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Den store stjerna

Internasjonal Cafe
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tanker

Vennligst 
ta plass
Ja, gjør nå endelig det!

På tog, kino og fly får vi hvert vårt sete 
og sier «dette er min plass». Vi har all 
rett i verden til å skule bort på de som 
har tatt vårt sete og si, gjerne med litt 
sammenknepne øyne, at «du sitter altså 
på min plass.»
Jeg har iallfall lett for å kreve min plass 
på flyet eller toget, og vegrer meg samti-
dig for å ta så stor plass at jeg skviser ut 
noen andre.
Jeg både tenker og snakker mye og 
høyt, og samtidig vil jeg ikke overskyg-
ge andres tanker og ord. Hva hvis de 
skulle til å si noe og så klarer jeg ikke å 
tie stille?
Tenk hvis jeg er i veien, tenk hvis jeg 
ikke finner frem, tenk hvis jeg går 
meg vill inni mitt eget hode? Jeg rives 
mellom den evige kampen mellom 
kulturell infrastruktur og lengselen 
etter fullkommen frihet, og innimellom 
snubler jeg over den velsigna balansen 
mellom de to.
Når jeg finner min plass, tar jeg ingen 
annens. Det er vakre ord. Like vakkert 
som det første vårtegn, vintertegn og 
stjerneskinn kombinert, og uansett hvor 
i verden du havner; Har du funnet din 
plass, så har du funnet fred.
Ta din plass. Ingen andre kan fylle den 
enn deg. Og hvis ingen har tenkt å bare 
gi deg den, så er du hjertelig velkom-
men til å ta den. Den er tross alt DIN.
(Bare pass på at det ikke sitter noen der 
fra før, for da er det nemlig ikke sikkert 
at du har funnet riktig plass likevel.)
Lykke til!

Siri Sandanger
Gjestetaler i ungdomsarbeidet i Gand.

Salmetime
22. nov., 13. des. og 24.jan.
Uformelle samlinger i menighetssalen 
kl. 18-19.
Vi synger salmer fra Norsk Salmebok.
Ledelse: Marianne Mæland Rettedal og Per 
Sigmund Rettedal

Byprestene har fått en eminent illus-
tratør til å lage 6 tegninger med tema 
fra benken på Ruten; samlingsstedet 
for mange av de rusavhengige. Illus-
tratør er Unni Ustad Figenschou.

        Tekst: Øyvind Andersen – Byprest
        Illustrasjon: Unni Ustad Figenschou

Tegningene er satt inn i en kalender som 
nå selges for kr. 100, og alle inntekter går til 
arbeidet i rusmiljøet.

Byprestenes kalender

Mange kjøper kalenderen både til seg selv 
eller som gave. 
Ypperlig som julegave til de som har alt fra 
før.
Kalenderen kan kjøpes på Shell/7eleven i 
Elvegata i Sandnes eller ved å stikke innom 
Byprestene i Oalsgata 12.
Ved større bestillinger kontakt Øyvind by-
prest oa839@kirken.no.
Firmaer oppfordres til å kjøpe til ansatte eller 
forretningsforbindelser.

 Gand YMC og KFUM-speiderne samarbeider 
også dette året om salg av juletrær ved Gand 
Kirke. Salget starter fredag den 8. desember 
og vil pågå så lenge vi har trær og kjøpere. 
Juletrærne kommer fra lokale steder som 
Sandnes, Bjerkreim og Moi. Altså ingen im-
portvare eller langreiste juletrær, men ferskvare 
rett fra skogen i vårt eget distrikt og av beste 
kvalitet. Inntektene fra salget går som kjent 
uavkortet til støtte av ulike lag og foreninger 
som arbeider med barn og ungdommer. 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 kan 
søke om dette med søknadsfrist 1. februar 
2018, søknadsskjema finner dere på http://
www.gandysmen.no

Gand Y’s Mens’ Club – Juletresalg 2017
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Julehilsen til menighetsbladene i 
Stavanger bispedømme fra biskop 
Ivar Braut

Er julen nødvendig?
Det er nesten for ille å spørre. Klart vi vil ha 
jul! Den er jo en viktig høytid, som er preget 
av familieliv, slekt og tradisjoner. Samtidig er 
det en høytid med flere andre sider. Vi kan 
godt være mer opptatt av hvor vanskelig det 
kan være å holde motet oppe gjennom en 
høytid med mange forventninger.
Men når vi spør så direkte - er julen nødven-
dig - da er det ikke selve høytiden vi spør om. 
For innsiden av høytiden er jo ikke tradisjon-
er og familie – og alt det vanskelige. Innsiden 
– kjernen – er at Gud blir menneske i Jesus 
Kristus. Det er fortellingen om en kjærlighet 
fra Gud utover det vi kan tenke av oss selv.
Det handler om opphavet og meningen i 
hele tilværelsen. Vi kan oppdage hvordan alt 
henger sammen når Gud faktisk blir lagt i 
krybben. Jeg elsker å si at Gud møter oss i et 
barn på 48 centimeter. Jeg vet ikke hvor lang 
den nyfødte Jesus var, men 48 centimeter er 
et uttrykk for hvor liten han var og hvordan 
Gud helt kommer inn i menneskeslekten.
Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der 
samles mine tanker som i en hovedsum. Der 
er min lengsel hjemme, der har min tro sin 
skatt; jeg kan deg aldri glemme, velsignet 
julenatt!

Hva betyr det?
At Gud kjenner meg.
At Gud puster med meg i det livet jeg har. 
At Gud identifiserer seg med meg – og de 
utstøtte.
Dette er frelse. Derfor kom Jesus. Han kom 
med en frelse som Gud har lovet og som vi 
trenger så sterkt. Vi har et håp: Å få være barn 
av Gud. Og dette får vi ta imot i dåp og tro og 
leve det. «I dag er det født dere en frelser».
Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik 
åpnet du porten til himlen for meg. Velsign 
oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan 
samles i himlen hos deg!

Er julen nødvendig?
Ja, det som hente en natt i Betlehem er nød-
vendig. Det er historien om håpet vårt og om 
frelsen. Den julen er nødvendig. Juleevan-
geliet i Lukas kapittel 2 er nødvendig og til å 
leve på.
Mens tradisjoner kan være trivelige og vel 
verdt å ta vare på, særlig om vi gjør vel mot 
hverandre.

For sjette gang drar Trygve 
Skaug på sin “Seine Natt 
Desember”-turné.

Platen, med samme navn, fra 2015 
har høstet gode kritikker og har blitt 
betegnet som et tidløst og etterlengtet 
album i den store haugen av julema-
teriale.

Ta med julestresset ditt og veksle det 
inn i senkede skuldre og hvilepuls 
i den nære og varme julekonserten 
“Seine Natt Desember”. 

Trygve Skaug til Julebygda 30. november

Dette er en julekonsert uten glitter 
og glisende nisser. Skaug kombinerer 
sine nyskrevne julesanger, med klas-
sisk julemusikk i ny musikalsk drakt. 
Med gitarer, piano og underfundige 
dikt og historier, alene på podiet, klar-
er han å ta julen helt ned til kjernen 
av hva det handler om. 

Med på turneen har Skaug invitert 
med bistandsorganisasjonen Dear 
Serena, som han selv har vært med å 
starte. Organisasjonen arbeider med 
skole og utdanning i verdens fattigste 
områder.
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Julebygda kapell fyller 60 år!

        Tekst: Øystein Lemvik

Som nokon veit, og nokon (forfattaren, mellom andre) må minnast på, 
er det no 60-års jubileum for Julebygda kapell. Ildsjeler fekk det for seg 
at dette måtte feirast med nytt orgel, noko ein har samla inn til i fem år. 
Og, som de leste i førre menighetsblad, vart innsatsen krona med siger. 
Nytt orgel er på plass!

Slikt kan ikkje gå forbi utan ei feiring. Og Julebygda slår på stortromma. 
Kan hende me og kan seie at dei speler på dei store pipene!

Fyrste desember, som i år fell på ein fredag, kjem tidligere kantor i 
Gand, Mons Leidvin Takle, og får æren av å spille denne fyrste or-
gelkonserten på det nye orgelet. Dette vert ein dag å halde av for alle 
musikkinteresserte, ildsjeler og andre som føler seg kalla. 

For å fylgje opp er det festgudstjeneste fyrste sundag i advent, 3. 
desember. Her er lista over deltakarar lang: i tillegg til Julebygda sine 

Me nærmar oss spanande dagar for Julebygda. 
Nytt år i kyrkja tek til 1. sundag i advent, og 
Julebygda sørger i år for å starte det nye året 
med eit – eller fleire – brak. Og kaaaanskje 
kommer kongen?!

Svein Tang Wa Anh VuSigrun Eriksen Ole Alexander Mæland

Arrangør: konsertkomiteen

... i samklang med Gospelkoret Abraham

Julebygdkonsert

Julekonserten støttes av:
Sandnes kommune
Joker Sandved, Joker Julebygda

Billett kr 375,-
Joker Sandved 51 67 38 48
Joker Julebygda 51 67 11 11
Eventim.no

Julebygda kapell
19. desember kl. 20:00

Årets julekonsert
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JulespELet
Det store

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

MAGISK UTENDØRS MUSIKAL SOM VARMER LANGT INN I HJERTET!

6.–10. DESEMBER
Anh Vu – Ole Alexander Mæland – Svein Tang Wa – Sigrun Eriksen

Ons 6. kl 18 Tor 7. kl 18 Fre 8. kl 18 Lør 9. kl 17 Søn 10. 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
5.–10.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.

«eigne» kapellan Kristine S. Kristiansen og Ingvar Lygren, kjem og 
prost Ludvig Bjerkreim heile vegen frå Sandnes. Kjem gjer og Anne 
Marthe Dos Santos, Bengt Norbakken og Gand kirkekor. Med eit 
nytt orgel i bakgrunnen vil dette være ei gudsteneste å få med seg.

Menighetsbladet er informert om at Kongen sjølv er invitert, men 
me veit ikkje om han har akseptert invitasjonen. Likevel veit me at 
den store Kongen vil være til stades. 

Om kvelden samme dag blir det konsert i Gand kirke, der Gand kir-
kekor m.fl. fremfører «Den Store Stjerna» av Trygve Bjerkrheim og 
Mons L. Takle. Overskuddet fra denne konserten vil gå til å betale 
siste regning for det nye orgelet.

Nærast som ei avslutning på innvielsen kjem det tradisjonelle Jule-
bygdspelet  veka etter. Her vil orgelet julesongane i kapellet etterpå. 

Menighetsbladet gler seg til arrangementet, og vonar me ser mange 
andre i Julebygda denne veka. Ein betre start på kyrkjeåret er van-
skeleg å tenkje seg!

Pensjonisttreff på Malmheim Bedehus 
lørdag 25. nov kl. 14.00
Kjell Børge Tjemsland forteller om 
“Tjemsland Smia “ som var i Sandnes sentrum.  
Vi serverer “Imsens smørbrød”. 
Inngang kr. 100. Alle velkomne.

Mons Leidvin Takle
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Den Store Stjerna

        Tekst: Bengt Norbakken
        Foto: Rein Hansen

Mons Leidvin Takle var den første kan-
tor i Gand – og få musikkverk har preget 
lokalområdet på en slik måte som «Den 
store stjerna» har. I anledning 60-årsjubi-
leet i Julebygda kapell, og Gand menighets 
50-årsjubileum, vil Gand kirkekor knytte 
sammen fortid og nåtid. Dette skal de gjøre 
ved å fremføre verket som avslutning på 
jubileumshelga – med konsert søndag 3. 
desember kl. 19.30 i Gand kirke.

«Den store stjerna» er en jule-
kantate, som Trygve Bjerkrheim 
og Mons Leidvin skrev og kom-
ponerte vinteren 1971/72. Gand 
kirkekor fremfører denne i Gand 
kirke 3. desember.

Kristine Dortea Skjæveland og Per Sigmund 
Rettedal er solister, mens Ingvar Lygren og 
Tim Rishton trakterer tangentene. Sandnes 
kirkekor og noen andre «stjerne»-entusiaster 
vil også være med. Musikalsk ansvarlig blir 
kantor i Gand – Bengt Norbakken – som 
også er Gand kirkekors faste dirigent. Kom-
ponisten selv vil også være tilstede.

Dette sier komponisten selv om tilblivelsen 
av stjerna:
”Under eit studieopphald i USA hausten 
1971/våren 1972 fekk eg idé og inspirasjon til 
å prøve å skrive ein julekantate. Eg kontakta 
Trygve Bjerkrheim og spurte om han ville 
skrive tekst til ein slik kantate. Kort tid etter 
kom teksten til “Den store stjerna”. Musik-
ken skreiv eg på sjømannskyrkja i New York 
våren 1972. Dette var det første større verket 
eg komponerte.”

Videre kan man finne mange fortellinger om 
«stjerna» og dens posisjon i lokalbefolknin-
gen rundt Ganddal på sytti-tallet:

”Ganddal Pikekor + mannsstemmer, med 
Audun Vagle som dirigent, urframførte 
kantaten jula 1972 i Giskehallen, Sandnes. 
Ganddal Pikekor har også sunge den inn 
på LP med Stavanger Symfoniorkester. 
Innspelinga er ikkje lenger for sal. “Den 
store stjerna” var den første kantaten i sitt 
slag her i Norge. Den er blitt oppført eit utal 
gonger av Ganddal Pikekor, og ellers over 
heile landet av forskjellige kor fram til i dag. 
Kormedlemane alltid stilte i bunad ved store 
framføringar med Ganddal Pikekor. Det vart 
mange konsertar i adventstida i Sandnes og 
distriktet. På denne kantaten var det nytt 
for Pikekoret at det også var mannstemmer, 
opplesar, tre trompetar og ei fløyte med.”

Internasjonal Cafe – onsdager på BådeOg
Det hele startet med et innspill, og 
en «Ressursgruppe for flerkulturelt 
arbeid i Sandnes» begynte å møtes 
på BådeOg.  Det ble satt ned en 
arbeidsgruppe som skulle se på inn-
holdet og mål.  KIA ble også med, og 
det ble laget en styringsgruppe med 
Notto Moseid fra BådeOg, Margrethe 
Berg Heggebø fra KIA og Gand sin 
diakon Magne Bjåstad som repre-
sentant for kirkene i Sandnes.

Gand kirkekor.

        Tekst: Magne Bjåstad 
                    og Ingelin Norbakken

Hver av disse aktørene har også bidratt økon-
omisk inn i arbeidet og dermed også fått et 
eierforhold til prosjektet. Det er også opprettet 
en koordinator, Oddveig Fløtre, som følger 
opp frivillige medarbeidere og verter av cafeen. 

Det ble arrangert to medarbeidersamlinger i 
forkant av cafeoppstart 6. september, der visjo-
nen og tankene bak prosjektet sto i fokus. Det 
var 18 frivillige som stilte opp. Det var gledelig 
å se at flere fra Gand menighet er blitt en del 
av arbeidet.

Å skape en møteplass der nye i byen kan 
komme og bygge relasjoner og vennskap med 
andre er viktig i dette arbeidet. Vi ønsker at det 
skal være et flerkulturelt miljø der mennesker 

kan møtes og stifte bekjentskap med hverandre 
på tvers av kultur, hudfarge og språk.  I Gand 
menighet har vi eksempler på at noen har 
funnet frem til gudstjenestefellesskapet gjen-
nom denne arenaen, og blitt kjent med folk i 
menigheten her.  

Selve Cafeen er åpen hver onsdag fra kl. 16:00-
18:00. Det har i snitt vært 25-30 personer 
innom. Den første halvtimen kan du kjøpe 
middag for en billig penge, og fra kl. 16.45 kan 
du lytte til en liten input på 10 minutter, der 
vi inviterer personer til å dele noe de har på 
hjertet, som kan ha betydning for andre.
 
Alle mennesker som kommer har noe å bidra 
med og noe de kan dele med andre, og vi 
har alle noe å lære av hverandre på tross av 
hudfarge og kulturforskjeller. Stanley Wirak 
var med under åpningen 6.september, der 
han snakket om diakoni, inkludering, og hvor 

viktig det er å bry seg om andre. 
Det blir trolig julefest i starten av desember, så 
følg med på menighetens hjemmesider!

ALLE i menigheten anbefales å spandere en 
(etter-)middag på Internasjonal Cafe, og på 
den måten være med å bygge broer mellom 
mennesker. Gjerne invitere med noen du tror 
kan ha glede av et slikt fellesskap akkurat nå! 
Hver onsdag på BådeOg, fra kl. 16:00-18:00.

NB! Allmøte 6. desember. Da er alle som har 
vært innom siden oppstart velkommen til å 
uttale seg, og komme med innspill om kafeen 
og veien videre.

Suppeservering av Hanna Mersha som er frivil-
lig på BådeOg.

Hamilton fra Sri Lanka og Norge og Obay Ezzi 
fra Syria.
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Døpte:
Åse Lien Halvorsen
Sigurd Lien Halvorsen
Thea Johanne Stødle
Theo Hadland Nguyen
Emilie Inthong Iversen
Elisa Skretting
Joakim Osaland Skarbøvik
Leah Stokka Sandvik
Agnes Fosså Thorkildsen
Ylva Vedelden Lackmann
Anna Herigstad Johansen

Mariell Seldal
Sibren Verkooijen Urke
Arian Verkooijen Urke
Ida Strøm Hagen
Mynne Danielsen
Camilla Malmin
Sondre Maudal

Døde:
Astrid Aarsland
Gunnar Werner Ørnulf Gundersen
Doris Kaaland
Randi Turid Gundersen Hollstedt
Else Vagle
Gunda Sondresen
Kåre Hansen
Liv Margrethe Lea

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

Se vår hjemmeside www.gand.no for semester-
program for de ulike aktivitetene.

Petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Samlinger på torsdager i høst: 28.9, 3.10 (høst-
takkefest i Domkirken), 24.10 og 30.11 klokken 
18.30-20.00 i Gand kirke. Hjertelig velkommen til 
nye og gamle.
Kontaktperson: diakon Magne Bjåstad.

30. nov juleavslutning m/grøt. 25. jan er første 
samling i 2018. Vi trenger flere voksne ledere, 
så gi beskjed om du vi bruke en kveld på noe 
meningsfullt!

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

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
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

forbønn og Bønn for syke: 
Gudstjenester med tilbud om forbønn i høst blir 
19. nov og 10. desember. Bønn for syke i høst blir i 
kapellet fredag 10. og 24. nov og 8. des. Første på 
nyåret blir trolig 19.januar og 2. feb (kl 11-1130). 
Gi beskjed om du vil være med som bønnevakt! 
Kontakt diakon Magne Bjåstad.

sorggrupper: 
Gand samarbeider med andre menigheter om 
sorggrupper og grupper om samlivsbrudd (oppstart 
i februar). Gi beskjed til diakon Magne Bjåstad om 
du er interessert!



7

Ingamay til Ebeneser i januar

Ingamay er en kjent og kjær svensk sanger, komponist og tekstforfat-
ter. Hun var på 70-tallet blant de mestselgende soloartistene sammen 
med bl.a. Pelle Karlsson og Evie. Albumet Kom inn i Guds Solskinn 
solgte over 25 000 bare i Norge. Sanger som Tänk At Få Vakna, Du 
Er Hos Mej og Din Kärlek er klassikere i den kristne sangtradisjo-
nen.
Med seg har Ingamay Lennart (Lelle) Sjøholm på piano.
Lelle har i en årrekke vært involvert i mye av det som har rørt seg 
i svensk og amerikansk gospel og populærmusikk. Som arrangør, 
produsent og korist har han vært engasjert for bl.a Carola, Evie og 
Andrea Crouch.

Sammen tar de oss med på en musikalsk reise mellom mennesker de 
har møtt og som har betydd noe for dem.

Sett av lørdag 20. januar kl. 19:30 på Ebeneser Ganddal.
Velkommen!

Sangkameratene sin etter hvert tradisjonsrike 
og populære sang- og musikkhelg på Ebeneser 
går i 2018 av stabelen 20 – 21. januar. I 2018 
får vi besøk  Ingamay Hørnberg.

Trine Reins helt spesielle julekonsert Julegaven 
har rørt og gledet mange, og sikret den gode jul-
estemningen for store og små. I år er det femårs-
jubileum for Julegaven, og nytt av året er at hun 
har fantastisk dyktige Eli Kristin Hanssveen med på 
laget! 

Med disse to råsterke og varierte stemmene sammen er publikum sikret 
en bredspektret musikalsk opplevelse, med klassiske perler og populær-
musikk i skjønn forening. Her får både humor og andektighet en plass på 
repertoaret, og Julegaven deles i form av julens budskap. 

På scenen har Trine og Eli Kristin med seg eminente musikere fra øver-
ste hylle: Olav Torgeir Kopsland på strengeinstrumenter og Sjur Husom 
Vonen på keyboards og gitar. 

Velkommen til en julekonsert du kan ta med deg i hjerte og sjel på veien 
videre!
Gand kirke fredag 8. desember kl. 17.30.
Julegaven gjennomføres i samarbeid med Mission Aviation Fellowship - 
MAF.

Trine Rein gir oss 
Julegaven 8.desember
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Eit lys for fred 
speidarane bringer fredsflammen til Gand 
«Jesus oppfordrar oss til å arbeide 
for fred, møte hat med kjærleik, 
og lærer oss at alle menneske er 
likeverdige og verdifulle. La fredsly-
set tenne et brennande engasjement 
hos oss til å skape fred både lokalt 
og i verden elles.» Denne teksten 
vart lesen då speidarane i Gand i fjor 
brukte fredslyset for første gongen. 
No håper dei mange vil dela lyset for 
fred i år.

        Tekst: Elin Wetås Jara

I år som i fjor vert Fredslyset eit av høgde-
punkta på speidargudstenesta første søndagen 
i advent i Gand. Då vert det første adventsly-
set og alle dei andre lysa i kyrkja tende med 
flammen frå Betlehem, og alle som vil kan ta 
lyset med seg heim. 

Det som er ei vakker og høgtideleg start på 
adventstida har også ei alvorleg, djupare 
meining. Midt i lysa og alt det vakre me kosar 
oss med i tida fram mot jul, minner fredslyset 
oss om at verda også er prega av krig, konflikt, 
flukt og frykt. Og ikkje minst minner det oss 
om at det kvar og ein av oss gjer kan bidra til 
fred i verda. 

Sidan 1986 har speidarar kvart år tent lys 
med flammen som kjem frå fødselsgrotta i 
Betlehem og spreidd flammen ut i verda. Land 
på alle kontinent deltek i aksjonen for å sprei 
fredsbodskapen. Speidarar i KFUK-KFUM og 
Norges Speidarforbund har i samarbeid med 
St. Georgs Gildene brakt lyset til Norge sidan 
1999. For å gjera det lettare å gjennomføra 
kvart år, vert lyset til Norge henta i Roskilde, 
der flammen frå Betlehem brenn året rundt. 
Så vert det delt frå lykt til lykt og frakta til alle 
landsdelar med bil, tog, ferje, og til og med 
Hurtigruta. Arrangementa i adventstida der 
lys vert tende med flammen skal visa at spei-

Fredslyset bæres av Sofia Tvedt 
Foto Ingelin H Norbakken.

darar arbeider for fred og forståing mellom 
menneske i heile verda. 

Slik beskriver St. Georgs Gildene fredslyset: 

«Fredslyset er:
• ei gåve 
• et lys for fellesskap 
• et lys for forståing 
• et lys for fred og vennskap 
• et lys for nødlidande og einsame 

Fredslyset frå Betlehem er ikkje et magisk 
symbol som i seg sjølv er i stand til å skape 
fred. Det skal minne oss alle på å skape fred i 
verden og det skal skape bevissthet om dette 
i kvardagen. Den litle flammen som sendes 
frå lykt til lykt, frå hand til hand skal være et 
teikn på fred mellom oss alle. Akkurat som 
flammen blir gitt frå eitt lys til et anna, bør 
fred også bli gitt vidare. Den 24. desember 
vil millionar av heimar ha Fredslyset frå Bet-
lehem brennande hos seg, som et symbol på 
global oppmerksemd på at fred er det einaste 
som kan binde oss saman» 
(Sitat: St Georgs Gildene Norge, www.sggn.
no)
 
- Me høyrde om fredslyset som vart frakta frå 
stad til stad, og tenkte at den tradisjonen ville 
passa fint inn i vår årlege speidargudsteneste, 
seier gruppeleiar i Gand KFUM/KFUK-spei-
daren Trygve Valen. Det var han som skreiv 
teksten som vart brukt då  Fredslyset kom 

til Gand i fjor. No skal han brukast igjen, 
og Trygve kan fortelja at når flammen kjem 
til vårt distrikt nokre dagar før advent, vil 
han reisa til møteplassen og henta den heim 
til Gand kyrkjelyd. Det å dela fredslyset og 
fredsbodskapen er ein del av det fredsarbeidet 
speidarar skal gjera, seier han, og syns det er 
ekstra fint at det kan tas inn i speidargudste-
nesta der heile kyrkjelyden er til stades.

- Speidargudstenesta gjev speiderane i Gand 
høve til å visa att i kyrkja og til å bidra. Når 
Gand kyrkjelyd kjem til gudsteneste første 
søndag i advent, er det nemleg speidarane 
som har planlagt og gjennomfører mellom 
anna bøn, song og tekstlesing fortel Valen.  - 
Det er veldig kjekt og viktig for speiderane å 
ha dette ansvaret i Gand kyrkjelyd, og å kunna 
gjera det på vår måte saman med kyrkjelyden 
akkurat denne søndagen i året, seier han. 

Alle speidarar vert oppmoda til å sprei 
fredslyset og å tenna eit lys til glede for andre. 
Den oppmodinga går no vidare til alle i Gand 
kyrkjelyd gjennom Gand KFUK-KFUM-spei-
darane sitt engasjement. Dei ønskjer velkom-
ne til speidargudstenesta første søndagen i 
advent og håper alle vil henta med seg sin del 
av flammen som skal brenna for fred i heile 
advent- og juletida. 

Speidarleiar Valen har eit tips til korleis alle 
kan førebu seg til det:
- ta med eit av dei små kyrkjegardslysa med 
lokk - då får du med deg flammen frå Betle-
hem heilt heim, seier han, og håper mange 
følgjer oppmodinga og tenner fredslyset i 
heimen sin første søndagen i advent.

Vil du følgja reisa til fredsflammen gjennom 
landet? Følg med på www.fredslyset.no eller 
på Facebook-sida «Fredslyset i Norge».

Fredslyset, Foto Trygve Valen.
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Internasjonal kvinnegruppe i Gand
Internasjonal kvinnegruppe møtes omtrent en torsdag i måneden. 
Gruppa ble startet opp av diakon Kjersti Schanke-Olsen, Anbjørg 
Kvarstein og Ragnhild Mestad etter at asylmottaket på Dale ble 
desentralisert, og vi fikk en rekke asylboliger i vår bydel. 

        Tekst: Ragnhild Mestad

På det meste bodde over 100 asylsøkere på Sandved. Flere av oss var 
opptatt av hvordan vi som menighet kunne møte dette, og noen av 
asylsøkerne hadde begynt å komme på gudstjenester i Gand. Anbjørg 
Kvarstein satt i Sandnes-styret for KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) 
så derfor ble de med som medarrangør. Alt arbeidet ble imidlertid gjort 
lokalt. 

Ragnhild er glad i å strikke, så vi bestemte oss for å starte en strikkegruppe 
for kvinner. Kjersti skaffet garn og strikkepinner. Hun hadde allerede 
besøkt flere av mottakshusene, så vi inviterte og begynte.

De største hendelsene var vel de gangene vi bakte julekaker. Vi lånte kjøk-
kenet på Sandved skole tre ganger og bakte julekaker. Det var stor stas. Vi 
hadde også noen sommerfester i kirken, sist i 2016. Da var det opp til 150 
mennesker innom, og stor stemning. 

Ikke lenge etter sluttet Kjersti som diakon, og mottaket i Sandnes ble lagt 
ned. Vi brukte litt tid på å finne ut hva vi skulle gjøre med gruppa, men det 
hadde utviklet seg en kjerne av kvinner med ulik bakgrunn som ønsket 
å fortsette å møtes. Noen har vært flyktninger, andre er arbeidsmigranter 
eller har kommet hit av andre grunner. De norske er også kvinner med 
ulik bakgrunn. 

Vi omdøpte gruppa til internasjonal kvinnegruppe, og møtes omtrent 
en torsdag i måneden. Det har vi gjort det siste året. Nå er det en kjerne 
på 10-12 kvinner som møtes, og noen har med barna sine. Vi spiser litt 
enkel mat sammen, som vi bytter på å lage. Ellers prater vi, spiller, og 
har det fint sammen. Som regel møtes vi i kirkestua, og noen ganger er 
vi hjemme hos en av oss.

Neste samling er Juleverksted hjemme hos Ragnhild Mestad, 
Asheimveien 78.
Torsdag 23. november kl.17-19   (Ragnhild; 404 06 012)

Anbjørg Kvarstein og Hermela spiller kinasjakk i kirkestuen.

”Stille Natt Hellige Natt”
”Stille Natt Hellige Natt” har vært en juletradisjon i hele 29 år. 
Konserten kommer til Gand 2.desember kl. 18.00.
De siste 16 årene har det vært med nestor RUNE LARSEN i spissen.  Med seg i år har 
han ALEXANDER RYBAK som er med for fjerde gang.  Publikums-favoritt MARIA 
HAUKAAS MITTET er med igjen. Og i år har hun fått med seg husbond og musikalartist 
HANS MARIUS HOFF MITTET. Sammen med musikerne Tove Kragset og Olav Torget 
skal disse reise rundt i kirker over hele Sør Norge i adventstiden og skape førjulsstemning.

Stille Natt Hellige Natt er også kalt «alle julekonserters mor».
”Vi ønsker å forene høytid og glede”, sier produsent Tor Arne Ranghus i Taran AS, som 
produserte den første konserten i 1988. ”Respekten for budskapet og kirkerommet er tyde-
lig, samtidig som leken og gleden får rom”.

Fra år 2000 har Strømmestiftelsen vært medarrangør av konserten Stille Natt Hellig 
Natt. I løpet av disse årene har konserten gitt rundt 7 millioner kroner til bekjempelse av 
fattigdom. Under Strømmestiftelsens motto «Hjelp til selvhjelp» er midlene blitt brukt til 
jobbskaping gjennom utdannelse og mikrofinans. 

Flere av julekonsertens profilerte artister har vært med og sett hvordan dette arbeidet virker 
og at det hjelper mennesker. At konserten også bidrar til kampen mot fattigdom, er en 
viktig grunn til at artister medvirker på denne juleturneen år etter år.

Billetter i salg på www.billettservice.no

MUSIKERE: TOVE KRAGSET OG OLAV TORGET

TARAN PRODUKSJON OG STRØMMESTIFTELSEN PRESENTERER

TICKETMASTER.NO   TLF.: 815 33 133
facebook.com/stillenatthelligenatt

ALEXANDER RYBAK • MARIA HAUKAAS MITTET 

HANS MARIUS HOFF MITTET • RUNE LARSEN

Julekonserten

Gand kirke Sandnes  
Lør 02. des  kl 18.00

St. Petri kirke Stavanger 
Lør 02. des  kl 21.30

norGes lenGstleVenDe jUletUrnÈ



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: May Linda Schølberg

Bankgirokonto: 3250.07.05093trykk: Lura Trykkeri

Formann: Kåre Høynes   907 63 581
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

Deadline for neste blad 18. 
januar og utgivelse 

1. februar.
 www.Gand.no

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

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

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: 469 11 151

Eirik Myhre
Ettåring
E-post:em689@kirken.no
Tlf:988 17 666

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



25. desember – 1. juledag – Joh. 1, 1-14
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste.  Astrid Harbo.  
Günther Theiss.  Gand kirkekor og orkester.  
Takkoffer til menighetens misjonsengasjement.

31. desember – nyttårsaften – Joh. 14, 27
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid Harbo.  
Ingvar Lygren.  Instrumentalist.  Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 7. januar – Kr. Åpenbaringsdag – Luk 
2, 40-52
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Günther 
Theiss.  Bengt Norbakken.  Takkoffer.

Søndag 14. januar – 2. s. i åpenbaringstiden – 
Mark. 1, 3-11
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  Günther 
Theiss.  Bengt Norbakken.  Takkoffer.

Søndag 21. januar – 3. s. i åpenbaringstiden – 
Joh. 4, 4-26
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  Günther 
Theiss.  Bengt Norbakken.  Takkoffer.

Søndag 28. januar – Såmannssøndagen – 
Rom. 10, 13-17
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Günther 
Theiss.  Bengt Norbakken.  Takkoffer.

Søndag 4. februar – Kristi forklarelsesdag – 
Mark. 9, 2-13
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  Günther 
Theiss.  Bengt Norbakken.  Takkoffer. 

Julebygda kapell
Søndag 19. november – 24. s. i 
treenighetstiden – Matt. 18, 1-6, 10-14
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med dåp.  
Kristine Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren.  
Takkoffer til menighetens misjonsengasjement.

Søndag 3. desember – 1. s. i advent – Luk. 4, 
16-22a
Kl. 11:00 Festgudstjeneste med nattverd.  
Kristine Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren.  
Gand kirkekor.  Takkoffer til nytt orgel.

Søndag 17. desember – 3. s. i advent.  Luk. 3, 
7-18
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Kristine 
Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren.  Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

24. desember - Julaften – Luk. 1, 39-45
Kl. 14:00 Familiegudstjeneste.  Kristine Skree 
Kristiansen.  Ingvar Lygren.  Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.

Søndag 14. januar - 2. s. i åpenbaringstiden – 
Mark. 1, 3-11
Kl. 11:00 Gudstjeneste med gullkonfirmanter.  
Kristine Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren.  
Takkoffer.

Søndag 28. januar - Såmannssøndagen – 
Rom. 10, 13-17
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  Kristine 
Skree Kristiansen.  Ingvar Lygren.  Takkoffer

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

Søndag 12. november – 23. s. i 
treenighetstiden – Mark. 10, 28-31
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Takkoffer.  

Søndag 26. november - Domssøndag/Kristi 
kongedag – Matt. 25, 31-46
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Søndagsskole.  Takkoffer.

Søndag 10. desember - 2. søndag i advent – 
Luk. 21, 27-36  
«Vi synger julen inn.»  Astrid Harbo.  
Takkoffer.

24. desember – julaften - Julaften – 
Luk. 1, 39-45
Kl. 15.00 Gudstjeneste.  Astrid Harbo.  
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 7. januar - Kr. Åpenbaringsdag – 
Luk 2, 40-52
Gudstjeneste med nattverd.  Misjon.  Astrid 
Harbo.  Takkoffer.

Søndag 21. januar - 3. s. i åpenbaringstiden – 
Joh. 4, 4-26
Familiegudstjeneste.  Astrid Harbo.  Midt i 6.  
Takkoffer.

Søndag 4. februar - Kristi forklarelsesdag – 
Mark. 9, 2-13
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Takkoffer.

GuDSTjEnESTEr
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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.

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

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. Vikarprest. Bengt Norbakken. 
Dagfinn Egeland. Takkoffer til KRIK. 
Søndagskole.

Søndag 19. november - 24. s. i 
treenighetstiden – Matt. 18, 1-6. 10-14
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss. Bengt Norbakken. Domkirkens 
guttekor. Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 26. november – Domssøndag/Kristi 
kongedag – Matt. 25, 31-46
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Kristine 
Skree Kristiansen.  Rune Skøyen.  Bengt 
Norbakken.  Tor Anders Voldsund.  Takkoffer 
til Byprestenes arbeid.

Søndag 3. desember – 1. søndag i advent – 
Luk. 4, 16-22a
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo.  
Speiderne deltar. Takkoffer til speiderne lokalt.

Søndag 10. desember – 2. søndag i advent – 
Luk. 21, 27-36  
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  Bengt 
Norbakken.  Band og forsangere.  Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Søndag 17. desember – 3. søndag i advent – 
Luk. 3, 7-19
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste.  Vi synger julen inn.  
Günther Theiss. Bengt Norbakken. Takkoffer 
til menighetsarbeidet.

24. desember - Julaften – Luk. 1, 39-45
På julaften har vi tre familiegudstjenester i 
Gand kirke. Luk. 2, 1-20. Gudstjenestene er ved 
Günther Theiss og Bengt Norbakken. Takkoffer 
til Kirkens nødhjelp.  
NB! Parkering ved Sandved skole og 
Sandneshallen. 
Kl. 13:30 Stangeland skolekorps, GGmini
Kl. 14:45 Sandved skolekorps, GGjr.
Kl. 16:00 Ganddal skolekorps. GG 
ungdomskor.  .

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



MIDTi 
høst 2017 / vår 2018
MIDTi0: Oppstart av babysang: Gand kirke ons. 
10.01. Ganddal tors. 11.01. Julebygda – kapellstova 
man. 15.01.
Dåpskurs siste onsdag i måneden. 

MIDTi2: Samling i april/mai for 2016-kullet. Dato 
ikke bestemt.
      
MIDTi3: Sprell levende. Gand kirke høst 2018 for 
2015-kullet. Dato ikke bestemt.

MIDTi4: 4-årsfest. Gand kirke 1. og 4. mars. Gand-
dalen 15. og 18. mars
For vår-2013-kullet på Ganddal, Sandved, Stange-
land (f. 01.01. -30.06.2013)

MIDTi5: Faste- og påskeverksted. Julebygda. For 
2013-kullet på Malmheim og Soma

MIDTi6: Kirkerottekurs i Ganddalen 19.-21. januar 
og i Gand kirke 25.01., 01.02., 08.02., 22.02. og 
01.03. for 1.klassinger (på Ganddal + Sandved og 
Stangeland) Julebygda kapell 3., 10., 17. og 22.04. for 
1.klassinger på Malmheim/Soma.

MIDTi7: Miljødetektiv 17. november i Gand kirke 
for 2.klassinger i hele sognet.

MIDTi8: Tårnagenthelg 27.-28. januar i Gand kirke 
for 3.klassinger i hele sognet.

MIDTi10: Kode B 25.-27. juni i Gand kirke for 
5.klassinger i hele sognet

MIDTi11: Lys Våken i Julebygda kapell 10. og 11. 
mars for 6. og 7. klassinger på Malmheim/Soma.

MIDTi13: Skillz i Gand kirke 20. april for 7.klass-
inger i hele sognet.

MIDTi14: Informasjonsmøte for nye konfirmanter 
og foresatte 19.mars.

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

Jubileumsbok Gand menighet
Arbeidet med utkast til 40 års 
jubileumsboka for Gand kirke er 
godt i gang. 

Nå etterspør vi bilder fra ulike aktiviteter 
i kirken i de førti årene som ligger bak.  
Dersom bilder av personer også følges 
opp med navn på de som vises på bildene 
er det ekstra fint.

Tør vi håpe at det er mange som har 
bilder, som kan velges fra når boken 
skal formes, så vil det være flott. 

For å forenkle innsamlinger ber vi 
om at materiell leveres til daglig leder 
Hanne Bolstad (hb324@kirken.no – 51 
60 38 40).

julemesse i Gand kirke, lørdag 2. desember
Kirkeringsmedlemmene varter også 
i år opp med kaker og smørbrød i 
kafeteriaen. Salgsbordene er fulle av 
julekaker, juleknask, syltetøy, håndar-
beid og advent/julepynt. Kranseka-
kelotteri kommer vi ikke utenom. 
Her blir det mange fornøyde vinnere. 
For barna er det «katten i sekken» og 
kakemannpynting.
Dette er et stort arrangement som 
kirkeringene er stolte av.
Har du lyst å hjelpe til denne dagen, 
så vennligst ta kontakt med Berit 
Myklatun tlf. 416 15 013. Dersom du 
har noe som kan selges eller loddes 
ut, tar vi med glede i mot.
Det viser seg år etter år at julekak-
ene som er til salgs er populære og 
blir fort utsolgt. Ønsker du å bidra 
med julekaker for salg er vi svært 
takknemlige.

Vel møtt til en festdag i kirken lørdag 
2. desember.

Program:
Lørdag 2. desember
Kl. 11.00 Åpningsmøte i kirkerom-
met v/Bernhard Pedersen og GG 
junior.
Kl. 12.30 Åresalg i menighetssalen
Kl. 14.00 Barne/familiemøte i 
ungdomssalen. GG mini, andakt og 
åresalg 
Kl. 15.30 Hovedtrekning
Åpen kafeteria i menighetssalen hele 
dagen.

Hjertelig velkommen!
- Kirkeringsutvalget


