
TILSTEDE

MENIGHETSBLAD FOR GAND, JULEBYGDA OG GANDDALEN MENIGHETER

4 - 2022 - 54. ÅRGANG

2 ØKONOMEN SOM 
VIL BLI PREST 3 ATRIUM 5 BYPRESTEN 20 ÅR



2

leder

Skal du feire jul i år «sånn du alltid har 
gjort det»? Klarer du å legge hele pan-
demien bak deg, og bare nyte høytiden 
til det fulle? Skal du klemme på andre, 
klemme på gaver og klemme rekord-
mye mat ned i magen? Har du kanskje 
laget noen nye juletradisjoner de siste 
to årene? 

Julen 2021 ble for min del en aldri så 
liten flopp. Den etterlengta turen til 
familien i utlandet ble en eneste stor 
bakteriebombe, med den ene positive 
covid-testen etter den andre. Vi kom 
oss gjennom jula med en god historie i 
bagasjen, men feiringen ble absolutt ikke 
sånn vi hadde ønsket. 
Jeg tviler på at vi innfører noen nye 
juletradisjoner basert på den julen der… 
Ingen hotellfrokost smaker bedre enn 
julefrokosten hjemme hos svigermor, 
og «social distancing» er bare tull; Man 
kan ikke gå tur i surt britisk vintervær og 
håpe at det er like koselig som å nyte ost 
og kjeks innendørs… Kalkunen ble spist 
i isolasjon, og åpent hus ble erstattet av 
vinking gjennom vinduet. 
Hjemme rigger vi oss klar for advent og 
jul med alle de faste tradisjonene våre. 
Vi skal se The Snowman med levende 
orkester, handle julekaker på Julebasa-
ren, nyte julekonserter, synge julen inn 
og spise pinnekjøtt og riskrem. Kanskje 
innfører vi noen nye tradisjoner, som å 
se den norske Tre Nøtter Til Askepott 
med Cengiz og Astrid S, eller kanskje gå 
julebukk? 
I kirka rigger vi oss klar til gudstjenester 
for skoler og barnehager, og til de nevnte 
julekonsertene og julebasaren. Barneko-
rene øver iherdig til alle de flotte tilstel-
ningene de skal delta på, og arbeiderne 
jobber på spreng for å få ferdig det nye 
kjøkkenet før jul. 
Uansett hvordan du skal tilbringe de-
sember måned, håper jeg du er raus med 
deg selv og med de omkring deg. Vi har 
ulike tradisjoner, og det er helt greit. Jeg 
gleder meg til en tradisjonsrik og herlig 
adventstid, og ønsker deg – når den tid 
kommer – en riktig god jul. 

Det finnes vel like 
mange juletradis-
joner som det 
finnes folk

Han tok eksamen ved Norges Han-
delshøyskole og arbeidet flere år 
innen økonomi og administrasjon. 
Etter å ha vært innom jobber hos 
trygdeetaten, som nå heter NAV, 
endte Morten Hodne med å jobbe i 
Helfo med helserefusjoner. Da han 
passerte 30 år skjedde det ting i livet 
hans som pekte i retning teologi, og 
han begynte å snuse på presteyrket. 

Tekst: Astrid Falck Olsen

Menighetsbladets skribent møter Morten 
etter en gudstjeneste i Gand kirke, hvor han 
har vært i praksis sammen med soknepresten. 
Det er 12 år siden han først fikk mulighet til 
å være med som frivillig gudstjenesteleder i 
Ræge menighet, og han har mer eller mindre 
vært det siden. Nå har Morten Hodne tatt 
noen teologiske fag - og sammen med en 
mastergrad i pedagogikk har han fått nok 
studiepoeng og fagkombinasjoner til å bli 
godkjent av kirkerådets evalueringsnemnd. 
Det betyr at han nå har fått lov å begynne på 
praktikum og bli ferdig utdannet prest.  

- Jeg er etter hvert blitt en godt voksen mann, 
og fylte 50 år tidligere i vår. Jeg vokste opp 
på en gård på Hodne i Klepp kommune, som 
nummer fire i en ungeflokk på fem. Jeg tok 
etter hvert utdannelse i Bergen hvor jeg også 
traff min kone Marit. Vi flyttet sørover etter 
noen år i Bergen og bor nå på Ræge i Sola 
kommune. Vi har tre jenter som dette året 
blir 16, 19 og 20 år. Vi har også en hund og en 
flokk med ender, fasaner og høner i hagen.
På spørsmål om hvordan omgivelsene reager-
te på at han ønsket denne forandringen, og gå 
fra økonomiyrket til å bli prest, sier Morten at 
han har fått utelukkende positive tilbakemel-
dinger og heiarop.

- Å være «eldre» student blant unge studenter 
har jeg ikke følt som noen hindring. Nå tar 
jeg siste delen av presteutdannelsen, som en 
samlingsbasert deltidsutdanning ved KUN i 
Tromsø (tilsvarende VID i Stavanger), og der 
er faktisk de aller fleste av mine medstudenter 
mellom 40 og 60 år. 
Mange av medstudentene hans i Tromsø 
har vært innom andre yrker tidligere, og 
har presteyrket som en ny karrierevei i livet. 

Økonomen som 
vil bli prest

Dette er nok noe vi vil se mer av i flere yrker, 
ikke bare i presteyrket. Muligheten til å ta 
utdanning også i voksen alder gjør sitt til at 
flere ser på dette som en god variasjon av 
arbeidslivet. De teologiske utdanningsinsti-
tusjonene legger nå mer til rette for at man 
kan ta et kortere utdanningsløp for å bli prest, 
dersom man allerede har en utdanning. 

- Jeg håper jo at noe av det jeg har med meg 
av erfaring fra andre arbeidsforhold også kan 
brukes inn i en prestetjeneste. Både det som 
er knyttet til det praktiske og administrative, 
men også erfaringer knyttet til det å få til godt 
samarbeid og god tverrfaglighet.
Morten Hodne har hatt noen måneder i 
praksis i Gand menighet. Han har vært med 
på det meste av det en prest har av oppgaver. 
Alt fra sørgesamtaler og besøk på sykehjem 
til trosopplæringstiltak og deltakelse på guds-
tjenester. På spørsmål om hva han har likt 
best, er svaret enkelt; Det å møte mennesker!

- Det har vært veldig kjekt og lærerikt å være 
i Gand menighet. Astrid, resten av staben og 
egentlig hele menigheten har tatt godt imot 
meg! Jeg er veldig glad for at jeg har fått være 
her! 
Det er to ting ved prestetjenesten Morten sier 
at han liker spesielt godt. 
- Det ene er det å få lov til å formidle at vi alle 
har fått del i en nåde som vi fikk når Jesus 
døde for oss og stod opp igjen. At vi alle er 
Guds barn og er elsket av Han. 
Det andre er det å få lov til å møte mennesker 

Morten Hodne

Daglig leder
Hanne Bolstad
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ANDAKT 
Av: Biskop, Anne Lise Ådnøy

«Han vil skape liv der natt 
og mørke bor.»

Advent er tida for å tenne lys og glede seg over små ting, og 
undre seg over store spørsmål.

Hvorfor feirer vi Jesu fødsel? Hvorfor ble Gud menneske? Det 
henger tett sammen med Guds frelsesplan. I salmedikterens 
språk er det sagt så enkelt: 
«Fra krybben til korset gikk veien for deg, 
slik åpnet du porten til himlen for meg.» 
(Salmeboka nr. 56)

Julens mysterium handler om han som delte våre kår, helt inn 
i døden. Vi går aldri aleine gjennom en vanskelig, forvirrende 
og urettferdig verden. Heller ikke i førjulstida i 2022. 

Vi har kirker fordi Jesus lever og kommer til oss i dag. Mange 
savner språk for troen. Kirkerommet tar imot den troen som 
ikke er uttalt, uansett om den er stor eller liten. Kirkerommet 
gir trygghet.

Samtidig er julens budskap urovekkende. Det holder sammen 
kontraster, for midt i gleden ligger utfordringen. Jesus 
kommer til oss også i dag. Han kommer som flyktning, som 
uteligger, som ensomme gamle, som unger med dårlig råd i et 
rikt samfunn, som ungdom med klimaangst. Jesus identifise-
rer seg med sine minste i dag.

Den lidende og medlidende Kristus er til stede i juleevangeli-
et. Vi hører om de som ikke fant husrom noe sted, men måtte 
gjennomgå en fødsel mellom dyr i en stall. Josef og hans 
Maria måtte skrives i manntallet for å betale skatt til en keiser 
som levde i ubeskrivelig luksus. 

I de første århundrene av kirkehistorien var bildet av Jesus 
som regel ikke den lidende. Han var Christus Victor, han 
tronet på korset som seierherre over død og synd og djevel. 
Ytre sett er fødselen fattigslig, men det stråler et lys og et håp 
fra Jesusbarnet og ut til jordens ender.

Kristus lever, han har seiret; evig lever vi med ham.
Han er her og han vil skape liv der natt og mørke bor.
Kristus lever, vi skal bære Herrens seierstegn på jord. 
(Salmeboka nr. 214)

Jeg ønsker deg en velsignet juletid!
Biskop Anne Lise Ådnøy

Atrium: En gave til alle 
i Gand menighet

Etter at planlegging og forarbeid har pågått i over to år, er 
byggearbeidene nå godt i gang. I skrivende stund er gulvet 
støpt, og veggene skal snart opp. Vi gleder oss til å kunne 
presentere det ferdige bygget med tilhørende uterom innen 
utgangen av november i år!

Hva er Atrium?
• Et flott nytt rom til bruk for møter, selskaper og uformelle samlinger. 
• Innendørs gang mellom hovedkirke og kontor.
• Stort romslig inngangsparti inkludert toalett.
• Uteområde inkludert ildsted og benker 

Med andre ord, et nytt bruksrom mellom dagens kirkebygg og kontor-
bygget. I tillegg utarbeides det et flott uteområde med ildsted og benker 
til bruk for speiderne, andre barne- og ungdomsgrupper og selvfølgelig 
naboer i bydelen.

Behov for økonomisk støtte
Prosjektgruppen for Atrium har arbeidet i 2 år for realisering. Prosjektet 
har en total kostnadsramme på kr 2 400 000,- og får ingen offentlig støt-
te. Pr september 2022 har dugnadsarbeid og tilskudd fra flere grupper og 
privatpersoner i menigheten innbrakt kr 1 190 000,-
Resterende beløp søker vi å få dekket inn ved å anmode privatpersoner 
som deg til å gi en gave til Atrium.

Hvordan kan du støtte Atrium, Gand kirke?
Kontonummer 3250.07.05093. Vipps #703975
Husk at gaver mellom 500 og 25 000 gir skattefradrag.
Merk gaven Atrium skattefradrag personnummer

På vegne av prosjektgruppen ved: Odd Sverre Arnøy, Tharald Brekne, 
Njål Erland, Olaf Myklatun, Alfred Alsaker, Roar Inge Huseby og Silje 
Anfinsen. Ta gjerne kontakt med oss på atrium.dugnad@lyse.net hvis du 
lurer på noe!

i ulike sammenhenger. Det å kunne få stå sammen med dem både når livet 
er bra, men også når en møter livets motbakker.

Dersom alt går etter planen, skal Morten avslutte praktikum sommeren 
2023. Han har ingen umiddelbare planer om å slutte i sin nåværende jobb, 
så tiden vil vise hva han skal bruke dagene på etter det. 

- Jeg håper jo at flere andre også vil få øynene opp for muligheten til å bli 
prest i litt voksen alder. Og hvem vet? Kanskje ser dere meg igjen som 
vikarprest i Gand? 
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Juletresalg 2022
Gand Y’s Men’s Club og Gand 
KFUK-KFUM-speiderne samar-
beider også dette året om salg 
av juletrær ved Gand Kirke. 
Salget starter fredag den 9. 
desember og vil pågå så lenge 
vi har trær og kjøpere, absolutt 
siste salgsdag blir i år fredag 
23. 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 

Gand Y’s Mens’ Club     Gand KFUK-KFUM
   speidere

Det er mange trygge, gode familier med stor evne 
til omsorg i Rogaland. Har dere plass til en 

ekstra rundt middagsbordet? Kan dere gjøre en forskjell
 i livet til et barn eller en ungdom? Den norske kirke 
samarbeider med Fosterhjemstjenesten i Stavanger 

og Haugesund om å finne fosterhjem.

Ta kontakt for mer informasjon om hva det vil si å være 
fosterhjem. Det er helt uforpliktende. Les mer på

 fosterhjem.no

Har dere rom for en til i familien? 
Nå er det behov for flere fosterhjem 

i ditt nærområde.

Illustrasjonsfoto

til arbeid med barn og ungdom kan søke 
om dette med søknadsfrist 1. februar 2022, 
søknadsskjema fås 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. 
14/11 Klubbmøte – Tom Ryen, UIS snakker 
om «Kunstig Intelligens» 
5/12 Julemøte – Vi gleder oss til Jul
16/1 Klubbmøte – Tema ikke fastlagt ennå
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Det er mye som kan oppstå av skader og situasjoner i 
hjemmet, og vi ønsker å gi deg kunnskap og trening som 
utruster deg når situasjonen krever det. Derfor tilbyr vi 
førstehjelpskurs til foreldre, besteforeldre, barnevakter, 
barselgrupper, ja for alle dere som har omsorg for barn. Vi 
er spesialiserte på førstehjelp til barn og ungdom fra 0-16 
år og har kun autoriserte sykepleiere som instruktører.      
Vi vet at førstehjelpskunnskaper redder liv!

• Hva er viktigst i førstehjelp? 
• Hva gjør barn livløse? 
• Førstehjelpstiltak ved feberkramper, falsk krupp, epilepsi, 

hjernehinnebetennelse, diabetes, allergi og astma. 
• Sideleie (Praktisk) 
• Hjerte-lunge redning (Praktisk). Vi øver på baby-, junior- og voksendukker. 
• Førstehjelpstiltak ved fremmedlegeme i hals, forgiftninger, brannskader og 

På kurset lærer dere:

Førstehjelpskurs 
Vårt oppdrag er å lære opp Norge  
i førstehjelp som redder barn!

Førstehjelpskunnskaper redder liv!

          Ganddal menighetssenter                    
Jonashagen 1 Sandnes  

Tirsdag 31 jan kl 09.30-12.00 eller kl 19.30-22.00  
 	 	 	 	 Pris kun 295.- pr pers  
Bindende påmelding innen 23 jan  
Nadine Vaagen                         
nv774@kirken.no            
Tlf 413 91 649                    
   

Tro det eller ei: Bypresten har faktisk 
20 års jubileum i 2023! Den anlednin-
gen markeres med
NÆRVÆR-forestillingene 31. januar i 
Sandnes kulturhus.
Billetter kjøpes via Sandnes kul-
turhus.

Bypresten - og alle artistene som medvirker 
- satser på smekkfullt hus, siden det i år bare 
er én forestilling. Det jobbes med å få alle 
kostnader dekket, slik at alt av billettsalg vil 
gå til Bypresten sitt arbeid blant ungdom og 
rusavhengige i Sandnes.

        Tekst & foto: Bypresten i Sandnes

Bypresten på skolebenken
Bypresten i Sandnes har fortsatt tre hele 
stillinger. Én av disse stillingene er øremerket 
arbeidet på Vågen og Gand videregående 
skoler. Her er byprest Frode Helvig og vikar 
Hedvig Carlsen tilstede hver uke. Hver man-
dag er de på Gand VGS og hver onsdag på 
Vågen VGS. 

Noen av Byprestens arbeidsoppgaver når de 
er på de videregående skolene er å være opp-
søkende i miljøet, undervise om et tema som 
kalles «ROBUST», samarbeide med helsesy-
kepleier og lærere, og å tilby oppfølging av 
elever med samtale og tilrettelegging. I tillegg 
driver de «BARE FOR LØYE» på Gand, som 
er et åpent tilbud til alle elevene hver mandag 
ettermiddag fra kl. 15-17, med volleyball for 
én gruppe og matlaging på skolekjøkken for 
den andre. 

Til nå har dette tilbudet fra Bypresten samlet 
25-30 elever i snitt, og tilbakemeldingene er 
gode både fra elever og miljøteam. Dette gir 
elevene et ønsket fritidstilbud, mulighet for å 
få nye venner, koble elever på tvers av grup-
per, gi naturlig språktrening for de som er i 
innføringsklasser og verdifull kontakt med 
trygge voksne.

Bypresten på Benken
Bypresten bruker fortsatt mye tid i det eta-
blerte rusmiljøet med gatenært og oppsø-
kende både på Benken i Rutenparken og i 
hjemmene. De driver ALPHA-gruppe, har 
hverdagsmesse hver onsdag i Sandnes kirke, 
tilbyr praktisk assistanse med kjøring og 
flytting og reiser på bilturer sammen med 
de som ønsker å komme seg ut av bykjer-
nen. Ikke minst står den fortrolige samtalen 
fortsatt sentralt. 

I alt vi gjør ønsker vi å skape TRYGGE ROM 
i en tidvis usikker og krevende tilværelse for 
brukerne.

BYPRESTEN 20 ÅR

Byprest Øyvind Andersen ved Benken. Nærværforestillingen.
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Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo på ett frostigt hemman,
skötande dess jord med trägna armar; men av Herren väntade han växten.

Och han bodde där med barn och maka, åt i svett sitt knappa bröd med dessa,
grävde diken, plöjde opp och sådde. 

Våren kom, och drivan smalt av tegen, och med den flöt hälften bort av brodden;
sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, och av den slogs hälften ned av axen;

hösten kom, och kölden tog vad övrigt. 

Paavos maka slet sitt hår och sade: ”Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe, 
tagom staven! Gud har oss förskjutit; svårt är tigga, men att svälta värre.”

Paavo tog sin hustrus hand och sade: ”Herren prövar blott, han ej förskjuter.
Blanda du till hälften bark i brödet, jag skall gräva dubbelt flera diken,

men av Herren vill jag vänta växten.”

Hustrun lade hälften bark i brödet, gubben grävde dubbelt flera diken,
sålde fåren, köpte råg och sådde. 

Våren kom, och drivan smalt av tegen, men med den flöt intet bort av brodden; 
sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, men av den slogs hälften ned av axen;

hösten kom, och kölden tog vad övrigt.

Paavos maka slog sitt bröst och sade: ”Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe,
låt oss dö, ty Gud har oss förskjutit! Svår är döden, men att leva värre.”

Paavo tog sin hustrus hand och sade: ”Herren prövar blott, han ej förskjuter.
Blanda du till dubbel bark i brödet, jag vill gräva dubbelt större diken,

men av Herren vill jag vänta växten.” 

Hustrun lade dubbelt bark i brödet, gubben grävde dubbelt större diken,
sålde korna, köpte råg och sådde. 

Våren kom, och drivan smalt av tegen, men med den flöt intet bort av brodden;
sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, men av den slogs intet ned av axen;

hösten kom, och kölden, långt från åkern, lät den stå i guld och vänta skördarna.

Då föll Paavo på sitt knä och sade: ”Herren prövar blott, han ej förskjuter.”
Och hans maka föll på knä och sade: ”Herren prövar blott, han ej förskjuter.”

Men med glädje sade hon till gubben: ”Paavo, Paavo, tag med fröjd till skäran!
Nu är tid att leva glada dagar, nu är tid att kasta barken undan

och att baka bröd av råg allena.”

Paavo tog sin hustrus hand och sade: 
”Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. 

Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen står vår grannes åker!”

Diktet «Bonden Paavo» ble skrevet 
av den kjente svenskfinske dikteren 
Johan Ludvig Runeberg. Det ble 
publisert i en diktsamling som ut-
kom i 1830.

        Tekst: Astrid Falck Olsen

Hovedpersonen i diktet er bonden Paavo 
som dyrker sin lille jordflekk i et fattigslig 
område av Finland, og som må kjempe mot 
kulde, flom og misvekst. Og om kona som 
må blande bark i brødet, i stedet for rug.

Selv om det er snart 200 år siden diktet 
kom ut, har det dessverre fått fornyet ak-
tualitet dette året på grunn av krigen i det 
som kalles «Europas kornkammer», nemlig 
Ukraina. Store områder som skulle vært 
dyrket for å skaffe brød til både Ukraina og 
resten av verden, er i dag krigsskueplass, 
og resultat er stigende priser på korn i hele 
verden og økende sult.

Kanskje kan de siste to setningene i diktet 
være en påminning til oss om å dele med 
de som trenger det mest.

Om Bonden Paavo, Ukraina, og om å hjelpe din neste...
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Stafettpinnen

Raymond Bigliaci Nesse 
holder Stafettpinnen! 
I hvert blad vi gir ut presenterer vi en person 
som bor i en av bydelene våre, via vår faste 
spalte «Stafettpinnen». Disse personene 
kan være kjendiser, ukjente, sjenerte eller 
utadvendte. Det er opp til den som holder 
i stafettpinnen å gi den videre til den man 
vil. Forrige gang var det Kirsti Fløysvik som 
holdt i stafettpinnen, og hun gav den videre 
til sin sønn Raymond. 
Raymond Bigliaci Nesse er kanskje bedre 
kjent som TattooPastoren, og han – som 
navnet tilsier – er både pastor og tatoverings-
artist. Du finner ham i Lundegeilen, der han 
jobber for ByMenigheten og i tillegg driver 
for seg selv. Her skal du få bli litt bedre kjent 
med Raymond;

• Hvem ville du helst spandert en is på, og 
hvorfor?  
Jeg ville spandert en is på Jamie Hyneman fra 
MythBusters, mest fordi jeg alltid har lurt på 
hvordan han løser det med barten sin.
• Hva jobber du med, og hvorfor? 
Jeg jobber som Barne-, famile- og ungdom-
spastor i ByMenigheten Sandnes, og jeg 
driver også et tatoveringsstudio i samme hus, 
som heter Tattoo Pastoren. Og det er som 
Tattoo Pastoren jeg skriver denne teksten. 
Dette er da min misjonsmark hvor det 
mange ulike mennesker i ulike livsfaser som 
jeg er i kontakt med som jeg får ha dype sam-
taler med, både om tro, liv og alt annen som 
går an å snakke om. Å få lov å stå i en slik 
tjeneste er både unikt og utrolig spennende. 
Og veldig kreativt selvfølgelig. Jeg gjør det 
fordi jeg kjente på et kall til det miljøet og 
til det folkeslaget for mange år siden. Stikk 
innom om du vil vite mer.
 • Hvilken salme / lovsang liker du godt, og 
hvorfor? 
«Du Sier» eller «You Say», for den rører noe 
ved meg jeg ikke helt kan forklare.
 • Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor? 
Tjekkia - for å besøke menigheten og men-
neskene jeg jobbet tett med som misjonær 
der. 

• Når ba du sist til Gud?  
To minutter siden; da ba jeg om at Gud måtte 
hjelpe meg å skrive noe fornuftig også. Så 
spent på om det blir bønnesvar. 
 • Hvem inspirerer deg, og hvorfor?
Peter og Paulus. Peter fordi han er så rela-
terbar i så mange av bibelfortellingene, med 
teite kommentarer, høyt konkurransein-
stinkt, påståelig og mye mer. Samtidig er det 
ham Jesus vil bygge sin kirke på. Da tenker 
jeg at om Jesus kunne bruke den tullingen, så 
kan han bruke tullingen meg også. (Jesus sa 
aldri at Peter var tulling, men kan hende han 
tenkte det) 
•Hva skulle du ønske det ble snakket mer 
om? 
Enhetsrettet arbeid mellom ulike kristne 
tros- og kirkesamfunn. 
 • Hva gjør du når du skal koble av fra jobb?
En god serie, bok eller noe kreativ kreasjon. 
Lego er en slager.
 • Hva gjør du når du skeier ut? 
Stort sett legger jeg på meg, med god samvit-
tighet og dårlig matvalg.

TIL SLUTT:
• Hvem sender du stafettpinnen videre til, 
og hvorfor? 
Jeg vil gi stafettpinnen videre til Tore Ne-
svaag, min kompanjong og venn som misjo-
nær i Tsjekkia. Utrolig kjekk (singel) kar. 

Ganddalsgata 1, 4306 Sandnes. Åpent 10-19 (16)

En jul 

å glede 

seg til

VIPPS en gave til 13130
Gi på konto 3201 52 74165

Ill
us

tr
as

jo
ns

fo
to

Mange familier går en tøff tid i møte. 
Din støtte kan gi barn som «Ida» 
en tryggere jul.

Det er mange som trenger deg. 
Ta kontakt for info om nye kurs.
Les mer: kirkens-sos.no/frivillig

Bli frivillig! 

- Å lytte til en 
som trenger det 
er noe av det mest 
meningsfulle 
du kan gjøre.

Stafettpinnen er en spalte i Tilstede som har som mål å presentere mennesker i vårt loka-
lområde. 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.
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TID &
STED

• DugnadsDrøsen:
Annenhver tirsdag, kl. 13.30 i kirkestua, Gand 
kirke. 
Enkle vedlikeholdsoppdrag utføres i og rundt 
kirken - etter vi har hatt en god drøs over kaffe-
koppen. 
Kontaktperson: Tharald Brekne 941 31 611

• Kor i Gand kirke: 
Kontakt: Ola Riveland Vik 971 18 899 
GGmini tirsdag 17.00-17.45 For 4-åringer til 
2.klassinger. 
GGjr tirsdag 18.00-19.00 For 3.-7. klassinger
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30 For voksne i 
alle aldre. 
Gospelkoret Abraham, mandager kl.19.30, diri-
gent Bjarte Lending 412 02 202

• Gand-speideren: 
Se www.gandspeiderne.no. Kontakt: gruppele-
der@gandspeiderne.no

• Åpen kirke/Middagsbønn: 
Hver onsdag kl 12.00-12.30 i kirkerommet. Bønn, 
stillhet, sang og dagens bibeltekst.

• Internasjonal Cafe: 
Hver onsdag kl. 16-18 på BådeOg cafe i Sandnes 
sentrum. Billig mat og verdifulle samtaler. Se 
facebook Internasjonal Cafe Sandnes for info.

• Petrus: 
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Siste torsdag i mnd. kl. 18.30. 
Kontakt: Magne Bjåstad 993 77 242

• Stikk innom: 
Samling i Kirkestua, Gand kirke, for alle pensjo-
nister eller andre som er hjemme på dagtid. Hver 
torsdag kl. 10-12. Ta med matpakke. Hjertelig 
velkommen! 
Kontakt: Magne Bjåstad 993 77 242

• Torsdagskaffe:
Ganddalen menighetssenter, torsdager i partall-
suker kl. 11-14. 
For alle som er hjemme på dagtid. Vafler og drøs. 
Kontakt Sissel Lein-Mathisen 938 31 898

• Kor i Julebygda kapell: 
Småbarnssang: Torsdager i oddetallsuker kl. 
17.15-18.00 i Julebygda kapell.
Stjernekoret og Natthimmel: Torsdager i partall-
suker kl. 17.30-18.45 i Julebygda kapell.
Kontakt Siri U Chancy 988 93 047

• Pølsesang: 
Samlinger i Ganddalen menighetssenter 
annenhver torsdag i oddetallsuker kl.16.30, med 
servering av pølse før vi synger sammen. For barn 
under skolealder sammen med en voksen. 
Kontakt: Nadine Vaagen 413 91 649

• Nikko: 
Fredager kl. 20.00 i ungdomssalen Gand kirke. 
Ungdomsklubb for 13-18-åringer. Se facebook/
Instagram «Ungdomsarbeidet i Gand». 
Kontakt: David O. Stige 910 08 680

• Junior-Nikko: 
Klubb for 5-7 klassinger i ungdomssalen, Gand 
kirke. Søndager kl. 18-20 i oddetallsuker. 
Kontakt: Eirik Tvedt 414 10 648. 

• FAB – Fellesskap, Aktivitet, 
Bibel
Samlinger for 5.-8.klassinger i Gand kirke. Sønda-
ger kl.17-19 i partallsuker. 
Kontakt: Siri U Chancy 988 93 047

• Søndagsskole og Mini-KRIK: 
Det er søndagsskole i både Gand, Ganddalen og 
Julebygda de fleste søndager. 
Barna er inndelt i ulike aldersgrupper, med 
forskjellige aktiviteter. 
Kontakt Gand: Svein Oddvar Netland 480 60 077
Kontakt Ganddalen: Tina Renate Litland Austbø, 
478 87 716
Kontakt Julebygda: Siri U Chancy 988 93 047

• Smågruppe / Husfellesskap / 
Samtalegruppe / Menighetsgrup-
pe / Cellegruppe: 
Kjært barn har mange navn! Vil du være med? I 
disse gruppene deler vi liv og tro, blir bedre kjent 
med hverandre, og ber for hverandre. Smågrup-
per er for kirkevante, kirkefremmede, erfarne 
troende og deg som er nysgjerrig på tro.
Kontakt Ganddal: Lars Håkon Løland, 
tlf. 402 01 878 
Kontakt Gand/Julebygda: Håvard Høie, 
tlf 452 28 709
Kontakt Ungdom: David O. Stige 910 08 680

• KRIK: 
For info, kontakt Sander H Vastvedt 455 00 815

• Bønn: 
Kontakt diakon Magne Bjåstad 993 77 242 om du 
har lyst å være med i bønnetjenesten i soknet, 
enten som forbeder eller i en bønnegruppe. 
«Bønn for syke» er et tilbud for de som ønsker å 
komme til kirken og be eller bli bedt for.
«Fredagsgruppen» for kvinner, fredager i partall-
suker kl.11-12. 
«Åpen kirke» for alle, hver onsdag kl. 12-12.30 
Bønn, stillhet, sang og dagens bibeltekst. 
Ganddalen: Bønnemøte for menn i bønnerommet 
i Menighetssenteret - onsdager kl. 07.15, og bøn-
nemøte for alle samme sted onsdager kl. 09.00

• Sorggrupper: 
Vi tilbyr sorggrupper i ulike kategorier, og sjekk 
sorggrupper.no for mer info og påmelding. Egen 
sorggruppebrosjyre finnes på gand.no. Kontakt: 
Magne Bjåstad 993 77 242 

• Internasjonal gruppe for 
kvinner og barn: 
Vi møtes i kirkestuen i Gand kirke for mat og prat. 
Kontakt: Ragnhild Mestad 404 06 012

Salmetime er uformelle samlinger hvor Per Sigmund Rettedal 
leder oss gjennom gamle og nye salmer. Salmene blir valgt ut fra 
kirkeårstiden vi er i. Oppdag de mange flotte salmetekstene på 
nytt.
Boka «Stevnemøte med salmeboka» av Vidar Kristensen anbefa-
les! Her får du bakgrunn for alle salmene i Norsk Salmebok.
Gand kirke - Menighetssalen kl. 18-19 disse onsdagene:
25.01., 22.02., 29.03., 26.04., 31.05.
Velkommen med eller uten stemme!

Velkommen til salmetimer i Gand kirke

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Lura Trykkeri

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård
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Gand Kirke
Åpningstider: Vi er på kontoret hver 
dag mellom kl. 09:00-14:00.

Henvendelser vedr. dåp, vigsler, begravelser 
og attester rettes til:
SANDNES KIRKEKONTOR
Tlf 51 97 47 70
Adresse: Lundegeilen 16, 4323 Sandnes. 

GAND KIRKE Adresse: Juvelveien 4, 
4318 SANDNES
Internett: www.gand.no

E-post: gand@sandnes.kirken.no
Kontonr: 3250 07 05093

Arve Oftedal
Leder av menighetsrådet
e-post: arve.oftedal@lyse.net
Mob: 959 32 774

Hanne Bolstad
Daglig leder 
E-post: hb324@kirken.no
Mob: 928 49 086

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

Håvard Høie
Kapellan
E-post: hh629@kirken.no
Mob: 452 28 709

Margrete Haualand
Kateket 
E-post: mh542@kirken.no
Mob: 952 62 949

Ola Riveland Vik
Kirkemusiker-vikar
E-post: ov642@kirken.no
Mob: 971 18 899
 
Magne Bjåstad
Diakon
E-post: mb433@kirken.no
Mob: 993 77 242

Ruth Bråtveit
Menighetspedagog
E-post: rb693@kirken.no
Mob: 472 59 486

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Mob: 489 97 125
E-post: mb389@kirken.no

Siri Ueland Chancy
Barnearbeider
Mob: 988 93 047
E-post: sc695@kirken.no

David Osen Stige
Ungdomsveileder i Gand
Mob: 910 08 680
E-post ds789@kirken.no

Bankkonto: 3250 07 05093

Vipps: 
Gand 635513
Ganddalen 629787
Julebygda 636038

Julebygda kapell
Ingvar Lygren
Kantor 
Mob: 918 93 773

Torbjørn Dobbe
menighetsutvalg leder
e-post torbjoernd@yahoo.no
Mob: 920 30 892

Tonette Osen
Kirketjener Julebygda
Mob: 947 91 076

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

Nadine Vaagen
Prest i Ganddalen
E-post: nv774@kirken.no
Mob: 413 91 649
 

Kontaktinformasjon:

TILSTEDE - GAND MENIGHETSBLAD
Ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

Mac-operatør: Oddbjørn Myklebust
E-post: tubb@tubb.no 
Trykk: Lura Trykkeri

Frist neste menighetsblad
Frist 6. februar 

Utgivelse 20. februar
 www.Gand.no

Redaksjon: :Hanne Bolstad, Øystein Lemvik, 
Astrid Falck Olsen

Forsidefoto: Hanne Bolstad

Bankgirokonto: 3250.07.05093

Julebygda - Tlf: 51 67 11 11
Dagligvarer - Catering -Smørbrød

• Egentrening
• Gruppetimer
• Yoga og Pilates
• Kurs

Her kan ditt firma 
annonsere
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Gand kirke
Hver søndag kl. 11. Bønnesamling kl. 
10.30. Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste 
søndager. Følg facebook-sidene «Mini-KRIK i 
Gand» og «Søndagsskolen i Gand kirke».

Søndag 27. november.  1. s. i adventstiden.  
Matt. 21, 1-11
Kl. 11.00 Speidergudstjeneste med dåp.  
Astrid Harbo.  Ola Riveland Vik.  Takkoffer til 
Norges KFUM-Speidere.  

Søndag 4. desember.  2. s. i adventstiden.  
Joh. 14, 1-4
Kl. 11.00 KRIK-gudstjeneste med nattverd.  
Astrid Harbo. Ola Riveland Vik.  Takkoffer til 
Kristen Idrettskontakt-KRIK.

Søndag 11. desember.  3. s. i adventstiden.  
Matt. 11, 2-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste, «Vi synger julen inn».  
Astrid Harbo.  Ola Riveland Vik.  GG mini, 
Gand kirkekor, GG junior.  Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 18. desember.  4. s. i adventstiden. 
Luk. 1, 46-55
Gudstjeneste, Ola Hunsager. Dåp. Takkoffer 
til Åpne Dører.

Julaften 24. desember.  Luk. 2, 1-20
Kl. 13.30 Julaftensgudstjeneste.  Astrid Harbo. 
Ola Riveland Vik. Ganddal skolekorps. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Kl. 14.45 Julaftensgudstjeneste. Astrid Harbo. 
Ola Riveland Vik. Sandved skolekorps. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Kl. 16.00 Julaftensgudstjeneste. Astrid Harbo. 
Ola Riveland Vik.
Stangeland skolekorps. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Søndag 25. desember.  1. juledag.  
Joh. 1, 1-14
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste.  Astrid 
Harbo. Håvard Høie. Ola Riveland Vik.  
Gand kirkekor, orkester.  Takkoffer til 
Stefanusalliansen.

Søndag 8. januar.  Kristi Åpenbaringsdag.  
Matt. 2, 1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo. 

Søndag 15. januar.  2. s. i åpenbaringstiden.  
Matt. 3, 13-17
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. 

Søndag 22. januar.  3. s. i åpenbaringstiden.  
Joh. 2, 1-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Håvard Høie. 
MIDTi 3. klasse Tårnagenter. 

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

Søndag 29. januar.  4. s. i åpenbaringstiden.  
Luk. 18, 35-43
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. 

Søndag 5. februar.  Såmannssøndag.  
Luk. 8, 4-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. 

Søndag 12. februar.  Kristi Forklarelsesdag.  
Matt. 17, 1-9
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. 

Søndag 19. februar.  Fastelavnssøndag.  
Joh. 17, 20-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo. MIDTi4 Barnebibel.  Takkoffer.

Søndag 26. februar. 1. s. i fastetiden.  
Matt. 4, 1-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Astrid 
Harbo. 
Takkoffer.

Julebygda kapell 
Gudstjenester i partallsuker kl.11. 
Søndagsskole i kapellstovå de fleste 
søndager, unntatt skolens ferier og når det er 
familiegudstjeneste. 

Søndag 20. november.  Domssøndag/Kristi 
kongedag.  Joh. 9, 39-41
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  
Håvard Høie.  Ingvar Lygren.  Takkoffer til 
bedehusene i bygda. 

Søndag 4. desember.  2. s. i adventstiden.  
Joh. 14, 1-4
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.  
Håvard Høie.  Ingvar Lygren.
Stjernekoret og Natthimmel. Takkoffer.

Søndag 18. desember.  4. s. i adventstiden.  
Luk. 1, 46-55
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Håvard 
Høie.  Ingvar Lygren.  Takkoffer til egen 
menighet.

Julaften 24. desember.  Luk. 2, 1-20
Kl. 14.00 Julaftensgudstjeneste.  Håvard Høie.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 15. januar.  2. s. i åpenbaringstiden.  
Matt. 3, 13-17
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard 
Høie.  Ingvar Lygren.  Takkoffer.

Søndag 29. januar.  4. s. i åpenbaringstiden.  
Luk. 18, 35-43
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Håvard 
Høie.  Ingvar Lygren.  Takkoffer. 

Søndag 12. februar.  Kristi Forklarelsesdag.  
Matt. 17, 1-9
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard 
Høie.  Ingvar Lygren.

Søndag 26. februar. 1. s. i fastetiden.  Matt. 
4, 1-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Håvard 
Høie.  Ingvar Lygren.  
Takkoffer.

Ganddalen menighet
Lundehaugen Ungdomsskole søndager i 
oddetallsuker kl. 11.00. Takkoffer til egen 
menighet, samt 10% til misjonsprosjekt. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste 
søndager. 

Søndag 13. november.  23. s. i 
treenighetstiden.  
Gudstjeneste. Nadine Vaagen. Bergprekenen 
(Mt 7,1-12) 

Søndag 27. november.  1. s. i adventstiden.  
Gudstjeneste. Nadine Vaagen. Bergprekenen 
(Mt 7,13-29) 
 
Søndag 11. desember.  3. s. i adventstiden.  
Vi synger julen inn.  Nadine Vaagen. Ganddal 
skolekorps.

Julaften 24. desember.  Luk. 2, 1-20
Kl. 14.00 Julaftensgudstjeneste.  Nadine 
Vaagen.  

Visste du at det finnes et lokalt 
eid apotek, i din bydel? 

Kom og besøk oss!

VITUSAPOTEK SANDVED

Asheimveien 2, 4318 Sandnes
52 90 01 00

sandved@vitusapotek.no
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Døpte
Hedvig Ellingsen
Oskar Todnem 
Oda Tjelta
Malene Austvoll
Amalia Urke
Filip Knudsen
Ida Oftedal
Mari Barstad
Nova Breivik
Samuel Dalva

Vebjørn Todnem
Olivia Sværen-Pedersen
Freyja Seren Huseby-Davies
Casper Fenne
Nicoline Tyrholm
Mina Lima

Døde
Astrid Margrethe Malmin
Thorbjørn Berge
Astrid Kristine Dugstad

Glen Carlos Currais
Astrid Karoline Hogganvik
Annlaug Agathe Hetland
Lukas Huse Myklebust
Ester Bjuland
Vera Vikane Aamodt
Karl Eddy Hetland
Wenche Lunde
Berta Grøtteland
Arne Ove Turøy

Vigde: 
Silje Voll og Glenn Vinvand 
Kviljo
Emilie Lervik og Håvar Vagle
Kristine Underhaug og Tore 
Haugland
Ailin Haugsengen og Einar 
Høiland
Pauline Jacobsen og Øystein 
Nygård

Katerina fra Odessa flyktet fra kri-
gens grusomheter med babyen i 
magen. – Det eneste jeg ber om er å 
føde i trygghet, sier hun. 
 Hun husker godt den dagen krigen 
startet. Det var sent, og hun hadde 
lagt seg for kvelden. Plutselig ble 
hun revet ut av søvnen og våknet av 
kraftige skudd. 
– Jeg visste ikke hva som foregikk og 
vi forstod ikke at krigen hadde startet 
før morgenen etter, forteller Katerina 
da vi møter henne på et flyktninge-
senter i byen Lasi i Romania.
 
FRYKTET FOR BARNET I MAGEN 
Noen dager senere tok hun og familien den 
tunge beslutningen om å forlate Ukraina og 
komme seg i sikkerhet. Med barnet i magen 
hun ville beskytte for enhver pris hadde hun 
de siste dagene før flukten gjentatte ganger 
måttet søke dekning i bomberom da sirenene 
begynte å ule. 
– Jeg fikk panikk og ville bare få babyen i 
magen i sikkerhet. Jeg klarte ikke å slappe av 
før vi krysset grensen, forteller Katerina. 
Flukten tok henne hit til senteret i Lasi. Her 
får hun trygghet, mat og omsorg. Det er godt 
å vite at hun nå får all den hjelp hun trenger 
for å føde barnet sitt i trygge omgivelser uten 
å trenge å frykte bomber og granater fra kri-
gens herjinger i hjemlandet. På senteret her i 
Lasi bidrar Kirkens Nødhjelp med blant annet 
mat og senger og med forebyggende tiltak 
mot menneskehandel. 

HØYGRAVID OG PÅ FLUKT
EN TRYGG FØDSEL 
Katerina flyktet fra krigen sammen med 
moren, tanten og katten sin. Barnefaren 
til den kommende babyen måtte bli igjen i 
hjemlandet. Nå sørger han for at de ukrainske 
soldatene får matforforsyninger, men skulle 
situasjonen kreve det blir også han sendt til 
fronten. 

Men først og fremst er Katerina takknemlig 
for at hun er i sikkerhet her på senteret i Ro-
mania og at hun kan føde barnet sitt i trygge 
omgivelser. 
– Jeg vil reise hjem igjen, men jeg vet ikke når 
det blir mulig. Byen min er blitt ødelagt og må 
bygges opp igjen. For meg er trygge omgivel-
ser for barnet mitt det aller viktigste nå, sier 
Katerina. 

Vi skal snart feire jul, i takknemlighet og glede 
over Jesu fødsel. En fødsel som mest sann-
synlig var en tøff erfaring for unge Maria. I en 
stall, i en fremmed by, langt borte fra familien. 
Hadde hun en fødselshjelper? 
Jesus overlevde både fødselen og flukten den 
lille familien måtte legge ut på etterhvert. Vi 
antar spedbarnsdødeligheten var stor. Jesus 
overlevde spedbarnstiden på tross av den 
urolige verden han ble født inn i. 
2000 år etterpå vet vi at nyfødte under 28 
dager står for nesten halvparten av dødsfal-
lene blant barn under fem år (tall fra 2019). 
Mange fødes fortsatt i krig, konflikt, med 
vannmangel, sult og fattigdom.  

Vårt oppdrag er å redde liv og kreve rettfer-
dighet for disse. Vi kan være med og gi nyfød-
te barn en trygg fremtid. Sammen med deg 
og dem kan vi bygge flere fødeavdelinger og 
sørge for tilgang til mat, rent vann, vaksiner 
og utdanning. Slik at flere får fylle fem år. 
 

SLIK GIR DU ÅRETS 
VIKTIGSTE JULEGAVE: 
Vipps et valgfritt beløp til 2426. 
Send GAVE på sms til 2426 og gi 250 kroner. 
Gavekonto: 1594.22.87248 
Gi en fremtid i gave! 

Langgata 59  
Sandnes 
Tlf. 51 82 00 66 etab 1933

Du finner oss på nett:

www.gand.no



MIDTi Trosopplæring 2022 - 2023 
For oppdateringer se 
www.gand.no/midti
Facebook: Gand menighet, Julebygda 
kapell, Ganddalen menighet

 
MIDTi4 Gand: Fireårsfest onsdag 15.02.23 
kl. 17 Gand kirke. Utdeling av barnebibel 
søndag 19.02. kl. 11. For barn født januar-juni 
2019, Sandved og Stangeland.

MIDTi4 Ganddalen: Fireårssamling, onsdag 
15.03.23 kl. 17 Jonashagen 1. Utdeling av 
barnebibel, Lundehaugen ungdomsskole søn-
dag 19.03.23 kl. 11. For barn født januar-juni 
2019, Ganddal

MIDTi 5 Julebygda: Faste- og påskeverksted 
onsdag 8.3.23 kl. 17. For barn født 2018.

MIDTi 1. klasse: Kirkerottekurs 2023
Gand kirke: 2.2., 9.2., 16.2., 23.2., 9.3., 16.3., 
23.3., 30.3. Deltagelse på gudstjeneste 12.3.
Ganddalen: 17.02 – 19.02.
Julebygda kapell: 21.-23.04.
For 1. klassinger (f. 2016)

MIDTi 2. klasse: Miljødetektivdag i Gand 
kirke 18.11.22 For barn f. i 2015 i hele sognet

MIDTi 3. klasse: Tårnagenthelg: 21.-
22.01.23. Gand kirke, 3.klassinger i hele 
sognet (f. 2014)

MIDTi 6. klasse Julebygda: Lys Våken 25.-
26.03.23 For 6. klassinger på Malmheim

MIDTi 7. klasse SKILLZ Vaulali leirsted 16.-
18.06.23 For 2010-kullet i hele sognet.

MIDTi 8.klasse NIKKO ungdomsklubb i 
Gand kirke, hver fredag kl. 20.00-23.30. 
For ungdom fra 8. klasse og eldre.

MIDTi 14: Informasjonsmøte for nye konfir-
manter og foresatte. Konfirmanter født 2009.
Ganddalen onsdag 22.3.23 kl. 18.30.
Gand kirke onsdag 10.5.23 kl. 19.00 for kon-
firmanter fra Gand og Malmheim. 

Mer info: 
For mer info og påmelding: www.gand.no/
midti
Medlemmer av DNK (Den Norske Kirke) i 
Gand sokn vil motta invitasjon i posten. 
Tilbudene er for alle barn/ungdom i aktuell 
aldersgruppe, både medlemmer og ikke-med-
lemmer. 

Bli trosopplæringsabonnent for ditt barn
Har du barn som ikke er døpt eller ikke er 
medlem i Den norske Kirke? 
Ønsker du at de skal få invitasjon til vårt trosopplæringsprogram «MIDTi»? 
Dette er kjekke happenings som vi inviterer til én gang pr år, fra de er 0 til 18 år. 

Logg deg inn med BankID på kirken.no/minside og velg å motta informasjon 
om arrangementer for barna dine. Da får barnet ditt automatisk invitasjon til 
det som gjelder deres aldersgruppe. 
Les mer om trosopplæring i Gand på gand.no/midti


