Eira Celin Tangen
Kirketjener: 974 14 818

Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

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

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

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

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

Kontaktinformasjon:

Døpte: 
Jone Torgersen Helliesen
Jonas Bersås Lambrigtsen
Anna Desine Liland Austbø
Nova Sundkvist-Vold
Sofie Mellesdal Fosse
Alexander Tjørhom Knudsen
Ida Janette Stangeland
Victoria Ulrikke Eikeri
Jakob Balle Andersen
Odin Salte Graadal
Fredrik Grønvik Aasheim
Josefine Gamman

Frida Oftedal-Loen
Ella Nermoen Svendsen
Molly Ekman
Live Mæland
Edvin Tveitane Sømme
Adrian Undeland Almada

Døde:
Olga Karin Kristiansen
Svein Høiland
Bernhard Magnus Ege
Alf Steinar Vatland
Reidun Gramstad

Jan Helge Thomassen
Rannveig Margareth Dagestad
Kåre Berg
Gunhild Utvik Kallelid
Roald Eide

Vigde:
Mari Asheim og Martin Tjemsland
Marta Marie Dirdal og Johan Burman
Pei-ru Jian og Jone Haugland
Henriette Lura og Bjørn Magne Folkvord



Lørdag 1. desember åpnes dørene for 
den 50. julemessen i Gand.

Kirkeringene varter også i år opp med kaker 
og smørbrød i kafeteriaen. Salgsbodene er 
fulle av julekaker, juleknask, syltetøy, hånd-
arbeid og advent/julepynt. Kransekakelotteri 
kommer vi ikke utenom. Her blir det mange 
fornøyde vinnere. For barna er det «katten i 
sekken» og kakemannpynting.
Dette er et stort arrangement som Kirkerin-
gene er stolte av. 
Det viser seg år etter år at julekakene som er 
til salgs er populære og blir fort utsolgt.

Program:

Lørdag 1. desember
Kl. 11.00 Åpningsmøte i kirkerommet v/
sokneprest Astrid Harbo og GG junior.
Kl. 12.15 Åresalg i menighetssalen
Kl. 14.00 Barne- og familiemøte i ungdomssa-
len. GG mini, andakt v/ Harald Westermoen 
og åresalg.
Kl. 15.30 Hovedtrekning
Åpen kafeteria i menighetssalen hele dagen.

Trekningslisten over vinnere henges opp 
i kirken, og legges ut på www.gand.no 3. 
desember.

Hjertelig velkommen!
-Kirkeringsutvalget.

I anledning Gand kirke 40 år frem-
fører Gand kirkekor

Händels 
«Messias»
        Tekst: Bengt Norbakken

Om stykket
«Messias» er Händels mest kjente verk, og er 
stadig meget populært - særlig i engelskta-
lende land, men også i verden forøvrig. Dets 
navn kommer av jøde- og kristendommens 
forestilling om messias (den salvede). Teksten 
har ingen konkret handling, men består av 
utdrag fra Kong Jakobs bibel om Jesu komme. 
Oratoriet ble først fremført i påsken, men 
etter Händels død ble det vanlig å fremføre 
det i adventstiden.

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

Billetter i døren; 200,-

 

 
Gand kirke –  

tirsdag 27. november kl 19.30 
Billetter kr 200,-/100,- (b/s) 

 
Hege Kristin Kjærvoll - sopran 

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

Gand kirkekor – sammensatt orkester 
Bengt Norbakken - dirigent 

Julemesse i Gand Kirke
• Ønsker du å bidra med julekaker for 
salg er vi svært takknemlige.
• Har du lyst til å hjelpe til denne 
dagen, så vennligst ta kontakt med 
Berit Myklatun tlf. 416 15 013.
• Dersom du har noe som kan selges 
eller loddes ut, tar vi med glede imot.


