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leder

Menighetsrådet og 
staben i Gand sørger 
tapet av vår gode 
kollega, kantor Bengt 
Norbakken.

En stor personlighet med 
et hjerte som banket for 
musikk gikk bort så alt 
for tidlig, torsdag 25. 
august, 51 år gammel. 
Hans kone og tre barn 
har mistet sin stolte pap-
pa og gode ektemann. På 
Finnsnes sitter et ektepar 
uten sin rause sønn, og 
en stor del av Norges befolkning har mistet en god bekjent. 

Vi sørger tapet av kollegaen vår, og vi går litt saktere for tiden. 
Den korte perioden Bengt var syk fikk vi en vikar for ham, og er 
takknemlige for nyutdannede kirkemusiker Ola R. Vik, som har 
gått i lære hos Bengt. Ola har stor respekt for sin læremester, og 
hedrer minnet ved å spille komposisjoner laget og inspirert av 
Bengt ved flere anledninger. Vi gleder oss over Ola. 

Bengt berørte så mange, innen de utroligste områder. Alt fra FAU 
på Sandved, til tariffoppgjør på landsbasis ... Han var en av disse 
sjeldne typene som kunne både realfag og kunstfag, og han var 
enestående i begge grener. 

Ved orgelet ligger nå et 
keramikkhjerte. Det er 
en gave fra Kirkekoret 
til Ola, til minne om 
vår alles venn, kollega, 
dirigent, sparringpartner, 
nabo og ivrige fot-
ball-supporter. 

Kirken er åpen for deg 
om du trenger et sted å 
sitte i stillhet, slå av en 
prat eller minnes Bengt 
med både tårer og latter. 

Vi lyser fred over Bengts 
gode minne.

-Staben 

Sorgen og gleden de 
vandrer til hope… 

Internasjonal Cafe feiret sitt 5 års- jubileum på BådeOg 
onsdag 7. september. 

        Av: Diakon Magne Bjåstad

Cafeen er et samarbeid mellom Den Norske Kirke, KIA og BådeOg. 
Visjonen til det flerkulturelle møtestedet er relasjoner, og mange opp-
lever at tilbudet er en god møteplass der en får kjennskap til nye og 
finner vennskap og fellesskap som er verdifulle for ulike mennesker 
på tvers av tro og kultur. 

På bildet ser vi varaordfører Pål Morten Borgli, omkranset av flere av 
de gode frivillige medarbeiderne og ledergruppen, Dagbjørg Straume, 
Margrethe Berg Heggebø og Magne Bjåstad. Stortingspolitiker Hadia 
Tajik deltok også og holdt en varm og fin tale i anledningen. 

Vi takker for støtten fra Gand sokn og alle frivillige som har vært 
med i både bønn og på andre måter i denne perioden. Det er og har 
vært en stor glede å være en del av dette flerkulturelle menighets-fel-
lesskapet!

Internasjonal 
Cafe 5 år!
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Håvard Høie, kapellan i Gand sokn

Hvem er den krumbøyde?
Jesus er god til å snu ting på hodet. Han gjør de 
minste størst og de største minst. Dette skjer hele 
tiden i historiene om Jesus i Bibelen. En av disse 
historiene er om en gammel krumbøyd dame og en 
synagogeforstander (Luk 13,10-17). 

Denne damen er så krumbøyd, at hun trolig ikke ser annet enn 
jorden hun vandrer på. Dette har plaget henne i 18 år. Men plutse-
lig en dag skjer det en stor forvandling i livet hennes. Forvandlin-
gen skjer når hun møter Jesus. Han helbreder henne, hun kan se 
himmelen igjen og hennes takk stiger opp til himmelens Gud.
 
Men alle er ikke like fornøyde med det Jesus gjør denne dagen. 
Forstanderen i synagogen roper ut sin misnøye. Hvordan kan 
Jesus arbeide på en sabbat? Forstanderen kjente godt sine skrifter, 
og visste at den som arbeider på en sabbat skal dø. 

Sabbaten var Guds hellige hviledag helt fra skapelsen av. Det var 
den siste rest av det tapte paradis. Dette var en festdag, der de la 
fra seg arbeidsredskapene og spiste et festmåltid sammen. Det 
gode måltidet minnet dem om det som en gang hadde vært før 
syndefallet, og pekte frem mot det paradiset som Gud engang 
skulle komme med. Dette gjorde sabbaten så viktig. Det var en 
annerledes dag, som vitnet om en annerledes verden. Derfor 
måtte ikke sabbaten brytes. 
Det ble laget flere regler på hva man kunne og ikke kunne gjøre 
denne dagen. Reglene ble etter hvert så mange, at det var et stort 
arbeid å holde oppsyn med alle jødene, og om de holdt disse 
hvilereglene. Nå var en hvileregel brutt, og synagogeforstanderen 
hadde oppdaget det.

Forstanderen anklager Jesus for å arbeide på sabbaten. Men ikke 
før han har rettet sin anklage kommer Jesu motsvar: «hyklere». 
Det var nok ikke dette svaret forstanderen hadde forventet. Jesus 
peker på dobbeltmoralen til forstanderen. Gjør ikke du godt imot 
dyrene dine hvis de havner i uføret på en sabbat? Forstanderen 
står svar skyldig. Jesus har nettopp vist denne krumbøyde kvin-
nen en smak av paradiset. Han har oppfylt sabbatens egentlige 
intensjon. Han har vist folket Guds godhet og det kommende 
paradis. Hva er tilsvaret han får? Det er anklager fra en som virker 
mer krumbøyd, enn det denne kvinnen var, men hans krumbøyd-
het lar seg ikke se med det blotte øyet. Han er krumbøyd i sitt 
indre, og det har lukket hans øyne for Guds godhet. 
Jesus bryter ikke sabbaten, men han viser sabbatens egentlige 
intensjon: å vise et glimt av paradis. Dette er fortsatt hviledagens 
intensjon.   

Historien til Toprak: Å respektere at man har ulik 
tro.

Mitt navn er Toprak og jeg går i sjette klasse på en skole i 
Antalya i Tyrkia. Familien min er kristne, og pappa jobber 
som pastor. De fleste menneskene i Tyrkia sier de er mus-
limer, men mange av dem kjenner egentlig ikke så godt til 
religionen sin, islam. Her i Tyrkia kan vi se moskeer, mus-
limene sitt gudshus, i alle nabolag. Fem ganger om dagen 
hører vi imamen si en bønn gjennom en høyttaler. En 
imam er muslimene sin prest. Folk kan høre bønneropene 
overalt. Jeg liker egentlig ikke det så godt. Det plager meg 
fordi jeg ikke er muslim. Ikke alle mennesker i Tyrkia er 
muslimer. Jeg føler at bønneropet forteller at islam er den 
eneste religionen her og at andre religioner ikke er viktige. 
Derfor liker jeg ikke å høre bønneropet, fordi det får meg 
til å føle at min tro ikke blir respektert.

 Da jeg først startet på skolen og klassekameratene mine 
fant ut at jeg var en kristen, fortalte de meg at min religion 
ikke var bra og at jeg heller burde bli muslim. De sa ofte 
slike ting til meg på skolen. Jeg tror foreldrene deres lærte 
dem at kristne var dårlige mennesker. Men, jeg hadde en 
veldig spesiell lærer som het Hulya. Hun stod opp for meg 
og fortalte klassekameratene mine at min religion ikke var 
fæl – men at den bare var annerledes enn deres. Etter hvert 
ble klassekameratene mine vant til at jeg var annerledes og 
sluttet dermed å si fæle ting om kristendommen.

Nå går jeg på en annen skole. I klassen min har jeg noen 
unger som har russiske og tyske mødre. Flere av klasse-
kameratene mine kaller seg ikke for muslim, og de forstår 
bedre at mennesker følger ulike religioner. Det er større 
aksept på denne skolen. Hver uke er det islam-timer på 
skolen som studentene må være med på. Men, siden jeg 
er kristen så trenger jeg ikke å delta i disse timene. Ingen 
av vennene mine plager meg for at jeg ikke deltar. Faktisk 
så er det noen av dem som selv er kristne og ikke deltar 
heller.

Jeg tar med meg bibelen på skolen hver dag. Den ligger 
alltid i ryggsekken min. Noen ganger deler jeg om kristen-
dommen til vennene mine. Jeg har en drøm om at de også 
en dag skal tro på Jesus!

(Tekst hentet fra Stefanusalliansen)

Søndagsskolen i Antalya. Foto: Marianne Haugerud/Stefanusalliansen.

BARNEHISTORIE
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Fosterhjemstjenesten og 
Sandnes prosti søker etter fos-
terhjem i menighetene. – Vi vet 
det er svært mange hjem som 
har mye kjærlighet og omsorg 
å gi. Nå håper vi så mange som 
mulig vil åpne hjemmet sitt for 
et barn som trenger det, sier 
Ragnhild Aarhaug i fosterhjem-
stjenesten.

        Tekst/Foto: Astrid Falck Olsen

Søndag 13. mars i år hadde Gand kirke besøk 
av Ragnhild Aarhaug som arbeider i Fosterh-
jemstjenesten i Bufetat. Ragnhild er utdannet 
vernepleier og har arbeidet i Bufetat siden 
2007. Hennes hovedoppgaver er å rekruttere 
nye fosterhjem og gi opplæring til fosterforel-
dre. 

Ragnhild, hva er grunnen til at du nå 
kommer til Gand kirke for å orientere om 
behovet for fosterhjem? 
Den norske kirke inngikk i 2020 en nasjonal 
samarbeidsavtale med Fosterhjemstjenesten, 
og vi i Fosterhjemstjenesten i Stavanger har 
inngått en avtale med Sandnes prosti i håp 
om å finne gode fosterhjem i menighetene 
her. Jeg og noen av mine kollegaer har derfor 
vært rundt i de forskjellige menighetene i 
prostiet for å orientere om dette arbeidet 
og ta imot spørsmål. Vi vet at det rundt i 
menighetene er svært mange hjem som har 
mye kjærlighet og stor omsorgsevne å tilby, 
og vi håper og tror at noen av disse kan åpne 
sitt hjem for barna som trenger det. 

Kan du si noe konkret om behovet for foster-
hjem? 
Akkurat nå er det ca. 60 barn og unge i 
Sør-Rogaland som trenger et nytt hjem, enten 
for en periode eller til de er blitt voksne. Det 
er 6 barn i alderen 0-2 år, 6 barn i alderen 
3-5 år, 19 barn i alderen 6-12 år og 29 barn i 
alderen 13-17 år. 
Mange av disse barna bor fortsatt hjemme 
i påvente av et fosterhjem som kan passe 
nettopp dem. Av og til opplever vi at barn selv 
tar initiativ til å få komme til et fosterhjem, 
fordi de biologiske foreldrene ikke kan gi den 
nødvendige omsorgen. I de tilfellene der bar-

Kirken og fosterhjemstjenesten 
samarbeider om å finne fosterhjem

na ikke kan bo hos de biologiske foreldrene 
i påvente av et fosterhjem, har vi muligheten 
til å plassere dem hos andre slektninger eller 
i beredskapshjem. Noen har dessverre bodd 
i opptil to år i beredskapshjem før vi har 
funnet et egnet fosterhjem. 

Kan du forklare forskjellen på fosterhjem og 
beredskapshjem? 
Enkelt fortalt kan jeg si at det å være bered-
skapshjem er et oppdrag på fulltid, og det 
er andre krav for å bli beredskapshjem enn 
fosterhjem. Normalt inngår man en treårig 
kontrakt med Bufetat, og de fleste har en 
utdanning eller jobb og erfaring som gjør 
dem særskilt kvalifisert til dette oppdraget. 

Beredskapshjem blir ofte bedt om å ta imot et 
barn på svært kort varsel, og må også kunne 
ta imot alle barn/unge i alderen 0-17 år. 

Hvilke ønsker er det dere har når dere ser 
etter nye fosterhjem? 
I utgangspunktet ser vi etter helt «vanlige» 
hjem. Vi leter ikke etter såkalte «idealfamili-
er», men vi søker familier som har et varmt 
hjerte, ønske og interesse for å ta imot et nytt 
familiemedlem og som kan gi alminnelig god 
omsorg og stabilitet. Mange av våre barn har 
opplevd vanskelige ting i sitt liv, og man bør 
nok være både litt ekstra tålmodig og vise stor 
forståelse og raushet. Man må godta barnet 
slik det er og forstå at oppførsel som kan virke 

Ragnhild Aarhaug i fosterhjemstjenesten.
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Det er mange trygge, gode familier med stor evne 
til omsorg i Rogaland. Har dere plass til en 

ekstra rundt middagsbordet? Kan dere gjøre en forskjell
 i livet til et barn eller en ungdom? Den norske kirke 
samarbeider med Fosterhjemstjenesten i Stavanger 

og Haugesund om å finne fosterhjem.

Ta kontakt for mer informasjon om hva det vil si å være 
fosterhjem. Det er helt uforpliktende. Les mer på

 fosterhjem.no

Har dere rom for en til i familien? 
Nå er det behov for flere fosterhjem 

i ditt nærområde.

Illustrasjonsfoto
urimelig kan være uttrykk for smerte, skuf-
felse eller sorg. Det er alltid viktig å se bak 
adferden til barnet, være undrende og prøve 
å forstå hvorfor barn handler som det gjør. 
Videre tenker vi at fosterforeldrene bør være 
gode på samarbeid, da omsorgsoppgaven 
innebærer mye samarbeid til beste for barnet. 

Hvordan skjer rekruttering og utvelgelse av 
nye fosterhjem? 
Alt starter ved at en ny familie tar kontakt 
med oss og ønsker å bli vurdert som foster-
hjem. Etter at vi sammen med familiene har 
fått sjekket ut det vi kaller for basiskriterier, 
går noen familier videre til rekruttering. Vi 
har flere kriterier for hva som skal være på 
plass før en eventuell rekruttering, men kan 
for eksempel nevne helse, vandel, økonomi, 
etc. Vi innhenter også dokumentasjon fra 
både NAV og barnevernstjenestene i kom-
munene. Dette kan interesserte lese mer om 
på fosterhjem.no. 
De familiene som går videre i prosessen 
rekrutteres så via et program som blir kalt 
PRIDE (Parenting, Resources, Information, 
Development, Education). Det består av fire 
samtaler der vi prøver å kartlegge blant annet 
holdninger og verdier til de som ønsker å bli 
fosterforeldre, samt egne tilknytningserfa-
ringer og hvordan de selv gir omsorg til barn. 
Fosterforeldrene må også gjennomgå kurs før 
de blir endelig anbefalt. Vi må forvisse oss om 
at de er trygge og omsorgsfulle mennesker, og 
at de forstår hva våre barn trenger av omsorg, 
støtte og kjærlighet. 
Når vi har kommet gjennom fasen som 
gjelder anbefaling og godkjenning, er det 
viktig å finne rett hjem til rett barn. Da kan 
det for eksempel bli spørsmål om alder på 
fosterbarnet, om det er ønskelig med et hjem 
i en by eller på landet, om det bør være andre 
barn i familien og i så fall hvilken alder. Der-
som vi har mulighet tas det eventuelt hensyn 
til skolekrets, og om det er ønskelig at barnet 
kan fortsette å bo i sitt nærmiljø. Alt dette er 
det svært viktig å finne ut av slik at vi kan gi 
hvert enkelt barn best mulig oppvekstsvilkår. 
Vi tar alltid hensyn til hva barnet selv uttryk-
ker om hvor det kan tenke seg å bo. Er det 
mulighet for det leter vi alltid etter nye hjem i 
barnets egen slekt eller nettverk først. 

En liten «motivasjonstale» helt på slutten …
Jeg vil gjerne understreke at selv om det 
virker som om det stilles mange krav og 
forventninger til det å være fosterhjem, så får 
man ofte rikelig tilbake. Å ha et ekstra barn i 
huset gjør at man selv får en ekstra mulighet 
til å utvikle nye sider ved seg selv. Det er 
berikende og utviklende, ikke bare for foster-
foreldrene, men også for resten av søskenflok-
ken og familien. Jeg vil gjerne understreke 
at de aller fleste fosterhjemmene trives godt 
med oppgaven og ofte får et nytt fosterbarn 
når tiden er riktig for det. 
De fleste barna klarer seg godt etter noen år 
i gode fosterhjem, noe som i seg selv er en 
stor belønning og motivasjonsfaktor for de 
som stiller seg til disposisjon for omsorgsop-
pgaven.

Ved inngangen til Gand kirke står det «Gand 
menighet ønsker velkommen til dåp». 

Dette er vår invitasjon til både babyer, barn, ungdom og 
voksne. 
Det finnes ingen regel som sier hvor stor en skal være på 
dåpsdagen. Tradisjonelt sett er mange dåpsbarn om lag 
tre måneder gamle, fordi det er da den arvede dåpskjolen 
passer. Men dette er ikke realiteten for alle. 

Invitasjon til dåp gjelder alle aldersgrupper, og alle som ikke 
er døpt tidligere. Du kan gå kledd i hva du vil, og skal du 
døpe et lite barn så har vi en dåpskjole i Gand kirke som vi 
låner ut gratis. Mange konfirmanter døpes i løpet av konf-
året, og noen arrangerer dåp for flere søsken samtidig. 
Vil du feire dåpsselskapet hos oss, så kan du ta kontakt for 
leie av kirkestuen eller ungdomssalen. 
Invitasjon til dåp til nyfødte kan ikke lenger sendes ut fra 
kirken. Du må selv ta kontakt for å avtale dåp. Det meste du 
trenger å vite om dette finner du på www.gand.no/dap

VELKOMMEN TIL DÅP
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Tirsdag 20.september kl.19.30   –   Frikveld for kvinner
Vi gjentar vårens suksess og inviterer alle dere damer til en deilig 
frikveld med god mat, drøs, inspirasjon og lovsang. 
Kveldens gjest: Anne Kristin Vik Bruns (KrF-politiker, medlem i 
kommunestyret i Stavanger utvalg for helse- og velferd, kultur og 
idrett)
Ta med deg en venninne eller tre, mor og bestemor, hele foreningen 
eller barselgruppa og kom. Vi gleder oss!
 

Fredag 23. september kl 18-20 - Tweenskveld på 
menighetssenteret
Alle tweens fra 4.-7.klasse velkommen. 

Tirsdag 27.september kl.19.30   –   “Tro på hjemmebane” 
med Viggo Klausen
Svært mange barn og unge, som vokser opp i hjem der kristen tro er 
viktig og som deltar i en lokalmenighet ulike aktiviteter for barn og 
unge, orienterer seg likevel bort fra en aktiv kristen tro innen de er 
20 år.
Hva kan vi som menighet og enkeltpersoner gjøre med det?

Viggo Klausen er en dyktig og kreativ formidler, som har vært ansatt 
i Misjonskirken UNG i mange år, og han jobber nå i stiftelsen «Vel-
kommen hjem».
Viggo har i over tjue år besøkt menigheter og arrangementer i de 
fleste kirkesamfunn i Norge, i tillegg til internasjonale oppdrag. Han 
utarbeider også stadig nytt materiell for barn og tweens, foreldre, 
besteforeldre, ledere og forkynnere.
 

Hva skjer i Ganddalen Menighetssenter, 
Jonashagen 1?

Tirsdag 18.oktober kl.19.30   –   Temakveld om bønn og 
faste med   Gunn Bjørg Wee Lunde
 

Onsdag 2. november kl.20.00 – En kveld i Guds nærvær
Tid for å be, lovsynge og dele levd liv med Gud. Kvelden er et samar-
beid mellom menighetene på Ganddal

Tirsdag 8.november kl.19.30 – Spillekveld
Sosial samling. Kom for å bli kjent, eller bare knuse noen i brettspill!  
Ta gjerne med et spill. Åpent for voksne og barn i alle aldre. 

Tirsdag 15.november kl.20.00 - 21.30   –   “Hvilepuls” 
med Valfrid Botnen og Nadine Vaagen
En kveld i stillhet for å stoppe opp, bare være, lytte til deg selv og 
til Gud. Det vil bli gitt inspirasjon til og kort innføring i forskjellige 
måter å være i stillheten på. Frihet og rom til å finne og å være på 
din måte.
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Stafettpinnen

Kirsti Fløysvik
holder Stafettpinnen! 
I hvert blad vi gir ut presenterer vi en person 
som bor i en av bydelene våre, via vår faste 
spalte «Stafettpinnen». Disse personene kan 
være kjendiser, bekjente, ukjente, sjenerte 
eller utadvendte. Det er helt opp til den som 
holder i stafettpinnen å gi den videre til den 
man vil. Forrige gang var det Erik Brunes 
som holdt i stafettpinnen, og hav gav den 
videre til Kirsti Fløysvik.

Kirsti Fløysvik er ei flott Ganddalsdame som 
gjør en stor innsats på «Pølsesang» annen-
hver torsdag i Ganddalen menighetssenter. 
Hun var også en sentral og viktig brikke 
gjennom hele dugnaden for å få drift i det 
nye menighetssenteret. Her skal du få bli litt 
bedre kjent med henne;

• Hva jobber du med, og hvorfor? 
Jeg jobber med å få verdens viktigste verdier 
til å vokse, i Osa gårdsbarnehage.
• Hvilke gode egenskaper har du? 
Det må være tålmodighet og at jeg trives 
med det livet jeg har.
• Hvor i verden vil du reise tilbake til, og 
hvorfor? 
I sommer gikk vi kyststien fra Varnes fyr til 
Lista fyr. Den dagen var havet stille, og sola 
skinte fra en skyfri himmel over det flotte 
landskapet. 
• Hva brenner du for, og hvorfor? 
Jeg liker aktiviteter som er for både voksne 
og barn. Det kan skape et fint samhold i 
familier å gjøre ting sammen. Derfor har 
jeg engasjert meg i “Pølsesang” i Ganddalen 
menighet. Det er et tilbud til barnefamilier, 
der vi møtes annenhver torsdag kl.16.30 i 

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

menighetssenteret. En enkel pølsemiddag 
etterfulgt av samling med sang, dans og lek. 
Det er et populært treffpunkt for barnefami-
lier i en travel hverdag.
• Hva hvis det var sommer hele året? 
Da tror jeg at jeg ville ha flyttet til et sted 
med 4 årstider.
• Hva var det mest rørende øyeblikket for 
deg det siste året? 
Bryllupet til vår datter i sommer. 
• Hvem ville du helst spandert en is på, og 
hvorfor? 
Mine 3 søstre. Vi bor alle her i distriktet, 
men treffes ikke så ofte. Det er alltid koselig 
når vi samles.
• Når ba du sist til Gud? 
Han er en del av min hverdag så vi snakkes 
ofte.
• TIL SLUTT: Hvem sender du stafettpin-
nen videre til, og hvorfor? 
Jeg sender stafettpinnen videre til #tattoopas-
toren, Raymond B. Nesse. 
Han er en kul fyr som nettopp har flyttet til 
Ganddal.

Ganddalsgata 1, 4306 Sandnes. Åpent 10-19 (16)

Langgata 59  
Sandnes 
Tlf. 51 82 00 66 etab 1933

Foredrag: Russland – 
Ukraina konflikten

Gand Ys Mens Club inviterer til 
foredrag mandag 3. Oktober 19:30-
20:30 i kirkestuen Gand Kirke. 

Interesserte inviteres til å høre på Øyvind 
Nordsletten, tidligere ambassadør i Russ-
land og i Ukraina, når han gir oss sine tan-
ker og vurderinger om hva som ligger bak 
konflikten mellom Russland og Ukraina.
Etter foredraget fortsetter Gand Ys Mens 
Club med sitt vanlige møte, og om du vil 
være med oss videre er det fritt fram.

Høstprogrammet til Gand Y’s 
Mens Club ser slik ut:

12/9 Besøk hos Særheim Nibio

3/10 Ukraina/Russland konflikten – 
Øyvind Nordsletten

24/10 Sandnes Matsentral – Tor Jan Bre-
denbekk 

14/11 program ikke fastsatt

5/12 Julemøte
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TID &
STED

• DugnadsDrøsen:
Annenhver tirsdag, kl. 13.30 i kirkestua, Gand 
kirke. 
Enkle vedlikeholdsoppdrag utføres i og rundt 
kirken - etter vi har hatt en god drøs over kaffe-
koppen. 
Kontaktperson: Tharald Brekne 941 31 611

• Kor i Gand kirke: 
Kontakt: Ola Riveland Vik 971 18 899 
GGmini tirsdag 17.00-17.45 For 4-åringer til 
2.klassinger. 
GGjr / GG tirsdag 18.00-19.00 For 3.-7. klassinger
Gand kirkekor tirsdag 19.30-21.30 For voksne i 
alle aldre. 
Gospelkoret Abraham, mandager kl.19.30, diri-
gent Bjarte Lending 412 02 202

• Gand-speideren: 
Se www.gandspeiderne.no. Kontakt: gruppele-
der@gandspeiderne.no

• Åpen kirke/Middagsbønn: 
Hver onsdag kl 12.00-12.30 i kirkerommet. Bønn, 
stillhet, sang og dagens bibeltekst.

• Internasjonal Cafe: 
Hver onsdag kl. 16-18 på BådeOg cafe i Sandnes 
sentrum. Billig mat og verdifulle samtaler. Se 
facebook Internasjonal Cafe Sandnes for info.

• Petrus: 
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Siste torsdag i mnd. kl. 18.30. 
Datoer høsten 2022: 29.9, 27.10 og 24.11.
Kontakt: Magne Bjåstad 993 77 242

• Stikk innom: 
Samling i Kirkestua, Gand kirke, for alle pensjo-
nister eller andre som er hjemme på dagtid. Hver 

torsdag kl. 10-12. Ta med matpakke. Hjertelig 
velkommen! 
Kontakt: Magne Bjåstad 993 77 242

• Torsdagskaffe:
Ganddalen menighetssenter, torsdager i partall-
suker mellom kl. 11-14. 
For alle som er hjemme på dagtid. Vafler og drøs. 
Datoer høsten 2022: 22/9, 6/10, 20/10, 3/11, 
17/11, 1/12.
Kontakt Sissel Lein-Mathisen 938 31 898

• Kor i Julebygda kapell: 
Småbarnssang: Torsdager i oddetallsuker kl. 
17.15-18.00 i Julebygda kapell.
Stjernekoret: Torsdager i partallsuker kl. 17.30-
18.15 i Julebygda kapell.
Kontakt Siri U Chancy 988 93 047

• Pølsesang: 
Samlinger i Ganddalen menighetssenter annen-
hver torsdag, med servering av pølse før vi synger 
sammen. For barn under skolealder sammen med 
en voksen. 
Kontakt: Nadine Vaagen 413 91 649

• Nikko: 
Fredager kl. 20.00 i ungdomssalen Gand kirke. 
Ungdomsklubb for 13-18-åringer. Se facebook/
Instagram «Ungdomsarbeidet i Gand». 
Kontakt: David O. Stige 910 08 680

• Åpen familie: 
Søndagsturer for hele familien. Følg «Åpen fami-
lie – familiesamlinger i Gand» på facebook. 

• Junior-Nikko: 
Klubb for 5-7 klassinger i ungdomssalen, Gand 
kirke. Annenhver søndag kl. 18-20 i oddetallsuker. 
Kontakt: Eirik Tvedt 414 10 648. 

• FAB – Fellesskap, Aktivitet, Bibel
Samlinger for 5.-8.klassinger i Gand kirke. Sønda-
ger kl.17-19 i partallsuker. 
Kontakt: Siri U Chancy 988 93 047

• Søndagsskole og Mini-KRIK: 
Det er søndagsskole i både Gand, Ganddalen og 
Julebygda de fleste søndager. 
Barna er inndelt i ulike aldersgrupper, med 
forskjellige aktiviteter. 
Kontakt Gand: Svein Oddvar Netland 480 60 077
Kontakt Ganddalen: Tina Renate Litland Austbø, 
478 87 716
Kontakt Julebygda: Siri U Chancy 988 93 047

• Smågruppe / Husfellesskap / Samtale-
gruppe / Menighetsgruppe / Cellegruppe: 
Kjært barn har mange navn! Vil du være med? I 
disse gruppene deler vi liv og tro, blir bedre kjent 
med hverandre, og ber for hverandre. Smågrup-
per er for kirkevante, kirkefremmede, erfarne 
troende og deg som er nysgjerrig på tro.
Kontakt Ganddal: Lars Håkon Løland, 
tlf. 402 01 878 
Kontakt Gand/Julebygda: Håvard Høie, 
tlf 452 28 709
Kontakt Ungdom: David O. Stige 910 08 680

• KRIK: 
For info, kontakt Sander H Vastvedt 455 00 815

• Bønn: 
Kontakt diakon Magne Bjåstad 993 77 242 om du 
har lyst å være med i bønnetjenesten i soknet, 
enten som forbeder eller i en bønnegruppe. 
«Bønn for syke» er et tilbud for de som ønsker å 
komme til kirken og be eller bli bedt for.
«Fredagsgruppen» for kvinner, fredager i partall-
suker kl.11-12. 
«Åpen kirke» for alle, hver onsdag kl. 12-12.30 
Bønn, stillhet, sang og dagens bibeltekst. 
Ganddalen: Bønnemøte for menn i bønnerommet 
i Menighetssenteret - onsdager kl. 07.15, og bøn-
nemøte for alle samme sted onsdager kl. 09.00

• Sorggrupper: 
Vi tilbyr sorggrupper i ulike kategorier, og sjekk 
sorggrupper.no for mer info og påmelding. Egen 
sorggruppebrosjyre finnes på gand.no. Kontakt: 
Magne Bjåstad 993 77 242 

• Internasjonal gruppe for kvinner og barn: 
Vi møtes i kirkestuen i Gand kirke for mat og prat. 
Kontakt: Ragnhild Mestad 404 06 012

Salmetime er uformelle samlinger hvor Per Sigmund 
Rettedal leder oss gjennom gamle og nye salmer. 
Salmene blir valgt ut fra kirkeårstiden vi er i. Oppdag 
de mange flotte salmetekstene på nytt.

Boka «Stevnemøte med salmeboka» av Vidar Kristensen anbefa-
les! Her får du bakgrunn for alle salmene i Norsk Salmebok.
Gand kirke - Menighetsalen kl. 18-19 disse onsdagene:
28.09., 26.10., 30.11.

                Velkommen med eller uten stemme!

Velkommen til salmetimer i Gand kirke

Støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Lura Trykkeri

- Credo Revisjon

-Tryggvi Islandshestgård
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Gand Kirke
Åpningstider: Vi er på kontoret hver 
dag mellom kl. 09:00-14:00.

Henvendelser vedr. dåp, vigsler, begravelser 
og attester rettes til:
SANDNES KIRKEKONTOR
Tlf 51 97 47 70
Adresse: Lundegeilen 16, 4323 Sandnes. 

GAND KIRKE Adresse: Juvelveien 4, 
4318 SANDNES
Internett: www.gand.no

E-post: gand@sandnes.kirken.no
Kontonr: 3250 07 05093

Arve Oftedal
Leder av menighetsrådet
e-post: arve.oftedal@lyse.net
Mob: 959 32 774

Hanne Bolstad
Daglig leder 
E-post: hb324@kirken.no
Mob: 928 49 086

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

Håvard Høie
Kapellan
E-post: hh629@kirken.no
Mob: 452 28 709

Margrete Haualand
Kateket 
E-post: mh542@kirken.no
Mob: 952 62 949

Ola Riveland Vik
Kirkemusiker-vikar
E-post: ov642@kirken.no
Mob: 971 18 899
 
Magne Bjåstad
Diakon
E-post: mb433@kirken.no
Mob: 993 77 242

Ruth Bråtveit
Menighetspedagog
E-post: rb693@kirken.no
Mob: 472 59 486

Margrete Børsand
Frivillighetskoordinator
Mob: 489 97 125
E-post: mb389@kirken.no

Siri Ueland Chancy
Barnearbeider
Mob: 988 93 047
E-post: sc695@kirken.no

David Osen Stige
Ungdomsveileder i Gand
Mob: 910 08 680
E-post ds789@kirken.no

Bankkonto: 3250 07 05093

Vipps: 
Gand 635513
Ganddalen 629787
Julebygda 636038

Julebygda kapell
Ingvar Lygren
Kantor 
Mob: 918 93 773

Torbjørn Dobbe
menighetsutvalg leder
e-post torbjoernd@yahoo.no
Mob: 920 30 892

Tonette Osen
Kirketjener Julebygda
Mob: 947 91 076

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

Nadine Vaagen
Prest i Ganddalen
E-post: nv774@kirken.no
Mob: 413 91 649
 

Kontaktinformasjon:

TILSTEDE - GAND MENIGHETSBLAD
Ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

Frist neste menighetsblad
Frist 1. november. 

Utgivelse 14. november.
 www.Gand.no

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

Forsidefoto:   

Bankgirokonto: 3250.07.05093

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

• Egentrening
• Gruppetimer
• Yoga og Pilates
• Kurs
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Julebygda kapell 
Gudstjenester søndager i partallsuker kl. 11. 
Velkommen til søndagsskole i kapellstovå og 
kirkekaffe etter gudstjenesten.

Søndag 25. september.  16. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 11, 16-19
Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbibel. 
Håvard Høie. Ingvar Lygren.  MIDTi4. 
Stjernekoret og Natthimmel.

Søndag 9. oktober.  18. s. i trenighetstiden.  
Mark. 1, 40-45
Gudstjeneste med dåp.  Håvard Høie.  Ingvar 
Lygren.  

Søndag 23. oktober.  20. s. i trenighetstiden.  
Matt. 18, 1-11
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Ingvar Lygren.  

Søndag 6. november.  Allehelgensdag.  
Luk. 6, 20-23
Gudstjeneste med dåp.  Håvard Høie.  Ingvar 
Lygren.  

Søndag 20. nov. Domssøndag/Kristi 
kongedag. Joh. 9, 39-41
Gudstjeneste med nattverd.  Håvard Høie.  
Ingvar Lygren.  

Ganddalen menighet
Lundehaugen Ungdomsskole søndager 
i oddetallsuker kl. 11. Takkoffer til egen 
menighet, samt 10% til misjonsprosjekt. 
Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste 
søndager. 

Søndag 2. oktober.  17. s. i treenighetstiden.
Nadine Vaagen. Bergprekenen (Matt 6,1-6; 
16-24) MIDTi4 - Utdeling av 4-årsbibel.

Søndag 16. oktober.  19. s. i 
treenighetstiden. 
Astrid Harbo. Bergprekenen (Matt 6,7-13) 
Bønnegudstjeneste.

Søndag 30. oktober.  Bots- og bønnedag.
Nadine Vaagen. Bergprekenen (Matt 6,25-
34) Gudstjeneste med LysVåken-deltakere.
 
Søndag 13. november.  23. s. i 
treenighetstiden.
Nadine Vaagen. Bergprekenen (Matt 7,1-
12).

Gand kirke
Hver søndag i Gand kirke kl. 11. 
Bønnesamling kl. 10.30. Kirkekaffe hver 
søndag. Søndagsskole og Mini-KRIK de fleste 
søndager. Følg facebook-sidene til «Mini-
KRIK Gand» og «Søndagskolen i Gand 
kirke».

Søndag 25. september.  16. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 11, 16-19
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Internasjonalt preg. Takkoffer til Kristent 
Interkulturelt Arbeid (KIA).

Søndag 2. oktober.  17. s. i treenighetstiden.  
Mark. 5, 35-43
Gudstjeneste med dåp og forbønn.  Håvard 
Høie.  Ola Riveland Vik.  Takkoffer til Norges 
Kristelige Student- og skoleungdomslag 
(NKSS). GGjr.

Søndag 9. oktober.  18. s. i treenighetstiden.  
Mark. 1, 40-45
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Ola Riveland Vik.  Takkoffer til egen 
menighet.

Søndag 16. oktober.  19. s. i 
treenighetstiden.  Luk. 9, 57-62
Gudstjeneste med nattverd.  Sigve Ims.  Ola 
Riveland Vik.  Takkoffer til egen menighet.

Søndag 23. oktober.  20. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 18, 1-11
Gudstjeneste med dåp.  Håvard Høie. John 
Morten Storflor. MIDTi4, Barnebibel.  
GGmini. Takkoffer til TV-aksjonen.

Søndag 30. oktober.  Bots- og bønnedag.  
Luk. 15, 11-32
Gudstjeneste med nattverd og forbønn.  
Håvard Høie.  Ola Riveland Vik. Takkoffer til 
Stefanusalliansen.

Søndag 6. november.  Allhelgensdag.  
Luk. 6, 20-23
- Kl.  11.00 Gudstjeneste med nattverd.  
Astrid Harbo.  Ola Riveland Vik.  Gand 
kirkekor.  Takkoffer til egen menighet.
- Kl. 19.00  Allehelgenssamling.  Astrid 
Harbo.  Håvard Høie.

Søndag 13. november. 23. s. i 
treenighetstiden.  Matt. 24, 35-44
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  
Ola Riveland Vik.  MIDTi 6. klasse Lys 
Våken. GGjr. Takkoffer til egen menighet.

Søndag 20. nov.  Domssøndag/Kristi 
kongedag.  Joh. 9, 39-41
Gudstjeneste med dåp. Takkoffer til Crux 
oppfølgingssenter.

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

Visste du at det finnes et lokalt 
eid apotek, i din bydel? 

Vi er nye, vi er lokale og har 
egen hudpleier. 

Kom og besøk oss! 

Apotek er eid av 
Norengros Kjosavik AS

VITUSAPOTEK SANDVED:
Asheimveien 2, 4318 Sandnes
52 90 01 00
sandved@vitusapotek.no
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Døpte
Celine Sandvik Tveit
Noah Husebye Lillesund
Othilie Dymbe
Pernille Baer Vervik
Alvilde Egelandsdal
Leah Bjørheim Steira
Oda Marie Høiland
Taulerius Haugland
Tuva Botnen Sikveland
Emil Alnes Nesse
Gustav Peter Colgrave
Jonas Fosse Gimre
Maja Birkeland
Silas Daniél Mjaaland
Victoria Skotnes
Wilma Traskjær Torgersen
Aleksandra Knudsen
Angelica Inderdal Brommeland
Erle Øksnevad Buland
Freya Pugmire
Frida Fandrem Høivik
Jens Angelskår Haualand
Tarian Wallentinsen Joa
Iben Gilje Tofte
Julie Barka Sigmundsen
Storm Kvitnes Vatne
Ailo Imsedal
Ariel Imsedal
Amanda Riiser
Lucas Leander Adda
Maiken Kyllingstad

Robin Flåt Falkeid
Sigurd Bjørseth Sinnes
Sina Malmin
Theodor Fedor Frydenberg
Solveig Østebø Kleppa
Andreas Egelandsdal
David Lauvland Vatle
Emilie Esperø Granberg
Johannes Kjuus Nessa
Elias Bakken
Hermine Handeland Bergheim
Celine Marie Gunnberg
Lykke Sophie Gunnberg
Snorre Didriksen
Elias Eriksen Nerbøvik
Hedvig Marcussen
Milas Solheim
Emil Måsvær
Fride Kjemhus Holm
Iben Ravndal Line
Vanessa Tengesdal
Emil Wulvig Lunde
Helmer Ravndal Grønnerød
Nora Melhus Baasland
Sanna Nedrebø Vignes

Døde
Toralf Nikolai Puntervold
Oddny Helena Steinsvik Osberg
Olaug Håve
Elin Sofie Grayston
Arne Haukeland

Bjørn Nygaard
Anne Karin Knutsen
Sjur Bjørgo
Arne Randulf Vatne
Lars Todnem
Roald Kvammen 
Liv Soldal
Per Magne Kjølleberg
Sverre Folkvord
Torbjørn Høie
Øivind Nyback
Ola Johan Heggeland
Solveig Thorsen
Harald Østvold
Bjørg Signe Simonsen
Solveig Iversen
Martin Skjæveland
Gunnstein Austigard
Janne Alice Vagle Ingebrethsen
Ivar Stangeland
Sonja Nilsen Hagen
Ninni Marion Refsnes
Liv Andrea Wersland
Aasta Margrethe Killingland
Liv Rossavik
Thor Sigurdsen
Torgeir Andreas Tanke Lund
Ingvard Vestly
Nils-Tore Oftedal
Bengt Norbakken
Lillian Aase
Gunn Skjæveland

Vigde
Carina Asheim og Markus Del 
Pino Eldholm
Maria Rossland og Jimmy Dinh
Rebecca Sveinsvoll og Andreas 
Gillebo Kongsgården
Katrine Marken og Thomas 
Brekken Rasmussen
Siri Elise Lillejord og Ole Kris-
tian Høllesli
May Linn Fostenes og 
Gunnstein Augland
Maren Skjæveland og Bård 
Alsnes
Yvonne Sletthaug og Aleksand-
er Thrane Lura
Anette Seldal og Arild Gimre 
Sandved 
Thea Marie Fløysvik og Markus 
Stokland 
Sara Llillebø og Kristian 
Eltervåg 
Ingvild Hadland Hoff og Mikael 
Hovland Fløysvik
Anette Ulvatne Apeland og 
Torbjørn Aase
Yvonne Harestad og Thomas 
Minh Nguyen

Dametreff 
Vi ønsker alle damer velkommen til kapellstova 
onsdag 26.oktober og onsdag 30. november. 
Begge samlingene starter kl. 19.00.

Basaren for Umred Joy Care 
Centre 
Malmheim Bedehus lørdag 24.september 
kl.16.00.
Siri U. Chancy og barnekoret Natthimmel blir 
med.
Mange fine gevinster. Alle er velkomne!!
 

Bedehus basaren på Malmheim 
bedehus, torsdag 10.november. 

Dette skjer i Julebygda

Julebygda Menighetskomiè møtes jevnlig i løpet av året for å drøfte de store 
linjene i menighetsarbeidet. Her ser dere noen av dem i gang med forberedelser 
til Sprell Levende gudstjeneste - med spesielt fokus på Søndagsskolens Dag i 
Frivillighetens År - som var søndag 28.



MIDTi Trosopplæring april-sept. 2022

For oppdateringer se www.gand.no
Facebook: Gand menighet, Julebygda 
kapell, Ganddalen menighet

 

MIDTi0: 
Babysang. Oppstart: Julebygda 29.08., Gand-
dalen 30.08., Gand 31.08. 
Påmelding www.gand.no MIDTi-MIDTi0 
Babysang
Dåpssamling kl. 18.00 - 19.30: 31.08., 21.09., 
26.10., 30.11., 14.12.

MIDTi3: Sprell levende-samling med søn-
dagsskolen. Gand kirke 04.09. For 2019-kullet 
på Stangeland og Sandved. 

MIDTi4 Gand kirke: Fireårsfest onsdag 
19.10. Utdeling av barnebibel søndag 23.10. 
For barn f. 01.07-31.12, 2018 på Sandved og 
Stangeland.

MIDTi4 Julebygda kapell: Fireårsfest onsdag 
21.09. Utdeling av barnebibel søndag 25.09. 
For barn født i 2018.

MIDTi4 Ganddalen: Fireårsfest onsdag 
28.09. på menighetssenteret, Jonashagen 1. 
Utdeling av barnebibel søndag 02.10. For 
barn født 01.07-31.12, 2018, Ganddal.

MIDTi 2. klasse: Miljødetektivdag i Gand 
kirke fredag 18.11. For barn f. i 2015 i hele 
sognet.

MIDTi 6. klasse Gand og Ganddalen: Lys 
Våken i Gand kirke 12.-13.11. For 2011-kullet 
på Sandved, Stangeland og Ganddal.

MIDTi 8.klasse NIKKO ungdomsklubb i 
Gand kirke: hver fredag kl. 20.00-23.30. For 
ungdom født i 2009 og eldre.

Mer info: For mer info og påmelding: 
www.gand.no./MIDTi.
Medlemmer av DNK (Den Norske Kirke) i 
Gand sokn vil motta invitasjon i posten. 
Tilbudene er for alle barn/ungdom i aktuell 
aldersgruppe, både medlemmer og ikke-med-
lemmer. 

Med forbehold om endringer – se www.gand.no/midti

Arr.: KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid og Gand menighet
Kl. 11.00: Gudstjeneste med internasjonalt preg i Gand kirke. Kirkekaffe. 
Kl. 14.00: Samling i Sandvedparken, stor lekeplass ved Parkkaféen. Bli med og bli kjent 
med folk fra mange nasjoner og kulturer! Ta med sitteunderlag og mat/drikke.
Felles avreise – vi går - fra Gand kirke kl. 13.30 eller fra BådeOg-huset kl. 13.40.
Kontakt:  Anbjørg Kvarstein, 468 29 295
  Margrete Børsand, 48997125

Vi går for fellesskap søndag 25.09.   


