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Gand menighetsråd 2021 
 
Gand menighetsråd 2019-2023: 

 
Arve Oftedal - Leder 

Astrid Falck Olsen   - Nestleder 
Astrid Harbo    - Sokneprest 
Ole Tørring - medlem og representant i Sandnes Kirkelige Fellesråd 

Tormod G. Rossavik   - medlem og vararepresentant i Sandnes Kirk. Fellesråd 
Thomas G. Gardum   - medlem og representant i Ganddalen menighetsutvalg 

Kjetil Tjessem    - medlem og representant i Julebygda menighetskomite 
Ragnhild Mestad   - medlem  
Hilde Seglem    - medlem  

Erlend Mjølsnes   - varamedlem 
Arne Jonassen    - varamedlem 

Judith Berdinessen   - varamedlem 
Estelle Pettersen   - varamedlem 
 

Gand menighetsråd har i 2021 gjennomført ni møter, hvorav fem har vært på Teams og fire 
har vært fysiske møter. Vi har behandlet 50 saker. 

I likhet med i året 2020 har menighetsrådet hatt fokus på hvordan man skulle drive 
menighetsarbeid og feire gudstjenester sammen under pandemien. Det er brukt mye ressurser 
og gjort mye frivillig arbeid for å klare å følge smittevernregler og gjennomføre gudstjenester 

og andre aktiviteter innenfor gitte smittevernrammer. 
 
Noen vedtakssaker: 

Arbeid med ny strategiplan har tatt mye tid og er ikke fullført. Dette arbeidet fortsetter i 2022. 
Lokal grunnordning for Gand, Ganddalen og Julebygda menigheter ble ferdigstilt. 

Det ble utarbeidet søknad om utvidelse av kjøkken i Gand kirke. Søknaden er godkjent både 
hos bispedømmerådet og fellesrådet.  
Det ble vedtatt opprettet et ettårig engasjement som barne- og ungdomsarbeider 30% i 

Ganddalen menighet. Ingrid Stornes har fått denne stillingen.  
Det ble vedtatt opprettet ny stilling som ungdomsarbeider/ungdomsprest i Gand høsten 2021. 

David Osen Stige har fått denne stillingen.  
Vi har arbeidet med nye forslag som gjelder hvordan vi kan øke givertjenesten.  
Revidering av mandat for Ganddalen MU ble iverksatt og vedtatt. 

Vi har arbeidet med - og gitt høringssvar på «Ny kirkelig organisering». Her gav 
menighetsrådet tilslutning til utvalgets flertallsforslag med noen forslag til endringer. 

 
Besøk i rådsmøtene: 

Januar: Ganddalen MU  

September: Ungdomsteamet  
Odd Sverre Arnøy deltok på et møte og orienterte om planene for bygging av nytt atrium. 

 
Strømming av gudstjenestene: 

På grunn av den generelle smittesituasjonen i samfunnet har vi hatt begrensninger i antallet 

som kunne møte til gudstjeneste i kirken, og svært mange av årets gudstjenester har derfor 
vært strømmet. I 2020 ble det kjøpt inn utstyr slik at dette skulle kunne gjøres best mulig, og 

vi fikk da på plass et team bestående av Erik Dahle, Øyvind Skadberg, Thomas Hausken og 
Ørjan Richardsen som la ned mangfoldige timers arbeid for å gjøre dette så profesjonelt som 
mulig. Dette året har det kommet til flere medhjelpere, og vi sender stor takk til alle som 

bidrar i forbindelse med strømmingen.  
 



 

 

Musikk: 

Gand menighet er så heldig å ha en fremragende organist, et godt kirkekor, et eget 
Gandsemble, forsangere og mange frivillige solister, og dette er vi svært takknemlige for. 

Dette beriker gudstjenestene, og i denne perioden preget av nedstengninger har det vært ekstra 
verdifullt for de mange som følger gudstjenestene hjemmefra. 
 

Ganddalen:  

Kommunestyret har vedtatt at Ganddalen menighet får 50mill. til nytt kirkebygg. En 

kirkebyggkomite er nedsatt som skal arbeide med å få reist bygget.  
  
Julebygda: 

Julebygda har stort sett fungert som seremonikirke i 2021. Det har vært en stor økning i antall 
vielser sammenlignet med år 2020, og det har også vært mange dåp og begravelser.  

 
Satsningsområder i tiden fremover: 

Ferdigstille strategiplanen. 

Fokus på bygging av atrium/kjøkken med igangsetting av kronerulling/gaver. 
Når pandemien er over, må menighetsrådet sammen med stab ta opp igjen arbeidet med 

søndagskole og andre grupper. Her må det jobbes med å verve nye ledere. Det er også viktig å 
få nye engasjerte familier til å drive familiearbeidet videre. 
Gand menighetsråd og Ganddalen menighetsutvalg må igangsette prosessen med soknedeling. 

 
 

Gudstjenestenes besøkstall 2021: 

 

Gand kirke 

Statistikktall for gudstjenestene i Gand kirke viser et gjennomsnittsframmøte på 110 personer 
pr gudstjeneste. Dette er nær identisk med året før, hvor snittet lå på 114.  

Ca. 6860 personer har vært fysisk til stede på 62 søndag- og helligdagsgudstjenester, 
sammenlignet med 6840 besøkende året før. 
Flere gudstjenester ble sendt digitalt samtidig som vi kunne ha folk i kirken. Det varierte 

mellom 50 og 500 avspillinger, og et snitt på 240 avspillinger pr gudstjeneste.  
 

Julebygda kapell  

Statistikktall for Julebygda kapell viser et gjennomsnittsframmøte på 65 personer pr 
gudstjeneste. Dette viser en forsiktig oppgang fra året før, hvor snittet lå på 51 pr 

gudstjeneste. Flere søndager har det være egne dåpsgudstjenester etter hovedgudstjenesten, 
for å få god plass til alle i dåpsfølget.  

Ca. 1487 personer har vært til stede på 23 søndag- og helligdagsgudstjenester, sammenlignet 
med 1064 personer året før. 
 

Ganddalen menighet 

Statistikktall for Ganddalen menighet viser et gjennomsnittsframmøte på 94 personer pr 

gudstjeneste. Dette er nært identisk med året før, hvor snittet lå på 93.  
Flere gudstjenester bli avlyst i løpet av året. Ca. 1601 personer var til stede på 18 søndag- og 
helligdagsgudstjenester, som er 621 færre fremmøtte, men også syv færre gudstjenester.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Økonomi 2021: 

 

Driftsregnskap 

 
Totale driftsutgifter:     5 102 483 kr    (2020: 4 613 456 kr).  
Totale driftsinntekter:   6 068 931 kr    (2020: 5 442 912 kr)  

Renteinntekter          15 772 kr  

Positivt årsresultat      982 220 kr     (2020: 849 040 kr) 

 
De punktene som bidrar mest til denne positive økonomien, er gaver til atrium/kjøkken, økt 

salg i NiKKO-kiosken, økte leieinntekter, økt gudstjenestedeltakelse som gav mer kollekt, lave 
lønnsutgifter i Ganddalen, jevnt god støtte til menighetsbladet, færre reparasjoner og lavere 

utgifter refundert til fellesrådet (lønn, gudstjenesteannonser, data, porto, mv) 
 

Offer i gudstjenester 

Totalt i hele Gand sokn ble det gitt kr 589 921,- i offer. Det er en 2,7% økning fra året før. 

Av dette gikk 290 280,- til egne menigheter, og kr 299 641,- til andre organisasjoner.  
 
Offer i gudstjenester under pandemien er 35% lavere enn vanlige år. Takket være Vipps og 

digitale gudstjenester har vi likevel klart å samle inn gaver, til glede både for våre egne 
menigheter, men ikke minst for andre organisasjoner som mottar offer fra oss.  

 

Trosopplæring 

Trosopplæringstilskudd fra staten:     1 331 000 kr (2020: 1 296 000 kr) 

Konfirmantenes digitale fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp:     122 371 kr (2020: 154 220 kr) 

 

Fast givertjeneste 

Faste givere bidrar til stabil og forutsigbar økonomi for menigheten, og er bl.a. med på å 
lønne barne- og ungdomsarbeidere som gjør et enestående arbeid. Menighetsrådet vil takke 

alle faste givere! Bli med her: www.gand.no/givertjeneste 
 

Fast givertjeneste i 2021 ble fordelt slik: 
Gand menighet:  883 959 kr       (2020: 880 156 kr)  

Ganddalen menighet: 628 459 kr       (2020: 656 721 kr)  

Julebygda menighet:    67 890 kr       (2020:   57 400 kr)  

 

 

Staben 

Det har vært få utskiftninger i løpet av året. I Gand begynte David som ungdoms-veileder på 

høsten. Ettåringene Martin og Elise sluttet, og Ivan overtok.  
I Ganddalen gikk Ingrid over fra å være ettåring til å bli barne- og ungdomsarbeider.  

I Julebygda gikk kirketjenerrollen fra storesøster Hanna til lillesøster Ida.  
 
Navn Stillingstittel Stillings 

str. 
Stillingen lønnes av Merk. 

Astrid Harbo Sokneprest 100% 

 

Stavanger bispedømmeråd  

Hanne Bolstad Daglig leder 100% 

 

Sandnes kirkelige fellesråd  

Håvard Høie Kapellan  100% Stavanger bispedømmeråd Perm. fra  

mai-21 

Nadine Vaagen Menighetsprest  100% Stavanger bispedømmeråd 20% 

perm. 

Ragnhild Fasseland 

 

Vikar-kapellan 100% Stavanger bispedømmeråd Vikar fra 

aug-21 

http://www.gand.no/givertjeneste


 

 

Bengt Norbakken Kantor 100% 

 

Sandnes kirkelige fellesråd  

Margrete Haualand Kateket 60% Sandnes kirkelige fellesråd  

 

 

Margrete Børsand Trosopplæring 

Frivillighetskoordinator 

30%  

60% 

Trosopplæringen 

40% Fellesråd, 20% Gand menigh 

 

Magne Bjåstad Diakon 100% 50% SBD, 35% Fellesrådet,  

15% Gand menighet 

 

Siri U. Chancy Barnearbeider 

Assistent M. Børsand 

Menighetspedagog 

50+10 % 

20% 

20% 

Menighet (Gand og Julebygda) 

NAV 

Fellesrådet 

 

Ruth Bråtveit Menighetspedagog 

 

90% 70% Trosopplæringen / 

20% Fellesrådet 

 

Sander H. Vastvedt Ungdomsarbeider 50% 

 

30% Gand menighet /  

20% Trosopplæringen 

 

Ingvar Lygren Organist, Julebygda  17% 

 

Sandnes kirkelige fellesråd  

 

 

David Stige Ungdomsveileder 80% 60% Gand menighet /  

20% Trosopplæringen 

Fra aug 

Ingrid Stornes Barne- og 

ungdomsarbeider 

30% Ganddalen menighet Fra aug 

 

Ivan Tvedt Ettåring 50% 30% Gand menighet /  

20% Trosopplæringen 

Fra aug 

 

Ida Terkelsen Kirketjener, Julebygda  10% 

 

Sandnes kirkelige fellesråd  

 

Fra aug 

Martin Egeland 

 

Ettåring Gand menighet 50% Gand menighet Til juni 

Elise Richter Ettåring Gand menighet 50% Gand menighet Til juni 

 

Hanna Terkelsen 

 

Kirketjener, Julebygda  10% Sandnes kirkelige fellesråd Til juli 

 

Takk!  

 

Det skal ikke stikkes under en stol at året 2021har stilt store krav til menighet og stab knyttet 
til den generelle smittesituasjonen. Alle har vært nødt til å tilpasse seg en arbeidssituasjon 
som har vært langt fra optimal. 

Digitale møter i menighetsrådet gjør at vi ikke får den ønskede spontaniteten i samtalene, og 
det er vanskeligere å følge tråden i diskusjonene. 

 
Sogneprest Astrid Harbo har hatt ekstra stor arbeidsbelastning i 2021 siden hun i denne 
perioden også har fungert som prost på Sandnes noen måneder. Res.kap. Håvard Høie har 

vært i permisjon store deler av tiden, og Ragnhild Fasseland har dekket deler av denne 
permisjonstiden. Vi har også hatt andre vikarer. 

 
Alle takkes varmt for innsatsen, og vi ber om Guds velsignelse over dere alle.  
 

 
Arve Oftedal   Astrid Falck Olsen  Hanne Bolstad  

Menighetsrådsleder  Nestleder   Daglig leder 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

Ganddalen menighet 2021 

 
Ganddalen menighets visjon er at flere mennesker på Ganddal blir kjent med Jesus og følger 

ham. Menigheten er åpen, utadrettet og inkluderende. Den favner mennesker med svært 
forskjellige troshistorier. Dette er vi stolte av, og ønsker å ivareta videre.  

Det er et tydelig ønske i menigheten om å nå nye. Vi ønsker å være en relevant bidragsyter i 
nærmiljøet og være med å bygge lokalsamfunnet i den bydelen i Sandnes som vokser raskest. 
 

Menighetsarbeid  

Det er knyttet en prestestilling (100%) til menigheten, som er lønnet av bispedømmet. Nadine 

Vaagen har hatt permisjon i 20% og jobbet i 80%.  
Ingrid Stornes har fram til sommeren vært ansatt som ettåring (100%), lønnet av menigheten. 
Hun har i all hovedsak vært involvert i trosopplæringen, konfirmant- og søndagsskolearbeidet. 

Etter sommeren begynte hun i en 30%-stilling som barne- og ungdomsarbeider. Stillingen er 
lønnet av menigheten. 

Staben var ellers involvert på følgende måter i Ganddalen menighet: Menighetspedagog, Ruth 
Bråtveit, hadde ansvar for trosopplæring og konfirmantarbeid. Diakon, Magne Bjåstad, deltok 
på én gudstjeneste per semester. Kantor, Bengt Norbakken, spilte på tre av våre gudstjenester. 

Menighetsarbeidet bar også i år preg av pandemien og restriksjonene som fulgte med den. 
 

Gudstjenester  

Vi feiret gudstjeneste annenhver søndag i aulaen på Lundehaugen ungdomsskole. Det var et 
godt engasjement knyttet til gudstjenestene, og alle oppgaver og roller – utenom prest og 

trosopplærer – ble utført av frivillige. Mens korona-restriksjonene tillot å gjennomføre alle 
gudstjenester høsten 2020, måtte gudstjenestene avlyses i både januar og februar 2021. 

Presten jobbet sammen med frivillige om digitale «søndagsshilsener» som ble gjort 
tilgjengelig via sosiale medier og e-post. Selv om disse hilsener ikke kunne erstatte fysisk 
gudstjenestefeiring, var det god respons på dem: mellom 412 og 923 visninger. Presten gikk 

også aktivt ut med tilbud om å feire nattverd i hjemmene. Det ble fine, nære møtepunkter.  
 

Er høydepunkt fra vårsemesteret var dåp av en konfirmant i kl. 11-gudstjenesten. Det å høre 
en ungdom bekjenne sin tro, gi uttrykk for sitt ønske om å bli døpt og så knele foran 
døpefonten (noe som ikke var planlagt eller avtalt), gjorde inntrykk på mange. 

 
Under pandemien har mange valgt å holde seg unna gudstjenestene.  

Når samfunnet åpnet igjen, og vi skulle starte opp i august, var vi veldig spente på hvor 
mange som ville komme tilbake, særlig av de som ikke hadde gått så lenge i menigheten. 
Kick-off-gudstjenesten 22.august gikk over alle forventninger med 155 til stede. Det yrte av 

liv med mange barn og en god del av de nye konfirmantene med familie. Mange som kom, 
var for første gang i menigheten. Etter gudstjenesten hadde KRIK lagd en aktivitetsløype som 

førte til menighetssenteret. Her var det kirkekaffe, slushmaskin, ansiktsmaling og hoppeslott. 
Enda flere kom! Mange som på sin søndagstur kom forbi senteret, stoppet opp og tok turen 
innom, gjerne ledet av barn som ville prøve hoppeslottet. Kirketomta har en fantastisk 

beliggenhet! 
 

Den dagen kom vi i kontakt med mange nye, og det ble en skikkelig «fiskefangstopplevelse» 
hvor vi fikk mer enn vi hadde regnet med og hvor vi måtte legge oss ekstra i selen for å kunne 
ta imot på en god måte. For en velsignelse! 

 
I desember hadde vi tradisjon tro planlagt «Vi synger julen inn» med Ganddal skolekorps. 

Korpset måtte melde avbud på grunnen av smittesituasjonen. Gudstjenesten ble gjennomført 
allikevel. Men med de nye restriksjonene ble gudstjenesten på julaften avlyst. 
 



 

 

Konfirmantarbeid  

Menighetspedagog Ruth Bråtveit har hatt ansvar for konfirmantarbeidet og involvert barne- 
og ungdomsarbeider, presten og noen frivillige i dette. Samarbeidet med ByMenigheten om 

enkelte tiltak (leir, undervisningsdag og fasteaksjonen) ble lagd på is inntil videre. Se ellers 
egen årsmelding. 
 

Trosopplæring  
En del av trosopplæringstiltakene i Gand sokn ble gjennomført separat i Ganddalen, bl.a. 

babysang, utdeling av bibel til 4-åringene, Kirkerotte-kurs og Lys Våken. De andre tiltakene 
ble gjennomført sammen med Gand menighet. Vi ser på trosopplæringstiltakene som et godt 
og viktig redskap for å skape tilhørighet til menigheten for barn, unge og deres familier. 

Menighetspedagog hadde hovedansvar for trosopplæringen i Ganddalen. I tillegg deltok prest 
på noen av trosopplæringstiltakene.  

Lys-våken kunne ikke gjennomføres i 2021 på grunn av for få påmeldte. Derimot var det god 
oppslutning om de andre tiltakene. 
Babysang ble ledet av frivillig, Bjørghild Helgeland. Tilbudet er veldig populært og har et 

godt rykte: Mange av dem som kom, hadde hørt om tilbudet via via. 
Se ellers egen årsmelding. 

 
Øvrig arbeid  
 

Dugnad 

Mens mye av menighetsarbeidet lå på på vent, ble den ledige tida brukt på å pusse opp 

brakkene til et menighetssenter. Frivillige la ned utallige timer av dugnadsarbeid her. Nå står 
nydelige lokaler klare. I juni inviterte bønneutvalg til en samling hvor lokalene og tomta ble 
bedt inn.  

Etter sommeren ble lokalene tatt i bruk til kirkekaffe, «Pølsesang», Menighetstrim, diverse 
utvalgs-møter, bønnemøter, forskjellige trosopplæringstiltak og konfirmantundervisning. 

Presten fikk også kontor i annen etasje og har fast kontordag på senteret. Mange har benyttet 
seg av anledningen og stukket innom. 
 

Småfellesskap 

I tråd med strategiplanen vår fokuserte vi på småfellesskap i menigheten. En ledergruppe på 

tre jobbet fram et visjonsdokument for gruppa. For første gang arrangerte vi en samling for 
gruppelederne hvor vi oppdaterte hverandre om gruppene, gikk gjennom og reviderte 
dokumentet og ble enige om et felles opplegg for høsten. I høstsemesteret begynte vi å ha 

samme tema i gruppene som på gudstjenestene. Det ble to gruppeledersamlinger til i løpet av 
2021. Det ble inngått et samarbeid med ByMenigheten og Bogafjell menighet om 

samtalehefte. 
I 2021 var det syv smågrupper i menigheten pluss to bønnegrupper. Bønnegruppene har vokst 
i antall deltakerne. Noen av smågruppene hadde delt seg i begynnelsen av året. De er klare for 

å ta imot nye og jobber strategisk med dette. 
 

Barnearbeid 

På våren hadde Søndagsskolen og KRIK noen samlinger hvor ungene (og voksne) gikk 
direkte til samlingene uten å værer innom gudstjenesten først. Etter sommeren var vi tilbake 

til vanlig drift i den forstand at barna deltok på første del av gudstjenesten før de gikk ut til 
søndagsskolen/KRIK.  

«Pølsesang», familiemiddag med småbarnssang, startet etter sommeren opp igjen. Vi utvidet 
arrangementet med et tilbud for skolebarn som inneholdt andakt, bønn, fargelegging, brettspill 
og lek. 

 
 



 

 

Menighetstrim 

Menighetstrim startet etter sommeren i nye lokaler. Dette er et tilbud som vi ikke reklamerte 
noe særlig for, men som hadde stor oppslutning pga jungeltelegrafen og god omtale. (Det 

samme gjelder «Pølsesang» og «Babysang».) 
 
Agenda1 

Ganddalen menighet er del av menighetsnettverket, Agenda 1, og hadde godt utbytte av 
undervisningen og fellesskapet i 2021. Her staket vi blant annet kursen videre ut og jobbet 

med en strategiplan. Etter to år er vi nå ferdig med første runde med Agenda1. Det var 
enstemmig oppslutning om å være med på en runde til som da igjen vil vare i to år. 
 

Menighetsweekend Vi arrangerte menighetsweekend på Ognatun leirsted i oktober. Det var 
med folk i alle aldre: til sammen 70 personer: 10 personer mer enn i året før. Tema for 

weekenden var «Å være lys i verden». Evalueringen (som 18 personer deltok i) viste at over 
90% var fornøyd eller svært fornøyd med weekenden. 
 

Misjonsprosjekt Som årene før støttet Ganddalen menighet sykelandsbyen Filadelfia på 
Madagaskar med 10% av våre inntekter. 

 
Godhet Ganddal Ganddalen menighet har de siste årene vært med på å arrangere dette en 
helg i mai. Dette er et flott tiltak som ikke minst har ført til kontakt og samspill på tvers av 

menighetsgrenser. På grunnen av pandemien ble Godhetshelga ikke gjennomført i 2021. 
 

Kirkebygg 

Blant alt det gode som skjer i menigheten og all vekst vi ser var den største begivenheten vel 
den som kom nok så uventet for de fleste av oss 22.november: Den dagen ble det 

offentliggjort at posisjonen i bystyret setter av 50 millioner kroner til ny kirke på Sørbø i 
Ganddal bydel. 

Det er mange som har ventet på, bedt for og gledet seg til dette. Og mange som har jobbet 
med det i årevis. Denne store og gledelige begivenheten ble feiret med åpent hus torsdag 
2.desember med mange til stede, blant annet også kirkevergen og tidligere og nåværende 

prost. 
 

Januar 2022, for menighetsutvalget i Ganddalen menighet, menighetsprest Nadine Vaagen 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

Julebygda menighet 2021 
 

Menighetskomiteen har i 2021 bestått av Margunn Håland, Torbjørn Dobbe, Hanne Kristin 

Laupland, Arnstein Jårvik, barnearbeider Siri Ueland Chancy, kapellan Håvard Høie. Håvard 
hadde permisjon fra 1.6.  Anne Berit Mathisen var vikar i tidsrommet 1.6. til 31.7. og 

Ragnhild Fasseland er vikar fra 1.8.  Menighetsrådets representant har vært Kjetil Tjessem.  
Komiteen har hatt 4 møter (derav 1 digitalt) og tatt opp ulike saker. Noen som kan nevnes er: 
Orienteringer om misjonsprosjektet i India, gudstjeneste- og offerlister, trosopplærings-

prosjekter og søndagsskolen. Regnskap (for 2021) og budsjett (for 2022) var ikke klart på 
komiteens møte 13.1.22.  

 

Gudstjenester 

Det har vært nok et annerledes år grunnet pandemien som har begrenset både 

gudstjenestelivet og menighetslivet i Julebygda. Tall for Julebygda kapell viser et 
gjennomsnittsframmøte på 65 personer pr gudstjeneste. Dette viser en forsiktig oppgang fra 

året før, hvor snittet lå på 51 pr gudstjeneste. Flere søndager har det vært egne 
dåpsgudstjenester etter hovedgudstjenesten, for å få god plass til alle i dåpsfølget. 34 barn er 
blitt døpt, de aller fleste tilhørende Ganddal eller Gand menighet.  

  
Ca. 1487 personer har vært til stede på 23 søndag- og helligdagsgudstjenester, sammenlignet 

med 1064 personer året før. Det har vært 4 gudstjenester med nattverd, med til sammen 131 
n.v.deltakere. Konfirmasjonsgudstjenesten som skulle vært i mai ble flyttet til 12.september. 
Sigmund Håland lager powerpoint og styrer prosjektoren til gudstjenestene.  

 
Rolv Ordin Furenes og Marit Karin Nygård har også dette året bidratt med fin musikk i 
gudstjenestene. Margunn Håland har ansvar for kirkekaffen. Den er veldig viktig for 

fellesskapet rundt gudstjenestene. Ei gruppe fra Julebygda brass skapte festemning sammen 
med kantor Ingvar Lygren på julaftensgudstjenesten som hadde forhåndspåmelding p.g.a. 

pandemirestriksjoner.  
 
Familiegudstjenestekomiteen  

har bestått av Tor-Arve Laupland, Karen Marie Harboe, Magne-David Malmin og Brit 
Malmin + prest. Brit Malmin har sluttet i komiteen. Noen av familiegudstjenestene har vært 

koblet opp mot de trosopplæringstiltak som det har vært mulig å gjennomføre. Det har fungert 
godt. Stjernekoret har deltatt hver gang. Komiteen var ikke aktiv i høstsemesteret av 
forskjellige årsaker. 

 
Misjonsprosjektet i India, Umred Joy Care Centre:                                                 

Margunn gir komiteen jevnlige oppdateringer. Det har blitt arrangert basar og noen har deltatt 
i Nordsjørittet til inntekt for arbeidet. Det har blitt samlet inn totalt 299 461 i 2021, hvor av 
11.153 fra kollekter i 4 gudstjenester i kapellet. Skolene i India er fremdeles stengt så pengene 

har gått til matpakker, såpe og nødvendig nødhjelp samt lønn til 7 lærere og 2 kokker + til hun 
som gav tomt til skolen. Før jul var det en ekstra innsamling til julegaver og fest. Lærerne har 

samlet barna til undervisning i små grupper, når det har vært mulighet for det. Flere helse-
arbeidere jobber gratis på «helsecamper» der de tar koronatester og gjør enkle undersøkelser.   
 

Kapellet 
Det er gjort litt opprydning i skapene i kirketjener-sakristiet. Det trengs også noe mer 

rengjøring i kapellet, gjort på dugnad eller innbakt i kirketjeners instruks. Det har vært 
problemer med utelys og lyskastere utenfor kapellet, men det er snart fikset. 
 

 
 



 

 

Konfirmantene 

Det var 16 konfirmanter i Julebygda 2020/2021. Disse hadde undervisning sammen med 
konfirmantene i Gand. De kan velge mellom ulike konfirmantgrupper, som Krik-konfirmant, 

barneleder-konfirmant, husfelleskap-konfirmant, m.fl. De har også vært med å ha oppgaver i 
noen gudstjenester i kapellet. 
Konfirmantopplegget har også i 2021 blitt påvirket av de restriksjoner pandemien har gitt. 

Konfirmantweekenden for 2021/2022 kullet var på Ognatun i høst.  
 

Dametreffet i Kapellstova  

Det har vært 3 samlinger dette året. 1 i juni og 2 i høst. Gjester/innledere har vært Solbjørg 
Malmin med opplesning, Aud Fosstveit, ansvarlig for koronatesting og smittesporing i 

Stavanger og diakon Karine Torvanger fra Byprestene i Sandnes. 
Mange gir uttrykk for at de setter stor pris på disse samlingene med spennende innledere, 

andakt, servering og prat. Inntektene fra utlodningen har gått til misjonsprosjektet og til 
Byprestene i Sandnes. Ansvarlig for Dametreffene er Margunn Håland og Astrid L. Todnem  
 

Trosopplæring (TOL)  

I 2021 ble det gjennomført flere TOL-tiltak i Julebygda i vårhalvåret; babysang med 12 

deltakere (mor og barn) og påskesamling for 5-åringer med 10 deltakere (5 barn og 5 voksne). 
Vi måtte avlyse deltakelse på gudstjenesten pga korona. Vi hadde 10 6. klassinger på Lys 
Våken. Det ble et fint arrangement og en fin gudstjeneste. Det var 13 deltakere på 

Kirkerottekurset for 1. klasse i mai. Et barn fra Julebygda deltok på fellestiltaket «Kode B» i 
Gand kirke. 

Høsten 2021 var det 4-årsfest med utdeling av 4-årsbok på påfølgende gudstjeneste. 12 barn. 
Det var for få påmeldte til at vi kunne ha Babysang. 10 barn fra Julebygda deltok på 
«Miljødetektivdagen» for 2. klassinger i Gand i november. 

Søndagsskolen har slitt i år. Kun 6 fysiske samlinger. 3 måtte avlyses pga korona. Magne 
David Malmin sluttet som hovedleder i år. Siri Chancy har vært med som leder. Tor-Arve og 

Hanne Laupland har vært vikarer. 21 barn har vært med i søndagsskolen (ikke medregnet 
besøkende ifm dåp), 10 har betalt medlemskontingenten, og i gjennomsnitt har det vært 7-8 
barn hver gang. 

Stjernekoret og Natthimmel. Som for alle andre ble 2021 også annerledes for Stjernekoret. 
Kun 2 avlyste øvelser, men flere avlyste opptredener. Medlemstallet gikk opp fra 18 i 2020 til 

28 i 2021. Vi etablerte gruppa «Natthimmel» som består av 6 jenter i 3.-4. klasse. 
Stjernekoret ble i år meldt inn i «Ung kirkesang» og er nå en undergruppe av «Gand 
korskole». Dette medførte at vi fikk kr 10 000 i oppstartstøtte og vil få utdelt Frifondmidler 

hvert år basert på bet. medlemmer. Økonomien er adskilt fra menighetens regnskap p.g.a. 
Frifondmidlene. 

Småbarnssang har nok lidd mest under smitteverntiltakene siden her samles både barn og 
voksne. Nesten halvparten av samlingene har dessverre måttet avlyses. Det har vært 16 barn 
innom, + foreldre. Ca 6-7 barn i gjennomsnitt på hver samling. 

 
 

Januar 2022. For menighetskomiteen; vikarprest Ragnhild Fasseland  

 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

Sokneprestens årsmelding for 2021 
 
Vi ser tilbake på nok et «annerledesår» i Gand sokn. Igjen ble det avlyste gudstjenester og 

arrangement, utsatte konfirmasjoner, digitale gudstjenester og stadig skiftende 
smittevernregler vi måtte forholde oss til store deler av året. Men også mange gode møtepunkt 

i små og store fellesskap. 
 
Gudstjenestene har i perioder vært kun digitale, så har det vekslet mellom at vi har kunnet ha 

50, 100, 200 og 300 eller mer til stede. Det har vært krevende å stadig planlegge en 
gudstjeneste, for så måtte omstille seg pga endringer. Samtidig har det vært imponerende å se 

hvordan både stab og frivillige har håndtert denne utfordringen på kreativt vis. Det har blitt 
mange gode gudstjenesteopplevelser både på skjerm og til stede i kirkerommet. Selv når det 
har vært fysiske gudstjenester i Gand, har gudstjenestene stort sett blitt streamet. Vi vil gi en 

stor takk til det tekniske teamet som har lagt ned utrolig mye arbeid både med å installere alt 
utstyret og gjennomført sendingene. Vi er glade for at mange på den måten har fått tatt del i 

gudstjenestene i Gand selv om vi ikke kunne møtes i fellesskapet i kirken. 
 
I sommer opplevde vi spesielt høye dåpstall. Fra juni til august var det meldt over 60 dåp i 

soknet. De fleste av dem ble døpt i Gand eller Julebygda, noen i andre kirker. På det meste var 
det fem dåpsgudstjenester på en søndag, i tillegg til at vi hadde dåp både på lørdager og 

hverdager. Vi opplevde stor takknemlighet over at menigheten la til rette for at familiene 
kunne få gjennomføre dåp etter at mange hadde utsatt dåpen pga restriksjoner tidligere på 
året.  

 
Samarbeidet med institusjonene i soknet er veldig godt. Gjennom hele året har vi hatt 
andakter på både Lunde og Åse boas. Personalet der har gitt tydelig uttrykk for at dette er et 

viktig tilbud for beboerne, som de ønsker skal være tilgjengelig på tross av pandemi og 
restriksjoner. Vi kontaktes også ofte med ønske om besøk av prest eller diakon til beboere 

som ønsker samtale eller nattverd. 
 
Høsten 2021 gledet vi oss over flotte konfirmasjonsgudstjenester, oppstart med et nytt 

konfirmantkull, konfirmantweekend til Ognatun og gode opplevelser både med kjekke 
konfirmanter og mange barn og unge på trosopplæringstiltak og andre aktiviteter i kirken. Vi 

ser at kirken er et viktig samlingspunkt for barn og unge i bydelen og er takknemlig for alle 
som er med og bidrar til dette. I august fikk vi nye ansatte i ungdomsstaben. David Osen Stige 
er ny ungdomsveileder og Ivan Tveit ny ettåring. Velkommen! 

 
Kapellan Håvard Høie har hatt farspermisjon deler av året. Ragnhild Fasseland har vikariert 

mesteparten av denne perioden og vi er glade for å få en vikar som kjenner både menighet og 
stab fra før. 
 

Igjen vil jeg takke både alle de frivillige og staben som legger ned utallige timer for å bidra til 
at Gand sokn betyr mye for lokalmiljøet. Vi er stolte og takknemlige for at dere er med på å 

bygge Guds rike i menighetene våre. 
 
Astrid Harbo, sokneprest  

 

 
 
 

 
 



 

 

Diakoni 2021 
 

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom: 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, kamp for rettferdighet. 

 

Organisasjon  

Lederteam for diakoni har i 2021 bestått av seks personer utenom diakon. På grunna av 
smittesituasjonen har teamet ikke hatt møter dette året. Menigheten er glad for at vi har en 

modell m/ ledere fra ulike diakonale tjenestegrupper, som representerer alle organiserte 
diakonale tiltak i Gand sokn.  

 
Om diakonalt arbeid i en spesiell tid preget av pandemi 
Det er mye diakoni i Gand menighet, både organisert og gjennom alt arbeidet mange 

mennesker gjør blant naboer og kjente ellers. Mange går på besøk og hjelper med hverdagens 
små og store utfordringer og viser omsorg som ikke blir registrert i noen årsrapporter. I 2021 

ble diakonien og omsorgen i lokalmiljøet ekstra viktig, når pandemien ble mer langvarig enn 
vi trudde. Vi har oppdaget at noen flerkulturelle har falt mellom flere stoler med tanke på 
smittevernsinfoen fra både myndigheter og kirken. Flere har synes det har vært krevende å 

forstå hvilke regler som gjelder til enhver tid, og har trengt individuell oppfølging. Noen har 
følt seg redde og på den måten blitt minnet på hvor sårbart livet er.  Flere uttrykker også 

takknemlighet for å være i fellesskapet på Internasjonal Cafe, selv om det bare er to timer 
hver uke, og kaller det «sin familie». Blant de sørgende og etterlatte, har vi merket at det er 
flere som har tatt kontakt og ønsket samtale og tilbud om støttegrupper. Noen har kjent på mer 

ensomhet og fått forsterket sorg i denne nedstengte perioden.     
 
Det er mye organisert diakoni i Gand menighet; bl.a. tiltak som Stikk innom og Petrus som 

har egne årsmeldinger. Noen av tiltakene har diakonen ansvar for, og andre tiltak er det 
frivillige som driver.  Diakonen forsøker jevnlig å besøke Crux oppfølgingssenter og vi 

ønsker å opprettholde kontakten med Crux! (egen årsrapport). Menigheten har også frivillige 
som besøker jubilanter, både 85- og 90 åringer. Vi har hatt gudstjenester med spesielt fokus 
på diakonalt og flerkulturelt tema, med deltakere fra internasjonal Cafe, internasjonal 

kvinnegruppe og KIA. Under den årlige fasteaksjonen til KN, som i år ble digital, samlet 
konfirmanter og frivillige inn 122.371 kr! Diakon og prester har også samtaler og soknebud 

(nattverdbesøk) som en viktig del av det diakonale arbeidet. I det andre koronaåret, 2021, har 
menigheten også videreført tilbudet om åpen kirke, med bønn, stillhet og lystenning en gang i 
uken. Tilbudet har vært et fint supplement til gudstjenester, som har hatt en del begrenset 

besøk dette året! Gand sokn fikk også gitt en håndsrekning til noen trengende i adventstiden, 
og samlet inn penger som ble omsatt til gavekort til flere familier og enkeltpersoner som vi 

har kontakt med i lokalmiljøet.  
 
Flerkulturelt arbeid i Gand sokn  

Noen gode frivillige medarbeidere driver i dag en Internasjonal kvinnegruppe og de treffes en 
torsdag i måneden til et enkelt måltid, noen enkle aktiviteter eller samtaler rundt bord ene (ca 

15 stk). Det har vært noen få samlinger dette året, men det betyr mye for de som kommer. For 
fjerde året på rad, har menigheten samarbeidet med KIA og BådeOg om internasjonal Cafe, 
på onsdager på BådeOg-huset fra kl 16-18. Der kommer det ukentlig ca 25-30 mennesker fra 

ulike nasjoner og mange frivillige fra Gand er engasjert i arbeidet som også involverer mange 
av de flerkulturelle i Gand. Det er blitt en god møteplass for mange, der relasjoner er 

visjonen! I år har vi ikke hatt omsorgskonfirmanter som har deltatt på samlingene. 
Flerkulturelt arbeid og integrering er også diakoni og en måte å vise Kristi nærvær på. I år har 
det vært noen samlinger, selv om flere er blitt utsatt på grunn av smittevernhensyn. Vi fikk 

likevel en fin periode før nedstengingen startet igjen før jul. I september ble det en fin 
flerkulturell tur til Røyrvik gårdsbarnehage med over 50 påmeldte. I oktober og november 



 

 

gjennomførte vi også to flerkulturelle dialogsamlinger på BådeOg med ca. 15 deltakere med 

temaet rundt tro og liv og verdier. Det ble starten på et viktig godt samarbeid mellom 
menighet, dialogprest og KIA! Det er planlagt en oppfølging av dette våren 2022.  

 
Sorgarbeid 

I samarbeid med diakoner i Sandnes og Jæren legges det til rette for støttegrupper i sorg. I 

vårt område ble det startet flere grupper i løpet av 2021 og en dame fra Gand er med som 
gruppeleder. Dette er et viktig tilbud fra kirken som gir sårbare mennesker mulighet til å gå 

sammen med andre i en vanskelig periode. Menigheten forsøker å fange opp de som har 
ønske og behov om å være med i slike grupper, og i pandemitiden har det vært ekstra stor 
interesse for støttegrupper. I sommer ble det også tilbud om å delta på pilegrimsvandring til 

Røldal for etterlatte, under temaet «Vandring for forandring». Et par deltakere fra menigheten 
vår var med på det og uttrykte takknemlighet. Det ble også arrangert en Allehelgensamling i 

november, der Anna Dalaker snakket om temaet «Vandring i sorgens landskap».  
 

Åse lindrende 

Siden 2008 har Anne Gravdal to dager i uka arbeidet på Åse lindrende enhet. Hun er kreft-
sykepleier i diakonal tjeneste, knyttet opp mot Gand menighet og samtalepartner for 

mennesker i livets sluttfase. Hun sluttet å jobbe i september etter 11 år i tjenesten, fordi hun 
ikke lenger skulle gi tilbud om etterlatte-samtaler og være en del av det tverrfaglige 
samarbeidet i avdelingen. Hennes viktige arbeid har over lang tid vært en del av menighetens 

diakonale institusjonsarbeid, og vi er svært lei for at dette ikke kan fortsette.   
 

HEL 

I Sandnes prosti har vi HEL-konfirmanter og HEL-arbeid. HEL er tilrettelagt 
konfirmantundervisning og tilrettelagte gudstjenester. Det er diakonen i Bogafjell, Line, som 

administrerer og driver dette, og vår menighet prøver å gjøre kjent disse samlingene for de 
dette gjelder.  

      
Trosopplæring 

Diakoni finner også sin plass i trosopplæringen, i babysang, kirkerottekurs, miljødetektivdag 

og diakonidag/fasteaksjon for konfirmanter. I det kontinuerlige barnearbeidet er det mange 
barn som får kjenne på fellesskap, lære om ansvar for seg selv/ andre og for den verden vi 

lever i.  
 
Bønnearbeid 

Det er mange i Gand menighet som ber, både hjemme og i kirken. I bønnevakttjenesten i 
Gand er det folk som ber i kapellet to dager i uka. Fredagsgruppen og andre grupper møtes 

jevnlig til lovsang / bønn for menigheten og ansatte, og de har også åpnet opp for at andre kan 
delta. De medvirkende i gudstjenesten møter også til bønn i bønnekapellet hver søndag kl 
1030. Selv om vi mistet mange ordinære gudstjenester dette året, ble det gitt tilbud om 

forbønn på flere gudstjenester (også stream) via SMS. Menigheten har også laget en digital 
bønnekrukke på hjemmesiden, der folk kan sende inn bønnebehov og bli bedt for. Flere 

frivillige forbedere har vært med. I deler av høstsemesteret har vi også tilbudt «bønn for syke» 
i bønnekapellet på oddetalsfredager fra kl. 1100-1130, der vi gir mulighet for syke som 
trenger forbønn å komme og bli bedt for eller melde inn bønnebehov. Åpen 

kirke/middagsbønn i kirkerommet har med noen få unntak vært bra besøkt hver onsdag kl 12. 
Det har vært fine samlinger m/stillhet, bønn, salmesang og ord for dagen. Samlingene ledes av 

diakon eller en av prestene. 
 
Stikk innom 

«Stikk innom» er det ukentlige treffet for eldre og de som er hjemme på dagtid. Hver torsdag 
fra kl. 10-12 samles ca. 12-15 stk. til fellesskap, mat og variert program med lokale «gjester». 



 

 

I løpet av 2021 har det vært arrangert færre samlinger enn vanlig, men likevel ble det busstur 

både til Holmavatn i september og vellykket kirkebesøk til Sola. Vi fikk også besøkt 
Tungenes fyr og den «nye» Randaberg kirke i sommer og hatt mye aktivitet på tross av 

smitteverntiltak. Gruppen har pr i dag få nye medlemmer og noen faller også av etter hvert. 
Likevel gleder vi oss over de svært flinke og kreative lederne som gjør mye for at flere skal 
trives og bli beriket av å møtes i kirken. I år ble det gitt en pengegave til vår lokale juleglede-

aksjon, som sørget for en håndsrekning til de som trenger det mer enn andre. Takk til alle 
gode givere! Vi fikk deltatt på gudstjenesten (med noe mindre mannskap) som var planlagt i 

høst, men håper på et større comeback-senere      . Det er kjekt å være blant denne gjengen.  

 

Årsmelding for Petrus 

Klubb for mennesker med forskjellige hjelpebehov, med faste samlinger siste torsdag i 
måneden. Siste år ble det noen færre samlinger, og flere av deltakerne savner Petrus og 

fellesskapet. Vi har hatt flere gode samlinger, selv om vi har kuttet bønnevandringer. Mange 
uttrykker stor glede både med å delta og å være medarbeidere blant denne gjengen. En vanlig 
Petrussamling starter med en mini-gudstjeneste i kirkerommet, og etterpå spiser vi suppe og 

brød i menighetssalen med lett program. Vi takker alle gode ledere som har vært med og laget 
inkluderende fellesskap det siste året. Det betyr mye! I høst ble ledergruppen fornyet med 

noen ledere, og det er vi takknemlige for: Kjekt at flere ser gleden og verdien i dette 
inkluderingsarbeidet! 
 

Sandnes,16.02.21, Magne Bjåstad, diakon 

 

 

 

Undervisning 2021 
 

Samarbeid med skoler og barnehager er godt. Det ble invitert til samarbeid som tidligere 
år. Noe måtte utgå på grunn av koronasituasjonen. Flere gudstjenester før jul var planlagte, 
men måtte avlyses på grunn av smittevernsituasjonen. Noe ble gjennomført før det kom nye 

smittevernregler, noe kunne tilpasses og gjennomføres.  
 
Trosopplæring inviterer årlig til mange trosopplæringstiltak. Noen arrangement 

gjennomføres på hvert gudstjenestested, mens andre arrangement gjennomføres samlet i Gand 
kirke for hele soknet. Vi gjør mye med få ressurser, takket være innsatsen fra alle ansatte og 

mange gode frivillige. Menighetspedagog 70%, Frivillighetskoordinator 30% og deler av 
ungdomsarbeider stillingene lønnes av trosopplæringsmidler. Gjennom året har noe måtte 
avlyses på grunn av koronasituasjonen, noe har blitt flyttet til annet tidspunkt, noe har blitt 

gjennomført med begrenset antall og noe måtte avlyses på grunn av for få påmeldte. Flere 
arrangement har blitt gjennomført. Det er fokus på evaluering og fornying av 

trosopplæringen.   
 
Januar 2022, kateket Margrete Haualand 

 

 

 

 
 
 

 



 

 

Kirkemusikk 2021  
 
Kirkemusikken er en umistelig ressurs i menighetslivet. Den skal skape relasjoner og bygge 

bro, mellom Gud og mennesker og mellom mennesker i forskjellige faser av livet og med ulik 
bakgrunn. Den skal være til trøst og oppmuntring i sorg og til glede i gode tider. 

 

Menighetens musikkliv skal ha et trosopplæringsperspektiv og fremme åndelig vekst. Det 
skal dessuten bidra til å åpne dørene til menigheten for stadig nye mennesker, og må ikke 

begrenses til kun å omfatte enkelte musikkstiler og sjangre. Kirkemusikken kan også kreve at 
vi stopper opp og tar stilling. Den skal bidra til å gjøre livet rikere, dypere og mer fargerikt.  

(Fra «lokal plan for kirkemusikk i Gand» - vedtatt 2014) 

 
Året 2021 har vist oss hvor mye musikken faktisk betyr for folk – og gjennom restriksjoner og 

begrensninger har vi likevel klart å formidle sang og musikk gjennom ulike flater – både live 
og digitalt – og med ulike aktører. Kirkemusikken er en sentral del av gudstjenestearbeidet – 

og det er et uttalt mål at det skal være ekstra ressurser inne på alle gudstjenester i Gand. Dette 
kan være kirkens egne kor, instrumentalister/solister av forskjellig slag, og grupper med 
forsangere og band.  

 
Totalt er det registrert 90 barn og unge som er på korøvelser i Gand tirsdager (GGmini og 

GGjr) og ca 20 som deltar på torsdag i Julebygda (stjernekoret). Og selv om aktiviteten har 
vært preget av smittevern har ikke sanggleden vært noe mindre! 
 

Høytidsdagene er en av Gands fremste merkevarer – og det var både merkelig og sårt å avlyse 
høytidsgudstjeneste juledag og gudstjeneste i den stille uke. Høytidsgudstjeneste påskedag ble 
gjennomført kun for stream – med et nedskalert kor og orkester. Vi er stor takk skyldig til alle 

de sangere og musikere som gir av sin fritid og stiller opp i høytidene for å skape en slik 
ramme rundt våre gudstjenester. Vi vil også her rette en takk til alle de som stiller opp og 

bidrar til å berike vår gudstjenestefeiring hver eneste søndag. Vi er privilegert som har et så 
rikt sang- og musikkliv i vår menighet og integrert i vår gudstjeneste. De siste to månedene 
har vi også hatt digitale sendinger fra alle gudstjenester – og vi må rette en stor takk til 

teknikere som har stått på sent og tidlig for at også musikken skal formidles på en god måte 
gjennom streaming. 

 
Salmetime og salmekvelder 

I mange år har vi vært så heldig å ha en «salmetime» hver måned. Det er Per Sigmund 

Rettedal som står bak dette – og vi er svært takknemlig for det arbeidet som legges ned her og 
som stadig møter oss med nye salmer. De fleste salmetimene har vært gjennomført under 

pandemien – mens den store salmekvelden med både egne og besøkende kor måtte avlyses. 
VI ser frem til å få det arbeidet i gang igjen! 
 

Januar 2022, Kantor Bengt Norbakken 

 

 
 

GG korskole 2021 
  

Om GG korskole:  

De senere år har reglene for tildeling av frifondstøtte blitt strengere og det har blitt 
vanskeligere å få tak i andre midler i det frie kulturfeltet for barne- og ungdomsorganisasjoner 

som står under menighetsrådet organisasjonsnummer. I samråd med menighetsrådet har vi 
stiftet en organisasjon som er registrert med eget organisasjonsnummer i 

Brønnøysundregisteret og denne organisasjonen forvalter alle økonomiske og administrative 



 

 

sider ved barnekorene. I utgangspunktet var dette tiltenkt babysang, knøttesang, GGmini, 

GGjr og GG.  
 

På grunn av redusert drift i GG og knøttesang, samt at babysang fortsatt skal organiseres 
under trosopplæringen var det GGmini og GGjr som ble organisert inn her for et år siden. I 
høstsemesteret har vi også fått Stjernekoret i Julebygda inn i GG korskole. Det viser seg at det 

er lettere for denne organisasjonen å få offentlige støttemidler til sin drift, og vi har allerede 
fått inn mer driftsmidler ved å dermed sikres økonomien for barnekorene på en bedre måte 

 
Om virksomheten i 2021: I 2021 har GG korskole forvaltet økonomi for GGmini, GGjr og 
Stjernekoret. For daglig drift av disse kan man se til hvert enkelt kor for detaljert årsmelding. 

 
Organisasjon: GG korskole Ung Kirkesang og medlem av Sandnes Musikkråd 

 
Styret: Styret i GG korskole er Svein Arild Skjæveland, Tom Langeland, Solveig Rangen og 
Bengt Norbakken. Sistnevnte fører også regnskapene. 

 
Økonomi: For 2021 har GG korskole inntekter på totalt kr 71.859,03 og utgifter på kr 

22.365,40. På grunn av begrensninger i aktivitetene i 2021 har ikke utgiftene strukket helt til. 
 
Sandnes 12.01.2021, Bengt Norbakken  

 

 
 

GGmini 2021 
 

Generelt om virksomheten 

Koret har hatt 54 medlemmer i 2021. Vi øver i kirken tirsdager kl. 17.00 - 17.45.  Foruten å 
synge har vi en 5 min. samlingsstund hvor vi leser fra en andaktsbok. Den siste øvelsen i 

måneden er øvelse med KOS. Da gjør vi litt andre ting og noen av foreldrene har med frukt 
eller kake. Øvelsene foregår i menighetssal II – mens foreldre sitter i menighetssal I og koser 
seg med kaffe og prat, i år ble det mest i høstsemestert. Dette er en ordning som vi er svært 

fornøyde med.  
 

Om virksomheten i 2021 

Vårsemesteret startet sent og fikk en brå slutt på grunn av pandemien, men med solide 
smitteverntiltak på plass ble det en noenlunde normalt drift på våren. Høsten har vært som 

normal – og GGmini stå på «gjenåpningen» i september og sang av full hals for en fullsatt  
kirke! Opptredener på Åse BOAS og deltagelse gudstjenesten julaften ble avlyst. Vi er 

takknemlig for at vi har fått holde kordriften i gang på en forsvarlig måte – og for alle som 
kommer hit hver tirsdag. Dette fellesskapet betyr mye for mange! 
 

Ledere i 2021 

Ledersituasjonen har vært stabil og god i året som gikk. Dirigent har vært Ive Norbakken 

mens Elisabeth Paulsen Houler og Mari Hetland var foreldrekontakter. Kantor Bengt 
Norbakken har vært pianist og administrator. Takk til alle som har bidratt som frivillige i 
GGmini gjennom året – uten dere hadde det ikke vært mulig å drive koret! 

  
Arrangement: Koret har sunget på 4 gudstjenester i Gand kirke. Resten har blitt avlyst. 

 
Organisasjon: GGmini er tilsluttet Ung Kirkesang. 
  



 

 

Utfordringer: Utfordringen vår er hele tiden å velge sanger som fenger hele aldersgruppen. 

Vi har over tid klart å bygge en solid stamme av medlemmer som også sikrer rekruttering til 
de andre korene.  

 
Økonomi: Se årsmelding for GG korskole 
 

Sandnes 12.01.2021, Bengt Norbakken  

 

 

GGjr 2021 
 

Generelt om virksomheten:  

GGjr har over tid fått etablert en stabil og god kjerne med medlemmer –og det har vært et 
stabilt oppmøte på 16-20 barn dette året.  

 
Øvelsene er på tirsdager mellom 18:00 og 19:00. Foruten å synge har vi en 5 min. 
samlingsstund og en kort pause. Noen tirsdager pr semester har vi «blåtur» - det kan være en 

sosial samlingsstund hvor vi har leker/konkurranser/aktiviteter og noe godt å spise. Dette for 
at medlemmene i koret skal bli bedre kjent med hverandre og trygge på hverandre og lederne.  

Ledere for GGjr er Harald Westermoen (piano) og Ive Norbakken (dirigent), Solveig Rangen 
og Anette Tverli var foreldrekontakter våren 2021, mens Unni Bergtun Meyer og Anette 
Tverli var foreldrekontakter høsten 2021. Bengt Norbakken bidrar administrativt og 

musikalsk ved behov. 
 

Om virksomheten i 2021 

Vårsemesteret startet sent og fikk en brå slutt på grunn av pandemien, men med solide 
smitteverntiltak på plass ble det en noenlunde normalt drift på våren. Høsten har vært som 

normal frem til og med “Vi synger julen inn”. Opptredener på Åse BOAS og deltagelse 
gudstjenesten julaften ble avlyst. Vi er takknemlig for at vi har fått holde kordriften i gang på 

en forsvarlig måte – og for alle som kommer hit hver tirsdag. Dette fellesskapet betyr mye for 
barna! 
 

Arrangementer: Koret har sunget på 3 gudstjenester i Gand kirke 
 

Organisasjon: GG junior er tilsluttet Ung Kirkesang og medlem av Sandnes Musikkråd  
 
Utfordringer:  

• Å finne friske sanger som engasjerer ungene og å skape et godt sosialt miljø for 
ungene.  

• Å lage spennende sosiale samlinger som styrker fellesskapet og hjelper barna til å 
finne sin plass i menigheten og kjenne at de hører hjemme i kirka.  

• Å bedre økonomien slik at vi kan ha enda mer aktiviteter for barna i koret.  
 

Takk: Her er mange som hjelper til - dirigent, musikere, lydfolk og foreldre. 
 

Økonomi: Se årsmelding for GG korskole 

 
Sandnes 12.01.2021, Bengt Norbakken  

 

 

 
 



 

 

GG 2021 
  

Om ungdomskoret:  

GG er et sentralt tilbud i menighetens ungdoms- og musikkarbeid. Etter etableringsfasen hvor 
det var en stamme på 14-15 jenter vokste koret vinteren 2018 til 22 medlemmer. Høsten 2019 

og gjennom hele 2020 ser vi helt klart at vi går gjennom et generasjonsskifte, der flere av de 
jentene som var med og startet koret for 5 år siden går over i videregående skole og at dagene 
blir så vidt travle at de må velge. Utfordringen er å få inn nok nye sangere i bunnen, dvs at vi 

trenger å rekruttere 4-5 nye pr år. Øvelsene er fortsatt på onsdager mellom 14:45 og 16:00.  
 

Om virksomheten i 2021 

Høsten 2020 så tydelig at mangel på kontinuitet i øvingsarbeidet viste seg å være veldig 
sårbart for engasjement og deltagelse i denne aldersgruppen. I 2021 har vi hatt noen 

punktuelle prosjekter, men vi ikke hatt ordinær drift på grunn av lav deltagelse. I påvente av 
bedring og nyrekruttering er driften satt på vent. 

 
Organisasjon: GG er tilsluttet Ung Kirkesang og medlem av Sandnes Musikkråd  
 

Faste musikere og ledere: Dirigent og leder Bengt Norbakken (kantor) 
 

Økonomi: Se årsmelding for GG korskole 
 
Sandnes 12.01.2021, Bengt Norbakken  

 

 

 

Gand kirkekor 2021 
 
Virksomhet og visjon: 

Gand kirkekor er en arena for mennesker som ønsker å tjene menigheten gjennom sin sang og 

musikalitet.  Ved deltakelse på gudstjenester er koret med på å lede og styrke det musikalske 
elementet i denne.  Kirkekoret spiller også en særskilt rolle under høytidsgudstjenestene 1. 

juledag og 1. påskedag.  Gjennom konserter er koret med på å formidle det kristne budskap til 
et bredere publikum.  Koret tjener også som en sosial arena for medlemmene.   
 

Organisering: Gand kirkekor er tilsluttet Norges kirkesangforbund og medlem i Norges 
kirkesangforbund Stavanger. 

 
Medlemmer: Ved utgangen av 2021 hadde koret 36 betalende medlemmer.  
 

Korets styre 2020-2021: 

Leder:   Kåre Øygarden 

Dirigent:  Bengt Norbakken (noteforvalter) 
Styremedlem: Torun Owren 
Styremedlem: Ingunn Sveine Ytredal (arrangementskoordinator) 

Styremedlem: Kristin Egeland Klemp (ansvarlig for medl.register/merkedager) 
Styremedlem: Kari Knutson Øgreid (sekretær) 

Varamedlem:  Eli Ingunn Hetland  
 
Styret har avholdt 4 styremøter i perioden.  I alt har styret behandlet 16 saker.   

 
Økonomi: Driftsårets 2021 viser et underskudd på kr 67.148,-. Dette skyldes i sin helhet 

utgifter på Messias, der noen av inntektene ble utbetalt i 2020 og var ført som overskudd for 



 

 

2020 og resten av støtten blir utbetalt januar 2022. Det er i tillegg utbetalt 

voksenopplæringsmidler.  
 

Kirkekorets aktiviteter:  

Øvelser 

• Koret har pga korona ikke hatt faste øvelser gjennom hele året, men har gjennomført 
til sammen 21 øvelser. 

• I tillegg har koret hatt ekstraøvelse i forbindelse med konsert Händels Messias. 
Det har også vært 1 times øvelse foran hver gudstjenesteopptreden.   
 

Opptredener – gudstjenester 

• Koret har deltatt på 4 gudstjenester i Gand kirke i tillegg til høytidsgudstjenesten 
påskedag 2021. I januar og februar deltok koret med forsanger-gruppe på 5 
gudstjenester som ble streamet. Det var 4-6 sangere som deltok hver gang, noen 
sangere på mer enn en gudstjeneste. 

• Opptreden utenfor Åse bo- og aktivitetssenter 01.06.21. 
 

Konserter 

• 70-årsmarkering for tidligere dirigent Per Sigmund Rettedal 24.10.21 

• Händels Messias i Gand kirke 23.11.21. 
 

Øvrige aktiviteter 

• Det ble arrangert en sosial kveld med pizza i Gand kirke i forbindelse med 
semesteroppstart tirsdag 21.09.21. 
 

24.01.22 

Kåre Øygarden     Kari Knutson Øgreid 
Leder       Sekretær 

 

 

Søndagskolen i Gand 2021 

 
Vårt viktigste mål er å kunne gi Jesus til enda flere barn, og lage en søndagsskole der barna 
trives, blir sett, får delta aktivt og kjenner seg trygge. 

Aktivitet 

Året 2021 var på mange måter året som kom og gikk og som vi kanskje ikke la merke til var 

her.  Et år preget av den nye normalen, Covid, men og et år der vi dessverre har sett på 
endringer for Søndagskolen. 
Det har det siste året blitt klart at søndagskolen har blitt mindre, og på mange måter har en 

rekke barn «forsvunnet» fra søndagskolen. Jeg sitter og igjen med følelsen at det er færre barn 
og barnefamilier på gudstjenesten nå enn tidligere år.  

Vi startet året med å ikke arrangere søndagskoler – og først 14 mars arrangerte vi 
Søndagskole, oversikt vist under. I tillegg arrangerte vi søndagskoletur og juleverksted og 
julevandring. Søndagskoletur ble arrangert til Lutsi. 

 
Antall samlinger 2021:  

Våren 21: Planlagt 10 samlinger. Gjennomført 5 samlinger.  
Høsten 21: Planlagt 9 samlinger. Gjennomført 9 samlinger.  
 



 

 

Oppmøte pr samling (ca):  

Liten gruppe: Våren 21: 7 stk. Høsten 21: 6 stk. 
Stor gruppe: Våren 21: 3 stk. Høsten 21: 6 stk. 

 
Vi ser og en reel og veldig bekymringsfull nedgang av barn i søndagskolen, dette er og 
reflektert i antall betalende medlemmer og leder situasjonen (se senere avsnitt). Dette bør nok 

debatteres og belyses i flere fora – og bør sees sammen med generelt oppmøte på 
gudstjenester / gjennomsnittsalder på deltakere på søndagsgudstjenester.   

 
 
 

Skal jeg påpeke 4 årsaker jeg ville hatt diskutert og debattert er det: 

• Generell sekularisering i samfunnet – dette sees kanskje på oppmøte på gudstjenester 

og medlemsfrafall i DNK 

• Tidsaspektet og tilgang på underholdning for barn. Folk bruker mye tid på mobiler, 

apper, brett. Dette er da et alternativ for noen til å gå på gudstjeneste. 

• Generasjon: Har «millenniumsgenerasjonen» et annerledes forhold til gudstjenesten 

sin plass i en kristen hverdag?  

• DNK blir valgt bort, blant de som ikke treffes av årsakene over blir ikke Gand ansatt 

som «attraktiv». 

Men selv om antallet går ned, vi har hatt covid og mange samlinger er blitt avlyst så ser vi 

gleden og entusiasmen blant de som kommer – og det setter vi pris på. Tilbakemeldinger fra 
enkeltpersoner er at vi betyr noe, og at de som kommer av barn og voksne setter pris på at vi 

bringer Jesus til Barna.  
 
Medlemmer: Vi har for 2021 hatt 23 betalende medlemmer, tidligere år var det 53 i 2015, så 

35-41-37-44 og 45 frem til år 2020. Dette er en kraftig nedgang – men jeg tror den reel i 
forhold til hva man har sett som oppmøte det siste året.  

 
Ledersituasjon: Ledersituasjon er kritisk lav, med til sammen 6 ledere (+ Siri) og i tillegg har 
vi har hatt tilgang på 5-6 «slushere» (alder 10-16 år). Vi har fått to ledere som er kommet 

tilbake, men har og mistet to. Takk for den tjenesten de har gjort, og velkommen tilbake. Vi 
har ikke lyktes med å få med flere nye ledere til søndagskolen i 2021. Hvis ikke dette skjer vil 

man måtte forandre opplegget for søndagskolen for Gand.  
 
Økonomi: Det er nå daglig leder i kirka, Hanne Bolstad, som administrerer økonomien for 

søndagsskolen. Hun lager budsjett og fører regnskap. Hovedleder har god kommunikasjon 
med henne ved behov for oversikt over økonomien.  

 
For 2022 bør vi aktiv søke mer støtte bl.a. kirkeringerne og Y’s men. Dette har dessverre ikke 
blitt gjort i 2021.  

 
Styret: Hovedledere: Svein Oddvar Netland og Ragnhild Nedrelid. Styremedlem og rep. fra 

staben: Siri U Chancy, og styremedlem /foreldre representant Siri Myhren Pettersen. 

 
Sandnes 20.01.2021  Svein Oddvar Netland 

 

 



 

 

Junior-NIKKO 2021 

Generelt: Jr.Nikko er en klubb for barn fra 5-7. klasse, annenhver søndag fra kl. 18.00-20.00 
i ungdomssalen i Gand kirke. Det ble planlagt totalt 15 klubbkvelder i 2021, men pga Korona-
nedstenging og diverse restriksjoner, ble 2 samlinger avlyst, 1 ble gjennomført digitalt  og på 

noen av de resterende samlingene ble det operert med antallsbegrensing, noen ganger delt i to 
grupper. Av program i 2021 kan nevnes karneval, Kahoot, sporlek, Hawaii-kveld, Bingo, 

filmkveld og grilling.  

Medlemmer og frammøte: Junior Nikko er et lavterskeltilbud og vi ser at vi her klarer å 
fange opp mange barn som ikke er brukere av andre tilbud i menigheten. I 2021 har vi hatt ca. 
90 unike barn som har registrert seg på klubbkveldene. Dette er noe ned fra 2020, men vi er 

likevel fornøyde med at så mange barn kommer på klubben, med tanke på hvordan året har 
vært. Oppmøte-gjennomsnittet ligger på 24 deltakere pr samling (31. okt. kun 3 deltakere).  

31 personer har betalt medlemskontingenten på kr. 100. Dette er kraftig ned fra 75 stk i 2020, 
da vi satte rekord for antall betalende medlemmer. 

Ledersituasjon: Ledere våren 2021 var Eirik Tvedt, Oddvar Petersen, Torhild Rygg Sørskår, 
Rune Knutsen, Hanne Bolstad, Mirjam Engelsvold, Gerd Synnøve Hollund, Jon Risdal og 

Asbjørn Aarbakke. Hanne Bolstad takket for seg. I høstsemesteret overtok David Engelsvold 
for Mirjam. Det har vært en god og stabil leder-flokk.  
Eirik Tvedt står fortsatt som hovedleder og kontaktperson for klubben. Barnearbeider Siri U. 

Chancy har vært med på et par av klubbkveldene. Det ble avholdt to ledersamlinger i 2021. 

Økonomi: Økonomien dette året har vært god. Vi har naturlig nok hatt litt færre utgifter på 
mat, grunnet avlyste samlinger. Vi er takknemlige for økonomisk støtte fra kommunen. Vi er 

avhengige av denne støtten for å kunne drive arbeidet videre. 

Januar 2022, Eirik Tvedt 
 

 

FAB – Fellesskap Aktivitet og Bibel 2021 

 

Generelt 

FAB – Fellesskap, Aktivitet og Bibel er for barn fra 5-8. klasse med samlinger annenhver 

søndag fra kl. 17.00-19.00. Hovedmålet med FAB er å gi barn i 5.-8. klasse et kristent 
fellesskap, bibelundervisning og et sted hvor de kan be sammen. Gruppa er innmeldt i 
Søndagsskolen Norge. 

 

Som for alle andre ble også året 2021 annerledes for FAB. Vi måtte avlyse første planlagte 

samling i januar og siste i desember pga restriksjoner. Vi fikk gjennomført 6 samlinger i 
vårsemesteret og 6 i høstsemesteret. Det har vært en utfordring å overholde alle 
smittevernreglene som til enhver tid har vært gjeldene.  

 

Program 

Som hovedregel begynner vi samlingen med å ønske velkommen og si litt om kveldens 
program, deretter lystenning, Søndagsskolens «trosbekjennelse» og en kort bønn. Så har vi en 
lek, mat, «Aldri alene»-opplegg for tweens, deretter en type konkurranse og kiosk. FAB har 

sin egen myntenhet; Fabber. Man kan vinne Fabber i konkurransene og bruke dem i kiosken. 
Når noen kommer for første gang, får de noen fabber, og noen ganger får alle fabber, bare for 



 

 

å delta. Vi avslutter samlingen med felles bønn. Vi har vært veldig fornøyd med «Aldri 

alene». Vi har som regel et tema for samlingen. I år har vi bl.a. hatt 80-tallsfest, American 
Night, filmkveld, Thanksgiving og godterikveld. 

 
Medlemmer og frammøte: I 2021 har 20 personer betalt kontingenten på kr 75. Tallet er 
lavere enn i 2020, men høyere enn både 2018 og 2019. Vi har noen barn som bare har vært 

innom en gang eller to, og flere som kommer så å si til hver samling. 
 

Ledere og ledermøter: Følgende personer var ledere hele 2021: Siri Ueland Chancy 
(barnearbeider), Håkon Stokke Seljeskog, Rune Knutsen, Tonette Osen, Lydia Marie 
Vigesdal og Marit Åkre Netland. I vårhalvåret hadde vi også med oss Lars Joshua Vigesdal 

og Elise Richter (ettåring). I august fikk vi med oss Øyvind Stokke Seljeskog, som til da 
hadde vært vår mest trofaste deltaker. 

Vi har ledermøter ca. en gang i måneden og planlegger da de påfølgende to samlingene. Da vi 
måtte avlyse den planlagte samlingen 19. des. pga nye restriksjoner, (antallsbegrensning) 
hadde vi i stedet en veldig fin lederavslutning. 

 
Økonomi 

FAB fikk Frifondmidler i 2021 basert på antall innbetalte kontingenter. Vi betaler en 
gruppekontingent til Søndagsskolen. Økonomien har vært god dette året.  
 

Januar 2022, Siri Ueland Chancy, Barnearbeider 

 

 

 

Ungdomsarbeidet 2021 
 

 
Ungdomsteam: Ingrid Stornes (ungdomsarbeider Ganddalen), Ivan Tvedt (ettåring), Sander 
H Vastvedt (ungdomsarbeider) og David Osen Stige (ungdomsveileder fra august 2021). 

 
Nikko: 

På Nikko har det vært et jevnt antall ungdommer hele året, men vi ser gjerne at antallet skal 
være høyere. Det er ofte mye av de samme ungdommene som kommer igjen, noe som gjør at 
vi får muligheten til å bli godt kjent med de som er der. Snittet er nok på 25-30 ungdommer i 

høst. Selv om det er ønskelig med flere ungdommer som kommer er vi takknemlig for de som 
dukker opp og vi opplever det som givende å være 

 
Vi har hatt jevnlig Nikko+ (som har erstattet navnet Happening) hvor vi finner på noe som vi 
håper er ekstra gøy for ungdommene. Tidligere i høst måtte vi skrive smittevernsliste ellers 

har vi sluppet unna mye restriksjoner i høst, frem til de nye strenge tiltakene som kom nå rett 
før jul. 

 
Volum: 

Volum har hatt også hatt jevnt over 20-30 ungdommer i høst. Vi hadde den første 

ungdomsgudstjeneste i kirkerommet med litt sosialt og mat etterpå, de to neste har vært i 
kirkestua grunnet ferie og at bandet valgte å ta en pause fra å spille, så vi valgte å endre rom 

for å gjøre det mer koselig. Vi er nå på jakt etter nye som kan og vil spille instrument og være 
forsangere. Planen er å endre navnet på Volum til noe annet som er mer beskrivende. Jeg 
opplever ukentlig at ungdommer/konfirmanter lurer på hva Volum er. Vi har én Volum igjen 

før jul og håper på godt oppmøte der hvis vi kan gjennomføre som normalt. 
 

 



 

 

HusFelleskap (HF): 

Vi har hatt 2 grupper med HF hvor vi møtes annenhver uke. Det er en gruppe med 
hovedsakelig konfirmanter og en gruppe for de litt eldre, hvor Sander og David har hatt 

ansvar for hver sin gruppe. Det har vært godt oppmøte og gode samtaler hvor vi har blitt 
bedre kjent med hverandre. Vi er 10-15 personer på hver av de to gruppene. Vi håper å slippe 
unna med å ha HF i kirka etter det ikke er så ønskelig blant ungdommene som å ha det hos et 

vertskap. Vi er veldig takknemlig for de som stiller opp som vertskap og stiller opp med 
kveldsmat for ungdommene. 

 
Vi håper neste år blir et godt år for ungdommene i kirka og at opplegget får bli som vi ønsker. 
Takk til alle som har stilt opp som frivillige og som har støtta ungdomsarbeidet på alle måter! 

 
David Osen Stige, ungdomsveileder 

 

 

SMAK 2021 
 

På grunn av COVID-19 fikk vi dessverre ikke avholdt noen arrangement i 2021, men vi håper 
å komme sterkere tilbake i 2022.  
 

SMAK komiteen 

 

 

Åpen familie 2021  

 
Generelt om virksomheten: Åpen Familie er et familietilbud som driftes av frivillige 

familier i menigheten. Virksomheten har et sosialt fokus og ønsker å fungere som et 
lavterskeltilbud der barn og voksne kan oppleve tilhørighet og vennskap gjennom 
måltidsfellesskap og turaktiviteter.  

Arrangementer: Dette året har Åpen familie utelukkende bestått av turer. Dette har dels 
sammenheng med smittesituasjonen i samfunnet og dels sammenheng med kapasiteten til 

styret. Våren 2021 ble det arrangert to søndagsturer mot slutten av semesteret. Turene som var 
planlagt i første halvdel av semesteret ble avlyst på grunn av høy smitte. Høsten 2021 var det 
fire turer i regi av Åpen Familie, blant annet en kanotur og en overnattingstur til Lio i 

Sokndal. Det var mellom tre og sju familier på hver av disse turene, hvor litt ulike familier er 
med fra gang til gang.  

Styret bestod av Bente Nistad Westermoen, Marianne Bjaanes Svellingen, Ingrid Johanne 
Løvoll og Siri Myhren Petersen. Et flere års styreverv har vi fra november 2020 hatt en dialog 
med staben i Gand kirke hvor vi har gitt uttrykk for at alle i styret en tid har ønsket å avslutte 

vervene sine. Det har imidlertid vært vanskelig å gi stafettpinnen videre når vi ikke har 
ordinær drift med samlinger av en fast kjerne med familier. Styret har uttrykt et ønske om at 
staben eller menighetsrådet skal gjøre seg opp en mening om hva en ønsker videre for denne 

virksomheten.  

Veien videre: I januar 2022 hadde Åpen Familie sin foreløpig siste tur med seks familier 
samlet. Vi opplever at Åpen familie har vært et fint lavterskelbehov for familier som ønsker å 
bli bedre kjent med andre familier i menigheten. Avtroppende styre håper dette perspektivet 

vil bli tatt vare på i det videre menighetsarbeidet, uavhengig om det skjer gjennom Åpen 
familie eller andre virksomheter og aktiviteter.  

Januar 2022, Siri Myhren Petersen 

 



 

 

Kirkeringene 2021 
 
Kirkeringsutvalget har i 2021 bestått av Berit Haugstad, Anne Opstrup, Ingierd Idland og 

Berit Myklatun. Utvalget har hatt 7 møter alene og planlagt felles arrangement og evaluert 
arbeidet. Sammen med Y´s Men har det vært 4 møter for å planlegge julemessen. 

På tross av Covid-19 fikk vi dette året til en kirkeringssamling/årsmøte 7. oktober. 
 
Heller ikke dette året kunne julemessen gjennomføres som normalt. Sammen med Y´s Men 

ble det solgt loddbøker, kransekaker, juledekorasjoner, småkaker og en del småstrikk. Det var 
anledning til å sette seg ned og ta en kaffekopp. 

 
Overskuddet av julemessen (nesten 100.000,-) ble delt mellom kirkeringene og Y´s Men.  
 

Kirkeringsutvalget har overført følgende midler til Gand menighet: 

• barne- og ungdomsarbeidet: 43.000,- 

• tilskudd dekor kirken: 7.000,- 
 

Kirkeringsutvalget 
Berit Myklatun  

 

 

Gand Y’s Men’s Club 2021 
 
Styrets sammensetning gjennom 2021: 

Vår og Høst 2021 
Leder:     Odd Sverre Arnøy 

Påtroppende Leder:   Øyvind Opdal  
Avgått Leder:   Arne Aamodt 

Kasserer:    Finn Gudvangen 
Sekretær:    Alfred Alsaker 
 

Møtevirksomhet: Vi planlagte 12 møter, men klart bare å gjennomføre 4 pga Covid-19 
restriksjoner, 1 bedriftsbesøk, (altså 5 møter iløpet av året). Styret gjennomførte 6 

planleggingsmøter. 
Aktiviteter: Gand Ys Mens Club grillet pølser på menighetens kick-off 22/8 2021. I år har vi 
hatt 2 hovedaktiviteter 1) dele ansvaret for julemessa i Gand kirke med Kirkeringene (ble 

også i år kraftig redusert i omfang pga Covid-19 restriksjoner) og 2) som tidligere år, salg av 
juletre ved Gand Kirke i samarbeid med speiderne. Klubbens omsorgsutvalg har også dette 

året vært aktiv gjennom hele året med oppmerksomhet til medlemmene i forbindelse med 
runde fødselsdager og sykdom.  
Økonomi: Klubben har inntekter fra Kontingent kr 29100, Julemessa kr 49000 OG 

Juletresalg kr 57700 (overskudd som deles med speiderne i 2022) 
Resultatet ble et overskudd: kr 62300 (overskudd fra julemessa 2021 blir ført i 2022) 
Egenkapitalen er ved årsskiftet 2021/2022: kr 151750 

I 2021 ble som vanlig overskuddet fra juletresalget året før (2020) delt med speiderne i Gand 
som fikk overført kr 30600. Resten og inntekter utover juletresalget går til lag og foreninger i 

lokalområdet samt noe til internasjonalt arbeid. Med bakgrunn i innkomne søknader om 
midler besluttet styret i 2021 å dele ut kr 57300 til ulike prosjekter. Heri inngår 18000 til 
internasjonalt arbeide.  

Medlemsantall: Ved slutten av året var vi 42 medlemmer. I løpet av året ble ingen nye 
medlemmer chartret mens 1 døde. 



 

 

Utfordringer: Det er vanskelig å få medlemmer til å påta seg tillitsverv i klubben. 

Forhåpentligvis vil dette endre seg etter hvert.  
Klubben har i nå en god spredning i alder på medlemsmassen fra 56 og opp mot 90 år, med en 

gjennomsnittsalder på 72 år. Dette må ikke bli en sovepute. Her må vi alle ta ansvar og aktivt 
invitere nye personer til å delta i klubben og med et klart siktemål om å øke medlemsmassen. 
Den største utfordringen i 2021 var å håndtere Covid-19 situasjonen, det har vært veldig 

begrensende på aktiviteten, men medlemmene har stilte friskt opp under førjulsaktivitetene 
som vi klarte å gjennomføre med godt økonomisk resultat. 

 

 

Bypresten i Sandnes 2021 
 

«Benken» på Ruten er fortsatt et sted byprestene besøker ofte. Vi hører på historier, samtaler, 
knytter nye kontakter, hjelper til ved behov. Stadig 
treffer vi nye vi ikke kjenner. 

 
På andre året har korona preget arbeidet blant annet 

med noe mer smitte i rusmiljøet. 
 
«Trygge rom», vårt prosjekt som 

er støttet av Helsedirektoratet, var 
også i år en rød tråd i arbeidet 

vårt. Vi ønsker det skal prege hele 
arbeidet både når vi gjør 

hjemmebesøk, er på «Benken», eller har samtalegruppe om sorg, savn og 

gleder. At brukerne opplever seg ivaretatt og kan være trygge på oss, at 
de er bevisste på vår taushetsplikt og kan ha en god relasjon. Vi har hatt 

mange flyttejobber og opplever at flere kan få sitt helt eget trygge rom i 
form av leilighet gjennom kommunen eller at de får startlån som gjør at de kan kjøpe egen 
leilighet. 

 
Hverdagmessene har blitt et viktig holdepunkt for en del på onsdager, og Frode har startet 

Alpha-gruppe for 4 stykker. Veldig spennende og meningsfullt! 
 

Ungdom 

Vi kunne glede oss over at Frode Helvig startet opp som fast byprest 
i høst, og sammen med Karine diakon gå i gang med arbeidet rettet 

mot ungdom på Gand og Vågen videregående skoler. Her har de fått 
være med på å dele ut frokost til elevene, spille volleyball og 
bordtennis som miljøskapende tiltak og for å bli kjent i miljøet. De er 

blitt veldig godt tatt imot av lærere og miljøteam og har hatt gode 
samtaler med elever om deres forskjellige utfordringer.  

Arbeidet med elever er helt i startfasen og vi håper det kan utvikle 
seg godt videre, kanskje også med tilbud rettet mot russen. 

 

Veiledning 
 Vi gleder oss over å være tre igjen i staben og er så heldige å ha en veldig god veileder i 

Trond Grønnestad. Flere ganger i semesteret tar vi opp utfordringer vi står i og får hjelp til å 
se hvordan vi kan håndtere de på best mulig måte  
 

Øyvind Justnes Andersen, ledende byprest 

 

 



 

 

Crux oppfølgingssenter 2021 
 

Crux oppfølgingssenter 

Crux er et oppfølgingstilbud for mennesker som ønsker å jobbe med endring for å etablere et 
liv uten rusavhengighet og kriminalitet. Crux er også et tilbud for mennesker med psykiske 

helseutfordringer som sliter med følgende av ensomhet og isolasjon. Crux er en base og et 
utgangspunkt for fellesskap, praktisk arbeid, aktiviteter og turer. I en hverdag med mange 
utfordringer ønsker vi at Crux skal være et sted som kan bidra til nytt fotfeste, selvtillit og nye 

relasjoner.  
 

Pandemien gikk ikke over, og har preget oss også gjennom 2021. Mange av våre deltakere 
lever alene og har et lite nettverk. For oss har det derfor vært viktig å være tilgjengelige for 
deltakere, og innenfor gjeldende restriksjoner holdt åpent og legge til rette for en normalisert 

hverdag. løpet av 2021 hadde vi kontakt med 128 ulike personer fra 20-60 år. Crux er et 
rusfritt fellesskap og har åpent 3 dager i uken; med trening på Ganddal atletklubb, 

måltidsfellesskap og ulike aktiviteter etter lunsj. Crux driver også arbeidstreningstiltaket Crux 
Vedlikehold 4 dager i uken. Crux Vedlikehold har vært operativt gjennom hele året. I tillegg 
til aktiviteter vektlegger vi samtaler og individuell oppfølging. Det har blitt færre arrangement 

på kveldstid, og færre besøk på behandlingsinstitusjonene og i fengslene, men vi har stilt opp i 
perioder hvor det har vært tillat. Ved overgangen til 2022 starter Crux opp et UNG Crux 

prosjekt med egne kvelder og aktiviteter, som tar sikte på å forebygge ensomhet blant unge 
voksne i alder 18-40 år. I dette arbeidet ønsker vi flere unge frivillige medarbeidere. 
 

Forbønn og omtanke 

Gand menighet har helt siden oppstarten av Crux vært en viktig samarbeidspart for oss. 
Menigheten ber for Crux oppfølgingssenter under gudstjenester i Gand kirke. Dette betyr mye 

for oss. Vi vil oppfordre menigheten og enkeltpersoner om fortsatt å være med å be for Crux, 
menneskene og virksomheten. Ønsker du å få tilsendt et lite informasjons- og bønnebrev et 

par ganger i året kan du kontakte oss på crux@stiftelsencrux.no.  
 
Relasjonsarbeid og frivillighet 

I vår virksomhet heter det: «Vi er medvandrere. Vi tror på kraften i gode relasjoner der det 
faglige og vanlige virker sammen». Diakonen i Gand menighet og mange frivillige 

medarbeidere bosatt i Gand gjør en fantastisk innsats for Crux, i miljøet og rundt driften av 
virksomheten. Crux er et tilbud og et fellesskap vi skaper sammen. 
 

I mange år har Crux blitt invitert til å utforme og gjennomføre en årlig gudstjeneste i Gand 
kirke med fokus på arbeidet vi driver og det å være berørt av rus og kriminalitet. I løpet av 

2022 håper vi sammen med Gand menighet å få til et Pilegrimsprosjekt – Pilegrim langs 
samme vei.  
 

Økonomi 

Crux må selv årlig fremskaffe betydelige driftsmidler lokalt. Økonomisk støtte fra Gand 

menighet, fra menighetstrimmen i Ganddalen menighet, og bidrag fra privatpersoner betyr 
mye for oss. Takk til kunder som gir oppdrag til arbeidstiltaket Crux Vedlikehold. Takk til 
privatpersoner som støtter oss, og som gjennom givertjeneste hjelper oss å lønne 

erfaringskonsulent i 50 % stilling. Vi trenger inderlig flere Cruxgivere som kan bidra med et 
månedlig valgfritt beløp. 

 
Kontaktinformasjon:Jonas Lies gate 11, 4319 Sandnes.  
Virksomhetsleder Kjetil K. Tjessem, tlf 47 35 15 48, mail crux@stiftelsencrux.no 

Følg oss på Facebook: cruxsandnes 
 

mailto:crux@stiftelsencrux.no
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Kirkens SOS Rogaland 2021 
 
På tross av koronaen har året som ligger bak vært et godt arbeidsår, med et godt og stabilt 

arbeidsfellesskap i staben. Mest av alt er vi takknemlige for de godt og vel 90 frivillige som 
trofast bruker av fritiden sin til å lytte til og samtale med folk som har det vanskelig, er 

ensomme eller kanskje også har tanker om at de ikke orker å leve lenger.  
 
I staben bruker vi mye tid på rekruttering, opplæring og oppfølging/veiledning. Det er 

obligatorisk for de frivillige å være med i veiledningsgrupper. Dette er viktig, ikke bare for 
den frivillige, men også for kvaliteten på tjenesten som Kirkens SOS leverer.  

 
På våren var det ikke mulig å arrangere innføringskurs med fysisk frammøte. Derfor ble det 
digitalt kurs, noe som fungerte bra, men det var tydelig at det var et savn å ikke møtes i et 

undervisningsrom. På høsten ble det arrangert kurs med fysisk frammøte. Til sammen fikk vi 
28 nye medarbeidere i 2021 

Pga. smittevernhensyn har mange tatt vakter fra «kvalitetssikrede hjemmekontor». I perioder 
har også staben hatt hjemmekontor, men senteret trengte heldigvis ikke å stenge helt, slik vi 
måtte våren 2020.  

 
Formiddagstreff i menigheter, konfirmanttimer, besøk i flere prostilag, stand på videregående 

skoler i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse og «God å snakke med»-kurs er noe 
av det som staben og noen frivillige har vært med på.  
 

Det er ikke bare det at Kirkens SOS har mange dyktige frivillige medmennesker, men vi tror 
også at den opplæringen og erfaringen de frivillige har tilegnet seg, får ringvirkninger langt 
utover tjenesten i Kirkens SOS – de er der ute i lokalsamfunn og arbeidsliv hver dag og møter 

mennesker som strever med livet.  
 

Tusen takk til alle menighetene i bispedømmet for godt samarbeid. Som en døgnåpen 
krisetjeneste på telefon og chat ser vi på oss selv som menighetens forlengede diakonale arm. 
Vi tror det er en styrke for den enkelte menighet om det var enda flere fra menigheten som var 

frivillige medarbeidere! Det er stor pågang og mange som har behov for å bli lyttet t il. 
Takk for offer og forbønn. Takk for at informasjon om nye innføringskurs blir kunngjort på 

gudstjenester, og artikler og annonser satt på trykk i menighetsbladene. Det gleder oss når vi 
ser at FB-innlegg blir delt videre på menighetens FB-side. 
 

 
Eivind Hauglid 

Fung. leder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGNSKAPSTALL Gand sokn 2021  
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