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leder

HOMOFILI OG 
GAND MENIGHET
Homofilisaken i kirken får denne våren 
igjen stor oppmerksomhet i media, både på 
grunn av kirkemøtevedtaket om vigsel av 
likekjønnede, og for Sandnes sin del også 
på grunn av en ny behandling av formul-
eringen i personalreglementet til Sandnes 
kirkelige fellesråd. Gand menighet fikk 
mye medieoppmerksomhet under forrige 
runde av sistnevnte sak, i fjor høst. Da 
Gand menighetsråd (MR) behandlet dette 
spørsmålet igjen i en ny høringsrunde fra 
fellesrådet forrige måned, kom det ikke 
uventet frem at man ser ulikt på homofil-
isaken i MR, slik tilfelle også er i menighet-
en for øvrig. Det er rom for ulikt syn på 
dette i menigheten vår, som i Den norske 
kirke ellers. Det som er helt avgjørende for 
oss, er at vi både klarer å inkludere homofile 
i menighetsfellesskapet med en opplevelse 
av at de er like verdifulle som alle andre, og 
at vi klarer å holde menigheten sammen til 
tross for ulike syn og sterke følelser i denne 
svært vanskelige og smertefulle saken. 

Selv står jeg på kirkens klassiske syn på 
ekteskap og samliv. Jeg har i mitt arbeid 
med dette spørsmålet mange ganger sterkt 
ønsket å komme frem til at Bibelen åpner 
for homofilt samliv og likekjønnet ekteskap, 
nettopp fordi mange homofile opplever det 
som at deres identitet og menneskeverd 
rammes sterkt av kirkens nei. Men jeg fin-
ner ingen åpning for dette i Bibelen, og som 
kristen og prest er jeg forpliktet på denne 
boken. Jeg har hatt lange og gode samtaler 
med homofile venner og menighetsfolk 
den siste tiden, fordi deres erfaringer, og 
deres tanker om mitt syn, er svært viktige 
for meg å få del i. Jeg har også dyp respekt 
for at andre konkluderer annerledes, etter 
å ha lest Bibelen med samme alvor og 
grundighet som meg selv. Dette er etter 
mitt syn ikke et kirkesplittende spørsmål, 
og Gand menighet skal fortsette å være en 
Jesus-sentrert, misjonerende, relevant og 
inkluderende menighet i bydelen for alle 
mennesker. Vi skal, som vår visjon sier, 
være Tilstede. Og vi skal være det sammen. 

Gunther Theiss, sokneprest.

anDakT 

sommermøte
Sommer. Ferie. Sommerferie. Gode ord og gode minner. Jeg 
husker de siste dagene av skoleåret før sommerferien. Timer 
som sneglet seg avgårde før det endelig ble ferie. Forventnin-
gene til alt som skulle skje, alt jeg skulle gjøre. Og barndom-
mens somre var så fantastiske som jeg drømte om. Sola skinte 
hele sommeren, sjøen var varm, fisken bet på kroken og det var 
alltid noen fettere og kusiner å leke med.

Jeg har vel litt mer realistiske forventninger til ferien nå, jeg forventer ikke at alt 
skal være perfekt, ønsker først og fremst å slappe av, gjøre noe annet enn det jeg 
gjør til vanlig. Lange, late dager på blanke svaberg, tid til å lese alle bøkene jeg ikke 
har fått lest, gå en tur og plukke markblomster, kikke på stjernene….. Og ikke minst 
– ha tid til å tenke, kjenne etter hvordan jeg har det. Møte meg selv – og møte Gud.

Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske – at du husker på det,
et menneskebarn – at du tar deg av det?
          
Disse ordene i Salmenes bok har ofte slått meg når jeg en mørk augustkveld står og 
kikker opp på stjernehimmelen. Skaperverket er så fantastisk, så enormt. Og midt i 
det står jeg, føler meg liten, men vet at jeg også er en del av det skapte. I undringen 
over alt det vakre han har skapt, i opplevelsen av å være en del av det møter Gud 
menneskene. Å møte Gud i naturen er kanskje blitt et klisjéaktig uttrykk, men jeg tror 
mange av oss har våre sterkeste Gudsopplevelser nettopp der. 

Sommeren ligger foran, forventningene kribler i oss, om enn ikke like sterkt som da 
vi var små. Men vi ønsker å få noe ut av ferien, ønsker å komme uthvilte og opplagte 
tilbake til et nytt arbeidsår, ønsker å ha opplevelser og minner å se tilbake på. Og 
mange av oss ønsker å møte Gud.

Gud møter oss. Ikke bare i kirken på søndagene, men på forskjellige steder og for-
skjellige måter. Det handler om å være åpen for Guds nærvær, og det er vi kanskje i 
større grad når ferie og fridager får oss til å gå litt saktere.

Gud møter oss. I naturen, i alt det vakre han har skapt, viser han seg. I stillheten på 
en fjellvidde, eller i bruset fra bølgene hører vi kanskje Guds stemme. Eller kanskje 
møter vi Gud i en liten kirke på en gresk øy, i et kloster i Italia eller i en katedral i 
England. En ting er sikkert, Gud er nær menneskene, er tilstede der vi ønsker å møte 
ham, der vi er åpne for hans nærvær. 

Astrid Harbo, 
menighetsprest i 
Ganddalen menighet



3

anDakT 

Hanne har alltid hatt lyst til å prøve ulike ting, deriblant lede en organisasjon, og da hun så at sokneprest 
Günther på Facebook oppfordret folk til å søke stillingen i Gand, tok hun sjansen, søkte og fikk jobben. 

Det er en blid og glad Hanne vi møter i barndomshjemmet på Stangeland, som hun og mannen, Mark, har 
overtatt etter at foreldrene hennes har flyttet i leilighet. Her bor de sammen med de to barna sine på 6 og 
3 år. 

Det er noen år siden hun har vært i Gand kirke, men kirken var et viktig holdepunkt for henne i ungdoms-
tiden, blant annet som konfirmant, som aktiv i Nikko og ungdomsmenigheten(UM) og som konfirmantleder. 
Hun liker verdiene menigheten står for og nå ønsker hun igjen å være en del av dette felleskapet.

Hun har gått en runde før hun nå er tilbake i Gand. Etter videregående var hun først i USA, deretter begynte 
hun på lærerskolen på Notodden og så videre til Tromsø og Kristiansand med fagkombinasjonen engelsk, IT 
og drama. 

Mens hun studerte i Tromsø var hun på studietur til England.  Siste kvelden før de skulle reise hjem var hun 
og hennes medstudenter ute i London. Der traff hun Mark.  De snakket lenge sammen og utvekslet telefon-
nummer. Hun reiste hjem til Norge, men han hadde ikke glemt henne og tok kontakt. Resten er historie og 
det var Günter som viet dem i 2011.

Etter studiene flyttet hun til England, hvor hun jobbet på kontor og som lærer. Her ble også eldste mann 
født, før familien i 2010 flyttet tilbake til Norge og hun begynte som lærer på Stangeland skole.

Det var nok mange som ble litt overrasket da de hørte at Hanne skulle begynne i Gand, ikke minst på 
lærerværelset. Hun innrømmer da også at det har vært en prosess for henne de siste månedene. Ikke 
minst spørsmålet om hun passer inn i den nye jobben, har opptatt henne. Men nå gleder hun seg bare til å 
komme i gang og til å få prøve seg på noe nytt, og er spent på de utfordringene som ligger foran henne. 

Hanne regner med at det blir en bratt læringskurve i den nye jobben, men hun elsker å organisere og plan-
legge, liker å yte tjenester og er i følge henne selv en “do’er”, noe som kan komme godt med i en menighet 
som Gand hvor det er mange som vil mye.

Vi ønsker henne velkommen til Gand og lykke til i den nye jobben!

Hanne Bolstad blir 
daglig leder i Gand

Før påske ble Hanne 
Bolstad ansatt i 
stillingen som ny 
daglig leder i Gand 
menighet. Hun er i 
dag lærer ved Stan-
geland skole, men nå 
hopper hun av lærer-
yrket og begynner i ny 
jobb 6. juni. 
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Kjersti Schanche Olsen har vært diakon her i 7 ½ år, og har gjort en strålende jobb i møte med mennesker 
fra vugge til grav. Sin musikalitet har hun brukt flittig i bl.a. babysang, Petrus og institusjonsbesøk rundt 
om i sognet. I tillegg har sorggrupper, formiddagstreff for eldre (stikk innom), trosopplæring og gudstjene-
stearbeidet fått glede av hennes arbeidskapasitet. VI må også få trekke frem årets fasteaksjon hvor hun 
fikk hovedansvaret alene siden kateketstillingen stod vakant deler av vinteren og vikar kom inn rett før. 
Når kontoret i Gand kirke er ryddet skal Kjersti fortsette sin lærergjerning ved Aspervika skole. Vi takker 
for den innsatsen som er gjort her i Gand og ønsker deg lykke til i skolen. Og så håper vi at vi kan se deg 
her i tiden som kommer også!

Marit Meling Kvamsø har vært ansatt i trosopplæringen i Gand siden 2010, og før det hadde hun 15 års 
virke som kirkemusiker i Hana bak seg. Når hun kom til Gand var det i en nyopprettet stilling, og Marit 
fikk som første (og hittil) eneste ansatte i denne stillingen mulighet for å utforme trosopplæringsarbeidet. 
Dette er en stor og viktig oppgave, ikke bare for stab, men for hele menigheten. Og Marit har gått løs på 
dette med oppriktig engasjement, glød og iver, og sett etter muligheter for å kunne klare det lille ekstra. 
De siste to årene har hun delt sin arbeidstid på trosopplæring i Gand og menighetsarbeid i Ganddalen, 
hvor både pølsesang og gudstjenestearbeid har fått erfare hennes engasjement og nærvær i rikt monn. 
Fra sommeren av skal hun tilbake til den musikalske gjerning – og fortsetter som kirkemusiker i Høyland. 
Vi takker for den innsatsen som er gjort her i Gand og ønsker lykke til på orgelkrakken. Og så blir du jo 
boende her i sognet!

Ragnhild Fasseland har vært innom i Gand i flere runder som prestevikar, både før Kristine Skree Kris-
tiansen begynte (våren 2014) og nå sammenhengende siden november 2014. Du har gått inn i et mangfold 
av oppgaver, fått planer og avtaler servert uten særlig stor påvirkningsmulighet (slik det nå ofte er for 
vikarer)  - men etter hvert har du også fått sette ditt tydelige preg på arbeidet og kontorfellesskapet. Du 
har møtt mennesker i både glede og sorg, du har forkynt for unge og gamle, og du har vært nærværende 
hos de som trengte det.  Etter flere år som vikar i Sandnes prosti og fellesråd sette du nå Mosjøen på 
kartet for mange – som sogneprest i Dolstad, Drevja og Elsfjord. Lykke til med tjenesten – du vil bli savnet 
av mange i Sandnes generelt – og i Gand spesielt.

Ingeborg Marie Mestad Rønnestad har vært ettåring her denne vinteren. Ingeborg har, i likhet med resten 
av ungdomsstaben, gjort en flott jobb med ungdommene i Gand. Hun er tålmodig, inkluderende, har et 
smittende latter og et godt humør – og et særlig blikk for den enkelte ungdom. Ved siden av tjenesten som 
ettåring har hun også vært dirigent for GGmini i 4 år – og det er ganske mange barn som har blitt glad i 
Ingeborg som «sin» dirigent – og vi er mange som vil savne deg her i Gand!

Store utskiftinger i 
Gand

Denne sommeren flytter kjente fjes ut og ukjente fjes inn på 
en del av kontorene i Gand. Derfor er også kontaktinformasjo-
nen på side 10 ikke helt oppdatert. Ansettelser skjer uka etter 
trykking av denne utgaven av menighetsbladet – og vi kommer 
tilbake i neste utgave med presentasjon av de nyansatte.
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• Vi vil være utadvendt ved å:

Involvere oss i nærmiljøet
Være en åpen kirke
Dele troen videre

• Vi vil være tilstede med 
et inkluderende fellesskap som:

Ser enkeltmennesket
Viser praktisk nestekjærlighet
Verdsetter mangfold

•  Vi vil være tilstede 
med et tydelig budskap som:

Har Jesus som frelser
Er utfordrende og aktuelt
Inspirerer til etterfølgelse

          www.gand.no 

Utadvendt 

InklUderende 

tydelIg

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Det vil (i første omgang) bli 4 menyer, slik at man kan gi 
sin gave (offer) både i Gand og Ganddalen, det vil være 
mulig å betale kontingenter og avgifter til de ulike kor 
(GGmini, GGjr, GG og kirkekoret) og deltakeravgifter til 
trosopplæringstiltak o.l. - samt på sikt også billetter til 
arrangement som Smak og konserter (NB: bare til de 
arr som er i vår regi). På sikt vil vi også få til en egen 
meny for kioskvarer på Nikko (fra høsten av).

Så - Last ned mCash app’en i dag! Og begynn og ofre 
allerede på søndag!

Vi håper dette vil minske køen på betalingautomaten 
etter hvert og sørge for en mer smidig ofring i gudstje-
nesten og lette arbeidet med betaling av kontingenter 
og deltakeravgifter.

mCash som betalingstjeneste i Gand
Gand menighet har tatt i bruk mCash som er en 
betalingstjeneste via app for mobil og nettbrett. 
Vi kommer til å distribuere QR koder på til dette 
på gudstjenesteprogram, flyers, hjemmesiden, 
facebook, menighetsbladet og andre steder i 
kirken der det er naturlig å betale.

Qr kontingenter og avgifter gand Qr offer Julebygda

Qr offer ganddalen

Qr offer gand.
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82 feira 
konfirmasjon i vår
Av dei 71 konfirmantane i Gand var 9 i Ganddalen, 
og i tillegg kom 11 i Julebygda. Til neste år er 82 
ungdommar melde opp til konfirmasjon i Gand, 
og to i Julebygda. I tillegg kjem konfirmantane i 
Ganddalen, som har eit samarbeid med By-
menigheten.

Dei som er konfirmantar i Gand kan velga mellom 
ulike tema og aktiviteter i førebuingstida. Blant 
desse er skjærgård, action og ungdomsarbeid. 
I tillegg deltek konfirmantane i undervisning, 
dagseminar, fasteaksjon og på Nikko, Volum og 
gudstenester.

Konfirmasjonane i Gand kirke i 2017 vert laurdag 
6. mai kl 11.00 og 13.00 og sundag 14. mai kl 
11.00 og 13.00. Konfirmasjon i Julebygda kapell 
vert det sundag 7.mai kl 11.00. 

KON
FIR

MA
NTE

R
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Eventyret om Mozart 
Med Minken Fosheim
Vidunderbarnet Wolfgang 
Amadeus Mozart spilte 
piano da han var tre år 
gammel, og da han var 
fire år komponerte han 
sitt første musikkstykke! 
“Eventyret om Mozart” er 
historien om den usedvan-
lige musikalske begavels-
en, tilrettelagt for barn.

Vidunderbarnet Wolfgang Amadeus Mozart spilte piano da han var tre år gammel, og da han var 
fire år komponerte han sitt første musikkstykke! Pappa Mozart forsto tidlig at Wolfgang var en 
usedvanlig musikalsk begavelse, og han begynte å arrangere konsertturneer med lille Wolfi. Han 
opptrådde for konger, keisere, fyrster og kardinaler i de fleste land i Europa. Det kunne nok hende 
Wolfgang syntes det var slitsomt å humpe rundt i hest og vogn på sølete landeveier, men han 
elsket å komme til nye steder, og fremfor alt elsket han å skrive og oppføre musikk. Eventyret om 
Mozart er også utgitt på MC/CD

Lørdag 17. september arrangerer Gand menighet og Norsk Orgelfestival denne konserten i Gand 
kirke. Følg med i lokalpressen og www.Gand.no for klokkeslett og billettpriser.

Minken Fosheim



Magnhild Øvestad 

Annlaug Markhus 

Ragnar Aase

Arnstein Sivertsen 

Svein Lorentz Eriksen 

Nils Ersdal

Eli Karin Torland 

Gunborg Helene Sirevåg 

Tor Bjarne Høiland 

Margot Lima 

Herman Tangen 

Carsten Böhme 

Aase Austrått 

Torleif Innvær 

Dagfinn Tollefsen

Gina Rebekka Rørheim og Glenn Haug 

Siv Tone Landstad og Trond Bjørklund Olsen

Maren Birgitte Nøkleby og Sindre Lea Olsen

Victoria Cecilie Høgaas 

Line Bjørkan Gramstad 

Susann Aunhaug 

Sarah Winkels Brynjulfsen 

Elias Høiaas 

Tilde Kolnes 

Enok Johan Helland Medhaug 

Viktor Øksnevad 

Elias Mu Bergsagel 

Amadeus Giske 

Tallak Engelhardt Svendsen 

Jacob Mellesdal Fosse 

Rikke Østreim Nesvik 

Even Sivertsen Nilsen 

Elsa Abrahamsen Søyland 

Aron Tjosevik Dysjaland 

Nathaniel Fostenes Gabrielsen 

Erle Sirevåg Hvidsten

Hans Hjelleflaten

Svein Erga

Unni Høiland Haga 

Georg Møller

Alma Kvingedal Fløtre 

Liam Ohma 

Benjamin Braut Serigstad 

Astor Steen 

Nicoline Storgaard-Strøm 

Emilie Storhaug 

Hanna Bea Johnsen Våge 

Åsa Folkvord 

Olav Holen 

Ida Rasmussen 

Herman Tjessheim 

Maja Aliganga Frøytlog 

Emma Feed 

Sara Feed 

William Egeland Vedø Fløysvik 

Olav Berge Grønlien 

Fartein Haga 

Johannes Jenssen Øvrehus 

Sara Thalie Sporstøl 

David Ask 

Amalie Holstein Bull 

Ida Barka Hegland 
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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 Kjersti Schanche Olsen 
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 
Kjersti Schanche Olsen. 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

Babysang
Vi har nå avsluttet 5 parallelle Babysangkurs i 
Gand sokn; i Ganddal på mandager, tre grup-
per i Gand kirke på onsdager og ei gruppe i 
Julebygda på torsdager. I alt har 56 babyer og 
like mange voksne deltatt. Babysang er en del 
av menighetens trosopplæring. Vi starter opp 
med nye kurs i slutten av august – mange vil få 
invitasjoner i posten, men følg også med på Gand.
no/MIDTi/Midti0 – Babysang.

I Gand har vi vært – og er – velsignet 
med inspirerende prester. For de voksne 
blir derfor gudstjenesten ofte både 
aktuell og utfordrende. 

De yngste i menigheten har ikke helt det samme 
forholdet til den vanlige gudstjenestefeiringen. 
Det er derfor menigheten arrangerer søndagss-
kolen!
Søndagsskolen i Gand er delt i to. Følger du 
fanen, som leder barna ut fra kirkerommet, hele 
veien, finner du Barnas rom. Her forsøker ivrige 
lærere å formidle Guds ord til de som er mellom 
tre og seks år, samt (ofte) et tosifret antall 
foreldre. Å holde ungenes oppmerksomhet er ikke 
alltid bare enkelt, i hvert fall ikke de gangene hvor 
det er over 20 barn tilstede, men ledere og hjelpe-
ledere gjør sitt beste. Og det er vel ingen grunn til 
å klage over at mange søker til søndagsskole!

Halvveis til Barnas rom faller en del av barna fra, 
og søker inn i undervisningsrommet. Her holder 
gruppen for 1. til 4. klasse til. Denne gruppen 
er gjerne litt færre enn småbarnsgruppen, og 
antallet foreldre er mye lavere. Til gjengjeld er 
det en kunnskapsrik og engasjert gruppe, til stor 
glede for lederne. 

Det siste året har vi også igjen fått i stand 
Mini-KRIK i gymsalen på Sandved skole. Her 
kan de som er noe eldre enn 4. klasse få utfolde 
seg under gudstjenesten. For enkelte er tilbudet 
avgjørende for å få barna med i kirken, og det er 
derfor flott at tilbudet igjen har vært der. 
Søndagsskolen drives av frivillige i menigheten, 
og vi har fremdeles plass til flere ledere. Dersom 
du ønsker å være med, kan du ta kontakt med en 
av våre ledere etter gudstjenesten.

Inger-Marie og Ive - ivrige hjelpeledere i 
søndagsskolen.

søndagsskolen i gand 
tar pause i sommer, men 
starter opp igjen søndag 
4. september. da samles 
barn, voksne ledere og 

slusH-ere  (slusH står 
for sPrell levende unge 

søndagsskole-Hjelpere) for å 
lære mer om Jesus. 

bli med du også! 

Amalie og torkel 
etter babysang i 

Julebygda.



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

Kristine Skree Kristiansen
Kapellan. (permisjon til 19. des. 2016)

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Tlf: 51 60 38 49 / 489 97 125
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
oddmund.nordgard@lyse.net
977 55 157

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

Bengt Norbakken (fungerende daglig leder)
Kantor   
bengt.norbakken@sandnes.kirken.no 
51603846 / 92268196 

NY 
Diakon    
51603843

NY
Pedagog/Trosopplæring 
51 60 38 51 

Cathrine Eide Risdal
Ungdomsleder
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: Bjarne Mæland, mobil 480 59 769
Leie av Salem: jone.stangeland@lyse.net
www.salemganddal.com

TILSTEDE

frist neste 
menighetsblad

18. august med utgivelse 
1. september.
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.
NB! Ingen kirkeskyss i skoleferien (f.o.m. 
26.06. t.o.m. 14.08.)

søndag 12. juni – 4. s. i treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Matt. 9, 35-38. 
Avskjed med ungdomsledere og kapellanvikar.
Ungdomskoret GG, forsangere og band 
medvirker. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe.

søndag 19. juni – 5. s. i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd og dåp. 
Astrid Harbo og Bengt Norbakken. Takkoffer 
til menighetsarbeidet. Matt. 18, 12-18. 
Kirkekaffe.

søndag 26. juni – aposteldagen
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild 
Fasseland og Ingvar Lygren. Mark. 3, 13-19.
Takkoffer til NKSS; Norges Kristelige 
Student- og Skoleungdomslag. Kirkekaffe.

søndag 3. juli  – 7. s. i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss. Takkoffer til Crux. Kirkekaffe.

søndag 10. juli  – 8. s. i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther 
Theiss og Ingvar Lygren. Takkoffer til 
Normisjon. Kirkekaffe.

søndag 17. juli  – 9. s. i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. 
Günther Theiss og Ingvar Lygren.Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

søndag 24. juli  – 10. s. i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild 
Fasseland og Ingvar Lygren. Takkoffer til IKO. 
Kirkekaffe.

søndag 31. juli  – 11. s. i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. 
Astrid Harbo og Ingvar Lygren. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.  Kirkekaffe.

søndag 7. august  – 12. s. i 
treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild 
Fasseland og Bengt Norbakken.Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

søndag 14. august  – 13. s. i 
treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken. Takkoffer til KIA – 
Kristens   Kirkekaffe.

søndag 21. august  – vingårdssøndag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.Kirkekaffe.

søndag 28. august  – 15. s. i 
treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med presentasjon 
av konfirmanter. Günther Theiss og Bengt 
Norbakken. Gospelkoret Abraham medvirker. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.Kirkekaffe.

søndag 4. september – 16. s. i 
treenighetstiden 
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp.Oppstart 
for Søndagsskolen.MIDTi3.Gand kirkekor.
Takkoffer til menighetsarbeidet.Kirkekaffe.

Julebygda kapell
søndag 19. juni – 5. s. i treenighetstiden. 
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med nattverd. 
Ragnhild Fasseland sin siste gudstjeneste 
i Julebygda. Matt. 18, 12-18. Takkoffer til 
Normisjonen. Grilling på Vidsynet.

søndag 28. august  – 15. s. i 
treenighetstiden
Kl 11:00 Gudstjeneste med presentasjon av 
konfirmanter.Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

Ganddalen 
menighet
lundehaugen ungdomsskole kl. 11.00 
Velkommen til kirkekaffe etterpå.

søndag 12. juni 
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo, Marit Kvamsøe. Matt 9,35–38. 
Aktiviteter og grilling etter gudstjenesten.

søndag 21.aug
11:00: Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. Matt 19,27–30. Kirkekaffe.
  
søndag 4.sept
11:00 Presentasjonsgudstjeneste, 
konfirmanter,  på Ganddal Bydelshus.

søndag 18.sept
11:00 Familiegudstjeneste ved Astrid Harbo. 
Mark 1,40–45
MIDTi11- LysVåken deltar. Kirkekaffe.

søndag 2.okt
11:00 Gudstjeneste med nattverd ved Astrid 
Harbo. Bønne- og takkegudstjeneste.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Pensjonisttreff på 
malmheim bedehus 
lørdag 8. oktober kl. 14.00.Møllemester 

Marianne Åreskjold har en presentasjon av 
Stangeland Mølle i “ord og bilder”. 

Mat og drøs.



Ungdomskoret GG vart godt mottatt då dei siste søndagen i mai 
haldt konsert i den norske Sjømannskirka i Calahonda på den span-
ske solkysten. Dei 14 jentene mellom 13 og 16 år og dirigent Bengt 
Norbakken nytta det vakre kyrkjerommet og lyden i det godt, og 
gleda alle dei frammøtte med eit breitt repertoar.

Seinare på dagen bidrog GG saman med Sjømannskirka sitt eige jentekor “Las Campan-
itas” på gudstenesta, ein viktig møteplass for dei mange norske som bur og ferierer i 
området. 

Ungdomskoret har lenge førebudd og gleda seg til reisa til Spania. Dei fire dagane har gått 
med til øving, bading og til å dyrka fellesskapen i koret. Gruppa har også deltatt på måltid 
og tidebøner i Sjømannskirka. Ein felles tur er ein mulighet til å oppleva kjekke ting saman 
og til å bli betre kjende og knyta nye vennskapsband. Gode sommertemperaturar og sol 
sette dei sjølvsagt også stor pris på. Etter lyden vil nok desse jentene gjerne ut på tur att 
om høvet byr seg.

Når det gjeld song er jentene lette å be, og på oppmoding har dei sunge og rørt både 
resepsjonistane på hotellet og tilsette og gjester på den italienske yndlingsrestauranten. 
Då “Da Pacem Dominem” steig fram på slutten av tidebøna  i det lille kvitkalka rommet og 
med dei unge stemmane akkompagnerte av to mannlege kantorar, vart det vanskeleg for 
nokon kvar å halda tårene tilbake.

Sjømannskirka El Campanario i Calahonda ligg midt mellom Fuengirola og Marbella, og er 
ein aktiv møteplass året rundt. Hagegruppe, bouleturneringar, småbarntreff, kvinneforening 
og ungdomsklubb er blant dei faste tilboda, i tillegg til gode måltid, bøn og gudstenester.

GG har øving kvar onsdag frå 14.45-16.00, og det er alltid plass til fleire som likar å synga.

Vakre tonar i sol og varme

GG synger i Sjømannskirka i Calahonda, Spania.

Litt tid til shopping ble det også.


