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KirKeKoret 
gjestet berlin

grupper og 
fellessKap

julebygda Kapell
litt utenom det vanlige 



        Tekst: Bengt Norbakken

Og Berlin skuffet ikke. Styret og reisekomite-
en hadde gjort et godt og grundig forarbeid 
– og vi fikk se Berlin fra sin beste side disse 4 
dagene. Etter ankomst og innsjekk på hotellet 
bar det ut på en 3 timers guidet busstur i 
Berlin sentrum. Vi var så heldig å ha med en 
svensk-talende og utrolig kunnskapsrik guide 
som tok oss gjennom både den tyske historien 
og Berlins historie med særlig fokus på krigen 
og etterkrigstidens delte samfunn. 
For mange av oss var møtet med restene av 
Berlinmuren det sterkeste – enten det var på 
«Checkpoint-Charlie»-museet, i fysisk møte 
med muren eller bare å se fotavtrykket etter 
muren der den snor seg gjennom gater og 
bygninger som en påminnelse om 28 år med 
adskillelse. Berlinmuren (ty. Berliner Mauer, 
eller bare die Mauer, i DDR-propagandaen kalt 
Antifaschistischer Schutzwall, «antifascistisk 
beskyttelsesmur», i vesttysk språkbruk av og til 
«skammens mur») var en 45,1 km lang fysisk 
sperre av betong, piggtråd og elektriske gjerder 
satt opp av de østtyske myndighetene i DDR 
fra 13. august 1961 som skilte Vest-Berlin fra 
Øst-Berlin og resten av DDR. Formålet med 
muren var offisielt å beskytte DDRs innbyg-
gere mot fascisme (østblokklandene mente at 
de kapitalistiske NATO-landene, og i sær-
deleshet Vest-Tyskland, var fascistiske). Den 
virkelige årsaken for byggingen av muren var 
å forhindre at befolkningen flyktet til Vesten. 
Etter murens fall har Berlin brukt mye tid og 
penger på å gjenreise den stolte byen – som nå 
fremstår med staselig bygg, store parker, pulse-
rende gate- og butikkliv og et yrende folkehav 
av turister fra alle slags land.
Da Gand kirkekor ved en tidligere anledning 
besøkte Island var det lagt inn flere øvingsøkter 
med tanke på en forestående Messias-kon-
sert. På turen til Berlin var det et ønske om å 
synge 2-3 konserter i stedet – og aktivt bruke 
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leder

Ei helt 
spesiell 
bok
Bibelen er verdens mest leste og solgte 
bok. Men den er også den boka i verden 
som blir stjålet mest. Noen elsker den, 
mens andre hater den. Hva er det med 
denne boka som gjør den så spesiell?

Man kan si mye om hvordan Bibelen 
ble til. Men det er innholdet i Bibelen 
som særlig gjør den spesiell. Den er 
annerledes. Den er levende og skaper 
liv. Den forandrer mennesker. «Levende 
og virkekraftig» (Hebr. 4,12). Eksemple-
ne er mange på hvordan Gud gjennom 
Bibelen har forandret mennesker. Og 
historien. I jubileumsåret for reforma-
sjonen kan vi minnes hvordan Martin 
Luther ble løst fra tvil og skyldfølelse 
ved hjelp av et bibelvers (Rom. 3,21-22).

Hvorfor har Bibelen en slik forand-
ringens kraft? Bibelen sier selv om dette 
at «Hver bok i Skriften er innblåst av 
Gud» (2. Tim. 3,16). Og «drevet av 
den Hellige Ånd talte mennesker ord 
fra Gud». Gud har talt til oss gjennom 
menneskers munn og penn, slik vi 
finner det nedskrevet i Bibelen. Som 
kristne får vi tro at Bibelen er Guds ord. 
Da blir Bibelen virkelig ei helt spesiell 
og verdifull bok. Den er Guds budskap 
til oss mennesker.  Tenk på det neste 
gang du åpner Bibelen din. Er du ikke 
nysgjerrig på hva Gud vil si deg? Bla 
opp og les. Begynn med Markusevan-
geliet hvis du liker det jordnære. Eller 
velg Johannesevangeliet dersom du 
er av den mer abstrakte typen. Hvis 
det er vanskelig å forstå, spør noen i 
kirken din om hjelp. Eller bli med på et 
bibelkurs eller i en menighetsgruppe/
småfellesskap hvor du kan snakke med 
andre om det du lurer på. 

Jesus sier: «Det står skrevet: Mennesket 
lever ikke av brød alene, men av hvert 
ord som kommer fra Guds munn.» 
(Matt 4:4)

Oddmund Nordgård
Leder av menighetsrådet

På vandring i Berlin
Denne våren har høydepunktene stått i kø for kirkekoret – og kun få dager etter den 
store påskedagsgudstjenesten var koristene på reisefot. Etter en vellykket tur til Rey-
kjavik i 2014 var det med forventning at 25 korister satte seg på flyet til Berlin.

konsertsituasjonen som trening til å mestre nye 
og uvante omgivelser. Og det fungerte svært 
godt. Vår første konsert ble holdt i Kaiser-Wil-
helm-Gedächtnis-Kirche midt i Berlin sen-
trum. Denne kirken står på torget der Berlin 
ble rammet av blind terror under julemarkedet 
for bare 6 måneder siden – og møtet med både 
minnesmerket utenfor kirken – og den ro og 
fred som kirken representerte, gjorde at denne 
konserten fikk en helt spesiell atmosfære. Det 
kom mye mennesker på konserten, og siden 
kirken var åpen for turister hele ettermiddagen 
ble generalprøven avholdt som en uformell 
konsert. På repertoaret stod 7 ulike norske og 
nordiske verker for a capella-kor. 
På en kortur vil det musikalske og det sosiale 
stå sentralt – og folk gikk i grupper rundt om 
i byen og fikk oppleve den på egen hånd, atter 
andre shoppet og noen tok livet veldig med ro 
med ei god bok på kafe. Dagene startet og ble 
avsluttet med felles måltider, og på restauran-
ten hvor fredagens middag ble inntatt hadde 
vi et rom for oss selv – og kunne underholde 
oss selv og betjeningen med korsang fra vårt 
rikholdige utenat-repertoar. På vandringen 
mellom kirker og restauranter ble det også gitt 
noen spontane gate-konserter! 
Lørdagen, siste hele dag i Berlin, ble en inn-
holdsrik dag. Et høydepunkt for mange var å 
få holde konsert (og generalprøve med mye 
folk tilstede) i Mariakirken (St. Marienkirche). 
Akustikken her var en drøm å leke seg i – og 
mange av våre beste minner og erfaringer er 
knyttet til denne konserten. Koret sang bra, 
publikum var begeistret og vi selv var fornøyd. 
Så hastet vi videre til neste restaurantbesøk før 
vi avsluttet kvelden på «Deutsche Opera» med 
en flott oppsetting av «Tryllefløyten». 
Det er bare å glede seg til neste turprosjekt – 
med forventninger om et spennende reisemål 
– og både sosiale, kulinariske og musikalske 
høydepunkt. Og det er plass til flere!

Konsert i Mariakirken.
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anDakT 

Åpne for noe nytt
Vi har nettopp lagt bak oss et flott konfirmantår. I løpet av to helger i mai ble 
en stor flokk konfirmanter fra Gand, Julebygda, Ganddalen og ByMenigheten 
konfirmert. Det er sterkt å være med på gudstjenestene, oppleve alvoret, men 
også gleden, som preger konfirmantene og få være med å be for dem og for 
livene deres. 

Men det som gjør sterkest inntrykk er konfirmantene selv, deres bønner og 
tekster og refleksjoner om livet sitt, om framtiden og ikke minst hva de har 
fått med seg i løpet av året. Veldig mange av dem gir uttrykk for at de har lært 
noe nytt om kristendommen, om Jesus og om Bibelen.
Noen av dem skriver i anonyme tekster. ”Kjære Gud, jeg vil takke for alt det 
kjekke jeg har opplevd gjennom konfirmanttiden, alt jeg har lært og alle ture-
ne vi har vært på. Jeg vil også takke for det flotte fellesskapet vi har fått og alle 
de kjekke undervisningskveldene. Takk for at du har vært med oss gjennom 
hele konfirmasjonstiden.”

”Jeg synes det som er best med Jesus er at han hjalp mange som var i nød. Jeg 
har fått lære mer om Jesus enn jeg kunne før konfirmasjonsmøtene og det har 
vært veldig spennende å høre historier om han.”
”Jeg syns kjærligheten og omsorgen Jesus viser til oss er finest, men det at han 
døde på korset for at vi skal ha evig liv er viktigst. Etter dette konfirmantåret 
føler jeg at jeg har blitt mer kjent med Jesus og at han har kommet nærmere 
meg.”

Det er lenge siden jeg var konfirmant, og av og til merker jeg at jeg ikke er så 
åpen for å lære nye ting lenger.
De av oss som er kommet godt over konfirmasjonsalder har kanskje mistet 
noe av gleden og forventningen over å lære noe nytt som jeg har opplevd at 
mange av konfirmantene har. Vi stivner fort i gamle vaner og tenker lett at det 
er greiest å gjøre ting sånn som jeg alltid har gjort det eller gå den veien jeg 
alltid har gått.

”Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile 
på deg og gi deg råd,” står det i Salme 32,8. Eller som det sto i oversettelsen fra 
1978/85 og som jeg må innrømme at jeg liker bedre: ”Jeg vil lære deg og vise 
deg den veien du skal gå.”

Jeg vil lære deg…. Jeg vil vise deg….

Disse ordene minner oss om at vi aldri blir for gamle til å lære. At vi stadig 
trenger noen som viser oss veien, lære oss noe nytt. De minner om at Gud og 
hans ord er der som den viktigste læreboka. Fortellingene om Jesus viser oss 
veien, lærer oss noe om hvordan vi kan leve livene våre både i forhold til Gud 
og våre medmennesker. 

Jeg håper at jeg har lært noe av konfirmantene og av barn og unge som jeg 
møter i kirken og andre steder: Å være åpen for å lære noe nytt og for å bli vist 
veien videre.

God sommer!

Astrid Harbo, menighetsprest 
i Ganddalen menighet
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Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis kirke sitt storslåtte orgel.

Sultne korister.

Minnesmerke etter julemarked-angrepet.
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Grupper og fellesskap
erfaringer fra vår vennskapsmenighet i Tyrkia
Gand menighet er en 
stor menighet og det 
er ikke alltid så lett 
å bli kjent med andre 
på gudstjeneste eller i 
større sammenhenger. 
Menigheten har derfor 
hatt en lang tradisjon 
for ulike grupper og 
husfellesskap hvor 
en kommer sammen i 
mindre fellesskap, og 
gjennom dette lettere 
kan knytte kontakt med 
andre. 

        Tekst: Sølve Braut
        Foto: Catti Eide 

I ungdomsarbeidet i Gand er det 3 slike 
husfellesskap med mellom 60-70 ungdom-
mer, men også for voksne finnes det en rekke 
mindre fellesskap.

I slutten av mai reiste ungdomsleder Catti 
Eide sammen med Sander H Vastvedt og 
Thomas Mæland på besøk til Antalya Evan-
gelical Church i Tyrkia. Her skulle de være 
sammen med pastor Ramazan Arkan, som 
er leder av menigheten som Gand støtter 
gjennom vårt misjonsprosjekt, i samarbeid 
med Stefanusalliansen.

Menigheten med Pastor Ramazan smilende til venstre i bildet.

Husfellesskap for ungdom. Ungdomsledere har fellesskap i Kirkestua.
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Hva skjer i 
Ganddalen 
menighet
Pølsesang: 
Velkommen til Pølsesang i Ganddalen 
menighetshus i Lundegeilen 18.
Vi samles kl. 18.00, får servert en enkel 
pølsemiddag, før vi synger, danser og 
leker sammen. 
Dette er et tiltak for foreldre og små 
barn. Opplegget passer best for barn 
mellom 1 og 4 år, men større barn kan 
gjerne være med.
Høstens samlinger: 
Torsdag 24.august, 7. og 21. september, 
5. og 19. oktober, 2. og 16. november, og 
14. desember.

Søndagsskolen i 
Ganddalen menighet: 
Det er tegnesaker og lekematte for de 
minste på alle gudstjenester. Ved noen 
gudstjenester arrangeres det søndags-
skole for barn fra ca. 4 år. Vi bruker 
bl.a. gymsalen på Lundehaugen skole til 
aktiviteter og lek.

Temakveld: Torsdag 28.sep-
tember – Japankveld med 
Georg og Bodil Tumyr.

Syng med oss: 
Fredag 3. november kl. 19.30 i aulaen 
på Lundehaugen ungdomsskole. Betle-
men m.fl. deltar.

Menighetstrimmen på 
Sørbø skole: 
Hver tirsdag fra kl.18-19. Pilatestrening 
og PowerYoga. Kr.30 pr.kveld. Alle 
pengene gis til Crux oppfølgingssenter. 
Kontakt Ingrid Ask 415 01 046

KRIK 
på Lundehaugen ungdomsskole: for 8.-
10.klasse hver mandag fra 19.00-20.30. 
Oppstart i september.

Våre ungdomsarbeidere skulle med besøket 
lære hvordan menigheten i Antalya gikk 
fra å være små husfellesskap til å bygge sin 
egen kirke - dette i et land med høy grad 
av kristenforfølgelse. I hele Tyrkia, med 75 
millioner mennesker, finnes det kun cirka 4 
000 protestantiske kristne tyrkere, fordelt på 
70-80 forsamlinger. Antalya-kirken er en av 
de største.
I følge Catti er det ikke så mye å lære av 
struktur rundt husfellesskap i Tyrkia. De 
lever i en helt annen virkelighet. De kan ikke 
planlegge hva de skal gjøre neste år, for ram-
mebetingelsene for hva de får lov til å drive 
av menighetsarbeid kan skifte fort. 

De som blir kristne i Tyrkia konverterer 
enkeltvis. De risikerer å bli utstøtt av familie 
og må bygge helt nye nettverk. Det betyr at 
de virkelig satser på at Jesus lever. Dette gjør 
også at husfellesskapene betyr så uendelig 
mye mer for dem, fordi de blir en erstatning 
for tidligere nettverk. 

- De som er med i gruppene i Tyrkia er svært 
forskjellige og de aksepterer forskjellighet 

på en annen måte enn oss, sier Catti. - Dette 
gjør de fordi de er mer gjensidig avhengige av 
hverandre. 

- Her er det noe å lære for oss, forteller hun 
videre. Vi kan tåle å strekke oss lenger for 
hverandre i våre grupper. Vi trenger nødven-
digvis ikke være venner. I husfellesskapene 
for ungdom ser vi mer på familiebildet; vi er 
søsken. Søsken trenger ikke være venner, vi 
kan krangle og være uenige, men noe binder 
oss likevel sammen. Bånd av tro, tilhørighet 
og godhet for hverandre.

Så kanskje flere av oss kunne ha behov for å 
være med i et slikt fellesskap? Ikke nødven-
digvis for at vi alle skal bli kjempegode ven-
ner, men fordi vi har en felles tro som gjør at 
vi må strekke oss lenger for hverandre?

Dersom noen ønsker å bli med i et mindre 
fellesskap i Gand, kan en ta kontakt med Catti 
Eide eller prest Kristine Skree Kristiansen. (Se 
kontaktinfo bak i bladet)

Sander utenfor kirken i Antalya. Det utskremte teamet Catti Eide Thomas 
Mæland og Sander Vastvedt.

Salmetimer 
høsten 2017
7. sept, 25. okt., 22. nov. og 13. des.
Uformelle samlinger i menighetssalen 
kl. 18-19.
Vi synger salmer fra Norsk Salmebok.
Ledelse: Marianne Mæland Rettedal og 
Per Sigmund Rettedal
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TID &
STED

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

petrus
Klubb for mennesker med ulike hjelpebehov. 
Samlinger på torsdager i vår: 23. feb, 30.mars, 
27.apr og 18.mai - kl 18:30-20:00 i Gand kirke. 
Kjekt om noen nye ledere har lyst å slå følge med 
lederteamet.  

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

søndagsskolen
Det er søndagsskole de fleste søndager i Gand 
kirke. Søndagskolen begynner kl. 11.15 og er 
ferdig ca. kl. 12.00. Barna er inndelt i følgende 

aldersgrupper: 3-5 år, 1.-4. klasse, 4.-7. klasse 
(MINI-Krik). Kontaktperson: Inge Jøran Hagen
 tlf: 51 97 41 44/ 934 51 651.

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

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

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

Tirsdager kl. 19.30-21.30, gand kirkekor. Voksne.
Dir. Bengt Norbakken. 
Kontaktperson for kirkekoret: Bengt Norbakken. 
Tlf. 51 60 38 46. 

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

Åpen familie
Samlinger for store og små familier. Gand kirke ca. 
én fredag i mnd. Fra kl. 17.00-19.00. Middag, so-
sial prat og lek. Kontaktperson Margrete Haualand 
952 62 949

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

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

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

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

bønn og forbønn
Det er mulighet for å søke forbønn, enten ved å 
komme med forbønnsemner, elle å avtale med 
diakon/prest direkte om dette. Det finnes flere 
bønnegrupper i Gand. Er du interessert i å være 
med- kontakt diakon Magne Bjåstad 51 60 38 43

Døpte:
Andreas Torgersen Vagle
Malin Skanche Sæland
Othelia Nilsen
Lotte Sondresen Vatland
Mateo Romero Luque
Birk Rusnes
Jakob Vikebø-Støckert

Lars Theodor Hornseth
Johanna Kjemhus Holm
Emily Berdinessen Holen
Mariell Soltvedt Rygh
Leah Melby Johannesen
Casper Alexander Opstad Øverland
Vard Adrian Jacobsen
Johan Hognestad Lea
Ole Dalane
Jonas Hauge Johnsen
Embla Fosså Meling
Carla Bjørnsen
Isabella Mølster
Alva Joensen
Sondre Hetland Berge

Døde:
Inger Halvorsen
Ragnhild Helene Fjetland
Knut Lerstøl

Egil Salte
Odd Tjåland
Olaug Hansson
Brit Lura
Knut Jostein Lohne
Sverre Gummedal
Berit Monica Sandvik
Brynhild Vagle
Olav Frøyland
Sverre Gåsland
Judith Henriksen
Einar Hartvig Helland
Marie Lea
Unni Karin Hove
Ottar Reidar Johannesen
Sylvia Ustad
Ingebjørg Skår
Ulf Jørgen Nilsen
Martha Netteland
Marie Kristine Torgersen
Haldis Lillian Thu
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- Dugnad er ein bra måte å føra folk 
saman, seier Irina Romero (37). Geo-
logen frå Venezuela set pris på mykje 
i den norske kulturen, men saknar 
nokre gongar den fargerike gleda frå 
heimlandet. 

        Tekst og foto: Elin Wetås de Jara

-Det var nok ein overgang for meg dette med 
at nordmenn er så opptatt av å vera presise. 
No kjem eg før avtalen, så er eg på den sikre 
sida, seier Irina. Ho er mor til to gutar på 
31/2 år og 6 månader, og har budd i Norge 
sidan 2005. Det er mykje ein skal finna ut 
av og venna seg til når ein buset seg på den 
andre sida av jordkloden. Ho ler og minnest 
den første søndagen etter ho kom til Noreg. 
- Eg budde i Stavanger då, midt i sentrum. 
Då eg vakna var det ikkje ein lyd, ikkje eitt 
menneske utanfor. Det var som det var 1. 
januar. Heilt stilt. 

Samanlikna med Caracas, heimbyen, der det 
bur tolv millionar menneske, er det alltid litt 
stilt her, men det har ho lært å setja pris på.
- Norge er jo veldig trygt, og då eg var ny tok 
kollegane frå trainee-programmet oss med 
ut i naturen og i byen. Det var veldig fint, 
minnest Irina. Planen var at ho skulle bli i 
Norge to år – ho vart henta hit av Statoil som 
trainee, men fekk fast kontrakt og har sidan 
jobba i oljebransjen. No er ho busett på Sand-
ved med mann og barn og planlegg ei framtid 
her. Ho kom i kontakt med Gand menighet 
då ho hadde dåpsbarn.

-Me hadde snakka mykje om dette med då-
pen og korleis det skulle vera, me har jo begge 
bakgrunn frå den katolske kyrkja i Venezuela. 
Då me kontakta kyrkja her, kom soknepres-
ten på besøk for å bli kjend med oss. Det var 
veldig viktig for oss, og gav oss ein trygg og 
god relasjon til kyrkja. Det vart ein veldig fin 
dåp – tilpassa oss og der me var akkurat då. 
Etterpå har me nærma oss kyrkja forsiktig, 
seier Irina. 

På spørsmål om nokon i kyrkjelyden tek kon-
takt når ho kjem, svarar ho at folk smilar og 
nikkar når dei ser ho i kyrkja, og ho føler seg 
godt mottatt. – Men me er nok litt sjenerte 
både dei og eg, seier ho. – Kanskje burde eg 
strekkja ut handa og seia «hei – eg er ny her 
i Gand»? 

Noko av det Irina likar ved den norske kyrkja 
er at den er så alminneleg – forskjellane mel-
lom folk er små. Her har prestane familie, og 
fråskilde er like velkomne i kyrkja som andre, 

NMS 
Sommerfest & 
general-
forsamling 2017
Sommerfest, generalforsamling og 
175-årsjubileum feires i byen der det 
startet; Stavanger.
Flott og variert program. 
Tomm Kristiansen kåserer. 
Musikk, humor og grenseløs energi med 
Heine Totland og Gisle Børge Styve. 
Per Arne Dahl leder salmesang med Ole 
Paus og Helene Bøksle på Domkirke-
plassen. 
Og sammen med korene Stavanger 
Gospel Company og Voice of Joy skal vi 
synge til halsen blir sår. 

Selvfølgelig ser vi oss også tilbake – på 
humoristisk vis med humorgruppen 
«Galen i Halen» og forestillingen «Luther 
med latter» – men mest av alt ser vi 
framover!

Tidspunkt: 28. juni – 2. juli 2017
Sted: Stavanger Forum og Stavanger 
Expo, Gunnar Warebergsgate 13, 4021 
Stavanger

Link til arrangementet, informasjon om 
påmelding, priser, utflukter m.m.: https://
nms.no/sommerfest/

Vi går for 
fellesskap 2017
arr.: Kia – Kristent interkulturelt arbeid

Bli med på en friluftsfest der du blir kjent 
med folk fra mange nasjoner og kulturer!
Her kan du være med på lek og turgåing 
for store og små, teambuilding, latter, 
svette og gospelmusikk. 

Fysisk utfoldelse, fargerikt felles-
skap, og fantastisk mat! 

Tid og sted: Sandtangen, Bryne Søndag 
24.09. kl. 14.00
Felles avreise fra Gand kirke kl. 13.30
Kontakt:  Anbjørg Kvarstein, 468 29 295
Margrete Børsand, 48997125
Se Youtube: Vi går for fellesskap 2017

Set pris på dugnad og kjem 
fem minutt for tidleg 

noko som er ganske ulikt katolske Venezuela. 
Her kan du komma som du er. 
Til forskjell frå mange andre som har vakse 
opp i eit anna land, set Irina stor pris på den 
norske søndagsturen. – Der var me i min 
familie litt spesielle i Caracas – me likte å gå 
ut i naturen. Elles er nok folk meir opptatt av 
å gå i gatene og på kjøpesenteret, fortel ho om 
livet i storbyen.   - Ein god ting med å bu i ein 
millionby er at det er kultur for å vera høfleg 
– folk seier god morgon til kvarandre sjølv 
om dei ikkje kjenner kvarandre, og så held du 
alltid døra open for den som kjem bak, seier 
Irina. 

Noko ho set stor pris på i Noreg er dugnaden. 
– Folk her er litt reserverte, men dette gjer at 
dei kan samlast, og så er det så fint at folk gjer 
noko for fellesskapen, seier ho, og legg til at 
det kan sjå ut til at folk vert meir reserverte 
når dei vert vaksne. Då har dei liksom fått dei 
vennene dei treng, og det er vanskeleg for nye 
å komma inn. - Men på den andre sida, seier 
Irina, - får du ein venn her i Norge er sjansen 
stor for at du har han for livet. Og du kan 
stola på at om nokon inviterer deg heim, så 
meiner dei faktisk at dei ønskjer å ha deg på 
besøk. Det er ikkje eit munnhell. slik det kan 
vera andre stader. 

Venezuela er eit uroleg land for tida, og Irina 
og familien ser fram til å kunna oppdra borna 
sine i fredelege Sandnes. Kanskje møter du 
dei på «Åpen Familie» eller på gudstenesta, 
og kan få vita meir om heimlandet, kulturen 
og kva dei kan bidra med for å gjera fellesska-
pen enno meir fargerik?



Det er onsdag. Dagen har vært grå, 
men nå har solen kikket fram. Og 
i kirkestua har menighetspedagog 
Ruth Bråtveit gjort klart til dåpskurs. 
På bordene står kaffe, vann og 
kjeks, en matte ligger foran peisen, 
en PowerPoint er klar på skjermen, 
og nybakte foreldre kommer stadig 
inn døren. De fleste med barn. Siste 
onsdag i måneden er det dåpskurs i 
Gand kirke.

        Tekst og foto: Øystein Lemvik 

Inne i kirkestua blir foreldrene plassert 
i grupper, og etter hvert begynner folk å 
komme i prat. På golvet ligger det Duplo, og 
en storebror setter seg ned der.
Klokken litt-over-starttidspunkt starter 
kurset, med at Ruth forteller en liten vits 
fra nord – en icebreaker. “Meningen er å 
ufarliggjøre opplevelsen” sier hun senere 
til menighetsbladets utskremte. Resten av 
undervisningen kretser rundt bibelens ord 
om barn. Foreldrene følger med, ispedd 
avbrudd for å følge med på egne barn, mens 
barna først og fremst fokuserer på seg selv. 
Dette er ikke annet enn forventet, og ingen 
lar seg stresse.

Undervisningsdelen tar slutt etter et kvarter. 
Samtidig som denne går mot slutten, finner 
endelig en gutt på tre år motet til å ta turen 
ut på golvet der Duploen ligger. 
Neste punkt på programmet er å presentere 
babysang. Foreldrene blir invitert ut på 
matten som ligger foran peisen, og Ruth 
leder dem gjennom tre sanger fra babysan-
gen. Ikke alle foreldrene går frem her, men 
det er flere oppe under siste sang enn det 
var under første. Kan hende det ikke bare er 
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støtt våre annonsører, 
de støtter oss!
- Julespelet
- Lura Trykkeri
- Joker Julebygda
- Joker Sandved
- Lege Vidar Øksnevad
- Aarrestad Blomster
- Motorforum
- Lothe SJ Holding
- Osa Barnehage
- Credo visjon
- Kiwi Lundehaugen
- Multiblokk AS

Velkommen til dåpskurs

treåringer som trenger tid til å finne motet. 

Etter babysang går gruppene over på del to 
av programmet – gruppesamtaler. Deltak-
erne blir nå bedt om å snakke sammen i 
grupper rundt noen temaer. Totalt er det tre 
grupper. Hver gruppe har en «hjelper» fra 
menigheten til å hjelpe i samtalen – Ruth 
deltar i den ene, sogneprest Günther Theiss 
tar den andre, mens frivillig medarbeider 
Audun Stokka hjelper til i den tredje grup-
pen. I parentes bemerket kan reporteren 
huske at Audun også deltok da reporterens 
yngste ble døpt.

Samtalen søker å være en refleksjon rundt 
dåp, men i en avslappet og koselig setting, 
der foreldrene både kan høre på andres 
tanker, komme med egne, og samtidig få 
høre litt om hva kirken tenker. For å starte 
samtalene ligger det påstandskort på bordet, 
som foreldrene trekker – og så kan man si 
det man mener om det. Alle får si det de 
mener om de forskjellige påstandene. 

“Jeg ønsker å få redigert påstandskortene”, 
sier Ruth. “Det kan være vanskelig å starte 

en samtale rundt dem”. Undertegnede 
merker at det er varierende med respons, 
men det virker også som om noen tenker litt 
nytt underveis. Og selv om kirkens tanker er 
ukjente, oppleves stemningen som åpen og 
spørrende.

Etter samtalene trekker kurset inn i 
kirkerommet. Günther snakker foreldrene 
gjennom gangen i dåpen. Som avslutning in-
viteres de frem, rundt lysgloben, for å tenne 
lys og synge «Kjære Gud, jeg har det godt». 
Solen har trukket seg bak en sky igjen, men 
stemningen inne er fremdeles lys og fin. Re-
porteren tenker for seg selv at kvelden slett 
ikke var så verst.
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Ingenting er gøyere enn når kapellet i 
Julebygda fylles med folk i alle aldre, 
og når man hører lyden av barneføtter 
som tasser i rasende fart på kryss og 
tvers av kirkerommet. Ingenting er 
bedre enn at foreldre, besteforeldre 
og barn kan ha det kjekt sammen, og 
få inspirasjon til å snakke om liv og 
tro med hverandre også utover i uka. 

        Tekst: Kristine Skree Kristiansen
        Foto:  Kristine Skree Kristiansen og 
  Hanne Bolstad

Menighetskomiteen i Julebygda er så heiende 
og positive, - komiteen for familieguds-
tjenestene har fått fritt spillerom til å gjøre 
gudstjenester på en litt ny måte. Familieguds-
tjenestene er helt og holdent avhengige av 
frivillige, og det er mange ildsjeler som står 
på hver eneste gang det braker løs. Uten disse 
hadde det ikke vært mulig å gjennomføre.

Ønsker du å være med å tenke tanker om 
barn og familier knyttet opp til kapellet er det 
et nytt møte i komiteen til høsten. Ta kontakt 
med undertegnede dersom du vil melde deg 
på det. Det anbefales varmt.

Resultatene er så gode! I familiegudstjeneste-
ne samles alt som har med barn og familier 
å gjøre. Trosopplæringstiltakene som f.eks. 
fireårsboka eller kirkerottene, og de kontinu-
erlige tiltakene som søndagsskole og kor slår 
seg sammen. Det gjør at kirken fylles med 
små barn også framme på “scenen”. Når det er 
familiegudstjeneste skal vi ikke snakke lenge 
og snirklete, og det er barn som skal ha den 
bærende stemmen i kapellet.

Familiegudstjenester i Julebygda kapell

Gudstjenester litt utenom det vanlige

Vi har også verdens beste ku - maskoten Kua 
Julie som ønsker velkommen og gir mange 
klemmer. Hun bor i kapellet og synes det er 
stor stas med alle de morsomme barna som 
kommer.

Den 4. Juni hadde vi sommeravslutning med 
hoppeslott, vannsklie, is og lapper. Kapellet 
var fylt til randen av ballonger, Stjerneko-
ret sang, lille nydelige Johan ble døpt og vi 
applauderte paret som giftet seg i kapellet 
nøyaktig ett år siden. Solveig på 2,5 år sang 
solo, og Kua Julie hadde donert melk til isen. 
Det var nymotens drama med motorsykkel, 
svingende hofter og sterke karer som jobbet 
hardt. En modig far tok også utfordringen 
om å delta, sammen med i hvertfall 20 andre 
barn.

Og akkurat modig var et stikkord. Vi hørte 
at ingen er mer modige enn de som tør å 
innrømme følelser som det er vanskelig å ha. 
Og Gud tar oss imot, alltid. 

Julebygda; takk for alle barnestemmer. Takk 
for alle foreldre som passer på, spør om barna 
har lyst, melder seg på kirkerotter, 4-års bok, 
søndagsskole eller hva som helst annet. 

Vi ønsker å gi barna gode gudsbilder, opp-
levelser, voksenrelasjoner og erfaringer med 
kirke og tro, og frihet til å undre seg, stille 
spørsmål og tenke selv. Og så ønsker vi å løfte 
barna opp, vise dem fram. Gi dem en stemme 
og lytte til den. For Jesus sa at barna er de aller 
største blant oss. 

Nå er det sommerferie i kapellet, men hold av 
høstens familiegudstjenester! Oversikt legges 
ut på facebook-siden vår; «Julebygda Kapell».

God sommer kjære Julebygdinger! -og alle 
andre selvfølgelig.

Gode hjelpere Tor Arve Laupland og Torgeir Harboe.

Hoppeslottet ble også flittig brukt.
Kø til den populære vannsklia.



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

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

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

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

Sander Vastvedt
Ettåring
Tlf: 469 11 151
E-post: sv847@kirken.no

julebygda 
Kapell

Aurora Bakken
Kirketjener: 
454 07 627

Ingvar Lygren
Kantor
918 93 773

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

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

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

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

Oddmund Nordgård 
Leder av Gand menighetsråd
E-post: oddmund.nordgard@lyse.net
977 55 157

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

Günther Theiss 
Sokneprest
E-post: gt824@kirken.no
51 60 38 48 / 474 53 243

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

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

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

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

GanD mEnIGhETSbLaD

ansvarlig utgiver:
Gand menighetsråd

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

redaksjonskomite: : Sølve Braut, Ingelin 
Norbakken, Øystein Bjaanes Lemvik, Elin Wetås Jara, 
Hanne Bolstad.
forsidefoto: Ingelin Norbakken

Bankgirokonto: 3250.07.05093trykk: Lura Trykkeri

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

Salem
Formann: Dag Kjosavik, mobil 481 04 742 
epost: dag@kdi.no
Leie av Salem: jone.stangeland@lyse.net
www.salemganddal.com

TILSTEDE

frist neste 
menighetsblad

frist: 1. juni.
Utgivelse 15. juni.

 www.Gand.no
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Bjarne Helland  
Leder menighetsutvalget i Ganddalen menighet
e-post: bjarne.helland@lyse.net 
901 95 859

Astrid Harbo
Prostiprest/menighetsprest Ganddalen menighet: 
E-post: ah659@kirken.no
975 06 151



Søndag 13. august – 10. s. i treenighetstiden 
– Luk. 5, 27-32
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  
Günther Theiss.  Takkoffer til 
menighetsarbeidet.  Kirkekaffe. 

Søndag 20. august – 11. s. i treenighetstiden 
– Matt. 23, 37-39
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp.  Günther 
Theiss.  Takkoffer til menighetsarbeidet.  
Kirkekaffe.

Søndag 27. august – 12. s. i treenighetstiden 
– Ef. 2, 1-10
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med 
konfirmantpresentasjon. Tema 1: Nåden er 
ikke til salgs. Günther Theiss. Gospelkoret 
Abraham. Takkoffer til KIA.  Kirkekaffe.

Søndag 3. september – 13. s. i 
treenighetstiden – Matt. 25, 14-30
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. 
Günther Theiss, Magne Bjåstad. Gand 
kirkekor. Oppstart for Søndagsskolen. 
Takkoffer til menighetsarbeidet.  Kirkekaffe. 
Mini-KRIK.

Søndag 10. september – 
Vingårdssøndagen/14. s. i. treenighetstiden 
– Matt. 20, 1-16
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. 
Fokus på Misjonsprosjektet. Kristine Skree 
Kristiansen. Takkoffer til menigheten 
misjonsprosjekt. Søndagsskole. Mini-KRIK. 
Kirkekaffe.

Søndag 17. september – 15. s. i 
treenighetstiden – Matt. 7, 24-28
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Familiegudstjeneste med dåp. 
Tema 2: Skaperverket er ikke til salgs. 
Høsttakkefest. Kristine Skree Kristiansen. 
Takkoffer.  Midt i 4 – Utdeling av barnebibel. 
Kirkekaffe. Mini-KRIK.

Julebygda kapell
Søndag 27. august - 12. s. i treenighetstiden 
– Ef. 2, 1-10
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Presentasjon 
av konfirmanter.  Kristine Skree Kristiansen.  
Takkoffer. Kirkekaffe.

Søndag 10. september- 
Vingårdssøndagen/14. s. i. treenighetstiden 
– Matt. 20, 1-16
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd.  
Günther Theiss.  Takkoffer.  
Kl. 13:00 Dåpsgudstjeneste.  Günther Theiss.

Ganddalen 
menighet
Lundehaugen Ungdomsskole kl. 11.00 
Velkommen til kirkekaffe etterpå.

Søndag 11. juni – Treenighetssøndag – 
Matt. 28, 16-20
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.

Søndag 20. august - 11. s. i treenighetstiden 
– Matt. 23, 37-39
Gudstjeneste med nattverd.  Astrid Harbo.  

Søndag 3. september - 13. s. i 
treenighetstiden – Matt. 25, 14-30
Gudstjeneste på Bydelshuset. Presentasjon 
av konfirmantene i Ganddalen menighet og 
ByMenigheten 

Søndag 17. september - 15. s. i 
treenighetstiden – Matt. 7, 24-28
Familiegudstjeneste.  Astrid Harbo.  MIDTi11 
– LysVåken deltar.

GuDSTjEnESTEr
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Gand kirke
Kirkeskyss til Gand kirke noen søndager. 
Ring 51 60 38 43 mellom 10.00 og 10.15 den 
søndagen det gjelder, så kan du bli hentet og 
kjørt hjem igjen etterpå. 
NB: Ingen kirkeskyss i skoleferien (f.o.m. 
25.06. t.o.m. 13.08.)
 
Søndag 2. juli – 4. s. i treenighetstiden – 
Mark. 10, 17-27
NB! Messefall pga. NMS sin 
generalforsamling i Stavanger.
Vi støtter opp om NMS-festgudstjeneste for 
store og små i Stavanger EXPO kl. 11.00. 
Lunsj kl. 12.30.

Søndag 9. juli – 5. s. i treenighetstiden – Jer. 
23, 16-24
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Kristine 
Skree Kristiansen.  Takkoffer.  Kirkekaffe.

Søndag 16. juli – Aposteldagen/6. s. i 
treenighetstiden – Luk. 5, 1-11
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen
Takkoffer til menighetsarbeidet.  Kirkekaffe.

Søndag 23. juli – 7. s. i treenighetstiden – 
Luk. 15, 1-10 
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Kristine 
Skree Kristiansen. 
Takkoffer. Kirkekaffe. 

Søndag 30. juli – 8. s. i treenighetstiden – 
Matt. 6, 19-24
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. 
Günther Theiss.
Takkoffer til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 6. august – 9. s. i treenighetstiden – 
Matt. 11, 28-30
Kl. 10:30 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo.  Takkoffer til menighetsarbeidet.  
Kirkekaffe.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no



MIDTi høst 2017
MIDTi 0:
Dåpskurs: En kveldssamling for familier som skal døpe sitt barn. Man 
deltar kun én kveld. 
De neste dåpskurs holdes 30. august, 27. september, 25. oktober og 29. 
november.
Babysang: Samlinger på tre kvarter, med dans og sang, rim og regler. 
Etterpå er det mulighet for en kopp kaffe og matpakke. Kurset har 8 
samlinger á 1,5 time og er tilpasset barn mellom 3 og 16 mnd. 
Høstens Babysang starter opp i Gand kirke onsdag 30. august og i 
Ganddalen torsdag 31. august. 

MIDTi 4: 
4-års fest og utdeling av Barnebibel i gudstjeneste. 
I Gand kirke: Torsdag 14. september kl 17.00-18.30 og gudstjeneste 
søndag 17. september kl 11.00.
I Julebygda: Onsdag 18. oktober kl 17.00-18.30 og gudstjeneste søndag 
22. oktober kl 11.00.
I Ganddalen (Lundehaugen ungdomsskole): Torsdag 26. oktober kl 
17.00-18.30 og gudstjeneste søndag 29. oktober kl 11.00.

MIDTi 7: 
Miljødetektivdag for alle 2. klassinger i Gand kirke fredag 17. novem-
ber kl 07.30-16.30 (skolenes planleggingsdag). Vi skal ha samlinger, 
spise sammen, være miljødetektiver og lage noe. Familien inviteres til å 
komme på slutten av dagen. 

MIDTi 9:
En aktiv lørdag for alle 4. klassinger lørdag 30. september kl 12-19. 
Deltakerne velger grupper og vi snakker om vennskap med hverandre 
og Gud. Familien inviteres til å komme på slutten av dagen, da får de 
høre hva vi har gjort denne dagen.  

MIDTi 11: 
Lysvåken er for 5. klassinger. Vi overnatter og lærer mer om hva 
Lysvåken betyr i denne sammenhengen. 
I Ganddalen (Lundehaugen ungdomsskole): Lørdag 16. september kl 
16 – etter gudstjenesten søndag 17. september,
vi overnatter i lavo.
I Gand kirke: Lørdag 28. oktober kl 16 – etter gudstjenesten søndag 29. 
oktober, vi overnatter i kirken. 

 
For mer informasjon om tiltakene og påmelding: www.gand.no./
MIDTi. Medlemmer av Den Norske Kirke i Gand sokn får invitasjon 
i posten, men tilbudet er likevel åpent for alle barn/ungdom i aktuell 
aldersgruppe.

Gaveutdeling Gand Y’s 
Men’s Club
Takk til alle dere som kjøpte juletrær fra Gand 
Y’s Men’s Club sist desember.

Takket være dere trofaste kjøpere av våre juletrær, så har 
Gand Y’s Men’s Club i år kunnet fordele totalt Nok 97500 til 
følgende organisasjoner og aktiviteter:

• KFUK/KFUM Speiderne   35000
• Gand – Jr. Nikko    15000
• Gand – GG Ungdomskor       5000
• Gand – Ungdomsarbeid Ledertrening  10000
• Filadelfias venner    20000
• Gand – Søndagsskolen       5000
• Gand – Ungdomsarbeid reisestøtte    5000
• Gand– Ungdomsarbeid medarbeideravslutning   2500

Takk og velkommen igjen  som  kjøper av Juletrær  i desem-
ber 2017.

Gand Y’s Men’s Club  
Høstprogrammet 2017
Mandag 21. aug Klubbmøte, Ketil Fuglestad  
  «Skogplanting/Fruktdyrking i Etiopia»
Mandag 11. sep Klubbmøte, Olaf Myklatun   
  «HLH Farm and development 
  Ltf. Tanzania»
Mandag  2. okt Charterfest 
Mandag 23. okt Bedriftsbesøk, Sandnes Garn
Mandag  13. nov Klubbmøte, Hans P Torvik   
  «Livsstil / Helse»
Mandag  4. des Julemøte 

Møtested Klubbmøter: Kirkestuen eller Menighetssal 1 
Gand Kirke 19:30


