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Din stemme teller i 
Kirkevalget
Er du en av de 3,7 millionene som er 
medlem i Den norske kirke? Da er din 
stemme viktig i Kirkevalget! Når du 
stemmer, er du med på å bestemme 
hvem som skal lede din lokale menighet 
framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett 
ut uten Kirken? Her i Gand sokn har 
kapellet i Julebygda, Gand kirke og Gand-
dalen menighet vært viktige møtepunkt 
for de som bor i området i mange år. Vi 
ønsker å være en kirke for alle som bor i 
bydelene og gi tilbud til alle aldersgrup-
per. 
Kirken er mer enn gudstjenesten søndag 
formiddag. Den tar del i våre hverdagsliv 
og ved livets begivenheter. I sorgen og 
festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. 
Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav. 
Kirken har rom for deg! 

Et rom for tro og undring
I kirken er det rom for tro, tvil, samtale 
og spørsmål. Du kan komme som du er. 
Om du er i krise, er glad, ensom, eller 
om du vil være litt alene med de store 
spørsmålene.

Rom for alle
I Den norske kirke er det rom for mange 
meninger, men vi står sammen om troen 
på Jesus. I trosfellesskapet er det rom for 
mer enn du tror, og kirkens virksomhet 
omfatter mer enn du tror. Ser du nærme-
re på arbeidet med gudstjenester, omsorg 
for utsatte mennesker, dåp og trosopplæ-
ring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, 
kor og kirkemusikk og mye mer, vil du 
oppdage et mangfold av mennesker og 
tjenester. 

Hvordan vil du kirken skal være? 
Ved Kirkevalget 8.-9. september har 
du mulighet til å påvirke nettopp det. 
Samtidig som kommunestyre- og fylkes-
tingsvalget holdes, kan du også stemme 
fram hvem som skal lede kirken på lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå. Mer infor-
masjon om hvordan det skjer, finner du i 
dette menighetsbladet.
Du er invitert til å være med på å skape 
framtidas kirke ved å gi din stemme! Det 
er din kirke.

Astrid Harbo

        Tekst: Øystein Lemvik. 
        Foto: Privat

Gand kyrkjelyd sine medlemmar held faktisk 
kyrkja med tilnerma tre årsverk. Då menighets-
bladet sin utsending lærte dette, ville han vite 
litt om kva som ligg i dei årsverka. For eit 
innblikk tok han kontakt med Siri og Sander. 
Siri har ei barnearbeidarstilling som er rundt 
50% lønna av kyrkjelyden, og Sander er ca. 66% 
ungdomsarbeidar.

Barnearbeidaren
På spørsmål om kva jobben til Siri består av, 
må ho tenkje seg litt om. For det er ein ganske 
mangfoldig kvardag – ho er kontaktperson 
for søndagsskulen og juniorNikko, ho har 
trusopplæringsansvar i Julebygda og Gand, ho 
har skule-kyrkje-samarbeid og driv barnekor i 
Julebygda .. «Og så er eg leiar for FAB!». 

FAB? Kan hende journalisten er for gammal, 
men eg tenkjer Fab Four. Her må det spørjast.
«FAB er eit svar på noko som var sakna i 
menigheten. Me har søndagsskulen for dei som 
er små, og så har me Nikko for ungdommen. 
For dei mellom der er det juniorNikko, som 
gjer ein flott jobb, men nokre foreldre sakna 
eit opplegg som hadde litt større fokus på tru. 
Dei utfordra oss på det. Eg hadde eit møte med 
mellom andre ungdommane Lars Joshua Vi-
gesdal og Håkon Stokke Seljeskog, og eg spurte 

MANGE BEKKAR

– Kvar går eigentleg pengegåvene våre?

dei kva dei tenkte. Ut frå det møtet starta me 
FAB».

Eg er litt klokare. Det er eit tilbod til tweens. 
Siri er ikkje ferdig, ho har meir på hjartet.
«Me møtes 17-19 dei søndags ettermidda-
gane det ikkje er juniorNikko. Me starta med 
møtene i 2017 som eit prøveprosjekt, og me 
har halde fram med det. Det har etter kvart 
fått ein form – me har lystenning, bøn, leik 
eller liknande, så mat, litt bibel, så gjerne ein 
konkurranse. Me har eigne FAB-penger som 
me betalar med i ein kiosk, før me avslutter 
med Herrens bøn og velsignelsen.»

Catti Eide, Sander H. Vastvedt, Magne Bjåstad, Siri U. Chancy og Margrete Børsand, i tillegg til tre unge 
kirketjenere er helt eller delvis lønnet av givertjenestepenger gitt til Gand menighet.

Løva er logoen til FAB, og er tegna av Håkon.

SMÅ
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Er du selvgod?
Det spennende med å lese i Bi-
belen er at man oppdager stadig 
nye ting. Man kan ha hørt en 
bibelhistorie mange ganger og 
har skjønt poenget med den, 
men plutselig ser man sider ved 
historien som man ikke har 
lagt merke ved før. Jeg hadde nettopp en slik 
opplevelse med Jesu lignelse om tolleren og 
fariseeren i Luk 18,9-14. Lukas forteller:

Til noen som stolte på at de selv var rettfer-
dige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus 
denne lignelsen: 
«To menn gikk opp til tempelet for å be. Den 
ene var fariseer og den andre toller. Fariseer-
en stilte seg opp for seg selv og ba slik: ‘Gud, 
jeg takker deg for at jeg ikke er som andre 
mennesker, de som svindler, gjør urett og 
bryter ekteskapet, eller som den tolleren der. 
Jeg faster to ganger i uken og gir tiende av alt 
jeg tjener.’ 

Tolleren sto langt unna og ville ikke engang 
løfte blikket mot himmelen, men slo seg for 
brystet og sa: ‘Gud, vær meg synder nådig!’
Jeg sier dere: Tolleren gikk hjem rettferdig for 
Gud, den andre ikke. For hver den som setter 
seg selv høyt, skal settes lavt, og den som 
setter seg selv lavt, skal settes høyt.»

Jeg har alltid tenkt at poenget med lignel-
sen er at «Tolleren gikk hjem rettferdig for 
Gud». Lignelsen handler om Guds nåde for 
synderen. Dette er jo virkelig et viktig punkt 
i denne lignelsen, men for ikke lenge siden 
oppdaget jeg et annet viktig poeng. Jeg opp-
daget det da jeg så hvem Jesus fortalte denne 
lignelsen til. Det står at Jesus fortalte denne 
lignelsen til «noen som stolte på at de selv var 
rettferdige, og så ned på alle andre». Denne 
gruppen mennesker lignet ikke på tolleren i 
lignelsen, men på fariseeren, som er selvgod. 
Herav kommer skjellsordet: Fariseisk. 

Jeg har også hørt denne lignelsen utlagt der 
man har prøvd å si hvem denne fariseeren 
er i dag. Den gruppen jeg oftest har hørt 
blitt karakterisert som fariseiske er frelste 
og fromme mennesker. I sin frelsthet er de 
selvrettferdige, selvgode og selvopptatte. Men 
ved å si dette så overser man Jesu poeng med 
lignelsen. 

Blant kristne kan man selvfølgelig finne selv-
gode mennesker, men selvgode mennesker 
finner man overalt, i alle type grupperinger. 
Jesu budskap er at denne lignelsen kan ikke 
brukes mot andre mennesker. For i det øye-
blikket man ser ned på andre som er selvgode 
har man selv blitt selvgod. 
Jesu lignelse blir en utfordring til den enkelte, 
til meg og deg. Vi vet jo så godt at selvgod 
ikke er noe vi har lyst til å være, men det er så 
lett å havne i den grøften. Derfor må vi gang 
på gang la oss utfordre av Jesus og stille oss 
spørsmålet: Er jeg som fariseeren eller er jeg 
som tolleren?  

Andakt av kapellan Håvard HøieEg nikkar og tenkjer at eit møtepunkt for 
tweens, det er bra.
«Ikkje berre eit møtepunkt. Det er òg ein stad 
for trusundervisning – det trengs for alle, òg 
dei som er tweens. Men det er ein møteplass 
og, ein stad for fellesskap og positive opplevin-
gar i kyrkja. Det er viktig både for ungane no, 
og for ungane og kyrkja i framtida.»

«Og dette driv du heilt åleine?»
«Nei, me har med oss initiativtakarane som 
leiarar òg. Dei hjelper til, dei gjer ein framifrå 
jobb. Andre faste tilsette i kyrkja har hatt bibel-
timar – det har Lars Joshua òg gjort -  og me 
har fått med oss Rune Knutsen som ein annan 
vaksen. Men eg er med, eg òg. No går me i 
gang med tredje året, og eg gler meg. Me har 
nett meldt oss inn i søndagsskulen, og dei har 
utvikla eit opplegg som snart kjem. Eg vonar 
det gjer planlegginga litt lettare.»

Siri smiler. Eg kikkar på logoen, som heng på 
veggen bak henne. Ei løve.
«Den har ein link til den gamle maskoten 
til søndagsskulen, og samstundes til Nar-
nia-bøkene og Aslan. Løva representerer på ein 
måte Jesus. Logoen har Håkon laga, forresten». 

FAB, altså. Ein liten del av alt som Siri gjer, 
eit godt tilbod til tweens. Eg nikkar nøgd, og 
beveger meg retning Sander.

domsklubben Nikko. Eg har ikkje vore ein del 
av Nikko sjølv, så eg vil finne ut meir om det.
«Det er fire typar Nikko», fortel Sander, 
«happening, heng-og-sleng, aktiv og «den utan 
namn». Happening krev mest arbeid – då er 
det eit tema som det og er pynta til – til dømes 
Harry Potter eller Star Wars. Heng-og-sleng 
har meir avslappande inne-aktivitetar, Aktiv 
er meir KRIK-sportsleg orientert. Den utan 
namn er ein med brettspel, kiosk og ikkje så 
framtredande planlegging. Alle har dei andakt, 
men dei er elles ikkje så like.»

Så dette er jobben altså, spør eg, å planlegge 
alt dette?
«Vel, nei. Det er crewa som planlegg og styrer. 
Me har ulike crew med ungdommar som har 
ansvar. Eit crew for happening, eit for aktiv, 
eit for heng-og-sleng, eit kiosk-crew .. snart 
startar eit medie-crew. Eg er med i planleggin-
ga, passar på at alt går fint, godkjenner, støtter, 
er med på Nikko (vel, eg har offisielt fri den 
fredagen som ikkje har namn), snakkar med 
folk og passar på. Men det er crewa som står 
for arbeidet.» 

Men då trengs det jo ein del ungdom, gjer det 
ikkje?
«Det gjer det! Crewa har frå fem til ni med-
lemmar, og me freister å få til at ikkje mange er 
med i meir enn ett. Me ynskjer jo ikkje at un-
gdommen skal brenne seg ut. Heller vil me gje 
dei litt ansvar, leiartrening, ha dei med vidare 
i kyrkja, gje dei gode relasjonar, rekruttere om 
dei vil – men då må dei ikkje ha for mykje.»

Eg tel. Tre-fire crew.. me snakkar om minst 20 
ungdom etter min matte. Det er ein del!
«Me har jo fleire òg. Ikkje alle er Nikko-leiarar, 
nokre er i husfellesskap eller KRIK, til dømes. 
Eller Volum, gudstenesten for ungdom (her må 
me framsnakke Catti, som mellom anna har 
ansvar for dette). Når me har samlingar, plar 
rundt 40 møte opp. Me har oppgåver til alle! 
Faktisk kunne me godt tenkje oss fleire leiarar 
– vaksne og! Når eit mål er at folk skal oppleve 
å verte sett, må me ha mange frivillige. Gjerne 
like mange som det er andre deltakarar.»

Eg hugsar ikkje det var så mange ungdommar 
i Gandkjerka då eg flytta til Sandnes..?
«Nei, hehe, det låg litt brakk då eg starta opp 
for fire år sidan. Ikkje så mange frivillige då. 
Men me treng jo stadig fleire. Nokre av dei me 
har, er kjent i kyrkja frå før. Men enkelte kjem 
utan å vere kjente med kyrkja i særleg grad.»

Penger godt investert
Ja. Når eg stopper og tenkjer meg litt om, ser 
det ut for at den tida Siri og Sander nyttar til å 
vere til stades for kyrkjelyden i kvardagen gjer 
utslag andre stader, og eg set gjerne penger på 
at tida som vert investert i dei frivillige gjev 
gode resultat!
«Målet mitt er jo å gjere meg sjølv overflødig. 
Men me er ikkje heilt der enno» avslutter 
Sander. 

Det kan eg tru på. Men det er ein stor jobb som 
vert gjort – av både Sander og Siri, og av dei 
andre som vert lønna av Givertjenesten i Gand. 

Journalisten seier seg imponert der han går 
heimover i vestlandsvêret.

Ungdomsarbeideren
Sander arbeider fullt i kyrkja, i tillegg til å 
vere student. Når eg ber han fortelje kva han 
gjer i kyrkjelyden, er det første han fortel om 
samtalar med ungdom. Rundt 20 samtalar til 
dagen (eller natta, om naudsynt), om dei tema 
ungdommane er opptekne av. Eg undrast på 
om dette er arbeid?

Men Sander gjer anna og – han har husfel-
lesskap annankvar sundag, han har KRIK, 
konfirmasjonsgrupper, og ansvaret for Ung-

Sander driv ofte ungdomsarbeid døgnet rundt. 
Slikt blir ein tullete av!
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Dette skjer i Julebygda:    
 
Indisk middag og utlodning
Lørdag den 21. september kl. 14.00 på 
Malmheim bedehus.
Det serveres indisk middag og det blir 
åresalg. Den nye kapellanen Håvard Høie 
blir med, og Stjernekoret synger under 
ledelse av Siri Chancy. Orientering og 
bilder fra siste tur til Umred i India; Jule-
bygda menighets misjonsprosjekt.

Pensjonisttreff 
Lørdag den 28. september kl. 14.00 på Malmheim Bedehus.
Enok Lauvås kåserer om salmedikteren Elias Blix. Mat og drøs.

100 års jubileum for «Betania»
Lørdag den 13.oktober kl 18.00 på Malmheim bedehus.
Det vert Prolog, Tale og sang av Odd Dubland, Historisk tilbakeb-
likk  v/John Mæland, Bevertning, Kollekt. 

Bedehusbasar
Torsdag den 25. oktober kl. 19.00 på Malmheim bedehus.
Andakt v/ Kjell Børge Tjemsland, Salg av årer og trekning, Hov-
udtrekning av bøkene. Bevertning.

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

Dette skjer i Ganddalen: 
 

“Hjemmekamp: Tro på hjemmebane” 
9. september kl. 19.30 i ungdomssalen, Gand 
kirke.
Denne kvelden møter du Anita og Hans Dys-
the, som har mange års erfaring både ute i feltet 
og som foreldre. De holder flere kurs, dagssem-
inarer og sommerleirer med emnet Tro På Hjemmebane. Paret har 
undervist både i Norge og i Asia gjennom bl.a. Normisjon. 
Det er Menighetsutvalget i Ganddalen som arrangerer denne 
inspirasjonskvelden.
 
Menighetsweekend til Holmavatn 25-27.oktober 
Weekend for hele menigheten med god mat, fellesskap, under-
visning, og aktiviteter for alle aldre. Vi ønsker virkelig at alle 
generasjoner skal investere i helga, og bli med å bygge fellesskapet. 
For mer info: Se Facebook-siden til Ganddalen menighet. 
Påmelding til: Tracy på 948 99 582 eller tr966@kirken.no

“Der ingen skulle tru at nokon kunne tru: Internasjonal 
menighetsutvikling”
14. november kl. 19.30 i ungdomssalen, Gand kirke.
Vår prest Tracy Rishton med flere skal fortelle utrolige historier 
om menighetsplanting- og vekst fra rundt omkring i verden. Både 
steder som man aldri kunne forestille seg at det går an å leve som 
kristen, og steder som er mer kjent for oss her i vest. Vi samles 
i Gand kirke, det blir inspirerende fortellinger fra Normisjons 
arbeid innenfor menighetsutvikling med Agenda1. Det skjer mye 
spennende både i Asia og andre land og vi skal høre førstehands-
fortellinger fra flere land. Det fortelles om 1800 nye kristne lagt til 
kirker og disippelgjort i Kambodsja, banebrytende misjon i Cuba, 
ungdomsarbeidet ved foten av himalayafjellene mm.

BØNNEBREV FOR GAND 
HØSTEN 2019
vær med i takk og bønn for gand menighet denne høsten!

TAKK!

Vi har mye å være takknemlige og glade for, og derfor starter vi med å 
takke; 
- Håvard Høie har sagt ja til å bli prest i Gand og Julebygda og startet 
søndag 18.august. 
- Vi gleder oss over barne- og familiefokuset denne høsten, med familiewe-
ekend, søndagsturer, bibeltimer og inspirasjonssamlinger.
- Intervjuer til ny prestestilling i Ganddalen pågår i disse dager!

I HØST BER VI FOR:

- De ansatte og spesielt for en god start for prest Håvard. Be også for ny 
prest i Ganddalen!
- Alle de frivillige medarbeiderne, menighetsrådet, og kirkevalget 
9.september! Be om at alle som ønsker, skal få bruke sine evner og gaver i 
menighetsarbeidet.
- Menighetsgruppene, de små fellesskapene der man kan dele ordet og 
snakke om liv og tro. 
-Gudstjenestearbeidet, å se mennesker, fokus på bønnens kraft, om at 
Gand blir en bred og inkluderende menighet. Be også for Møtepunkt som 
startet i vår, og at vi må synliggjøre barna mer i gudstjenestene. 
-Trosopplærings / barnearbeid – om mange påmeldinger og nok ledere. 
Be om godt innhold på samlingene og at deltakerne må oppleve Jesu 
nærvær. I høst ber vi spesielt for flere ledere som ser barna i søndagsskolen 
og Jr Nikko. 
- Ungdommer, at de får en bærekraftig tro med seg videre. Be for u-leder 
Catti, at hun får visdom til å bygge arbeidet videre og møte ungdommene 
med Jesu kjærlighet.
- Årets konfirmanter og deres foresatte i Gand, Ganddalen og Julebygda. 
Be om at de må oppleve Gud og få gode opplevelser i fellesskapet. 
- Bibeltimer og inspirasjonskvelder. Tro på hjemmebane 9. sept, Det gode 
som skjer i Ganddalen 19. sept, Rik bibelbruk m/Hans Johan Sagrusten 
6.nov, og Der ingen skulle tru at nokon kunne tru 14.nov.
- Det flerkulturelle arbeidet i vårt sokn. For Internasjonal gruppe for 
kvinner og barn (i Gand) og for Internasjonal kafe (onsdager på BådeOg). 
At vi klarer å lage gode fellesskap der gode relasjoner bygges, gode samtaler 
og integrering kan skje. 
- Petrus, for alle deltakerne/lederne og gode samlinger i høst.
- Stikkinnom og for de eldre i menigheten, og at flere må oppdage dette 
fellesskapet.
- Musikk og korarbeidet. Be for ny dirigent i GGmini og nye rekrutter i 
GG. Takke for gode ledere og mange barn i GGjr – og det arbeidet som 
drives i Gand kirkekor.
- Byprestene. At de får tilrettelegge for trygge rom for mennesker i rusmil-
jøet, og for nysatsingen i 2019 ved å lage dagsturer/utflukter for disse. 
- Julebygda menighet. Be for nye ledere i søndagsskolen. Be om vekst og 
levende menighet og om godt samarbeid med ny prest. 
- Crux, og arbeidet for å hjelpe mennesker ut av rus og kriminalitet, med 
bl.a. samlinger, hage- og snekkeroppdrag. 
- Ganddalen menighet. Be om fremdrift med nytt kirkebygg, for innlem-
ming av nye medlemmer i menigheten, og for prosessen med tilsetting av 
ny prest.
- Vennskapsmenigheten i Antalya, Tyrkia. De må kjenne på trygghet og 
få styrke til menighetsarbeidet, og for Møtepunkt med pastor Ramazan i 
Gand 1. september.

«Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket 
opp for dere. For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og 
den som banker på, skal det bli lukket opp for!» (Matt 7,7-8)
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I Gand har det vært et ønske å få re-
vitalisert semesterstarten – og børste 
støv av «kick-off»-gudstjenesten i 
forbindelse med skolestart. Søndag 
18. august ble det, for andre år på 
rad, arrangert kick-off, og semesteret 
ble sparket i gang med mye liv og 
stor aktivitet i og rundt kirken!

        Tekst: Bengt Norbakken og Catti Eide
        Foto: Hanne Bolstad

Sentralt i dette flotte arrangementet sto 
en svært familievennlig gudstjeneste med 
medvirkende fra mange ulike arbeidslag i 
menigheten. Både de aller minste og de eld-
ste var representert. Etter gudstjenesten var 
det aktiviteter, stands, mat, info, konkurrans-
er etc, hvor de ulike arbeidslag fikk vise fram 
sitt arbeid og (forhåpentligvis) hanket inn 
interesserte. 

I år som i fjor fikk vi Prost Ludvig Bjer-
kreim innsette ny prest på denne søndagen. 
Kapellan Håvard Høie kunne knapt nok 
fått en bedre mottagelse: Fullsatt kirke, med 
ekstraplasser utenfor kirkerommet, 450 til 
stede og herlig stemning. Sogneprest Astrid 
forrettet 5 dåp – og resten av gudstjenesten 
var det Håvard som fikk en flying start i 
Gand. Diakon Magne og kantor Bengt med 
forsangere og musikere gjorde rammen for 
gudstjenesten. Deretter var det kirkekaffe, 
stands og aktivitetstorg. 

TAKK til alle frivillige og ansatte som bidro 
på denne dagen – enten de stod på stand, 
hadde ansvar for aktiviteter, grillet pølser 
eller stekte lapper – eller kastet svamper på 
de ansatte! 

Å være menighet er å dra ting sammen – og 
når vi bestemmer oss for å satse sammen kan 
vi få til det utroligste! Måtte denne kickoff ’en 
være en boost for hvordan vi kan dra lasset 
sammen dette semesteret, og at de ulike 
arbeidslag kan få oppleve at de gjør hveran-
dre gode.

Vi håper å se dere alle sammen igjen i løpet 
av semesteret!

Et skikkelig kick-off for et nytt semester

Her er noen av aktivitetene 
våre denne høsten:

-JuniorNikko, klubb for tweens
-Volum ungdomsgudstjenester
-Nikko, klubb for ungdomsskoleelever
-Kor, for både voksne og barn
-Åpen Familie, familiesamlinger med 
fredagstaco og brettspill
-Søndagstur, for alle aldre etter guds-
tjenestene
-Stikk innom, eldretreff på dagtid
-KRIK, idrettsklubb for alle aldre
-Petrus, klubb for funksjonshemmede i alle 
aldre
-SMAK, kultur foredrag og musikk for Gud 
og hvermann
-Trosopplæringstiltak, årlige samlinger for 
0-18 åringer.
-Søndagsskolen, og Mini-KRIK
-FAB, bibelklubb for tweens
-Salmetime, vi synger fra salmeboka i en 
time
-Babysang og Pølsesang…

Søndag 29. september er det duket for 
ny salmekveld i Gand kirke. DaCapo, 
Sandneskameratene, Jæren kammerkor, 
Pilgrimskvartetten og Gand kirkekor setter 
hverandre i stevne og inviterer alle til å være 
med å synge! Fjorårets salmekveld var en 
stor suksess med fullt hus og en sangglede 

Salmekveld i Gand kirke
som (nesten) fikk taket til å lette - og det 
ønsker vi å gjøre denne gangen også. Korene 
presenterer noe hver - og vi kjører på med 
mye fellessang og vakker musikk. Det blir 
stor variasjon og spennvidde - fra gamle 
salmer til helt nyskrevne ting.
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Hva er Kirkevalg?
Kirkevalg betyr bl.a. at nytt Menighetsråd i 
Gand skal velges. 
Samtidig skal det også velges nytt Bispedøm-
meråd. 

Hva gjør Menighetsrådet?
Menighetsrådet kan på enkelt vis sam-
menlignes med styret i en organisasjon. 
Menighetsrådet har stor innflytelse på 
oppgavene i kirken. Dette kan gjelde formen 
på gudstjenestene, arbeid blant barn og unge, 
kirkens omsorgstjeneste og musikklivet. 

Hva gjør bispedømmerådet?
Bispedømmerådet er det regionale styr-
ingsorganet i kirken. Rådet tilsetter og har 
arbeidsgiveransvar for prester og enkelte 
andre ansatte i kirken. Medlemmene i 
bispedømmerådene utgjør samlet Kirkemøtet 
som er Den norske kirkes øverste representa-
tive organ.

Hvorfor skal jeg stemme?
Du kan være med på å skape framtidas kirke. 
Kirken trenger medlemmer som bryr seg.
Ved kirkevalget inviteres du til å delta og 
til å velge de kandidatene du ønsker inn i 
bispedømmerådet og menighetsrådet der du 
bor.

Din stemme teller i en spennende tid 
for kirken!

Hvem har stemmerett?
Medlemmer av Den norske kirke har stem-
merett fra det året de fyller 15 år. 
I august mottok alle stemmeberettigede et 
valgkort. Kontakt kirkekontoret i Gand kirke 
dersom du ikke har mottatt ditt valgkort. 
 
Hvor kan jeg stemme?
Gand stiller med stemmeurner på Sandved 
skole, Malmheim skole, Sørbøhallen, og 
Smeaheia skole (i samarbeid med Sandnes 
menighet). Stemmelokalene er åpne mandag 
9. september fra 09.00-21.00

Kan jeg avgi forhåndsstemme?
Forhåndsstemmer kan avgis etter gudstje-
nesten i Gand kirke søndag 8. september ca. 
kl. 12.30.
Og på Sandnes Kirkelige Felleskontor, 
Storgata 48 - 3.etasje, 4307 Sandnes; Mandag 
12. august til 16. august fra kl. 0900-1300. 
Mandag 19. august til fredag 6. september fra 
kl. 0900-1500. Langåpent: Torsdag 29. august 
og 5. september kl. 0900-1700.

Her følger en kort presentasjon av kandi-
datene. 
Utfyllende informasjon kan du lese på www.
gand.no ved å følge infolenke om valget. 

Kirkevalget 9. september 2019
Navn: Arve Oftedal
Alder: 57 år
Yrke: Avdelingsleder

Beskriv din fa-
voritt-gudstjeneste; 
Jeg trives best når barn 
og ungdom får være 
med å prege gudst-
jenesten. Da med både lovsang, band og litt 
tradisjonell liturgi.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Fortsatt satsing på Bønn- og sterkt Je-
sus-fokus som er noe av det viktigste for 
en menighet. Sette enda sterkere fokus på 
hvordan øke besøkstallet på gudstjenest-
ene og bedre økonomien til vår menighet. 
Frivilligheten er en viktig del av menighetens 
ressurs og som kan jeg mener kan brukes 
enda bedre enn i dag.

Navn: Ragnhild 
Mestad Rønnestad
Alder: 50 år
Yrke: Rådgiver NMS 
(Det Norske Misjons-
selskap)

Beskriv din fa-
voritt-gudstjeneste; 
Jeg liker variasjon, 
og tenker at vi mennesker er forskjellige, og 
har behov for ulike typer gudstjenester og 
samlinger. Det vil jeg være med å legge til 
rette for. 

Hvorfor har du lyst til å være med i 
menighetsrådet? 
Jeg brenner for at menigheten skal være et 
inkluderende og mangfoldig fellesskap i 
nærmiljøet, for mennesker med ulik bak-
grunn der vi kan dele troen på Jesus og bygge 
fellesskap med hverandre. 

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Inkludering av innvandrere og migranter i 
var bydel i menigheten er viktig. Vi må også 
fortsette satsningen på ungdom og barn.

Navn: Thomas Gun-
dersen Gardum
Alder: 34 år
Yrke: Technical Sales & 
Operations Engineer, 
Weatherford

Hvorfor foretrekker 
du Gand som din 
menighet?
Jeg er vokst opp i Gand og synes det er viktig 

å bruke lokalmenigheten. Viktig å få frem hva 
den kan bety for folk i alle aldre.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Ganddalen menighet, og strategisk og 
helhetlig tenkning i barne- og ungdomsarbei-
det. Tydeliggjøre hva kirken inviterer til, og 
utruste og utfordre menigheten til å inkludere 
flere i fellesskapet. Økonomi og givertjeneste; 
Synliggjøre hvor viktig givertjenesten er og 
hva vi betaler for.

Navn: Hilde Gull-
brekken Seglem
Alder: 55 år
Yrke:  Sykepleier

Relevant erfaring: 
Frivillig i kirka i flere 
år. Tidligere sty-
remedlem i Kristen 
Interkulturelt Arbeid. 

Hvorfor foretrekker du Gand som din 
menighet? 
Aktiv og ressurssterk menighet med lav 
terskel.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Å opprettholde de aktivitetene som allerede 
er i menigheten. 
Å gjøre menighetens tilbud kjent for nye og 
etablerte i området.

Navn: Tormod 
Rossavik
Alder: 50 år
Yrke: Medialærer ved 
Vågen VGS

Hvorfor foretrekker 
du Gand som din 
menighet?
Har framstått som ein inkluderande 
menighet, med stort mangfald, og relativt 
open. At det ikkje er venta at gudstjenesten er 
stille nødvendigvis, at folk og barn kan gå litt 
til og fra...

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Ungdom, unge voksne med barn, ei kyrkje 
som tåler stort mangfald og er opptatt av 
samtida, både politisk og sosialt..

Navn: Astrid Falck Olsen
Alder: 66 år
Yrke: Lektor Sandnes videregående skole, 
underviser fransk og latin.

kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - 
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Hvorfor foretrekker 
du Gand som din 
menighet? 
Den er mangfoldig, og 
det er rom for ulike 
teologiske syn, selv om 
vi står sammen om det 
sentrale i troen. Gand 
har et rikt musikkliv, 
og mange aktiviteter for folk i alle aldre. Des-
suten er det viktig at det er jevnt godt frem-
møte ved gudstjenestene. Setter også pris på 
at det alltid er kirkekaffe etter gudstjenesten, 
og at det alltid er mange hyggelige mennesker 
å snakke med.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Jeg setter svært stor pris på bibeltimene vi har 
hatt denne våren. Det har vært svært givende 
og lærerikt. Jeg håper menigheten vil fortsette 
med dette.

Navn: Arne Jonassen 
Alder: 65 år
Yrke: Pensjonist / 
Sjåfør

Beskriv din fa-
voritt-gudstjeneste; 
Jeg trives best i gudst-
jenester med mye sang 
og musikk.

Hvorfor har du lyst til å være med i 
menighetsrådet? 
Jeg mener at nå var det min tur til og gjøre en 
innsats.

Beskriv ditt beste minne fra menigheten; 
Jeg husker godt konfirmasjonsgudstjenesten 
til vår eldste sønn, med enkel og tydelig tale 
til konfirmanter og foresatte.

Navn: Ole Tørring
Alder: 45 år
Yrke: Lærer

Relevant erfaring: 
4 år som leder i barne 
og ungdomsrådet 
Madlamark kirke. 11,5 
år som ungdomsprest 
ved Lye forsamlingshus. Deltaker i trosop-
plæringsutvalget i Gand kirke.

Hvorfor foretrekker du Gand som din 
menighet? 
Gand er en flott menighet med mange 
deltakere og bidragsytere. Jeg vil være med i 
en menighet som utgjør en forskjell for men-
nesker. Det opplever jeg at Gand menighet 
vil være.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Lederkurs for ungdommer. Oppfølging av 
frivillige. Påvirkning på Bengts valg av fotbal-
lag. (Stryk ut det som ikke passer :-))

Navn: Estelle Pet-
tersen
Alder: 42 år
Yrke: Olje og gass

Hvorfor foretrekker 
du Gand som din 
menighet? 
Jeg bor i nærheten 
av kirken; barna mine liker å delta i kirkens 
aktiviteter; god stemning, snille folk. 

Beskriv ditt beste minne fra menigheten; 
Det er mange gode minner – for eks., dåpen 
til datteren min, familiekveld, når sønnen 
min spiller i korpset på 17. mai i kirken.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Å beholde aktiviteter til barn, ungdommer, og 
familier. For eks. søndagsskole, familiekveld, 
aktiviteter for voksne.

Navn: Judith Berdi-
nessen
Alder: 40 år
Yrke:  Barnehagelærer

Beskriv din fa-
voritt-gudstjeneste; 
Jeg liker godt å synge, 
og lytte til solister. 
Barn deltar. Talen er lett forståelig, noen his-
torier som krydrer det som sies – og den bør 
ikke være for lang. Kaffemat etterpå.

Hvorfor har du lyst til å være med i 
menighetsrådet? 
Jeg vil komme med mine tanker og meninger. 
Har bodd i Sandnes i fire år, og tror det er en 
fin mulighet til å bli både bedre kjent med 
andre mennesker i menigheten, og til å få et 
større innblikk i alt arbeidet i Gand.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Jeg tror det er en gruppe i samfunnet som 
ofte faller utenfor, og det er de enslige og 
barnløse, både single og par. Det bør arrang-
eres noe for dem.

Navn: Erlend 
Mjølsnes
Alder: 49 år
Yrke: Seniorrådgiver 
NAV

Relevant erfaring: 
Aktiv kirkegjenger. 
Tidligere vært 
menighetsrådsmedlem i 2 perioder (annen 
menighet).

Beskriv din favoritt-gudstjeneste; 
Gudstjenesteformen er ikke så viktig - trives 
godt med variasjon av ulike former. Fa-
voritt-gudstjenesten er der jeg går hjem med 
noe å reflektere over.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Barne- og ungdomsarbeidet, samt å bidra til 
at Gand menighet fortsatt skal være relevant 
for befolkningen i bydelen.

Navn: Kjetil Tjessem
Alder: 55 år
Yrke: Virksomhetsled-
er Crux Oppfølgings-
senter

Relevant erfaring: 
Var diakon i Gand i 11 
år, samt i Eigersund, 
og har vært en del av Gand-familien siden 
1995.

Beskriv din favoritt-gudstjeneste; 
Det er godt når det som formidles berører det 
livet vi lever, hvor jeg kjenner på tilhørighet 
og begeistring, refleksjon, mening og innhold. 
Gudstjenesten kan også gi meg hjelp til å 
håndtere og leve med paradoksene, det som 
kan være vanskelig og oppleves meningsløst. 
Gudstjeneste er vel også hva jeg selv bringer 
inn – i tro, og til fellesskapet.

Beskriv ditt beste minne fra menigheten; 
Kontakt med enkeltpersoner, tiden da vi 
var noen småbarnsfamilier som startet opp 
Åpen Familie, menighetstur til Madagaskar, 
kveldene i Petrus (klubb for mennesker med 
psykisk utviklingshemning). 

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Jeg synes definisjon av diakoni peker på noen 
sentrale og for meg viktige fokusområder: 
nestekjærlighet, fellesskapsbyggende arbeid, 
vern om skaperverket og kamp for rettfer-
dighet.

Navn: Brage Martin 
Norbakken
Alder: 18 år
Yrke: Kirketjener 
Julebygda

Hvorfor foretrekker 
du Gand som din 
menighet? 
Jeg opplever at Gand har et bredere og bedre 
tilbud for ungdom enn de fleste andre.

Beskriv din favoritt-gudstjeneste; 
Ungdomsgudstjenester.

Hva mener du er viktige satsingsområder i 
den kommende perioden? 
Barn og ungdom; tilpass kirkehverdagen til 
de yngre, de er framtiden!

kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - kirkevalget 2019 - 
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24-timers vakttelefon 
51 68 13 00

Les mer på www.obed.no

TID &
STED

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

Petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Datoer for høsten 2019: 29.aug, 26.sept, 
2.oktober (Høsttakkefest i St. Petri), 31.okt og 
28.novKontaktperson: diakon Magne Bjåstad.

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

søndagsskolen
Det er søndagsskole de fleste søndager i Gand 
kirke. Søndagskolen begynner kl. 11.15 og er 
ferdig ca. kl. 12.00. Barna er inndelt i følgende 
aldersgrupper: 3-5 år, 1.-4. klasse, 4.-7. klasse 
(MINI-Krik). 
Kontaktperson Ragnhild Nedrelid 988 84 587

korene i gand kirke
knøttesang tirsdag kl.17.00-18.00
For barn i alderen 1-4 år sammen med en voksen.
ggmini tirsdag 17.00-17.45
For 4-åringer til 2.klassinger.
ggjr tirsdag 18.00-19.00
For 3.-6. klassinger.
Ungdomskoret gg onsdag 14.45-16.00
For 7.klassinger og oppover.
gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30
For voksne i alle aldre.
Korenes kontaktperson; 
Bengt Norbakken tlf 51 60 38 46
gospelkoret abraham, 
kontaktperson Bjarte Lending 412 02 202

Åpen familie
Samlinger for store og små familier. Datoer for 
våren:Velkommen til Sommeravslutning 24. mai! 
Fra kl. 17.00-19.00. Middag, sosial prat og lek. 
Kontaktperson Margrete Haualand 952 62 949

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

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

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

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

forbønn og bønn for syke 
Fredager kl 11:00-11:30 i bønnekapellet: Bønn 
for syke i høst: 30.aug, 13.sept, 27.sept, 11.okt, 
25.okt, 8.nov, 22.nov og 6.des.. Kontakt diakon 
Magne Bjåstad.

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

internasjonal cafe
Hver onsdag på BådeOg, Oalsgt.2 kl. 16-18. Billig 
mat og verdifulle samtaler. Se facebooksiden @
internasjonal Cafe Sandnes

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

«Nå er det hennes tur!»
Med pengene fra årets TV-aksjon skal 
CARE gi 400.000 kvinner opplæring i å 
starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet 
til å spare og låne penger, rett til å bestemme 
over egen kropp, og til å delta og bli hørt 

Bli bøssebærer ved Årets TV-aksjon, 20. oktober
Søndag 20. oktober skal 100.000 bøsse-
bærere banke på 2,3 millioner dører 
over hele landet. 7.000 frivillige mobi-
liseres for å skaffe nok bøssebærere 
og organisere TV-aksjonsinnsamlingen 
i alle fylker og kommuner. TV-aksjon-
smidlene i år går til CAREs arbeid i ni 
land: Niger, Mali, Den demokratiske 
republikken Kongo, Burundi, Rwan-
da, Myanmar, Afganistan, Jordan og 
Palestina.

i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir 
ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner 
mennesker i noen av verdens mest fattige 
land. Sjekk www.blimed.no og se hva du kan 
bidra med. 
Årets TV-aksjon angår oss alle.



støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Sigmund Håland

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

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

Stafettpinnen

Denne gangen har stafettpinnen 
vandret videre til Anlaug Maria 
Hausken! Hun er ei engasjert ko-
rps-mamma som bor på Sandved, og 
hele hennes familie er aktive i KRIK, 
ungdomsarbeid og gudstjenester i 
Gand kirke. 
Anlaug fikk overlevert stafettpinnen 
fra Kjell-Steinar Bakkene, og vi skal 
nå bli litt bedre kjent med denne 
blide og imøtekommende damen.

· Hva jobber du med, og hvorfor?
- Jeg jobber som Business Analyst i Norske 
Shell. Forsøker å beskrive hva kollegaene 
mine har behov for og hvordan vi kan gjøre 
datasystemene våre bedre for dem. Jeg liker 
å sette meg inn i problemstillinger, forstå 
sammenhenger og finne løsninger. Det er det 
god anledning til i jobben min.  

Anlaug Maria Hausken

· Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor?
- Jeg har reist litt rundt både på ferie og med 
jobb.Størst inntrykk er nok jobbreisene. For 
to år siden var jeg i Bangalore i India. Vi 
brukte mye tid samme med kollegaene, de 
var veldig gjestfrie og brukte tid sammen 
med oss også om kveldene. Vi hadde mange 
intressante samtaler om hvordan det er å leve 
i India og i Norge. 
Stedet jeg alltid vil tilbake til er hytta til svi-
gerforeldrene mine på Seljestad. Det er rett 
og slett en god plass å være - både sommer 
og vinter. Der slapper en av og det er flotte 
muligheter til å komme seg ut i naturen.

· Hva gjør du når du skal koble av fra jobb?
- På jobb sitter jeg, så på fritiden liker jeg 
å være i beveglese og gå tur. Vi har vært 
ivrige på ti-på-topp i Sandnes. Det er et godt 
initiativ og bidrar til at man blir kjent i nye 
turområder. 

· Hva er det beste med å bo der du bor?
- Sandved er et godt sted å bo, det er mange 
hyggelige folk i bydelen. Vi bor i et rolig 
område. Det å kunne sitte ute på terrassen og 
høre fuglene kvitre er herlig!

· Hva brenner du for, og hvorfor?
- Mangfold er viktig. Det er fint at vi er 
forskjellige av utseende, personlighet, evner 
og egenskaper. Da kan vi bedre utfylle hver-
andre til det beste for felleskapet. 

· Hvem sender du stafettpinnen videre til? 
- Ungdomsarbeid er viktig i menigheten - 
spesielt vil jeg nevne husfellesskapene.  Jeg 
ønsker å sende stafettpinnen til Ole Tørring. 
Han er med som leder i en av gruppene og 
har et spesielt engasjement for ungdommene.

Velkommen til salmetimer i Gand kirke og 
Kapellstova, Julebygda!
Uformelle samlinger hvor Per Sigmund Rettedal leder oss gjennom gamle og nye 
salmer.
Gand kirke - Menighetssalen  kl. 18-19: 5. september og 30. oktober
Julebygda kapell – Kapellstova:  27. november kl. 18, Salmetime og kveldsmat.
Velkommen med eller uten stemme!



Søndag 03. november – Allehelgensdag. Jes 
60,18-22
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. Musikk ved Gand kirkekor og Bengt 
Norbakken. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste med Astrid Harbo 
og Håvard Høie. Musikk ved Marianne og Per 
Sigmund Rettedal. 

Søndag 10. november – 22. søndag i 
treenighetstiden. Luk 10,25-37
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo. 
Musikk ved Bengt Norbakken og Inger Elin 
Hetland. Ungdommer/Husfellesskap deltar. 
Takkoffer til Stefanusalliansen. 

Søndag 17. november – 23. søndag i 
treenighetstiden. Matt 24,35-44
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. Musikk ved Bengt Norbakken og 
Marianne og Per Sigmund Rettedal. Forbønn 
og velsignelse. Takkoffer til Bypresten. 

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

Søndag 08. september – 13. søndag i 
treenighetstiden. Apg 6, 1-7
Kl. 11.00 Presentasjonsgudstjeneste av nye 
konfirmanter. Dåp og nattverd. Astrid Harbo 
og Ingvar Lygren. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt.

Søndag 22. september – 15. søndag i 
treenighetstiden. Joh 15, 9-12 
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Håvard Høie og Ingvar Lygren. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 

Søndag 06. oktober – 17. søndag i 
treenighetstiden. Fil 1,20-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste med 
GULLKONFIRMANTER. Håvard Høie 
og Ingvar Lygren. Bygdekvinnelaget 
pynter og steller til kirkekaffe. Takkoffer til 
Bygdekvinnelagets misjonsprosjekt. 

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

Kirkeskyss 20kr t/r. Søndager unntatt skolens 
ferier. NB! Ring 51603849 eller 48997125 og 
bestill kirkeskyss  innen torsdagen kl. 13.
Bønn i bønnekapellet kl. 10.30. Velkommen til 
kirkekaffe hver søndag. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste søndager, 
unntatt skolens ferier.

Søndag 08. september – 13. søndag i 
treenighetstiden. Apg 6, 1-7
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tracy 
Rishton. Gruppefokus. Forbønn og velsignelse.
Gand kirkekor deltar. Takkoffer til Crux. 

Søndag 15. september – Vingårdssøndag/14. 
søndag i treenighetstiden. Matt 19, 27-30     
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Håvard Høie. 
4-årsbok. GG mini deltar.
Takkoffer til menighetsarbeidet.

Søndag 22. september – 15. søndag i 
treenighetstiden. Joh 15, 9-12 
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Prest 
ikke bekreftet. Musikk ved Trygve Meyer 
& co. MIDTi3 er med i starten før de går til 
søndagsskole. Takkoffer til KIA (Kristent 
Interkulturelt Arbeid).

Søndag 29. september – 16. søndag i 
treenighetstiden. Matt 11,16-19     
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo. Høsttakkefest. Musikk ved Bengt 
Norbakken og Dagfinn Egeland. Takkoffer til 
Søndagsskolen. 

Søndag 06. oktober – 17. søndag i 
treenighetstiden. Fil 1,20-26
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Tracy Rishton og Bengt Norbakken. Takkoffer 
til menighetsarbeidet. 

Søndag 13. oktober – 18. søndag i 
treenighetstiden. Mark 1,40-45
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Astrid Harbo. Musikk ved Knut Sellevold. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Søndag 20. oktober – 19. søndag i 
treenighetstiden. Luk 9,57-62
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo og Biskop Emeritus Ernst Baasland, 
musikk ved Gand Kirkekor og Bengt 
Norbakken. Forbønn og velsignelse. Takkoffer 
til Care Norge / TV-aksjonen. 

Søndag 27. oktober – Bots- og bønnedag. Luk 
15,11-32
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Håvard 
Høie. Musikk ved GGjr og Bengt Norbakken. 
MIDTi11 Lys Våken deltar. Takkoffer til 
menighetsarbeidet (Julegaveaksjonen?). 

Gudstjenesteliste
Kirkeskyss til Gand kirke de fleste søndager men IKKE i skolens ferier. Ring 51 60 38 43 mellom 
10.00 og 10.15 den søndagen det gjelder, så kan du bli hentet og kjørt hjem igjen etterpå.  

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

Søndag 20. oktober – 19. søndag i 
treenighetstiden. Luk 9,57-62
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Håvard Høie og Ingvar Lygren. Takkoffer til 
Care Norge / TV-aksjonen. 

Søndag 03. november – Allehelgensdag. Jes 
60,18-22
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Håvard Høie og Ingvar Lygren. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 

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

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

Søndag 15. sept. – Vingårdssøndag Matt. 19, 
27-30, Tracy Rishton. 

Søndag 29. september – 16. søndag i 
treenighetstiden. Matt 11,16-19. 
Ruth Bråtveit i samarbeid med Vidar Bakke fra 
ByMenigheten presenterer årets konfirmanter.

Søndag 13. oktober – 18. søndag i 
treenighetstiden. Mark 1,40-45. 
Tracy Rishton.

Søndag 27. oktober – Bots- og bønnedag. Luk 
15,11-32. 
Tracy Rishton.

Søndag 10. november – 22. søndag i 
treenighetstiden
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Ann-Kristin Sørvåg er internasjonalt 
anerkjent sopran med platekontrakt i 
Tyskland. Hun vil gi deg en musikalsk 
opplevelse du aldri vil glemme...

Hun blir betegnet som sangeren med 
den typiske klokkeklare og  ”skan-
dinaviske klangen” som er så etter-
traktet i utlandet.

Julebygda kapell
02. oktober 2019 
kl. 19:00-20:30

Arrangør:
Julebygda Konsert-

og RevyutvalgKonserten støttes av:
Joker Sandved, Joker Julebygda

Billett kr 200,- + avg.
Linticket
Joker Sandved 51 67 38 48
Joker Julebygda 51 67 11 11

 

A n n - K r i s t i n
S ø r v å g

Ønske sa lmen en unik
konser topp l ev e l s e  med

Ønsk deg en

SALME

Arrang
Julebygda Konse

og Revyutv

Syng deg

MAGISK

ALLSANG

M E D  G J E S T E R
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Gand Kirke
Vi har åpent kontor hver dag fra 
kl. 09:00-15:00. Tirsdag kl.10:30-15:00 
(fordi vi har stabsmøte fra 09.00 - 
10.30)

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

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

Oddny Bilstad
 Leder av menighetsrådet
e-post: oddny.bilstad@lyse.net
tlf: 481 19 775

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf:  455 00 815 

Julebygda kapell
Brage Martin Norbakken
Kirketjener: 936 41 072

Ingvar Lygren
Kantor 918 93 773

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

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

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

Kontaktinformasjon:

Døpte:
Sofie Holdhus-Andersen
Hans Martin Hellestræ
Victoria Hellestræ
Tobias Goa
Ole Kasper Hornseth
Ane Oftedal Sand
Lotte Mikalsen Tollefsen
Oliver Landa Gyland
Nomi Aarhaug Hall
Vidar Løvåsen
Amalie Sandvik Tveit
Iris Lausund
Augusta Pettersen Skjæveland
Olai Vedelden Lackmann
Mateo Knutsen Nygaard
Elise Olsen Apeland
Cecilie Øglænd
Kine Adsem
Ulrik Kjøde Bøe
Kathrine Ly Bertelsen
Mona Vy Bertelsen
Sebastian Berner Bingslien
Bjarne Edland Eikrem
Amanda Centervall
Daniel Rettedal
Sander Søllesvik Melstveit
Odin Isaksen

Martin Aleksander Aase
Lars Frafjord Haarr
Malena Refsland Lund
Frida Sæland Sveen
Filip Skjørestad
Elise Helland Reinhaug
Aksel Amdal Mikalsen
Jonah Fjelde
Birk Lillebø
Ole Norli
Matheo Talle Holm
Mikkel Heggen
Nora Kyllingstad Folkvord
Thomas Raugstad
Gabriel Skjelsbæk Brunes
Matheo Sivertsen Hersdal

Døde: 
Knut Eskeland
Johanna Grønnestad
Kristine Jakobsen
Henny Berntsen
Nils Reidar Johannessen
Arnold Hetland
Borghild Olsen
Louise Ovidia Handeland
Jan Audun Arntz Rostrup
Torvald Lunde

Beate Oftedal Skjørestad
Berta Johanna Vatland
Ragnar Rage
Bodil Løland
Ellen Haye
Ernst Ellingsen
Kjell Roald Norhei
Per Mindor Lien
Ingeborg Salvesen
Ellen Dalen
Håkon Fosså
Martin Engstrøm
Ingliss Aud Morland
Marie Karlson
Kirsten Egeland
Bjørg Mugås Braut
Martin Rune Haugland
Johan Lie
Odd Harry Oaland
Margit Sølvi Viken
Malena Gilje
Sverre Stangeland
Eivind Bjarne Samuelsen
Unni Amalie Ørland
Hjørdis Lie
Jorina Byberg
Aslaug Gerd Fjermestad
Martin Aase
Jon Reidar Bjarne Vagle
Anne Karin Fossan

TILSTEDE - GanD mEnIGhETSbLaD
ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

Frist neste menighetsblad
Deadline for neste blad 28. oktober. 

og utgivelse 11. november.
 www.Gand.no

redaksjonskomite: : Øystein Bjaanes Lemvik, 
Hanne Bolstad.

forsidefoto:  Hanne Bolstad

Bankgirokonto: 3250.07.05093

Vigde:
Sylvia Husebye og Gjermund Lillesund

Trine Merethe Theimann og 

Jan Erik Johannessen

Solveig Skjefrås Alsaker og

Matthew Richard Sellick

Cathrine Holmgren Lunde og Jacob Olai Næsse

Maria Sveinsvoll og Eirik Tjetland

Anne Skjæveland og John Magne Raugstad

Adriana Fransisca Delima og Kai Sverre Hegre

Sandra Raugstad og Richard Dalen

Sunniva Vestbø Næss og Halvor Malmin

Nga Pham og Ole Kyllingstad

Ann Jeanett Killingland og Simon Gjerdevik Hana

Line Zakariassen og Håvard Rugland

Åshild Birkeland og Ole Rasmus Usken

Solveig Håland og Brigt Inge Bøhn



MiDti Trosopplæring høsten 2019 
MIDTi0: 
Babysang. Oppstart: Gand 4.sept, Ganddal 
5.sept. 
Påmelding www.gand.no MIDTi-MIDTi0 
Babysang
Dåpssamling kl. 18.00 - 19.30: 25.sept., 
30.okt. 27.nov. (og evt. 11.des.)

MIDTi2 Gand kirke: Lek, sang, undring og 
mat fredag 27. sept. 
For 2017-kullet i hele sognet

MIDTi3 Gand kirke: Sprell levende-samling 
med søndagsskolen søndag 22.09.
For 2016-kullet på Sandved og Stangeland 

MIDTi4 Gand kirke: Fireårsfest torsdag 
12.09. Utdeling av barnebibel søndag 15.09. 
For barn f. høst 2015 på Sandved og Stange-
land

MIDTi4 Julebygda kapell: Fireårsfest ons. 
13. nov. med utdeling av barnebibel søn. 17. 
nov. For barn født i 2015

MIDTi4 Ganddal: Fireårsfest tors. 21. nov. 
på Lundehaugen u-skole med utdeling av 
barnebibel søn. 24. nov. For barn født juli-de-
sember 2015, Ganddal

MIDTi 2. klasse: Miljødetektivdag i Gand 
kirke fredag 15.11. For barn f. i 2012 i hele 
sognet

MIDTi 4. klasse: Amigos, Gand kirke lørd. 
28. sept. For barn født i 2010 i hele sognet.

MIDTi 6. klasse Ganddal: Lys Våken 14.-15. 
sept. For 2008-kullet på Ganddal.

MIDTi 6. klasse Gand: Lys Våken 26.-27. 
okt. For 2008-kullet på Sandved og Stange-
land.

MIDTi 6. klasse Ganddal: Lys Våken 14.-15. 
sept. For 2008-kullet på Ganddal.

MIDTi 8.klasse NIKKO ungdomsklubb i 
Gand kirke, hver fredag kl. 20.00-23.30. For 
ungdom født i 2006 og eldre.

AFTER KONF.: 6.-8. sept. Weekend til Li-
land. For 2004-kullet i Gand og Julebygda.

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. 
Tilbudet er imidlertid åpent for alle barn/
ungdom i aktuell aldersgruppe. 


