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«Ikke bygg flere kirker!»

«Bygg basseng i 
Gandsfjorden!»

«Fyll heller hull i veiene»

«Gjør heller noe med 
eldreomsorgen!»

«Dere sliter jo med å fylle 
kirkene vi allerede har i 
Sandnes!»
 
Den siste måneden har jeg og alle 
medarbeidere i alle Sandnes-kirkene 
hatt opptelling av alle aktivitetene og alle 
personene som er innom i kirkene, og 
det totale tallet er helt enormt høyt! Mye 
høyere enn du aner, du som kanskje ikke 
går i kirken til vanlig.

Idretten og kirkene er de to aktørene som 
har flest frivillige og aktive medlemmer i 
Sandnes.

Er det ikke OK at både barn og voksne 
har et sted å gå i helgen og etter skolen, i 
tillegg til fotball og friidrett?

Altså, det brukes i disse dager mye pen-
ger på å pusse opp ’Ruten’ men jeg tviler 
på det gjøres for at ungdom og rus skal få 
et finere møtested?

Nei, vi sliter IKKE med å fylle kirkene.
Stol på meg, eller kom innom selv så skal 
du få se.

Hanne Bolstad
Daglig leder

Klokka vert stilt. Ute går vêret frå 
haust til ... haust. Meir haust. Mørket 
er meir til stades i kvardagen. Men 
dette merker ein ikkje inne i kyrkja 
denne sundagen. Det er familiegud-
steneste, 11-åringar har vært Lys 
Våken i kyrka i natt, og den nye 
kapellanen Håvard, verkar trygg der 
framme ved alteret. 

           Tekst: Øystein Lemvik
           Foto: Privat

Kyrkjelydsbladet har tenkt å snakke med han; 
det er ein av grunnane til at journalisten er i 
kyrkja i dag. For ein ny prest, det er nyhende 
som me må ta tak i. Presten er jo ein ganske 
sentral person i det som skjer i kyrkja. Han bør 
kyrkjelyden verte kjent med.

Så, kven er du? spør eg. Greitt å starte med eit 
lett spørsmål.
* latter * - Ja, kva meiner du med det? Eg er 
Sandnes-gut, frå Sandvigå. 32 år, gift, far til 
ei – to om ikkje lenge – er det noko slikt du 
tenkte på?

Eg kan vel innrømme at spørsmålet kunne vore 
betre. Men det fungerer jo som ei innleiing, 
eg får nokre greie opplysningar om den nye 
presten. 
- Sandnes var der eg budde til eg vart 17, held 
Håvard fram. Då starta eg på internatskule, på 
Lundeneset. Etter at eg var ferdig med vidar-
egåande, reiste eg til Bibelskulen i Grimstad, 
først som student, deretter i team. Så gjekk 
turen til Oslo og tre år med teologistudier, før 
eg underviste på BiG eit år, og så kom dei siste 
tre åra med teologi.

Teologi, ja. Studiet, yrkesvalet. Kvifor valte du 
å studere teologi, spør eg. 
- På ein måte har det vore naturlig. Både 
morfar og far var forkynnarar i Normisjon – 
det vil seie Indremisjonen. Så eg hadde ein del 
kunnskap om korleis det kunne vere. Sjølv har 
eg vore mykje på leir på Horve då eg var yngre, 
men det var vel ein lærar på Lundeneset som 
fyrst stilte spørsmålet konkret – om eg kunne 
tenke meg å verte prest. På den tida hadde eg 

– Møt vår nye prest i soknet, Håvard Høie

Den heimvendte 

sonen
meir ein ide om å starte butikk eller noko, men 
han appellerte til meg, tanken på prestegjernin-
ga.

Så tenkte eg at eg ville studere – eg var såpass 
interessert i faget at eg ville gå djupare inn i det 
enn ein kan som forkynnar. Det angrar eg ikkje 
på. Eg fann – og finn – det spennande, faget. 
Bibelfag og kyrkjehistorie spesielt, kan hende, 
men det er ikkje til forkleinelse for andre delar 
av faget.

Kva var det som gjorde at du søkte stillinga i 
Gand?
- Vel, då eg vaks opp i Sandnes var Gand kjent 
for å ha eit godt ungdomsarbeid. Vitalt var ryk-
tet. Kyrkjelyden hadde óg ord på seg for å vere 
ein stad med mykje aktivitet, stor misjonsglød. 

Eg arbeidde fyrst i Harstad, eg var prostiprest 
i Trondenes prosti i tre år. Mens familien auka 
i tal, ville me flytte på oss, nærare familie og 
besteforeldre. Mine foreldre bur framleis i 
Sandvigå, kona er frå Madla. 

Eit år hadde eg stilling som trusopplærar i 
Hommersåk, i Riska kyrkje. Men eg kjente då 
at eg ville trivest betre som prest. Og så kom 
stillinga i Gand. Me budde i byen, eg hadde 
høyrt mykje godt om Gand, og eit par stykk 
oppmoda meg til og med om å søke. Det er 
kjekt, det, å verte sett pris på. 

Og no har du jo vore her eit par månader. Kva 
tenkjer du så langt?
- Det har vore kjekt. Eg opplever ikkje at eg 
heilt har oversikten enno, det er mange folk i 
soknet og kyrkjelyden. Kan hende eg har meir 
oversikt i Julebygda enn her i Gand kyrkje så 
langt. Men kjekt har det heilt klart vore.

Julebygda, ja. Det er vel slik at du har ein del 
ansvar der? 
- Ja, det har eg. Gudstenestane der ute er i 
hovudsak mitt ansvar, gudstenestekomiteen, 
samarbeidet med dei som går der. Siri hjelper 
og til der, med Stjernekoret. Og me samarbei-
der med bedehuset om barne- og ungdomsar-
beidet. Eg kjenner nok den delen av kyrkje-
lyden betre enn Gand så langt, men eg føler 
meg ny der óg.

Det er jo ein del dåp der ute. Kan hende er 
kyrkjebygget noko av grunnen, den minnar om 
ei koseleg, landsens engelsk kyrkje. Det kan jo 
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Del raust av 
den store gleden
Kan det bli for mye av det gode? Evan-
gelium betyr «Godt nytt». Noe nytt har 
skjedd i vår tid, selv om det er over 2000 
år siden. Det er like enestående som at 
verden ble skapt. Gud ble menneske. 

Noen har båret ordet om dette fram til 
oss. Det startet med engelens ord: «Jeg 
kommer til dere med bud om en stor 
glede, en glede for hele folket». 

Evangelistene vil ikke være nøytrale, de 
vil påvirke til tro. Matteus kaller Jesus-
barnet Immanuel, Gud med oss. I dette 
navnet ligger hele juleevangeliet, både 
sånn at Gud ER med oss, og at Gud er 
MED oss. Navnet blir en slags program-
erklæring. Gud sier: Nå er jeg med dere 
samme hva som skjer. Et ekko av disse 
ordene finner vi i dåps- eller misjonsbe-
falingen der Jesus sier: «Se, jeg er med 
dere alle dager.»

Dikteren Heinrich Böll var ingen 
kirkevenn, likevel sa han: «Jeg tror at en 
verden uten Kristus ville få selv ateistene 
til å lengte etter ham. Hvem andre kan 
slik som ham lokke fram det beste i oss: 
Omsorgen for det svake, troen på at det 
nytter, at det går an å begynne på nytt.» 
«Verden var aldri helt forlatt», synger 
artister, skolebarn og menigheter i 
førjulstida. Takk Gud for det!
Bevegelsen startet med engelens ord 
«Jeg kommer til dere med bud om 
en stor glede». Nå beveger Ordet om 
gleden oss videre inn i mange spørsmål 
og ut i hverdagene. Hvordan lever vi 
evangeliet ut, hvordan deler vi tro?
Nei, det kan ikke bli for mye av det 
gode! Del raust av troen. Del raust av 
gleden. Det du gir, gjør deg rikere.

Med ønsker om en velsignet julehøytid!

Andakt av Biskop Anne Lise Ådnøy

Håvard med datter Hanna og kone Maria som venter deres andre barn.

vere ein av årsakene til at ho er brukt mykje til 
dåp og vigsel. 

Gudsteneste er jo ei vanleg oppgåve for dei 
fleste prestar. Har du andre oppgåver òg?
- Familiearbeidet ligg hjå meg. Og menighets-
gruppene. Det er blant dei oppgåvene der eg 
ikkje har full oversikt enno. Men me har, om eg 
hugsar rett, over 20 menighetsgrupper her og i 
Ganddalen (journalisten ber om orsaking for at 
det står «menighet» i staden for kyrkjelyd her).

Far min har fortalt at Gand var tidleg ute med 
menighetsgrupper, så det er etablert arbeid eg 
går inn i der. Og eg har som filosofi at eg ikkje 
skal inn og endre med ein gong heller, eg har 
meir tru på å fyrst sjå og høyre korleis det er 
no, kva som fungerer godt, om leiarane har 
tankar om noko som bør endrast på. Når eg 
er godt kjent med arbeidet, har eg kan hende 
forslag til kva som kan vere annleis. Men fyrst 
lære kva som er.

Eg tenkjer likt om familiearbeidet. Der har eg 
vore med på ei Åpen Familie-samling, og eg 
fekk med meg familieleiren til Liland òg. Det 
var bra – det er godt å ha sjansen til å drøse 
med folk, å ha tid til det, å verte kjent. 

Her kjem det meg i hug at eg har jo «juksa» 
litt, sidan eg faktisk har snakka med prest-
en før – både etter ei gudsteneste, og heime 
hjå meg ein kveld ein krets mannfolk spelte 
brettspel. Og det slo meg at du var flink til å 
drøse, og lett å drøse med.
Det er jo noko som er kjekt med prestetenesta 
det – det er opning for å gå med kaffikoppen 
og snakke med folk. Og eg trivst med det eg 
– barnefamiliar, Stikk innom-gjengen – det er 
kjekt uansett.

Det må jo vere positivt å finne noko ein trivst 
med i jobben. Kva er det du trivst best med, 

om eg kan spørje?
Det er forkynnelsen. Om det er gudsteneste, 
bedehus, Lys Våken, andre stader – det er ikkje 
det viktigaste. Men det å formidle Guds ord, 
det er spennande! 

Det er vel og den største utfordinga, trur eg. 
For ein skal jo ikkje berre snakke, men ein skal 
formidle noko sant, samstundes som det helst 
skal treffe folk som høyrer på ein måte som er 
relevant for dei i kvardagen. Så det er jo krev-
jande, men samstundes ei kjekk utfordring. 

Med dei førebuingane som skal til, får eg jo 
dessutan sjansen til å lære meir sjølv. Og det 
sett eg pris på. 

Det er mange gode svar her, synest eg. Men 
kva gjer du når du ikkje er prest, når du skal 
slappe av? Om nå foreldre med små born kan 
slappe av, då.
* latter * - Eg får tid til å slappe av, eg. Når dot-
tera søv, kan eg roe ned. Og då roer eg gjerne 
ned med eit naturprogram på fjernsyn. Eller 
høyrer på podcast. Eg trivst godt i naturen, og 
eg likar å gå tur. Om eg ein gong gir meg som 
prest, kunne eg jobba for Turistforeininga.

Eller eg ser fotball.

Tur – Sokneprest Astrid går tur, og tidligare 
sokneprest Günther såg fotball. Vel, Liverpool 
i alle fall… 
- Vel, det har alltid vore Liverpool for meg òg.

Hmf. Skulle tru det stod i stillingsutlysinga, ei-
gentleg. Men eg takkar for intervjuet uansett.
 
Håvard er som sagt lett å prate med. Når me 
rundar av, er me nesten åleine igjen i kyrkja. 
Journalisten er takksam for tida han har fått, 
og går ut i haustdagen med ei god kjensle for 
framtida. 
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Uke 49: 

Mandag 2. desember kl. 17.30 
– «Stille natt, Hellige natt» med 
Rune Larsen & co i Gand kirke.
Billettsalg: ticketmaster 
– skan QR-koden

Søndag 8. desember kl. 10.00 
– Søndagsskolens adventsfrokost 
i Gand kirke, med julevandring 
og juleverksted under gudstjenesten. 

Søndag 8. desember kl. 14.00 
– Bli med Åpen familie på 
Søndagstur for hele familien. 
Følg med på facebook for detaljer. 
Skan QR-koden for å komme 
til Åpen Familie på facebook. 

Søndag 8. desember kl. 18.00 – Tweensklubben Junior-Nikko har 
juleavslutning. Ungdomssalen i Gand kirke.
Søndag 8. desember kl. 19.00 – Ungdomsgudstjenesten Volum feirer 
jul. Kirkerommet i Gand kirke.

Uke 50:

Onsdag 11.-søndag 15. desember 
– Det store Julespelet, og
Julemarken ved Julebygda kapell. 
Billettsalg: julespelet.linticket.no 
eller Joker Julebygda/Sandved.
Skan QR-koden for billetter. 

Torsdag 12. desember kl. 17.00 – Julekos med internasjonal kvinne-
gruppe, i Gand kirke.

Fredag 13. desember kl. 20.00 – Juleavslutning med NiKKO. Ung-
domssalen i Gand kirke. 

Lørdag 14. desember kl. 16.00 – The Snowman på storskjerm med 
levende orkester, i Gand kirke. Billetter kr. 120,- kjøpes via Vipps til 
Gand Sokn. 

Din aktivitetsguide frem  mot jul 2019! 
Uke 47: 

Fredag 22. november kl. 17.00 
– Siste Fredagstaco før jul, serveres 
av Åpen familie i Gand kirke. 

Søndag 24. november 
– Julekonsert med Julebygda Brass, 
i Julebygda kapell.

Søndag 24. november kl. 20.00
 – Møtepunkt – «en slags 
kveldsgudstjeneste» for voksne i 
alle aldre, med mye god musikk og en
tale om et livsnært tema. Kveldsmat i 
fellesskap etterpå, i Gand kirke. 

Uke 48: 

Onsdag 27. november kl. 18.00 – Salmetime i kapellstovå i Julebygda 
kapell. 

Torsdag 28. november kl. 18.30 – Juleavslutning med Petrus-klubben, 
i Gand kirke.

Lørdag 30. november kl. 11.00-16.00 – Den store Julemessa i Gand 
kirke. Les mer om Julemessa i dette bladet. 

Søndag 1. desember kl. 19.00 – «I denne søte juletid» av Arne Dags-
vik, fremføres av Gand kirkekor, koret Keryx fra Avaldsnes, Marianne 
og Per Sigmund Rettedal, og Naho Nayuki med orkester. Komponisten 
Arne Dagsvik har tatt utgangspunkt i kjente salmetekster og kom-
ponert julekantaten “I denne søte juletid”. Her får vi høre salmer som 
«Blomstre som en rosengård», «De hyrder stirrer i natten ut», «hjerte 
løft ditt gledes vinge» og «Et lite barn så lystelig». Entre kr 100,-
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Søndag 15. desember kl. 11.00 – Vi synger julen inn under gudstje-
nesten i Gand kirke. Flere kor deltar.

Søndag 15. desember – Juleavslutning både for FAB og ungdommenes 
HusFellesskap. 

Uke 51:

Mandag 16. desember kl. 19.30 
– Julekonsert med Gospelkoret 
Abraham i Gand kirke. 
Les mer om Gospelkoret 
Abraham annet sted i dette bladet. 
Billettsalg: ticketmaster 
– skan QR-koden.

Tirsdag 17. desember kl. 19.00 – Julekonsert med Nina Nielsen i Jule-
bygda kapell. Les mer om Nina Nielsen annet sted i dette bladet. 
Billettsalg: Joker Julebygda/Sandved og Linticket. 

Din aktivitetsguide frem  mot jul 2019! 
NB! *se annet sted i bladet for 
oversikt over søndagenes gudstje-
nester. 
Se facebook/hjemmeside eller ta 
kontakt med kirkekontoret i Gand for 
mer info om arrangementene.

Uke 52:

Julaften:
Gand kirke:
kl. 13.30 med Sandved skolekorps 
og GGmini
kl. 14.45 med Ganddal skolekorps 
og GGjr
kl. 16.00 med Stangeland skolekorps 
og Ungdomskoret GG
Julebygda kapell og 
Ganddalen menighet 
(Lundehaugen ungdomsskole) 
kl. 14.00 

Første Juledag:
Onsdag 25. desember kl. 11.00 – Festgudstjeneste med stort orkester 
og kor, i Gand kirke.

Romjulssøndag:
Søndag 29. desember kl. 11.00 – Felles romjulsgudstjeneste for hele 
soknet.

Malekur s  på  In ternas j ona l  Ca fe 

 

Akrylmaling på lerret. Nybegynner.
Billedkunstner Anita Sletten Torp vil undervise i enkle maleteknikker! Lavterskel.

Vi setter opp 3 kurskvelder á 1 time,  BådeOg-huset.
onsdag 13. november, onsdag 20. november og onsdag 27. november kl 17
Introduksjon: onsdag 30. oktober kl 16.45

Pris kr: 100,- 
Betalingen/påmeldingen kan Vippses direkte til #118871-Gand sokn
Påmelding sendes til: mb433@kirken.no
Påmeldingsfrist: 30. oktober ari-design.no

facebook/instagram: gallerianita



Høstdugnad 2019

Gand Y’s Men’s Club og Gand KFUK-KFUM-speiderne samarbeider også 
dette året om salg av juletrær ved Gand Kirke. Salget starter torsdag den 
12. desember og vil pågå så lenge vi har trær og kjøpere, absolutt siste 

Juletresalg 2019 salgsdag blir i år mandag 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 til arbeid med barn og ungdom kan søke om 
dette med søknadsfrist 1. februar 2020, søknadsskjema fås ved hen-
vendelse 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.
9/12 Julemøte
6/1 Klubbmøte

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

Årets høstdugnad fant sted tirsdag 
15.oktober. Hovedoppgaven var å 
jevne «De tusen sjøers land» med 
jorden, dvs. fylle de mange og dype 
sølepyttene på parkeringsplassen 
med grus. 

        Tekst og Foto: Tor Gunnar Gloppen. 

Tre mektige lass med grus var gitt og tilret-
telagt av Velde Asfalt, og ble angrepet av en 
entusiastisk tropp bevæpnet med spader, river, 

krafser, trillebårer og kjappe kommentarer.  
Mannskapet besto av alt fra erfarne grusere 
med lang dugnadspraksis, til unge håpefulle 
gruslærlinger som sikkert vurderte arbeidet 
som bortkastet. En skikkelig sølepytt er jo en 
skatt som kan brukes til så mye mer enn å 
parkere biler i.

Arbeidet var intenst: grus ble spadd, krafset, 
trillet, raket, tilmed kastet. Der grusen datt ned, 
skvatt søla opp og satte sine spor på de frivil-
lige. Heldigvis så værgudene i nåde til oss og 
holdt himmelens sluser lukket for anledningen.

Etter et par timers konsentrert innsats hadde 
mye tørt land dukket fram av sølehavet, og 
mer energi trengtes. Et lite hint om varm pizza, 
så var parkeringsplassen tom og atriet fullt. 
Kjøkkenkompaniet var godt forberedt med 
pizza, hamburgere, brus og kaffi. Drøsen gikk 
glatt, fatene ble tømt og gruserne ble fylt med 
ny energi før en avsluttende økt. 
Men kvelden gikk ikke bare i grus. Øvrige 
ildsjeler besørget raking av løv, rydding av 
bed, høstfrisering av roser osv., så nå er hele 
området meget presentabelt og klart til å ta 
imot utallige nye og gamle kirkegjengere med 
og uten bil. 
Takk til alle for en super innsats! 

Opplæring i grusing. …la det tørre landet komme til syne.. Takk for innsatsen til store og små!

Pause og matøkt. Ny energi. Rapportering og jobbevaluering.
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KAMBODSJA
13. februar

MADAGASKAR
1. april

VIETNAM
29.  februar

LAOS & THAILAND
13. februar

En bok. En uke. Mange gode opplevel-
ser! Vi gjentar suksessen fra i vinter, 
og arrangerer Bibeluka 2020. 
Sett av 9.-16. februar 2020 allerede 
nå! 

For folk flest
Bibeluka er en felleskirkelig festival i Sandnes. 
Formålet med festivalen er å inspirere til bi-
belbruk, skape nysgjerrighet overfor Bibelen, 
vise at Bibelen er for folk flest, vise at de ulike 
kirkesamfunnene står sammen om det aller 
viktigste, og ikke minst samle inn penger til 
årets bibeldagsprosjekt; bibelspredning i Kina. 

Kurs og Kultur
I 2019 besto Bibeluka i Sandes av Bibelfor-
tellerkurs, tekstleserkurs, Bibel halvmaraton, 
filmfestival, samtale på Biblioteket, fores-
tilling med Svein Tindberg, SalmeTapas og 
temagudstjenester. 

Stikk Innom blomstrer 
        Tekst og foto: Magne Bjåstad

Denne flotte buketten av mennesker var å treffe 
i Kirkestuen i Gand kirke, på Stikk Innom 
torsdag 24.oktober. Bernhard Pedersen (fra 
venstre) delte noen gudsord, og ved hans 
side står Margun Rydland, Olga Vik og Aud 
Aanensen. 
"Det er kjekt på Stikk Innom! Det sosiale betyr 
mye og det at vi får treffes" sier damene. 
Stikk Innom er et hyggelig treffpunkt for pens-
jonister og voksne i alle aldre som er hjemme 
på dagtid. 
Denne gjengen, og flere med dem, møtes hver 
torsdag formiddag fra kl 10-12 og ser ut for å 
trives.

I 2020 vil det også være programinnhold for 
enhver smak: Bibelmaraton, temagudstjenest-
er, kulturarrangementer, familiearrangement 
med Sandnes soul children og Bibelrelatert 
kurs. Vi gjentar bl.a. suksessen med salmear-
rangement i Høyland kirke!

Bibeluka i Gand kirke:
Ryfylke Livsgnist kommer med forestillingen 
«Nåde» til Gand kirke. Ryfylke Livsgnist stod 
bak suksessforestillingen “Luther med latter” 
i 2017. Nå er “professoren” tilbake med en ny 
forestilling. Professoren er headhunta som 
konferansier for kvelden, og byr på seg selv 
med sin lune humor og sitt originale vesen. I 
“Nåde” er kontrastene og virkemidlene store 
og sterke, historiene rører ved det dypeste i 
troen vår. Forestillingen utfordrer både latter-
musklene og tårekanalene. 
Les mer om Ryfylke Livsgnist her: https://
ryfylkelivsgnist.no/
Følg med på facebook «BibelukaSandnes» for 
programoppdateringer og nyheter. Alt over-
skudd går til Bibeldagsprosjektene i Kina.
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JulespELet
Det store

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

11.–15. DESEMBER
Anh Vu – Ole Alexander Mæland – Svein Tang Wa – Sigrun Eriksen

Ons 11. kl 18 Tor 12. kl 18 Fre 13. kl 18 Lør 14. kl 17 Søn 15. kl 17

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

Premiere!

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

Her er noe for både øyne og gane.
Julemarken

Stemningsfull
10.–15.DESEMBER I JULEBYGDA

Billetter og mer info: julespelet.no
Billetter kan også kjøpes hos Joker Julebygda. Følg oss gjerne på Facebook for glimt fra øvelser og andre oppdateringer. Sparebankstiftelsen

SR-BANK

MAGISK UTENDØRS MUSIKAL SOM  
VARMER LANGT INN I HJERTET!

2010–2019
Jubileum

Mange med tung rushverdag har fått merke de tre by-
prestenes nærvær i sine liv. De har fått hjelp til bl.a. 
daglige utfordringer, praktisk hjelp til flytting, idrett, og 
ikke minst den gode praten. 

Byprestene oppsøker de rusavhengige på gaten, i hjemmene eller på 
institusjoner, og har ansvar for oppfølging av selgerne til gatemagasinet 
ASFALT Sandnes og Jæren. 

Byprestene jobber ut fra følgende grunnholdninger:

Tid til å lytte, vilje til å hjelpe, tro på en endring

Vi er tre byprester i fulle stillinger. Årlig må vi samle inn 2,5 million-
er for å få det til å gå rundt. Nærvær-Lotteriet er en helt avgjørende 
inntektskilde for at vi skal kunne drive arbeidet. I år har vi målsetning 
om å selge 800 lodd, 200 flere enn i fjor, og det vil gi 800.000 netto til 
arbeidet i rusmiljøet.   
Loddene selges både til bedrifter og til privatpersoner.

Stor takk til alle som bidrar til lotteriet, dere legger grunnlaget for ar-
beidet vi får gjøre. For mer info, se vår hjemmeside www.bypresten.no

Lurer du på noe, ring 976 99 677.
Vil du kjøpe lodd, send mail til oa839@kirken.no og oppgi adresse, 
telefon og antall lodd, så sendes de i posten.

informasjon om 
nærværlotteriet 2019

Nærvær-lotteriet
- Støtte til Byprestens arbeid i rusmiljøet i Sandnes
- Sørger for et gatenært og oppsøkende tilbud til rusavhen-
gige i Sandnes

Byprestene.

Gevinster Byprestenes Nærværlotteri 2019
Til sammen har vi premier med samlet verdi på ca 200.000 og de fem 
øverste premiene har vi listet under.

1. Reisegavekort Carica, verdi: 15.000,-
2. Vikingbad Sofia dusjkabinett ferdig montert. Levert av rørlegger 
Torgersen, verdi: 12.000,-
3. Gavekort Bohus, trykk Ivan Storm Juliussen, vedi: 11.800,-
4. Genser fra Bodils bunadsmontering, 4 gavekort Kiwi
weekend for 2 hotell Residence, elsjekk fra Kreatel, vedi: 11.100,-
5. Gavekort Balanz treningssenter, weekend Sirdal 
høyfjellshotell dbl rom, 4 greenfee og kurs Ogna GK, verdi: 9.500 ,-
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informasjon om 
nærværlotteriet 2019

Som en oase midt i det kaotiske 
sykehuset, ligger et lite rom med sen-
geplasser til seks nybakte mødre. Der 
får de ro, hjelp og hvile. Og kanskje 
øyekontakt med babyen sin for aller 
første gang.  

          Tekst: Anette Torjusen 
          Foto: Håvard Bjelland

Vi ser den lille bylten med en gang. I et mykt 
blått teppe mot den glisne plastmadrassen på 
sengen av stål. En dag gammel. Moren sitter 
bøyd over jenta si, og blir liksom aldri ferdig 
med å stirre.  Små grynt, noen få bevegelser 
med hendene, før søvnen igjen tar overtak. 
Det er rolig, stille og kun mumling i rommet. 
Åpner vi døra, ser vi et folkehav av travle leger, 
pasienter og pårørende.  

Viktig å følge dem opp
Det er ikke så rart at alle løper, for sykehuset 
Melka Oda i Shasamane skal gi helsehjelp til 
400.000 mennesker. På for liten plass og med 
for få ansatte. Men et problem er løst, og det er 
hvor de skal gjøre av nybakte mødre. For det 
var en skikkelig nøtt. Det var ingen ledige rom 
noe sted på sykehuset. Løsningen ble et helt 
nytt bygg midt på gårdsplassen. Ikke stort, men 
akkurat passe. Med støtte fra Kirkens Nødhjelp 
og samarbeidspartner Tamra.
- For to år siden hadde ikke kvinnene som 
skulle føde eller hadde født, noe sted å være på 
sykehuset. Men takket være samarbeidet har vi 
nå dette rommet. Det er i bruk hele døgnet, sier 
doktor Hawi Kidanu.
Bare i august i år ble det født 500 babyer ved 
sykehuset.   
- Det er så utrolig viktig at vi kan følge dem 
opp etter fødselen. Slik at de kommer i gang 
med ammingen, får gitt barna vaksiner og 
helsehjelpen de trenger, forklarer hun. 
Siden pågangen er så stor, kan de kun være der 
i 24 timer etter fødsel.  
- Vi skulle gjerne hatt dem der lenger, men vi 
får gjort mye på 24 timer. Ikke minst fortalt 
dem om at vi har helsestasjon og tett oppfølg-
ing av mor og barn på sykehuset 

Rom for morskjærlighet
 (Sitat giverbrev: Selv fikk jeg ikke utdanning, men har et stort håp for datteren min)

En helt ny start
Omringet av mor og søster, ligger 20 år gamle 
Fatoma Fayasa i en av de seks sengene. Selv om 
det verken er laken eller pute på plastmadras-
sen, har familien sørget for at hun ligger godt 
og mykt. 
Hun skulle egentlig føde på en klinikk i lands-
byen der hun bor, men en dag gamle Caaltuu 
hadde ingen planer om å vente. Under et 
besøk hos søsteren sin i Shashamane, begynte 
plutselig fødselen. Da bar det rett til nærmeste 
sykehus. For 46 kilometer ble for langt å reise 
på humpete veier. 

- Jeg var veldig spent på hvordan det skulle gå, 
siden dette er mitt første barn, men det gikk så 
fint, smiler hun. 
Mange på hennes alder har allerede flere barn, 
men selv har hun vært nøye med prevensjon.
- Nå passet det bra med barn. Nå var vi klare 
for å starte en familie, sier Fatoma, som jobber 
som bonde. 
Tre svangerskapskontroller har hun vært på. 
Hun har vært nøye med det for å ta vare på sin 
egen helse og babyen i magen. 
Nå nyter hun den første dagen som mor på 
sykehuset. 
- De ansatte på sykehuset har vært helt fan-
tastiske mot meg. De har passet på både meg 
og babyen min her i dette rommet. Jeg har følt 
meg trygg hele tiden. 
Hun trekker frem den første natten som sp-
esielt viktig. For det er ikke så enkelt å komme i 
gang med ammingen helt alene. 
- Jeg er så glad for jeg fikk være her med dat-
teren min.
Fatoma har store drømmer for Caaltuu, for hun 
har ikke så lang skolegang selv. Kun fire år. 
- Selv fikk jeg ikke utdanning, men har et stort 
håp for datteren min. Jeg har alltid ønsket meg 
mer utdanning og ville bli lege, men måtte 
jobbe på gården. Jeg synes det er så morsomt 
å lære. 
Nå er hun mor for aller første gang, og sier hun 
har fått troen på en annerledes fremtid. 
- Det å ha fått en datter betyr en helt ny start.

Slik gir du årets viktigste julegave:
-   Gi til kollekten på Julaften i enten Gand,
     Julebygda eller Ganddalen. 
-   Vipps et valgfritt beløp til 2426.
-   Send GAVE på sms til 2426 og gi 200 kroner.
-   Gavekonto: 1594.22.87248

Her på sykehuset i Shashamene i Etiopia er et av 
venterommene som støttes av Kirkens Nødhjelp. 
Siden sykehuset er så fullt, brukes det til barse-
lavdeling.

Stor glede, både for mor og barn.
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Nina Nielsen er født i Canada, 
bodde i sine barneår i Julebygda 
og er nå bosatt i Olso. 

Hun har opptrådt og samarbeidet 
med band og artister som Timber 
Timbre, Biosphere og Thomas 
Dybdahl i noen år.

Nå er hun også aktuell med 
egne prosjekt. Med sin multikul-
turelle bakgrunn har hun utviklet 
sin egen sound.

N ina
N ie l sen

Julebygda kapell
17. desember - 2019 
kl. 19:00

Arrangør: konsertkomiteen

med
g jes tea r t i s t e r

www.julebygda.com
Julekonserten støttes av:
Sandnes kommune
Joker Sandved, Joker Julebygda

Billett kr 375,-
Joker Sandved 51 67 38 48
Joker Julebygda 51 67 11 11

 

Årets julekonsert

 BAND
 Erlend Aasland gitar og strengeinstumenter
 Kai Arne Hansen gitar og mandolin
 Knut Jonas Sellevold tangenter og elektronisk 

Nina er
oppvokst i
Julebyga

 
 
 

JulebygaJulebyga

Vi ville så gjerne ha en prat med Nina i forkant 
av årets Julekonsert i Julebygda kapell tirsdag 
17. desember. Fra en liten landsby i Italia 
med dårlig dekning klarte vi å få kontakt med 
henne. Hun er travelt opptatt med mange pros-
jekter - men tok seg tid til en hilsen til alle oss 
her i nord. Vi åpnet intervjuet med:

Så kjekt at du kommer «hjem til jul»!
Hva tenkte du da du fikk forespørsel om å ha 
en julekonsert i Julebygda der du vokste opp?
Hyggelig… kjempekoselig… overraskende! 
Hadde ikke forventet en slik forespørsel. Man 
kjenner jo litt ekstra på forventningspress med 
en konsert i bygda man har tilknytning til men 
det kommer til å bli veldig bra og jeg gleder 
meg masse.

Hvordan tenkte du konserten skulle være?
Bygda har det perfekte navnet til å arrangere 
Julekonsert. Jeg tenkte umiddelbart at jeg måtte 
ta med gjester!

Hvilke aktiviteter var du med på i barne- og 
ungdomsskole?
Jeg var med i Sandnes Musikk Jentekor i 10 år. 
Viva var enormt viktig i livet mitt. Vi sang jul-
ekonsert i kirker med stor liv og lyst. Dirigent 
Liv H. Særheim var en særdeles stor inspiras-
jon for meg og koret og en fantastisk leder. 
Meget musikalsk og flink til å få barn til å yte 
på høyt nivå og oppleve mestring. Kormusikk 
er en selvfølge og høre på i julen. Nå synger 
jeg med Oslo Filharmoniske og har deltatt på 
konsert med dem de siste årene. Der er vi flere 
artister og repertoaret er klassisk, men vi spiller 
også kjente og kjære norske og utenlandske 
julesanger.

Hvordan oppdaget du at det var musikk du 
ville drive med?
Lysten til å drive med musikk har alltid vært 
tilstede. Jeg kan ikke huske noe annet. Kanskje 
i 3 års alder? Da sang jeg inn en hel julekassett 
til barnehagen.

Hjem til jul Julekonsert i Julebygda kapell, 

med Nina Nielsen. 
Tekst: konsertkomiteen i Julebygda, 
Gabbi, Miriam og Siv-Grete.

Hvem er ditt største forbilde og hvorfor?
Jeg har mange men ikke en spesifikk. Henter 
like mye inspirasjon fra litteraturen som fra 
musikken. Margaret Atwood og Joni Mitchell 
har kanskje vært like viktige. Ellers er, som 
nevnt, Liv H. Særheim et menneske å se opp til.

Hvem har overrasket deg positivt og med hva 
med de samarbeidende du har gjort innen 
musikk?
Samarbeid blir aldri som man forestiller seg og 
man kan ikke forutse hva som kommer ut av 
dem. Det er både frustrerende og veldig bra. 
Det er litt som å gå inn i verkstedet for å lage 
en stol, og så kommer man i stedet ut med et 
bord. Det kan være vel så vakkert, men aldri 
hva man så for seg. Det er iallfall min erfaring. 
Og det fineste med samarbeid er jo å lære noen 
å kjenne musikalsk og personlig gjennom 
musikken.

Har du en hemmelighet som få eller ingen vet 
om som du KAN dele med oss?
Jeg kan iallfall si at det kommer noen veldig 
fine og flinke gjester på denne julekonserten.

Hva er planene dine fremover?
Jeg skal først skrive ferdig en doktorgrad i 
Nasjonal identitet og musikk, så skal jeg skrive 
noen nye låter og spille litt mer for folk rundt 
omkring.

Har du hatt mange julekonserter, eventuelt 
hvor?
Jeg har vært med på julekonserter siden jeg 
var barn, i kirker, konserthus og på barer. Det 
passer like bra over alt. 

Hva gleder du deg mest til med Julekonserten 
i Julebygda?
Til å høre gjesteartistene spille og møte publi-
kum. Håper de liker variert musikk.

Hva vil innhold i konserten være?
Julesanger og Juletema. Tradisjonelle sanger fra 
Europa (inkludert Norge) og fra Nord-Ameri-
ka. Forskjellige oppfatninger om hva som er jul, 
og hva som hører julen til. For noen er julen 
mest en fest, for noen masse mas og kjas med 
gaver og matlaging, for noen tid for erindring, 
og for andre er juletiden melankolsk. Alt dette 
finnes også i julemusikken.

Tusen takk til Nina Nielsen for at hun delte 
sine tanker og historie med oss.
Vi gleder oss veldig til hun kommer hjem til 
Julebygda og skaper den gode julefølelsen. 

Her er det bare å løpe å kjøpe billetter. Disse 
får du på Joker Julebygda 51 67 11 11 og Joker 
Sandved 51 67 38 48 i tillegg til linticket.no

Nina er for tiden i en liten landsby i Italia og er travelt opptatt med mange prosjekter.



støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Sigmund Håland

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård

Stafettpinnen er en ny spalte i Tilstede som har som mål å presentere mennesker i vårt lokalområde. Hver person som blir 
intervjuet, blir utfordret til å sende stafettpinnen videre til noen som de av ulike grunner synes skiller seg ut i mengden.

Stafettpinnen

Nå nærmer vi oss Stafettpinnens 
2-årsdag! Gjennom hele 2018 og 
2019 har vi blitt bedre kjent med noen 
herlige mennesker fra lokalområdet, 
som på en eller annen måte har skilt 
seg ut i mengden. 

Det hele startet med avgått kapellan i Gand, 
Kristine S Kristiansen, som gav stafettpin-
nen videre til rektor på Sandved skole Siri S. 
Wernø. Derfra gikk den via FAU-leder Hege 
J. Wee, og Øyekirurg David H. Engelsvold, 
som sendte den videre til Sykehusprest Kjetil 
Moen. Fra sykehuset gikk pinnen videre til 
Miljøbevisste Kjell-Steinar Bakkene og til uni-
formsansvarlig i Sandved skolekorps Anlaug 
M. Hausken. Den siste som nå har holdt i 
Stafettpinnen er Ole Tørring. 

Ole Tørring er barneskolelærer 
på dagtid, pappa og ektemann på heltid og 
engasjert for ungdommer på fritiden. Ole 
fikk stafettpinnen fra Annlaug M Hausken, 
på bakgrunn av deres felles engasjement for 
at ungdommer i Sandnes skal ha en trygg og 
god oppvekst. 

Ole Tørring

Hva gjør du når du skal koble av fra jobb? 
Spiller brettspill og rollespill. Hører på mu-
sikk. Er med familien.

Hva hvis det var sommer hele året?
Helt fantastisk. Snø og slapps og is og frost er 
ikke Ole-kost.

Hva brenner du for, og hvorfor?
Ungdomsarbeid. Det finnes ingen større opp-
levelser enn når en ungdom forstår at den er 
elsket av Gud og ønsker å dele det med andre. 
Vitnesbyrdet deres kan godt være litt uklart, 
men hjertet roper. 
Jeg så en gang en undersøkelse fra Australia 
som viste at 1 av 10.000 over 25 år kom til 
tro, og bare 1 av 200.000 over 45 år. Hele 
Stavanger og Sandnes med 45-åringer og bare 
én hadde statistisk tatt i mot Jesus som sin 
frelser. 

Når ba du sist til Gud? 
Ber hver dag. Jeg er avhengig av at Gud 
styrker meg, holder meg oppe og gir meg nye 
muligheter når jeg har tullet det til.

Hva gjør du når du skeier ut?
Drar på Brustadbua og kjøper prinsessekake 
som jeg deler med MEG. 

Hvilken salme / lovsang liker du godt, og 
hvorfor?
Har mest av alt lyst til å si «I hope I see you 
in heaven» av Larry Norman, men siden den 
ikke gjelder som lovsang etter dagens stan-
dard, ei heller har blitt med i norsk salmebok, 
må jeg nok enten si «O bli hos meg» eller 
«Jesus det eneste». Begge er slitesterke sanger 
som aldri slutter å gjøre inntrykk på meg.
Hvem vil du sende Stafettpinnen videre til?
Jeg vil sende Stafettpinnen videre til Tormod 
Gilje Rossavik, lærer ved Vågen VGS. Han 
har en glød for integrering som jeg mener vi 
kan lære av. Ta en titt på hans Instagram (tor-
modross) for å se hans foto/kulturprosjekt. 

Stafettpinnen fyller to år!
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24-timers vakttelefon 
51 68 13 00

Les mer på www.obed.no

TID &
STED

se vår hjemmeside www.gand.no for se-
mesterprogram for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Datoer høst 2019/vår 2020: 28. november, 
30.januar og 27.februar. 

stikk-innom
Stikk innom i Kirkestua, for alle pensjonister eller 
andre som er hjemme på dagtid. Samlinger hver 
torsdag kl. 10-12. Oppstart etter jul: 9. januar! 
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 Ragnhild Nedrelid 988 84 587

korene i gand kirke
knøttesang tirsdag kl.17.00-18.00
For barn i alderen 1-4 år sammen med en voksen.
ggmini tirsdag 17.00-17.45
For 4-åringer til 2.klassinger.
ggjr tirsdag 18.00-19.00
For 3.-6. klassinger.

ungdomskoret gg onsdag 14.45-16.00
For 7.klassinger og oppover.
gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30
For voksne i alle aldre.
Korenes kontaktperson; 
Bengt Norbakken tlf 51 60 38 46
gospelkoret abraham, 
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202

Åpen familie
Samlinger for store og små familier. 
Fredagstaco 22. november kl. 17-19
Søndagstur 8. desember kl. 14-16
Se mer info på www.gand.no, eller facebook 
Gand menighet / Åpen familie. 

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

nikko
Fredager kl. 20.00 Ungdomsklubb for ungdom 
mellom 13 og 18
Kontaktperson Sander H. Vastvedt 455 00 815.

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

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

Forbønn, Fredagsgruppe og Bønn for syke:
Hver fredag i bønnekapellet kl. 11.
Fredagsgruppen er en bønnegruppe for kvinner 
som samles i kapellet fredager i partallsuker 
kl.11-12. Har du lyst å være med, kan du kontakte 
diakon Magne Bjåstad tlf.51603843.
Bønn for syke er et tilbud til de som ønsker 
forbønn for seg selv eller noen de kjenner. Odde-
tallsuker kl. 11-11.30. Møt opp eller send melding 
til diakon Magne dersom du ikke har mulighet til 
å møte opp selv. 

sorggrupper 
Gand samarbeider med andre menigheter om 
støttegrupper for voksne. Grupper for de som har 
opplevd samlivsbrudd. Kontakt diakon Magne 
Bjåstad om du er interessert!

internasjonal Cafe
Billig mat (ikke middag) og verdifulle samtaler. 
Se facebooksiden «internasjonal Cafe Sandnes». 
Oppstartsdato 2020: 15.januar. Gand menighet i 
samarbeid med IC og KIA arrangerer malekurs i 
november (se info om påmelding annet sted i bla-
det). Det kommer også tilbud om både flerkultur-
ell tur og vennemiddag utpå nyåret under temaet 
«kjennskap, vennskap og fellesskap»

internasjonal gruppe for kvinner og barn 
Internasjonal gruppe for kvinner og barn:
Vel møtt til kirkestuen. Høstens datoer og 
samlinger i Gand kirke er 26.sept, 17.okt, 14.nov 
og 12.des.
Kontaktperson Ragnhild Mestad 404 06 012

Døpte:
Liva Hebnes-Miljeteig
Ida Vågshaug Malmin
Regine Løyning Fjælberg
Johan Sinnes
Carsten Asheim Christensen
Aksel Vaage Wærholm
Lucas Harestad Nguyen
Oscar Lidstedt
Otilie Nøttveit
Isabel Cecilie Høgaas
Kasper Torkildsen

Oskar Pettersen Furenes
Tim Haugsengen
Heljar Tiberg Ree
Isadora Tengesdal
Tonje Kvitnes Vatne
Frida Loquias Bjørkholt
Arian Høiaas
Valine Egeland Lillegård
Birthe Haaland Tungland
Ada Stapnes
Eivør Haave
Herman Husberg Vatland

Matheo Johnsen Løvdahl
Lana Mathea Persson
Olene Lauvland Vatle
Isabella Ege-Lunde

Døde: 
Aslag Todnem
Torborg Irene Hansen
Konrad Karluf Solgård
Anny Tangen
Paul Overskott

Leiv Egil Bru
Torbjørn Olsen
Bibbi Olga Stangeland
Sverre Oliver Høyvik
Gerd Karin Ekrem
Gunnleif Øverland
Kjell Meisland
Åslaug Overskott
Kjellaug Lea

Vigde:
Patricia Espedal og Ken Jolly Muren
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Gand Kirke
Vi har åpent kontor hver dag fra 
kl. 09:00-15:00. Tirsdag kl.10:30-15:00 
(fordi vi har stabsmøte fra 09.00 - 
10.30)

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

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

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

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

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

Håvard Høie
Kapellan
E-post: hh629@kirken.no
51 60 38 58 / 452 28 709

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

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

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

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

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

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

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

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf:  455 00 815 

Julebygda kapell
Brage Martin Norbakken
Kirketjener: 936 41 072

Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

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

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

Kontaktinformasjon:

TILSTEDE - GanD mEnIGhETSbLaD
ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

Frist neste menighetsblad
Deadline for neste blad 9. januar. og 

utgivelse 27. januar.
 www.Gand.no

redaksjonskomite: : Øystein Bjaanes Lemvik, 
Hanne Bolstad.

Forsidefoto:  Privat-Oddbjørn Myklebust

Bankgirokonto: 3250.07.05093

Julekonsert med Gospelkoret Abraham 
Tradisjonen tro blir det julekonsert med Gospelkoret Abraham i Gand i år også. 
Etter en begivenhetsrik høst med blant annet flere utgivelser, førjulsturné i Ab-
erdeen og julekonserter i Sola ruinkirke, avslutter koret året på «hjemmebane» 
i Gand. 

Sett av kvelden mandag 16.desember, og unn deg en pause fra førjulsstresset. 

Billetter får du på www.ticketmaster.no, eller i døra. 



05. januar –  Kristi åpenbaringsdag. Matt 
2,1-12
Kl. 11.00 Håvard Høie.

12. januar – 2. søndag i åpenbaringstiden. 
Matt 3,13-17
Kl. 11.00 Astrid Harbo, Bengt Norbakken og 
Ungdomskoret GG.

19. januar – 3. søndag i åpenbaringstiden. 
Joh 2,1-11
Kl. 11.00 Prest ikke bekreftet p.d.d. Musikk ved 
Gand kirkekor.

26. januar – 4. søndag i åpenbaringstiden. 
Luk 18, 35-43
Kl. 11.00 Astrid Harbo, bengt Norbakken og 
GGjr. MIDTi 3. klasse Tårnagenter deltar.

02. februar – 5. søndag i åpenbaringstiden. 
Mark 2, 1-12
Kl. 11.00 Håvard Høie, Bengt Norbakken og 
Gand kirkekor.

09. februar – Såmannssøndag. Luk 8,4-15
Kl. 11.00 Håvard Høie.

Julebygda kapell
Gudstjenester i partallsuker kl. 11.00. 
Velkommen til søndagsskole og kirkekaffe.

Søndag 17. november – 23. søndag i 
treenighetstiden. Matt 24,35-44
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp 
og nattverd. Håvard Høie og Ingvar 
Lygren. Utdeling av 4-årsbok. Takkoffer til 
Søndagsskolen. Ikke søndagsskole.

Søndag 01. desember – 1. søndag i 
adventstiden. Matt 21,1-11
Kl. 11.00 Adventsgudstjeneste med dåp og 
nattverd. Astrid Harbo og Ingvar Lygren. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Søndagsskole.

Søndag 15. desember – 3. søndag i 
adventstiden. Matt 11,2-11
Kl. 11.00 Adventsgudstjeneste med dåp og 
nattverd. Håvard Høie og Ingvar Lygren. 
Takkoffer til menighetens misjonsengasjement. 
Søndagsskole med adventsfrokost og 
juleverksted.

24. desember – Julaften. Luk 2,1-20
Kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste. Håvard Høie og 
Ingvar Lygren. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

12. januar -  2. søndag i åpenbaringstiden. 
Matt 3,13-17
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Håvard Høie og Ingvar Lygren.

26. januar - 4. søndag i åpenbaringstiden. Luk 
18, 35-43
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp. Håvard 

Gand kirke
Søndag 17. november – 23. søndag i 
treenighetstiden. Matt 24,35-44
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. Musikk ved Bengt Norbakken og 
Marianne og Per Sigmund Rettedal. Forbønn 
og velsignelse. Takkoffer til egen menighet. 
Søndagsskole. Ikke Mini-krik.

Søndag 24. november –  Kristi kongedag. 
Joh 9,39-41
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Håvard Høie. 
Byprest Ingeborg Krager deltar. Musikk ved 
Ingvar Lygren. Takkoffer til Bypresten. Mini-
krik med Grete S. Seljeskog. Søndagsskole.

Søndag 01. desember – 1. søndag i 
adventstiden. Matt 21,10-17
Kl. 11.00 Adventsgudstjeneste. Speiderne 
deltar. Håvard Høie, Bengt Norbakken og 
ELIM brass. Takkoffer til KFUK-KFUM-
speiderne. 

Søndag 08. desember – 2. søndag i 
adventstiden. Joh 14,1-4
Kl. 11.00 Adventsgudstjeneste med dåp og 
nattverd. KRIK deltar. Astrid Harbo, Bengt 
Norbakken, band og forsangere. Takkoffer til 
KRIK. Søndagsskole med adventsfrokost og 
juleverksted. 

Søndag 15. desember – 3. søndag i 
adventstiden. Matt 11,2-11
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste; Vi synger julen 
inn! Astrid Harbo, Bengt Norbakken og alle 
kor. Takkoffer til egen menighet. 

Søndag 22. desember – 4. søndag i 
adventstiden. Luk 1,46-55
Kl. 11.00 Adventsgudstjeneste med dåp. 
Håvard Høie, Bengt Norbakken. Takkoffer til 
egen menighet. 

24. desember – Julaften. Luk 2,1-20
Kl. 13.30 Astrid Harbo, Bengt Norbakken, 
Sandved skolekorps og GG Mini. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.

Kl. 14.45 Astrid Harbo, Bengt Norbakken, 
Ganddal skolekorps og GG Junior. Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.

Kl. 16.00 Astrid Harbo, Bengt Norbakken, 
Stangeland skolekorps og Ungdomskoret GG. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

25. desember – Juledag. Joh 1,1-14
Kl. 11.00 Festgudstjeneste! Astrid Harbo og 
Håvard Høie. Bengt Norbakken og Gand 
kirkekor med stort orkester. Takkoffer til 
menighetens misjonsprosjekt og musikkarbeid. 

29. desember – Romjulssøndag. Matt 2,13-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo, 
Bengt Norbakken og Rolv Ordin Furenes. 
Takkoffer til egen menighet.

Gudstjenesteliste Kirkeskyss 20kr t/r. Søndager unntatt skolens ferier. NB! Ring 51603849 eller 48997125 
og bestill kirkeskyss innen torsdagen kl. 13.

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

Høie og Ingvar Lygren.

09. februar - Såmannssøndag. Luk 8,4-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Astrid Harbo og Ingvar Lygren. 

Ganddalen 
menighet
Lundehaugen U-skole oddetallsuker kl. 11.00. 
Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe hver 
gudstjeneste.
Takkoffer til egen menighet, samt 10% til 
misjonsprosjekt på Madagaskar.

Søndag 24. november – Kristi kongedag. Joh 
9,39-41
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med nattverd. 
Ruth Bråtveit og Lovsangsteam. Utdeling av 
4-årsbok. NB! ikke søndagsskole/mini-krik.

Søndag 08. desember – 2. søndag i 
adventstiden. Joh 14,1-4
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tracy 
Rishton og Lovsangsteam. 

24. desember – Julaften. Luk 2,1-20
Kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste. Tracy Rishton 
og Lovsangsteam.

05. januar - Kristi åpenbaringsdag. 
Matt 2,1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Tracy Rishton.

19. januar - 3. søndag i åpenbaringstiden. 
Joh 2,1-11
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo.

02. februar - 5. søndag i åpenbaringstiden. 
Mark 2, 1-12
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Tracy Rishton.

14

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



15

Lørdag 30. november kl. 11-16 er det 
julemesse i Gand kirke.

Kirkeringene i Gand, i samarbeid med Gand 
Y’s Men, har i år gleden av å arrangere Jule-
messe i kirken for 51 år på rad. I kjent stil blir 
det salg av kaker og smørbrød, og pølsesalg 
blir det også. 

Salgsbodene inneholder julekaker, juleknask, 
syltetøy, håndarbeid og julepynt. Kranseka-
kelotteri kommer vi ikke utenom. For barna 
er det «katten i sekken» og kakemannpynting, 
samt barne- og familiemøte kl. 14.

Dersom du har noe som kan selges eller 
loddes ut, tar vi med glede imot. Det viser seg 
år etter år at julekakene er populære og blir 
fort utsolgt. 
Ønsker du å bidra med julekaker for salg er vi 
svært takknemlige for dette.

Dette skjer i Ganddalen:     
  

“Der ingen skulle tru at 
nokon kunne tru: 
Internasjonal menighetsutvikling”
Januar 2020
ungdomssalen, Gand kirke.
Det blir inspirerende fortellinger fra Normisjons arbeid 
innenfor menighetsutvikling med Agenda1. Prest Tracy 
Rishton med flere skal fortelle utrolige historier om 
menighetsplanting- og vekst fra rundt omkring i verden. 
Både steder som man aldri kunne forestille seg at det går 
an å leve som kristen, og steder som er mer kjent for oss 
her i vest. 

Det skjer mye spennende både i Asia og andre land og vi 
skal høre førstehandsfortellinger fra flere land. Det fortelles 
om 1800 nye kristne lagt til kirker og disippelgjort i Kam-
bodsja, banebrytende misjon i Cuba, ungdomsarbeidet ved 
foten av himalayafjellene mm.

Dette skjer i Julebygda:     
 

Pensjonisttreff på Malmheim Bedehus 
Lørdag 23. november kl. 14.00.
Diakon Grete Fiksdal snakker om emnet 
“I gode og onde dager”, og John Mæland 
viser en lysbilde serie av ting han har dreid.
Imsens smørbrød. 
Inngang 100kr.

Salmetime i kapellstova
Onsdag 27. november kl. 18.00 i Julebygda kapell.
Uformell samling nede i Kapellstova, hvor vi synger fra Norsk 
Salmebok i én time. Kveldsmat etterpå.
Ledelse: Per Sigmund Rettedal. Velkommen med eller uten 
stemme!

Pensjonisttreff på Malmheim Bedehus 
Lørdag 18. januar kl. 14.00.
Vi får besøk av Rune og Irene Sæther som har arbeidet i Roma-
nia for Ungdom i oppdrag i flere år. De forteller fra Romania og 
Balkan og viser bilder. Mat og drøs.

Program:
Kl. 11.00 Åpningsmøte i kirkerommet 
v/sokneprest Astrid Harbo og koret 
GGjunior.
Kl. 12.15 Åresalg 
Kl. 14.00 Barne- og familiemøte i ung-
domssalen. GGmini, andakt og åresalg.
Kl. 15.30 Hovedtrekning

Åpen kafeteria hele dagen.
Kirkeringene stiller med egen «minibank» 
hvor du kan ta ut penger. 

I år arrangeres Julemessa av 
Kirkeringene i samarbeid 
med Gand Y’s Men. 
Kontakt dem eller 
kirkekontoret i Gand 
dersom du har 
anledning til å
 bidra med 
gevinster, julekaker eller annet. 
Hjertelig velkommen! 

Alt Klart 
for 
Julemesse!



MIDTi 2019 / vår 2020

MIDTi0: Oppstart av babysang: Gand kirke 
åtte onsdager fra 15.01. for hele sognet. Jule-
bygda åtte torsdager fra 12. mars. 
Dåpsamling:  27.11., 11.12., 29.01., 19.02.  kl. 
18.00 - 19.30 i kirkestua.

MIDTi4: 4-årsfest. Ganddalen 
21. og 24.11. for barn f. 01.07.-

31.12.2015. 

MIDTi 1. klasse: Kirkerotte-
kurs i Gand kirke 16.+23.+30.01, 
6.+13.+20.02.,  5.+12.03. I Gandda-

len 14. – 16. februar. For 1.klassinger 
på Ganddal + Sandved og Stangeland. 

I Julebygda kapell 21.+ 28.04., 05.05. 
For 1.og 2. klassinger på Malmheim/

Soma.

MIDTi 2. klasse: Miljødetektiv 15. novem-
ber, 2019 i Gand kirke for 2.klassinger i hele 
sognet.

Torsdag 23. januar kommer 
forfatter Tania Michelet for å 
delta på SMAK-arrangement i 
Gand kirke. 
Tania Michelet er datter til Jon Michelet og 
vokste således opp i et AKP (m-l) inspirert 
miljø. 

Tidligere i år omtalte hun seg selv som 
«skapkristen i 49 år» i forbindelse med at hun 
valgte å la seg døpe i Moss kirke – og i høst 
ble hun valgt inn i Menighetsrådet der. 

Jon Dagsland m/musikere vil stå for det 
musikalske denne kvelden, og Tania vil dele 
sin spennende troshistorie med oss. 

Mer info kommer, bl.a. på www.gand.no og 
facebook, men sett av datoen allerede nå!

MIDTi 3. klasse: Tårnagenthelg: 25.-26.01. 
Gand kirke for 3.klassinger i hele sognet. 
Eget opplegg for barn fra Malmheim/Soma i 
Julebygda kapell søndag.

MIDTi14: Informasjonsmøte for nye kon-
firmanter og foresatte 18.mars kl. 19, For 
konfirmanter fra Gand og Julebygda.

For mer informasjon om tiltakene og påmel-
ding: www.gand.no./MIDTi.
Medlemmer av Den Norske Kirke i Gand 
sokn får invitasjon i posten, men tilbudet er 
åpent for alle barn/ungdom i aktuell alders-
gruppe.

Tania Michelet kommer til Gand!

Foto: Mette Randem/Frelsesarmeen


