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leder

Snart jul, men 
først høst. It’s the 
most wonderful 
time of the year!

Jeg simpelthen elsker høst! Om det er sol 
blir vi positivt overrasket og skynder oss ut 
på tur, og om det er regn er det akseptert 
både å ha på lite flatterende regntøy og å 
sitte inne med noe varmt i koppen. Dersom 
det til og med er frost så er det nesten bare 
som forventet – for alt mulig vær er greit 
om høsten.

Er du en av de som lukker øynene og håper 
høsten forsvinner, så kan jeg opplyse om at 
det finnes håp. Snart kommer januar, den 
nye starten, nyttårsforsettene, nye mulighe-
ter og alt det der. Og langs veien mot januar 
har du JUL!

Kjenner du på den tunge høst-følelsen; 
forventningen om at julestria skal bli travel, 
matbudsjettet skal sprenges, for ikke å 
snakke om strømprisen og bensinprisen da 
– for de som fortsatt bruker slikt … I tillegg 
til at lommeboka skal tynes må du delta på 
140 juletilstelninger med jobben, fotballen, 
klassen, foreningen og svigers. 

Mitt hete tips til deg, er at du bør få med 
deg minst to julekonserter – for julestem-
ningen får du ikke i kassa på IKEA, den fin-
ner du på julekonserten i kirka, forestillin-
gen på barneskolen, og julelystenningen på 
Ruten. Barnekor, korpsmusikk, strykere og 
sopraner. Kanskje du føler at julekonserten 
bare er én ting til på gjøremålslisten, men 
der tar du feil. Slå av støyen fra mobilen og 
jaget fra butikkene. Gå ut i høstværet og 
nyt julemusikken!

Vi har i-landsproblemene våre, med 
regntøyet som er for stramt rundt hofta, 
refleks-pølseskinn-vesten utenpå den tykke 
boblejakken, og plutselige påminnelser om 
å få vinterdekk på bilen … Men vi har også 
fantastiske muligheter til å kose oss i høst, 
ute på tur i regnet, inne under teppet, eller 
på en herlig julekonsert. 
 

Av: Hanne Bolstad
daglig leder Gand sokn

Området mellom Gand kyrkje og kontor-
bygget har vore utsett for planar før, men 
i fjor tok Odd Sverre Arnøy tak og la nye 
planar. Ei arbeidsgruppe vart til, som etter 
kvart fekk namnet «Atrium – et sted for 
store og små, ute og inne».
Dersom du var til stades på Kickoff-gudste-
nesta i haust, har du fort høyrt om planane. 
Men anten du var der eller ikkje – les 
vidare.

«Et sted for store 
og små, ute og 
inne»

         Tekst: Øystein Lemvik

Tilstede klarte etter litt om og men å få 
snakke med Gand-speidaren sin representant 
i arbeidsgruppa Silje Anfinsen. Planen var å 
få med fleire i samtalen, men vaksne i desse 
tider har så mykje på tapetet..
Uansett, Gand-speidaren var til stades på eit 
informasjonsmøte om byggeplanane i juni 
2020 og vart etter kvart invitert med i ar-



beidsgruppa. Dermed har dei vore med frå prosjektet var diffust og noko 
uklart, til situasjonen i dag der ein snart vil vere i gong med å bygge nytt. 

Eit alternativ til Zulu
«Det var ikkje i utgangspunktet noko 
Speidaren hadde tenkt mykje på, initiativet 
kom ikkje frå oss», seier Silje Anfinsen. 
«Men når det først var i gong kunne me 
gjerne vere med å tenke og planlegge. 
Det er jo slik at me har vår stad – Zulu i 
Vagleskogen – og der trivst me godt. Men 
om vinteren, når det er mørkt og kaldt ute, 
kjennes vegen inn til Zulu lang, spesielt for 
dei minste. Å ha mogelegheita til å samlast 
rett utanfor kyrkja vil då vere kjekk å ha. 
Det vil forlenge speidaråret for oss, og gje 
speidarane ein ny arena å drive speiding på. 
For ikkje å snakka om juletresalet me har i 
lag med Gand Y’s Men; det er lett å sjå føre 
seg at me kan skapa ein god førejulsstemning 
utanfor kyrkja i mørketida.» 
Og det er den utvendige delen Gand-speidaren har hatt mest innspel 
rundt – ein bålplass liggande mellom kontorbygget og fotballbanen. 
Tanken er å ha eit lite område med bål i midten, flankert av tre faststøypte 
benkar i trekant, og med opning i «spissane» av trekanten. Der kan ein 
sitte saman rundt bålet, og om ein treng meir sitteplass er tanken å ha 
flyttbare benkar som kan fylle rommet mellom dei faste.
Området skal vere opent – etter kvart med ein seglduk som eit alternativ 
ved dårleg vêr – i den grad speidarar faktisk anerkjenner slikt. 

Selskapslokale inne
«Me har ikkje engasjert oss veldig i korleis sjølve det innvendige atriet 
skal sjå ut», held Silje fram, «anna enn at det må vere lett å halde reint, 
og at det er universelt utforma. Dei endelege teikningane er ikkje komne 
enno, men atriet vil dekke området mellom kyrkja og kontorbygget 
omtrent langs heile lengda av sistnemnte. Og det skal kunne vere mogeleg 
å opne sida mot bålplassen, slik at dette kan vere ein samlingsplass for 
mange. Det kan og nyttast til utleige, selskap eller liknande». 

Effektiv dugnad
Arbeidet har gått fort framover, og no i november er planen at arbeidet 
skal starte for fullt. «Me har hatt dugnad for å fjerne den gamle dekkstei-
nen der ute. Det var fantastisk respons frå både unge og eldre dugnads-
arbeidarar! Me hadde sett av to timar og tenkte at resten kunne me 
eventuelt ta seinare. Men alt var vekke på halvanna time. Men me kjem 
til å trenge meir dugnad for å få det ferdig – me freistar etter beste evne å 
halde kostnadane låge. Og sjølv om me har fått dekka mykje av utgiftene 
allereie, er det stadig litt som står att. Så her må folk gjerne melde seg 
anten som givar eller dugnadsarbeidar! Alt ein forpliktar seg til er å få 
ein e-post med ujamne mellomrom – og så kan ein stille opp og gjere ein 
innsats. For innsatsen får me eit flott, nytt fleirbruksrom i kyrkja som kan 
skape liv året rundt.»

Gåvebidrag:
Pengegåver kan overførast til konto nr 3250 07 05093, og merkast «Atri-
um», eller Vipps til 703975.
Dei som ønskjer skattefrådrag for gåva må kontakte dagleg leiar Hanne 
Bolstad og gje sitt personnummer. 
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Av: Biskop, Anne Lise Ådnøy

Lyset leder oss til Jesus
Tenner du lys i adventstiden? 
I høst ble jeg oppmerksom på artisten Anna-Lisa Kumoji. 
Hun forteller om krevende år etter en livstruende ulykke og 
andre vonde hendelser. Budskapet hennes er at selv om livet 
kan gi tunge og mørke erfaringer, vil det alltid finnes et lys. 
Og at hvis du ikke finner lyset: Be om hjelp.

Lyset kan bære oss gjennom mørketiden. Trygve Hoff setter 
ord på noe jeg kjenner meg igjen i: Gud er der og ser oss, selv 
om det er mørkt.
 «Du ser oss i mørketidslandet. Du signe med evige ord husan 
og fjellet og vannet og folket som leve her nord.»

Lyset er et viktig symbol i flere religioner og livssyn. I den 
kristne julen er det lyset fra Jesus som skinner for oss – og 
kan skinne i oss. Av og til kommer troen til oss på uvante 
veier. En ateist forteller at da han leste i Johannes-evangeliet 
om Ordet som ble menneske, da «var det som noen skrudde 
på et lys, så han kunne se ting klart for første gang». 

Vi har bak oss en tid vi kommer til å huske. Hva var det vi 
savnet da samfunnet stengte ned? Selv om jeg fikk forkynne i 
ulike kanalar, savnet jeg å se lyset i andres øyne. Den levende 
forsamlingen med smil og tårer kan ikke erstattes av gode 
sendinger på skjerm. Kan lyset fra skjermene våre av og til 
være mer i veien enn til hjelp? 

I tiden fram mot den store feiringen av Han som er lyset for 
verden, vil jeg tenne lys og møte andre ansikt til ansikt. 
Hvem har du som blir glad for å se deg? Er det noen som 
trenger at du tenner et lys for dem?
«I’m beginning to see the light» synger navne-søsteren min 
Anna-Lisa. Må Gud la sitt lys skinne over oss og lede oss til 
Jesus, helt enkelt.

Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem 
inntil den ble stående over stedet der barnet var. Da de så 
stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og 
fikk se barnet hos moren, Maria. 
(Matteus 2,9-11)

Med ønsker om en velsignet adventstid

bli med?: 
Me treng frivillig innsats under bygginga av Atrium, og dugnads-
komiteen har plass til fleire. Ein forpliktar seg berre til å få ein 
e-post med ujamne mellomrom, og så er ein med når ein kan. 
Mellom anna treng me hjelp til å halde byggeplassen i orden med 
omsyn til rydding og reinhald av området. Kontakt oss gjerne på 
dugnad.atrium@lyse.net. 

Silje Anfinsen.
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I Rogaland venter over 80 barn på å 
få et nytt og trygt hjem. Barna er ulike 
og derfor trengs det også forskjellige 
typer fosterhjem. Kanskje noe å tenke 
på for din familie?

         Tekst: Tove Marie Sortland, 
         Stavanger bispedømme

– Jeg ville ikke ha byttet med noen, forteller 
fostermoren «Ingebjørg» (68). Hun og famili-
en har vært fosterhjem siden 1993.
– Vi kjente at vi ville rekke ut en hånd og gi 
omsorg til barn som har det vanskelig. Det å 
få se akkurat det barnet som trenger det og 
være med det videre på reisen – jeg ville ikke 
vært det foruten. Tross både utfordringer og 
nedturer. Jeg har lært meg selv å kjenne og 
har blitt sterk, forteller Ingebjørg. 
Den kristne troen hennes har også vært en 
god støtte i et både givende og krevende 
arbeid.  
– Det er så meningsfullt å få være med å løfte 
noen opp på den måten. Å lete etter alt det 
positive som ligger klart i barnet, som du kan 
være med å hente fram. Å få være med når de 

Stort behov for flere 
fosterhjem

Det er så viktig at varmen og kjærligheten til 
barna kommer i første rekke. At barnet får 
være i sentrum og kjenne seg verdifull, sier den 
erfarne fostermoren Ingebjørg. Illustrasjonsfo-
to: Pixabay

Ann Mari Larsen og Marit Areklett foran Håpstreet hos CRUX hjem - Solstrand. Treet symboli-
serer vekst og muligheter, fremtid og håp. Foto: Tove Marie Sortland

mestrer. Er man tålmodig, raus og tåler litt, så 
får man tifold igjen. Gleden du opplever når 
du roser barnet, lytter til det og går sammen 
med det – det er så utrolig verdifullt.

Barnet i sentrum
Ingebjørg brenner for at fosterhjemsarbeidet 
skal løftes og styrkes.
– Det er en viktig oppgave å bringe videre. 
Samfunnet har forandret seg, folk er ofte seg 
selv nok. Alle er ute i jobb, og når de har fri 
skal de ha fri. Men spesielt i dag er det så 
viktig at varmen og kjærligheten til barna 
kommer i første rekke. At barnet får være i 
sentrum og kjenner seg verdifull. 

Bufetat glade for kirke-samarbeid
Den norske kirke har avtalt med Bufetat å 
være ambassadør for fosterhjem. Informasjon 
er en viktig del av avtalen.
– Vi er svært glad for at kirken vil samarbeide 
med oss om å finne fosterhjem til barn og 
ungdom som ikke kan bo hjemme lenger. 
Det er mange barn i Rogaland som trenger 
fosterhjem. Heldigvis er det mange gode fos-
terhjem i dette fylket, men vi trenger fortsatt 
mange flere, sier Mallin Østerhus, enhetsleder 
i Fosterhjemstjenesten i Bufetat, region vest.

– Jeg vet også at det er mange gode og om-
sorgsfulle familier som er aktive i menig-
hetene i fylket. Vi vil forsøke å bidra til å spre 
informasjon om behovet for nye hjem rundt 
om i fylket, og invitere interesserte til samtale 
med en av våre rådgivere eller til informa-
sjonsmøte, sier Østerhus.

– Barnet får igjen gnisten i øynene 
Felles for fosterfamilier er at de ønsker å gjøre 
en forskjell for noen. De ser at de kan gi et 
barn et nytt liv, en ny start og en inngang til 
voksenlivet, forteller fagkonsulentene Marit 
Areklett og Ann Mari Larsen hos CRUX 
hjem - Solstrand på Karmøy. 
CRUX er en av flere ideelle aktører som 
Bufetat kjøper fosterhjemstjenester av. 
Solstrand har drevet med fosterhjem siden 
80-tallet. I dag rekrutterer og følger de opp 
såkalte «familiehjem» for barn med særlige 
omsorgsbehov. 
– Familiehjem innebærer at en voksen i 
hjemmet er fullt frikjøpt til å være fosterforel-
der. Slik får man mulighet til å være tettere på 
barnet. De får også opplæring og veiledning 
slik at vi sikrer at de er best mulig rustet til 
jobben, forteller Larsen.
– Hvem kan bli fosterhjem?
– Familiene vi samarbeider med i dag er 
ganske ulike, både når det gjelder menneske-
typer, interesser og utdanning. Men det må 
være robuste familier, å være fosterhjem er 
ikke for alle. Vi må bli godt kjent, og famili-
ene blir grundig kurset. Det er også viktig å 
finne en god match og se hvem som passer 
hos hvem. Vi bruker mye tid på det, forteller 
Areklett.
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Stafettpinnen

Anne Siri Særheim 
holder Stafettpinnen! 
I dagens utgave av menighetsbladet 
er det Anne Siri Særheim som har 
blitt tildelt «Stafettpinnen»!

Du skal nå bli litt bedre kjent med barne-
hagelæreren som bor på Ganddal. Hun fikk 
stafettpinnen fra gitarlærer Quyen Therese 
von Baumgarten, som ville gi pinnen videre 
til Anne Siri rett og slett fordi hun er jord-
nær, har masse humor og sprer glede rundt 
seg! Man trenger vel ingen bedre grunn enn 
det? :D

• Hva er det beste med å bo der du bor?
Jeg liker veldig godt å bo nærme Stokke-
landsvannet, og går ofte tur rundt der. Så er 
vi heldige å ha gode naboer og venner rundt 
oss. Det å bo nærme bhg, skole og ikke minst 
kirka vår er også et stort pluss.

• Hva var det mest rørende øyeblikket for 
deg det siste året? 
Det må ha vært for 3-4 mnd siden da man-
nen min spurte om han skulle ta oppvasken 
etter middagen. Nei sorry, kommer ikke på 
noe.
 
• Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor?
Akkurat nå gleder jeg meg bare til å få lov til 
å reise litt mere igjen. Ellers så står en tur til 
alpene høyt oppe på min reiseønskeliste, for 
jeg er veldig glad i ferier med flotte naturopp-
levelser. Så jeg er jo veldig heldig som bor i 
Norge da.
 
• Hva skulle du ønske det ble snakket mer 
om?
Jeg holder på å lese en veldig interessant bok 
nå, ”Factfulness” av Hans Rosling. 
Jeg ble veldig overrasket over å lese hvor bra 
det egentlig går med verden vår, for gjennom 
media får jeg et helt annet inntrykk. F.eks. 

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

at det antallet i verden som lever i ekstrem 
fattigdom nesten er halvert i løpet av de siste 
20 årene, det er bare en av mange opplysnin-
ger jeg har lært i boka. Så samtidig som vi 
må fortsette å jobbe for en enda bedre verden 
for alle, så kan vi samtidig glede oss over 
fremgangen.
 
• Hva jobber du med, og hvorfor?
Jeg jobber i Kreativ bhg på Hove. Hvorfor…? 
Jo sånn egentlig så var det fordi jenta vår ikke 
fikk plass der, men stod på venteliste – og 
samtidig trengte jeg jobb, så da søkte jeg der, 
og da endte det opp med at jeg fikk jobb der 
og jenta vår fikk plass. Men jeg stortrives der, 
og er omgitt av fantastiske ledere og kollega-
er, og herlige barn.
 
• Hvem sender du stafettpinnen videre til, 
og hvorfor?
Jeg vil sende stafettpinnen videre til Bjørg-
hild Helgeland, fordi jeg er så imponert over 
at hun har startet opp som frivillig leder for 
babysang i Ganddalen menighetssenter!

Fakta om fosterhjem:

  • Det finnes tre typer hjem: Kom-
munalt fosterhjem, familiehjem og 
beredskapshjem.
  • Barna som trenger fosterhjem i Ro-
galand er veldig forskjellig, ikke minst i 
alder. Men de fleste er i skolealder. Les 
om dem på www.bufdir.no/Fosterhjem/
Alle_kontorer/Stavanger/Barn_som_
trenger_fosterhjem/
  • Fosterforeldrene i kommunale hjem 
er hjemme på fulltid noen måneder 
eller lenger etter at barnet har flyttet 
inn. Deretter begynner de som regel i 
jobb igjen. I familiehjem er en voksen 
frikjøpt til på være fosterforelder på 
fulltid.
  • I Rogaland er det rundt 1000 foster-
hjem.
  • Du finner informasjon om barn som 
trenger fosterhjem og hvordan man 
kan bli fosterhjem på fosterhjem.no. På 
www.stiftelsencrux.no kan du søke opp 
Solstrand og finne kontaktinfo.

Det vanlige og det faglige
– Hva er motivasjonen for familier som blir 
fosterhjem?
– Felles for alle familiene er at de har et 
engasjement og ønsker å hjelpe. De ser at de 
kan gi et barn et nytt liv, en ny start og en god 
inngang til voksenlivet. At barnet får gnisten 
igjen i øynene. Selvutvikling for fosterfor-
eldrene blir et frynsegode. Fostersøsken får 
med seg et nytt perspektiv i livet og ser seg 
selv i en større sammenheng. 
– Fosterhjem er en kombinasjon av det 
vanlige og faglige, pleier vi å si. Barna trenger 
vanlig, god omsorg. I et fosterhjem får barnet 
gode hverdagsopplevelser sammen med 
trygge voksne som er positive og støttende. Å 
være fosterhjem er både et samfunnsoppdrag 
og et diakonalt oppdrag. Det er flott at kirken 
er ambassadører, slik at enda flere blir opplyst 
om behovet og muligheten for å bidra, synes 
Marit Areklett.

Gå på kurs!
– Hvis du noen gang har tenkt på om dette er 
noe for deg, ta et kurs! oppfordrer hun. – Da 
får man masse faglig påfyll i løpet av 6 uker, 
og hjelp til å vurdere veien videre. Å gå et 
kurs er både selvutviklende og ofte positivt 
for parforholdet. Man binder seg ikke til 
noe etterpå, men kan velge å bli vurdert som 
fosterfamilie. Det går også an å bli støttehjem 
eller besøkshjem og være en ressurs på den 
måten.
– Det er ikke slik at alle skal bli fosterhjem, 
men vi er helt sikre på at det er flere som 
kunne blitt det, avslutter Marit Areklett og 
Ann Mari Larsen.
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Bibelseminar
Vi er stolt av å kunne tilby 
et bibelseminar med biskop 
emeritus Ernst Baasland! 

Dette blir et tilbud på dagtid for folk i 
alle aldre, fire tirsdager fra 11. januar. 
Tid og sted: kl. 10.00 – 12.00, kirkerom-
met i Gand kirke. 
Tirsdag 11., 18., 25. januar og 1. februar. 
Pris: 100kr pr gang. Påmelding gjøres 
ved å møte opp første gang. 
Ta med egen nistepakke. Vi serverer te 
og kaffe. 

Tema: «Bruk av Bibelen i dagliglivet. 
Paulus brever til greske menigheter»
Det legges opp til at deltakerne møter 
hver gang.

Følg med på gand.no, på facebook 
og på kunngjøringer i kirken for mer 
informasjon.
Kontaktpersoner: 
Jostein Idland (990 99 414) og Oddny 
Bilstad (481 19 775)

Vil du være med å skape noe nytt? 
Crux Oppfølgingssenter i Jonas Lies 
gate 11 i Sandnes trenger unge en-
gasjerte mennesker (18-40 år) som vil 
gi litt av sin tid til noe nytt og spen-
nende, noe som fremmer mestring og 
fellesskap.

Det å komme ut fra rusbehandling eller etter 
endt soning, og få nye rusfrie venner er for 
de fleste ikke lett. Også for de som ikke har 
rushistorie kan angst og depresjon, lavt selv-
bilde eller opplevelse av utenforskap gjøre det 
vanskelig å få seg nye venner.

«Gjennom UNG Crux ønsker vi å fore-
bygge og redusere ensomhet, bedre helse og 

Kirkeringene i Gand og Gand Y’s 
men’s club ønsker velkommen til årets 
julemesse. Selv om det blir en noe 
nedskalert utgave håper vi at alle 
allikevel tar turen og bidrar til en fin 
dag i kirken.

I år blir det salg av kransekaker, småkaker, litt 
strikkevarer, juledekorasjoner og kranser. 
Så sant det lar seg gjøre i forhold til covid-19 
vil vi prøve og lage til en enkel kafeteria.
Det er også i år anledning til å bestille kran-
sekaker på forhånd hos Berit Myklatun. De 

UNG Crux

livskvalitet gjennom trygge relasjoner, godt 
fellesskap og ulike aktiviteter.» sier Bodil-Me-
rete, prosjektleder for UNG Crux. 
Ønsker du å være med, eller å få vite mer 
om UNG Crux? Ta da kontakt Bodil-Merete 
Salvesen (prosjektleder, tlf 45 10 23 19) eller 
Anne Karin Rehn (erfaringskonsulent) 

Crux oppfølgingssenter og Gand menighet 
har et nært samarbeid. Crux ønsker å knytte 
til seg frivillige medarbeidere - ikke bare i 
UNG Crux prosjektet, men også i det andre 
som skjer på huset. 
De trenger også personer som vil støtte arbei-
det økonomisk med enkeltbeløp eller ved å 
bli fast Crux-giver. 
Dersom du ønsker å få tilsendt halvårlig 
informasjon- og bønnebrev kan du ta kontakt 
med virksomhetsleder Kjetil Tjessem på tlf 47 
35 15 48. 

Anne Karin Rehn er Erfaringskonsulent på Crux Sandnes, og Bodil-Merete Salvesen er Prosjektle-
der for UNG Crux.

Julemessa i Gand arrangeres som regel alltid 
lørdagen før 1. søndag i advent.

Julemesse i Gand kirke

koster 150,- pr stk. (9 ringer)
Vi har som mål å selge over 200 loddbøker. 
Gevinstene strømmer inn, og det er mye kjekt 
å vinne.
Ønsker du å kjøpe lodd pr. telefon, ring Berit 
Myklatun 416 15 013.
Mye av inntektene fra julemessen går hvert år 
til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten. 
Vi ønsker at barn og unge skal bli kjent med 
Jesus, og at de skal føle seg hjemme i et trygt 
fellesskap der de blir sett, heiet på og verdsatt.
Trekningslisten fra hovedtrekningen vil bli 
hengt opp i kirken søndag 28. november. 
Heldige vinnere vil bli oppringt.

.

Lørdag 27. november kl. 11.00-13.00
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RETT HJEM I POSTKASSA

• Bokklubb for barn  
fra 0 til 15 år

• Ingen krav om kjøp

Les mer og se flere velkomstgaver på  Telefon 22 59 53 00  •  kontakt@iko.no

Gjennom bøker, musikk  
og leker får barna
• Fortellinger fra Bibelen
• Bordvers og  

kveldsbønner
• Positive holdninger  

og verdier

iko.no/tripp-trapp

velkomstgave!Velg GRATIS
til et barn du er glad i!

Gi

Gand Ys Men’s Club og Gand KFUK-
KFUM-speiderne samarbeider også 
dette året om salg av juletrær ved 
Gand Kirke. 
Salget starter fredag 10. desember 
og vil pågå så lenge vi har trær og 
kjøpere. Absolutt siste salgsdag blir 
torsdag 23. desember. 

Gand Y’s Men’s Club 

Juletresalg 2021

Juletrærne kommer fra lokale steder som 
Sandnes, Bjerkreim og Moi. Altså ingen 
importvare eller langreiste juletrær, men 
ferskvare rett fra skogen i vårt eget distrikt og 
av beste kvalitet. 

Inntektene fra salget går uavkortet til Gand 
KFUK-KFUM-speiderne sitt arbeid for 
barn og unge, og til Gand Ys Men’s Club 
sin årlige utdeling av økonomisk støtte til 

lag og foreninger som arbeider med barn og 
ungdom. 
Vi håper at lokalmiljøet støtter dette arbeidet. 
Vel møtt til handel.
Organisasjoner som ønsker støtte fra Gand Ys 
Men’s Club til arbeid med barn og ungdom 
kan søke om dette. Søknadsfrist 1. februar 
2022. Søknadsskjema fås fra Alfred Alsaker 
(aalsaker@online.no)

Klubbmøter fremover, kl.19.30 i 
kirkestuen Gand Kirke: 
15/11 Klubbmøte: «Odd Sverre Arnøy - 
Kitch’n: fra butikk på Figgjo til 240 butikker i 
Norge og Sverige» 
6/12 Julemøte: Vi gleder oss til Jul
17/1 Klubbmøte: Tema ikke fastlagt ennå

Gand KFUK-KFUM-speidere



Hver mandag og fredag hver eneste 
uke, treffes Ove Heskja (68) og Ottar 
Malde (93). Inntil for fem måneder si-
den visste ingen av dem en gang om 
hverandre. I dag er de blitt kamerater.

Ove Heskja, som nylig ble pensjonist, jobber i 
Sykevaktsordningen i Sandnes og hadde fram 
til i sommer stort sett påtatt seg kjøreoppdrag 
i forbindelse med sykehusbesøk eller frisør-
timer, noe mange eldre og deres pårørende 
trenger hjelp til. Men i sommer fikk han en 
ny og interessant forespørsel:

Fast besøksvenn
–Sykevakten lurte opp om jeg kunne tenke 
meg å besøke en 93 år gammel mann i Sand-
nes sentrum, fast, to ganger i uka, forteller 
han.

–En av døtrene mine, Berit, den yngste, 
hadde sett annonsen om Sykevakten, og 
ringte. Hun måtte svare på en del spørsmål 
om hvilken kar jeg var og ikke lenge etterpå 
ble hun kontaktet igjen. De mente de hadde 
rett mann til jobben, forteller Ottar og smiler 
mot Ove.

Vi sitter sammen med de to mennene i 
leiligheten i Gravarslia i Sandnes der Ottar 
har bodd i flere år. Høstsola utenfor legger et 
varmt lys over salongbordet der 93-åringen 

Sykevakten i Sandnes:

–En fantastisk ordning

Ottar (93) og Ove (68) ved kjøkkenbordet i leiligheten til Ottar, der de planlegger dagens innkjøp og der de også gjerne inntar et måltid mat sammen.

har dekket på til tre og tilbyr kaffe og påsmurt 
kjeks.

Han kjører fortsatt bil. Handler selv og invite-
rer gjerne barn, barnebarn og oldebarn både 
til middag og lunsj, men etter at han brakk 
lårhalsen i vinter og ble avhengig av rullator, 
har han behov for hjelp til å komme seg ut. 
Det er her Ove kommer inn i bildet. 

Planen klar
–Han har som regel planen klar når jeg 
kommer; hvor vi skal dra, hva vi skal handle 
og hva vi skal spise, smiler Ove som oftest 
sitter i passasjersetet når de er ute og kjører. 
Ottar fikk seg ny bil i fjor, en Toyota, koksgrå, 
og trives godt bak rattet. Men det hender 
innimellom at han overlater kjøringen til Ove 
om han ikke kjenner seg helt i slaget.

Det er Sandnes kommune som finansierer 
sykevaktordningen og kirken som drifter den. 
Tretten unge pensjonister utgjør dagens team 
og stiller der det trengs. 
– Sykevakten er en sentral og viktig del av 
arbeidet til Den norske kirke i Sandnes, og 
vi oppfordrer flere til å ta kontakt. Det koster 
kun 30 kroner per time pluss kilometer-
godtgjørelse, oppgir leder for Sykevakten i 
Sandnes, Luanne Dalmose.
 –En helt fantastisk ordning, fastslår Ottar.
–Ove er ideell for meg. Vi to har i stor grad et 
felles verdigrunnlag, vi har mye å diskutere og 
kan gjerne også ha forskjellige oppfatninger. 

Jeg er nok litt bråere, mens han er mer «soft». 
Om jeg er uenig, sier jeg det gjerne, mens 
han heller blir litt tyst.

Smil med påfølgende latter lyser enda litt 
mer opp i stua i leiligheten i Gravarslia denne 
siste fredagen i oktober.

Noe å se fram til
–Jeg ser fram til og gleder meg til dagene 
når Ove skal komme og kan leve på turene 
og stundene våre i flere dager etterpå. I min 
situasjon, som ville ha vært nokså låst ellers, 
er dette fantastisk, fortsetter Ottar. 

For Ottar har sykevaktsordningen gitt en ny 
dimensjon i livet. At Ove kommer to dager i 
uken, avlaster ikke bare døtrene hans, men har 
gitt ham en ny kamerat og samtalepartner.
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Fakta om Sykevakten 
i Sandnes
Et tilbud for eldre og deres pårørende

Sykevakten drives av Den norske kirke 
i Sandnes, finansieres av Sandnes kom-
mune og er et tilbud for alle eldre og 
deres pårørende i Sandnes. 

Et flott team på tretten medarbeidere, 
alle yngre pensjonister, står klare til å 
hjelpe enten det gjelder kjøreturen til 
sykehuset, et tannlegebesøk, en time 
hos fastlegen, frisøren, fysio- eller 
fotterapeuten, - eller går inn i en mer 
fast tjeneste som besøksvenn, der også 
«trivselsturer», handleturer, kafébesøk 
el.l. inngår.
Bruker betaler kun kr 30,- per time for 
tjenesten. I tillegg kommer kjøregodt-
gjørelse.

Kontakt oss dersom dere ønsker hjelp 
eller dersom du kunne tenke det å være 
med i tjenesten, som er lønnet. 
Vi har åpent hver dag mellom klokken 
0900-1400.
Epost: Sykevakt.sandnes@kirken.no  
Telefon: 45 63 74 49

Ove framhever på sin side kameratens 
omsorg for andre, hans positive innstilling 
til livet og interesse for folk og ting rundt 
seg. Han er imponert og kaller timene de har 
sammen «livgivende». 

Kanskje bevilger de seg en koppe kaffe et sted 
i løypa nå de er ute og handler. Som regel skal 
de innom flere steder, for, bacon til panneka-
kene kan ikke kjøpes hvor som helst, det mest 
smakfulle er å få i butikken på Sandved. Røkt 
fisk kjøpes i Stavanger, i fiskebutikken i Østre 
bydel, der den er desidert best, og kjøttdeig 
handles gjerne inn hos Håland Kjøtt i Klepp.
–Jeg tror vi kjøpte fire kilo sist, for Ottar skul-
le lage kjøttkaker. Om jeg ikke hadde gjort det 
før? Da var det på tide og lære, smiler Ove.  

Samfunnsengasjert
Som regel deler de et måltid sammen i leilig-
heten til Ottar. For da kan de snakke om hva 
som helst, uforstyrret. 
–Du hører han har god oversikt, sier Ove 
bare. 
–Jeg er ingen bokorm, men nyhetene må jeg 
ha med meg. Sandnesposten og Aftenbla-
det,   og så kjøper jeg gjerne VG, Dagbladet 
og av og til også Finansavisen på lørdagene, 
forteller Ottar.

Livet går sin gang
Ottar Malde har jobbet i oljeselskapet Shell 
i store deler av sitt yrkesaktive liv, noe som 
også innebar to perioder i Oslo. Yrkeskarrie-
ren begynte han i Sola kommune, og før det 

jobbet han, som mange andre på den tiden, 
på gård. Han vokste også selv opp på gård 
og forteller om en barndom og oppvekst 
på Madla, om foreldre som var opptatt av å 
bidra, - og om krigen. Vi snakker også om 
familien, om barna hans, barnebarna og 
oldebarna.
–Fantastiske barn! utbryter han og får raskt 
følge av Ove:
–De har et godt opphav vet du.
Datteren og mannen har vært i Spania i flere 
uker i høst, noe som nok ikke hadde vært like 
enkelt om ikke ordningen med Sykevakten i 
Sandnes var på plass. 

–Det er det som er så fint med denne ordnin-
gen. Selv om noen reiser bort, går livet sin 
gang. Vi kommer inn som avlastere, påpeker 
Ove før det glimter ertelystent til i blikket 
igjen: 

Ikke helt håpløs...
–For jeg kan ikke reise vekk, - eventuelt må 
jeg legge inn en søknad i tre eksemplarer – og 
det sitter langt inne. 
–Han er jo 25 år yngre enn meg. Det er 
ganske mye, men vi er veldig på linje, smiler 
Ottar.
–Vi er jo kamerater, kommer det fra den 
yngre pensjonisten.

Om de er fornøyde med ordningen? Ottar 
sier det slik:
–Jeg har inntrykk av at han ikke synes jeg er 
helt håpløs...
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De fleste som bor i Sandnes, 
kjenner sikkert til BådeOg-huset 
i Sandnes sentrum, men kanskje 
ikke alle vet at huset også rommer 
Fermate, et samtale- og veiled-
ningstilbud for både enkeltperson-
er og par. 
Menighetsbladets medarbeider 
var så heldig å få en prat med Aud 
Vihovde Hoftun som arbeider i Fer-
mate for å få et innblikk i arbeidet 
som drives i deres regi.

         Tekst: Astrid Falck Olsen
         Foto: Fermate

Hvem er det primært som søker hjelp hos 
dere i Fermate?
Vi har kontakt med alle typer mennesker; 
unge, middelaldrende og eldre - kort sagt folk 
i alle livsfaser. Mange foreldre kommer til 
oss når barna blir tenåringer fordi det da ofte 
oppstår utfordringer eller konflikter som de 
trenger hjelp til å finne ut av.  Mange foreldre 
trenger hjelp til å bli bevisstgjort sin egen 
«bagasje», og til å se hvordan denne bagasjen 
påvirker dem når de skal takle utfordringene 
i forhold til barna. De trenger hjelp til å sette 
ord på følelser og opplevelser som kanskje 
har ligget lagret, men aldri er blitt skikkelig 
bearbeidet.

Vi ønsker å være en ressurs for foreldregene-
rasjonen, og faktisk også for besteforeldrege-
nerasjonen.
Hvis barn og unge skal kunne utvikle seg sunt 
og harmonisk, trenger de å være omgitt av 
stødige og troverdige voksne. Det er faktisk et 
skrikende behov for trygge og solide voksne i 
samfunnet vårt.

Hvordan preger sosiale medier folks liv og 
selvbilde i dag?
Mange mennesker sliter med dårlig selvbilde 
og en følelse av utilstrekkelighet i forhold til 
familie og venner. Ofte er det stor avstand 
mellom de flotte fasadene vi prøver å vise 
utad og livet slik det oppleves i det daglige. 
På sosiale nettverk ønsker vi å vise oss frem 
som de pene, rike og vellykkede menneskene 
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En samtalepartner 
midt i sentrum

vi ønsker å være, og så er vi innerst inne både 
utrygge og redde. Man kan ha stor frykt for å 
vise svakhet og sårbarhet i møte med andre. 
Her på Fermate prøver vi å hjelpe til med å 
snakke sant om livet. 

Når noen søker hjelp hos dere, blir de da 
fulgt opp over lang tid?
Det varierer hvor lenge hver enkelt følges opp. 
Av og til er det nok med én samtale, andre 
ganger aner vi at det vil kreve langvarige pro-
sesser og mange møter over tid for å kunne gi 
tilstrekkelig hjelp og veiledning. 

I korona-perioden har vi merket at nye 
typer problemer kan oppstå. Mange har hatt 
sin identitet knyttet til arbeidet sitt, og når 

man så plutselig står uten jobb, blir det en 
stor påkjenning for selvbildet. Plutselig vet 
man ikke lenger helt hvem man er. Denne 
korona-perioden har også ført til at flere har 
fått problemer i ekteskapet og i den nærmeste 
familien. Når man lever så tett over lang tid, 
kommer problemene til overflaten, og da er 
det flere som velger å søke hjelp.

Fermate har et kristent verdigrunnlag, men 
er dere også et tilbud for folk uten kristen 
forankring?
Ja, absolutt. Alle er velkommen hit for å søke 
hjelp, samtale og veiledning. I det offentlige 
er det lange køer og sprengt kapasitet, og 
derfor søker mange til oss. I tillegg til at det 
kan ta svært lang tid hvis man søker hjelp i 

Aud Vihovde Hoftun.



Fermate er et musikalsk uttrykk 
som betyr å ta en ekstra stopp før 
man går videre til neste note.  

«I det offentlige er det lange køer 
og sprengt kapasitet, og derfor 
søker mange til oss. I tillegg til 
at det kan ta svært lang tid hvis 
man søker hjelp i det offentlige, 
opplever vi at mange ønsker å få 
hjelp i et rom som har en tydelig 
trosdimensjon.»

Teologi til folket 2022

VID Misjonshøgskolen inviterer for femte gang til Teologi til 
folket. Dette er en møteplass for Bibel, tro og tanke som samler folk fra hele 
regionen! Mens utvidelser og bygging pågår på Misjonsmarka i Stavanger, er 
vi glade for at den nye kirken i Sola sentrum, som ble vigslet i oktober 2020, 
vil ta imot oss! Det er ingen påmelding, og forelesningene er gratis! 
Adr. Kongshaugveien 20, 4050 Sola.

Velkommen sammen med venner og kjente! 

Professor i Det nye testamente, Jostein Ådna, vil i løpet av fire 
onsdagskvelder forelese over temaet «Bibelen Jesus og apostlene leste». Hva 
leste Jesus og apostlene i de hellige skriftene? Hva tenkte Jesus om 
forholdet mellom skriftene og seg selv? Hvilken betydning hadde skriftene 
for apostlenes forkynnelse og undervisning? Spørsmål som disse vil bli tatt 
opp i forelesningene. Slik vil sammenhengen mellom Det gamle og Det nye 
testamente i kirkens første tid og i vår tid bli belyst.

          Dato:                      Tidspunkt:
          26. januar      09. februar                            kl. 19.00-21.00 
          02. februar     16. februar                            kl. 19.00-21.00

Gjester til Sola kirke kan parkere i den nye parkeringshallen ved rådhuset, 
ved Sola gamle sjukeheim i Soltunveien, eller ved Sola kulturhus. 
Parkering skal ikke skje rundt kirken, og ikke hos Norsk agurk. Det er mulig å 
slippe folk av rett utenfor Sola kirke. Buss nr. 7 fra Stavanger stopper ved Sola 
kulturhus, nær kirken. 

Spørsmål kan rettes til:
Terese Bue Kessel, terese.kessel@vid.no, tlf. 99577627
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det offentlige, opplever vi at mange ønsker å 
få hjelp i et rom som har en tydelig trosdi-
mensjon. 
Vi har gjennom disse årene virkelig erfart 
at det er behov for vårt tilbud. Her kan man 
komme både på formiddags- og ettermid-
dagstid, og hvis situasjonen er kritisk, prøver 
vi alltid å gjøre ventetiden kortest mulig. 

Hvilken bakgrunn har du selv, Aud?
Jeg er utdannet lærer og diakon. I tillegg har 
jeg utdanning i sjelesorg fra Diakonova. Job-
ben min er svært givende. Samtidig kan den 
også være utfordrende. Man er aldri upåvir-
ket av en samtale, og det er derfor nødvendig 
å skaffe seg nødvendige pusterom for å hente 
seg inn igjen. Jeg har i mange år også vært 
knyttet til Fermates samtale-tilbud på Hauga-
landet, i tillegg til å ha ansvar for Normisjons 
kvinnearbeid i Nordfylket og pendler derfor 
mellom Sandnes og Tysvær.

Hvordan kan menigmann skaffe seg infor-
masjon om Fermates eksistens?
Fermate Rogaland har egen hjemmeside (fer-
materogaland.no) der man kan finne infor-
masjon om tilbudet vårt og hvem som jobber 
her. Dessuten har vi en side på Facebook som 
vi nå holder på å fornye. Vi prøver også å ha 
kontakt med naturlige samarbeidspartnere 
i området, og å være synlig på ulike typer 
arrangement. 

Jeg har tidligere hatt veiledning for 
ungdomsarbeidere i Gand. I tillegg kan 
kanskje dette intervjuet bidra til å gjøre folk 
oppmerksom på vår eksistens. 

Menighetsbladets medarbeider takker for at 
Aud fant tid til en hyggelig prat i en travel 
hverdag. 
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TID &
STED

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

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

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

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

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

• Søndagsskole og Mini-KRIK: 
Det er søndagsskole i både Gand, Ganddalen og 
Julebygda de fleste søndager. 
Barna er inndelt i ulike aldersgrupper, med 
forskjellige aktiviteter. 
Kontakt Gand: Svein Oddvar Netland 480 60 077
Kontakt Ganddalen: Steinar Berntsen 415 27 772
Kontakt Julebygda: Siri U Chancy 988 93 047

• Kor i Gand kirke: 
Kontakt: Bengt Norbakken 51 60 38 46 
Knøttesang tirsdag kl.17.00-18.00 For barn i 

alderen 1-4 år sammen med en voksen. 
GGmini tirsdag 17.00-17.45 For 4-åringer til 
2.klassinger. 
GGjr / GG tirsdag 18.00-19.00 For 3.-5. klassinger, 
og for 6.klasse og oppover.
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30 For voksne i 
alle aldre. 
Gospelkoret Abraham, mandager kl.19.30, diri-
gent Bjarte Lending 412 02 202

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

• Åpen familie: 
Søndagsturer for hele familien. Følg «Åpen fami-
lie – familiesamlinger i Gand» på facebook. 
Vi skal på tur 5. des og 9. jan.

• Junior-Nikko: 
Klubb for 5-7 klassinger. Annenhver søndag kl. 
18-20 i oddetallsuker. 
Kontakt: Eirik Tvedt 414 10 648. 

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

• Nikko: 
Fredager kl. 20.00. Ungdomsklubb for 13-18-årin-
ger. Se facebook/Instagram Ungdomsarbeidet i 
Gand. 
Kontakt: Sander H. Vastvedt 455 00 815. 

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

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

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

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

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

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

• Smågruppe / Husfellesskap / Samtale-
gruppe / Menighetsgruppe / Cellegruppe: 
Kjært barn har mange navn! Vil du være med? I 
disse gruppene deler vi liv og tro, blir bedre kjent 
med hverandre, og ber for hverandre. Smågrup-
per er for kirkevante, kirkefremmede, erfarne 
troende og deg som er nysgjerrig på tro.
Kontakt Ganddal: Lars Håkon Løland, 
tlf. 402 01 878 
Kontakt Gand/Julebygda: Håvard Høie, 
tlf 452 28 709
Kontakt Ungdom: Sander H Vastvedt,
 tlf 455 00 815

Salmetimen 24.11. er flyttet til 8.12. 
Salmetime er uformelle samlinger hvor Per Sigmund Rettedal 
leder oss gjennom gamle og nye salmer. Salmene blir valgt ut fra 
kirkeårstiden vi er i. Oppdag de mange flotte salmetekstene på 
nytt. Boka «Stevnemøte med salmeboka» av Vidar Kristensen an-
befales! Her får du bakgrunn for alle salmene i Norsk Salmebok.

Gand kirke - Menighetsalen kl. 18-19 disse onsdagene:
8.12., 26.01., 23.02., 30.03.
Velkommen med eller uten stemme!

Velkommen til salmetimer i Gand kirke

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Lura Trykkeri

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård



Døpte:
Emilie Bergesen Valheim
Julie Bergesen Valheim
Jonas Viga Horpestad
Maria Cyrus Ims
Martin Røyneberg Hansen
Alma Jørgensen Skjæveland
Amalia Kallhovd
Leah Marklund
Leana Adelaida Hallgren
Lotte Haugsengen
Mia Underbakke Gisetstad
Noah Haugland
Thorben Wathne

Tomine Dalen
Birger Olsen Henriksen
Christian Alexander Eikeri
Johan Raugstad
Leah Aurora Holhjelm
Rikke Hebnes-Miljeteig
Sanna Wergeland
Amalie Frøysland
Eldar Aarrestad
Lasse Aamås Nordbø
Leonora Josefine Foss Danielsen
Mila Maria Persson
Sienna Tjøstheim Jones
Sivert Helliesen Vinjerud
Jonatan Laupland

Sebastian Johnsen
Simon Mølstre

Døde: 
Gunleif Horpestad
Jan Berulf Gjersdal
Erling Rørtveit
Liv Wenche Sveinsvoll
Rolf Ove Aareskjold
Kenneth Christian Landmark
Marianne Aarøe Birkedal
Thor Hetland
Arne Lervang
Manizheh Yadollahy

Ingebjørg Nygård
Trond Arthur Andreassen
Britt Gramstad
Inga Emilie Førland

Vigde: 
Edna Lyn Encierto og Kjetil Vier
Susanne Lea og Christoffer Breivik Havnen
Elise Laugaland og Thomas Sebastian Statle 
Husøy
Margrethe Sørensen og Kristian Thrane 
Holmebakken
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Gand Kirke
Åpningstider: Vi er på kontoret hver 
dag mellom kl. 09:00-14:00.

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

GAND KIRKE Adresse: Juvelveien 4, 
4318 SANDNES
Tlf. 51 60 38 40 Fax: 51 60 38 41
Internett: www.gand.no

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

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

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

Astrid Harbo
Sokneprest: 
E-post: ah659@kirken.no
51 60 38 56 / 975 06 151

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

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

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

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

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

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
Ungdomsarbeider
Tlf:  455 00 815 

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

Ivan Tvedt
Ettåring i Gand
Tlf: 907 91 838

Julebygda kapell
Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

Ida Terkelsen
Kirketjener
Tlf: 955 52 420

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

Nadine Vaagen
Prest i Ganddalen
E-post: nv774@kirken.no
Tlf: 413 91 649
 
Ingrid Stornes
Barne- og ungdomsarbeider
E-post: is534@kirken.no
Tlf: 958 12 733

Kontaktinformasjon:

TILSTEDE - GAND MENIGHETSBLAD
Ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

Frist neste menighetsblad
Frist 26. januar. 

Utgivelse 7. februar.
 www.Gand.no

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

Forsidefoto:   Ukjent

Bankgirokonto: 3250.07.05093



Gand kirkekor og orkester.  Takkoffer til 
Stefanualliansen.

Søndag 2. januar.  Kristi åpenbaringsdag.  
Joh. 12, 42-47
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Bengt 
Norbakken. Takkoffer.

Søndag 9. januar.  2. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 1, 29-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Bengt Norbakken. 
Hege Kristin Kjærvol
Takkoffer.

Søndag 16. januar.  3. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 1, 15-18
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Bengt Norbakken. 
Gandsemblet. Takkoffer.

Søndag 23. januar.  4. søndag i 
åpenbaringstiden.  Luk. 13, 10-17
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Bengt 
Norbakken. GGjr.  MIDTi 3. klasse 
Tårnagenter. Takkoffer.

Søndag 30. januar.  5. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 5, 1-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Bengt 
Norbakken. Gand kirkekor. Takkoffer.

Søndag 6. februar.  6. søndag i 
åpenbaringstiden.  Mark. 13, 21-27
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Bengt 
Norbakken. Takkoffer.

 

Julebygda kapell 
Gudstjeneste i partallsuker. Kirkekaffe. 
Søndagsskole de fleste søndager, 
unntatt skolens ferier og når det er 
familiegudstjeneste.

Søndag 21. november – Domssøndag/Kristi 
kongedag.  Matt. 25, 1-13.
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  
Astrid Harbo.  Ingvar Lygren.  Takkoffer til 
Søndagsskolen.
Kl. 12.30 Dåpsgudstjeneste.  Astrid Harbo.  
Ingvar Lygren.  
Søndag 5. desember.  2. søndag i 
adventstiden.  Joh. 16, 21-24
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Ragnhild 
Fasseland. Ingvar Lygren.  Takkoffer 
til Menighetens misjonsengasjement. 
Søndagsskole med juleverksted.

Søndag 19. desember.  4. søndag i 
adventstiden.  Matt. 1, 18-25
Kl. 11.00 Vi synger julen inn.  Ragnhild 
Fasseland. Ingvar Lygren.  Stjernekoret og 
Natthimmel. Takkoffer til egen menighet. 

Gand kirke
Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen 
til kirkekaffe hver søndag. 
Søndagsskole de fleste søndager, 
unntatt skolens ferier og når det er 
familiegudstjeneste.
Se facebook: Mini-KRIK Gand kirke. 

Søndag 14. november.  25. i 
treenighetstiden.  Matt. 14, 22-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd 
og forbønn.  Nadine Vaagen.  Harald 
Westermoen.  Takkoffer til IKO.

Søndag 21. november.  Domssøndag/Kristi 
kongedag.  Matt. 25, 1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Ragnhild 
Fasseland.  Bengt Norbakken. Gandsemblet. 
Takkoffer.

Søndag 28. november.  1. s. i adventstiden.  
Matt. 21, 10-17
Kl. 11.00 Speidergudstjeneste.  Ragnhild 
Fasseland.  Bengt Norbakken.  ELIM brass.  
Takkoffer til speiderne lokalt.

Søndag 5. desember.  2. søndag i 
adventstiden.  Joh. 16, 21-24
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn.  Astrid Harbo.  Harald Westermoen. 
Band og forsangere.  Takkoffer til Kristen 
Idrettskontakt – KRIK.  

Søndag 12. desember.  3. søndag i 
adventstiden.  Joh. 5, 31-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Vi synger julen inn.  
Astrid Harbo.  Bengt Norbakken.  Alle kor.  
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 19. desember.  4. søndag i 
adventstiden.  Matt. 1, 18-25
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Ola 
Hunsager.  Bengt Norbakken.  Rolv Ordin 
Furenes. Takkoffer til egen menighet.

Fredag 24. desember.  Julaften.  Luk. 2, 1-20
Kl. 13.30 Julaftensgudstjeneste.  
Astrid Harbo.  Bengt Norbakken.  GGmini. 
Sandved skolekorps.  Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Kl. 14.45 Julaftensgudstjeneste.  Astrid 
Harbo. Bengt Norbakken.  GGjr. Stangeland 
skolekorps.  Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Kl. 16.00 Julaftensgudstjeneste.  Astrid 
Harbo.  Bengt Norbakken.  Ungdommer 
fra GG. Ganddal skolekorps.  Takkoffer til 
Kirkens Nødhjelp.

Lørdag 25. desember.  Juledag.  Joh. 1, 1-14
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste.  Astrid Harbo. 
Ragnhild Fasseland. Bengt Norbakken.  

Gudstjenesteliste

Fredag 24. desember.  Julaften.  Luk. 2, 1-20
Kl. 14.30 Julaftensgudstjeneste.  
Ragnhild Fasseland.  Ingvar Lygren. Takkoffer 
til Kirkens Nødhjelp.

Søndag 16. januar.  3. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 1, 15-18
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Håvard 
Høie. Ingvar Lygren.  Takkoffer.

Søndag 30. januar.  5. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 5, 1-15
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med nattverd.  
Håvard Høie.  Ingvar Lygren.  Takkoffer.

Ganddalen menighet
Aulaen på Lundehaugen Ungdomsskole 
søndager i oddetallsuker kl. 11.00.   
Takkoffer til egen menighet, samt 10% til 
misjonsprosjekt.

Søndag 14. november.  25. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 14, 22-34
Gudstjeneste.  Astrid Harbo. Søndagsskole/
KRIK.

Søndag 28. november.  1. s. i adventstiden.  
Matt. 21, 20-17
ALLE SAMMEN gudstjeneste.  4-års bok.  
Søndagsskole/KRIK.  Nadine Vaagen.

Søndag 12. desember.  3. s. i adventstiden.  
Joh. 5, 31-36
ALLE SAMMEN gudstjeneste.  Vi synger 
julen inn med Skolekorpset.  Nadine Vaagen.

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

Søndag 9. januar.  2. søndag i 
åpenbaringstiden.  Joh. 1, 29-34
Gudstjeneste med nattverd.  Temarekke med 
utgangspunkt i nettserien «The Chosen.»  

Søndag 23. januar.  4. søndag i 
åpenbaringstiden.  Luk. 13, 10-17
Gudstjeneste.  MIDTi 3. klasse Tårnagenter, 
søndagsskole/KRIK.  Temarekke med 
utgangspunkt i nettserien «The Chosen.»  

Søndag 6. februar.  6. søndag i 
åpenbaringstiden.  Mark. 13, 21-27
Gudstjeneste med nattverd.  Temarekke med 
utgangspunkt i nettserien «The Chosen.»

Søndag 20. februar.  Kristi forklarelsesdag.  
Luk. 9, 28-36
Gudstjeneste.  Søndagsskole/KRIK.  
Temarekke med utgangspunkt i nettserien 
«The Chosen.»
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*Med forbehold om endringer! 
For oppdatert informasjon se www.gand.no eller www.sandnens.kirken.no/kalender.
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Like før adventstiden i fjor, fikk Gand 
menighet en gledelig henvendelse 
fra et firma og en enkeltperson som 
ønsket å gi en oppmuntrende førjuls-
glede og rause gavekort til noen som 
trengte litt ekstra i førjulstiden.  

         Tekst: Magne Bjåstad, Diakon

Det ble en utrolig varm og fin adventshilsen 
og håndsrekning til noen i Gand sokn, som 
igjen uttrykte STOR glede for gaven.

Vi som arbeider i kirken møter mange ulike 
mennesker i løpet av et år. Noen strever med 
både helseutfordringer og annet som gjør at 
hverdagen kan bli utfordrende. Det trenger 
ikke alltid handle om troen, men kan skyldes 
arbeidsledighet, høye strømutgifter eller 
annet som kommer oppå alt det andre som er 
vanskelig. 

Jesus har gitt oss et forbilde i det å vise godhet 
og omsorg i møte med andre mennesker, og 
han utfordrer oss på ny og på ny til å bry oss 
om vår neste.  I Guds øyne har alle mennesker 
en uendelig verdi.

I år ønsker vi å gi muligheten til enda flere. 
Kjenner du at du har noe å dele med andre 
og ønsker å gi et bidrag til en oppmuntrende 
gave som kan bli til velsignelse og glede for 
noen i vårt nærmiljø, så Vipps til 713933 og gi 
en juleglede innen 5.des. 

Den samlede gaven vil bli omgjort til noen 
gavekort som kan brukes på lokale butikker 
i Sandnes, og vil bli gitt til noen trenger en 
oppmuntring i mørketiden. 

Tlf 51 82 00 50 
hviding.no

• Egentrening
• Gruppetimer
• Yoga og Pilates
• Kurs

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

Gi en Juleglede!

På forhånd takk for gaven!

Skann QR-koden for å komme direkte inn til 
vipps-nummeret, og gi en juleglede til noen 
som trenger en hjelpende hånd denne julen. 

DÅPSKJOLE TIL 
GRATIS UTLÅN
Denne dåpskjolen er til gratis ut-
lån, og befinner seg i Gand kirke.

Vil du glede noen ved å sy, hekle eller 
strikke en dåpskjole til oss, som vi kan 
låne bort? 
Vi ser etter dåpskjoler i ulike størrelser, 
for det finnes ingen fasit på hvor stor 
eller liten man skal være på dåpsdagen. 
 
Vil du låne dåpskjolen vår, eller vil du 
donere et dåpsantrekk til oss;
Ta kontakt med daglig leder Hanne Bol-
stad, hb324@kirken.no, 51 60 38 40.
 
Invitasjon til dåp til nyfødt kan ikke 
lenger sendes ut fra kirken. Du må selv 
ta kontakt for å avtale dåp. Det meste du 
trenger å vite om dåp finner du på
 www.gand.no/dap



MIDTi Trosopplæring 
MIDTi0: 
Babysang. Oppstart: Julebygda kapell 17.01., 
Ganddalen Jonashagen 1 18.01., 
Gand kirke 19.01. 
Påmelding www.gand.no/midti0-babysang
Dåpssamling kirkestua Gand kirke kl. 18.00-
19.30: 24.11., 15.12., 26.01., 23.02., 30.03.

MIDTi4 Ganddalen: Fireårsfest onsdag 
24.11. på Lundehaugen menighetssenter. 
Utdeling av barnebibel Lundeh. ungd.skole 
søndag 28.11. For barn født juli-desember 
2017, Ganddal

MIDTi4 Gand: Fireårsfest 09.03. Utdeling 
av barnebibel 13.03. For barn født jan.-juni 
2018, Sandved og Stangeland.

MIDTi4 Ganddalen: Fireårs samling 31.03. 
på Ganddalen menighetssenter. Utdeling av 
barnebibel Lundeh. ungd.skole søndag 03.04. 
For barn født jan.-juni 2018, Ganddal

MIDTi 5 Julebygda: Faste- og påskeverksted 
23.03. For barn født 2017

MIDTi 1. klasse: Kirkerottekurs for 1. klas-
singer (f. 2015)
Gand kirke 20.01., 27.01, 03.02., 10.02., 
17.02., 24.02., 10.03. og 17.03.(Gudstjeneste 
20.02.) Ganddalen – Jonashagen 1: 18.03. – 
20.03.
Julebygda kapell 20.05 – 22.05. 

MIDTi 3. klasse: Tårnagenthelg: 22.-23.01. 
Gand kirke, 3.klassinger i hele sognet (f. 
2013)

MIDTi 5. klasse: Kode B. 27.04., 04.05., 
11.05., 18.05., 25.05., 01.06., 08.06., 15.06. For 
2011-kullet i hele sognet.

MIDTi 6. klasse Julebygda: Lys Våken 26.03 
- 27.03. For 2010-kullet på Malmheim

MIDTi 7. klasse: Skillz. Dato ikke bestemt. 
Leir på Nordlys.

MIDTi 8.klasse NIKKO ungdomsklubb i 
Gand kirke, hver fredag kl. 20.00-23.30. 
For ungdom født 2008 og eldre.

MIDTi 9. klasse Konfirmant: Informasjons-
møte for nye konfirmanter og foresatte 23.03. 
kl. 19.
For konfirmanter født 2008 fra Gand og 
Julebygda.
Informasjonsmøte for nye konfirmanter og 
foresatte Ganddalen, mars 2022.

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

Ganddalen menighet inviterer til førjulskos 12. desember!

Først møtes vi kl. 11 til gudstjeneste og “Vi synger julen inn” med Ganddal 
Skolekorps. Vi samles da i aulaen på Lundehaugen ungdomsskole.

Fra kl. 12.30 serverer vi gratis grøt på menighetssenteret, og steller i stand 
juleverksted. 

Velkommen til Vi Synger Julen Inn på Lundehaugen ungdomsskole kl. 11, 
og til julegrøt og juleverksted på Menighetssenteret i Jonashagen 1 (like ved 
Kiwi-butikken). 

Førjulskos på Ganddal


