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Ung i gand
For deg over 13

kirkekoret
jUbilerer - 40 år

jUlebygda kapell
Får helt nytt orgel



        Tekst: Elin Wetås de Jara
        Foto: Ungdomsteam

Mange av dei som er foreldre og besteforeldre 
i dag hugsar då ungdomsklubben Nikko vart 
etablert på 1980-talet. Mange trur nok det er 
Nikko som er ungdomsarbeidet i Gand. Det er 
litt rett, men det er mykje meir som skjer her.

Men først det viktigaste: kva seier ungdomma-
ne som har prøvd det? Ei rask spørring blant 
15-åringane gjev svar som: 
”Det beste er alle dei gode menneska her som 
tar imot alle likt”
”Fellesskapet er det beste”
”Noko for ein kvar smak”
”Me får vera oss sjølv”
”Me vert kjende med så mange forskjellige og 
kjekke folk”

Ungdomsleiar Catti Eide seier at mange av 
ungdommane synes husfellesskap betyr veldig 
mykje. Då opnar ulike vaksne i Gand heimane 
sine og gjev ei gruppe ungdommar kveldsmat 
og ein stad å snakka saman. - Her kan dei dela 
ting dei er opptatt av og syns er viktig, ha fel-
lesskap med andre unge, og læra å snakka om 
Jesus og det å vera kristen, fortel ho.

I ungdomsteamet har Catti med seg Eirik 
Myhre og Sander H Vastvedt. Sander er kon-
taktperson for Krik, og Eirik for speideren, og 
så har dei to ansvaret for Nikko - saman med 
ungdommane sjølvsagt. Catti er kontaktperson 
for husfellesskap og ungdomsgudstenestene 
Volum. I tillegg har Gand ungdomskoret GG 
for dei som har lyst å synga.

Sjølv om det er mange med på aktivitetene i 
Gand, er det alltid plass til deg. Har du lyst å 
vera med, er det bare å møta fram, eller du kan 
ta kontakt med Catti først om du vil. 
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leder

Winter is 
coming…
(Nei, jeg ser ikke Game of Thrones, 
men har forstått at dette er en setning 
derfra.)

Jeg liker vinter! Vinter er bedre enn 
sommer. Når det er vinter kan man kle 
på seg så mye man vil, spenne på seg 
ski og traske i fjellene. Samtidig har vi 
valget om å fyre i peisen og kle seg i 
sommerklær inne. Om sommeren har 
man ikke et valg. Det er bare varmt! 
En god sommer skal være varm, svett 
og ubehagelig. Og dersom sommeren 
er mislykka værmessig, sånn som i år, 
så blir alle skuffa. Fjellturen avlyses 
og bildene på instagram er fulle av 
regndråper.

Hvor vil jeg med dette, sier du?
Jo, mens vi venter på den fantastiske 
vinteren, og vinker farvel til den triste 
sommeren, er det HØST som står i fo-
kus! Høst er Best! Det er det jeg ville si!
Høsten betyr oppstart av skole, akti-
viteter, full pull, ny giv, masse energi, 
oppladede batterier og alt det derre der. 
Høstfarger i høstnaturen, instagram 
med høstfilter, ingen er skuffa når det 
regner, for alt vær er tillatt når det er 
høst.
Man bruker ofte siste del av våren til å 
takke for året som gikk. Jeg synes vi skal 
TAKKE OM HØSTEN heller. Nå gjør 
jeg det:
Takk for alle som er med oss, og jobber 
med ulike små og store tjenester i 
soknet vårt. Takk for vaktmesterne, 
redaksjonen, ungdommene, kormed-
lemmene, pyntegruppa, foreldrene, 
Kirkeringene, rådsmedlemmene, 
menighetsgruppene, staben, utvalgene, 
lederne, barna, og så videre!

DET ER DERE SOM ER MENIG-
HETEN.

Det er høst, Jesus er fortsatt kompasset, 
og vi starter høsten med å justere inn-
stillingene slik at vi ser ham klart. 

Ready? Da går vi! Sammen.

Ung i Gand - for 
deg som er over 13 

Du treng ikkje vera kristen eller kunna noko spesielt for å vera med i ungdomsarbeidet 
i Gand. Her kan du komma som du er, og finna ein aktivitet som passar for deg.

Tider:
Speiderane samlast kvar tirsdag kl 18.00
Volum- ungdomsgudstjenester er 17 sept, 15. 
okt og 26.nov. 
Ungdomsklubben Nikko er open alle fredagar 
kl 20.00 bortsett fra skuleferiar.
Husfellesskap er onsdag eller søndag i par-
talsveker (kontakt Catti eller bli med nokon du 
kjenner)
Treningstidene til KRIK er tirsdager 20-21.30 
og onsdager 20.00-21.30 (Ta med treningstøy)

Har du spørsmål eller vil vera med på ein 
aktivitet? Send ein e-post til Catti på ce485@
kirken.no
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anDakT 
Ronald Mong (Sokneprest i Hana) 
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Det er ikke alltid så enkelt å finne de rette 
ordene når noen har det vanskelig.  Når noen 
har mistet den de var glad i eller når noen er 
nedfor av andre grunner.  Hva skal vi vel si.  
Når noen har mistet noen er det jo vanlig å si 
«Kondolerer».  Det ordet sier alt og ingenting, 
men det fungerer nå likevel.  Og hva med når 
vi møter den personen igjen som vi har sagt 
kondolerer til neste gang?

Vi har alle vært i en lei situasjon, vi har alle 
opplevd sorg.  Hva var det andre gjorde som 
var godt for oss da?  Kanskje var det finest når 
noen kom til oss, satt ned med oss og lyttet 
til den historien som vi allerede hadde fortalt 
mange ganger.  Kanskje de hadde med et 
kakestykke og kaffe.

Våg å være en som går på besøk når noen sør-
ger.  Våg å komme den nær som har vondt.  
Og da vil du og få høre ikke bare om det 
vonde og vanskelige, men og om de lyspunkt 
som de som har sorg har sette.
Det står et underlig ord i Det gamle testa-
mentet.  Hos profeten Jesaja i kapittel 45, vers 
3 står det: 

«Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket,
og rikdommer gjemt på hemmelige steder,
for at du skal kjenne at jeg er Herren,
som kaller deg ved navn,
Israels Gud.»

De skattene som er skult i mørket er reservert 
for dem som er i mørket.  De som strever og 
bærer tunge byrder.  Om du snakker med en 
som strever med mørket så tror jeg at du i 
de fleste tilfeller vil høre om dyrebare skatter 
som lå gjemt midt i sorgen, midt i fortvilel-
sen.

Når Gud gir oss disse skattene er det for at vi 
og skal trekkes nærmere inn til han, og for at 
han vil vise oss at han selv har vært i mørket.  
Jesus som ropte ut:  «Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forlatt meg».  Han vet om 
ensomhet, sorg og fortvilelse.  Derfor kan han 
komme til deg, både i glede og sorg.

        Tekst: Astrid Harbo
        Foto: Vidar Bakke

Gud behøver ikke spesielle rom for å nå oss, 
men vi kan trenge de gode rammene som et 
annerledes rom kan gi oss, når vi skal lytte og 
løfte våre hender til Herren, sier Vidar Bakke 
om rommet. Vidar er prest i ByMenigheten, 
som deler kontorbygg med bl.a. Ganddalen 
menighet her i Gand sokn.
Rommet er til for å brukes for menigheter og 
grupper i distriktet, og det vil være noen faste 
bønnesamlinger der. Blant annet har Gandda-
len menighet bønnemøter for menn onsdager 
kl 7.15. og en åpen bønnesamling kl 9.00 på 
samme dag. Der er det mulig å komme innom 
for forbønn eller for å be sammen med andre.
ByMenigheten har bønnesamlinger for menn 
mandager kl 7.30 og for kvinner tirsdager kl 
18.00
Det vil også være mulig å bare stikke innom 
når det er åpent i Lundegeilen 18. Det er stort 
sett folk der på dagtid, eller man kan kontakte 
en av prestene/pastorene som holder til på 
huset.
Velkommen innom!

Bønnerom på Ganddal
Denne uken ble bønnerommet på menighetssenteret i Lundegeilen 18 innviet 
med bønnesamlinger og mulighet for forbønn.

Velkommen til Lutheri 
i Gand kirke!            

I år er det 500 år siden Martin Luther i 1517 
skrev og gjorde kjent sine 95 teser (setnin-
ger). Dette ble starten på reformasjonen. 
Det vil vi markere! 
Alle, spesielt barn og ungdom, er derfor 
hjertelig velkommen til Gand kirke på 
Reformasjonsdagen tirsdag 31. oktober kl. 
15.17-20.17. Det blir mye forskjellig pro-
gram i løpet av disse timene;
Besøk «Martin Luther» i kirketårnet eller 
kanskje du heller vil se filmen om ham i 
ungdomssalen!  
   Lag din egen Lutherrose i Barnas rom 
eller skriv dine egne teser på døra i under-
visningsrommet. Ta en tur ut til speidernes 

middelaldertorg og pass også på at du får 
tatt lodd i vårt eget kakelutheri.  For en 
billig penge kan du kjøpe deg en enkel 
middag med middelalderpreg. Kanskje du 
får høre et av barnekorene synge etter at du 
har spist? Finn fram ditt beste reformas-
jonsantrekk – eller lag det nå! – det vil bli 
kåringer av beste kostyme og en Martin 
Luther- og Katharina von Bora look-alike-
konkurranse.  
Kl. 20.17 kan de som vil komme på en 
reformasjonsmesse med Gand kirkekor og 
Keryx, kirkekor fra Avaldsnes. 
Følg med på hjemmesidene våre og Face-
book for mer detaljert program!
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GAND KIRKEKOR – 40ÅR

        Tekst: Reidar Møller 
        (og Bengt Norbakken)

«Tirsdag 23.august 1977 møttes noen sanggla-
de i musikkrommet på Sandved skole, og 
Gand Kantori var en virkelighet med 15 med-
lemmer. Sopraner: Bodil Byberg, Ragnhild 
Bøe, Bodil Dalene, Inger Dalene, Aud Torill 
Hetland, Reidun Usken og Målfrid Øksnevad. 
Alter: Inger Haukelid, Eli Ingunn Hetland, Bir-
te Erica Holm og Siri Terland. Tenorer: Andor 
Brannsether, Viggo Bøe, Øyvind Bøe og Svein 
Eldøy. Bass og dirigent: Odd Sveinung John-
sen. Formålet for koret skulle først og fremst 
være å berike gudstjenesten. Repertoaret besto 
derfor av salmer og motetter» (direkte utav 
korets protokoll). 

Engasjert ledelse
Da at Mons Leidvin Takle ble tilsatt som orga-
nist i Gand menighet overtok han som leder 
og dirigent av koret. Etter Takle ble Margrete 
Børsand organist i Gand, og i hennes periode 
på orgelkrakken i hele 24 år hadde koret man-
ge dirigenter. Etter Børsand, som dirigerte i ett 
år, overtok Elsie Dramstad. Senere kom Jostein 
Myklebust, Torbjørn Krogedal, Brit Karin 
Wetteland, Viggo Fagerjord og til slutt Per Sig-
mund Rettedal som dirigerte i hele 15 år. Fra 
2007 har nåværende kantor Bengt Norbakken 
vært korets dirigent de siste 10 årene. 
I Gand kirkekor sine vedtekter står det i prg.1 
«Gand Kirkekor har som oppgave gjennom 
sang å tjene menigheten i dens gudstjenester 
og møtevirksomhet. Dette gjøres ved at koret 
framfører kirkesang i dens forskjellige former, 
arbeider for å føre videre kirkens toneskat-
ter og framelske en levende menighetssang, 
alt i samsvar med vår kirkes bekjennelse og 
ordninger».

Bekledning
Damene i Gand kirkekor brukte bunader 
under Gand kirkes innvielse 1.søndag i advent 
1978. Senere ble det bestemt at kirkekoret 

«Etter Aksjon Ansvar i Gand 
menighet oppnevnte Gand menig-
hetsråd våren 1977 et utvalg som 
skulle se på muligheten til å få 
dannet et kor i menigheten. Med 
i utvalget var Eli Ingunn Hetland, 
Leiv Oddvar Nessa og Ragnhild 
Bøe. Fungerende organist, Odd 
Sveinung Johnsen, sa seg villig 
til å dirigere koret». Dette er de 
første setningene i protokollen for 
Gand kirkekor.

skulle få sine egne korkapper (brune med 
burgunder og stolpe i front), noe som ble en 
realitet med god syhjelp av Yrkesskolen, samt 
finansiell støtte av Kirkeringene i Gand og litt 
fra byens to sparebanker. Kappene som ble 
tatt i bruk i desember 1981, hadde vi til 1986, 
da disse ble solgt/overtatt av Landås kirkekor 
i Bergen. Koret anskaffet seg da nye kapper 
(burgunder) som ble kjøpt i Sverige. Dagens 
grå kapper fikk koret i 2013.

Konserter og opptredener
Utenom ved gudstjenester i Gand kirke, 
Julebygda kapell og Ganddalen menighet har 
vi etablert en tradisjon ved at vi i mai hvert år 
avlegger Åse Bo- og aktivitetssenter og Lunde 
Bo- og aktivitetssenter et besøk hvor vi synger 
for og med beboerne der. Dette er gilde besøk 
som også beboerne setter stor pris på. Tidlige-
re hadde vi også faste besøk på Åna Kretsfeng-
sel, på Mossige Minde og Somaheimen.
Gand kirkekor har også vært arrangør av 
diverse korseminarer. Nevnes kan seminarene 
både med Trond Andersen og Per Oddvar 
«Skruk» Hildre, ved sistnevnte var det hele 200 
deltakere fra 12 forskjellige kor. Fra den store 
avslutningskonserten i kirken ble det gjort 
opptak til musikk-kassett.
Noe som også har vært utviklende for koret, 
er de mange konserter hvor vi bl.a. har hatt i 
samarbeid med panfløytisten Roar Engelberg, 
Caledonia Jazzband fra Oslo, Bajou Blue jaz-
zensemble (i Gand og Hinna kirker), Elisabeth 
Barstad (fløyte) og Goos ten Napel (orgel), 
Hanne Krogh, Ola Bremnes, Kari Bremnes, 
Kine Hellebust (i Gand og Jørpeland kirker) 
og Orstad Storband med solist Hege Kristin 

Kjærvoll (Gand og Hundvåg kirker). Koret har 
også hatt stor glede av samarbeid med Elim 
Brass og enkelte blåsere derfra og ikke minst 
Sandnes Symfoniorkester.
I 1983 takket koret ja på henvendelse fra 
Egil og Per Egil Hovland om å bli med på 
framføring av deres to messer «Oppstandel-
sesmesse» og «Pilgrimsmesse», sistnevnte 
også i St. Petri kirke. Koret har gjennom årene 
fremført flere musikaler/konserter. Den aller 
første som kan nevnes er musikalen, «Gjør deg 
ingen bekymring» av Göte Strandsjö . Senere 
framførte vi «Visst skal våren komme». Høsten 
2008 inviterte vi andre kor og sangere, og til 
sammen var vi 100 korister i fullsatt kirke når 
vi under Gand kirkes 30-årsjubileum fremføre 
«Den store stjerna». Andre framførte verk 
er «Händels Messias», «Mozarts Requiem», 
«Bachs Juleoratorium og «Secret Concert» 
av Duke Ellington. Høsten 2013 var Gand 
kirkekor hovedkor/vertskor ved fremføring av 
«Faures Requiem» i forbindelse med jubileum 
i Kirkesangforbundet. I mange år hadde vi 
årlige kortreff med korene i Sandnes, Lura, 
Høyland og Ålgård hvor vi besøkte hverandre 
og hadde en vesper (kveldsgudstjeneste) i åpen 
kirke som avslutning av kvelden. Vi håper på 
at disse treffene kan gjenopptas.

NRK på gudstjeneste
Både i 1983 og 1985 var koret med i ra-
diogudstjenester fra Gand kirke. I mange 
år var koret også fast innslag i menighetens 
konfirmasjonsgudstjenester både i Gand og 
Julebygda. Påsken 1994 ble alle 3 påskeguds-
tjenestene tv-sendt på NRK fra Gand kirke. 
Dette ble en utfordrende og kjekk opplevel-
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se for kirkekoret, med masse folk tilstede i 
kirken.
Høytidsgudstjenestene i Gand kirke, 1.påske-
dag og 1.juledag, er viden kjent i distriktet. Da 
fylles kirken til siste stol med forventningsfulle 
mennesker, både store og små. Dette skyldes 
også bidraget fra kirkekoret sammen med et 
orkester på 30-35 strykere og blåsere. 

Turer til inn- og utland
Weekender med korøvelse har vært beriken-
de - også sosialt. Et av de første stedene vi dro 
til var Kristiansand, en gjenvisitt til Vågsbygd 
kirkekor, og senere et minnerikt jubileumsbe-
søk til Kvitsøy kirkekor. Videre har vi vært på 
Nærlandsheimens Feriesenter – Kvednabekk, 
Utsyn Ungdomssenter på Finnøy, Nærlands-
parken, Lista flystasjon, Fidjeland Høyfjellsho-
tell og «Lakseslottet Lindum» i Suldal. 
Før sommer og feriepause arrangerer alltid 
koret et sosialt samvær hvor turen legges til et 
egnet sted i nærheten. Mange herlige minner 
fra eksempelvis Hovda Gård hvor hurtigbåten 
som henta oss på kaien i Sandnes og tok oss 
med innover i Ryfylke. Underveis minket det 
jo litt i rekekassen som stod på dekk mens 
båten pløyde sjøen innover fjorden. Andre 
steder vi har vært på Holmavatn Ungdom-sen-
ter, Arboretet, Tungenes fyr, Kvassheim fyr, 
Friluftshuset på Orre, Brekko Kapell og nå sist 
i Turistforeningens hus på Gramstad.
I 2014 dro kirkekoret på sin første utenland-
stur som gikk til Reykjavik på Island. En 
utrolig flott og minnerik tur hvor vi besøkte de 
kjente attraksjonene der, Geysir, Thingvellir, 
Blå lagune og Gullfoss. I Langholtskirkja had-
de vi korøvelse, og i Àskirkja fikk vi bli med i 
gudstjenesten. Stor opplevelse var det når vi 
også fikk anledning til å synge i den største 
kirken på Island, Hallgrìmskirkja – for en 
akustikk! Nå i 2017 hadde vi ny utenlandstur, 
som gikk til Berlin. Fint å oppleve denne byen 
som har vært todelt, men som nå har klart å 
bli samlet i «et rike». Her fikk vi gjennomfø-
re to minikonserter, først i Kaiser Wilhelm 
Gedächtnis Kirsche – en kirke som ble hardt 
skadet under bombeangrep i 1943, men som 
når er bygget opp igjen ved siden av det gamle 
klokketårnet, men i ny moderne utgave med 
blå glass-stein som byggemateriale. Den andre 
konserten hadde vi i St. Marienkirsche som er 
det eldste kirkebygg i Berlin og med en utrolig 

Gand kirkekor – 40 år
Jubileumskonsert i 

Gand kirke
1. oktober kl 19.30

akustikk. Disse to utenlandsturene er sterke 
og gode minner vi alle i koret bærer med oss 
videre.

Velkommen til korøvelse
Gand kirkekor har et godt samhold og et 
relativt stabilt medlemstall på cirka 35 som 
består av 14 sopraner, 13 alter, 5 tenorer og 4 
basser. Koret ønsker likevel nye mennesker 
som ønsker å synge, hjertelig velkommen til 
å bli med. Vi øver i kirken hver tirsdag fra 
kl.19.30 til 21.30 med innlagt pause. Ta gjerne 
kontakt med kantor Bengt Norbakken eller en 
annen i koret.

Æresmedlemmer
Andor Brannsether ble, når han sluttet i koret 
i 2004, utnevnt som 
æresmedlem i kirke-
koret, ettersom han 
hadde vært med fra 
korets etablering i 1977 
(27år). I forbindelse 
med 40-årsjubileet nå i 
2017 ble Reidar Møller 
utnevnt til æres-
medlem for lang og 
trofast tjeneste i koret 
gjennom 37 år. Han er 
fortsatt med på å holde 
liv i herrestemmene, og 
kirkekorets medlem-
mer håper at han blir 
med i mange flere år.

Jubileumskonsert
Søndag 1.oktober 
markeres 40års jubileet 
med en konsert i Gand 
kirke. Her vil det bli 
framført sanger fra 
korets tid gjennom 40 
år, så sett av den-
ne kvelden. Alle er 
hjertelig velkommen, 
spesielt også tidligere 
kormedlemmer. Det vil 
bli tatt opp kollekt som 
i sin helhet går til det 
nye orgelet i Julebygda 
kapell.

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet
- Lura Trykkeri
- Joker Julebygda
- Joker Sandved
- Lege Vidar Øksnevad
- Aarrestad Blomster
- Motorforum
- Lothe SJ Holding
- Osa Barnehage
- Credo visjon
- Kiwi Lundehaugen
- Multiblokk AS

Frimodig kirke er et nettverk som ble stiftet i 
mars 2017, og kom som en reaksjon etter ved-
taket som ble gjort på Kirkemøtene i 2016/2017 
om ny ekteskapslære. 
Nettverket vil gi støtte, veiledning og fri-
modighet til ansatte og frivillige medarbeidere 
som vil stå fast på kirkens klassiske tro. 
Nettverket ønsker å være en tydelig stemme 
innad i Den Norske kirke og gi råd og veiled-
ning når vi står i utfordrende situasjoner. Besøk 
gjerne hjemmesiden www.frimodigkirke.no 
eller facebook for å bli medlem eller finne mer 
informasjon.
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TID &
STED

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

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. Sam-
linger på torsdager i høst: 28.9, 3.10 (høsttakkefest 
i Domkirken), 24.10 og 30.11 klokken 18.30-20.00 i 
Gand kirke. Hjertelig velkommen til nye og gamle.

Stikk-innom
Stikk innom i kirkestua for alle pensjonister eller 
andre som er hjemme på dagtid. 
Samlinger hver torsdag kl 10-12.
Hjertelig velkommen! 

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 Jøran 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.

Tirsdager kl. 19.30-21.30, gand kirkekor. Voksne.
Dir. Bengt Norbakken. 
Kontaktperson for kirkekoret: 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. 

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

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

nikodemus kro (nikko)
Fredager kl. 20.00 Ungdomsklubb for ungdom 
mellom 13 og 18
Kontaktperson er Catti Eide 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

bønn og forbønn
Det blir gudstjeneste med tilbud om forbønn 10.9 
og 22.10. Følg med på hjemmesiden med hensyn 
til oppstart av “bønn for syke” på fredager. Det 
finnes flere bønnegrupper i Gand. Vil du være 
med? Kontakt Magne Bjåstad 51 60 38 43.

Døpte:
Gard Brekke
Thea Thorsen
Seline Solheim-Jåsund
Filip Stangeland
Jens Bakken Hjellestad
Torkel Åge Lunde Hoddevik
Anette Vagle
Adrian Jacobsen
Håvard Øglænd
Marcus Bjordal-Hagli
Håkon Vagle
Elvira Berge
Ole Gunnar Folkvord
Aksel Kjelstadli
Gabriel Nevland
Emilie Lund
Annélia Hansen Haugen
Astrid Turøy Skagen
Emil Vatne
Maia Vaule

Døde:
John Oddvar Nilsen
Gustav Vilhelm Kårevik
Kari Aabrekk Stangeland
Bengt Tjøtta
Magnus Espedal
Martin Holmen
Kjell Kvaleberg
Jenny Konstanse Frafjord
Jan Nygård
Kari Ramsland
Magnus Sola
Gunleiv Levang
Liv Sørbø
Bjørg Marit Aase
Marianne Berntsen Skarås
Ragnhild Bøe
Johannes Line
Esther Nielsen
Anny Laila Høyvik
Karen Tjemsland

Vigde:
Karoline Øglænd Ravndal og Tor 
Kristian In’t Veld
Mary Darko og Erlend Wersland
Marita Baklund og Daniel Farbood 
Takvam
Hanne Marie Skadberg og Lars Ivar 
Røed
Karoline Haugen og Inger Therese 
Haugland
Inger Sofie Sagland og Gisle Morten 
Hetland
Chansara Hin og Rikard Ollestad 
(Velsignelse)
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..når du hører ordet «dugnad» 
        Tekst: Hanne Bolstad 
        Foto: privat

Duge!
Ordet «å duge» - beslektet med norrønt dug-
naðr, betyr noe i retning «hjelp, god gjerning».
Et raskt google-søk på definisjonen av «dug-
nad» viser oss: «…frivillig felles innsats, uten 
betaling, for å hjelpe en nabo eller andre med 
et arbeid som man vanskelig kan greie alene. 
Gammel norsk skikk. Deltagerne trakteres gjer-
ne med mat og drikke…»
Mange får frysninger når de hører ordet 
dugnad. Jeg våger her å kaste ut en påstand; at 
yngre får verre frysninger enn eldre. Kanskje 
fordi de forbinder det med de nymotens begre-
pene «kjøpe seg fri», «tjene penger på dugnad», 
«plikt/frivillig tvang». Kanskje assosierer de 
dugnad med at de må selge kun fem tonn kjeks, 
åtte julekalendere og 114 ruller dopapir. Noens 
forståelse av ordet dugnad er synonymt med 
«må stå vakt på ULF-kamper», «må sope i 
skolegården», «må bake ørten boller»…

Utedugnad i kirken
Når kirken inviterer til dugnad, er det uteluk-
kende basert på den opprinnelige meningen 
av ordet;
Man stiller opp frivillig sammen med andre i 
nabolaget, for å hjelpe med utendørs vedlike-
hold av et bygg og en hage som vanskelig kan 
holdes av noen få alene. De som kommer, får 
tilbud om et varmt måltid. Måltidet er for øvrig 
også tilberedt av folk på dugnad, våre frivillige 
medarbeidere.

Gruppearbeid
Vedlikeholdsgruppa; også kjent som vakt-
mesterne, gjør de usynlige, men ubeskrivelig 
nødvendige jobbene. Oppdragene er små i seg 
selv, men det merkes veldig godt dersom de 
ikke blir gjort.
Gand kirke er velsignet med om lag 20 per-
soner i Vedlikeholdsgruppa, som har ansvar 
både inne og ute, året rundt; de sjekker sluker 
på taket, vasker vinduer, luker i bed og klipper 
roser. De skifter lyspærer, fester løse dørhånd-
tak og fjerner stearin-søl. Og mere til!

Nostalgi, glede og nytte
Du har nok vært med selv, og jobbet sammen 
med foreldre eller naboer på en eller annen 
dugnad. Det som er et faktum, er at alle jeg 
spør husker mer positivt enn negativt! De ser 
tilbake med en følelse av nytte, samhold, glede, 
og den gode stemningen! Barna i skolegården 
som vasket vinduer og ble våte på armer og 
bein, men som synes det var gøy å hjelpe til! 
Han som kjørte naboene ut til flyplassen så de 
slapp taxi. Barn, foreldre og besteforeldre som 
sammen bygde idrettshus, kirker, tribuner og 
båthavn. Parkeringsvakten utenfor skolen som 
fikk trygge hverdagen til barna. 
Ethvert frivillighetsoppdrag du har tatt på deg, 
er en dugnad! Selv Kong Harald skryter av 
Norge som ble bygget på dugnad etter krigen. 

Neste dugnad utenfor Gand kirke er 
onsdag 4. oktober mellom klokken 
13.00 og 19.30. Kom når det passer. 

God og varm hjemmelaga mat serveres rundt 
kl. 16.30. Du er hjertelig velkommen!
Gand kirke inviterer til ryddedugnad utendørs 
to ganger i året. Det er Gutta Krutt i Vedlike-
holdsutvalget som står bak invitasjonen. De 
handler inn nødvendig materiale, planlegger 
prosjekter (samt gjennomfører mange av disse 
prosjektene selv), og setter sin lit til at soknets 
innbyggere stiller opp. Utvalget består av 
Tharald Brekne, Audun Stokka, Olav Friestad 
og Svend-Erik Fjordholm. Daglig leder Hanne 
er sekretær.
Utenom dugnaden utenfor kirken har vi flere 
innendørs tjenester som utføres av frivillige 
medarbeidere. Dersom du er nysgjerrig på 
disse, kan du lese mer på www.gand.no eller ta 
kontakt med en ansatt i kirken (se kontaktinfo 
i dette bladet).

Barna som levde da, er nå godt voksne, og de 
fortsetter å bygge landet! Eventuelle negative 
assosiasjoner knyttet til dugnad er tabloi-
doppslag, for det er de positive minnene som 
vinner!

Av og til treffer man nye!
Er du ny i området? Byen? Landet? Trenger du 
et nytt miljø? Vil du være til nytte? Møte nye 
mennesker? Å bidra med frivillig arbeid, eller å 
stille opp på en dugnad noen ganger i året, er et 
fabelaktig virkemiddel for å bli kjent med nye 
folk, og med nye sider av deg selv!
Det å jobbe side om side med han med tatove-
ringer over hele kroppen kan virke fremmed og 
ubehagelig, men så snakker dere sammen – og 
så finner du plutselig ut at han er nabo med 
hun gamle venninna di! Det å våge seg ut på et 
arrangement alene, komme inn døra og våge å 
si hei til fremmede, kan være utfordrende for 
mange. Det er heldigvis sjelden man taper noe 
på det.
Min anbefaling til deg, er å be om en tjeneste 
som du kan bidra med! Det er ofte lettere å 
komme i kontakt med noen når du har et kon-
kret oppdrag du skal gjennomføre. 

Du er invitert!
Invitasjonslista til dugnadene våre er lang. Her 
i Gand Sokn bor det om lag 13.000 mennesker! 
Tenk så moro om alle kom gående til dugnad 
samtidig! Da hadde dugnaden vart i 5 minutter, 
og resten av ettermiddagen hadde vi snakket 
om alle de felles bekjente vi sikkert har!
Er du en av dem som ukentlig bruker kirkens 
parkeringsplass til levering og henting av barn? 
Parkerer du sykkelen i svalgangene til kirka 
før skole eller trening? Går du forbi på vei til 
butikken eller bussen? Er du innom dørene til 
kirka i løpet av året for å delta på arrangemen-
tene og gudstjenestene?
Hvis du kan svare ja på et av disse spørsmålene, 
da er du invitert til dugnad! Da er du «en nabo 
eller andre», som kan være med å gjøre en god 
gjerning uten betaling.

Dugnad- Luke bed gir grobunn for gode samta-
ler mellom sokneprest og daglig leder.

Dugnad-Roser klippes av drevne fagfolk.

Dugnad-Barn og voksne i arbeid.
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Nytt orgel i 
Julebygda

        Tekst: Ingelin H. Norbakken
        Foto: Ingelin og Bengt Norbakken

Det er stor stas at mange av bygdas folk 
og andre interesserte titter innom og viser 
interesse for skifte av orgelet. 

I august og september jobbes det hardt i Julebygda kapell. Etter endt 
rydding av galleriet 10.august der 16 ivrige dugnadsfolk var samlet, er 
nå orgelbyggerne fra Tyskland godt i gang med bygging og etter hvert 
intonasjon og stemming av det nye orgelet. 

Det skjer i 
Julebygda:
Loppemarked og Auksjon i Julebyg-
da Grendahus 
9. september kl. 11.00.
Lopper kan leveres fredag 8. september. 
Vi tar i mot det meste, men ikke klær. 
Kontanter aksepteres, og Vipps for større 
kjøp. Kontaktperson er Harald Byberg 916 
21 275.Velkommen til en god handel!

Dametreffet i Julebygda kapell 
starter opp 13.september kl.19.00 
Joar Mæland vil fortelle om arbeidet han 
har vært med på i Bali. Han var først på 
bibelskole og så var han på et barnehjem 
etterpå. Vi vil ha en utlodning hvor penge-
ne går til barnehjemmet i Bali.
Andre datoer i høst: 25.okt kl.19.00 og 29. 
nov kl.? Velkommen til kjekke samlinger i 
høstmørket!

Pensjonisttreff på 
Malmheim Bedehus 
lørdag 30. sept. kl. 14.00
Jorunn Kydland snakker om emnet Folk 
fra Bjerkreim (Vaulafolket) som flyktet 
fra tyskerne. Hun har også skrevet boken 
«Vaulafolket på flukt fra Gestapo».
Mat og drøs. Velkommen!

Bedehusbasaren på 
Malmheim bedehus 
26. okt. kl.19.00. Andakt av Bernard Peder-
sen og sang av sanggruppen «Glede» fra 
Sviland.
Velkommen til alle!

Innvielse av nytt orgel i kapellet 
blir i månedsskiftet november/desember. 
Mer info om dette kommer i neste menig-
hetsblad.

Julebygda - Dametreff på besøk til Køhlergården.

SOS
MELDING
SOS

SOS
CHAT
SOS SOS

MELDING
SOS

SOS
CHAT
SOS

SOS

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Noen som ringer tenker på å ta sitt eget liv, 
andre er usikre, ensomme eller redde.

Noen trenger bare å slå av en prat. 

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

Om du har lyst å sikre deg en bit av det gamle 
orgelet er det mulighet for det på loppemarke-
det i Julebygda Grendahus lørdag 9.september. 
Orgelet står klart i løpet av høsten og skal 
innvies med flere konserter og en skikkelig 
festgudstjeneste 3.desember.

 Jon Eide Risdal og Bengt Norbakken beun-
drer sitt rivearbeid.

Tunge tak og gode resultater.

Gabbi stilte med varm mat fra Jokerbutikken.

Det nye orgelet ble levert stykkevis og delt.
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MIDTi 
    høst 
2017
MIDTi0: Oppstart av babysang: 
Gand kirke ons. 30.08. Ganddal tors. 
7.sept. 
Dåpskurs disse onsdagene: 27.sept., 
25.okt. 29.nov. (13.des.)

MIDTi4: Utdeling av barnebibel søn. 
17.sept. i Gand kirke for barn f. 01.07. 
-31.12. 2013. Sandved og Stangeland. 
Fireårsfest tors. 14.sept.

MIDTi4: Utdeling av barnebibel søn. 
22.okt. i Julebygda Kapell for 2013-kullet 
fra Julebygda og Soma. Fireårsfest onsdag 
18. okt.

MIDTi4: Utdeling av barnebibel 
på Lundehaugen ungdomsskole søn. 
29. okt. For barn på Ganddal f. 01.07. 
-31.12.2013. Fireårsfest tors. 26. okt.

MIDTi7: Miljødetektivdag fred.17.
nov. (Skolens planleggingsdag) i Gand 
kirke 
for 2010-kullet i hele sognet. 

MIDTi9: Amigos. Gand kirke lør. 30. 
sept. for 2008-kullet i hele sognet.

MIDTi11: LysVåken på Lundehau-
gen ungdomsskole lør. 16. – søn. 17. sept. 
Overnatting i lavvo for 2006-kullet på 
Ganddal. 

MIDTi11: LysVåken i Gand kirke 
lør. 28. – søn. 29. okt. for 2006-kullet på 
Sandved og Stangeland.

MIDTi11: LysVåken i Julebygda 
kapell 18.-19. november for 2006-kullet 
på Soma og Malmheim.

For alle arrangementer gjelder: For mer 
informasjon 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. 

Dette verset fra Bibelen har nok inspirert 
mange opp gjennom årene til å være med som 
ledere i søndagsskolearbeid, barnegrupper, 
ungdomsklubber og mye annet kristent arbeid. 
Etter at Stortinget i 2003 vedtok en trosop-
plæringsreform for Den norske kirke, har 
mange også hatt mulighet til å være med på å 
gi evangeliet videre til barn og unge gjennom 
lokale trosopplæringstiltak.

Siden opplæring i kristen tro ikke lenger er en 
del av skolens pensum, er det viktig at vi som 
kirke tar på alvor ansvaret og mulighetene vi 
har til å lære barn og unge trosinnholdet i bi-
belhistoriene, hjelpe dem til å be og ikke minst 
gi videre håpet vi kristne bærer med oss.
 

Barn har en iboende tro fra de er helt små, og 
trenger åndelig næring. Gudsbilde og en op-
pfatning av hva som er rett og galt er stort sett 
ferdig formet før barna er 9 år. De fleste tar 
imot Jesus før de fyller 13 år. Trosgrunnlaget
er stort sett på plass før de fyller 14 år.

(Kilde: George Barna, Barna Group/ Search Institute 
USAhttps://www.barna.com)

Det er allerede utrolig mange flotte frivillige 
som er med i trosopplæringen i Gand sokn. 
Noen hjelper til med utsendelse av invitasjon-
er, noen er med på kjøkken, noen underviser, 
noen leker, noen rydder – på hvert trosop-
plæringstiltak er det mange ulike oppgaver. Alle 
oppgavene er viktige og vi trenger stadig nye 
frivillige.  Hva kan passe for deg?
På noen av trosopplæringstiltakene trengs det 
flere frivillige enn på andre, gjerne fordi vi har 
mange deltakere eller opplegget går over flere 
timer. I høst og vinter har vi fire store  tiltak 
som vi ønsker å «reklamere» for:

«Lær den unge veien han skal gå, så for-
later han den ikke når han blir gammel.»
(Ordspråkene 22,6)

LYS VÅKEN i Gand 28.-29. oktober
LYS VÅKEN i Julebygda 18. -19. november
LYS VÅKEN er et tilbud til 11-åringer (6. 
klasse). Barna tilbringer lørdagen i kirka, over-
natter i kirka og er bl. a. med på å forberede 
søndagens gudstjeneste. Frivillige oppgaver 
inkluderer våken brannvakt (2-3 timers økter 
gjennom natta), undervisning, kjøkkentjeneste, 
registrering, fotografering, gruppeledere til 
gudstjenesteverksted (musikk, drama, dans, ba-
kegruppe, bønnevandring osv), miljøarbeidere. 
Her er noe for enhver smak og evne!
 
Miljødetektivdagen fredag 17. november – 2. 
klassingene blir invitert til å tilbringe hele 
dagen i kirka og familiene blir invitert til 
fellessamling og middag på slutten av dagen.  
Her trengs det frivillige til bl.a. å gå tur med 
barna, være i miljøet når barna leker, kjøkkent-
jeneste, hjelpe til med formingsaktiviteter, sette 
opp bord i menighetssalene og andre praktiske 
oppgaver.
Tårnagenthelg lørdag 27. januar – 8-åringene 
inviteres til en hel lørdag i kirka og er også 
med i gudstjenesten søndag. Oppgaver på 
dette arrangementet er bl.a. tårnvakter (barna 
får tilbud om å gå til topps i kirketårnet!), 
gruppeledere når barna går på oppdagelsesferd 
i kirka, undervisning, registrering, gruppe-
ledere til gudstjenesteverksted, kjøkkentjeneste 
og rydding. 
Vi ønsker å oppfordre alle foreldre, foresatte, 
faddere og besteforeldre til å være bevisste på at 
opplæringen i kirken er mer enn et fritidstilbud 
og at den opplæringen barna får i kirka kan 
være med på å utruste dem for resten av livet! 
Barna får komme med hele seg, de får bli kjent 
med Gud og de får være i et kristent fellesskap. 
Vi håper at alle som har barn som har vært på 
våre trosopplæringstiltak snakker varmt om 
dem og anbefaler dem til andre.



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: hb324@kirken.no
51 60 38 44 / 928 49 086

Günther Theiss 
Sokneprest
E-post: gt824@kirken.no
51 60 38 48 / 474 53 243

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

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

GanD mEnIGhETSbLaD

ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

redaksjonskomite: : Sølve Braut, Ingelin 
Norbakken, Øystein Bjaanes Lemvik, Elin Wetås Jara, 
Hanne Bolstad.
Forsidefoto: Ingelin Norbakken

Bankgirokonto: 3250.07.05093trykk: 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

Frist: 26. oktober.
Utgivelse 9. november.

 www.Gand.no

Bjarne Helland  
Leder menighetsutvalget i Ganddalen menighet
e-post: bjarne.helland@lyse.net 
901 95 859

Astrid Harbo
Prostiprest/menighetsprest Ganddalen menighet: 
E-post: ah659@kirken.no
975 06 151

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

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

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

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

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

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

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf: 469 11 151
E-post: sv847@kirken.no

jUlebygda 
kapell

Aurora Bakken
Kirketjener:  454 07 627

Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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



Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn. Fokus på TV-aksjonen: UNICEFs 
arbeid for å gi utdanning til barn rammet 
av krig og konflikt. Günther Theiss.  Bengt 
Norbakken.  Elim brass. Takkoffer til TV-
aksjonen.  Søndagsskole.  Mini-KRIK. 

Søndag 29. oktober – Bots- og bønnedag.  
Luk. 13, 22-30
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. 
Midti-11, Lys Våken.  Kristine Skree 
Kristiansen.  GGjr. Takkoffer til CRUX. 
Kirkekaffe. Mini-KRIK.

NB! Tirsdag 31. oktober – 
Reformasjonsdagen – Joh. 1, 16-17
Kl. 20.17!   Reformasjonsmesse. Tema 4: 
Rettferdighet er ikke til salgs. Günther Theiss. 
Bengt Norbakken. Gand kirkekor og Keryx - 
kirkekoret fra Avaldsnes menighet.

Søndag 5. november – Allehelgensdag – 
Matt 5, 1-12
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss. Bengt Norbakken. Magne Bjåstad. 
Naho Nyauki, fiolin. MIDTi3: Sprell levende. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Søndagskole.  
Mini-KRIK

Kl. 19:00 Allehelgensamling. Günther 
Theiss, Astrid Harbo, Magne Bjåstad og 
Bengt Norbakken. Sang av Marianne Mæland 
Rettedal og Per Sigmund Rettedal.

Søndag 12. november – 23. s. i 
treenighetstiden – Mark. 10, 28-31
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 KRIK-gudstjeneste med dåp og 
nattverd.  Günther Theiss.  Bengt Norbakken.  
Musikere. Takkoffer til KRIK. Søndagskole.  

Julebygda kapell
Søndag 10. september- 
Vingårdssøndagen/14. s. i treenighetstiden 
– Matt. 20, 1-16
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  Ludvig 
Bjerkreim.  Takkoffer.  Søndagsskole.
Kl. 13:00 Dåpsgudstjeneste.

Søndag 24. september – 16. s. i 
treenighetstiden – Mark. 7, 31-37
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Tormod Vassbø. 
Gullkonfirmanter. Storband.  Søndagsskole. 
Takkoffer. 

Søndag 8. oktober - 18. s. i treenighetstiden 
– Matt. 8, 14 – 17 
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Kristine 
Skree Kristiansen.  Takkoffer.

Søndag 22. oktober – 20. s. i 
treenighetstiden – Joh. 11, 1-5
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Kristine 
Skree Kristiansen. Midti-4: Utdeling av 
barnebibel. Høsttakkefest.  Bygdekvinnelaget.  
Takkoffer. 

Søndag 5. november – Allehelgensdag – 
Matt 5, 1-12
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd og 
dåp.  Kristine Skree Kristiansen.  KRIK.  
Søndagskole. Takkoffer til KRIK Julebygda.

Ganddalen menighet
Lundehaugen Ungdomsskole kl. 11.00 
Velkommen til kirkekaffe etterpå.

Søndag 17. september - 15. s. i 
treenighetstiden – Matt. 7, 24-28
Familiegudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo.  MIDTi11 – LysVåken deltar. 
Takkoffer.  

Søndag 1. oktober – 17. s. i treenighetstiden 
– Joh. 11, 17-29
Bønne- og takkegudstjeneste med dåp.  Astrid 
Harbo. Søndagsskole.  Takkoffer.

Søndag 15. oktober – 19. s. i 
treenighetstiden – Luk. 20, 45-21,4
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Takkoffer.

Søndag 29. oktober – Bots- og bønnedag.  
Luk. 13, 22-30
Familiegudstjeneste.  Astrid Harbo.  MIDTi4: 
Utdeling av 4-årsbibel.  Takkoffer.

Søndag 12. november – 23. s. i 
treenighetstiden – Mark. 10, 28-31
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Takkoffer.  
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Gand kirke
Kirkeskyss til Gand kirke de fleste søndager 
(unntatt skolens ferier). Ring 51 60 38 43 
mellom 10.00 og 10.15 den søndagen det 
gjelder, så kan du bli hentet og kjørt hjem 
igjen etterpå.  Velkommen til kirkekaffe hver 
søndag.

Søndag 10. september – Vingårdssøndag/14. 
s. i treenighetstiden – Matt. 20, 1-16
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn.  . Fokus på Misjonsprosjektet. 
Leif Johannes Netland, Bengt Norbakken, 
Magne Bjåstad. Band og GG. Takkoffer til 
menighetens misjonsprosjekt. Søndagskole.  

Søndag 17. september – 15.s.i 
treenighetstiden – Matt. 7, 23-28
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med dåp. Tema 
2: Skaperverket er ikke til salgs.  Midti-4 - 
Utdeling av barnebibel. GGmini. Tormod 
Vassbø, Bengt Norbakken. Takkoffer til 
andre. Mini-KRIK.

Søndag 24. september – 16. s. i 
treenighetstiden – Mark. 7, 31-37
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo.  Bengt Norbakken.  Magne Bjåstad. 
Espen Behrens, trompet. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.  Søndagskole.  Mini-
KRIK.

Søndag 1. oktober – 17. s. i treenighetstiden 
– Joh. 11, 17-29
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  Tema: 
Menighetsgrupper og ungdomsarbeidet. 
Ludvig Bjerkreim, Bengt Norbakken.  
Kirkekoret. Takkoffer til andre. Søndagsskole.  
Mini-KRIK.

Søndag 8. oktober – 18. s. i treenighetstiden 
– Matt. 8, 14 - 17
OBS: Kl. 11:00 Gudstjeneste i Julebygda 
kapell.  
Kl. 19:00 Kveldsgudstjeneste (Gand) med 
nattverd.  Tema: Psykisk helse. Kristine Skree 
Kristiansen.  Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 15. oktober – 19. s. i 
treenighetstiden – Luk. 20, 45-21,4
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Tema 
3: Frelsen er ikke til salgs. Kristine Skree 
Kristiansen.  Magne Bjåstad.  Takkoffer til 
menighetsarbeidet.  

Søndag 22. oktober – 20. s. i 
treenighetstiden – Joh. 11, 1-5
Kl. 10:30 Bønn i kirken

Internasjonal gruppe 
for kvinner og barn har samlinger ca 
en torsdag i måneden fra kl 17-19. 
Se datoer og mer info om dette på 
gand.no  Kontaktpersoner Ragnhild 
Mestad ( 40406012) og Annbjørg 
Kvarstein




