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leder

Jeg går bare i kirken 
når det er jul
Året har tre årstider; påske, jul og 
sommer. Alt annet er krydder som byr 
på enkel variasjon i hverdagen. Påske er 
bortetid. Jul er hjemmetid. Sommer et 
sted midt imellom.

Man har ofte et ambivalent forhold til 
sommer, for både å reise vekk eller å være 
hjemme kan være belastende. Dessuten 
er det jo alltid for varmt og aldri varmt 
nok. Sommer handler svært lite om 
kirken og tro, men om pliktavkobling og 
overforbruk av forhåpentligvis oppsparte 
feriepenger. 

Årstiden som så absolutt handler om 
kirken og tro, er jul. Men jul kan fort 
bli preget av overforbruk den også, men 
denne gang av forhåpentligvis oppsparte 
skattepenger. Oppskriften på en typisk 
norsk jul er ett fedd familiedrama, en 
spiseskje tradisjoner som på død og liv 
ikke skal brytes, et kilo med gaver til 
barn, og et sørgelig antall gaver til de 
voksne. Kirken stiller opp med undervis-
ning til skoler og barnehager for å minne 
oss om hvorfor vi egentlig feirer jul, og 
det er nå alle som pleier å si «jeg går bare 
i kirken når det er jul» får sitt øyeblikk i 
rampelyset!

Så var det påsken da. 

Påskefjellet! Stå på langrennsski uten 
hansker på, kun iført ullskjorte og den 
lette skibuksa, solbriller og høy solfaktor 
på nesen. Lete etter snop i egg gjemt 
under sofaputen og bak utedoen. Slan-
kekuren legges på hylla, og appelsinen 
erstatter fem-om-dagen hver dag. Vi leser 
krim og løser påskenøtter.

Det er påsken som handler om kirken og 
tro mer enn noen annen. Jeg vil slå et slag 
for at enda flere sier «jeg går bare i kirken 
når det er jul og påske!»

«Jeg er påskeprest» var det en fin fyr som 
sa til meg en gang. Han mente at hans 
fokus var på Jesu død og oppstandelse, 
ikke på Jesu fødsel. Nåden og tilgivelsen, 
og troen på at Jesus reiste til himmels, 
som gir oss i dag en ro i troen på at noe 
godt venter oss når vi dør.

Jeg lurer på om det finnes sommerprester 
også? 

I Ganddalen menighet er det mye ak-
tivitet for tiden! To nye cellegrupper 
har blitt startet opp siden nyttår. De 
to gruppene består av småbarnsfam-
ilier, der herrene og damene møtes 
hver for seg annenhver onsdag. 

        Tekst: Sveinung Raustøl Slettebø

Det har vært kjekt å starte opp, og stemnin-
gen er god. Vi starter hvert møte med å spise 
god mat og småprater litt, før vi snakker om 
troen og livet. 

Cellegrupper i 
Ganddalen menighet

Fokuset er å bli godt kjent, dele både gode og 
vanskelig ting i livet, og å styrke troen gjen-
nom samtale og studier av kristendommen. 
Det er allerede kommet til flere i gruppene 
som ønsker å være med. Med andre ord er 
det nok ikke så lenge til gruppene kanskje 
må splittes opp i flere hvis denne pågangen 
fortsetter. 

Vi håper at flere vil komme, og ønsker alle 
som vil være med hjertelig velkommen. 

Godhet Sandnes

Hanne Bolstad, Daglig leder
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I februar var det Bibelmaraton i Sandnes kyrkje. Gjennom fire dagar blei det lese høgt 
frå Bibelen, heile Det nye testamentet. Representantar for 19 forskjellige menighetar og 
forsamlingar las med kvar sin stemme og på litt forskjellige språk gjennom 20 timar. Dei 
las historia om Jesus, om hendingar og dagar som har sett djupe spor. Spora er så djupe 
at me kvar påske les påskedrama og dei dramatiske dagane i Jerusalem.

Den første dagen
Første påskedag er dagen med historia sitt største vendepunkt: Jesu grav var tom!
Jesus hadde irritert og utfordra. Han hadde sett sinna i kok og skapt røre i folket og blant 
makthavarane. Men inga makt i verden var sterk nok til å rydde bort livets Mester, Jesus 
frå Nasareth. Ikkje død og pine. 

Heller ikkje seinare med  løver, bål, tortur, brende kyrkjer, likegyldighet, velstand, hån, 
satireblad og år med trakassering av kristne, søndagsopne-butikkar, ingen ting greier ta 
krafta frå Den første dagen og ein levande Jesus.

Den første dagen og Jesu tome grav er den kristne kyrkja sin største triumf og seier. 
Første påskedag feirar kristne kyrkjer over heile verden sigeren;

Deg være ære, Herre over dødens makt.

Den åttande dagen
Dette er dagen for alle tvilarane, usikre, spørjande og dei skeptiske. Dagen for alle dei 
som slit med å tru på Jesus/Gud. På den åttande dagen møter vi Tomas som har gitt mot 
og tru til mange av slektningane hans seinare. Det ser ut som om Tomas gjekk glipp av 
Den første dagen.
Han var ikkje saman med dei andre og kunne ikkje tru før han såg Jesus med eigne augo.
Den åttande dagen såg han den oppstadne Jesus med eigne augo, og han trudde det han 
såg.
Jesus sa til han: ”Fordi du har sett meg, trur du. Sæle dei som ikkje ser, og endå trur.”
Den åttande dagen opna augo hans for det som var umogeleg å tru, forstå og gripe. Han 
såg, trudde og ana noko av underet: 

Deg være ære, Herre over dødens makt!

Den evige dagen
Den første dagen sprengte døden sine krefter. Den skapte ei tru som prega og framleis 
pregar millionar av menneske. Den levande Jesus endra liva til mange.

Den første dagen opna ein ny dimensjon og sprenger grensene for fornuften og det me 
intellektuelt kan forklare. Den første dagen løftar blikket mot Den evige dagen og det 
evige livet. Den kristne kyrkja trur at Jesus verkeleg er Herre over dødens makt. Han 
stod opp frå dei døde og viste vegen vidare inn i evighetens verden. Dette vedkjenner vi 
kvar søndag: Eg trur på “Oppstoda av lekamen og det evige liv!”

I Bibelen sitt nest siste kapittel les me: 
«Eg såg ein ny himmel og ei ny jord…..
Sjå, eg gjer alle ting nye!»

Me ber med oss spora frå påskedrama.
Alle slags dagar kan me syngja:

Deg være ære, Herre over dødens makt.

God og velsigna påske til alle!

Ludvig Bjerkreim,  
Prost i Sandnes

Dagar som 
sette spor

20.-26. mai går Godhetsfestivalen av 
stabelen i Sandnes. 

Enkeltpersoner og grupper oppfordres til å 
sette av en eller flere kvelder til å vise praktisk 
godhet for noen som trenger det i byen vår. 
Hvor og hvem? 
Fremmøte skjer fra mandag 20. til fredag 26. 
mai kl. 18.00 på parkeringsplassen utenfor 
BådeOg-huset. Godhet Sandnes vil prioritere 
eldre, aleneforsørgere, innvandrere og ellers 
andre som trenger en hjelpende hånd. 
Hjelpe eller få hjelp? 
Vi trenger å få oversikt over både de som vil 
være hjelpere og de som har hjelpebehov.
Gå inn på https://sites.google.com/view/god-
hetsandnes og registrerer navn på hjelpere, 
eller hvilket oppdrag du trenger hjelp med.
Fest! 
Søndag 26. mai, kl. 15.00 blir det Godhetsfest 
for hele byen i Sandvedparken med bl.a. sang 
av Sandnes Soul Children og program for 
små og store. 

Arr. Menigheter og forsamlinger i Sandnes

Cellegrupper i 
Ganddalen menighet

Fra en samling for en cellegruppe med små-
barnsmødre. Damene og mennene møtes hver 
for seg annenhver uke, for å unngå barne-
vakt-problematikken. 

Godhet Sandnes
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        Tekst: Gatemagasinet Asfalt

Per lå på alle fire på en plattform på 
Ekofisk-feltet i Nordsjøen og jobbet med 
strømmen. Elektroingeniøren hadde arbeidet 
offshore i mange år, og stortrivdes med 
tilværelsen. Plutselig smalt det i ryggen, og 
han var ikke kar om å komme opp. Det ble 
sykestua neste, og kort tid etter ble han sendt 
til land. For godt skulle det vise seg – og slik 
startet en veldig negativ spiral for Per. 
– Knærne var utslitte, det samme var hoftene. 
Ryggvirvlene var nedslitte, og resultatet ble at 
jeg mistet helsesertifikatet og ikke fikk reise 
offshore mer, forteller Per. 
    Nederlaget var slående for en mann 
som trodde han hadde flere gode år igjen i 
yrkeslivet. Han ble uføretrygdet, noe som var 
vanskelig å svelge. 
– Det er tre år siden dette skjedde, og jeg må 
bare godta det. Men jeg synes det er vanske-
lig, for det var ikke dette jeg ville. Det at jeg 
ikke kunne jobbe mer ødela hele framtiden 
min, sier han. 

DRAKK I FRIPERIODENE
Alkoholen hadde allerede markert seg som 
en følgesvenn i Pers liv, men nå som han sto 
uten noe å ta seg til i hverdagen ble venn-
skapet ekstra sterkt. Arbeidet som elektroin-
geniør ga ham god inntekt, og han sier han 
misbrukte pengene han tjente.
– Så lenge jeg var ute i Nordsjøen ble det 
ingen drikking, men da jeg kom hjem, hadde 
jeg lange friperioder. For meg ble det for 
lenge med fire uker uten noe å gjøre. Når jeg 

Selger seg ut av ensomheten

nå satt der alene og hadde fri, var det lett å ty 
til flaska, sier han. 
    Det var kameraten Kjell som lokket ham 
med på Asfalts salgskontor i Sandnes. Kjell 
selger også Asfalt, og mente dette kunne være 
noe for Per. Om han ikke ville selge magasi-
ner, var det i alle fall godt miljø og mennes-
ker å treffe. 
– Jeg er sånn innstilt til ting at jeg i alle fall 
skal prøve å få det til, så jeg hoppet på og ble 
med Kjell og fikk hilse på byprestene. De var 
veldig imøtekommende, sier Per med et smil. 

MANGLET KJÆRLIGHET
Det er Bypresten som driver Asfalts 
salgskontor i Sandnes. Her følte Per seg 
velkommen, og ikke minst kjente han på en 
tilhørighet det var lenge siden han hadde 
vært borti. 
– Her er alle så imøtekommende, snille og 
kjærlige. Prestene har god erfaring med 
mennesker, og har jobbet lenge med å snakke 
med folk på gaten. Jeg føler meg trygg her, og 
det er varmt og godt, slår han fast. 

: Hadde du lite varme i livet ditt?
– Ja, det manglet jeg. Det er helt sikkert. Det 
og nestekjærlighet, og det sosiale rundt. Folk 
som går her ramler jo utpå, og det gjør jeg 
også. Men så er det mange fine dager og.

JOBBET HVER JUL
Offshorearbeid var i mange år beleilig for en-
somme Per, som syntes han ikke hadde noen 
å tilbringe høytider sammen med.
– Ofte byttet jeg skift med folk slik at jeg 

kunne jobbe jul og påske. Det var veldig greit 
for meg, for da hadde jeg en plass å være, og 
det var mye enklere med jul og nyttår når du 
var sammen med noen. Jeg har vært alene 
lenge, sier han. 
    Etter at han begynte å besøke Bypresten 
og ha Asfalt-salg som en liten jobb, opplever 
han at skuta har snudd. 
– Det er herlig å si at det har vært godt å stå 
opp om morgenen og vite at jeg har noe å 
gå til. Jeg velger selv om jeg vil ta med meg 
blader ut og selge, eller om jeg vil si nei. Van-
ligvis tar jeg med meg 20 blader og jeg gir 
meg ikke før de er solgt. Jeg kan være ganske 
sta, sier han og smiler lurt.

VÆRT ALENE LENGE
For en som var yrkesaktiv i en annen bransje 
enn salg i mange år, var det ikke så lett å 
bytte beite. Heldigvis har kundene tatt ham 
godt imot. 
– Det var rart å begynne å selge blader. Jeg 
visste at jeg ble kledd av og var åpen, og 
jeg følte meg naken. Men jeg lot det gå og 
prøvde igjen, og til slutt fikk jeg taket på det, 
forteller han. 
    Mange slår av en prat, og spør om hvorfor 
han selger Asfalt. Per svarer villig i vei, for 
han selger nemlig ikke blader fordi han er 
avhengig av inntekten. 
– Da svarer jeg at jeg selger blader fordi jeg 
har lyst. At jeg har vært alene så lenge, og 
det er ikke godt å være alene. Når jeg selger 
Asfalt, treffer jeg mange mennesker, akkurat 
som dem jeg snakker med nå.
Venner og nettverk kommer gradvis, men 
Per vokter seg samtidig for å gape over for 
mye. 
– Det er en del av miljøet her jeg må ta litt 
avstand fra for egen del, hvis ikke kan det gå 
galt. Hvis noen spør og vil ha meg med på 
fest, så ser jeg det som en utfordring. Jeg vil 
ikke bestandig. Da koser jeg meg heller alene 
med noe alkoholfritt, sier han. 

GODT Å BLI HUSKET
Per synes han kom seg i virke og ut i det 
sosiale i grevens tid. 
– Jeg satt i Stavanger og tenkte «hva gjør jeg 
nå»? og det som var trøsten var flaska. Jeg 
drakk og drakk på denne helsikes alkoholen. 
Det har ikke stoppet helt ennå, men jeg har 
mange flere fine dager nå enn jeg hadde før. 
 Nå har han fått fast adresse i Sand-
nes, og i forbindelse med at han flyttet inn 
i ny leilighet hadde ikke Per tid til å besøke 
Bypresten og Asfalt-kontoret på noen uker. 
Da han kom tilbake, fikk han en velkomst 
som gjorde voldsomt inntrykk. 
– De kom stormende mot meg her! Og så 
fikk jeg litt positiv kjeft. At det var på tide at 
jeg kom innom, at jeg var savnet. Og det er så 
godt å høre, altså. Det er så herlig!  

Per (63) jobbet heller offshore i høytidene, slik at han slapp å være 
alene. Før han fant Asfalt-salg var det lenge siden noen hadde sagt at de 
savnet ham, og etterlyst hans selskap. 

Per sammen med gateprest Günter.
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Anne Lise Ådnøy er klar på hva hun 
gleder seg aller mest til som Stavan-
ger bispedømmes nye biskop. – Til å 
treffe folk! Å besøke menigheter og 
høre hvordan situasjonen er rundt om 
kring. Det vet jeg gir meg mye å være 
stolt og glad for. 

        Tekst og foto: Tove Marie Sortland

17. mars ble Anne Lise Ådnøy vigslet i 
Stavanger domkirke. Hun har vært konsti-
tuert biskop i Ivar Brauts sykefravær, nå skal 
hun i gang med å være biskop «på ekta». Med 
ny og vakker bispekåpe, lilla skjorte og bispe-
korset på brystet skrider Anne Lise inn i rol-
len som åndelig leder for kirken i Rogaland. 
Men hun lar sjelden anledningen gå fra seg til 
å understreke at hun representerer folket, og 
at alle stiller likt for Gud.
– Jeg liker å forkynne det gode budskap om 
at Gud vil at alle skal bli frelst, og at Jesus har 
vist oss at Gud ikke gjør forskjell på folk, sier 
biskopen.
At hun ble vigslet med Kongen til stede, med 
stas og høytidelighet, kan synes i noe kontrast 
til Anne Lises mer beskjedne og nøysomme 
stil. Men selve vigslings-handlingen er hun 
glad for.
– Når jeg nå skal inn i en krevende lederjobb 
er det en trygghet å ha fått både Guds velsig-
nelse og kirkens velsignelse til den jobben. 

Åpne dører
Anne Lise Ådnøy (61) bestemte seg tidlig i li-
vet for å bli prest. Hun studerte teologi på TF, 
og var sokneprest i Edøy i Ytre Nordmøre fra 
1985-93. Hun har vært ungdomsprest og ka-
pellan i Hundvåg i Stavanger fra 1993-2003, 
sokneprest i St. Petri i Stavanger fra 2003-11 
og domprost i Stavanger fra 2011.
– Jeg går alltid inn til gudstjeneste fra døra, 
gjennom menigheten, fram til alteret, fordi 
jeg opplever at jeg er en representant for folk 
i menigheten, skrev Anne Lise om seg selv i 
presentasjonen til bispedømmerådet.  
Stavangers nye biskop sier hun vil jobbe for 
en åpen kirke, med Jesus i sentrum. I vigs-
lingsprekenen hennes er det den åpne døren 
inn til Guds hjerte som er hovedtema. At 
bispedøra i domkirken er den trangeste å gå 
gjennom, tar hun med seg som en melding til 
seg selv og alle kirkeledere med makt. 

– Folk er kirkens største ressurs, 
og vi trenger hele mannskapet 

En attraktiv Jesus
– Det viktigste for meg er at vi som kirke hol-
der dørene åpne, slik at vi ikke definerer folk 
ut. Og så må vi forkynne Jesus på en sånn 
måte at Jesus er attraktiv. At han får bety noe 
for dagene våre og livet vårt her. At vi forkyn-
ner at evangeliet faktisk er et gledes-ord! Det 
kan vi aldri få sagt tydelig nok. 
– Hvor er Gud i livene våre, hvor er det vi 
finner Ham?
– Jeg tror Gud er over alt. Jeg hadde eng gang 
en kalender med et foto av en sørafrikansk 
kvinneforening. De hadde sydd et stort 
banner de viste fram, der det sto: «We must 
be aware of Gods presence in everything». 
Dette slo inn over meg i 1980, og er bærende 
for meg fortsatt. Guds nærvær er over alt. 
Men så er det noe med det at vi ikke alltid er 
så tilstede. 
– Hva gjør du selv for å være tilstede?
– Jeg bruker noe tid på å reflektere, tenke og 
tømme tankene i stillhet. Jeg er en person 
som er nokså avhengig av stille pauser. De 
stille pausene kan jeg også ha når jeg går tur 
eller gjør helt andre ting.

Håp om rettferdighet 
På spørsmål om det er noe spesielt den nye 
biskopen drømmer om, må hun tenke seg 
godt om.
– Jeg har det så utrolig godt, så jeg tenker 
ikke at noen ting skulle vært annerledes for 
min del. Men jeg kan være med på Bibelens 
drøm om en rettferdig jord, uten smerte og 
sult og død.
– Hva gir deg håp?
– Alt som bidrar til større rettferdighet og 
mindre lidelse er med på å gi meg håp. Det 
kan være bare helt små ting, som jeg for ek-
sempel ser i interaksjon mellom to fremmede 
når jeg passerer dem. Eller det kan være 
det som Kirkens Nødhjelp gjør gjennom 
Fasteaksjonen, eller politiske vedtak som går 
i rett retning. 
Anne Lise Ådnøy tar over som leder i et av 

bispedømmene med aller mest kirkelig akti-
vitet. Hva som er Rogalands-kirkens fremste 
styrke er hun ikke i tvil om:
– Det er at det fortsatt finnes så mange som 
engasjerer seg på frivillig basis. Enten det er i 
den lokale kirken sitt menighetsarbeid, eller 
det er knyttet til organisasjoner. At det er folk 
som raust gir av sitt eget for at Jesus skal være 
kjent. Folkene er den største ressursen vi har. 
Og vi trenger hele mannskapet. 

– Jeg liker å forkynne det gode budskap om at 
Gud vil at alle skal bli frelst, og at Jesus har 
vist oss at Gud ikke gjør forskjell på folk, sier 
biskop Anne Lise Ådnøy. 
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Kirkevalg betyr bl.a. at nytt 
Menighetsråd i Gand skal velges. I 
den anledning har redaksjonen be-
hov for å redegjøre for «folk flest» 
hva et slikt valg innebærer, og hva 
Menighetsrådet faktisk gjør!
Det er kirkevalg (8. og) 9. septem-
ber 2019. Kanskje skal du stille til 
valg? 
Du er invitert til å være med på å 
skape framtidas kirke! Det er din 
kirke.

         Av: Hanne Bolstad

Hva er Menighetsrådet?
Menighetsrådet kan på enkelt vis sammenlig-
nes med et styre i en hvilket som helst orga-
nisasjon. Hvert råd sitter i fire år, og nytt råd 
velges når det er kirkevalg. Kirkevalget pleier 
å være samtidig som kommunevalg. 
I Gand har vi rådsmøter omtrent én gang i 
måneden, og ca. ni møter pr år. 
Gand menighetsråd har åtte faste medlemmer 
og fem varamedlemmer. Av disse åtte har vi 
en leder, en nestleder, fellesrådsrepresentant, 
sokneprest, representanter i Ganddalen og 
Julebygda, en representant i Trosopplærings-
utvalget og en i økonomiutvalget. I tillegg er 
daglig leder med i møtene som referent.
Hvem kan være med?
Når nytt menighetsråd skal velges, har vi en 
anominasjonskomite som jobber med å skaffe 
navn til valglisten. Årets nominasjonskomite 
består av Elin Gjerde Skoge, Tommy Volden 
og Birger Lindtjørn. 

«Tilstede» har snakket med Elin Gjerde Skoge 
om nominasjonsprosessen. Elin kan fortelle 
at det har vært en ganske krevende oppgave 
å finne kandidater. Spesielt vanskelig har det 
vært å få kvinner til å stille til valg! 
  - Det er vårt alles ansvar at vi har et oppegå-
ende menighetsråd, og det å sitte i et slikt råd 
er en nyttig erfaring å ta med seg.
Hvor mange trenger dere? 
- Det beste hadde vært å få ei liste med ca. 20 
navn slik at det blir et reelt valg for de som 
skal stemme, men slik det ser ut nå tror jeg 
ikke vi greier å finne så mange.

Dere ringer til folk og ber dem være med 
på valglistene. Hva spør dere om når dere 
ringer? 
- Vi prøver å ha ei positiv innstilling, og vi 
svarer på spørsmål. De som vil kan få tid til å 
tenke seg om, og så tar vi kontakt på ny etter 
ei stund.

Det er Kirkevalg i september!

Kan vi skrive noe om kandidater som har 
sagt de stiller til valg? 
- Nei. Vi har valgt å ikke gå ut med navn 
ennå. Vi er ikke i mål med arbeidet, så vi tror 
det kan bli litt forstyrrende å gå ut med navn 
nå. Pr i dag har vi fått ja fra åtte personer, så 
vi trenger at minst fem til svarer ja.

Hvem er det som kan stille til valg? 
- For å stille til valg må en være medlem i 
Den Norske Kirke. Videre må en være fylt 18 
år i løpet av dette året. Vi har behov for ulike 
typer mennesker i menighetsrådet, så folk må 
ikke være så redde for å være med! Dersom vi 
skal ha likestilling mellom kjønn i tillegg, må 
kvinnene faktisk svare ja på slike utfordringer.

Oppfordringen er herved gitt.

Etter samtalen med nominasjonskomiteen, 
har vi hørt med nåværende medlemmer av 
menighetsrådet, for å få vite hva de synes er 
Menighetsrådets viktigste oppgaver: 
Utfordrende og lærerikt

Det overordnede målet er å fremme kristent 
arbeid i soknet og gjøre kirken til et sted en 
har lyst å oppsøke. For å oppnå dette, er vi 
avhengige av engasjerte frivillige. 

En av de viktigste oppgavene til menighets-
rådet vil være å legge en struktur for måten 
menigheten blir organisert, og til beste for 
de som bor i soknet. Vi legger til rette for en 
åpen kirke der mennesker kan bli kjent med 
Jesus.

Økonomi og strategi
Menighetsrådet holder oversikt over økonomi 
og aktiviteter i menigheten, samt setter kurs 
og legger prioriteringer på hva man skal satse 

på. Menighetsrådet har utarbeidet en strate-
giplan for at Gand kan være Tilstede, være 
utadvendt, inkluderende og tydelig i bydelene 
og mot alle som søker et menighetsfellesskap. 
 - Menighetene våre er viktige for alle men-
nesker i alle aldre. Vi vil at alle unge, voksne 
og eldre skal kjenne at her er gode fellesskap 
der det er plass til alle, og der alle er velkom-
ne som de er.
Hva har medlemmene likt best?
Det har vært fire spennende år i Gand me-
nighetsråd, og medlemmene oppsummerer 
tiden slik:
 - Blitt kjent med nye personer, både ansatte 
og frivillige, og folk man ellers ikke naturlig 
ville fått kontakt med.
 - Blitt godt kjent med det allsidige arbeidet 
som drives i soknet, og i kirkens indre liv. 
 - Har bidratt med å utforme planer og fokus-
områder fremover. Det har vært spennende 
og utfordrende å ta del i strategiarbeidet. 
 - Det oppleves meningsfullt, og det har be-
tydning for folk i menighetene våre. 
 - Muligheten til å arbeide med tiltak og 
planer for hvordan vi møter utfordringer, og 
hvordan vi lykkes med å bli et fellesskap for 
flere.

Mer enn du tror
I Den norske kirke er det rom for mange 
meninger, men vi står sammen om troen på 
Gud. I trosfellesskapet er det rom for mer enn 
du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer 
enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet med 
gudstjenester, omsorg for utsatte mennes-
ker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og 
ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om 
skaperverket og mye mer, vil du oppdage et 
mangfold av mennesker og tjenester. 
Hvordan vil du kirken skal være? 
Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget.
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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

Du husker kanskje at vi i forrige blad 
ble bedre kjent med sykehuspresten 
Kjetil Moen med det fine skjegget! 
Kjetil sendte stafettpinnen videre til 
Kjell-Steinar Bakkene med følgende 
begrunnelse: Kjell-Steinar velger stort 
sett sykkelen, og bidrar på den måten 
til et mykere trafikkbilde og en grønnere 
bydel.

Vi har bedt syklende Kjell-Steinar om 
å fortelle oss mer om seg selv. Han vil 
blant annet at vi skal bli flinkere til å 
snakke om hvor godt vi har det, og bli 
mer takknemlige!

Kva jobbar du med, og kvifor?
I mange år har eg hatt to jobbar, heldig som 
eg er. Den eine er i et firma som arbeider 
med fjernstyrte miniubåtar, kor eg har hatt 

Kjell-Steinar Bakkene 

mange spennande oppdrag. I den andre 
jobben er eg engasjert i planlegging og gjen-
nomføring av ulike arrangement for bedriftar 
og organisasjonar - mellom anna har eg vore 
med på å lage midlertidig park på Ruten og 
ei stor flott sandstrand utanfor kulturhuset.

Kven ville du helst spandert ein is på, og 
kvifor?
Blant dei som bur i bydelen vår ville eg span-
dert ein is på Reidar Møller. Han er positivt 
interessert i mangt og mykje, engasjerer 
seg i mange lokale tiltak og har alltid tid til 
ein drøs når vi treffest i gata vår. Men isen 
spanderer eg for at han kvart år får meg og 
trimgjengen min til å ta Idrettsmerket - han 
gjev seg ikkje før vi har klart det.

Kvar i verda vil du reise tilbake til, og 
kvifor?
Eg er så heldig at eg ved fleire høve har fått 
besøke den nordlege delen av India. Eit 
fantastisk område med gjestfrie og hyggelege 
folk, og nydeleg mat. Eg reiser gjerne tilbake 
dit.

Kva skulle du ønske at det blei snakka meir 
om?
Det seiest at vi blir meir av det vi snakkar 
om. Difor skulle eg ønske at vi, meg sjølv 
inkludert, litt oftere stakk fingeren i jorda og 
snakka meir om kor godt vi har det i vår ves-
le krok av verda, slik at vi blei meir takksame.

Kva gjer du når du skeier ut?
Når eg skeier ut, slår eg meg skikkeleg laus på 
dansegolvet saman med gode vener - til pop, 
rock eller diskomusikk.

Kven sender du stafettpinnen vidare til?
Han går til Anlaug Maria Hausken - eg er 
imponert over hennar langvarige engasje-
ment som uniformsansvarleg i Sandved sku-
lekorps, alltid like blid og imøtekommande. 

Hver søndag sitter en frivillig medarbei-
der på et kontor i Gand kirke og mottar 
telefoner fra personer som ønsker å få 
skyss til gudstjenesten. Denne tjenesten 
kaller vi kirkeskyss. 

        Tekst og foto: Hanne Bolstad

Kirkeskyss koster 20kr som betales til 
sjåføren. Gand kirke tilbyr kirkeskyss alle 
søndager unntatt i skolens ferier. 

Forhåndsbestilling
Denne våren ønsker vi å prøve ut en ordning 
med forhåndsbestilling av kirkeskyss. 
Dersom du ønsker kirkeskyss en søndag, 
må du ringe til Margrete på nr. 51 60 38 49, 
og du må ringe senest kl. 13 torsdagen før 

Kirkeskyss
gudstjenesten, for å bestille sjåfør.
Denne prøveordningen trer i kraft fordi det 
har vært svært lavt behov for kirkeskyss de 
siste månedene. 

Takk, sjåfører!
Tusen takk til alle som er gode til å ta med 
seg naboer eller bekjente som trenger 
skyss! Vi ser ofte at eldre eller andre som 
har behov for skyss, får sitte på med noen 
opp til kirken. Dette varmer og gleder! Slik 
kompis-kjøring er både miljøvennlig og 
menighetsvennlig. 

Vi oppfordrer alle til å holde øyne og ører 
åpne, for å se om det er flere som trenger 
noen å sitte på med.
Ring 51 60 38 49 og bestill kirkeskyss, 
senest kl. 13 torsdagen før gudstjenesten.
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se vår hjemmeside www.gand.no for se-
mesterprogram for de ulike aktivitetene.

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Datoer for våren: 25.april og 23.mai kl. 18.30-
20.00.Kontaktperson: 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.
23.mai blir det tur for eldre til den grønne lands-
byen, Randaberg. 
Egen påmelding til Magne diakon

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. 

nikodemus kro (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 vår: 12. og 26. april. Kontakt diakon Magne 
Bjåstad.

sorggrupper 
Gand samarbeider med andre menigheter om 
støttegrupper for voksne. Grupper for de som har 
opplevd samlivsbrudd starter i februar 2019. Kon-
takt diakon Magne Bjåstad om du er interessert!

internasjonal Cafe
Hver onsdag på BådeOg, Oalsgt.2 kl. 16-18. Billig 
middag, gode samtaler. Se facebook «Internas-
jonal Cafe Sandnes

internasjonal gruppe for kvinner og barn 
Internasjonal gruppe for kvinner og barn:
Vel møtt til kirkestuen 9. mai og 6. juni kl.17-19. 
Kontaktperson Ragnhild Mestad 404 06 012

Etter 50 år som medlem i Kirkeringene 
er det nå en del eldre damer som har satt 
sluttstrek for sitt engasjement. For å fortsette 
med julemessen, trengs det ganske mange 
frivillige og bidragsytere - både på selve 
dagen, men også på litt i forkant. Oppgavene 
er mange og varierte. 

Julemessen har i en årrekke vært en stor 
møteplass i Gand menighet. En møteplass 
på tvers av tro, liv og virke. En møteplass 
for alle som er innom kirken til hverdags, 
og for alle som bruker kirken til treffpunkt 
på julemessen. Vi møtes over en kaffekopp, 
gode smørbrød og kaker i kaféen, og prøver 

Har du lyst at det fortsatt skal arrangeres julemesse i Gand kirke?

Vi håper du svarer ja på dette spørsmålet.
å vinne fine gevinster på åresalget, lotteriet 
og på familiemøtet.

Det er lenge til jul, men tiden går fort. Neste 
julemesse skal finne sted lørdag 30. novem-
ber.Vi hører svært gjerne i fra dere som har 
lyst til å være med i dette kjekke arbeidet.

Kontakt:
Leder i kirkeringsutvalget   
Berit Myklatun: Mob: 416 15 013  
E-post: berit@blaasen.com

Kasserer i kirkeringsutvalget
Berit Haugstad: Mob: 907 61 490



støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet

- Lura Trykkeri

- Sigmund Håland

- Lege Vidar Øksnevad

- Aarrestad Blomster

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård

Fellesgudstjeneste første påskedag
Søndag 21. april, bedre kjent som Første 
Påskedag, er det høytidsgudstjeneste i soknet 
vårt. 
Da samles soknet i storstuen i Gand. Det er 
viktig at stormenigheten samles, og dette er 
den beste dagen i året å feire gudstjeneste 
sammen. 
Ganddalen, Gand og Julebygda menighet 
feirer denne gudstjenesten sammen i Gand 
kirke. 

Dugnad i kapellet torsdag 25. april kl. 17.00
Torsdag 25. april kl.17.00 er det dugnad i 
kapellet. Vi gjør i stand til nasjonaldag og 
konfirmasjon. Det er flott hvis så mange som 
mulig kan være med på dugnaden. Det er 
noe å gjøre for store og små. 
Vi bestiller pizza! 

Familiefest Malmheim bedehus 17.mai 2019 
kl 19.00 
Festtaler Terje Bjørntvedt, underholdning og 
bevertning. Inngangspenger voksne kr 150,- 
barn gratis.

Dametreff i kapellstovå 22.mai 2019
Eventuelt utflukt.

Salmetime i kapellstovå 29.mai 2019 
kl. 18.00
Salmetime med någe attåt! Vi synger salmer 
fra Norsk salmebok. Ledelse: Per Sigmund 
Rettedal. Velkommen med eller uten stem-
me! Kveldsmat serveres.

Familiegudstjeneste, Avskjed med kapella-
nen, samt Valg av målform 16. juni 2019

Valg av målform i 
Julebygda kapell
Under gudstjenesten søndag 16. juni 
blir det avskjed med Kapellan Kristine 
S. Kristiansen. Hun slutter som prest 
i Gand sokn og flytter til Østlandet. 
Samtidig som vi sier takk for nå til 
Kristine skal vi også feire familieguds-
tjeneste! Dette blir den siste guds-
tjenesten før sommerferien. 

Etter gudstjenesten inviteres menig-
heten til avstemming om hvilken 
skriftlig målform som skal brukes i 
kapellet. Mer info om denne avstem-
mingen kommer på hjemmeside og 
facebook. Følg med.

Dette skjer i Julebygda

Under gudstjenesten søndag 16. juni blir det 
avskjed med Kapellan Kristine S. Kristiansen. 
Hun slutter som prest i Gand sokn og flytter 
til Østlandet. Samtidig som vi sier takk for 
nå til Kristine skal vi også feire familieguds-
tjeneste! Dette blir den siste gudstjenesten før 
sommerferien. 
Etter gudstjenesten inviteres menigheten til 
avstemming om hvilken skriftlig målform 
som skal brukes i kapellet. Mer info om den-
ne avstemmingen kommer på hjemmeside 
og facebook. Følg med.

Konfirmant for 50 år siden? Da er du gull-
konfirmant 6. oktober!
I Julebygda har vi en gudstjeneste hvor 
vi markerer gullkonfirmantene. I 2019 er 
datoen satt til 6. oktober. Hold av dagen. 
Bygdekvinnelaget lager til kirkekaffe og 
pynter kirken.
Dersom du er gullkonfirmant i 2019, ta 
kontakt med kirkekontoret i Gand. Det er 

viktig å merke seg at gullkonfirmantene selv 
må lage en komite og invitere sine medkon-
firmanter. Kirkekontoret kan hjelpe til med å 
gi kontaktinfo til komiteen. 
Merk at det ikke sendes ut en personlig 
invitasjon fra kirken, dette på grunn av at det 
er vanskelig å finne alle via gamle kirkebøker 
mtp endring av navn osv. Men vi håper alle 
kan komme, og gleder oss stort til et flott 
jubileum.

Julebygda menighet åpner for dåp på tilnær-
met alle gudstjenester.
Velkommen til å døpe barnet ditt i Julebygda 
kapell. Her skal det være plass for dåp tilnær-
met alle gudstjenester, bortsett fra julaften, 
Lys Våken, konfirmasjonsgudstjeneste ol. Vi 
er takknemlige og glade for alle barna som 
døpes i kapellet hvert år. 
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Søndag 2. juni – Søndag før pinse  Joh. 16, 12-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tracy 
Rishton. Takkoffer til Normisjon

Søndag 9. juni – Pinsedag Joh. 14, 23-29
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Astrid Harbo. Takkoffer til egen menighet

Søndag 16. juni – Treenighetssøndag Apgj. 
17, 22-34
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo. Ungdomskoret GG. Tema: Ungdom. 
Takkoffer til ungdomsarbeidet

Søndag 23. juni – 2. s. i treenighetstiden 
Joh. 3, 1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Avskjed for 
Kristine Skree Kristiansen. Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 30. juni – 3. s. i treenighetstiden 
Mark. 10, 13-16
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tracy 
Rishton. Lærernes Misjonsforbund deltar og 
mottar offer.

Fra 7. juli til 11. august er det gudstjenester 
hver søndag kl. 11. Nattverd i partallsukene. 
Takkoffer til egen menighet.
 
Søndag 18. aug. - 10. s. i treenighetstiden 
Mark. 11, 25-26
Kl. 11.00 Oppstartgudstjeneste. Dåp. Takkoffer til 
barne- og ungdomsarbeidet.

Søndag 25. aug. -  11. s. i treenighetstiden 
Joh. 8, 31-36
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Presentasjon av 
konfirmanter. Takkoffer til misjonsprosjekt.

Søndag 1. sept. -  12. s. i treenighetstiden 
Joh. 4, 27-30. 39-43
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Takkoffer til 
egen menighet.

Søndag 8. sept. - 13. s. i treenighetstiden 
Apgj. 6, 1-7
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tema: 
Grupper. Takkoffer til Crux.

Søndag 15. sept. – Vingårdssøndag Matt. 
19, 27-30
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. MIDTi4 
Utdeling av barnebibel. Takkoffer til egen 
menighet.

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

Skjærtorsdag 18. april  Joh 13, 1-7
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen.
Takkoffer til egen menighet.

Søndag 21. april – 1. Påskedag 
FELLESGUDSTJENESTE i Gand kirke

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 51 60 38 49 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 14. april – Palmesøndag. Joh 12, 1-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Kristine Skree 
Kristiansen. GG mini og GG junior.
Takkoffer til egen menighet.

Skjærtorsdag 18. april  Joh 13, 1-17
Kl. 20.00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen. Maria Karpinets (obo)
Takkoffer til egen menighet.

Langfredag 19. april  Matt 26, 30 -27,50
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Astrid Harbo. 
Instrumentalist

Søndag 21. april – 1. Påskedag. Joh 20, 1-10 
Kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med 
nattverd. Astrid Harbo. Gand kirkekor og 
instrumentalister.Takkoffer til Stefanusalliansen.

Søndag 28. april – 2. søndag i påsketiden. 
Joh 20, 24-31
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp og 
nattverd. Astrid Harbo. Søndagskolen deltar. 
Takkoffer til egen menighet.

Lørdag 4. mai – Joh 20, 24-31
Kl. 11.00 og 13.00 Konfirmasjon. Kristine Skree 
Kristiansen. Ungdomskoret GG. Øivind Lapin 
Larsen, trompet. Takkoffer til ungdomsarbeidet.

Søndag 5. mai  – 3. søndag i påskeetiden. 
Mark. 6, 30-44
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo. 
Takkoffer til Y’s men

Søndag 12. mai  – 4. søndag i påskeetiden. 
Joh. 14, 1-11
Kl. 11.00 Konfirmasjon. Astrid Harbo. 
Gospelkoret Abraham. Takkoffer til 
ungdomsarbeidet.

Fredag 17. mai – Grunnlovsdagen, 
Luk. 17, 11-19
Kl. 11.30 Gudstjeneste. Astrid Harbo. Sandved 
skolekorps.Takkoffer til Sjømannskirken.

Søndag 19. mai – 5. s. i påsketiden 1. Kong. 
8, 12-13, 27-30
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tracy 
Rishton. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 26. mai - 6. s. i påsketiden Matt. 6, 7-13
Kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. Astrid Harbo. 
Gand kirkekor. Takkoffer til misjonsprosjekt.

Torsd.  30.mai –  Kristi Himmelfartsdag 
Joh. 17, 1-5
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tracy 
Rishton. Takkoffer til egen menighet

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 5. mai – 3. s. i påsketiden Mark 6, 
30-44
Kl. 11.00 Konfirmasjon. Kristine Skree 
Kristiansen.Takkoffer til egen menighet.

Fredag 17. mai - Luk. 17, 11-19
Kl. 11.00 Gudstjeneste. Kristine Skree 
Kristiansen. Takkoffer til misjonsprosjekt.

Søndag 19. mai – 5. s. i påsketiden 1. Kong. 
8, 12-13, 27-30
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Dåp, nattverd. 
Kristine Skree Kristiansen. MIDTi6 Kirkerottene. 
Siri Ueland Chancy. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 2. juni – Søndag før pinse 
Joh. 16, 12-15
Kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd. Tracy 
Rishton. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 16. juni – Treenighetssøndag Ap.gj. 
17, 22-34
Kl. 11.00 Familiegudstjeneste og 
sommeravslutning. Dåp. Avskjed for Kristine 
Skree Kristiansen. Valg av målform etter 
gudstjenesten. Takkoffer til misjonsprosjekt

Søndag 25. august – 11. s. i treenighetstiden 
Joh. 8, 31-36
Kl. 11.00 Oppstartgudstjeneste. Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 8. september – 13. s. i 
treenighetstiden Apgj. 6, 1-7 
Kl. 11.00. Gudstjeneste med presentasjon av nye 
konfirmanter. Takkoffer til KRIK Julebygda.

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 14. april – Palmesøndag. Joh 12, 
1-13, Tracy Rishton

Søndag 21. april – 1. Påskedag 
FELLESGUDSTJENESTE i Gand kirke 

Søndag 28. april – 2. søndag i påsketiden. 
Joh 20, 24-31, Tracy Rishton. 

Søndag 12. mai  – 4. søndag i påskeetiden. 
Joh. 14, 1-11, Sigve Ims

Søndag 26. mai - 6. s. i påsketiden Matt. 6, 
7-13, Tracy Rishton. 

Søndag 18. aug. -10. s. i treenighetstiden 
Mark. 11, 25-26, Tracy Rishton. 

Søndag 1. sept. -  12. s. i treenighetstiden 
Joh. 4, 27-30. 39-43, Tracy Rishton. 

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

Kristine Skree Kristiansen
Kapellan
E-post: kk525@kirken.no
51 60 38 58 / 959 91 999

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: 
Hennie Ravndal Grønnerød
Mia Hellerud
Max Emil Åsland-Hansen
Sophia Åsland-Hansen
Simon Ungar Larsen
Sanna De Haas
Olivia Bærheim Andersen
Sophia Vien-Amdal
Elias Voldsund
Sonja Holstein Bull
Mila Lyngstad Martinsen
Tilde Tveit
Emily Storevik Rege

Hedda Stokkeland Lorentzen
Sara Stokkeland Lorentzen
Pia Simonsen Bjørnsen
Oliver Birkeland Stangeland
Tiril Rangen Sande
Astrid Damsgård Langeland
Anthony Nilsen

Kristian Hjorteland Lie

Døde: 
Gunvor Bakke
Thorleif Rossavik
Bergljot Todnem
Else Marie Rørvig

Aud Reidun Egelid
Kurt Henning Haga
Jens Meland
Solveig Brunes
Dagrun Oline Heigre
John Reidar Bellika
Rasmus Hetland
Kurt Arild Søiland
Sven Soma
Grete Hansborg Pettersen
Klara Teig Lunde
Johan Lima
Sigurd Emil Kolnes

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 25. mars. og 

utgivelse 8. april.
 www.Gand.no

redaksjonskomite: : Øystein Bjaanes Lemvik, 
Elin Wetås Jara, Hanne Bolstad.

forsidefoto:  Astrid Harbo

Bankgirokonto: 3250.07.05093

Salmetime med någe attåt 
29.05. kl. 18
Kapellstovå, Julebygda kapell. Vi synger salmer fra Norsk salmebok
Ledelse: Per Sigmund Rettedal Velkommen med eller uten stemme!
Kveldsmat



Trosopplæring «MIDTi» 2019
MIDTi0: Babysang: Julebygda mandager fra 
18.03. - 20.05. Ganddalen onsdager fra 24. 
april. Gand kirke fra 04.09.
Dåpsamlinger: ca. siste onsdag i måneden, kl. 
18.00 - 19.30 i kirkestua. 

MIDTi2: Samling i sept. for 2017-kullet. 
Sammen med Åpen familie. Dato ikke 
bestemt.
      
MIDTi3: Sprell levende-samling med 
søndagsskolen i Gand, for 2016-kullet. 22. 
september. 

MIDTi4: 4-årsfest: Ganddalen 25. og 28. 
april. Gand kirke 12. og 15. sept. 

MIDTi6: Kirkerottekurs for 1.klassinger. 
Julebygda kapell fra 30.april. 

MIDTi9: Amigos for 4. klassinger, 28. sep-
tember i Gand kirke. 

MIDTi10: Kode B 24.-26. juni, Gand kirke 
m.m. for 2009-kullet i hele sognet.

MIDTi11/12: Lys Våken for 2008-kullet. 
Ganddalen 14.-15. september. 

MIDTi13: Skillz i Gand kirke 26. april, for 
7.klassinger i hele sognet + NiKKO ungdom-
sklubb i Gand kirke, fredager kl. 20.00-23.30.

For mer informasjon om tiltakene og påmel-
ding: www.gand.no./MIDTi.
Tilbudene er åpne for alle barn/ungdom i 
aktuell aldersgruppe.

Denne våren startet Gand 
menighet et uformelt 
Møtepunkt i kirka. 
Én søndagskveld i måneden 
er dørene åpne for alle og 
enhver som har lyst på en 
kveld hvor en treffer andre 
voksne for en drøs, og for 
å få litt input i livet rundt 
aktuelle temaer. 
Formatet er uformelt
Møtepunkt er et møtekonsept med bra 
musikk og et aktuelt og livsnært tema. Det 
vektlegges å ha god tid etter samlingen, til 
å treffe hverandre og snakke sammen over 
kveldsmat. 

Musikken på Møtepunkt har høy kvalitet, og 
til nå i vår har husbandet Gandsemblet vært 
med på hver samling. 

VÅRENS NYKOMMER: MØtepunkt

Kom på Møtepunkt
Følgende søndager er du velkommen til Mø-
tepunkt, kl. 20.00 i kirkerommet i Gand kirke:
 
12. mai: Tema: Frihet – fra eller til? Er frihet 
et ubetinget gode?
 

1. september: Tema: Ytringsfrihet og religi-
onsfrihet under Tyrkias president Erdogan. 
Vi får besøk av den kristne pastoren Ramazan 
fra Antalya, som deler refleksjoner og erfarin-
ger rundt sitt virke i Tyrkia.

Gandsemblet er med og spiller fengende rytmer på Møtepunkt.


