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Gand menighetsråd 2019
Gand menighetsråd, frem til Kirkevalget:
Oddny Bilstad
Dorthe Tronstad
Astrid Harbo
Geir Mykletun
Sølvi Vigesdal
Oddmund Nordgård
Birger Lindtjørn
Per Andreas Harestad
Tommy Volden
Arve Oftedal
Svein Oddvar Netland
Øystein Lemvik

- Leder
- Nestleder
- Sokneprest
- Representant i Fellesrådet
- medlem
- medlem
- medlem
- medlem
- varamedlem
- varamedlem
- varamedlem
- varamedlem

NYE Gand menighetsråd 2019-2023:
Arve Oftedal
Astrid Falck Olsen
Astrid Harbo
Ole Tørring
Tormod G. Rossavik
Thomas G. Gardum
Kjetil Tjessem
Ragnhild Mestad
Brage Martin Norbakken
Hilde Seglem
Erlend Mjølsnes
Arne Jonassen
Judith Berdinessen
Estelle Pettersen

- Leder
- Nestleder
- Sokneprest
- medlem og representant i Sandnes Kirkelige Fellesråd
- medlem og vararepresentant i Sandnes Kirk. Fellesråd
- medlem og representant i Ganddalen menighetsutvalg
- medlem og representant i Julebygda menighetskomite
- medlem
- medlem
(fratrer rådet fra feb. 2020)
- varamedlem (fast medlem fra feb.2020)
- varamedlem
- varamedlem
- varamedlem
- varamedlem

Menighetsrådets arbeid i 2019:
Menighetsrådet i Gand hadde seks møter i 2019, før Kirkevalget i september, og behandlet 43
saker. Det nye menighetsrådet rakk å ha to møter og 14 saker før vi gikk over til et nytt år.
Menighetsrådet har hatt fokus på videreføring og gjennomføring av strategiplanen som ble
utarbeidet i 2017. I tillegg har mye tid gått med på å forberede Kirkevalget. En god
nominasjonskomité fant 13 kandidater til valglisten, og valgdagen gikk fint for seg.
Den gledelige menighetsveksten i Ganddalen har blitt viet mye oppmerksomhet, og rådet har
hatt oppe saker om bl.a. ressursfordeling av kirkemusiker og diakon. Det blir veldig kjekt å se
hvor snart kirkebygget på Ganddal / Sørbø står klart. I løpet av høsten 2019 ble det ansatt ny
prest med 100% stilling i Ganddalen, Nadine Vaagen, som skal starte i august 2020.
Ganddalen har fått mange glade givere, og håper å ansette en ungdomsarbeider i 2020.
Menighetsrådet har vært delaktige i ansettelse av vår nye kapellan Håvard Høie, som startet i
august. Han har Julebygda kapell, menighetsgrupper og familiearbeid som hovedfokus.
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Besøk i rådsmøtene har fortsatt, og de som har vært innom er bl.a. Trosopplæringsutvalg,
Barne- og ungdomskomite, Kirkemusikk, familiefokusgruppe og Ganddalen Menighetsutvalg.
Misjonsprosjektet i Gand menighet er fortsatt Stefanusalliansen og menigheten i Antalya,
Tyrkia. Nytt Menighetsråd har blitt oppfordret til å ha fokus på misjon og vurdere nytt
misjonsprosjekt.
Rådsmedlemmer gjennomførte vår/sommeren en postkasseaksjon i nye byggefelt, med
informasjon om Gand og Ganddalen. Både besøkstall i gudstjeneste og Givertjenesten har gått
noe opp i 2019, noe vi gleder oss over og er svært takknemlige for.
Menighetsrådets satsningsområder framover
I 2020 vil vi fortsatt holde fokus på strategiplanen, men denne skal revideres i løpet av våren.
Givertjenesten og andre inntekter må fortsatt styrkes for å ha økonomisk mulighet til å
opprettholde arbeidet for barn og ungdom på dagens nivå.
Vi venter på avklaring hos Sandnes Kommune i forhold til eierskap av parkeringsplassen, og
følgelig utbedring av denne. Ferdigstilling og eventuell ombygging av atriet mellom kirken og
kontorbygg utredes.
Økonomi 2019:
Offer på gudstjenester:
Totalt i hele Gand sokn ble det gitt kr 901.863,- i offer. Det er 8% mer enn året før.
Av dette gikk 421 945,- til egne menigheter, og kr 479 918,- til andre organisasjoner.
Diverse:
Til trosopplæring fikk vi tilskudd fra staten på 1.262.000kr.
(2018: 1.227.000 kr)
Konfirmantenes fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp 86.072 + Vipps 46.000kr (2018: 104.800 kr)
Fast givertjeneste:
Faste givere bidrar til stabil og forutsigbar økonomi for menigheten, og er med på å lønne
barne- og ungdomsarbeidere som gjør et enestående arbeid.
Fast givertjeneste i 2019 ble fordelt slik:
Gand menighet:
849 398 kr
Ganddalen menighet: 505 281 kr
Julebygda menighet: 48 000 kr

(2018: 809 067 kr)
(2018: 320 965 kr)
(2018: 43 600 kr)

Menighetsrådet vil takke alle som har bidratt med gaver og tjenester!
Dersom du vil være med å støtte menighetsarbeidet, gå til www.gand.no/givertjeneste
Driftsregnskap 2019:
Totale driftsutgifter: 5 143 660 kr
Totale driftsinntekter: 5 569 334 kr
Brutto driftsresultat:
425 674 kr
+ 39 534 kr renteinntekter

(2018: 7.101.199 kr).
(2018: 5.025.029 kr)

Samlet sett gir dette et positivt årsresultat på 465 208 kr

(2018: -2 041 064)
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Staben
I Gand fikk vi ny kapellan Håvard Høie i august, etter at Kristine S. Kristiansen flyttet.
I november gikk Sander H Vastvedt formelt over fra ettåring til 50% ungdomsarbeider.
I Ganddalen var vi heldige som fikk beholde Tracy Rishton som vikarprest hele året.
I Julebygda sluttet Eira C Tangen som kirketjener og ble erstattet av Brage Martin Norbakken.
Navn

Stillingstittel

Stillings
str.

Stillingen lønnes av

Astrid Harbo

Sokneprest

100%

Stavanger bispedømmeråd (SBD)

Hanne Bolstad

Daglig leder

100%

Sandnes kirkelige fellesråd

Kristine S. Kristiansen

Kapellan

100%

Stavanger bispedømmeråd

Til juni

Håvard Høie

Kapellan

100%

Stavanger bispedømmeråd

Fra aug

Tracy Rishton

Vikarierende prest

50%

Stavanger bispedømmeråd

Bengt Norbakken

Kantor

100%

Sandnes kirkelige fellesråd

Margrete Haualand

Kateket

60%

Sandnes kirkelige fellesråd

Margrete Børsand

Trosopplæring
Frivillighetskoordinator
Diakon

30%
60%
100%

Ruth Bråtveit

Barnearbeider
Assistent M. Børsand
Menighetspedagog
Menighetspedagog

50+10 %
20%
20%
90%

Catti Eide

Ungdomsveileder

85%

Sander H. Vastvedt

Ungdomsarbeider

50%

Ingvar Lygren

Organist, Julebygda

17%

Trosopplæringsmidler
40% Fellesråd, 20% Gand menigh
50% SBD, 35% Fellesrådet,
15% Gand menighet
Menighet (Gand og Julebygda)
NAV
Fellesrådet
70% Trosopplæringen
20% Fellesrådet
75% Gand menighet /
10% Trosopplæringen
30% Gand menighet /
20% Trosopplæringen
Sandnes kirkelige fellesråd

Eira Celin Tangen

Kirketjener, Julebygda

10%

Sandnes kirkelige fellesråd

Til mars

Brage Martin
Norbakken

Kirketjener, Julebygda

10%

Sandnes kirkelige fellesråd

Apr-Des

Magne Bjåstad
Siri U. Chancy

Merk.

Gudstjenestenes besøkstall 2019:
Gand kirke
Statistikktall for gudstjenestene i Gand kirke viser et gjennomsnittsframmøte på 264 personer
pr gudstjeneste. Dette viser en økning sammenlignet med året før, hvor snittet lå på 235.
Ca. 16 907 personer har vært til stede på 64 søndag- og helligdagsgudstjenester.
Julebygda kapell
Statistikktall for Julebygda kapell viser et gjennomsnittsframmøte på 86 personer pr
gudstjeneste. Dette er det samme gjennomsnitt som året før.
Ca. 2064 personer har vært til stede på 24 søndag- og helligdagsgudstjenester.
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Ganddalen menighet
Statistikktall for Ganddalen menighet viser et gjennomsnittsframmøte på 116 personer pr
gudstjeneste. Dette viser en fin økning fra året før, hvor snittet lå på 83.
Ca. 2208 personer har vært til stede på 19 søndag- og helligdagsgudstjenester.
Takk!
Også i år vil Menighetsrådet få benytte anledningen til å takke alle frivillige medarbeidere og
ansatte for den store innsatsen som er lagt ned i vårt sokn i løpet av året.
Hjertelig takk! Vi ber om Guds rike velsignelse over dere alle!
Oddny Bilstad og Arve Oftedal
Menighetsrådslederne i 2019

Hanne Bolstad
Daglig leder

Ganddalen 2019
Ganddalen menighet har en visjon om å være folkekirken på Ganddal. En åpen, inkluderende
menighet som inviterer og ser alle mennesker i Ganddal.
Menighetsarbeid Tracy Rishton har vært fast menighetsprest i 50% stilling fram til 1.
oktober da hun gikk opp til 80% resten av året. Menigheten har opplevd en betydelig økning i
fast givertjeneste, noe som skal, sammen med bispedømme, gi en prestestilling på 100%. Det
har vært utlyst en 100% stilling og Nadine Vågen skal tre inn i stillingen 1. august 2020.
Tracy fortsetter ut juni.
Gudstjenester Vi har gudstjenester annenhver søndag på Lundehaugen ungdomsskole. I år
har vi feiret én dåp. Det er et godt engasjement knyttet til gudstjenestene og alle oppgaver og
roller - utenom prest og trosopplærer - utføres av frivillige. Menigheten har vart i kraftig vekst
dette året. Veksten er hovedsakelig i form av barnefamilier.
Konfirmantarbeid ByMenigheten og Ganddalen har de siste fire årene hatt felles
konfirmantopplegg. Dette har vært en positiv erfaring som samler ungdommene på Ganddal
og gir oss mulighet til å tilby dem et godt konfirmantopplegg med mange forskjellige
aktiviteter. Menighetspedagog Ruth Bråtveit sammen med noen frivillige er blitt involvert i
konfirmantarbeidet sammen med ByMenigheten også dette året.
Trosopplæring En del av trosopplæringstiltakene i Gand sokn gjennomføres separat i
Ganddalen, bl.a. babysang, utdeling av Bibel til 4-åringene, Kirkerottekurs og Lys Våken. De
andre tiltakene gjennomføres sammen med Gand menighet. Vi ser på trosopplæringstiltakene
som et godt og viktig redskap for å skape tilhørighet til menigheten for barn, unge og deres
familier. Menighetspedagog har hovedansvar for trosopplæringen i Ganddalen. I tillegg deltar
prest på noen av trosopplæringstiltakene i Ganddalen menighet.
Øvrig arbeid inkluderer vekst i antall bibelgrupper fra to til fem stykker, søndagsskole, Krik
startet august, «Pølsesang», trimgruppe, et aktivt bønnearbeid og menighetsgrupper tilknyttet
menigheten. Vi arrangerte også en temakveld om barn og tro, og menighetsfest i løpet av året.
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Menighetsweekend Vi har hatt en menighetsweekend i oktober dette året. Det var med folk i
alle aldre og alle koste seg stort på Holmavatn leirsted utenfor Varhaug. Vi var til sammen 98
personer.
Godhet Ganddal Ganddalen menighet har de siste årene vært med på å arrangere dette en
helg i mai. Dette er et flott tiltak som ikke minst har ført til kontakt og samspill på tvers av
menighetsgrenser. Også dette året var det bra oppmøte og mange som fikk hjelp.
Kirkebygg Kirkebyggkomité har dette året arbeidet aktivt med kirkebyggprosessen. I høst har
kommunen bevilget én million kroner til prosjektering av kirkebygg på Ganddal. Menigheten
har også fått tilbud om noen brakker som kan plasseres på kirketomten og brukes til
menighetsarbeidet inntil ei kirke blir bygget.
Januar 2020, for Menighetsutvalget i Ganddalen, Menighetsprest Tracy Rishton

Julebygda 2019
Menighetsutvalget har i 2019 bestått av Margunn Håland, Torbjørn Dobbe, Hanne Laupland,
barnearbeider Siri Ueland Chancy, kapellan Kristine Skree Kristiansen(vår) og kapellan
Håvard Høie(høst). Menighetsrådets representant har vært Sølvi Vigesdal.
Menighetskomiteen har hatt fem møter og tatt opp mange ulike saker. Noen som kan nevnes
er: Anskaffelse av kjøle- og fryseskap til kapellet, ny fot til prosesjonskorset, orienteringer om
misjonsprosjektet i India, gudstjeneste- og offerlister og gjennomgang av regnskap for 2019
og nytt budsjett for 2020.
Gudstjenestene
Besøkstall på gudstjenestene i 2019 var like som i året før. Det har vært 31 dåp, som viser en
økning på 8 sammenlignet med 2018. Det var nattverd på ni gudstjenester, og det var flere
som kom til nattverd i 2019 enn året før. Det har vært seks familiegudstjenester i 2019.
Konfirmantfest og konfirmasjon ble avholdt i Julebygda.
Det ble ansatt ny prest i Julebygda dette året. Kristine Skree Kristiansen ble takket av på
gudstjenesten 16. Juni. Håvard Høie ble innsatt i soknet på gudstjenesten i Gand 18. august og
hadde sin første gudstjeneste i Julebygda 25. august.
Familiegudstjenestekomiteen består av Tor-Arve Laupland, Bjørg Rosseland, Karen Marie
Harboe, Magne-David Malmin og Brit Malmin. Disse har bidratt på en flott måte i
planleggingen og utføringen av familiegudstjenestene i samarbeid med barnearbeider Siri og
prest Kristine/Håvard. Familiegudstjenestene har ved flere anledninger vært koblet opp mot
trosopplæringstiltak. Det har fungert godt.
Sigmund Håland er fast styrer og lager av powerpointen under gudstjenestene.
Rolv Ordin Furenes og Marit Karin Nygård har bidratt med mye flott musikk i gudstjenestene
våre. Dette har løftet musikken i kapellet, og skapt mye glede.
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Søndagsskolen går godt. Magne-David Malmin, Karen-Marie Harboe og Siri Chancy er med
å driver søndagsskolen. Tor-Arve og Hanne Laupland har vært vikarer. Vi har hatt noen egne
dåpsgudstjenester i tillegg til hovedgudstjenestene, slik at både barna som møter fast og barna
som kommer med dåpsfamiliene, blir sett, får plass og blir godt fulgt opp.
Bokmål har blitt valgt som målføre i kapellet. Dette ble avgjort ved avstemming etter
gudstjenesten 16.juni 2019.
Misjonsprosjektet er fortsatt barnearbeid i Umred, India. Dette fungerer godt. Margunn og
Sigmund Håland har god oversikt og eierskap til prosjektet og gir komiteen jevnlig
oppdateringer. Det har også blitt arrangert basarer og middager med inntekt til arbeidet.
Givertjeneste og offer har gått litt opp. Fast givertjeneste: 48 000, mot 43 600 året før.
Offer på gudstjenester: 68 111kr (Egen menighet: 32 447kr, Andre organisasjoner: 35 664kr)
Vi ser positive følger av at det er mulighet for å gi gaver via Vipps.
Kapellet. Menighetskomiteen har sett på muligheten for å renovere kapellet, slik at vi kan få
et større kjøkken oppe, og et ekstra rom bak i kirken som kan brukes til søndagsskole. Det har
ikke vært gjort noe mer med disse planene i høst, men menighetskomiteen skal etter hvert
utrede hvilke behov man har i kapellet. I fjorårets årsmelding ble det påpekt at vinduene bør
skiftes ut og sakristiene bør pusses opp. Utbedringer av kapellet vil videre følges opp av
menighetskomiteen.
Konfirmantene. Det var 12 konfirmanter i Julebygda 2018/2019. Disse fulgte et opplegg som
var en kombinasjon av undervisning sammen med konfirmantene i Gand og egen
undervisning i kapellet. Konfirmantkullet var i London. Ungdomsarbeider Sander Vastvedt og
tre konfirmantforeldre hadde ansvar for denne turen.
Konfirmantene i 2019/2020 er en del av opplegget i Gand kirke. De har mulighet til å velge
mellom ulike konfirmantgrupper alt etter hvilke interesser man har. For eksempel Krikkonfirmant, barneleder-konfirmant, husfelleskap-konfirmant, mm. Det ble arrangert
konfirmantweekend i høst med tur til Liland.
Dametreffet går fortsatt godt. Det er vanligvis tre samlinger i semesteret.
Barnearbeidet driftes av barnearbeider Siri. Arbeidet består av ulike trosopplæringstiltak,
samt kor og sanggrupper for barn i menigheten. Kor- og sanggruppene består av babysang,
småbarnssang og stjernekoret. Det har vært 15 stk innom på småbarnssang og det er 14
sangere i Stjernekoret.
Det store Julespelet «Det skjedde i Julebygda…» gikk av stabelen for 10. året på rad i 2019.
Dette er et spel som betyr mye for bygda, og ikke minst de unge. «Julebygdsangen» fra spelet
synges i hver eneste skolegudstjeneste og ved hver julaften i kapellet, til stor glede.
Februar 2020, for menighetskomiteen Kapellan Håvard Høie
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Sokneprestens rapport 2019
Vi ser tilbake på et år med stor aktivitet, mye engasjement fra frivillige og stab, og gledelig
økning både når det gjelder gudstjenestebesøk og givertjeneste i menighetene våre.
Frivillighet er en fest, og nylig var ca 150 frivillige medarbeidere samlet til frivillighetsfest.
Stab og Menighetsråd vil med denne festen vise at vi setter pris på alle som gjør en innsats,
inspirere til videre tjeneste og ikke minst si en stor TAKK til alle som bidrar med alt fra
vedlikehold og reparasjon, kjøkkentjeneste, trosopplæring, ungdomsarbeid og mye annet.
Vi er utrolig takknemlige for alle som bidrar på alle ukens dager. På søndager er det en stor
flokk frivillige som har forskjellige tjenester i gudstjenestene og som er med og beriker
fellesskapet på mange måter. Samtidig ser vi at vi trenger flere frivillige for å opprettholde det
store og mangfoldige tilbudet vi har til alle aldersgrupper i soknet.
De får mer enn de gir, sier mange av dem som er med som frivillige medarbeidere. Det er
fantastisk å være vitne til en flokk pensjonister som er med andreklassingene på tur til
Sandvedparken på Miljødetektivdagen, og som tydelig gir uttrykk for at de trives med å være
sammen med barna – og barna trives med dem! Og de som bidrar på Petrus; Gand sokns
tilbud til mennesker med ulike hjelpebehov, som sier at det er noe av det mest meningsfulle
de gjør. Jeg kunne sikkert fått mange sånne vitnesbyrd.
Vi bør oppmuntre og utfordre hverandre, både ansatte og frivillige, til å se hvor mye det gir,
ikke bare hvor mye det krever. For frivillig arbeid gir også felleskap, tilhørighet, nye venner
og ikke minst en opplevelse av å kunne bety noe for andre. Mitt håp for Gand sokn er at
frivillighet skal bli en positiv «snakkis» hvor vi drar hverandre med fordi det er meningsfullt,
og fordi vi får være med å skape verdifulle møtepunkt for både store og små.
Familiearbeid har det siste året fått fokus. Vi ønsker å gi barnefamilier tilhørighet gjennom
gode søndagsskoletilbud og andre aktiviteter familier kan gjøre sammen. Trosopplæringstiltakene samler mange barn i forskjellige årstrinn, og gir barna kjennskap til kristen tro og
gode opplevelser i kirken. På de største tiltakene, som Miljødetektivdagen i november, deltar
ca 60 andreklassinger. Vi har en mengde aktiviteter som er med å oppfylle menighetens visjon
om å være tilstede i lokalsamfunnet. Vi ønsker å formidle Jesu kjærlighet og nåde til
menneskene rundt oss. Og for å få til det, trengs det enda flere frivillige.
Bibel i Fokus. Gand sokn hadde i 2019 ekstra fokus på Bibelen på ulike måter. Det startet
med Svein Tindbergs forestilling «Som skrevet står» i februar og fortsatte med en serie
bibeltimer. Vi ser at folk setter stor pris på disse arrangementene og kommer til å fortsette
med både bibeltimer og inspirasjons- og undervisningssamlinger i 2020.

Jeg kunne ha nevnt mye mer i denne rapporten. Men igjen vil jeg takke alle de frivillige som
legger ned utallige timer for å bidra til at Gand sokn har betydd, og fortsatt betyr, uendelig
mye for lokalmiljøet.
Vi er stolte og takknemlige for at dere er med på å bygge Guds rike i menighetene våre.
Februar 2020, Sokneprest Astrid Harbo
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Diakoni 2019
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket, kamp for rettferdighet.
Organisasjon
Diakonikomiteen har ikke hatt møter i 2019, men diakonen har satt ned en frivillig
tjenestegruppe som utgjør et diakonalt lederteam, som består av aktive representanter og
ledere fra ulike diakonale tiltak. Gruppen blir innkalt til møte før sommeren 2020.
Om diakonalt arbeid
Det er mye diakoni i Gand menighet, både organisert og gjennom alt arbeidet mange
mennesker gjør blant naboer og kjente ellers. Mange går på besøk og hjelper med hverdagens
små og store utfordringer og viser omsorg som ikke blir registrert i noen årsrapporter.
Det er også mye organisert diakoni i Gand menighet; bl.a. tiltak som Stikk innom, Petrus,
Åpen familie og sangsamlinger på Haugen. Noen av tiltakene har diakonen ansvar for, og
andre tiltak er det frivillige som driver. Diakonen forsøker jevnlig å besøke Crux
oppfølgingssenter. Vi har gudstjenester med spesielt fokus på diakonale tema, med blant
annet tilbud om forbønn. Under den årlige fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp samlet
konfirmanter og frivillige inn omkring 132.300 kr, og det inkluderer både Gand, Ganddalen
og Julebygda. Diakon og prester har også samtaler og soknebud som en viktig del av det
diakonale arbeidet. Menigheten har frivillige som besøker 80-, 90- og 100 –årsjubilanter.
Kirkeskyssordningen til gudstjenesten ble avviklet høsten 2019 på grunn av manglende
behov.
Flerkulturelt arbeid: Internasjonal kvinnegruppe og Internasjonal Cafe
Noen gode frivillige medarbeidere driver en lokal internasjonal gruppe for kvinner og barn (ca
15-20 stk). De treffes ca. en gang i måneden til et enkelt måltid, aktiviteter og samtaler.
Kirkene i Sandnes, KIA og Bethania-stiftelsen driver sammen en internasjonal Cafe på
onsdager på BådeOg. Der kommer det i snitt ca. 35-40 mennesker fra ulike nasjoner, og i
løpet av 2019 har over 1300 mennesker vært innom! Det er relasjoner som er visjonen. Gand
menighet fikk restmidler fra Bispedømmet /OVF, som gjorde det mulig å blant annet
arrangere malekurs på høsten. Flerkulturelt arbeid og integrering er diakoni, og mange
frivillige fra Gand menighet er med, og stadig nye fjes kommer innom. Det er gledelig.
Sorgarbeid
I Sandnes og Jæren legges det til rette for støttegrupper i sorg. Det ble startet ni støttegrupper
(4 for barn og 5 for voksne) i løpet av året og to personer har vært med som frivillige
sorggruppeledere fra Gand. Vi har også samarbeidet med «Se meg»-prosjektet om
støttegrupper for barn/unge. Det ble arrangert allehelgenssamling søndag 3. november, med
temaet «Kjærlighetsarr» v/byprest Ingeborg Erikstein Krager. Ca 50 mennesker deltok, og
noen av de som har mistet sine og er med i sorggrupper får spesiell invitasjon til denne dagen.
Åse lindrende
Siden 2008 har Anne Gravdal to dager i uka arbeidet på Åse lindrende enhet. Hun er kreftsykepleier i diakonal tjeneste i Gand sokn, og samtalepartner for mennesker i livets sluttfase.
Hun har også etterlatte-samtaler, og gir tilbud til personalet om refleksjonsgrupper. Vi er glad
for hennes tjeneste i Gand, og for at hun setter fokus på hele mennesket; ånd, sjel og legeme.
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HEL-konfirmanter og HEL-arbeid. HEL er tilrettelagt konfirmantundervisning og
gudstjenester. Det er diakonen i Bogafjell som administrerer dette, og vår menighet bidrar
med å gjøre kjent disse samlingene for de dette gjelder.
Trosopplæring
Diakoni finner også sin plass i trosopplæringen med miljødetektivdag, kirkerottekurs, samt
konfirmantenes diakonidag og fasteaksjon. Diakonen hadde i løpet av våren ansvar for en
gruppe internasjonale konfirmanter (5 stk.), og de deltok på Internasjonal Cafe og
internasjonal gruppe for kvinner og barn. I det kontinuerlige barnearbeidet er det mange som
får kjenne på fellesskap, lære om ansvar for seg selv og andre, og for den verden vi lever i.
Det er viktig at barn og unge lærer om diakoni og at det betyr evangeliet i handling.
Bønn
Det er mange i Gand menighet som ber, både hjemme og i kirken. Egne bønnebrev for både
Gand og Julebygda lages og sendes ut. I bønnevakttjenesten i Gand er det folk som ber i
kapellet to dager i uka. Fredagsgruppen møtes partallsfredager til lovsang og bønn for
menigheten og ansatte, og de har nå åpnet for å ta inn nye. Menigheten har også to andre små
bønnegrupper, i tillegg til menighetsgrupper som ber. De medvirkende i gudstjenesten møtes i
bønnekapellet søndager kl.10.30. Det har også i år blitt gitt tilbud om forbønn på én
gudstjeneste i mnd., og da har to-fire frivillige forbedere vært med. Det har vært en fin
erfaring å tilby forbønn i bønnekapellet.
Bønn for syke ber i bønnekapellet hver oddetallsfredag fra kl.11-11.30 for syke som trenger
forbønn, eller melder inn bønnebehov. Her er det lite besøk, så oppfordringen er gitt!
Flere fra bønne-tjenesten var med og arrangerte inspirasjonskveld i kirkestuen både i mars og
september. Det ble tid for delestund, lovsang og bønn. I januar ble også de som er med i
bønnetjenesten invitert til en bønnelunsj hjemme hos diakonen.
Stikk innom
«Stikk innom» er det ukentlige treffet for eldre og andre som er hjemme på dagtid, torsdager
fra kl.10-12. Her samles vi til fellesskap, mat, trim og variert program med lokale gjester. I
løpet av 2019 har det vært arrangert ca. 35 samlinger – derav vellykket busstur til Randaberg
og en kjekk konsert i Vågensalen i starten av året. Gruppen har i høst opplevd en positiv
rekruttering og har fått flere nye deltakere! Petrus fikk overrekt en flott pengegave fra Stikk
Innom sin juleavslutning.
Petrus
Klubb for mennesker med forskjellige hjelpebehov, med faste samlinger siste torsdag i
måneden, ca 9 samlinger i året. Det kommer 35-40 mennesker på samlingene (inkludert
assistenter). Vi starter med en samling i kirkerommet, der vi vektlegger opplevelser der både
syn, hørsel, smak og følelser kan tas i bruk. Vi har gode musikkinnslag på hver samling. Etter
samlingen i kirkerommet, spiser vi suppe og brød, og av og til er det noe lett program. Det er
en fin komite på 5 personer som har ansvar for samlingene. Vi ønsker flere ledere, slik at det
ikke er så sårbart om noen ikke er tilstede! Kommunen gir litt økonomisk støtte til tiltaket og
det er vi avhengige av. Det siste året har vi sagt at de som ønsker, kan betale en frivillig
kontingent, slik at tiltaket går i balanse. Noen deltakere var også med på høsttakkefesten i St.
Petri kirke i Stavanger i oktober. Klubben deltok også på en gudstjeneste i løpet av våren, og
flere av deltakerne deltok aktivt i gudstjenesten og liturgien. Det ble en fin erfaring som vi
ønsker å gjenta!
Februar 2020, Diakon Magne Bjåstad
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Undervisning 2019
Samarbeid med skoler og barnehager
Samarbeidet med skoler og barnehager er fortsatt godt. Vi har samarbeid om
skolegudstjenester til høytider med de aller fleste skolene i soknet: Sandnes Friskole,
Sandved, Ganddal, Malmheim og Sørbø barneskoler, samt Skeiene og Lundehaugen
ungdomsskoler. Vi har også 1. klassebesøk med flere skoler. En barnehage har jevnlig besøk
av prest. Mange barnehager kom på påskevandring i forkant av påsken, og ansatte gikk på
besøk til de som ønsket å ha markeringen i barnehagen. De fleste barnehagene i soknet kom
også på barnehagegudstjeneste før jul. Det ble gjennomført fire barnehagegudstjenester i
Gand kirke og én i Julebygda kapell i desember.
Trosopplæring
Trosopplæringen inviterer årlig til mange trosopplæringstiltak. Noen arrangement
gjennomføres på hvert gudstjenestested, mens andre arrangement gjennomføres samlet i Gand
kirke for hele soknet. Vi gjør mye med få ressurser, takket være innsatsen fra både ansatte og
mange gode frivillige. Trosopplæringsutvalget fortsatte arbeidet frem til kirkevalget. Stab og
utvalg har blant annet hatt fokus på informasjonsarbeidet, invitasjoner til arrangementene og
fokus på dåp. Ansattressursene i trosopplæringen er de samme. Fortsatt lønnes flere av
ressursene våre av trosopplæringsmidler. Menighetspedagog 70%, Frivillighetskoordinator
30% og Ungdomsarbeider 10%. Hele staben og mange frivillige er involvert i
trosopplæringen på ulike områder.
Februar 2020, Kateket Margrete Haualand

Vedlikeholdsutvalget i Gand Kirke
Sammen med 22 aktive medarbeidere i menigheten har det også i 2019 blitt gjennomført
vedlikehold og forefallende arbeide innenfor alle områder av bygget og kirketomten.
Vår- og høstdugnad ble gjennomført der rydding, luking og planting var de viktigste
arbeidsområdene. For parkeringsplassen bak kirken har det vært et par ekstra dugnader for
påfyll av sand og utjevning av grunnen. Parkeringsplassen trenger for tiden mye ettersyn og
vedlikehold, og vedlikeholdsutvalget ser frem til en beslutning fra menighetsrådet om et fast
dekke av hele parkeringsområdet.
Også ved atriet har det vært en del ekstra innsats i løpet av høsten, idet det her er blitt satt opp
en egen bod for lagring av diverse hjelpeutstyr.
Det er en trivelig, arbeidsom og dyktig gjeng som driver med forebyggende vedlikehold.
Oppgavene er varierte, men ressursene og kapasitetene som daglig leder i soknet rår over er
både kreative, villige og dyktige til å løse de aller fleste oppgavene for administrasjonen.
Vedlikeholdet av kirkens uteområder trenger flere hender som kan dele ansvaret for luking,
rydding og kantslåing av kirketomten. Du er velkommen til å delta.
Januar 2020, for Vedlikeholdsutvalget Tharald Brekne
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Kirkemusikk 2019
Kirkemusikken er en umistelig ressurs i menighetslivet. Den skal skape relasjoner og bygge
bro, mellom Gud og mennesker og mellom mennesker i forskjellige faser av livet og med ulik
bakgrunn. Den skal være til trøst og oppmuntring i sorg og til glede i gode tider.
Menighetens musikkliv skal ha et trosopplæringsperspektiv og fremme åndelig vekst. Det
skal dessuten bidra til å åpne dørene til menigheten for stadig nye mennesker, og må ikke
begrenses til kun å omfatte enkelte musikkstiler og sjangre. Kirkemusikken kan også kreve at
vi stopper opp og tar stilling. Den skal bidra til å gjøre livet rikere, dypere og mer fargerikt.
(Fra «lokal plan for kirkemusikk i Gand» - vedtatt 2014)
Feltet kirkemusikk spenner vidt og har en rekke aktiviteter som leverer egne årsmeldinger
eller omtales i årsmelding av andre, herunder kan nevnes babysang, småbarnsang, knøttesang,
GGmini, GGjr, GG og Gand kirkekor. Kirkemusikken er en sentral del av
gudstjenestearbeidet – og det er et uttalt mål at det skal være ekstra ressurser inne på alle
gudstjenester i Gand. Dette kan være kirkens egne kor, instrumentalister/solister av forskjellig
slag, og grupper med forsangere og band.
Totalt er det registrert 120 barn og unge som er på korøvelser tirsdager og onsdager!
(Knøttesang, GGmini, GGjr og GG) og da må man stille seg spørsmål om man har nok
ressurser til å drive fremtidsrettet og ikke bare på status quo.
Høytidsdagene er en av Gands fremste merkevarer – og særlig vår høytidsgudstjeneste 1.
juledag er viden kjent som en storslått gudstjeneste. Det er takknemlig å få stå i denne
tradisjonen og forvalte dette arbeidet videre. På samme måte er feiringen av 1. påskedag en
fest – med Gand kirkekor og et sammensatt orkester. Vi er stor takk skyldig til alle de sangere
og musikere som gir av sin fritid og stiller opp i høytidene for å skape en slik ramme rundt
våre gudstjenester. Av andre gudstjenester som involver mye sang- og musikk-ressurser kan
nevnes; «Vi synger julen inn», konfirmasjonsgudstjenester, Allehelgensdag og Maria
Budskapsdag. Vi vil også her rette en takk til alle de som stiller opp og bidrar til å berike vår
gudstjenestefeiring hver eneste søndag. Vi er privilegert som har et så rikt sang- og musikkliv
i vår menighet og integrert i vår gudstjeneste.
Salmetime og salmekvelder
I mange år har vi vært så heldig å ha en «salmetime» hver måned. Det er Marianne M.
Rettedal og Per Sigmund Rettedal som står bak dette – og vi er svært takknemlig for det
arbeidet som legges ned her og som stadig møter oss med nye salmer. I tillegg har vi de 3
siste årene hatt store salmekvelder med både egne og besøkende kor – og da fylles vår kirke
med salmesang. En stor opplevelse for mange – takk til alle som bidrar!
Februar 2020, Kantor Bengt Norbakken
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Knøttesang 2019
Knøttesang er et sangtilbud som skaper kontinuitet mellom baby/småbarns-sang og GGmini.
Samlingene er i kirkestuen tirsdager kl 17:00-18:00. Barn fra ca. 1-4 år møter med foreldre.
Vi synger i 30 min og fortsetter med lek og sosialt samvær den siste halvtimen. Samlingen
foregår parallelt med GGmini, og mange Knøttesangere har eldre søsken i barnekoret.
Knøttesang ønsker å ha lav terskel for å delta og at deltakerne skal komme når man orker –
småbarnstiden er travel. Rundt 20 familier benyttet seg av tilbudet i 2019, og mellom 10-15
familier møter hver samling. Frivillig leder er Gerd Synnøve Hollund, med Siri Chancy som
vikar et par ganger.
Knøttesang har innført medlemskontingent på 50 kr per halvår. Det dekker utgifter til utstyr
som såpebobler og litt kos. Det er kjøpt inn ny chime, triangel og boomwhackers – fargerike
plastrør med ulike toner som man slår mot hånden.
Vi opplever at tilbudet fungerer godt, da det er en svært stabil gjeng som kommer igjen og
igjen. Det er viktig arbeid og det er med på å åpne kirken og lede familier inn i annet
menighetsarbeid.
Januar 2020, Gerd Synnøve Hollund

GG mini 2019
Generelt om virksomheten. Koret har hatt 42 medlemmer i 2019. Vi øver i kirken tirsdager
kl. 17.00 - 17.45. Foruten å synge har vi en 5 min. samlingsstund hvor vi leser fra en
andaktsbok. Den siste øvelsen i måneden er øvelse med KOS. Da gjør vi litt andre ting og
noen av foreldrene har med frukt eller kake. Øvelsene foregår i menighets-sal II – mens
foreldre sitter i menighets-sal I og koser seg med kaffe og prat. Dette er en ordning som vi er
svært fornøyde med.
Ledersituasjonen har vært stabil og god over flere år. Emilie Iden som var dirigent fra høsten
2016 sluttet våren 2019 etter avsluttet videregående skole – og vi ønsker å rette en stor takk til
Emilie for alt hun har gjort og betydd for GGmini disse årene. Etter litt vanskeligheter med å
rekruttere ny dirigent fra ungdomsmiljøet i høst ble Ive Norbakken engasjert fra starten av
november. Svein Arild Skjæveland og Marianne Bjaanes Svellingen har vært
foreldrekontakter hele året – og Bengt Norbakken har vært pianist og administrator. Takk til
alle som har bidratt som frivillige i GGmini gjennom året – uten dere hadde det ikke vært
mulig å drive koret!
Arrangement.
05.feb og 12.nov: Besøk til Åse BOAS
30.april: Semesteravslutningskonsert
30.nov: Kirkeringenes julemesse
Koret har sunget på seks gudstjenester, hvor to av disse var sammen med GGjr.
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Organisasjon. GGmini er tilsluttet Ung Kirkesang.
Utfordringen vår er hele tiden å velge sanger som fenger hele aldersgruppen. Vi har over tid
klart å bygge en solid stamme av medlemmer som også sikrer rekruttering til de andre korene.
Økonomi. 2019 viser et overskudd på ca. 14.200,- og god likviditet.
Januar 2020, Kantor Bengt Norbakken

GG Junior 2019
Generelt om virksomheten.
GGjr har over tid fått etablert en stabil og god kjerne med medlemmer, og oppmøte har vært
fra 20-25 barn dette året.
Øvelsene er på tirsdager mellom 18:00 og 19:00. Foruten å synge har vi en 5 min.
samlingsstund og en kort pause. Noen tirsdager pr semester har vi «blåtur» - det kan være en
sosial samlingsstund hvor vi har leker, konkurranser, aktiviteter og noe godt å spise. Dette for
at medlemmene i koret skal bli bedre kjent med hverandre og trygge på hverandre og lederne.
Ledere for GGjr er Harald Westermoen (piano) og Ive Norbakken (dirigent), mens Kirsti
Netland og Solveig Rangen var foreldrekontakter våren 2019, og kun Solveig Rangen høsten
2019. Bengt Norbakken bidrar administrativt og musikalsk ved behov.
Arrangementer:
Mars:
Besøk til Åse BOAS
April:
Storkonsert i Stavanger konserthus
September: Amigos; Seminar sammen med trosopplæring for 9-åringer og gruppa «Seven»
November:
Medvirkning på julemessa i Gand kirke
Koret har sunget på seks gudstjenester i Gand kirke, hvor to av disse var med GGmini.
Organisasjon. GG junior er tilsluttet Ung Kirkesang og medlem av Sandnes Musikkråd
Utfordringer:
 Å finne friske sanger som engasjerer ungene og å skape et godt sosialt miljø for
ungene.
 Å lage spennende sosiale samlinger som styrker fellesskapet og hjelper barna til å
finne sin plass i menigheten og kjenne at de hører hjemme i kirka.
 Å bedre økonomien slik at vi kan ha enda mer aktiviteter for barna i koret.
Takk til alle som hjelper til - dirigent, musikere, lydfolk og foreldre.
Økonomi. Regnskapet viser et merforbruk på kr 21.300,- som i hovedsak var knyttet til
deltagelse på storkonsert i Stavanger april 2019. Dette dekkes av tidligere års mindreforbruk.
Januar 2020, Kantor Bengt Norbakken
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GG 2019
Om virksomheten.
Ungdomskoret GG er et sentralt tilbud i menighetens ungdoms- og musikkarbeid. Øvelsene er
i ungdomssalen, onsdager mellom 14:45 og 16:00.
Leder er dirigent og administrator Bengt Norbakken (kantor)
Arrangementer:
Januar:
Sang på Lunde BOAS
Mars og november: Sang på «Møtepunkt», kveldsmøter i Gand kirke
Koret har sunget på seks gudstjenester, samt konfirmasjonsgudstjenester i mai.
Organisasjon. Ungdomskoret GG er tilsluttet Ung Kirkesang og medlem av Sandnes
Musikkråd
Utfordringer:
 Høsten 2019 ble det klart at vi går gjennom et generasjonsskifte, der flere av jentene
som var med og startet koret for 5 år siden nå går over i videregående skole, og at
dagene blir så travle at de må velge.
 Vi må få inn flere nye sangere i bunnen, dvs. at vi trenger å rekruttere 4-5 nye pr år.
 Finne sanger som engasjerer de unge både musikalsk og bidrar til god stemmeutvikling
 Å lage spennende sosiale samlinger som styrker fellesskapet og hjelper ungdommene
finne sin plass i menigheten og kjenne at de hører hjemme i kirka.
 Å bedre økonomien slik at vi kan ha flere kjekke aktiviteter for koret.
Takk til alle som hjelper til - musikere, lydfolk og foreldre.
Økonomi. Regnskapet viser et merforbruk på kr 3200,-. Det er viktig å understreke at dette
skyldes allerede betalte billetter til korets tur til Spania i juni 2020 og er således et forbruk av
oppsparte midler fra tidligere år.
Januar 2020, Kantor Bengt Norbakken

Gand kirkekor 2019
Generelt om virksomheten.
Gand kirkekor er en arena for mennesker som ønsker å tjene menigheten gjennom sin sang og
musikalitet. Ved deltakelse på gudstjenester er koret med på å lede og styrke det musikalske
elementet i disse. Kirkekoret spiller også en særskilt rolle under høytidsgudstjenestene 1.
juledag og 1. påskedag. Gjennom konserter er koret med på å formidle det kristne budskap til
et bredere publikum. Koret tjener også som en sosial arena for medlemmene. Ved utgangen
av 2019 hadde koret 35 betalende medlemmer.
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Styret og ledelse.
Koret har et styre med leder Randi Fjogstad, fire styremedlemmer samt ett varamedlem.
Dirigent og noteforvalter er kantor Bengt Norbakken. Styret har avholdt 7 styremøter i
perioden. I alt har styret behandlet 35 saker.
Arrangementer.
33 ordinære øvelser, hver tirsdag kveld i Gand kirke.
Koret har deltatt på 10 gudstjenester i Gand kirke, inkl. 1. påskedag og 1. juledag. I tillegg
har vi sunget på en gudstjeneste i Avaldsnes menighetshus 01.des.
Salmekveld i Gand kirke 29.sept i regi av Stavanger bispedømmes kirkesangforbund sammen
med flere andre lokale kor.
Opptreden på Lunde bo- og aktivitetssenter/Åse bo- og aktivitetssenter 07.mai.
Sommeravslutning i Friluftshuset på Orre 28.mai. Denne gangen hadde vi invitert alle korets
æresmedlemmer til å delta: Andor Brannsether, Reidar Møller, Ragnhild Ro og Øystein Ro.
Konserter.
Fauré’s Requiem i Gand kirke 07.april, sammen med Sandnes Symfoniorkester. Dette var fin
musikk som koret likte å synge, og det var kjekt å få samarbeide med symfoniorkesteret igjen.
Arne Dagsviks julekantate «I denne søte juletid» i Gand kirke 01.desember, sammen med
koret Keryx fra Avaldsnes. Dette var andre gang vi hadde samarbeid med dem. Deler av
kantaten ble også framført på gudstjeneste i Avaldsnes samme dag, og på 1. juledags
gudstjeneste i Gand kirke.
Organisasjon. Gand kirkekor er gjennom Stavanger Bispedømmes kirkesangforbund tilsluttet
Norges kirkesangforbund.
Økonomi for året 2019 viser et mindreforbruk på 26 983kr.
Januar 2020, Randi Fjogstad og Alf Sigmund Østreim

Søndagsskolen i Gand 2019
Vårt viktigste mål er å kunne gi Jesus til enda flere barn, og lage en søndagsskole der
barna trives, blir sett, får delta aktivt og kjenner seg trygge.
Vi har søndagsskole hver søndag i skoleåret når det ikke er familiegudstjeneste.
Førskolegruppe for barn 3-5 år, en gruppe fra 6-10 år, og mini-KRIK fra 4. klasse og oppover.
Vi har et godt tilbud der barna kan gå fra søndagsskole og KRIK til å bli Slushere
(hjelpeledere). I 2019 har det vært arrangert 21 ordinære samlinger, samt søndagsskoletur og
adventsfrokost.
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Oppmøtet har variert. I snitt 14 stk på den lille gruppen, og syv på den store. Søndagsskolen
bidro ved Kickoff i august med hoppeslott i menighetssalen. Veldig gøy og en god start på
skoleåret. Adventsfrokost og juleverksted var meget godt besøkt og svært vellykket.
Sommeravslutningstur; i 2019 reiste vi til Furenes. Det var middels deltakelse på ca 30 stk.
Generelt har det vært lavt oppmøte på disse turene, og det vurderes et alternativ opplegg for
sommeren 2020 med å slå sammen avslutningstur med utegudstjeneste for hele menigheten.
Endringer; Våren 2019 kom det innspill fra noen barnefamilier at man ønsket endringer på
barnefamiliearbeidet i kirken. Det ble arrangert en idé-dugnad. Innspillende spriket, men
generelt ønsket man en ytterlige satsing på søndagen, med større involvering av barn i
gudstjenesten og flere organiserte fellesturer. For søndagskolen var dette litt krevende – det
kom ingen direkte henvendelser til leder og det kom heller ingen som ønsket å bidra på
søndagsskolen eller konkret med ideer hva som kan gjøres.
Med godt samarbeid med prest, stab, styre og søndagsskoleledere iverksatte vi to ting; vi tok
Skattekisten inn i selve gudstjenesten, og man bestemte seg for å pusse opp barnas rom.
Skattekisten i gudstjenesten oppfattes som meget positivt fra søndagsskolen – vi blir mer
synlige, og i tillegg får vi en god start på søndagsskolen. Vi har fått gode tilbakemeldinger på
dette.
Oppussing; Barnas rom ble sist pusset opp i 2010, så vi fant ut at vi ville pynte opp rommet,
bl.a. med litt mer farge på vegger, benker og bord. Vi fikk en god avtale med Kjell Eivind
Stokkeland (trestokken.no) for å lage utskjæringer til vegg. Mye god hjelp å få, men vil trekke
frem Guro Tvedt for godt design og Inge Jøran Hagen for friske ideer. Vi har fortsatt flere
ideer, men må få bedre økonomi før vi kan gå videre. Vi vil søke Kirkeringene om støtte.
Medlemmer; Vi har hatt 44 betalende medlemmer, men til sammen 91 deltakere.
Ledersituasjon har vært tilfredsstillende for 2019. Til sammen ni ledere og åtte slushere fra
10-16 år. Vi er til sammen seks grupper, så vi burde hatt 3 voksne til. Flertallet er menn alder
40+. Vi har et stekt behov for fornying, og forventer at i alle fall 2-3 ledere vil slutte i 2020.
Disse må erstattes, ellers må vi forandre opplegget for søndagsskolen vår.
Økonomi; Det er daglig leder i soknet som administrerer økonomien vår. Hun lager budsjett
og fører regnskap. Hovedleder har god kommunikasjon med henne. I 2019 har Gand Kirkes
Søndagsskole fått mye økonomisk støtte av Gand Ys men.
Styret: Hovedleder er Svein Oddvar Netland (Ragnhild Nedrelid fikk permisjon andre
halvår). Representant for staben: Siri Ueland Chancy og Foreldrerepresentant Siri Myhren
Pettersen. Styret har hatt ett formelt møte i 2019.
Januar 2020, ”Rektor” Svein Oddvar Netland
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Junior-NIKKO 2019
Generelt
Jr.Nikko er en klubb for barn fra 5-7. klasse, annenhver søndag fra kl. 18.00-20.00 i
ungdomssalen i Gand kirke. Det ble holdt seks klubbkvelder om våren og syv på høsten.
Program i 2019 kan nevnes hobbykveld, turneringer, bingo, Mesternes Mester, Wii, sporlek,
quiz, og juleverksted. 6. og 7.- klassingene på Jr.Nikko ble invitert til å delta på «LysVåken» i
slutten av oktober.
Medlemmer og frammøte
Junior Nikko er et lavterskeltilbud og vi ser at vi her klarer å fange opp mange barn som ikke
er brukere av andre tilbud i menigheten. I 2019 har vi hatt i overkant av 100 unike barn som
har registrert seg på klubbkveldene. Oppmøtet har vært noe varierende, men gjennomsnittet
ligger på over 30stk pr kveld. 51 stk har betalt kontingenten på kr 100 i løpet av året.
Ledere våren 2019 var Eirik Tvedt, Oddvar Petersen, Torhild Rygg Sørskår, Harald Nedrelid,
Bente og Njål Erland, Luciana Olivieri Øie og Rune Knutsen.
Høsten 2019 startet med svært få ledere; Eirik Tvedt, Torhild Rygg Sørskår, Bente Erland og
Rune Knutsen. Vi ble enige om å planlegge tre klubbkvelder, og be og jobbe for å få med
flere ledere slik at Jr.Nikko kunne fortsette. Vi fikk bønnesvar og fikk med oss tre nye ledere;
Hanne Bolstad, Gerd Synnøve Hollund og Mirjam Engelsvold.
Eirik Tvedt står fortsatt som hovedleder og kontaktperson for klubben. Barnearbeider Siri U.
Chancy har vært med på flere av klubbkveldene. Det ble avholdt tre ledersamlinger i 2019.
Økonomi dette året har vært OK. Flere kontingentinnbetalinger de siste par årene har hjulpet.
Vi er takknemlige for økonomisk støtte fra kommunen og Y’s men. Vi er avhengige av denne
støtten for å kunne drive arbeidet videre.
Januar 2020, Barnearbeider Siri Ueland Chancy

FAB – Fellesskap Aktivitet og Bibel 2019
Generelt
FAB – Fellesskap, Aktivitet og Bibel er for barn fra 5-8. klasse (Utvidet fra 5.-7. kl.). Tiltaket
startet som et prøveprosjekt i mars 2017. Annenhver søndag fra kl. 17.00-19.00 samles vi i
undervisningsrommet. Hovedmålet med FAB er å gi barna et kristent fellesskap,
bibelundervisning og et sted hvor de kan be sammen. Vi er innmeldt i Søndagsskolen Norge.
Programmet er som regel lystenning, Søndagsskolens «trosbekjennelse» og en kort bønn.
Deretter en lek, mat, Bibeltime og en konkurranse. Vi avslutter samlingen med felles bønn. Vi
hadde et par filmkvelder hvor vi så to av Narnia-filmene. Det var planlagt en tur til Horve i
mai, men ble avlyst pga. sykdom. I midten av desember hadde vi juleavslutning.
Medlemmer og frammøte. I 2019 har vi hatt 22 registrerte medlemmer. 15 personer har
betalt kontingenten på 75kr. Oppmøtet har variert mellom syv og 14 personer, med et snitt på
10, som er litt opp fra 2018. Vi har gjennomført 12 samlinger i løpet av året.
19

Ledere i 2019: Barnearbeider Siri Ueland Chancy, sammen med ungdommene Lars Joshua
Vigesdal og Håkon Stokke Seljeskog. Vi fikk også med oss Rune Knutsen. Vi har som
hovedregel et planleggingsmøte i forkant av hver samling. Flere ansatte har vært innom for å
ha en bibeltime på samlingene. Vi har fortsatt som mål å få med flere voksenledere.
Økonomi. FAB fikk Frifondmidler i 2019 basert på antall innbetalte kontingenter. Vi betaler
en kontingent til Søndagsskolen. Vi fikk også en engangsstøtte fra Y’s men. Denne skulle gå
til turen til Horve og juleavslutning. Siden Horveturen ble avlyst, håper vi å bruke pengene til
samme formål i 2020 i stedet. Vi har kjøpt Søndagsskolens Tweens-opplegg kalt «Aldri
alene» som vi vil begynne å bruke i 2020.
Januar 2020, Barnearbeider Siri Ueland Chancy

Ungdomsarbeidet 2019
Dette året har ungdomsteamet bestått av Sander Vastvedt og Catti Eide.
Vi hadde fire husfellesskap frem til sommeren, men reduserte til tre på høsten ettersom vi
mistet et stort kull med ungdommer som gikk ut av videregående.
I husfellesskapene høsten 2019 hadde vi ca. 55 ungdommer, med varierende størrelse på
gruppene.
Vi har NiKKO på fredagskveldene, organisert av tre forskjellige team som arrangerer
forskjellige konsepter. Oppmøtet har vært på ca. 30 stk. i gjennomsnitt.
For øvrig har vi hatt Volum; ungdomsgudstjenester én gang i måneden, med et deltakerantall
på mellom 35 og 70 personer. Konfirmanter preger oppmøtet.
Frem mot sommeren 2020 ser vi på muligheter og potensiale i å endre på eksisterende
strukturer i arbeidet for å tilpasse oss målgruppene våre og våre ressurser i enda større grad.
Vi merker at vi bare er to i ungdomsteamet og kapasiteten er deretter.
Vi vil takke for alle som støtter og heier på oss i tanker, bønn, dugnad, og ikke minst åpner
hjemmet sitt for oss. Det betyr uendelig mye for oss ledere og for ungdommenes tilhørighet i
menigheten.
Februar 2020, ungdomsveileder Catti Eide
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KRIK 2019
Mini-KRIK fra 4.-7. klasse. Det er trening søndager kl. 11:00-11:55 i gymsalen på Sandved
skole, unntatt i skolens ferier. Vanligvis har det kommet fire gutter og jenter, men deltagelsen
har variert fra to til 10 barn. Leder: Grete Stokke
KRIK Sandved 6.-7. klasse. Vi har hatt en kjekk høst med opptil åtte deltakere på hver
trening. Facebook blir aktivt brukt til reklame og kommunikasjon, noe som har hjulpet med å
få flere interesserte. Vi har hatt avslutninger med pizza, brus og kjekke aktiviteter.
Treningstider: 18:00 – 19:30. Leder: Ive Norbakken
KRIK Skeiene 8.-10. klasse. Vi har 18 KRIK-konfirmanter + ordinære KRIK´ere som er
med på hver trening.
Treningstid: Tirsdag kl. 20:30 - kl. 21:30 Leder: Brage Martin Norbakken
KRIK Skeiene vgs. Vi er omlag 12 stk. på trening, og det har vært et stabilt og bra år. De
fleste som kommer er fra Sandnes VGS. Treningstid: Onsdag kl. 20:00 - kl. 21:30. Leder:
Martin Høiland.
KRIK Trones. Vi har et gjennomsnittsantall på 15 gutter og jenter som kommer på trening.
Hovedsakelig ungdommer fra 2004-kullet. Treningstid: Tirsdager kl.19:00 – kl. 20:00. Leder:
Martin Høiland
KRIK Lundehaugen. Laget tok en «time-out» høsten 2018 pga. liten deltagelse. Høsten
2019 startet laget opp igjen med totalt 18 arrangementer, bl.a. mini-KRIK ifm. med
gudstjenester i Ganddalen menighet. Laget har skiftet navn til KRIK Sørbø og er nå blitt et
selvstendig lag utenfor KRIK i Gand.
Leder: Håvard Myklebust sammen med en gjeng entusiastiske foreldre.
CRED (Krik på Cuba). Sommeren 2019 var vi medarrangør på tre ledertreningskurs, øst og
vest på Cuba. Det ble en suksess med ca.135 deltagere. Tilsammen seks ungdommer fra Gand
var med som instruktører. Sommeren 2020 er vi medarrangør på nye lokale lederkurs.
Februar 2020, Carl Jakob Rørvik

Åpen Familie 2019
Generelt om virksomheten
Åpen Familie er middagssamlinger og familieaktiviteter, drevet av og for barnefamilier og
frivillige i menigheten.
Arrangementer:
Våren 2019 ble det arrangert fem fredagssamlinger i kirka.
Høsten 2019 ble det arrangert/planlagt to middagssamlinger, weekend, og seks søndagsturer.
Samlingene i kirka har bestått av middag, fellesaktivitet og sangsamling m/andakt.
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Det har vært ca. 60 – 70 personer på middagssamlingene i kirken. I september deltok over 80
personer på weekend til Liland. Denne ble arrangert sammen med ungdomsarbeidet i kirken.
Det har vært 2-4 familier på hver av søndagsturene - litt ulike familier fra gang til gang.
Styret bestod styret av Bente Nistad Westermoen, Marianne Svellingen, Ingrid Johanne
Løvoll Stokka og Siri Myhren Petersen.
Aktivitetsgruppa bestod av Helene Bjaanes og Harald Westermoen.
Styret har hatt fire styremøter i perioden. Arbeidet i styret har hovedsakelig vært å planlegge
og gjennomføre arrangementene, evaluere samlingene, komme opp med nye idéer, samt sette
opp dugnadslister.
Etter oppfordring fra staben la vi om driften høsten 2019. Vi arrangerte færre
middagssamlinger og brukte noen av de frivillige til å dra i gang søndagsturer.
Økonomi: Regnskapet viser at Åpen Familie sin daglige drift gikk i balanse, mens det ble et
merforbruk på om lag -3500kr knyttet til weekend på Liland. En slik tur er likevel en viktig
investering for menigheten, som ikke kan omregnes til kroner og øre.
Takk til alle som bidrar! Dersom du ikke står på dugnadslista men kan tenke deg å bidra på
andre måter, må du gjerne ta kontakt med en i styret. Åpen familie har behov for alle som vil
delta.
Januar 2020, Siri Myhren Petersen

KFUK-KFUM speidere 2019
Gand KFUK-KFUM-speidere har hatt et aktivt år. Vi har enheter for alle aldersgrupper.
I 2019 har det vært ventelister i stifinneralder.
Enhet

Antall pr. Antall pr.
31.12.19 31.12.18
0
8

Møtetid

Enhetsleder

Oppdagere
1.-2. klassetrinn
Stifinnere
3. - 4- klassetrinn
Vandrere
5. - 10. klassetrinn
Rovere (vgs. →25år)

22

16

26

22

Tove Iren Lea(vår)
Bjarte (høst)
Kenneth Rustøen

39

43

15

13

Onsdag
1730-1900
Mandag
1730-1900
Tirsdag
1800-2000
Varierer

Ledere/voksne

28

19

Familiespeidere

Irene Volden
Andreas Løvaas
Leder uglereiret:Eivind
Reiersen
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Ledere:
Gruppeleder er Irene Volden, og Roar Huseby er styremedlem
Det legges ned en stor innsats fra mange ledere, assistenter, rovere og patruljeførere i
speidergruppas enheter. Alt arbeide er på frivillig basis, menighetens ansatte deltar på møter
når vi inviterer de med.
Aktiviteter:
Alle enhetene har de fleste møtene sine ute, og Zulu i Vagleskogen er vårt hjem. Vi benytter
lokaler i Gand kirke til innendørsaktiviteter og til patruljefører- og ledermøter. Alle enhetene
har i tillegg vært på egne overnattingsturer i løpet av året. Flere av våre medlemmer har
tillitsverv i krets og forbund.
Speiderleiren var på Horve 2 i pinsen. Astrid Harbo var med oss på gudstjeneste 2. pinsedag
og hele menigheten var invitert. Det var kjekt å dele siste dag på leiren med de som tok turen.
Vi har gode minner fra leirer og arrangement på Horve 2, så når Sola KFUK-KFUM kom med
forespørsel om å inngå felles leieavtale med Normisjon ble vi med. Trygve Valen og Karen
Fosså Handeland sitter i driftsstyret.
Speidergudstjenesten 1. søndag i advent har lenge vært en tradisjon, og mange både
speidere og andre gir uttrykk for at de setter stor pris på denne.
Fremover er det er viktig å få til god kontinuitet med nye ledere for å sikre en stabil lederdekning. Mange som har vært ledere i speidergruppa gjennom årene har ikke vært speidere
før, så det er ingen forutsetning å ha speidererfaring.
Februar 2020, Gruppeleder Irene Volden

SMAK 2019
SMAK er navnet på åpne temakvelder som arrangeres i Gand kirke. Navnet reflekterer at livet
og hverdagen rommer både det gode, det søte, det sure, det salte og det bitre – og at vi bør
oppfordre hverandre til å “smake” på nye tanker, levd liv, osv.
Vi har hatt følgende SMAK arrangementer i 2019:
 «Fra overbevist ateist til andaktsholder på NRK» - Stefan Heggelund
 «Tro på tvers» - Sunniva Gylver og Bushra Ishaq
 En kveld med Eyvind Skeie
Alle arrangementene har vært godt besøkt og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger.
SMAK synes nå å være et godt innarbeidet tilbud som mange setter pris på.
Regnskapet viser at vi har gått med overskudd også i 2019. Coop Mega har fortsatt med å
sponse SMAK-juice til arrangementene.
Velkommen til nye spennende arrangementer i 2020 – inviter gjerne med en venn, nabo eller
kollega!
Januar 2020, Lars Martin Østerholt og en begeistret SMAK-komite
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Kirkeringene 2019
Kirkeringsutvalget i 2019 bestod av Ingierd Idland, Anne Opstrup, Berit Haugstad og Berit
Myklatun.
Arrangement:
3. oktober:
Ringledersamling/årsmøte
3. desember: Julemesse
Hver enkelt kirkering har hatt sine egne samlinger gjennom året og arbeidet frem mot
julemessen.
Julemessen 2019 ble for første gang arrangert som samarbeid mellom Kirkeringene og
Y´Men. Samarbeidet gikk veldig bra. Resultatet for julemessen ble 157.000,Overskuddet ble delt mellom Kirkeringene og Y´Men.
Beløp gitt til Gand menighet:
Barne-og ungdomsarbeid
Tilskudd dekor i kirken.
Nyttårsarrangement for ungdom

Kr. 55.000,Kr. 7.000,Kr. 5.000,-

Januar 2020, For Kirkeringsutvalget Berit Myklatun

Årsmelding 2019 Gand Y’s Men’s Club
Styreleder Våren Øyvind Opdahl, Høsten Arne Aamodt.
Vi har hatt 9 klubbmøter, 2 bedriftsbesøk, Årsmøte, Charterfest og Vårtur
Klubbens aktiviteter i år har i hovedsak vært
- for første gang delt ansvaret for julemessa i Gand kirke sammen med Kirkeringene
- som tidligere år, salg av juletre ved Gand Kirke i samarbeid med speiderne.
- Klubbens omsorgsutvalg har vært aktiv med oppmerksomhet til medlemmene i forbindelse
med runde fødselsdager og sykdom.
- Vi arrangerte kirkekaffe to søndager i Gand Kirke.
Økonomi
Klubben har inntekter fra kontingenter, Julemessa, Juletresalg.
Resultatet ble et underskudd på kr 8 920
Egenkapitalen er ved årsskiftet 2019/2020: kr 89 080
I 2019 ble som vanlig overskuddet fra juletresalget året før delt med Gand-speiderne som fikk
overført kr 30 000. Resten og inntekter utover juletresalget (kr 42 500) går til lag og
foreninger i lokalområdet, samt til internasjonalt arbeid (kr 7 500)
Medlemsantall
Ved slutten av året var vi 47 medlemmer. I løpet av året ble ingen nye medlemmer chartret
mens fire meldte seg ut av forskjellige grunner, og én døde.
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Utfordringer
- Det er vanskelig å få medlemmer til å påta seg tillitsverv i klubben. Her må alle gå i seg selv
og i fremtiden se behovet for å påta seg tillitsverv.
- Klubben har nå en god spredning i alder på medlemsmassen fra 50-90 år, med en
gjennomsnittsalder på 71 år. Dette må ikke bli en sovepute. Her må vi alle ta ansvar og aktivt
invitere nye personer til å delta i klubben og med et klart siktemål om å øke medlemsmassen.
Februar 2020, Sekretær Alfred Alsaker og leder Arne Aamodt

Nærvær / Bypresten i Sandnes 2019
Bemanning
Vi opplever at vi er et godt team og utfyller hverandre. Vi er fortsatt de samme tre i 2019:
Ingeborg Erikstein Krager: Leder. Fokus på kvinner i rusmiljøet.
Øyvind Justnes Andersen: Ansvarlig for økonomi.
Gunther A. Theiss: Hovedansvar for salgsapparatet rundt gatemagasinet Asfalt.
Hverdagsmesse
Messene er onsdager kl.14.00. Vi har gjennomført 39 hverdagsmesser. Med et gjennomsnitt
på 11 deltakere på messa og 10 nattverddeltagere, og en flott gjeng frivillige som lager i stand
til kirkekaffe bak i kirka.
ASFALT
Vi hadde 29 aktive selgere, derav fem nye. Antallet som er innom dette fellesskapet hver dag
varierer fra 0-12. 11 frivillige vært involvert i asfaltkontoret, og to av disse er nye av året. De
har en meget viktig rolle både i forhold til det sosiale/relasjonelle og det praktiske.
Medvirkning, deltagelse og turer
Vi har deltatt ved seks gudstjenester i Sandnes prosti. Det er viktig for oss å ha en god kontakt
med menighetene. I tillegg har vi hatt noen oppdrag utenfor prostiet.
Vi har vært med å arrangere Fagdag for verdighet, og Messe for verdighet under
Schizofrenidagene. På Den Internasjonale Overdosedagen deltok vi på markering og
gudstjeneste. Sammen med Rogaland A-senter og Crux Oppfølgingssenter arrangerte vi to
dagsretreat-turer til Utstein pilegrimsgard.
Vi har hatt flere dagsturer gjennom året, til ulike fyr langs kysten og i nærmiljøet.
Økonomi
Vi har mye å takke for i 2019. Med et solid overskudd grunnet flere faktorer. Lotteriet gikk
med 770.000 i overskudd mot 600.000 i 2018. Solid oppgang. 500.000 fra Helsedirektoratet
som tilskudd til prosjektet «Trygge rom». Givertjeneste og gaver fra private og menigheter i
Sandnes og på Jæren.
Nytt i 2019:
Mestringskoret har sitt utgangspunkt i de to musikkterapeutene som Sandnes kommune har
ansatt. En av oss byprestene har vært med i koret.
Samtalegruppen Å snakke om livet, hvor vi vil skape trygge rom hvor det er mulig å snakke
om tema som sorg, tap, savn og ensomhet. Behovet er stort for oppfølging, og samtalen er
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vårt viktigste redskap. Den gode samtalen som får et menneske til å føle seg oppreist, gir håp,
får den rusavhengige til å se sine egne ressurser og bruke dem i møte med utfordringer frem
mot å bli rusfri.
Februar 2020, Byprest Ingeborg Erikstein Krager

Crux oppfølgingssenter i Gand sokn 2019
Crux oppfølgingssenter
Vi holder til i Jonas Lies gate 11, 4319 Sandnes. Crux er et oppfølgingstilbud for mennesker
som ønsker å jobbe med endring for å etablere et liv uten rusavhengighet og kriminalitet.
Crux er en base og et utgangspunkt for fellesskap, praktisk arbeid, aktiviteter og turer. I en
hverdag med mange utfordringer ønsker vi at Crux skal være et sted som kan bidra til nytt
fotfeste, selvtillit og nye relasjoner.
I løpet av 2019 hadde vi kontakt med 233 ulike personer fra 20-60 år. Crux er et rusfritt
fellesskap og har åpent tre dager i uken; med trening på Ganddal atletklubb, måltidsfellesskap
og ulike aktiviteter etter lunsj. Crux driver også arbeidstreningstiltaket Crux Vedlikehold fire
dager i uken. I tillegg til aktiviteter vektlegger vi samtaler og individuell oppfølging. På
kveldstid arrangerer vi Jentekveld på Crux, SHINEWomen-kurs, Damenes aften for
kvinnelige innsatte Stavanger fengsel, Kveldsåpent på Crux og Lørdagsåpent. I 2019 fikk vi
statlige midler til prosjektet «Kvinner i fokus» og det har muliggjort mye spennende og flott
arbeid.
Gand menighet
Gand menighet har helt siden oppstarten av Crux vært en viktig samarbeidspart for oss.
Forbønn og omtanke. Gand menighet ber for Crux oppfølgingssenter under gudstjenester i
Gand kirke. Dette betyr mye for oss. Vi vil oppfordre menigheten og enkeltpersoner om
fortsatt å være med å be for Crux, menneskene og virksomheten.
Relasjonsarbeid og frivillighet. I vår virksomhetside heter det: «Vi er medvandrere. Vi tror på
kraften i gode relasjoner der det faglige og vanlige virker sammen». Diakonen i Gand
menighet og mange frivillige medarbeidere bosatt i Gand gjør en fantastisk innsats for Crux, i
miljøet og rundt driften av virksomheten.
I mange år har Crux blitt invitert til å utforme og gjennomføre en årlig gudstjeneste i Gand
kirke med fokus på arbeidet vi driver og det å være berørt av rus og kriminalitet.
Økonomi. Crux må selv årlig fremskaffe betydelige driftsmidler lokalt. Økonomisk støtte fra
Gand menighet, fra menighetstrimmen i Ganddalen menighet, og bidrag fra privatpersoner
betyr mye for oss. Takk til kunder som gir oppdrag til arbeidstiltaket Crux Vedlikehold.
I 2018 startet vi givertjenesten Cruxgiver for å lønne en erfaringskonsulent. Hun har ansvar
for et viktig helgetilbud på Crux, og hjelper oss til bedre å ivareta deltakere som sliter med
psykisk helse eller rus-sug, og står i fare for å falle tilbake til rus og kriminalitet. Dette er
viktig og vi trenger flere Crux-givere!
Februar 2020, Virksomhetsleder Kjetil K. Tjessem,
tlf 47 35 15 48, crux@stiftelsencrux.no
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Sykevakten – Kirkens Omsorgstjeneste 2019
Generelt om virksomheten.
Sykevakten er en omsorgstjeneste for eldre og syke i Sandnes kommune. Vi gir hjelp både til
de som bor i egen bolig, og til de som bor på i institusjon/sykehjem. Virksomheten drives av
Sandnes kirkelige fellesråd, med driftstilskudd fra Sandnes kommune.
I 2019 hadde vi 1413 oppdrag. Litt færre oppdrag i 2019 sammenlignet med 2018, men vi har
likevel økt kraftig de siste årene. Vi har over 400 stk på brukerlisten, og ca. 190 fikk hjelp fra
oss i fjor. Henvendelsene kommer fra brukerne selv, pårørende, hjemmetjenesten i
kommunen, eller fra ansatte ved institusjon/sykehjem. Egenbetalingen er kr. 30,- pr. time,
samt dekning av bilutgifter og parkering.
Det er nå seks damer og åtte menn som tar oppdrag for Sykevakten. De fleste er friske
pensjonister, og de får såkalt «pensjonistlønn» og dekning av bilutgifter for jobben de gjør.
Vi hjelper eldre og syke mennesker med å komme seg til lege, sykehus, tannlege, fysioterapi,
fotpleie, frisør m.m. Mange klarer ikke dette på egen hånd. Pårørende kan ikke alltid hjelpe,
på grunn av egen jobb. Ansatte ved institusjoner og sykehjem har ikke kapasitet og bruker oss
derfor flittig.
Vi har tilsyn hos demente, slik at den de bor sammen med kan komme seg ut. Vi tilbyr
besøkstjeneste, går tur eller på kafé. Ellers har vi trivsel-kjøring, og hjelper med innkjøp.
Noen av våre eldre er ensomme, har ingen nære pårørende, og spesielt for dem betyr dette
mye.
Ved Lindrende enhet på Åse Boas har vi også et tilbud. Der har vi en sykepleier med
videreutdannelse i kreftomsorg. Hun tilbyr samtaler og har tid til å lytte og være tilgjengelig.
Hun er der to dager i uken.
Samarbeid med hjemmetjenesten og institusjonene er meget godt, og de ansatte der er
takknemlige for vårt tilbud. Ellers samarbeider vi med demenskoordinator i Sandnes
kommune.
«Leve hele livet»-reformen som startet i fjor, har som mål å bidra til flere gode leveår med
god livskvalitet. Det offentlige kan ikke gjennomføre reformen alene. Hele storsamfunnet må
engasjere seg. Dette er noe vi har vært med på i mange år, og vi ønsker å utvikle og utvide
våre tjenester.
Tilbakemeldinger fra våre brukere er stor takknemlighet og glede over tilbudet vårt, og over
våre flotte medarbeidere. Vår hjelp gir dem trygghet og ro i en ofte vanskelig og usikker fase
av livet. Trygghet, glede og gode opplevelser en noe som går igjen når våre brukere beskriver
sitt møte med oss.
Januar 2020, Leder for Sykevakten Randi Berge
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Kirkens SOS Rogaland 2019
Kirkens SOS Rogaland ble etablert i 1980. Når denne rapporten skrives, har altså Kirkens
SOS Rogaland gått inn i et jubileumsår!
På tampen av 2019 fikk det norske folk den triste nyheten om at Ari Behn hadde tatt sitt eget
liv. Familien valgte å være åpne, noe det står stor respekt av. Åpenheten er til stor hjelp for de
som sliter med livet og for de som tar kontakt med Kirkens SOS. Det var en merkbar økning i
antall henvendelser i julen. På landsbasis var det f.eks. hele 957 som tok kontakt på andre
juledag. Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, sa i et NRK-intervju at
det at kongehuset velger å være åpne om selvmord vil ha stor betydning for det norske
samfunnet, spesielt fordi det er barn involvert i tragedien.
I 2019 besvarte Kirkens SOS i Rogaland 12 087 telefonsamtaler, og 1 377 samtaler på chat.
Det er en nedgang på 1 695 telefonsamtaler, men en oppgang på 153 chattesamtaler
sammenlignet med 2018. Hovedårsaken til nedgangen på telefon er færre frivillige
medarbeidere. Særlig skyldes det at vaktrommet i Haugesund ble lagt ned i juli 2019. 153
flere chattesamtaler høres kanskje ikke mye ut, men en chattesamtale varer vanligvis en god
del lengre enn en telefonsamtale. Vi er glade for økningen her, for behovet er stort og det er
ofte mange i kø for å for å få kontakt. På chat er det flesteparten yngre mennesker som tar
kontakt, og mange våger for første gang å åpne opp om overgrep, vold og misbruk.
Den 1. januar 2019 ble Kirkens SOS Rogaland formelt en del av landsorganisasjonen Kirkens
SOS, som nå består av 11 senter i Norge. Det betyr bedre og flere felles administrative
løsninger, med et sentralt personalansvar. Lokale senter har fortsatt økonomisk ansvar for
lokal drift, og midler som er innsamlet lokalt kan ikke brukes sentralt. Senteret i Rogaland får
tilført ca. 1 million av den sentrale støtten fra Helsedirektoratet, men vi er selv ansvarlige for
å samle inn resten av totalbudsjettet på ca. 2,9 mill. kroner.
Kirkens SOS Rogaland vil gjerne takke alle menighetene som er medlemmer. Vi ser på oss
selv som menighetenes forlengede diakonale arm i møte med de som har det vanskelig og
synes livet er tungt å leve, om det gjelder ensomhet eller selvmordstanker. Takk for
samarbeid, for økonomisk støtte og for forbønn. Viktigst av alt er de frivillige medarbeiderne,
som er de som gjør jobben! Og vi trenger flere frivillige for å møte den store pågangen, både
på telefon og chat.
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