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leder

En menighet 
som utfordrer
Jeg er glad i utfordringer. Å 
måtte gå ut av komfortsonen, 
å strekke seg etter nye mål og 
oppleve mestring. Det er slik vi 
vokser, og utvikler oss. Da passet 
det bra å bli sokneprest i Gand. 
En stor og flott menighet, som 
vil veldig mye. I en tid der kirken 
står overfor store utfordringer. 

Jeg tror vi alle trenger utfordringer. Og jeg 
tenker at vi skal være en menighet som 
utfordrer. Kirken representerer Jesus, det er 
vårt mandat. Og Jesus utfordret mennesker 
hele tiden. Han var mer enn villig til selv å 
gå ut av komfortsonen. Og han utfordret folk 
til å følge hans eksempel. 
I min tjeneste i kirken har jeg ofte blitt stilt 
overfor dilemmaet om «kjernemenighet» og 
«bredden», det vil si alle de døpte i soknet. 
Det sies at hvis vi fokuserer for mye på 
«kjernen», det vil si dem som ofte deltar 
på gudstjenester og andre av menighetens 
aktiviteter, så vil mange av dem som regner 
seg som kristne, som er døpt og medlemmer 
i menigheten, men som ikke deltar jevnlig, 
føle seg utenfor. Og kanskje tenke at de ikke 
er «gode nok». 
Dette kan selvsagt være en fare. Vi må ikke 
sette folk i «innenfor»- og «utenfor»-båser. 
Men jeg tror ikke vi løser dette ved å satse 
mindre på å utvikle et stor og levende 
menighetsfellesskap. Og jeg tror heller ikke 
vi løser det ved å tone ned budskapet vårt 
eller utfordringene vi ønsker å gi oss selv og 
dem vi kommuniserer med. Jeg ønsker å ut-
fordre på en inkluderende måte. Å samtale 
med de døpte i soknet, både «kjerne» og 
«bredde», om spørsmålet: Hva innebærer 
det at vi er døpt? For vi er døpt til å være 
disipler. Etterfølgere av Jesus. Hva betyr det 
for oss? Hvilke konsekvenser har det? Den 
utfordringen har vi alle godt av å få.

Sokneprest Günther Theiss 

anDakT 

draumepåske
For den som skal på hytta på fjellet, er draumepåsken silkeføre, 
blå himmel og fred i sjela. 
Dei som har bestilt tur til syden, gler deg til sol, varme og eit 
sutalaust liv, er nok draumen om rolege dagar med fred i sjela 
og lading av batteria.
Draumen om den optimale påsken vil sjå svært forskjellig ut 
frå person til person.
 
Eg har jobba kvar einaste påske sidan 1980.
Eg kan sjå tilbake på mange sterke og gode opplevingar gjennom påsken, og nokre såre og krevjande.
Seint skal eg gløyma fyrste gudstenesta eg hadde i Stord kyrkje.  Nattverdskøen ville nesten ikkje ta 
slutt. Gamle, vaksne, unge og barn kom fram og rekte hendene sine fram og tok i mot Jesu lekam og 
blod, gitt til soning for syndene våre.
Det var viktig å få ein smak av Jesus gjennom det heilage sakramentet.
Alle som var der, gjekk heim med ein god smak i munnen, smaken av Jesu nåde og kraft.
Ei sterk oppleving for ein ung prest og mange med meg.

Elles kan eg sjå tilbake på skulegudstenester og påskevandringar med barn. Eg huskar sjukebesøk, siste 
avskjed. Og mykje meir.

Kvar einaste påske er langfredagen spesiell.
Den dagen er det lesing av Jesu lidingssoge som er i fokus.
Gudstenesta er nærast naken og var med salmer, litt musikk og så Gudsorda med historia frå Getse-
mane og til Jesu ord på Krossen: «Det er fullført.»
Det er som om ingen ting skal forstyrra og hindra oss å få tak i Bibelen si sterkaste og mest dramatiske 
historie.
Historia då Herren kjempa med djevelen om våre liv og vann!

Denne sigeren feirar vi kvar 1. påskedag når me proklamerer: Jesus er oppstaden. Ja, han er sanneleg 
oppstaden.

På den måten sikrar påsken oss noko nytt:
Draumen om Guds nye verden, Guds rike, himmelen og det evige livet.
Dette er den store draumen som ingen andre draumepåsker kan måla seg med.
Den kristne kyrkja proklamerer med stolthet og ei trassig tru håpet om ei ny verd:
Livet på andre sida av dødens grense.

Mange av påskesalmane bærer med seg takken og sigeren frå påskehendingane.
Ei av dei nyare salme har tekst av Bernhard Kyamanywa f.1938, omsett av H. O. Olson 1969/Anne M. 
Brodal 1979 og med melodi frå Tanzania:

Han er oppstanden. Halleluja!
Lov ham og pris ham! Halleluja!
Jesus, vår frelser, lenkene brøt.
Han har beseiret mørke og død.

Lov ham og pris ham, vår frelser og venn,
han som gir synderen livet igjen!
Halleluja! Vi skyldfrie er.
Halleluja! Vår Jesus er her.

Eg kunne godt tenkja meg ski med silkeføre og sol i påsken.
Men eg ville vore fattigare utan smaken av Jesu lekam og blod på leppene, historia om korset frå 
langfredagen og proklamasjonen av Jesu seier 1. påskedagen.

Så unner eg alle gode draumar i påsken, men mest av alt at ein får bera med seg håpet Jesus sikra oss 
gjennom den første påsken då mange draumar blei knuste, men ein ny blei tent.

God og velsigna påske til alle!

Ludvig Bjerkreim,  prost

Ludvig Bjerkreim, prost
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Det er nå et halvt år siden 
nytt menighetsråd ble 
valgt.  Menighetsbladet 
tenkte at nå var det på 
tide å presentere det nye 
rådet. Vi valgte å ta en 
samtale med rådets nye 
leder, Oddmund Nordgård.

aller først, Oddmund, kan du fortelle litt om 
deg selv?
Jeg er 43 år gammel, gift med Marianne. Vi har 
tre barn. Jeg er oppvokst i Kvinesdal, med Øye be-
dehus som mitt andre hjem. Etter fullførte studier 
i Oslo flyttet Marianne og jeg til Sandnes i 2001. 
Utdanningen min er innenfor biokjemi. Til daglig 
arbeider jeg ved kreftavdelingen på Stavanger 
Universitetssykehus. Jobben min er å utvikle nye 
diagnostiske metoder.

nå er du også leder for menighetsrådet i 
gand. hvorfor stilte du til valg?
Jeg er ikke ny i menighetsrådet, siden jeg allerede 
har sittet en periode. Men jeg ønsker fortsatt å 
være med å bidra i styringen av menigheten på 
det overordnede planet som menighetsrådet er. 
Gand menighet har blitt min menighet, og jeg 
er glad i den. Jeg ønsker å bidra til at folk skal 
kunne bli bedre kjent med Jesus. Menighetsrådets 
arbeid er også en vei for å gjøre det. 

Oddmund, leder i Gand menighetsråd
Oddmund Nordgård, leder i Gand menighetsråd. 

en menighet er en stor forsamling, og 
rommer mange forskjellige oppgaver. 
menighetsrådet har et overordnet ansvar, 
men hvilket område er det som opptar deg 
mest?
For meg personlig er det å formidle Jesus til de 
yngste veldig viktig. Et godt forhold til Jesus er 
viktig for troen, og grunnlaget for et trygt og godt 
forhold legges gjerne i ung alder. Det er viktig 
at de yngste får kjennskap til bibelfortellingene 
tidlig. Da har de en god ballast med seg videre i 
livet, og det er til hjelp når de etter hvert skal ta 
egne valg. Jeg brenner for at flere skal bli kjent 
med Jesus. Det er også derfor jeg er engasjert i 
søndagsskolearbeidet som søndagsskolelærer.
Et annet tema som opptar meg er bønn. For at 
arbeidet vårt skal lykkes, er vi avhengige av Guds 
hjelp. Bønnen er sentralt her. Jeg ønsker at bønn 
skal gjennomsyre alt menighetens arbeid. Dels 
ved at vi styrker den særskilte bønnetjenesten, 
men også ved at hele menigheten er med i bønn 
for arbeidet. 

hva tror du kommer til å være de viktigste 
sakene for menighetsrådet i den kommende 
perioden?
Generelt må vi holde en viss oversikt over alt som 
foregår, og det er ikke lite! Vi forsøker å nå over 
de fleste større gruppene i løpet av et år, gjennom 
å invitere dem til møtene våre for å informere om 
arbeidet. Vi har også det overordnede ansvaret for 
økonomien, og må fortsatt ha et fokus på å styrke 
givertjenesten i årene som kommer. 
Av mer spesielle saker vil vi nå legge de lang-
siktige strategiske planene for å nå visjonen for 
Gand menighet. Det arbeidet vil nok pågå gjennom 
hele perioden. Vi ønsker også å styrke samarbei-
det mellom hovedmenigheten og menighetene i 
Julebygda og på Ganddal. Trosopplæringen håper 

jeg vi får fokusere særskilt på. Vi vil også videre-
utvikle frivillighetskulturen i menigheten. Nylig har 
vi har også hatt en runde med ansettelsesprosess-
er. Det er spennende tider i så måte, med flere nye 
ansatte å bli kjent med.

skribenten har av og til tenkt at det kunne 
være greit å vite hva menighetsrådet til en 
hver tid gjør. det er ikke alltid like lett å finne 
ut av?
Kanskje ikke. Referatene fra møtene våre er åpne, 
men de er ikke veldig lett tilgjengelige. Dersom 
noen ønsker å få tak i dem, må de kontakte daglig 
leder. Kanskje burde referatene vært lettere å få 
tak i, men vi opplever ikke at det er stor etter-
spørsel etter dem. Derfor har det ikke vært noen 
prioritert oppgave å endre dette. 

det er ikke en fare, da, at menighetsrådet blir 
en isolert forsamling som driver med sitt eget 
løsrevet fra menigheten for øvrig?
Nei, jeg tror ikke det. Vi går fremdeles i menighet-
en, og vet mye om hva som rører seg der. Vi er 
også lydhøre dersom noen kommer med innspill. 
Samtidig har vi blitt valgt, og har dermed fått et 
mandat til å ta avgjørelser. Det forholder vi oss til.
Jeg håper at menighetsrådet i størst mulig grad 
utgjør et tverrsnitt av menigheten, slik at alle 
grupper har en stemme inn hit. Det har vi klart i 
noen grad, men det hadde ikke skadet med flere 
unge i rådet. Jeg kunne også ønsket at vi hadde 
hatt representanter fra Julebygda og Ganddalen 
menigheter. Jeg tror detville kunne bli styrke 
samarbeidet mellom menighetene. 

menighetsbladet ønsker uansett lykke til vi-
dere med det arbeidet dere har tatt på dere!

anDakT 
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– en kjempeopplevelse!
”Vår jord” 
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Ungdommer og 
konfirmanter i Gand 
menighet har siden 
før jul sunget, danset 
og forberedt scenene 
i forbindelse med 
konsertforestillingen 
«Vår jord».
Til sammen har ca. 35 ungdommer og 5 voksne 
vært med i arbeidet, og den siste uka var en rekke 
unge, voksne og eldre viktige bidragsytere med 
rigg av scene, lys og lyd til forestillingen.

De 150 som kom den fredags kvelden i januar 
fikk se en forestilling preget av ungdommene – 
og de ungdommene er opptatt av. Det var tema 
som vern om skaperverket, kjærlighet, tro, tvil, 
vennskap og forsoning. 

På sangsiden stod ungdomskoret GG sentral – 
både som kor og med solister. I tillegg var det en 
gruppe konfirmanter som medvirket på sang- og 
musikksiden, noen leste dikt og spilte til, mens en 
annen gruppe hadde øvd inn to danser. Sammen 
med kreativ gruppe (som hadde dekorert våpen-
huset og inngangspartiet) og filmkonfirmantene 
(som hadde produsert hele forestillingen i film og 
bilder som ble vist på skjermene underveis) ble 
det et imponerende hele – og vi kan i sannhet 
være stolte av våre ungdommer: Disse er utrolig 
dyktige!

Dette er den tredje i rekken av disse forestill-
ingene, og der de første to årene i hovedsak var 
basert på sanger av Sigvart Dagsland og Bjørn 
Eidsvåg var repertoaret noe mer sammensatt 

• Vi vil være utadvendt ved å:

Involvere oss i nærmiljøet
Være en åpen kirke
Dele troen videre

• Vi vil være tilstede med 
et inkluderende fellesskap som:

Ser enkeltmennesket
Viser praktisk nestekjærlighet
Verdsetter mangfold

•  Vi vil være tilstede 
med et tydelig budskap som:

Har Jesus som frelser
Er utfordrende og aktuelt
Inspirerer til etterfølgelse

          www.gand.no 

Utadvendt 

InklUderende 

tydelIg

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

denne gangen. Den røde tråden var at vi må ta 
vare på den jorden vi har og på hverandre.

Avslutningsscenen var med en scene full av kon-
firmanter som danset og sang «let the love flow» - 
og var et høydepunkt og en utrolig flott avslutning 
på den ca 50. minutter lange forestillingen. Etter 
denne kom oppsummeringen i sangen «under 
stjernene» med teksten «under stjernene står jeg 
– og prater litt med deg».

I tillegg til alle de flotte ungdommene må vi få 
rette en takk til Ingelin Norbakken og Erik Dahle 
som har vært timelærere i hver sin konfirmant-
gruppe, Tor Vigesdal som hoppet inn som vikar 
i siste indre, Sonya N. Khuanroodee og Torbjørn 
Egeli for glimrende arbeid med lyset, Thomas 
Hausken for en glitrende lydjobb og Asbjørn 
Aarbakke for eminent bass-spill.

– en kjempeopplevelse!
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gand kirke
søndag 24.4 kl.11:
Signe Aardal
Frida Alvestad Anfindsen
Isak Fagerjord
Melissa Malde Gausel
Silje Godal
Bjarte Hatlem
Bjarte Hausken
William Hyun Karlsen
Borghild Kvæstad Lagerhus
Andreas Lilleland
Michael Lisebrekke
Alise Pollestad
Pedro Folkvord Ramires
William Sandsmark
Ørjan Hamran Skjæveland
Martha Thu

søndag 24.4 kl.13:
Simon Vigre Aanestad
Hans Magne Asheim
Emilie H. Digernes
Herman Landen Erikson
Sindre Jakobsen Espeland
Jørgen Schanke Grude
August Eik Hanssen
Emma Komukyeya Haugland Katama
Ingrid Kjellevold
Helene Larsen
Ida Larsen
Hedda Brennbakk Pedersen
Elise Richter
Hanna Riska
Mathias Skjeldal
Therese Storhaug Egelid
Silvia Øvestad

lørdag 30.4 kl.11
Noah Tollefsen Bakken
Martin Egeland
Bjørnar Finnestad
Sindre Fiveland
Mikal Bjerga Frafjord
Bjarte Hatlem

Tim Oskar Huusko
Emma Klinge Idland
Marion Kvitvær
Tobias Amdal Larsen
Andreas Løvaas
Silje Skjørestad Madsen
Daniel August Moen
Kjell Åge Callet Thuv
Signe Margrethe Toven

lørdag 30.4 kl.13
Nora Aase
Live Aarrestad
Tonje Petersen Byberg
Magnus Skreden Erga
Ida Forus
Victoria Louise Haaland
Lena Hamre
Julie Holiløkk Hansen
Henrik Håvardssønn Høgmoe
Niels Petter Håberg
Hugo Malcolm Flesjå Jacques
Stine Apeland Ludvigsen
Brage Martin Norbakken
Thea Marie Nordgård
Mathias Olsen-Hagen
Alise Pollestad
Benjamin Riska
Mona Sigurdsen
Markus Solgård
Marte Sæbø
Iselin Sæland
Andrea Horpestad Tjessem
Gabriel Torland
Ivan Tvedt
Vilde Mjaaland Vagle

Julebygda kapell 
1.5 kl.11 
Casper Todnem Aanestad
Agnar Stene Bjelland
Daniel Bærheim
Martin Dobbe
Even Fjotland Eriksen
Jenny Kristine Holen Hellstø
Kamilla Oaland Nermoen
Marlen Woer Pedersen
Conor Frøland Svensen
Tobias Viste
Sindre Veim Vågen

Konfirmanter i Gand sokn våren 2016
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Det var ni spente konfirmanter fra 
Julebygda og deres tre ledere som 
stod på Sola flyplass tidlig en søndag 
morgen, klare for årets Londontur.  
Spente foresatte klemte sine håpe-
fulle avgårde, og i fire hele dager 
skulle gjengen oppleve byen, hveran-
dre og hva det vil innebære å tro på 
Jesus.  

Vi dro til Hillsong Church, en av megakirkene i 
London, på gudstjeneste, vi hadde undervisning, 
dro på sightseeing, marked, gikk på fototur i 
Hyde Park, gikk bananas i Poundland (ingenting 
i butikken kostet over 1 pund) og slappet av med 
energidrikker og WiFi på KFUK-hjemmet hvor 
vi bodde. Et av høydepunktene var da vi var på 
musikal og fikk oppleve Les Miserables. Lederne 
hadde bygget opp en del undervisning rundt 
tematikken i historien og vi hadde samtalegrupper 
rundt det, slik at musikalen gjorde et dypere inn-
trykk enn bare som underholdning. En utrolig flott 
gjeng, godt humør, en stå-på-vilje selv når lederne 
jaget dem ut på endeløse gåturer, og vi har kom-
met hjem med gode minner,  store opplevelser, 
og godt samhold (samt massse snop og brus fra 
Poundland). For lederne var kanskje tilbakemeldin-
gene fra noen av konfirmantene om at denne turen 
har fått de til å bli mer positive til kristendommen , 
og at det har fått dem til å tenke mer, vært noe av 
det vi er mest takknemlige for.
Tusen takk for turen alle sammen! 

Julebygdkonfirmanter på tur til London



Adam Bjerknes Eikeland

Isabella Wirtti Foss

Emre Marcelius Sømme Koraneesak

Jonas Stokkeland Lorentzen

Yvonne Vatne

Marcus George Helvig

Brage Fosså Meling

Matilde Brekke

Thorvald Lea

Lars Maudal

Tilde Mollerin

Felix Sandved

Eline Gahre Frøystein

Nils Petter Håberg

Viktor Hjelde Hegelstad

Evelin Nilsen Øpsen

Noah Rangen

Lianna Ysebel Yang

Noah Tollefsen-Bakken
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TID &
STED

Se vår hjemmeside www.gand.no for semesterpro-
gram for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med psykisk utviklingshemn-
ing.
Samlinger siste torsdag i måneden fra 18:30 – 
20:00 i Gand kirke.
Kontaktperson: Diakon Kjersti Schanche Olsen 
tlf. 51 60 38 43

stikk-innom
Stikk innom - Hver torsdag kl.10-12 i kirkestua. 
Nysgjerrig? Kom innom og se hvordan vi har det! 
For alle pensjonister og andre som er hjemme på 
dagtid. 
Hjertelig velkommen! Kontaktperson: Diakon 
Kjersti Schanche Olsen. Tlf. 51 60 38 43.

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: Inge Gøran Hagen
 tlf: 51 97 41 44/ 934 51 651.

Korene i gand kirke

Tirsdag Kl. 17.00  -  17.45 i kirkestua. Knøttesang. 
Sang tilbud til barn i alderen 1 - 4 år sammen 
med en voksen. Kontaktperson: Bengt Norbakken 
tlf.51603846.

Tirsdag Kl. 17:00-17.45 gg mini (fra 4 år t.o.m. 2. 
kl.) Kontaktperson for GGmini: Bengt Norbakken 
tlf 51 60 38 46. 

Tirsdag Kl. 18:00-19.00 gg jr (fra 3. klasse til 6. 
klasse). Dir.: Harald Westermoen og Ruth Therese 
Herrevold. Kontaktperson: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46.

Onsdag Kl.14:45-16.00 gg. (Fra 7. klasse og 
oppover). I ungdomssalen. Kontaktperson: Bengt 
Norbakken. Tlf. 51 60 38 46. 

Tirsdag Kl. 20:00-22.00 gand kirkekor. Voksne. 
Dir. Bengt Norbakken. 
Kontaktperson for kirkekoret: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46. 

åpen familie
Samlinger for store og små familier i Gand kirke 
ca. en fredag i måneden fra kl. 17.00 – 19.00. 
Enkel middag, sosial prat og lek. 
Kontaktperson: Diakon Kjersti Schanche Olsen. 
Tlf: 51 60 38 43.

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

nikodemus kro (nikko)
Fredager kl. 20.00 Ungdomsklubb for ungdom 
mellom 13 og 18
Kontaktperson er Catti Eide Risdal, tlf 51 60 38 45.

gand-speideren
se www.gandspeiderne.no og 
www.speiderprogram.no

KriK-gand
For info, kontakt leder Thomas Gardum.
E-post: thomas1f@hotmail.com

Døpte DøDe
Bertha Lea

Kjell Anda

Einar Ikdahl

Nilla Bertine Gimre

Jan Magnus Monsen

Ola Andreas Sele

Åse Lea

Gunleiv Haugland

Jan Gabrielsen

Svend Norheim

Arild Olav Stenberg

Ingrid Frafjord

Reidun Vatne

Kirsti Sofie Midtgård Auglænd

Ragnvald Langås.
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støtt våre annonsører, 
de støtter oss!

Lege Vidar Øksnevad

Lura trykkeri

Vidar Omdahl maskin

Credo Revisjon

Joker Julebygda

Joker Sandved

Stiftelsen 
Julebygdspelet

Lunde Snarkjøp

Multiblokk AS

Byggfirma 
Kolbjørn Vagle AS

Aarrestad Blomster

Nytt fra Julebygda
pensjonisttreff på Malmheim Bedehus lørdag 23. april kl. 14.00
Vi får besøk av Terje Lindtveit som har emne “ eventyr og de gamle fortellingene”,
hvordan det preger det  norske språket. Mat og drøs.

I våpenhuset i Gand kirke og i inngangen til 
kirkerommet i Julebygda står det stativ med ak-
tivitetsposer. Det er flott å se at så mange bruker 
disse posene! Tanken er at barn som kommer til 
gudstjeneste når det ikke er søndagsskole eller 
familiegudstjeneste, skal ha et tilbud som er 
tilpasset dem. I posene ligger det tegnesaker og 
vi prøver å legge ved et bilde til fargelegging som 
passer til dagens prekentekst. Ta gjerne disse 
med hjem og snakk med barna om bildet og tek-
sten! Det er også lov å ta med seg tegningene en 
har laget og søndagsskoleblad dersom barnet ikke 
allerede har eksemplaret som ligger i posen.
Innholdet i posene er litt ulikt alt etter hvilken 
aldersgruppe det står på posen at de passer til; 
bøker med bibelfortellinger, puslespill, lekedyr 
eller andre leker for de minste barna. Fargebly-
antene er også tilpasset ulike alderstrinn. Det er 
derfor viktig at innholdet som blir tatt ut av en 
pose, ender opp i samme pose etter gudstjenest-
en så godt det lar seg gjøre! 

Aktivitetsposer

Store ord, inspirert av Han som sa: Gå ut og gjør 
alle folkeslag til disipler. Vi starter godt med å 
døpe over halvparten av de som blir født og kaller 
oss folkekirke. Det er inspirerende å møte foreldre 
som kommer med barna sine til kirka. Gud tar 
imot alle. Det er ingen opptakskrav, ingen er for 
liten, ingen er for stor. Det er Jesus som har gitt 
oss oppdraget om å døpe, men har gav oss også 
en utfordring: Lær dem. Det starter med en gang. 
Livet med Gud skal holdes ved like. Alle relasjon-
er er avhengig av det. Vi gleder oss over mange 
som kommer med de små på babysang. Disse 
er oppmerksomme «elever» som koser seg med 
sangene på CD-en Bom Chicka Bom lenge etter at 
babysang er over. 

i Ganddal… et lokalsamfunn som i lang tid har 
vært velsigna med mange tilbud om et kristent 
fellesskap. Mange brenner for å gjøre mennesker 
til disipler av Jesus. En av disse er Ganddalen 
menighet som har denne store visjonen: En kirke 
for alle i Ganddal med Jesus i sentrum. Vi har et 
høyt medlemstall som folkekirke og ser at bydelen 
stadig vokser. Vi er et fellesskap som har gudstje-
nester på Lundehaugen ungdomsskole. De fleste 

Det hadde vært veldig flott om noen kunne påta 
seg jobben med å rydde i posene en gang i blant 
og fylle på utstyr når det trengs. Dersom dette er 
en oppgave for deg, vennligst ta kontakt med Siri 
U. Chancy:  siri.chancy@sandnes.kirken.no eller 
98893047

En kirke for alle …

har voksne barn og drømmer om å fylle lokalene 
med flere, også barn og unge. Da trenger vi en 
håndfull familier med barn som kan tenke kreativt 
rundt dette sammen med menigheten. Er det noen 
som tar utfordringen? 

Marit Meling Kvamsøe, menighetspedagog.



Ragnhild Fasseland
Kapellanvikar
Tlf: 51 60 38 58 / 472 70 982
E-post: ragnhild.fasseland@sandnes.kirken.no

Kristine Skree Kristiansen
Kapellan. (permisjon til 19. des. 2016)

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Tlf: 51 60 38 49 / 489 97 125
margrete.borsand@sandnes.kirken.no

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

GinaThu
Ettåring
Tlf: 51 60 38 47 / 908 87 323
E-post: gina.thu@sandnes.kirken.no

Ingeborg Mestad Rønnestad
Ettåring
Tlf: 51 60 38 47 / 456 73 189
E-post: ingeborg.ronnestad@sandnes.kirken.no

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf: 469 11 151
E-post: sander.vastvedt@sandnes.kirken.no

Julebygda 
Kapell

Aurora Bakken
Kirketjener: 
908 02 620

Ingvar Lygren
Kantor
918 93 773

konTakTInformaSjon
Vi har åpent kontor hver dag fra 
kl. 09:00-15:00. Tirsdag kl.10:30-15:00 
(fordi vi har stabsmøte fra 09.00 - 10.30)

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

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

Oddmund Nordgård 
Leder av Gand menighetsråd
oddmund.nordgard@lyse.net
977 55 157

Günther Theiss 
Sokneprest
gunther.theiss@sandnes.kirken.no
51 60 38 48 / 474 53 243

Bengt Norbakken (fungerende daglig leder)
Kantor   
bengt.norbakken@sandnes.kirken.no 
51603846 / 92268196 

Kjersti Schanche Olsen 
Diakon   
kjersti.schanche.olsen@sandnes.kirken.no 
51603843 / 93658508

Marit Meling Kvamsøe 
Pedagog/Trosopplæring 
marit.kvamsoe@sandnes.kirken.no 
51 60 38 51 / 48997515

Cathrine Eide Risdal
Ungdomsleder
cathrine.risdal@sandnes.kirken.no
51 60 38 45 / 916 93 462

GanD mEnIGhETSbLaD

ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

mac-operatør: Oddbjørn Myklebust
E-post: tubb@tubb.no 

redaksjonskomite: Kristin Aalen, Sølve Braut, 
Erlend Kveinen, Siri Myhren Pettersen, Solveig B. 
Nordengen og Agnes Christensen.

Bankgirokonto: 3250.07.05093

trykk: Lura Trykkeri

Formann: Kolbjørn Vagle   916 86 879
For ukeprogram: se www.ebeneser.no

Salem
Formann: Bjarne Mæland, mobil 480 59 769
Leie av Salem: jone.stangeland@lyse.net
www.salemganddal.com

TILSTEDE

frist neste 
menighetsblad

26. mai med utgivelse 9. juni.
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Bjarne Helland  
Leder menighetsutvalget i Ganddalen menighet
e-post: bjarne.helland@lyse.net 
901 95 859

Astrid Harbo
Prostiprest/menighetsprest Ganddalen menighet: 
E-post: astrid.harbo@sandnes.kirken.no
975 06 151
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Gand kirke
Kirkeskyss til Gand kirke hver søndags gudstjeneste. 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.

søndag 13. mars - maria budskapsdag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd og dåp. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. .Luk. 1, 39-45. Gand kirkekor 
og messingkvartett. Søndagsskole. Mini KRIK. Takkoffer 
til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.Årsmøte.

søndag 20. mars - palmesøndag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild Fasseland, 
Bjarte Våge og Bengt Norbakken. Joh. 12, 1-13. GGmini 
og GGjr medvirker. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe. 

torsdag 24. mars - skjærtorsdag
Kl. 20:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo og 
Bengt Norbakken. Joh. 13, 1-17. Inger Lise Hope, sang. 
Takkoffer til Areopagos.

fredag 25. mars -  langfredag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Günther Theiss og Bengt 
Norbakken. Naho Nayuki, fiolin. Mark. 14, 26-15, 37.

søndag 27. mars – 1. påskedag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd. Ragnhild 
Fasseland og Bengt Norbakken. Joh. 20, 1-10. Gand 
kirkekor og orkester. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt i Tyrkia.

søndag 3. april – 2. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther Theiss og 
Bengt Norbakken. Joh. 20, 24-31. Band og forsangere. 
Søndagsskole. Mini KRIK. Takkoffer til Crux. Forbønn. 
Kirkekaffe

søndag 10. april – 3. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther Theiss og 
Bengt Norbakken. Mark. 6, 30-44. GG ungdomskor og 
KRIK deltar. Søndagsskole. Kirkekaffe Takkoffer til KRIK.

søndag 17. april – 4. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med dåp. Ragnhild 
Fasseland og Ingvar Lygren. Joh. 14, 1-11. MIDTi6. 
Takkoffer. Kirkekaffe Mini-KRIK.

søndag 24. april – 5. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 og 13:00  Konfirmasjonsgudstjeneste 
ved Günther Theiss og Bengt Norbakken. Joh. 17, 
6-11. Gospelkoret Abraham medvirker. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 

lørdag 30. april
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 og 13:00  Konfirmasjonsgudstjeneste ved Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken. 
Joh. 17, 6-11. Jostein Netland (sax) medvirker. Takkoffer 
til menighetsarbeidet. 

søndag 1. mai
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss og Harald 
Westermoen. Matt. 20, 25-28. GGjr. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Søndagsskole. Mini-KRIK. Kirkekaffe

torsdag 5. mai Kristi himmelfartsdag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss og Bengt 
Norbakken. Joh. 17, 1-5.
Takkoffer til menighetsarbeidet. Søndagsskole. Kirkekaffe

søndag 8. mai – søndag før pinse
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Ragnhild Fasseland. 
Joh. 16, 12-15. 
Takkoffer til menighetsarbeidet. Forbønn. Søndagsskole. 
Mini-KRIK. Kirkekaffe

søndag 15. mai – 1. pinsedag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Joh. 14, 23-29. Forsangere 
og band medvirker. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe

tirsdag 17. mai
Kl. 11:30 Familiegudstjeneste. Günther Theiss og 
Bengt Norbakken. Luk. 17, 11-19. Sandved skolekorps 
medvirker. Takkoffer til Sjømannsmisjonen.

søndag 22. mai - treenighetssøndag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl  11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss 
og Ingvar Lygren. Luk. 24, 45-48. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Søndagsskole, Mini.KRIK. Kirkekaffe.

søndag 29. mai – 2. søndag i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Ragnhild Fasseland 
og Ingvar Lygren. Joh. 3, 1-13. Gand Y’s Men deltar.
Søndagsskole. Mini-KRIK.Takkoffer til Y’s Men. 
Kirkekaffe.

søndag 5. juni – 3. s. i treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo og 
Bengt Norbakken. Skaperverkets dag. Gand kirkekor.
Takkoffer. Søndagsskoletur. Mini-KRIK. Kirkekaffe. 

søndag 12. juni – 4. s. i treenighetstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther Theiss og Bengt 
Norbakken. Matt. 9, 35-38. Avskjed med ungdomsledere. 
Forsangere og band medvirker . Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Forbønn.  Kirkekaffe.

søndag 19. juni – 5. s. i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  Günther Theiss og 
Bengt Norbakken. Takkoffer til menighetsarbeidet. Matt. 
18, 12-18. Kirkekaffe.

søndag 26. juni – 6. s. i treenighetstiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild Fasseland. 
Mark. 3, 13-19.

Julebygda kapell
søndag 13. mars – maria budskapsdag
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med nattverd. Ragnhild 
Fasseland. Luk. 1, 39-45. MIDTi 5/6. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
 
torsdag 24. mars – skjærtorsdag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. Joh. 
13, 1-17.

søndag 27. mars – 1. påskedag
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med dåp. Günther Theiss. 
Joh. 20, 1-10. Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt 
i Tyrkia. 

søndag 10. april – 3. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Ragnhild Fasseland. 
Mark. 6, 30-44. Takkoffer til menighetsarbeidet. 
Kirkekaffe.
 
torsdag 14. april
Kl. 19:00 Samtalegudstjeneste. Ragnhild Fasseland og 
konfirmantene

søndag 24. april – 5. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild Fasseland. 
Joh. 17, 6-11. Takkoffer. Kirkekaffe.

søndag 1. mai 
Kl. 11:00 Konfirmasjon. Ragnhild Fasseland. Matt. 20, 
25-28. Takkoffer til menighetsarbeidet.

søndag 15. mai -1. pinsedag
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd. Ragnhild 
Fasseland. Joh. 14, 23-29. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt i Tyrkia.

tirsdag 17. mai 
Kl. 11:00 Gudstjeneste. Ragnhild Fasseland. Luk. 17, 11-
19. Takkoffer til Sjømannskirken.

søndag 5. juni – 3. s. i treenighetstiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Ragnhild Fasseland. 
Mark. 10, 13-16. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

søndag 19. juni – 5. s. i treenighetstiden. 
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med nattverd. Ragnhild 
Fasseland. Matt. 18, 12-18. Takkoffer til Normisjonen. 
Grilling på Vidsynet.

Ganddalen menighet
lundehaugen ungdomsskole kl. 11.00 
Velkommen til kirkekaffe etterpå.

søndag 20.mars - palmesøndag
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. Joh. 12, 1-13.

søndag 3.april – 2. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. Joh. 20, 24-31.
Søndagsskole. 

søndag 17.april – 4. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. Joh. 14, 1-11. 
Søndagsskole. 

søndag 17.april – 4. søndag i påsketiden
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. Joh. 14, 1-11. 
Søndagsskole. 

søndag 1.mai
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. Søndagsskole.

søndag 15.mai – 1. pinsedag 
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo.

søndag 29.mai - godhet ganddal.
Fellesgudstjeneste i Sørbøhallen.

søndag 12.juni
Gudstjeneste med nattverd. Astrid Harbo. Søndagsskole. 
Aktiviteter og grilling etter gudstjenesten. 



midti0: *baby- og småbarnsang: Nye kurs 
starter onsdag 6. og torsdag 7. april.
Gand kirke onsdager fra 06.04. kl. 10.30-12.00. 
Ganddalen menighet, Lundegeilen 18, torsdager 
fra 07.04. kl. 10.30.-12.00. 
*Dåpskurs disse onsdagene i Gand kirke: 30.03., 
27.04., 25.05., 15.06.

midti5/6 Julebygda kapell: Faste- og påske-
verksted og kveldsmat
For 2010-kullet: Tirsdag 8. mars kl. 17.00-18.30
For 2011-kullet: Onsdag 9. mars kl. 17.00-18.30
Søndag 13.03. kl. 11.00: Familiegudstjeneste for 
begge kull. 

midti6: Kirkerottekurs for 1. klassinger 
15.-17.04. for 2009-kullet på Sandved, Stange-
land, Soma. Gand kirke

midti10: Kode b 
03.-04.06. for 2006-kullet i hele soknet. Gand 
kirke og Zulu, Vagleskogen

midti13: sKillZ – 7. klassinger i hele soknet
Fredag 29.04. Gand kirke. Fra kl. 15.00: pizza, 
undervisning og aktiviteter. De som ønsker det 
får også mulighet til å bli med på NIKKO eller 
ungdomsklubben der du bor og fortsette å gå på 
disse klubbene fremover mot sommeren.

info om alle tiltakene
www.gand.no  «MIDTi»

Medlemmer av Den Norske Kirke i Gand sokn vil 
motta invitasjon i posten 3-4 uker før MIDTi – 
arrangementer. Tilbudet er likevel åpent for alle 
barn/ungdom i aktuell aldersgruppe. 

Vær oppmerksom på at det kan komme endringer. 

Kontakt: margrete.borsand@sandnes.kirken.no  
Mobil: 48997125 

På Jr Nikko koser vi oss annenhver 
søndag! Klubben er for de som går i 
5. -7. klasse  og vi møtes i ungdoms-
salen i Gand kirke kl. 18-20 (de neste 
samlingene  er  3. april, 17. april og 
1. mai).  Alle er hjertelig velkommen! 
Nylig hadde vi karneval og er her et 
lite utvalg av de flotte kostymene! Vi 
er også på jakt etter voksne som kan 
tenke seg å være med som ledere 
(en gang i måneden).

JR NIKKO

Bjørg HelenHåkon og Tobias Olai


