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leder

«Den største gle-
den man kan ha...»
Som ny daglig leder i «min gamle kirke» får 
jeg ofte spørsmålet «Koss går d i den nye 
jobben? E d kjekt?»
Den nye hverdagen min har visse likhets-
trekk med lærerhverdagen jeg hadde før 
sommeren. Men der min nye skihoppforme-
de arbeidsplass er enestående, er her; 
det er så mye godhet! 
Her handler det utelukkende om å gjøre 
godt mot andre, med Jesus som følgesvenn 
gjennom tykt og tynt.

Jeg er slått i bakken av alt det gode jeg ser 
her hver dag. Jeg er privilegert som har blitt 
valgt ut til å være med å lede en så stor me-
nighet som Gand, som er til de grader full 
av liv. Her øver en hel haug med kor, og her 
arrangeres ungdomsklubber, familietreff, 
eldretreff og babysang. Vi har gudstjenester 
hver søndag med godt påfyll for store og 
små. Og ikke minst alle de positive frivillige 
medarbeiderne som gledelig er med og 
styrker menighetsarbeidet!

I dette nummeret av Tilstede kommer du til 
å lese mye om godhet mot andre;
Ragnhild holder andakt om å vise nåde og 
tilgivelse mot andre, så vel som deg selv. 
TV-aksjonen minner om en viktig høsttur 
som bøssebærer 23.oktober. 
SMAK inviterer til samling med et inspi-
rerende ektepar som har viet livene sine 
til diakoni og forkynnelse på ulike steder i 
verden. 
Margrete oppfordrer flere til å bli med som 
frivillige medarbeidere og gi oss en time 
eller to.
KIA Bryne vil ha oss med på multikulturell 
tur og lunsj for hele familien, for å gjøre 
Norge varmere. 
KRIK-ungdommene forteller hvordan de har 
hjulpet en kirke på Cuba med å starte KRIK 
også der.
Y’s men takker alle som handlet juletre, og 
oppfordrer til å handle av dem også i år, 
slik at de kan fortsette å støtte barne- og 
ungdomsarbeidet i Gand.
And the list goes on!

De spør meg om det er kjekt? 
Bodil Dalene var min lærer i 1.-3.klasse på 
Stangeland skole. Hun skrev alltid i skole-
dagbøkene våre «Den største gleden man 
kan ha, er å gjøre andre glad.» 
Dersom andre blir glad av det vi driver med 
her i Gand, da har vi i staben den største 
gleden.

Hanne Bolstad

anDakT 

nåde være med dere! Slik starter gudstjenester, vielser og begravelser i kirka 
vår.  Vi møtes med nåde. Ikke fordi det «ikke er så nøye», men heller motsatt: Fordi vi 
møter en hellig Gud, som ikke ser gjennom fingrene med det som er mot hans vilje, 
men som elsker oss så høyt at han sendte sønnen sin Jesus, for å gjøre opp for det 
Bibelen kaller synd, en gang for alle. Det betyr ikke at vi lever i en syndfri verden, 
men at vi har en som har gjort opp for oss. Vi kan vende oss til han og be om nåde.
Alle Paulus sine brever i det nye testamentet begynner med denne hilsenen: «Nåde 
være med dere» og han avslutter også brevene sine slik: «Nåden være med dere!» 
Han hadde ofte mye på hjertet i disse brevene; ros og ris, formaninger og oppmun-
tringer, refs og trøst, men alle brevene begynner og slutter med en nådehilsen.
Fordi vi alle – uten unntak - trenger å bli møtt med nåde; av Gud, av våre medmen-
nesker og også av oss selv. Ingen av oss er feilfrie – eller syndfrie - for å bruke 
Paulus sine ord i Romerbrevet kapittel 3 vers 23; «alle har syndet og mangler Guds 
herlighet.»

Og for å begynne med det siste; vi trenger å være nådige mot oss selv. Det er viktig 
å reise seg igjen etter et nederlag. Det er viktig å si til seg selv; ja, det var dumt 
(eller galt) det jeg gjorde, men det skal ikke få lov å definere hvem jeg er. (Så må vi 
selvfølgelig gjøre opp for oss om det vi har gjort eller sagt har gått ut over andre.)
Vi trenger også å være nådige mot hverandre, særlig de som er oss nærmest. Og det 
er som regel det vanskeligste. Men om vi ikke kan be om tilgivelse og gi tilgivelse 
til våre nærmeste, blir det nokså umulig å leve sammen. Vi kan ikke kreve tilgivelse, 
den kan vi bare få eller gi. (Og i denne korte andakten handler det om de små og 
litt større tingene vi kanskje irriterer oss over hos hverandre, - om det vi sier eller 
gjør, ting som sårer den andre; - ikke om relasjoner der det er vold, mishandling og 
overgrep.)

Våre evner og muligheter til å vise nåde både mot oss selv og mot andre, strekker 
ikke alltid til, men Guds evne og vilje til tilgivelse er uten begrensninger, slik det står 
i 1. Johannes brev kapittel 1 vers 8: «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast 
og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.»
Derfor kan vi leve i - og av - Guds nåde hele vårt liv, slik det står i en sang: «Nåden 
bærer meg.»
God høst!

Ragnhild Fasseland, 
kapellanvikar i Gand 

nåde være 
med dere!

velkommen til salmetime 
28.09., 26.10., 30.11. og 14.12. i  
menighetssalen kl. 18-19.

Marianne Mæland Rettedal og Per Sigmund 
Rettedal inviterer oss til uformelle, mån-
edlige treffsted hvor vi får synge kjente og 
ukjente salmer fra Norsk Salmebok! 

Salmetime i Gand kirke
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anDakT 

Hva er ditt beste minne fra jobben du hadde 
før du kom til gand? 
Mitt beste minne fra min forrige jobb er, inklude-
rende, morsomme, fulle av respekt og gode kolle-
ger. Herlige unger som serverer både reflekterte 
og mindre reflekterte sitater.

Hva var det mest rørende øyeblikket for deg 
denne sommeren? 
Da min svoger og svigerinne giftet seg. Min 
svoger tørket tårer og svigerinnen min kunne ikke 
stoppe å smile.

Hva gjør du når du skal koble av fra jobb? 
Da synger jeg, spiller musikk, leser og gjør 
forskjellige former for håndarbeid, og går turer i 
naturen.

når ba du sist til gud? 
Jeg ber til Gud hver dag. Mange ganger i løpet av 
døgnet. 

Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor? 
New York! Ble helt forelsket i byen og siden den 
er så stor rakk vi ikke over alt vi ville se. Derfor vil 
jeg tilbake.

Hvilke oppgaver ser du frem til i den nye 
stillingen din i gand? 
Nye kollegaer,  nye oppgaver. Jobbe med barn og 
voksne. Vise hvem Gud er gjennom undervisning, 
sang og andre oppgaver. 

Bli kjent med menighetspedagog 

Ruth og diakon Magne
Den 9.august kom Ruth Bråtveit inn i staben i Gand menighet, som 
menighetspedagog. Hun blir likevel ikke den nyeste kollegaen så veldig 
lenge, ettersom Magne Bjåstad begynner som diakon hos oss allerede 1. 
september.
For å bli litt bedre kjent med de to, har vi spurt dem noen spørsmål om 
dem selv, inspirert av spalten «På siden» i avisen Vårt Land. 

        Av: Hanne Bolstad

Hva skulle du ønske det ble snakket mer om?
Menneskeverd. Vi lever i et samfunn som blir mer 
og mer preget av prestasjon, perfeksjon. Det gjør 
seg utslag i raske løsninger, effektivitet og at alt 
skal være “perfekt”. De svake i samfunnet og 
de som ikke passer inn blir det ikke plass til. De 
blir valgt bort før de ser dagens lys og fordi noen 
mener de ikke har livets rett. Men dette er jo bare 
en liten del av denne problemstillingen.

Hvem ville du helst spandert en is på, og 
hvorfor?
Min kone, Målfrid, fordi hun setter jeg enormt stor 
pris på og hun er min aller beste venn.

Hva var det mest rørende øyeblikket for deg 
denne sommeren?
Det var i Fjæreheia i Grimstad, der jeg så musika-
len “Nasirearen”. Det var en sterk opplevelse der 
Jesus ble tydelig!

Hva gjør du når du skal koble av fra jobb?
Synger i kor, trener eller er med gode venner!

når ba du sist til gud?
I bilen på vei hjem fra jobb i dag.

Hvilke oppgaver ser du frem til i den nye 
stillingen din i gand?
Fremfor alt å bety noe for andre mennesker og 
i ord og gjerning peke på Jesus slik at flere blir 
kjent med Han! Møtet med flyktningene blir 
spennende.

RUTH
Noen kommer, noen går … 
og noen blir to-åringer! 
Blant dem som fortsetter er Gina Thu og 
Sander Vastvedt, som har vært ett-åringer i 
Gand. Vi har dermed fått «to-åringer»! Gina 
og Sander har spesielt ansvar for Nikko og 
ungdomsarbeidet i Gand. 
Begge har nå begynt på masterstudiet i 
teologi ved VID (tidligere Misjonshøgskolen) 
og skal ha jobben som «to-åringer» ved siden 
av studiene. 

Vikarprest Ragnhild Fasseland har fått ny 
jobb, og slutter derfor i Gand. Hun har vært 
her siden november 2014, men 1. september 
begynner hun som sokneprest i to menigheter 
i Vefsn kommune; Elsfjord og Drevja. Bosted 
blir Mosjøen. Vi ønsker henne lykke til i den 
nye jobben og takker for det arbeidet hun har 
gjort i Gand. 

Fra samme tidspunkt kommer Kristine Skree 
Kristiansen tilbake fra sin permisjon og 
gjenopptar arbeidet som kapellan. Vi ønsker 
henne velkommen tilbake og gleder oss over 
at hun er med oss igjen. 

Stillingen som kateket er fortsatt ledig. Inntil 
videre får vi god hjelp fra Margrete Haualand 
som vikarierer i stillingen. Hun er ansatt i 60 
% stilling fram til nytt år.

M
A
GN
E

Hva skulle du ønske det ble snakket mer om?
Kristen tro og det som gjør at livet av og til er 
vanskelig. 

Hva gjør du når du skeier ut?
Spiser god mat eller reiser på ferie!

Hva er rettferdighet for deg?
At alle mennesker blir behandlet med verdighet og 
respekt! Barnet i mors liv er et eksempel på noe 
svakt som trenger vern.

Hva var det som tiltrakk deg når du hørte at 
gand søkte etter nye medarbeidere?
Flere ting. God stab og mange gode frivillige 
medarbeidere. Likeså spennende og varierte 
arbeidsoppgaver og en diakonal visjon som sier 
noe viktig om tilstedeværelse. 

Hva er det beste med å bo der du bor?
Fint og landlig. Nær sjøen, byen og de fasilitetene 
som betyr noe for meg akkurat nå:)Randaberg er jo 
den grønne landsbyen! 

Av: Sølve Braut
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Under Barnas dag flyt-
tar Norsk orgelfestival 
ut i bydelskyrkjene for 
ein føremiddag
17.september kl. 11 i Gand kyrke presenterer vi 
Eventyret om Mozart fortalt av Minken Fosheim.

Ein fantastisk førestilling for både barn, ungdom 
og vaksne. Her får du historia om livet til Wolf-
gang Amadeus Mozart, blanda med ei lang rekkje 
med av hans slagarar (Elvira Madigan) for både 
piano og orgel.

Den inspirerte musikkformidlaren Minken Fosheim 
blir akkompagnert av dokka Rosenstjert (Helene 
Byhring), Arnfinn Tobiassen på orgel, og vår eigen 
verdskjende pianist Christian Ihle Hadland. 

Arrangør: Norsk orgelfestival i samarbeid med 
Gand menighet.

Arrangementet er støtta av m.a. Norsk kulturråd, 
Bergesenstiftelsen, Stavanger kommune og 
Rogaland fylkeskommune. 

Gjensyn med 
Bjarte og Anne Helene Våge
torsdag 22. september kl. 19.00 blir det nytt smak arrangement. 

Vi har utfordret Bjarte og Anne Helene til å dele refleksjoner rundt temaet « 
Hva livet har lært meg» etter lang tjeneste som hhv. prest og diakon. Mange 
kjenner dem fra tiden i Gand menighet og i Sandnes menighet. De har også 
erfaringer fra flere utenlandsopphold for Sjømannskirka og fra kursvirksom-
het. Nærmere detaljer om arrangementet kommer seinere, følg med på 
Gands hjemmeside og på oppslag i kirka. Velkommen til en spennende kveld! 
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        Av: Øystein Lemvik

vi antar at de fleste vet at krik står for 
kristen idrettskontakt. men her i gand – hva 
er det dere driver med?
Målet med arbeidet vårt er å få ungdommer 
til tro via idrett. Det vi gjør er at vi arrangerer 
treninger for ungdomsskoleelever og for elever i 
videregående. Disse treningene har vi i gymsalen 
på Skeiene ungdomsskole. I tillegg til trening har 
vi en andakt underveis, slik at vi får formidlet et 
budskap til deltakerne.

er det mange som møter opp på disse 
treningene?
På ungdomsskolegruppa møter det opp rundt 25 
stykker på hver trening, mens den eldre gruppa 
har opp mot 13 som stiller opp.

et ikke ubetydelig antall, i hvert fall i 
skribentens øyne. Har antallet ligget stabilt 
rundt disse tallene, eller har de vært noe i 
bevegelse?
For den yngre gruppa har antallet vært noenlunde 
stabilt over tid. Gruppen med videregående-elever 
har derimot endret seg noe. Da jeg gikk på vide-
regående selv, var vi nede i fire som møtte opp. 
Det har vi klart å gjøre noe med, gjennom at vi har 
reklamert bedre for oss, og dessuten gjennom at 
vi har invitert andre menigheter til å delta. 

det er godt å høre om positiv utvikling. det 
er for øvrig mulig å høre at du er engasjert 

Sander vil ha deg med på KRIK-trening!

Høsten er det tidspunktet der mye starter opp igjen etter en sommer-
pause. Mange trekker tilbake til skolebenken, Gand har sin egen kick-
off-gudstjeneste, og søndagsskolen tar til med nytt semester. I tillegg til 
alle disse starter også KRIK opp igjen. I den anledning sporet menighets-
bladet opp telefonnummeret til «toåring» Sander Hatleskog Vastvedt (se 
mer om Sander på s.3. red.anm.) for å snakke litt om hva KRIK gjør, og 
hvilken betydning de har i vår menighet.

når du forteller. kan vi spørre hvilket forhold 
du selv har til krik?
Jeg kjente ikke til KRIK før konfirmasjonstiden. 
Men jeg konfirmerte meg i kirka, og det var der 
jeg først kom i kontakt med miljøet. For meg var 
det et svært positivt møte. Jeg fant selv troen 
i løpet av det året, i tillegg til å finne et miljø 
jeg trivdes godt med og passet inn i. Nå har jeg 
akkurat begynt på teologi på Misjonshøyskolen. 
Det hadde jeg nok ikke gjort om jeg ikke hadde 
møtt KRIK-miljøet.

du ble også tidlig plukket ut som leder?
Ja, vi leter i de gruppene vi har etter ungdommer 

som kan tenke seg å være med som ledere. Vi 
ønsker gjerne å finne fire-fem hvert år. Da jeg selv 
gikk på ungdomsskolen, ble jeg spurt om å være 
med som leder. 

Hva mener du er kriks viktigste bidrag inn i 
menigheten?
Idrettsglede. Ungdom liker gjerne å bevege seg. 
Kirken har forskjellige arrangementer, og de 
passer for mange, men det er ofte lite bevegelse 
der. KRIK fyller det behovet. I tillegg kan KRIK 
åpne dører inn mot menigheten for folk som ikke 
kjenner seg hjemme der.

skribenten har etter beste evne forsøkt å 
styre samtalen så langt. men det er et tema 
som har dukket opp tidligere, og som du er 
stolt av. det må du nå få fortelle mer om.
Ja, det handler om Cuba-prosjektet vårt. Kjell 
Ove Hatlem var der for noen år siden, og fortalte 
om hvordan KRIK drives her hjemme. Cubanerne 
var interesserte, så da han kom hjem utfordret 
han Gand KRIK til å hjelpe. Vi har nå sendt ledere 
til Cuba i tre år, mest i løpet av sommerferien, 
men også i vinterferien. Der kurser vi cubanere 
i hvordan vi driver KRIK, noe de så tar med seg 
videre. De har nå startet sin egen organisasjon – 
CRED – og de står nesten på egne ben. Rundt 50 
cubanere er ledere der. Det er fantastisk å se.

Turene ned finansierer vi blant annet gjennom 
misjonsløpet, som flere i Gand har støttet opp om. 
Der skaffer ungdommene sponsorer, som betaler 
et selvbestemt beløp pr runde de løper. I tillegg 
til å støtte opp om et flott prosjekt, gir dette 
ungdommene erfaring med arbeidet som ligger i å 
skaffe støtte. Om noen skulle finne det vanskelig, 
hjelper noen av de eldre til. 

I sommer var Solveig Kvarstein og jeg på Cuba. 
Det er virkelig et flott prosjekt, og vi er stolte over 
det vi har fått være med å bygge opp der nede!
Det har dere grunn til. Vi sier tusen takk for at du 
tok deg tid til å prate med oss!

(krik starter opp andre uka i september. )
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inkluderingsdag for flyktninger

bryne, søndag 25.sept. 2016 kl.14.00

Fysisk utfoldelse, fargerikt fellesskap, og fantas-
tisk mat!
Dette er noe av innholdet i årets inkluderingsmarsj 
i regi av Kia Rogaland, som i år arrangeres for 
sjuende gang. I fjor hadde vi ca 300 deltakere, 
men vi har plass til mange flere! 
Bryne 2016: Multikulturell tur for store og små 
Opplev naturen, fellesskapet og mat fra hele 

Gand menighet har tatt i bruk mCash, som er en 
betalingstjeneste via app for mobil og nettbrett.
Det er i første omgang to menyer; en for offer 
og en for kontigenter/avgifter. Her kan du enkelt 
betale kontingenter og avgifter til kor (GGmini, 
GGjr, GG og kirkekoret) og deltakeravgifter til 
trosopplæringstiltakene MIDTi. 
Vi håper dette vil etter hvert minske køen på 
betalingsautomaten, og sørge for en mer smidig 
ofring i gudstjenesten. Du kan enkelt gi din gave 
fra mobilen mens du sitter i stolradene og lytter til 
fin musikk.
Vi kommer til å distribuere QR koder på hjemmesi-
den, facebook (Gand Menighet), menighetsbladet 

«VI GÅR FOR FELLESSKAP!»

verden!
Felles lunsj ved Sandtangen med ulike kulturelle 
innslag og leker for barna. Turen er egnet for 
barnevogn.
Hvor: Sandtangen ved Bryne ligger i sørenden av 
Frøyandsvatnet, fem minutt å gå fra Bryne stasjon. 
Godt med parkering ved Storstova og Time rådhus.
Ta med: Ferdig tilberedt mat til felles lunsjbord.  
Varm grill vil stå klar i Sandtangen. Termos / 
drikke / sitteunderlag og klær etter været.
Frivillig startkontingent: kr. 50 ,  Familie: kr. 100.-

Arrangør: KIA Rogaland,  Kristent Interkulturelt 
Arbeid, i samarbeid  med menigheter og organisa-
sjoner i området.
Information: Turid Ekeland, 90 63 63 76, koordina-
tor for «Vi går for fellesskap» 
mail: turid.ekeland@gmail.com web: http://kianor-
ge.no/rogaland

Bli med og gjør Norge varmere!

Illustrasjonsbilde

Last ned app’en «mCash»
og andre steder i kirken der det er naturlig å 
betale. På sikt kan også billetter til arrangement i 
vår egen regi betales med mCash, som SMAK og 
konserter. 
Så - Last ned mCash app’en i dag!

QR offer GandQR kontingenter og 
avgifter Gand

Illustrasjonsbilde
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Vi har sett ødeleggelsene i Homs. Sulten i Madaya. 
Menneskene som drives på flukt. Fortvilede barn, 
kvinner, familier. Fanget mellom frontlinjene. Vi har 
sett knust betong. Støv. Kulehull og store groper etter 
bombenedslag. Bildene av de ødelagte byene. Skoler 
med krater der barna pleide å få undervisning. Forlatte 
hjem som mangler vegger. 

For krigens ofre er håpet en lastebil med Røde Kors- eller Røde 
Halvmåne-emblem. En pappeske med mat. En pakke nødhjelp med 
det aller mest nødvendige. Det er rent vann og medisiner. Å ikke bli 
glemt og neglisjert av verdenssamfunnet gir håp 
Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen 
av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. 
Røde Kors er mange steder den eneste hjelpeorganisasjonen som 
slipper til med humanitær hjelp. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn 
to millioner mennesker få livsviktig hjelp.   

Søndag 23. oktober kan du gå årets viktigste søndagstur og bli 
med å redde liv. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen, 
og sammen kan vi redde liv. Meld deg som bøssebærer på www.
blimed.no eller ring 02025. Eller ta godt imot bøssebærene når de 
kommer på døren din!  

  

Bli med å redd liv

kort om tv-aksjonen:  
• Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ti land: Syria, Libanon, Sør Su-
dan, Afghanistan, Somalia, Myanmar, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene 
går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.  
• TV-aksjonen NRK arrangeres hver høst en søndag i oktober. I år er TV-aksjonsdagen 
23 oktober.   
• Hvert år går 100 000 frivillige med bøsse og besøker alle Norges husstander i løpet 
av 2 timer, i det som er verdens største dugnad.   
• Bidrag til TV-aksjonen kan registreres på www.giverstafett.no ved å trykke «GI NÅ»

Astrid, Tone og Renate i TV-aksjonen Rogaland oppfordrer alle til å 
ta høstens viktigste søndagstur 23. oktober. 



Linda Renate Jørgensen og Oddbjørn Sørseth

Susanne Norland og Espen Hatleskog

Therese Lura og Andreas Nøttveit

Mari Iren Hansen og Erik Haugen

Karina Sandanger og Ove Slettebø

Siri Omdal og Johannes Husabø

Solveig Hodneland og Kjetil Øksnevad

Per Henry Lura 

Thor Ims

Tønnes Ingebreth Refsland

Peder Johannes Vikse

Aslaug Gåsland 

Nils Fjotland 

Gunhild Jordal

Alvhild Bøen

Margot Johnsen

Per Georg Thingbø

Gunvor Heigre

Karen Zwerg Helland 

Rune Nielsen

Sigurd Sigurdsen

Synnøve Margrethe Malmin

Aslaug Grøtteland

Odd Halvor Johansen

Maren Byberg

Jarluf Wetteland

Arnstein Skjæveland

Aslaug Berg-Hagen

Sander Malmin

Mathias Rødland Melstveit

Sofie Sæbø Pettersen

Saga Vold 

Hallvard Kyllesø Bakker

Fredrik Simonsen Bjørnsen

Naomi Skjelsbæk Brunes

Synne Bjaanes Gardum

Mikkel Nygård Mangersnes

Marion Kleppa Gausel

Oskar Hatleskog

Aksel Theimann-Johannessen

Ole Johan Heggland-Nilsen

Lene Ishizaki Risnes

Louise Buraas Lauten
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TID &
STED

Se vår hjemmeside www.gand.no for semesterpro-
gram for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med forskjellige slags 
hjelpebehov.
Samlinger siste torsdag i måneden fra 18:30 – 
20:00 i Gand kirke.
Kontaktperson: Diakon Magne Bjåstad.
tlf. 51 60 38 43

stikk-innom
Stikk innom - Hver torsdag kl.10-12 i kirkestua. 
Nysgjerrig? Kom innom og se hvordan vi har det! 
For alle pensjonister og andre som er hjemme på 
dagtid. 
Hjertelig velkommen! Kontaktperson: Diakon 
Diakon Magne Bjåstad. Tlf. 51 60 38 43.

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: Inge Gøran Hagen
 tlf: 51 97 41 44/ 934 51 651.

korene i gand kirke

Tirsdag Kl. 17.00  -  17.45 i kirkestua. knøttesang. 
Sang tilbud til barn i alderen 1 - 4 år sammen 
med en voksen. Kontaktperson: Bengt Norbakken 
tlf.51603846.

Tirsdag Kl. 17:00-17.45 gg mini (fra 4 år t.o.m. 2. 
kl.) Kontaktperson for GGmini: Bengt Norbakken 
tlf 51 60 38 46. 

Tirsdag Kl. 18:00-19.00 gg jr (fra 3. klasse til 6. 
klasse). Dir.: Harald Westermoen og Ruth Therese 
Herrevold. Kontaktperson: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46.

Onsdag Kl.14:45-16.00 gg. (Fra 7. klasse og 
oppover). I ungdomssalen. Kontaktperson: Bengt 
Norbakken. Tlf. 51 60 38 46. 

Tirsdag Kl. 20:00-22.00 gand kirkekor. Voksne. 
Dir. Bengt Norbakken. 
Kontaktperson for kirkekoret: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46. 

åpen familie
Samlinger for store og små familier i Gand kirke 
ca. en fredag i måneden fra kl. 17.00 – 19.00. 
Enkel middag, sosial prat og lek. 
Kontaktperson: Diakon Kjersti Schanche Olsen. 
Tlf: 51 60 38 43.

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 Risdal, tlf 51 60 38 45.

gand-speideren
se www.gandspeiderne.no og 
www.speiderprogram.no

krik-gand
For info, kontakt leder Thomas Gardum.
E-post: thomas1f@hotmail.com

DøDE

DøpTE
VIGDE
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støtt våre annonsører, 
de støtter oss!

Lege Vidar Øksnevad

Lura trykkeri

Vidar Omdahl maskin

Credo Revisjon

Joker Julebygda

Joker Sandved

Stiftelsen 
Julebygdspelet

Lunde Snarkjøp

Multiblokk AS

Byggfirma 
Kolbjørn Vagle AS

Aarrestad Blomster

gaveutdeling gand 
Y’s men’s Club
Takk til alle dere som kjøpte juletrær fra 
Gand Y’s Men’s Club.
Takket være dere trofaste kjøpere av våre 
juletrær, så har Gand Y’s Men’s Club i år 
kunnet fordele totalt Nok 91000 til følgende 
organisasjoner og aktiviteter:
KFUK/KFUM Speiderne      40000
KRIK        5000
Gand Menighet – Nikko      4000
Gand Menighet – 
GG nytt Ungdomskor       5000
Gand Menighet – Volum      10000
Gand Menighet – Søndagsskolen     4000
Sandved Skolekorps       4000
Sandved Turn       4000
Ganddal Unge Røster       5000
Filadelfias venner      10000

takk og velkommen igjen  som  kjøper 
av Juletrær  i desember 2016.

Høstprogrammet 2016 gand YmC
Mandag 29/8 Klubbmøte Aina Basilier Vaage «Asylbarna – angår de oss?»
Mandag 19/9 Bedriftsbesøk Velde Pukk 
Mandag 10/10 Charterfest  
Mandag 31/10 Klubbmøte Olaf N. Myklatun 
    HLH Farm and development Ltf. Tanzania
Mandag 21/11 Klubbmøte Magnhild Mo «Engler omgir oss ?»
Mandag 5/12 Julemøte  Bernhard Pedersen Juletanker

Gand Y’s Men er en samling for menn 
som møtes jevnlig i Gand kirke for 
spennende møter og foredrag, en kopp 
kaffe og kveldsmat.  I tillegg reiser de på 
enkelte bedriftsbesøk. 

Formelt er de en del av KFUM bevegelsen, men 
har hele tiden hatt et stort bein i Gand kirke i 
tillegg. Mange av de som går her har vært med 
siden kirken ble bygget og de har hatt et spesielt 
hjerte for å være med å støtte opp om barne- og 
ungdomsarbeidet i soknet. Blant annet står de, 
sammen med speiderne, bak de årlige juletresal-
gene i kirken, og det er ikke få tusen kroner de har 
samlet inn til barn og unge. 

Hver tredje mandag kl. 19.30 møtes 25-35 menn 
i kirka. På en del av samlingene er også damene 
invitert med. Tharald Brekne, som er leder for Y’s 
Men legger ikke skjul på at klubben er i et slags 
generasjonsskifte og at de ønsker seg nye og 
yngre medlemmer. I følge Brekne kommer det nå 
en del yngre menn som ønsker å engasjere seg i 
klubben, noe han ser som veldig positivt.

Blant høstens samlinger trekker han fram 
bedriftsbesøket til pukkverket til Velde pukk. (Opp-
møte i kirken kl. 18.30 den 19. september). Videre 
samlingen i kirka den 31. oktober. Da kommer 
Olav Myklatun for å snakke om gårdsdriften og 
utviklingsarbeidet som han har engasjert seg i 
Tanzania.  Også samlingen den 21. november blir 
spennende, sier Brekne, da kommer Magnhild 
Moe og skal holde foredraget “Er vi omgitt av 
engler?”.  

Brekne håper enda flere vil engasjere seg i Y’s 
Men - Vi har et godt felleskap som flere burde få 
del i, sier han. 

Y’s Men - klubb i generasjonsskifte

Av: Sølve Braut



Ragnhild Fasseland
Kapellanvikar
E-post: ragnhild.fasseland@sandnes.kirken.no
Tlf: 51 60 38 58 / 472 70 982

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

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

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

GinaThu
Ettåring
Tlf: 51 60 38 47 / 908 87 323
E-post: gina.thu@sandnes.kirken.no

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf: 469 11 151
E-post: sander.vastvedt@sandnes.kirken.no

JulebYgda 
kapell

Aurora Bakken
Kirketjener: 
908 02 620

Ingvar Lygren
Kantor
918 93 773

konTakTInformaSjon
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

Oddmund Nordgård 
Leder av Gand menighetsråd
E-post: oddmund.nordgard@lyse.net
977 55 157

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

Günther Theiss 
Sokneprest
E-post: gunther.theiss@sandnes.kirken.no
51 60 38 48 / 474 53 243

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

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

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

Cathrine Eide Risdal
Ungdomsleder
E-post: cathrine.risdal@sandnes.kirken.no
51 60 38 45 / 916 93 462

GanD mEnIGhETSbLaD

ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

redaksjonskomite: Sølve Braut, Elin Weetas Jara, 
Øystein Lemvik og Bengt Norbakken

Bankgirokonto: 3250.07.05093

trykk: Lura Trykkeri

Formann: Kolbjørn Vagle   916 86 879
For ukeprogram: se www.ebeneser.no

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

TILSTEDE

frist neste 
menighetsblad

20. okt, utgivelse 3.nov
www.Gand.no
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Bjarne Helland  
Leder menighetsutvalget i Ganddalen menighet
e-post: bjarne.helland@lyse.net 
901 95 859

Astrid Harbo
Prostiprest/menighetsprest Ganddalen menighet: 
E-post: astrid.harbo@sandnes.kirken.no
975 06 151
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Gand kirke
Kirkeskyss til Gand kirke hver søndags 
gudstjeneste. 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.

søndag 4. september - 16. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Kristine Skree 
Kristiansen og Bengt Norbakken. Matt. 11, 16-19. 
Gand kirkekor og messingkvartett. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Oppstart for søndagsskole og 
Mini-KRIK.  Kirkekaffe. 

søndag 11. september - 17. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Temagudstjeneste. Günther Theiss og 
Harald Westermoen. Tema: Bønn. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Nattverd. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.

søndag 18. september - 18. søndag i 
treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Band og forsangere. 
Salme 38, 10-16. Takkoffer til Prosjekt Nærvær.
Søndagsskole og Mini-KRIK. Kirkekaffe.

søndag 25. september - 19. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid Harbo og 
Bengt Norbakken. Luk. 9, 57-62. GGmini og Rolv 
Furenes deltar. MIDTi4 Utdeling av barnebibel.
Takkoffer. Mini-KRIK.  Kirkekaffe. 

søndag 2. oktober - 20. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Temagudstjeneste med nattverd. 
Günther Theiss, diakon Magne Bjåstad og Harald 
Westermoen. Tema: Grupper. Søndagsskole. Mini-
KRIK. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

søndag 9. oktober - 21. søndag i 
treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken.Bridgebuilders 
– Israelsmisjonen. Takkoffer til Kirkens SOS. 
Kirkekaffe.

søndag 16. oktober - 22. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.Günther Theiss,  
Kjartan Thu, Magne Bjåstad og Bengt Norbakken. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.. Kirkekaffe.

søndag 23. oktober – 23. søndag i 
treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss, pastor Ramazan (Tyrkia)  og Bengt 
Norbakken. Matt. 24, 35-44. Gand kirkekor. 
Takkoffer til menighetens misjonsengasjement i 
Tyrkia. Søndagsskole. Mini-KRIK. Kirkekaffe.

søndag 30. oktober – bots- og bønnedag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og Bengt Norbakken. Luk. 15, 
11-32. MIDTi11 Lys Våken.  GGjr.Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Mini-KRIK. Kirkekaffe.

søndag 6. november – allehelgenssøndag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Luk. 6, 20-23. MIDTi3. 
Gand kirkekor.Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Søndagsskole. Mini-KRIK. Kirkekaffe.

kl. 19:00 allehelgenssamling. Günther Theiss, 
Kristine Skree Kristiansen, Astrid Harbo, Magne 
Bjåstad og Bengt Norbakken. Sang av Marianne 
Mæland Rettedal og Per Sigmund Rettedal.

søndag 13. november - 26. søndag i 
treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo 
og Bengt Norbakken. Luk 13, 10-17. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Søndagsskole. Mini-KRIK. 
Kirkekaffe.

søndag 20. november – domssøndag/kristi 
kongedag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine Skree 
Kristiansen, Byprestene og Bengt Norbakken. 
Band og forsangere.  Joh. 9, 39-41. Takkoffer. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Julebygda kapell
søndag 11. september - 17. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Mark. 5, 35-43. 
Oppstart for søndagsskolen. Takkoffer til Prosjekt 
Nærvær.

kl. 13.00 dåpsgudstjeneste. Kristine Skree 
Kristiansen.

søndag 25. september - 19. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Ingvar Lygren. Luk 9, 57-62. Gull-
konfirmanter. Takkoffer til Bygdekvinnenes 
misjonsprosjekt i Marolambo, Kamerun. 
Søndagsskole. Kirkekaffe.

søndag 9. oktober - 21. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren.Luk. 12, 13-21. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.

søndag 23. oktober - 23. søndag i 
treenighetstiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Kristine Skree 
Kristiansen m.fl. Matt. 24, 35-44. Takkoffer til Crux 
oppfølgingssenter. MIDTi4 Utdeling av barnebibel.
Kirkekaffe.

søndag 6. november - allehelgensdag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren. Luk. 6, 20-23. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.Søndagsskole. 
Kirkekaffe.

søndag 20. november - domssøndag/kristi 
kongedag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Ingvar Lygren. Joh. 9, 39-41. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. MIDTi11 Lys Våken. Kirkekaffe.

Ganddalen menighet
lundehaugen ungdomsskole

søndag 4.september - 16. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Presentasjonsgudstjeneste for konfirmanter 
i Ganddalen menighet og ByMenigheten på 
Bydelshuset.

søndag 18.sept - 18. søndag i treenighetstiden
11:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo..
MIDTi11- LysVåken deltar. Takkoffer. Kirkekaffe.

søndag 2.oktober – 20. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. Astrid 
Harbo. Sang av GG. Takkoffer. Kirkekaffe.

søndag 16.oktober – 22. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Bønne- og takkegudstjeneste med nattverd. 
Astrid Harbo. Takkoffer. Kirkekaffe.

søndag 30.oktober - bots- og bønnedag
11:00 Gudstjeneste. Astrid Harbo. MIDTi4 Utdeling 
av barnebibel.
Takkoffer. Kirkekaffe.

søndag 13.november - 26. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther Theiss. 
Takkoffer. Kirkekaffe.



midti0: Oppstart av babysang: Gand kirke ons. 
31.08. Ganddal og Julebygda tors. 1.sept. 
Dåpskurs disse onsdagene: 31.aug., 28.sept., 
26.okt., 30.nov., 14.des.

midti3: Sprell levende. Gand kirke søn. 6. nov. 
For 2013-kullet på Stangeland og Sandved.

midti4: Utdeling av barnebibel søn. 25.sept. 
i Gand kirke for barn f. 01.07.-31.12. 2012. 
Sandved og Stangeland. Fireårsfest ons. 21.sept. 
kl 17.00.

midti4: Utdeling av barnebibel søn. 23.okt. i 
Julebygda Kapell for 2012-kullet fra Julebygda 
og Soma. Fireårsfest ons. 19. okt.

midti4:Utdeling av barnebibel på Lundehaugen 
ungdomsskole søn. 30. okt. For barn på Ganddal 
f. 01.07.-31.12.2012. Fireårsfest tors. 27. okt.

midti7: Miljødetektivdag fred.18.nov. (Skolens 
planleggingsdag) i Gand kirke 
for 2009-kullet i hele sognet. 

midti9: «Holde du?» Gand kirke lør. 17. sept. for 
2007-kullet i hele sognet.

midti11: LysVåken på Lundehaugen ungdomss-
kole lør. 17. – søn. 18. sept. 
Overnatting i lavvo for 2005-kullet på Ganddal. 

Dette skjer i Julebygda i høst 
loppemarked 10.september kl.10,00 i Jule-
bygda grendehus.
Kom med lopper.

dametreff 14.september kl. 19.00 i kapell-
stova 
Margrete Børsand kommer og forteller om hvor-
dan det var å plutselig ha bare ett ben!
  
indiadag 24.september  kl.14.00 på malm-
heim bedehus 
Indisk middag, laget av en indisk dame. (karbona-
der til de som ikke liker Indisk) 
Middagen koster kr.100 pr. porsjon. 
Vi skal også ha åresalg og utlodning. Alle inn-
tekter går til et barnehjem som bygges og drives 

i Nagpur, India. Det blir kort orientering om byg-
ging og drift. Påmelding til Margunn 40605501 
eller Gunn Sissel 41270761 innen 17.september.

nb! endring av dato: 
pensjonisttreff lørdag 15. oktober kl. 14.00 
på malmheim bedehus.
Møllemester Marianne Åreskjold har en presen-
tasjon av Stangeland Mølle i ord og bilder. 
Mat og drøs. Ved neste pensjonisttreff 3. desem-
ber kommer General Hjalmar Sunde.

bedehusbasar 20. oktober kl.19.00 på malm-
heim bedehus.
Tale Hans Voll 

Alle er velkommen !!

Bli med og sett 
gode spor!
Gi en time eller flere. Fast eller til-
feldig. Bli medarbeider i menigheten.
Det er gull verdt for store og små
Kontakt: Margrete Børsand, 
frivillighetskoordinator
48997125

midti11: LysVåken i Gand kirke lør. 29. – søn. 
30. okt. for 2005-kullet på Sandved og Stangeland.

midti11: LysVåken i Julebygda kapell lør. 
19. – søn. 20. nov. for 2005-kullet på Soma og 
Malmheim

For alle arrangementer gjelder: For mer infor-
masjon om tiltakene og påmelding: www.gand.
no./MIDTi.  Medlemmer av DNK (Den Norske 
Kirke) i Gand sokn vil motta invitasjon i posten 
3-4 uker før MIDTi – arrangementet. Tilbudet er 
imidlertid åpent for alle barn/ungdom i aktuell 
aldersgruppe. 


