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leder

«Ta på din egen 
maske først, før 

du hjelper 
andre.»

Hørt dette før?
Det er lenge siden vi var på flytur, men vi 
har likevel fått med oss tipset om å hjelpe 
oss selv før vi kan hjelpe andre. 

Har du barn så har du garantert sagt «ikke 
bry deg» når søsken plager eller klasseka-
merater slenger med leppa. Du vil at barnet 
ditt skal elske seg selv nok til å ignorere 
bagateller, og du vil lære dem hvordan de 
kan stå opp for seg selv, være glad i sitt eget 
speilbilde og la stygge kommentarer prelle 
av som vann på gåsa … 

Hvordan står det egentlig til med din 
egen «self love»? 

I bladet som du nå holder i hendene kan du 
lese mye om å hjelpe andre, men også finne 
noen viktige perler om hvordan du kan 
hjelpe deg selv! 

Du kan hjelpe andre ved å bli med på Fas-
teaksjonen 5. april, eller støtte et misjons-
prosjekt. Vi markerer i år Frivillighetens År, 
og du kan hjelpe andre ved å være frivillig 
medarbeider i en ungdomsklubb, i barne-
arbeid, vedlikehold eller annet som trengs 
i ditt nærmiljø. Kanskje du vil bidra som 
skribent i dette bladet?

Men først; 
Husk å gi deg selv mye kjærlighet og 
påfyll. Gi deg selv gaver, i form av egentid, 
parterapi, turer, bønn, retreat eller kom på 
gudstjenester. Send barna på aktiviteter (i 
kirken?) imens du legger deg ned og leser 
mer om nettopp dette i menighetsbladet! 
Vær glad i den du ser i speilet, og bruk 
denne egenkjærligheten til å spre godhet og 
nestekjærlighet rundt deg. 

Av: Hanne Bolstad
daglig leder Gand sokn

Hvert år gir Ganddalen menighet 10% av 
offergaver og givertjeneste til Filadelfias 
Venner, som er med og drifter Filadelfia 
sykelandsby på Madagaskar. Filadelfia 
var opprinnelig et omsorgssenter for 
mentalt syke mennesker. Stedet eies i 
dag av Den gassisk lutherske kirke. 

        Tekst og foto: Arne Dragsund

Ingrid og Arne Dragsund var misjonærer i 
Manakara på 1980 tallet hvor Ingrid hadde 
ansvaret for helsestellet i sykelandsbyen på 
den tiden. Arne Dragsund besøkte Filadel-
fia igjen i 2007, og etter det besøket ble det 
dannet en forening som fikk navnet Filadel-
fias Venner (FV). Det ble samlet inn penger 
til ny kirke, med mange basarer i Ganddal, 
Lye og Undheim, og gaver fra enkeltperso-
ner. Den nye kirken ble bygget av NMS, med 
penger fra FV. I 2009 ble kirken med 1000 
sitteplasser innviet. Synoden i kirken søkte 
Filadelfias Venner om å bygge ut stedet med 
nytt prestehus, hus for de syke, en syke- og fø-
destue, skole og kantine, lærerboliger, brønn 
for rent drikkevann og kjøp av et jordstykke 
som ligger inntil sykelandsbyen.

Hus for de syke
De rundt 30 syke som bodde i Filadelfia i 
2007, hadde veldig dårlige hus å bo i. Hyrde-

Ganddalen menighets misjonsprosjekt
Sykelandsbyen «Filadelfia» 
på Madagaskar

ne, som steller de syke, bor ofte sammen med 
de syke og steller dem, gir dem mat og ber for 
dem i kirken. Lions Sandnes/Ganddal ville 
være med å bygge nye hus for de syke, så de 
sendte ut penger til en byggmester i Mana-
kara, som rev ned de gamle husene og bygget 
opp nye og gode hus i 2010. 

Syke- og fødestue
Da Gand Y’s Mens Club hørte om dette 
prosjektet, ønsket styret i klubben med Per 
Inge Fjelde i spissen, å bygge en ny syke- og 
fødestue i Filadelfia. Han ville den skulle hete 
Ingridstuen. Den ble ferdig og innviet i 2011. 
I dag er den mye brukt med konsultasjoner, 
vaksinasjoner, barnefødsler og andre helse-
tjenester. Jordmora, som er lønnet av staten, 
leder arbeidet sammen med en assistent. Ofte 
er praksisstudenter fra opplæringsinstitusjo-
ner i staten der på praksisopphold. Personalet 
er ofte ute i landsbyene rundt for å vaksinere 
barn eller de kommer til sykestuen. Dette i 
samarbeid med staten. I koronatiden har det 
ikke vært besøk ute i landsbyene. 

Skole og kantine
Vest for Filadelfia ligger det mange landsbyer, 
der de fleste som bor der er bønder. Det er 
dårlig med skole for barna, og de mangler 
helsestell. Derfor ble det planlagt å bygge en 
grunnskole for barna til og med 5. klasse. 
Skolen kom i gang i 2011, og i 2016 ble alle 
skolebygningene ferdige til 180 elever. Lærer-
boligene ble også ferdige etter hvert. Elevene 

Jordmora og en praktikant vaksiner.
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Av: Astrid Harbo
      Sokneprest Gand sokn.

Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer 
det fram. Merker dere det ikke? 
Jesaja 43,19

Vi begynner å ane det, se det og føle det, 
våren er rett rundt hjørnet, det er en av 
fordelene med å bo i Rogaland. Jeg for min 
del har allerede funnet de første snø- og 
klosterklokkene i mammas hage. Og det er 
ikke til å ta feil av, dagene er blitt lengre og 
lysere. Vi gleder oss over at det snart er vår 
igjen, det er livet som får begynne på nytt.
Sjelden har vi lengtet som nå etter en ny 
start. Året vi har lagt bak oss var tungt. Vi 
trenger noe og noen som kan gi oss håp for 
månedene som ligger foran, noe som vi kan 
se fram til.
Helt konkret tror jeg vi alle drømmer om 
at pandemien skal ta slutt, at samfunnet 
skal åpne enda mer opp, at vi igjen kan 
samles i de store felleskapene som mange 
av oss har savnet. Jeg gleder meg til å feire 
gudstjeneste med mange hundre mennes-
ker til stede, kjenne på opplevelsen av at vi 
er mange som deler troen, som hører til i 
kirken.
Men selv om det kanskje fremdeles kan lig-
ge litt fram i tid, så får vi stadig muligheten 
til en ny start. 
De første ukene av et nytt år er åpenba-
ringstid i kirken. Vi leser tekster som skal 
vise oss hvem Jesus er og hvilken betydning 
han har for oss og våre liv. Det er en oppfor-
dring til oss til å se. Se hvem Jesus er, se hva 
han har gjort for oss. 
I forbindelse med samtalegudstjenesten får 
konfirmantene hvert år noen spørsmål de 
skal svare på. Et av de er: ”Hva syns du er 
finest med Jesus?” Her er to av svarene:
”Det jeg syns er det fineste med Jesus er 
at han passer på oss og tilgir oss for våre 
synder. At han hjelper de syke. Det jeg også 
føler er fint med han er at han ser meg og 
han hjelper meg når jeg kanskje trenger han 
aller mest, kanskje ikke så synlig alltid, men 
mer at han kanskje viser det gjennom andre 
personer.”
”Det fineste med Jesus er han dømte ingen 
og var snill mot alle. Han forsvarte de svake 
og helbredet de som var syke. Du er alltid 
tilgitt med han. At han var snill mot alle 
uansett om de var fattige, rike, syke osv. For 
meg er Jesus et godt forbilde med et godt 
budskap. Han hjelper andre, og lærer folk å 
ikke være så egoistiske.”

De sier noe om hvem Jesus er. Han som 
kom for å gi en ny start for oss alle. Den 
nye starten med Jesus forandret alt, og gir 
mennesker håp i liv og død, i uroligheter og 
frykten for det usikre.

”Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram.”

fikk fra starten av et varmt måltid ute på 
grasvollen langs veien. Det ble bygget en god 
kantine for elevene, og et godt gjerde inntil 
veien, med penger fra Lions. 
70% av elevene i skolen ville ikke fått un-
dervisning dersom denne skolen ikke hadde 
kommet. En undersøkelse blant foreldrene til 
elevene i 2018 viste at under 10% av forel-
drene kunne lese og skrive. Så behovet for en 
skole er stort i dette området.

Gårdsbruk
Det ble kjøpt et jordstykke på 28 dekar for 
dyrking av matvekster til elevkantinen. Det 
ble også gravd ut 5 fiskedammer for produk-
sjon av fisk. Jorda blir også brukt av lærerne 
og elevene i timer for å lære enkel grønn-
sakdyrking. Hele jorda er plantet til med 
bananpalmer, nelliktre og andre frukttrær, 
samt at det dyrkes søtpoteter, maniok, mais 
og grønnsaker på eiendommen. Det som 
dyrkes blir brukt i kantinen.

Driften av Filadelfia
Nå er utbygginga ferdig, med alle bygningene 
på plass. Strømmen kommer fra solcellepa-
neler for vannpumpa, sykestuen og lærer-
boligene. Lions Sandnes/Ganddal og Gand 

Y’s Mens Club har gitt mange hundre tusen 
kroner for å bygge opp stedet slik det er i dag. 
Filadefias Venner har også samlet inn mye 
penger til dette. Filadelfias Venner bidrar i 
dag med penger til å drive sykestuen, skolen, 
kantinen og oppdyrking av jordeiendommen. 
Mange enkeltpersoner og foreninger støtter 
arbeidet. Ganddalen menighet har Filadelfia 
Sykelandsby som sitt misjonsprosjekt, og 
Gand Y’s Mens Club støtter også driften av 
skolen med et årlig beløp. Den gassiske stat 
betaler lønna til jordmora i sykestuen og 
lønna til en av de fem lærerne. Presten og 
hyrdene har ansvaret for de mentalt syke. 
Til alle givere: Tusen takk for all støtte til 
det fine arbeidet i Filadelfia sykelandsby på 
Madagaskar! Det nytter å hjelpe!

Hus for de mentalt syke i Filadelfia.

Kort oppsummering av den store dagen. 

        Tekst: Berit Myklatun

Mange kom tidlig til kirken. Det var et jevnt sig av folk de 
timene julemessa varte, uten at det ble trengsel. Tilbudet 
denne gangen var også redusert på grunn av smittevern.
Kransekaker, dekorasjoner og småkaker ble utsolgt. En del 
småstrikkvarer skiftet eier og loddsalget og trekningen var 
også populært. Mange satte seg ned med en kopp kaffe og 
drøsen gikk lett over bordene.
Med loddsalg kom det inn 99.000kr. Dette beløpet ble delt 
mellom kirkeringene og Y´s Men.
Alle gevinster er levert ut til de heldige vinnerne.
Tusen takk til alle som kjøpte lodd og var innom på selve 
dagen!

Julemessen 2021

Torsdag 7. april kl. 18:00-21:00 inviteres 
menighets- og bibelgrupper, folk i bønnetjenest-
en og andre interesserte til en bønnevandring 
ved Horve leirsted. 

Jostein Idland vil innlede og si noe om vandringen, og det 
blir avslutning ved «Påskeveggen» med Hans Høie. 
Det blir mulighet for å ta med drikke og egen nistepakke / 
pølser da vi tenner bål ved en av bønnestasjonene. 
Påmelding til diakon Magne mb433@kirken.no innen 
31. mars. Arrangementet vil være i tråd med gjeldende 
smittevernsregler og følg med på hjemmesiden vår for mer 
info i mars. 

Tur til bønnestien på Horve i april

Hvilens vann - les salme 23
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        Tekst: Astrid Falck Olsen. 
        Foto: Stefanusalliansen. 

Gand menighet har i mange år hatt et nært 
samarbeid med Stefanusalliansen som 
kjemper for trosfrihet rundt om i verden. 
Tidligere ble organisasjonen kalt «Misjon bak 
jernteppet», men etter at jernteppet falt som 

TEMA: MISJON Gand menighets misjonsprosjekt: 

Arbeid mot forfølgelse av 
kristne i Antalya, Tyrkia 

Et av landene Stefanusalliansen nå har tettest samarbeid med, er Tyrkia, og Tyrkia har også 
blitt Gand menighets nære samarbeidspartner. Mange i Gand har stiftet bekjentskap med 
pastor Ramazan Arkan under hans mange besøk på Sandnes og i kirken vår. 

konsekvens av de politiske omveltningene 
ca. 1989-1990, skiftet de navn til Stefanusal-
liansen. Navnet ble valgt for å minne om den 
kristne kirkes første martyr; Stefanus. I kunst-
historien fremstilles han ofte bundet til en 
påle og med kroppen gjennomboret av piler.
Pastor Ramazan er lederen for menigheten 
i Antalya, Tyrkia. Han vokste opp i en mus-

limsk familie og hørte til i en konservativ fløy 
av islam. Han brøt ut fra den i ungdommen 
og hadde en periode som ateist før han fant 
frem til kristen tro. Etter å ha gjennomført 
teologisk utdannelse ble han ordinert som 
pastor i Antalya Evangelical Church i 2000.
Menigheten har hatt en jevn vekst, og de fles-
te nye medlemmene har muslimsk bakgrunn. 



5

Stafettpinnen

Bjørghild Helgeland 
holder Stafettpinnen! 
I dagens utgave av menighetsbladet 
er det Bjørghild Helgeland som har 
blitt tildelt «Stafettpinnen» fra Anne 
Siri Særheim. Anne Siri synes at 
Bjørghild er ei imponerende dame, 
ettersom hun har startet som friv-
illig babysang-leder i Ganddalen 
Menighetssenter! Det er mange 
babyer som kommer for å tralle og 
leke på gulvet når Bjørghild åpner 
dørene en gang i uken. Her skal dere 
få bli litt bedre kjent med henne.

Hvilken salme / lovsang liker du godt, og 
hvorfor?
«Du sier» av David Andre Østby og Karoline 
Neteland er så sterk for meg, den motiverer 
og gir meg troen på at Gud er med oss alle 
dager både i motgang og medgang.

Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor?
Jeg ser frem til en normal verden der vi kan 
reise utenlands som vanlig igjen, da vil vi 
feire jul i leiligheten på Gran Canaria, dra en 
tur til Danmark og så drømmer jeg om en 
tur til USA.

Hva gjør du når du skal koble av?
Når jeg skal koble av tar jeg meg en joggetur/
topptur ute i nydelig natur eller legger meg 
på sofaen med en god bok og sjokolade.

Hva er det beste med å bo der du bor?
Vi trives utrolig godt med naboene, felleska-
pet i menigheten og at det er så sentralt til by, 
fjellturer og Stokki.

Hvilken ting redder du først hvis huset ditt 
brenner?
Etter jeg redder barn og mann, så redder jeg 

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.

alle fotobøkene med de fineste bildeminnene 
vi har.

Hva jobber du med, og hvorfor?
Jeg er utdannet sykepleier og fotograf, ble 
ufør etter nakkebrudd i 2013. Når jeg kjente 
jeg hadde litt overskudd startet jeg baby-
sang her i Ganddalen som frivillig, noe jeg 
koser meg veldig med. I slutten av februar 
skal jeg begynne å jobbe litt på lærings- og 
mestringssenteret på sykehuset og det ser jeg 
veldig frem til.

Hva ville du bli da du var liten?
Hele barndommen ønsket jeg å bli optiker, 
men det endret seg til sykepleier og et ønske 
om å bli jordmor.

TIL SLUTT:
Hvem sender du stafettpinnen videre til, og 
hvorfor?
Jeg sender stafettpinnen videre til Erik Bru-
nes som har en sentral rolle i Krik Gandda-
len.

Velkommen til 
“Torsdagskaffe”

Du er herved invitert til kaffekos på 
Ganddal menighetssenter Av/Kiwi 

Lundehaugen. 
Oppstart: 24.februar kl. 11-14, og 

deretter hver torsdag i partallsuker. 

Gand menighets misjonsprosjekt: 
Mange av dem blir utstøtt av sine familier 
når de går over til kristendommen, de mister 
jobbene sine, mister studieplasser og opplever 
både diskriminering og forfølgelse på grunn 
av sin tro. Menigheten blir derfor svært viktig 
for dem. I tillegg til å være et fellesskap av 
troende, gir den et sosialt fellesskap og en 
viktig tilhørighet for mennesker som ikke 
lenger er velkomne i sine familier.
Nytt kirkebygg sto ferdig for få år siden, som i 
tillegg til en kirke også huset rom som kunne 
brukes til måltider og sosialt fellesskap for 
folk i alle aldre. Pastor Ramazan fortalte en 
gang under sitt besøk i Gand at menigheten 
var samlet der hele søndagen. Etter guds-
tjenesten hadde de leker og spill for barna, og 
de hadde felles måltid. 

11 nye mennesker ble døpt siste sommer, 
etter at de hadde fått grundig undervisning 
i kristen tro. Under pandemien har de brukt 
digitale hjelpemidler i trosopplæringen, så til 
tross for nedstengningen som alle kirkesam-
funn har vært nødt til å forholde seg til, så 
har nye mennesker sluttet seg til menigheten.
Gand kirke har i alle disse årene tatt 
Stefanusalliansens arbeid i Tyrkia med i 
kirkebønnen, og mange ofringer har gått til 
menigheten i Antalya. At dette er viktig og 
nødvendig får man bekreftelse for når man 
leser internasjonale rapporter om trosfrihet. 
Der kommer Tyrkia svært dårlig ut. 
De tyrkiske myndighetene griper ofte inn 
i indre kirkelige anliggender, og når kirker 
angripes og vandaliseres, er myndighetene 
ofte svært sene, for ikke å si motvillige, når 
det gjelder å gripe inn. 
Det paradoksale er at til tross for forfølgelse 
og trakassering, så vokser kirken i Tyrkia, og 
dette er kanskje et bevis på det gamle ordet 
om at martyrenes blod er kirkens sæd. Ett er 
i hvert fall sikkert: Pastor Ramazan og hans 
familie og hele den kristne menigheten i An-
talya trenger forbønn, omsorg og økonomisk 
hjelp også i årene som kommer.   
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Illustrasjonsfoto

Kan du hjelpe et barn eller 
en ungdom som trenger 
et trygt hjem? Nå er det 

behov for flere fosterhjem 
i ditt nærområde.

Den norske kirke samarbeider 
med Fosterhjemstjenesten 

i Stavanger og Haugesund om 
å finne fosterhjem. 

Mer informasjon om fosterhjem på

fosterhjem.no

Misjonsprosjektet for Julebygda finn me om me reiser 
austover ei stund, og deretter eit stykke sørover; slik kjem 
ein til India. Omtrent midt i India finn me ein by ved namn 
Umred, ein by litt mindre enn Sandnes i folketal. I denne 
byen har pastor Effi David og kona hans, Mary, eit arbeid 
gåande blant dei fattigaste.

        Tekst: Øystein Lemvik
        Foto: Margunn Håland

Umred Joy Care Centre er namnet dei har, og der dreiv dei barne-
heim før indiske myndigheiter endra lovverket. Davids gjekk då over 
til å drive skule. 
India er ikkje eit rikt land, og for dei fattigaste er det få mogelegheiter 
å finne. Skule er ikkje blant desse mogelegheitane for dei fleste, og 
mellom anna difor er arbeidet viktig – det gir nokre av dei fattigaste 
ein sjanse til å kunne skape eit betre liv. Rundt 100 born har hatt 
denne mogelegheita.

Dette har endra seg kraftig dei siste par åra. Covid har sørga for 
ei nedstenging og i India, og skulen har ikkje kunne vore open. 
Nedstenginga går i tillegg hardt ut over familiane i slummen, som 
gjerne har hatt inntekt gjennom dagarbeid i jordbruk eller tigging – 
aktivitetar som vert råka hardt av nedstenging. Med ein nedstengd 
skule, og familiar i naud, har arbeidet difor endra karakter igjen til å 
vere naudhjelp for desse familiane. Matpakkar og hygieneartiklar har 
vorte del ut, og dessutan har det vore mogeleg å gi noko helsehjelp 
gjennom undersøkingar og medisiner. 

No er det von om å kan hende komme i gang igjen med undervisnin-
ga. Skulen har, i tillegg til Mary David, tilsett seks andre lærarar. To 
døtre og ei svigerdotter av Davids arbeider der, saman med to hin-
duar og ein muslim. Mangfaldet av religionar i eit så hinduistisk land 
som India er, er viktig. Det er ikkje ukjent å høyre om forfølging av 
andre truande. Av den grunn er det positivt at ein får vise samarbeid 
i praksis!

Julebygda har samla inn midler på fleire måtar. Årleg er det ein basar 
og ein indisk middag. Ein gjeng har og – med god sponsing – delteke 
i Nordsjørittet. Dette kjem på toppen av faste givarar, samt offeret 
i Julebygda kapell fire gonger årleg. Likevel er det framleis rom for 
meir stønad, og det er ikkje tvil om at det trengs. 

TEMA: MISJON
Julebygda menighets 
misjonsprosjekt
Umred Joy Care Centre, India
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SIDE

Fargelegg!Fargelegg!

I rutenettet har vi gjemt navnene på 10 vanlige norske fiskeslag. Navnene står 
fra venstre mot høyre eller nedover. Klarer du finne alle?

Finn 10 fiskearter!Finn 10 fiskearter! Finn fem feilFinn fem feil
De to bildene er nesten like. Finner 
du de fem feilene på bildet under? 
(Tegning: Chiara Bertelli)
 

Gi barnebladet 
BARNAS til et 

barn du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

Bestill abonnement 
på  sondagsskolen.nosondagsskolen.no  

eller  22 08 22 08 71 0071 00..

Kong Salo
mos 

Kong Salo
mos 

vis
dom

vis
dom

Bevar ditt 
hjerte

 fra
mfor alt d

u 

bevarer, fo
r liv

et går ut fr
a det.

Supers
etn

ing

Ordspråk
ene 4,23

4
2021

Jesus som Jesus som 
tolvåring tolvåring 
i tempelet i tempelet 

For Gud ga oss ikke en ånd som 
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir 
kraft, kjærlighet og visdom.

Supersetning
2. Timoteus 1,7

1 
2021

sondagsskolen.no

Gulliver og vennene hans bor i Paradisbukta. De 

drar på skattejakt og har skole og søndagsskole   

i et gammelt skipsvrak nedenfor Skarpskjær. 

Gulliver og vennene får høre om Jesus og lurer på 

mange ting. En dag oppdager de at Paradisbukta er 

forurenset. Det må de gjøre noe med! 

Og hva skjer når Gulliver blir tatt av Storstrømmen 

og havner i en grotte under den mystiske 

Slottsøya?

sondagsskolen.no

Gulliver 

og vennene 

          i Paradisbukta

Jesus metter Jesus metter fem tusenfem tusen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 

Supersetning
Matteus 6,33

3 
2021

K Å H O I G A N D U

O Q Y K V E I T E M

W E S S L I N G O S

S T E I N B I T A K

E A R L Y D A O T A

I S O D P Ø R R E T

D S R U L P A S T E

I M A K Y L A K S I

P I R O S Å F F U S

M A K R E L L U S K

O S T H O S T E R Ø

Broren til Marta og Maria var død. Men 
Jesus vekket Lasarus opp fra de døde. (Tegning: Chiara Bertelli)

Dåpstreet
I Gand kirke er det hengt opp en vrihassel-
gren i nærheten av døpefonten. Her henges 
det opp en due etter hver dåp. 

Symbolikken er enkel; 
Treet er symbolet for felleskapet og menig-
heten. 
Duen er symbolet på det nye medlemmet 
som er blitt en del av fellesskapet. 
Ønsket er at dette treet og duene skal være 
påminnelse til menigheten om å be for det 
nye medlemmet og familien. 
Duene tas ned før nytt kirkeår starter 1. søn-
dag i advent, så starter vi på nytt. 

Dåpen er for alle, og det er ingen regel som 
sier hvor stor eller liten man skal være på 
dåpsdagen sin. 
Invitasjon til dåp for nyfødte 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

Juletresalget ved Gand Kirke =
gave til barne- og ungdomsarbeid
Gand Y’s Men’s Club takker samarbeidspartner KFUK-KFUM-speiderne og ikke minst alle som 
kjøpte juletre ved Gand Kirke og dermed støtter arbeidet for barn og unge i soknet. 
Det ble i år solgt 185 trær, etter solid innsats av alle frivillige som tok på seg å stå og selge jule-
trær i årets desembervær. Overskuddet på kr 57.700 deles likt mellom samarbeidspartnerne.
Gand Y’s Men’s Club inviterer lag og organisasjoner som driver med barne- og ungdomsarbeid 
til å søke om økonomisk støtte til sitt arbeid. 
Søknadsskjema fås ved å sende forespørsel på e-post til alfred.alsaker@lyse.net
Ferdig utfylt søknadsskjema sendes til Gand Y’s Mens’s Club v sekretær Alfred Alsaker: alfred.
alsaker@lyse.net
Søknadsfristen er satt til 1/3-2022. Tildeling skjer innen 15/3-2022 og vil bli annonsert i menig-
hetsbladet.

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

Ganddalsgata 1, 4306 Sandnes. Åpent 10-19 (16)
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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, Gand kirke. 
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, Gand kirke, for alle pensjo-
nister eller andre som er hjemme på dagtid. Hver 
torsdag kl. 10-12. Hjertelig velkommen! 
Kontakt: Magne Bjåstad 993 77 242

• Torsdagstreff:
Ganddalen menighetssenter – Oppstart 24.febru-
ar kl. 11-14, og deretter torsdager i partallsuker. 
For pensjonister og andre som er hjemme på 
dagtid. 

• 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. klassin-
ger, og for 6.klasse og oppover.
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30 For voksne i 
alle aldre. 
Gospelkoret Abraham, mandager kl.19.30, 
dirigent 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. 

• Junior-Nikko: 
Klubb for 5-7 klassinger i ungdomssalen, Gand 
kirke. 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 i ungdomssalen Gand kirke. 
Ungdomsklubb for 13-18-åringer. 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 soknet, 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.
«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 gand.no. 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

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 anbefa-
les! Her får du bakgrunn for alle salmene i Norsk Salmebok.
Gand kirke - Menighetsalen kl. 18-19 disse onsdagene:
23.02., 30.03., 27.04. og 01.06.
Velkommen med eller uten stemme!

Velkommen til salmetimer i Gand kirke

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Lura Trykkeri

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård



Døpte:
Johanne Grønås
Knut Taranger Brandal Tjetland
Lisa Asheim Kallhovd
Loke Tjelmeland Asheim
Mari Bjørkan Gramstad
Matheo Gjerde Lode
Olivia Sivertsen Jakobsen
Bastian Kverneland
Carl Johan Hole Vidrequin
Emilie Skår
Marie Nordnes Berglind
Ella Stangeland Lieng
Irene Storaas
Thorben Wathne
Ada Sofie Apeland

Brage Ravn Skogland
Vetle Slåtterø Skårland
Elliot Horpestad
Hermine Hellvik
Mathilde Vigre Øksnevad
Anna Sofie Omland
Jens Tjessem Lunde
Lena Simone Omland
Olav Strandskog
Tiril Omdal
Victoria Malmin
Mariell Sivertsen Hersdal

Døde: 
Inga Emilie Førland
Berit Sæland

Åge Sletta Larsen
Margrethe Alvseike
Sverre Løvig
Svanhild Andrea Iversen
Anna Auestad Westlye
Jorun Hagen
Leiv Nygård
Karen Margrethe Berthelsen
Sverre Hegre
Ove Arden Aareskjold
Trond Walde
Bertha Bærheim
Einar Joakim Johnsen
Torbjørn Terjesen
Irene Helle
Astrid Torbjørg Lunde

Ingar Skjæveland
Astrid Asheim Oftedal
Gunnar Skaar
Tony André Nilsen
Lars Brunes

Vigde: 
Elisabeth Marie Sigvaldsen Vindenes og 
Tarald Krogedal
Eva Katrin Berge og Gunnar Erik Eide 
Barstad
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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

Ragnhild Fasseland
Kapellan
E-post rf294@kirken.no 
Tlf 51 60 38 58

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 23. mars. 

Utgivelse 4. april.
 www.Gand.no

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

Forsidefoto:   Tebogo Masilela

Bankgirokonto: 3250.07.05093



Julebygda kapell 
Gudstjenester i partallsuker. 
Velkommen til søndagsskole 

Søndag 13. februar. Såmannssøndag.  5. 
Mos. 6, 1-9
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Ragnhild 
Fasseland. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt; UMRED.

Søndag 27. februar.  Fastelavnssøndag.  Luk. 
18, 31-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  
Ragnhild Fasseland. Magne Bjåstad. 
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 13. mars.  2. søndag i fastetiden.  
Luk. 13, 22-30
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid 
Harbo. Takkoffer.

Søndag 27. mars.  Maria budskapsdag.  Luk. 
1, 39-45
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med nattverd.  
Ragnhild Fasseland.
MIDTi 6. klasse – Lys Våken. Takkoffer.

Søndag 10. april.  Palmesøndag.  Joh. 12, 
1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Astrid 
Harbo. Takkoffer.

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

Søndag 20. februar.  Kristi forklarelsesdag.  
Joh. 1, 43-51
Gudstjeneste.  Søndagsskole/KRIK. 
Temarekke med utgangspunkt i nettserien 
«The Chosen» sesong 2, episode 2.

Søndag 6. mars.  1. søndag i fastetiden.  
Matt. 4, 23-25
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo. 
Temarekke med utgangspunkt i nettserien 
«The Chosen» sesong 2, episode 3.

Søndag 20. mars.  3. søndag i fastetiden.  
Johs. 5, 1-15.
Gudstjeneste. Temarekke med utgangspunkt i 
nettserien «The Chosen» sesong 2, episode 4.

Søndag 3. april. 4. søndag i fastetiden.  Luk. 
33-37
Gudstjeneste. Temarekke med utgangspunkt i 
nettserien «The Chosen» sesong 2, episode 5.

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

Søndag 13. februar.  Såmannssøndag.  5. 
Mos. 6, 1-9
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn.  Astrid Harbo. Crux. Kjetil Tjessem, 
Magne Bjåstad. Gand kirkekor. Takkoffer til 
Crux oppfølgingssenter.

Søndag 20. februar.  Kristi forklarelsesdag.  
Luk. 9, 28-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste.  Astrid Harbo. 
GGmini.  MIDTi 1. klasse.  Kirkerotter. 
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 27. februar.  Fastelavnssøndag.  Luk. 
18, 31-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Takkoffer til 
egen menighet.  

Søndag 6. mars.  1. søndag i fastetiden.  
Matt. 26, 36-45
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.  Nadine 
Vaagen.  Takkoffer til egen menighet.

Søndag 13. mars.  2. søndag i fastetiden.  
Luk. 13, 22-30
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.  
Ragnhild Fasseland.  GG junior.  Midti 4 - 
4-årsbibel. Takkoffer til egen menighet.  

Søndag 20. mars.  3. søndag i fastetiden.  
Luk. 22, 28-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og 
forbønn. Ragnhild Fasseland.  Arvid 
Kaspersen, Utstein Pilegrimsgard medvirker. 
Magne Bjåstad. Gandsemblet pr. 2022. 
Takkoffer til Utstein Pilegrimsgard.

Søndag 27. mars.  Maria budskapsdag.  4. 
søndag i fastetiden.  Luk. 1, 39-45
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. 
Astrid Harbo.  Gand kirkekor.  Takkoffer 
til Stefanusalliansen.  Etter gudstjenesten: 
Menighetens årsmøte.

Søndag 3. april.  4. søndag i fastetiden.  Joh. 
6, 24-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og 
forbønn.  Astrid Harbo. Magne Bjåstad. 
Fasteaksjonsfokus. Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 10. april.  Palmesøndag.  Joh. 12, 
1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.  Nadine 
Vaagen.  GG junior, GG mini.  Takkoffer til 
egen menighet.  

Gudstjenesteliste
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*Med forbehold om endringer – For oppdatert liste se kalender på www.gand.no *
Ingen påmelding.  Ta med penn for registrering av navn, nummer og sitteplass.

• Egentrening
• Gruppetimer
• Yoga og Pilates
• Kurs

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

PILEGRIM LANGS
SAMME VEI

Kontakt:
Gand: Magne Bjåstad, tlf 993 77 242
Crux: Kjetil Tjessem, tlf 473 51 548

Et samarbeidsprosjekt mellom
Crux oppfølgingssenter 

og Gand menighet
 

Ukentlig gåtur. Samtaler og
fellesskap. Forberedelser til

langvandring.
 
Vil du bli med 

som frivillig 
eller deltaker?

 

Tlf 51 82 00 50 
hviding.no
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Alt han tar i spirer og gror, og 
det går gjetord om den flinke 
agronomen i mils omkrets. Selv 
har Takondwa Phanga (26) bare 
ett mål og det er å dele raust 
med kunnskapen sin, slik at 
småbønder kan komme seg ut av 
fattigdom og sult. 

        Tekst: Anette Torjusen 
        Foto: Håvard Bjelland

Tørke skaper akutt sultkrise for millioner av 
mennesker hver eneste dag.
Et håp kan begynne med en dråpe vann. Det 
kan gi en fremtid uten sult, fattigdom og 
konflikt. Vann kan endre et liv, en landsby og 
et land. Vann er livsviktig. En av dem som ser 
det hver eneste dag er agronom Takondwa 
Phanga. 

Vi er i landsbyen Chingagwe i Malawi, der 
tolv småbønder får opplæring i moderne 
jordbruk. 
– Her hjelper jeg småbønder med å høyne 
kvaliteten på avlingene slik at de kan høste 
mer og samtidig øke inntektene sine, forteller 
han. 
Prosjektet startet i desember 2020, og allerede 
et år senere har bøndene tredoblet inntektene 
sine. Selv gir han opplæring i 17 områder.  
Målet er å få småbønder ut av fattigdom og 
sult, samtidig som de utvikler seg som bønder. 
I Malawi lever 80 prosent av landbruk, og så 
mange som fire millioner mennesker mangler 
tilgang til vann. 

De tolv bøndene vi møter i dag, har investert i 
et sett med kvalitetsfrø, et vanningssystem og 
gjødsel. I tillegg lærer de seg gode metoder for 
å utvikle jordbruket sitt. 
– Jobben min er perfekt for meg. Min liden-
skap er å hjelpe bønder til å utvikle seg slik at 
de kan få bedre resultater. Gjennom jobben 

Tenner håp: Takondwa Phanga er agronom og bruker yrket sitt til å få bønder i Malawi ut av fattigdom. 

En dråpe vann gir håp i tørken
FASTEAKSJONEN

min kan jeg være med på å gjøre en forskjell. 
Det tradisjonelle jordbruket skaper stort 
press på både jorda og vannressursene. De 
moderne jordbruksmetodene, som gir større 
og sikrere avlinger på mindre areal og bruker 
mindre vann, er utilgjengelige for småbønder 
i verdens fattigste land. Både irrigasjonsutstyr, 
frø og kunstgjødsel selges kun i store kvanta. 
Bøndene mangler utdanning og de færreste 
har råd til å investere. 

Bønder som benytter seg av moderne jord-
bruksteknologi, slipper å hente vann i brønner 
og elver. I stedet fyller de en bøtte med vann, 
som er koblet til to slanger. Slangene har små 
hull, slik at vannet pipler ut og gir en jevn 
vanning av grønnsakene. Bøndene kjøper seg 
en startpakke som består av kvalitetsfrø, et 
irrigasjonssett og gjødsel. Et slikt sett koster 
rundt 100 kroner. Før måtte de hente vann 
flere ganger om dagen slik at plantene fikk 
nok vann. Takket være irrigasjonssystemet, får 
plantene vannet de trenger. 
 
Ofte kan det være trangt om plassen i lands-
byer og hager, derfor er også plassutnyttelse 
et viktig tema Phanga lærer bort. I stedet for å 
plante en rad med tomater, bruker de samme 
plassen til å dyrke to rader. I tillegg får bøn-

dene en innføring i hvilke grønnsaker som 
egner seg best å dyrke og hvordan de best bør 
oppbevares slik at de kan øke inntektene sine. 
– Bøndene som er med i prosjektet har tjent 
nok til å kjøpe seg en hønsegård, skoleuni-
former eller sende barna på skole. De har 
også nok mat til hele familien. I tillegg kan vi 
se at de kjøper mer land og dermed utvider 
jordbruksarealet sitt, forklarer han. 
Etter at bøndene ble med i prosjektet, kan 
agronomen se stor forskjell i folks liv. 
– Bøndene og familiene deres har nå enkel 
og forutsigbar tilgang til grønnsaker. De har 
økt inntektene sine og de investerer videre. 
Før hadde de kanskje ingen eller lite penger. 
Nå har de en stabil inntekt, som sørger for 
næringsrik mat på bordet hver eneste dag. 
Denne endringen gjør at han har tro på 
fremtiden. 

– Målet mitt er å få andre til å se hvordan de 
selv kan endre sine liv. Som nyutdannet håpet 
jeg at jeg skulle få oppfylt min drøm om å 
jobbe i Kirkens Nødhjelp. Nå gjør jeg det, 
og det gjør meg glad og takknemlig. Måten 
Kirkens Nødhjelp jobber med lokalsamfunn 
på, er riktig og viktig. Jeg er veldig stolt over 
at jeg får være med på å forandre verden. 



MIDTi Trosopplæring våren 2022 
MIDTi0: 
Babysang. Nye kurs starter 27. april.
Påmelding www.gand.no MIDTi-MIDTi0 
Babysang
Dåpssamling kirkestua Gand kirke kl. 18.00-
19.30 en onsdag i mnd.

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

MIDTi4 Ganddalen: Fireårs samling 30.03. 
på Ganddalen menighetssenter. 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. – 
19.03.
Julebygda kapell 20.05 – 22.05. 

MIDTi 5. klasse: Kode B. 26.04., 03.05., 
10.05., 24.05., 31.05., 07.06., 14.06. 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. 17.-19.06. Vaulali 
leirsted, Tau. For 2009-kullet i hele sognet.

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

MIDTi 9. klasse: Informasjonsmøte 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. 

Hele året har vi kjekke engangs-arrangement for de fleste 
årskull, fra 0 til 18 år. Bare nå i januar hadde vi samlinger for 
barn født i både 2013, 2015 og 2021.

Har du barn som ikke er døpt eller ikke er medlem i Den norske Kirke? 
Ønsker du at de skal få invitasjon til vårt trosopplæringsprogram «MID-
Ti»?
Vi inviterer til Babysang, Kirkerottekurs, Tårnagenthelg, Miljødetektiv-
dag, Skillz-weekend og mye mer!
Gå inn på kirken.no/minside og registrer deg der. 
Da får barnet ditt automatisk invitasjon til det som gjelder deres alders-
gruppe. 
For å sikre at ditt barn får være med på noe moro denne våren: 
Gå inn på nettsiden gand.no/midti og meld ditt barn på.

Bli trosopplæringsabonnent for ditt barn


