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BØNN
En av de første tingene jeg merket meg da 
jeg begynte i min forrige stilling i Gand, som 
ungdomsprest i 1999, var at dette er en bøn-
nemenighet. Bønnefellesskap og bønnetje-
neste stod svært sentralt i menighetens liv og 
virksomhet. Det var som om bønn var en del 
av menighetens DNA. Et eget bønneutvalg 
under menighetsrådet. Mennesker som gikk 
bønnevandringer i boligområdene i soknet, 
og bad for menneskene som bodde i husene 
de passerte. Ungdommer som samlet seg 
til bønnemøte i kirkerommet før kveldens 
ungdomsklubb skulle starte. Gudstjenester 
der folk som ønsket det kunne komme frem 
til alterringen og bli bedt for. Og så kan man 
spørre seg: Er dette med et sterkt fokus på 
bønn med og fremmedgjør gudstjenesten og 
menighetslivet for folk flest som bor i soknet? 
Blir dette for «åndelig» for folk, for klamt til 
at de vil nærme seg et slikt menighetsfelles-
skap? 

Som prest er jeg så heldig at jeg kommer 
mye i kontakt med folk i spesielle livssitua-
sjoner. Det virker på meg som de aller fleste 
opplever det helt naturlig at presten avslutter 
en dåpssamtale, en vigselssamtale eller en 
sørgesamtale med å be en liten bønn. Jeg 
tillater meg til og med å tro at de fleste opp-
lever dette fint. Vi får lov å rette blikket opp 
mot noe, eller rettere sagt noen, som er større 
enn oss selv. Dette gjør godt foran store 
livshendelser, som dåp, vigsel og gravferd. Og 
vi har sett at det gjør godt for svært mange 
i forbindelse med store traumer, som for 
eksempel 22.juli. Men jeg tror det kan gjøre 
godt for folk flest også i hverdagen, å være et 
sted der noen ber. Og jeg tror at på samme 
måte som presten er en symbolbærer for den 
tryggheten og freden som ligger i å kunne 
vende seg til en som er større enn oss, så kan 
hele menighetsfellesskapet være symbolbæ-
rere for det samme. Derfor vil jeg frimodig 
arbeide for at Gand skal fortsette å være en 
bønnemenighet, gjerne i enda større grad 
enn før. Jeg tror ikke vi blir en lukket krets, 
fremmedgjort i lokalsamfunnet, ved å foku-
sere mye på bønn. Jeg tror det er helt motsatt. 
Der bønnen får stor plass, oppleves frihet til 
å være seg selv, godhet fra menneskene rundt 
en, og anledning til å vende blikket mot Han 
som er større enn oss selv, og som elsker oss 
mer enn vi kan forstå. 

Gunther Theiss, sokneprest. 

Onsdag 15. mars kl. 19.30 kommer Kirsti Melangen til Gand kirke for å dele av 
sin kunnskap og erfaring med alle som er involvert i barne- og ungdomsarbeid. 
Dette er aktuelt for både voksne og ungdom!

Kirsti Melangen har lang fartstid bak seg som kateket, undervisningsrådgiver og fore-
dragsholder. Nå har hun også skrevet bok; «Kunsten å være klar». 
Dette vil Kirsti ha fokus på: 
Å være medarbeider i kirka: Hva er viktig å huske?
Å være medarbeider sammen med andre – hvordan?
Å være medarbeider i kirka – hva er egentlig saken??

Etter samlingen i kirkerommet vil vi servere kveldsmat. 
Hele arrangementet er gratis, men vi ønsker påmelding for å beregne kveldsmaten. Send 
mail til siri.chancy@sandnes.kirken.no og meld deg på.

Inspirasjonssamling med 
Kirsti Melangen
- Gand kirke onsdag 15. mars kl. 19.30

I år markerer lutherske kyrkjer i heile 
verda at det er 500 år sidan starten 
på reformasjonen, og i Norge er hov-
udtema for reformasjonsmarkeringa 
«Nåde». I Gand vert det temagudste-
nester og «Luther med latter».  

        Tekst: Elin Wetås Jara

Martin Luther si offentleggjering av 95 
teser mot avlatshandelen den 31. oktober 
1517 vert rekna som starten på refor-
masjonen. I heile verda vert dagen og 
året markert i lutherske kyrkjer og andre 
kyrkjesamfunn. Saman med lutherske 
kyrkjer i alle verdsdelar har Den norske 
kyrkja har valt hovudtemaet «Nåde» og 
tre undertema.
Det første undertemaet, «Frelsa er ikkje 
til sals», er ei stadfesting av at religion 
ikkje skal vera handelsvare eller middel til 
maktovergrep og utnytting av fattige. 
Undertemaet, «Menneskje er ikkje til 
sals», er uttrykk for fellesskapet og tilhøy-

Reformasjon 2017 – «Nåde» 

ret kyrkjene i heile verda gjev menneska, 
og for kyrkja sin vilje til å fremja fridom frå 
undertrykking og retten til eit verdig liv. 
Det tredje undertemaet er «Skaperverket er 
ikkje til sals». Her er fokus mennesket sitt 
ansvar for å ta vare på skaparverket, og for-
valta det slik at jorda kan vera ein god heim 
for menneske og eit mangfald av levande 
artar også i framtida. 

Kyrkjerådet har vedteke at det skal haldast 
fire temagudstenester hausten 2017. 
Desse har utgangspunkt i hovudtema og 
undertema for reformasjonsåret, og eigne 
bibeltekstar. 
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anDakT 

”God, don’t leave me, I’ll freeze, I 
panic in my bedroom half asleep…”  
Jeg sitter på bussen og hører på musikk, denne 
sangen svinger seg ut av øretelefonene mine og 
jeg ser rundt meg. Det er som om jeg plutselig 
legger merke til noe. Øynene til den ene moren over barnevognen er triste. Og 
han ene tenåringsgutten må sitte alene for seg selv når gjengen hans skal sette 
seg. Ingen av dem snakker med ham. Den lett krumme ryggen til den staute 
eldre mannen som skal til å gå av bussen ser også ganske vond ut. 

Det er som om melodien og teksten i sangen minner meg på at vi alle er så 
veldig sårbare, midt i alle styrkene våre. I bunn og grunn er vi helt alene uten 
hverandre, tenker jeg litt trist. Gud, du må ikke forlate noen av oss, tenker 
jeg videre og kjenner en varme for alle disse menneskene rundt meg, som 
plutselig føles like rare som meg. Vi er jo i samme båt alle sammen, overlatt til 
hverandre. Jeg ser den ene barnevogna som nesten velter i svingen. ”Gud, ikke 
la noen føle seg forlatt av deg” ber jeg. Men jeg vet at det er mange som gjør 
nettopp det.

”It’s been a long time since the phone rang and it was you. God 
don’t leave me, I’ll freeze. If only but a second of your time” 
ber sangeren melodisk videre. Om Gud bare kunne sette av et sekund eller to. 
Sangens bønn til Gud minner meg på det jeg konkluderte med her om dagen, 
om at jeg aldri har møtt et eneste menneske som ikke ønsker å møte Gud. 
Enten det for å stille ham noen seriøse spørsmål (les: anklager), eller for å i det 
minste bli overbevist over hans eksistens. Jeg tror det er mange sanne bønner 
som aldri forlater de innerste rommene i oss. 

Når mannen med ryggen endelig er trygt ute på fortauet kommer jeg på at her 
om dagen snakket jeg med vennegjengen min om det var viktigst å være ærlig 
eller om det var viktigst å være snill. Vi endte opp med å konkludere med et 
dikt av Olav H. Hauge. Det går sånn:

Kom ikkje med heile sanningi.
Kom ikkje med heile sanningi,
kom ikkje med havet for min tørste,
kom ikkje med himmelen når eg bed um ljos,
men kom med ein glimt, ei dogg, eit fjom,
slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget
og vinden eit korn av salt.
(Olav H. Hauge)

Jeg er redd for at vi alle og enhver kan se oss blinde på argumenter og våre 
egne sannheter, og glemme at vi har å gjøre med mennesker. Mennesker som 
trenger varmen vår. Vi skal overbevise, argumentere og forsvare våre egne 
synspunkter, og jeg er redd vi ofte tråkker for hardt og er for nådesløse i møte 
med det faktumet at vi alle har vårt å stri med. Nora i serien Skam hadde en 
fin påminner om dette på veggen. 

Kan hende bør vi heller lytte, allesammen. Både oss med og uten tro. Lytte til 
bønnene rundt oss. Enda de kommer i andre former enn vi er vant til. Kanskje 
de kommer som sanger, eller som blikk, som dikt eller bare noen triste øyne. 
Så kan vi be med. På bussen bad jeg med sangen, noe sånt som: ”Gud, ikke 
forlat oss, vi blir så fort kalde i hjertene. Vi trenger deg. Amen.” Det føltes 
godt. 

En klok mann sa engang. ”Det er ikke alltid barmhjertighet i sannheten, men 
det er alltid sannhet i barmhjertigheten.” Jeg hopper av bussen og takker for 
sangen, for bønnen og for at Gud ikke bare er i kirka. Han er på bussen også.

NB! Hvis du skal få maksimalt ut av 
denne andakten så burde du finne 
fram bandet Highasakite på nettet 
og sette på sangen ”God don’t leave 
me”. Hele sangen er rett og slett en 
bønn. Det norske bandet har vunnet 
flere spellemannspriser og rullet 
seksere på terningen. Sangen er 
lydsporet til denne andakten.

Kristine Kristiansen, Kapellan

petter Uteligger, med innslag fra 
gand kirke, kommer på tV2 søndag 
26.februar kl 21.40.

Velkommen til salmetimer 
i Gand kirke! 
Marianne Mæland Rettedal og Per Sigmund Ret-
tedal leder oss gjennom gamle og nye salmer

Menighetssal  2  kl. 18-19 disse dagene:
22.02., 22.03., 19.04 og 01.06.

3



Sommeren 2016 reiste kantor i 
Julebygda, Ingvar Lygren, sammen 
med sin kone til Hellas. I seg selv 
er dette neppe bemerkelsesverdig. 
Opptil flere nordmenn reiser til Hellas 
hvert år. Men det var en forskjell i 
innhold. Der nordmenn flest oppsøker 
strender med parasoller og strandsel-
gere, oppsøkte Marianne og Ingvar 
strender med flyktninger. Menighets-
bladet tok en prat med Ingvar om 
opplevelsen.

        Tekst: Øystein Lemvik
        Foto: Privat

Det var Marianne som fikk meg med. Vi har 
ikke barn hjemme lengre, så vi har bare oss 
selv å tenke på. Og vi har allerede vært noe 
engasjert med flyktninger her hjemme – både 
vært på besøk, og hatt besøk hjemme hos oss - 
så tanken på å gjøre noe for gruppen var ikke 
ukjent. 
Vi reiste ned med Dråpen i Havet. Jeg er ikke 
helt sikker på hvordan vi kom i kontakt med 
dem. Det viktige er likevel ikke hvordan vi 
kom i kontakt med dem, men at de organiserer 
hjelpearbeidet blant annet i leiren på Chios.

Hvordan var en vanlig dag for dere på Chios?
Leiren vi arbeidet i, Souda, er en frivillig leir. 
Det betyr at den ikke drives av den greske stat, 
og dermed ikke får noe hjelp eller støtte fra 
det offentlige. Flyktninghjelpen har ordnet noe 
logistikk, mens Dråpen i Havet har stått for 
matutdelingen der i et år. Som frivillige var det 
hovedoppgaven vår. Vi bodde på hotell i selve 
byen Chios, omtrent en mil unna leiren. Det 
er verdt å nevne at leiren her ligger helt opp i 
byen – det er der den har vokst frem. Vi stod 

Fra orgelspilling i Julebygda til flyktninghjelp på Chios

opp tidlig, og startet med et møte mellom alle 
frivillige på hotellet klokka åtte. Deretter kjørte 
vi ned til leiren, og startet matdistribusjonen 
mellom halv ni og ni. Denne tok et par timer. 
Deretter hadde vi litt fri, eventuelt en debrief, 
før det var utdeling av lunsj klokka halv ett. Ut 
over ettermiddagen, om det var tid, kunne vi 
sortere og ordne gaver som lå på et varehus i 
nærheten - klær, hygieneartikler og den slags. 
Middag ble delt ut fra sekstiden. Det var en 
tolv timers arbeidsdag, hver dag.
Marianne skrev et innlegg på facebook på 
veien hjem. Om hverdagen og arbeidet kan vi 
lese “Vi er hjemme i trygge, frie Norge, langt 
unna problemstillingene vi har dealet med den 
siste uka: Har vi nok mat til alle i dag? Klarer 
vi å dempe frustrasjon over sulten, varmen og 
ventinga i matkøen denne gang? Klarer vi å 
få voksne og barn til å slappe av mest mulig? 
Klarer vi å slappe av selv? Hvordan fremme 
respekt og toleranse mellom ulike folkegrup-
per, kjønn, barn, ungdommer, gamle, familier, 
alle stuet sammen i denne dritten på ubestemt 
tid, alle med tryggheten og friheten på vent, 
henvist til å kjempe for seg selv og karre til seg 
det lille en kan få tak i til enhver tid? Hvordan 
selv vise respekt på best mulig måte? Hvor-
dan gi av seg selv til sårbare mennesker, uten 
å knytte seg så tett at det blir for vondt, ikke 
minst for de som skal leve videre i den samme 
elendigheten når vi drar?”
Hva er dette om ubestemt tid, som Marianne 
skriver?
Chios ligger ikke langt fra Tyrkia, så mange så 
muligheten til å komme over til Europa med 
båt derfra. Men EU stengte grensene for inn-
vandrere i fjor – og dermed kommer flyktnin-
gene ikke videre. Men de kommer seg heller 
ikke tilbake. Dermed sitter de fast i leirene, i 
påvente av at noe skal skje. Dette er ikke noen 
holdbar situasjon. Og det blir ikke bedre – det 
er kaldt og vindfullt på Chios om vinteren, 
flyktningene har ikke annet enn nødhjelpstelt 
å bo i, og blant de lokale finnes det elementer 

som slett ikke liker leiren. Før jul ble leiren 
angrepet av noen – antakelig greske nynazister. 
En mann ble drept.
En gjør seg gjerne noen forestillinger før en 
setter i gang med noe nytt; skribenten gjør 
i hvert fall det. Hvordan var det med dine 
forestillinger før du reiste ned? Hvilke var 
det, og overlevde de møtet med virkelighe-
ten?
Dråpen i Havet hadde Skypemøter med de 
frivillige på forhånd, noen uker før vi reiste 
ned. Der fortalte de i klare ordelag om hva 
som ventet. Vi ble skremt på forhånd, og jeg 
tror det var nødvendig - forholdene som møtte 
oss var de vi var blitt fortalt å forvente. 
Dere kom som frivillige, og kunne forlate 
Hellas når dere var ferdige. Hvordan opplevdes 
det?
Absurd. Vanskelig. Du har rasjonert ut mat i 
tolv timer daglig, til folk som ikke får annet 
enn det du har å dele, og så kan du sette deg på 
flyet hjem og få kaffeen servert. Du kommer 
hjem til overflod av det du måtte trenge. Det er 
vanskelig. 
Vi har hørt før at det er mange unge menn 
som flykter, men det vi møter er familier, 
barn – og mange velutdannede. Det er viktig å 
huske at Syria, før krigen, var et velfungerende 
land. Nå møtte vi disse – leger, professorer, 
sykepleiere - fastlåst i en leir der de ikke vet ut 
eller inn, og er avhengige av det frivillige gjør 
for å få mat, og telt over hodet. Vi kan forlate 
det. Det kan ikke de.
Vi har fulgt utviklingen tettere nå enn hva vi 
gjorde før. Og vi klarer ikke bli ferdige med 
det – Marianne reiser ned igjen til Hellas i 
vinterferien, skjønt til en annen leir. Chios er 
vanskelig tilgjengelig, og hun har bare en uke. 
Det er mye som er vanskelig når det kommer 
til disse leirene. Er det noe positivt som har 
kommet også?
Det var positivt å se de mange forskjellige 
menneskene som stilte opp for å gjøre en 
frivillig innsats. De kom ikke bare fra Norge – 
det var blant annet en ung, fremadstormende 
revisor fra London som brukte ferien sin på 
det frivillige arbeidet. En annen dame arbeidet 
i motebransjen i New York. Hun var tilbake 
i julen. Disse menneskene gir meg håp for 
fremtiden.

Ønsker du å støtte Dråpen i Havet: 
gå til www.drapenihavet.no

Bildet viser Chios i rødt, og hvor nær 
det ligger Tyrkia.

4

Ingvar Lygren.
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“Den største glede du kan ha, er å gjøre andre 
glad”.
 Under gudstjenesten i Gand kirke er det flere 
flittige armer og bein i arbeid.
Fra kirkeskyss kl.10.00 til kirkekaffe kl. 12.00 
- det er mange oppgaver som utføres i kulissene.
 Noen kjenner dette som et kall. Noen er 
bevisst sine nådegaver og ønsker å bruke disse i 
menigheten. 
Andre synes bare det er fint å ha noe å gjøre på. 
Uansett hva som er motivasjonen bak tjenesten, 
er det viktig å presisere at arbeidet i Gand blir 
til på grunn av alle de flotte frivillige medarbei-
derne.
 Det er viktig at man arbeider for å finne den 
tjenesten hvor en hører hjemme. Derfor er det 
lov å prøve seg frem for å se hva som fungerer 
best for deg. Noen trives med å forplikte seg 
over lengre tid. Andre liker oppdrag som er 
tidsavgrenset.
 Har du har lyst til å prøve deg i en av disse 
tjenestene?

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Mar-
grete Børsand eller daglig leder Hanne Bolstad 
for mer informasjon.
Tjeneste Oppgavebeskrivelse
 
Prosjektor
Den som har projektoransvar, styrer datamas-
kinen som viser sangtekster, liturgi og andre 
lysbilder under gudstjenesten. Du trenger ikke 
ha spesielle dataferdigheter for å bidra. Du kan 
velge hvor ofte du vil delta.  Prosjektstyrer må 
være på plass kl. 10.30.

Lyd     
Denne tjenestegruppen administreres av en 
frivillig, Øyvind Skadberg. Lydansvarlig har alt 
av mikrofoner og høyttalere klart før guds-

tjenesten, og gjennomfører lydprøver med de 
som skal delta.  Lydgruppen stiller også opp 
på vielser, konserter og andre arrangement i 
kirkens regi. Det gis opplæring!

Kirkeskyss 
Vi har kirkeskyss til Gand kirke hver søndags-
gudstjeneste. Den som har kirkeskyss sitter på 
diakonens kontor og tar i mot telefoner mellom 
10.00 og 10.15 den søndagen det gjelder. De 
som ringer blir hentet av kirkeskyssen og kjørt 
hjem igjen etter gudstjenesten.

Kirkevert 
Står ved inngangen og ønsker folk velkommen 
søndager kl. 10.30-11.05. Folk skal bli sett og 
kjenne seg varmt velkommen til gudstjenesten, 
enten de er her for første gang, på besøk, eller 
er faste kirkegjengere. Etter gudstjenesten er 
kirkeverten tilgjengelig  ved INFO-bordet. 
Kirkeverten bidrar til at folk får lyst til å komme 
igjen på gudstjeneste, og ellers bli/være en del 
av det som skjer i menigheten.  

Mini-KRIK leder 
Mini-KRIK har treninger i gymsalen på Sand-
ved skole søndager kl. 11.00-11.55 Samling i 
slutten med en kort andakt og bønn. Den som 
har treninga, planlegger denne selv. Utstyr 
hentes på KRIK-rommet i Gand kirke, og settes 
på plass etterpå.

Dekor
De som er med i dekorgruppen sørger for at 
det blir pyntet i inngangspartiet og framme 
ved alterpartiet.  Dekoren symboliserer hvilken 
tid i kirkeåret vi er i / liturgisk farge. Dekor-
gruppen samles et par ganger i semesteret for å 
planlegge.

Pynt   
Sørger for pynt på bordene i menighetssalene 
– til søndagens kirkekaffe. Kan gjøres fredagen 
eller lørdagen om ønskelig.

Medliturg
Deltar med alt fra tekstlesning til orientering 
om gudstjenesten, i tillegg til å lese liturgi eller 
være nattverd-medhjelper.

Nattverd-medhjelper
Fem nattverdmedhjelpere hver søndag hvor 
det er nattverd. Prest og tre hjelpere deler ut 
nattverd ved alterringen, mens to hjelpere 
deler ut ved intinksjon/ dyppestasjon (dvs. at 
nattverdgjesten får brødet og dypper det selv i 
vinen).
    
Vask av nattverd-kalker / beger
Etter nattverden vaskes nattverdutstyret på 
kjøkkenet.  To personer har normalt denne 
tjenesten.

Kirkekaffe     
Menighetsgrupper og andre grupper har denne 
tjenesten.  Kirketjener har ansvar for å koke 
kaffe på forhånd, gruppene sørger for at det 
kokes mer ved behov.  Gruppene sørger for 
å ha med noe å bite i (kake, frukt, kjeks etc.).  
Her det viktig å nevne kirkekaffens betydning 
som en sosial arena der flest mulig føler seg sett 
og satt pris på, og der man kan bli kjent med 
nye. Det er viktig at kirkekaffen er en åpen og 
inkluderende samling, en praktisk fortsettelse 
av gudstjenestens nådebudskap. Den enkelte 
oppfordres med dette til å ta ansvar for at alle 
blir sett og inkludert inn i fellesskapet, slik 
at ingen blir sittende alene for seg selv under 
kirkekaffen. Prat gjerne med en du aldri har 
snakket med før.

STILLINGER LEDIGE UNDER GUDSTJENESTEN! GI EN TIME ELLER FLERE – 
FAST ELLER TILFELDIG  – BLI MED OG SETT GODE SPOR

– Vannet smaker mye bedre, og klærne er mye renere enn før, sier Rich-
ard Wilson, før han tar en ny slurk av vannet fra landsbyens nye brønn. 
Nå er livet enklere, friskere og morsommere for Wilson.
Før kunne Wilson bruke mange timer på å hente vann til familien. Køen 
ved brønnen kunne være lang, og for hvert minutt med venting, ble det 
ett minutt mindre med fotballspilling sammen med vennene. For en 13 år 
gammel gutt er det hardt å akseptere.

Men vann må familien til Wilson ha, og å skaffe vann er hans ansvar. Og 
det er et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire kanner med vann skal fraktes 
fra brønnen og hjem, og når kannene er fulle er vekten på 80 kilo. Det er 
god trim for en 13-åring, kanskje litt for mye av det gode, tenker mange. 
Men vann må familien ha.
Den gode nyheten er altså at det nylig har skjedd endringer i landsbyen 
Ikonda, der Wilson bor. I landsbyen har flere brønnbyggere fått op-
plæring, og en ny brønn er på plass. Den har gjort køen ved brønnen 
kortere og vannet renere. Sykdommer som diaré og urinveisinfeksjon er 
det også mye mindre av.
– Før kunne det gjøre vondt å tisse, og jeg hadde mye vondt i magen. Men 
nå er det mye bedre. I framtiden håper jeg at vanntilgangen vil bli enda 
bedre, og at folk sin helse også blir bedre, sier Wilson, som nå også har 
bedre tid og helse til å spille fotball – slik 13 år gamle gutter skal gjøre.
Det er i år 50. gang Kirkens Nødhjelp gjennomfører Fasteaksjonen. I 50 år 
har altså menigheter over hele landet bidratt til at millioner av mennesker 

Ja, vi elsker dette vannet
fasteaksjonen 2017

har fått den hjelpen de har rett 
på. Rent vann og tilgang på mat 
er en rett alle mennesker har, og 
Kirkens Nødhjelp kan aldri få gitt 
nok takk til de som har støttet 
aksjonen trofast gjennom 50 år.
2017 er også året der lutherske 
kirker verden over markerer at 
det er 500 år siden Martin Luther 
hang opp tesene i Wittenberg. 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
står sentralt i den norske 500 års-markeringen, og målet er å vise diakoni i 
praksis ved å gå med bøsser den 2-4. april.
- Vi kan ikke alle bare reise til Wittenberg for å feire. Vi må sette oss ned 
og se på alt vi har oppnådd disse 500 årene. Vi kan ikke bare be om penger, 
og si halleluja og amen. Vi må se på hva vi kan gjøre for samfunnet vårt, 
sier Emmanuel Makala som er biskop i den lutherske kirken i området der 
Wilson bor.
50 års-jubilanten Fasteaksjonen er den stødige pålen i Kirkens Nødhjelps 
daglige arbeid. For å klare å hjelpe flest mulig også de neste 50 årene trenger 
Kirkens Nødhjelp drahjelp fra våre trofaste bidragsytere. Du kan bidra til at 
Fasteaksjonen blir en suksess i <fyll inn menighet>, enten ved å stille som 
bøssebærer, eller ved å gi penger i bøssa. 
Det har aldri vært enklere å bli en brønnbygger.
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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 Gøran Hagen
 tlf: 51 97 41 44/ 934 51 651.

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

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

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

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

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

Åpen familie
Samlinger for store og små familier i Gand kirke 
ca. en fredag i måneden fra kl. 17.00 – 19.00. 
Enkel middag, sosial prat og lek. 

Kontaktperson: Diakon Kjersti Schanche Olsen. 
Tlf: 51 60 38 43.

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

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

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

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

Bønn og forbønn
Det er mulighet for å søke forbønn, enten ved å 
komme med forbønnemner eller å avtale med 
diakon/prest direkte om dette. 
Annenhver fredag er det bønnegruppe i bønneka-
pellet i Gand kirke.
Bønnetjeneste i Ganddalen;  mannfolkbønn  hver 
onsdag kl. 07.15 i Menighetshuset i Lundegeilen 
18,  og for alle hver onsdag kl. 09.00 (Arne 
Dragsund er kontaktperson i Ganddalen).

Døpte:
Julie Stansen
Joakim Undeland Almada
Daniel Holmebakken Jakobsen
Hannah Skår Lexau
Oscar Heigre Rolland
David Sunde
Mille Østerhus Erfjord
Mikkel Haugland
Adrian Lindeli Høyland
Hedda Elise Tveit Meland

Guri Waage
Alexandra Røksund
Mia Vestbø Helle
Adam Holhjem
Levi Meling Karlsen
Marcus Alnes Nesse
Isabell Sandvik Myhren
Pernille  Zeiler
Gustav Frafjord Haarr
Sina Stangeland Mobergslien
Carl Haaland Tungland
Julie Mælen
Oliver Sandanger
Thea Strøm
Thorvald Konstantin Tuhus Lyngaas
Filip Borsheim Reinemo
Frida Nord Varhaug

Døde:
Olav David Rivedal
Svein Erik Rydningen
Lauritz Bernhard Sirevaag

Anvor Skjæveland
Jakob Soma
Reidun Gerd Hagen
Arna Håland
Turid Jonassen
Gunnar Michael Nygaard
Kari Marie Berg
Magnus Oppedal
Sigurd Aarsland
Kjellaug Aareskjold
Henry Johan Iversen
Alf Tore Grønsund
Jan Tjelta
Inger Johanne Madsen
Johan Alfred Ollestad
Inge Bjarne Osvik
Clarry Askeland

Vigde:
Linda Margrete Vien og Jan Amdal
Randi Svindland Abrahamsen og 
Svein Olav Aukland



7

AKTIV PENSJONIST: Magnus 
Fuglestad (86) fikk kreft – og ble 
helbredet. «Hva skal jeg bruke 
resten av livet til», spurte han 
seg. 

        TEKST OG FOTO: OVE EIKJE, 
        Gjengitt med tillatelse fra avisen Dagen.

– Jeg kan gjøre en god gjerning for andre ved 
å rekke ut en hjelpende hånd. Jeg har i dag et 
meningsfullt pensjonistliv, forteller Magnus 
Fuglestad til Dagen. 
Den tidligere postmannen i Sandnes kan se 
tilbake på et spennende liv fullt av Guds om-
sorg og ledelse. Men det har også vært tunge 
opplevelser. Han mistet både kona og en datter 
i begynnelsen på 1990-tallet, og det var en tøff 
tid.

Prostatakreft
Situasjonen ble ikke lysere da han på vårparten 
1997 fikk diagnosen prostatakreft. Legen mente 
at den var oppdaget så tidlig at de hadde full 
kontroll, og at det skulle gå bra.
– Men sjokket kom da jeg fikk brev fra Hau-
keland sykehus. De kalte meg inn til under-
søkelser i desember. Og 5. januar 1998 skulle 
jeg begynne med strålebehandling. Det var jo 
en herlig julegave å få, sier han ironisk. – Jeg 
brøt sammen i gråt. Det var vanskelig å se lys i 
tunellen, forteller Magnus Fuglestad.

En sang til hjelp 
Han satt i stua og syntes synd på seg selv. Nå 
er det min tur, tenkte han. Plutselig begynte 
enkemannen å tenke på den kjente sangen: 
«Send bud på ham hvis navn er Jesus Krist, 
Som frelse kan og lege sjelens brist!
Han som av Gud ble sendt til jorden ned, Send 
bud på ham, o sjel, og du får fred!»
– Så satt jeg og nynnet på sangen. Og i samme 
stund fikk jeg en minnelse fra Herren om hvem 
som skulle være min ledsager til Haukeland. 
Jeg tok kontakt med min venn Leif Berge. Alt 
ordnet seg på underlig vis, minnes Fuglestad.

En Guds styrelse
Da han skal begynne med strålebehandling et-
ter nyttår, skjer noe som skal få stor betydning. 
Fuglestad går for å hente et fint innrammet 
bilde av et kreftrammet barn. Det står også en 
fin hilsen til ham fra foreldrene. 
– Det var en Guds styrelse at jeg skulle til 
strålebehandling på Haukeland akkurat på den 
tiden, begynner Magnus Fuglestad. Og så får 
jeg høre en gripende historie:
En dag kom et ungt par inn på stråleavdelingen 
på sykehuset. De hadde med seg ei lita jente på 
fire år. Hun het Kristin Therese, og hadde en 
alvorlig kreftsykdom i hodet. Hun skulle inn til 
stråling.
– Jeg ble så forundret over å se et lite barn der, 
fordi jeg trodde at det var voksne mennesker 
som måtte inn til slik behandling. Jeg fikk 

Fikk kreft – ble helbredet

veldig medfølelse med jenta. Vi kom snart i 
kontakt med hverandre.
«Jeg har med ei bok om Postman Pat», fortalte 
hun. «Men det er jo meg», utbrøt den tidligere 
postmannen. Snart krøp Kristin Therese opp 
på fanget til Fuglestad, og han leste for henne 
fra boka.
– Det var kjærlighet ved første blikk mellom 
oss. Og da jeg kom inn til en ny strålebehand-
ling, så traff jeg henne igjen. Hun satt ofte på 
fanget mitt. Det ble en helt utrolig kontakt med 
jenta og hennes familie, forteller han.
35 strålebehandlinger
Magnus Fuglestad hadde hele 35 strålebehand-
linger på Haukeland sykehus, så det ble mange 
sterke møter med den vesle jenta. Hun døde 28. 
desember 1999.
– Jeg har fortsatt kontakt med foreldrene hen-
nes, og de har vært på besøk hos meg i Sandnes 
flere ganger, sier Fuglestad stille.

Tilbakefall
Etter at han var ferdig med all strålebehand-
ling, så det ut til at kreften hadde sluppet taket. 
Blodprøvene var fine, og han var takknemlig. 
Men i oktober 2004 tydet ting på at ikke alt var 
som det skulle. Han fikk blant annet betennelse 
i testiklene, og hovnet kraftig opp. Rikshospita-
let i Oslo ville ha han inn til operasjon og han 
ble bedt om å være på plass 18. januar 2005. 
– Jeg ble veldig nedfor, og satt og gråt i stua. 
Plutselig slo ordet fra Jes. 41,10 ned i meg: 
«Frykt ikke, for jeg er med deg! Se deg ikke 
engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker deg 
og hjelper deg og holder deg oppe med min 
rettferds høyre hånd!»

Helbredelse i kirken
Andre søndag i advent ble Magnus Fuglestad 
sterkt minnet om å gå til gudstjenesten i Gand 
kirke, som er hans lokalmenighet. Det var som 
en stemme fortalte at ingen vet hvordan det vil-
le gå etter at han hadde vært på Rikshospitalet.
– På denne gudstjenesten ble det gitt anledning 
til forbønn, og jeg gikk fram. Sokneprest Ola 
Hunsager bad for meg med håndspåleggelse. 
Jeg opplevde da at det vonde for ut av meg, 
minnes Magnus.

Bekreftelse
Da han kom til Rikshospitalet noen uker sene-
re, kommenterte legen at han kunne ikke se at 

pasienten var syk i det hele tatt. «Jeg kan ikke 
operere en frisk mann. Takk for besøket – og 
vel hjem», sa legen. – Da fortalte jeg hva som 
var skjedd i kirken, at jeg var blitt helbredet, 
forteller han. «Å, nå forstår jeg det», utbrøt 
legen.

Samling hver lørdag
Like etter at den tidligere postmannen var blitt 
enkemann, begynte han å lure på hva han skulle 
bruke livet sitt til. Han var kommet i en fase der 
han måtte skaffe seg nye venner. Dette forster-
ket seg etter som årene gikk.
– Det startet med at vi møttes en gjeng med 
enker og enkemenn på lørdager, der vi sang 
og vitnet sammen. Dette vokste i størrelse og 
omfang. For to-tre år siden begynte vi å samles 
hver lørdag kveld her hos meg. Vi er til sammen 
14 personer, og den eldste er 93 år. Hver 
samling starter med en sang – og kan du gjette 
hvilken, spør Fuglestad og smiler.
«Send bud på ham, hvis navn er Jesus Krist», 
svarer han selv.

Pølser og is
Så er det andakt og servering. Neste gang står 
det grillede pølser, is og kaffe på menyen.
– Vi synger mye sammen. Hvis det er noen som 
har en opplevelse, så deles den med de andre. 
– Etter kaffe og god samtale, er det et fast ritual 
på avslutningen. Vi synger «Nu la oss takke 
Gud», ber Fadervår og lyser velsignelsen, 
forteller han. 

Takker Gud
– Hva vil du si at disse lørdagssamlingene betyr 
for deg?
– De betyr alt – og jeg hadde aldri drømt om 
at vi skulle ha det så fint sammen, svarer han 
kontant.
Den tidligere postmannen er også en trofast sjå-
før for flere av de eldre. Noen trenger skyss til 
lege eller butikk. Tre personer blir både hentet 
og kjørt hjem igjen etter lørdagssamlingene. 
– Gud har lagt til rette for disse møtene, og 
vi får vandre i ferdige gjerninger. Flere av de 
fremmøtte hjelper til med oppvasken. Jeg blir 
aldri trett av å arrangere disse kveldene. Når jeg 
går til ro om kvelden, takker jeg Gud for at også 
denne lørdagen ble så trivelig, avslutter Magnus 
Fuglestad.

ÅPEN DØR: Hver lørdag kveld 
er det åpen dør for 12-14 eldre i 
hjemmet til Magnus Fuglestad.
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        Tekst: Ingelin H. Norbakken
        Foto: Erik Gjerdahl

Å bli sett. Og å bli sett på ny. Jeg har fått presset 
inn en avtale med biskop Erling på oppløpssi-
den hans. Tross mange avskjeder, avslutninger 
og intervjuer tar Erling seg tid til nok en samta-
le/intervju. Det har blitt mange siste intervjuer. 
Og som vanlig er det godt å bli møtt av biskop 
Erling, og å bli møtt av hans lune og gode smil.

Etter åtte år i tjeneste som biskop må det 
være mange og ulike opplevelser som sitter 
igjen i tankene og minnene hans. Erling har 
gjennom disse årene kjent seg som en spillende 
trener, der han har jobbet sammen med laget, 
Stavanger Bispedømme. Teamet har vært stort 
og det samme har staben hans. De store sakene 
som har blitt slått opp i mediene om olje, klima 
og homofili er ikke nødvendigvis de viktigste 
sakene og det som har betydd mest i bispetje-
nesten. Erling har ikke brukt avisinnlegg og 
mediene for å debattere. Det har vært viktigere 
for han å møte, være i samtale og dialog med 
mennesker. Dette for å komme folk i møte, for 
å høre hva den enkelte har å si og for å ta men-
nesker på alvor. Møtene med enkeltmennesker, 
ansatte og frivillige, sitter igjen som de store og 
viktigste opplevelsene. Den store frivilligheten i 
bispedømmet har gitt inspirasjon og motiva-
sjon for Erling i arbeidet.

Vi formes og inspireres alle av rollemodeller og 
forbilder. Mine rollemodeller er min mor og 
min far, sier Erling. De var begge arbeidere og 
jeg var den første i familien som tok utdannel-
se, først gymnas og så teologi. Verdiene som 
han fikk med seg hjemmefra har han alltid 
båret med seg. Respekt for alle mennesker og å 
ikke snakkes stygt om de man var uenig med. 
Et viktig sitat han fikk med seg hjemmefra var 
at han «aldri må glemme å behandle folk som 
folk». 

Da Erling startet sin tjeneste i Stavanger tenkte 
han gjennom hva han trodde folk ville huske 
han for etter endt tjeneste. Han ønsket da og 
har det samme ønsket nå i dag at han skal 
framstå og huskes som Nær livet og I Kristus. 
Noen av opplevelsene og erfaringene gjennom 
disse 8 årene har Erling samlet og skrevet om i 
den nyeste boka si «Gud sett nedenfra. En reise 
fra Brasil til Stavanger». Kort oppsummert 
handler boka om å være og å tjene for andre 
mennesker, altså om diakoni. Martin Luthers 
sitat kommer fort over Erlings lepper og er ty-
delig viktig for han og et sitat han selv har levd 

LAGSPILLEREN
etter; «Hvis enhver tjente sin neste var 
hele verden full av gudstjenester». Bo-
ken inneholder også noen av Erlings 
prekener som omhandler hverdag, 
liv og kristentro. Alt dette henger 
sammen og er knyttet inn til vår opp-
dragsgiver. Viktigheten av fellesskapet 
peker Erling også på i boka. Måten 
han er og lever på speiler dette.

For Erling har det vært viktig at kirken ikke 
er et meningsfellesskap, men et menighetsfel-
lesskap. Dette fordi vi som mennesker er så 
forskjellige og tenker og mener så forskjellig 
om mye. Å ha ulike tanker og meninger kan 
føre til at vi får A og B lag, men i Jesus er det 
kun ET lag, som vi alle er døpt inn i. 
I 1.Kor. 12 beskrives menigheten som en kropp, 
der hver kroppsdel har sin oppgave og sitt 
oppdrag. Det bildet viser noe om at vi kan være 
rause og respektfulle i møtet med hverandre, 
selv om vi tenker ulikt og jobber med ulike 
aktiviteter. Med glød i øynene sier Erling at her 
har vi voksne mye å lære av ungdommene. Ung 
dialog er møtepunkter for kristne, muslimer 
og humanetikere der de deler sine livssyn 
med hverandre, inspirerer hverandre, lærer 
av hverandre og setter seg inn i hverandres 
situasjoner. Midt i disse møtene og dialogene 
møtes ungdommer som er svært forskjellige og 
som har ulike tanker og syn på både religion, 
tro og liv.
 
I møte med dagens unge må vi som kirke også 
klare og å tørre å være et alternativ. Vi må kun-
ne tenke annerledes og stå for det. Vi må snak-
ke sant om livet, om menneskene, også om det 
sårbare. Vi mennesker må kunne få leve med 
alle følelser, ikke bare de gode og det positive. 
Kirken skal være et sted der hver av oss blir tatt 
imot, ellers svikter vi som kirke. Vi må møte 
hverandre med åpenhet og åpne rom. Erling 
har fortsatt et ønske om at vi skal jobbe for en 
kirke som rommer alle. Inni oss er det et troens 
rom, et hellig sted. Der smelter min livsfortel-
ling sammen med Den Store Fortellingen. Som 
kirke skal vi få være med å skape muligheten 
der dette kan skje i hvert enkelt menneskes liv.
 
Av og til er det vanskelig å tro. Boka «Sjelens 
mørke natt» skrevet av Erling Rimehaug setter 
ord på et fravær av Gud, men også en erkjen-
nelse av å være favnet. Midt i livene våre kan 
fellesskapet og menigheten få være et sted der 
den enkelte kan komme med både sår og gle-
der. Det skal være et sted for hvile, der vi bare 
kan komme og vi slipper å prestere. Et sted der 

vi kan få falle til ro og oppleve Guds nærvær 
i våre liv. Gjennom livet får vi opplevelser 
sammen med Gud, han som alltid vil være der 
for oss og som alltid venter på oss. Også når 
livet er vanskelig, når livet er slutt og så har vi 
et håp om en oppstandelse og nytt liv. 

Turid, kona, er den viktigste samarbeidspartner 
og Erlings aller beste venn gjennom 45 år. Tu-
rid og Erling er to veldig selvstendige personer 
som har delt, erfart og gitt hverandre rom. 
Da de bodde og jobbet fem år i Brasil jobbet 
de ekstra tett sammen. Det var mye fokus på 
gatebarna og kvinnene. Turid jobber nå i Bibel-
selskapet på internasjonalt plan og har gjort det 
de seks siste årene. Oppgavene hennes handler 
mye om bibelarbeid, traume- og hjelpearbeid 
i Irak, Syria og Libanon. Gjennom Turid og 
hennes jobbe finner og henter Eling mye inspi-
rasjon i sin egen tjeneste. Turid er mitt største 
forbilde som leder, sier Erling med et stort 
smil. I jobben hennes vises og finnes det håp 
til å leve på. Bibelen gir håp i ulike situasjoner, 
erfaringer og opplevelser i livet. 

Nå gleder Turid og Erling seg til å prioritere 
hverandre, barna våre og barnebarna. I tillegg 
vil vi bruke tid på skiturer, venner og oppleve 
langsomheten, slik som vi har opplevd den i 
feriene våre. Når nå tiden i tjeneste som biskop 
er over er det ikke med vemod de to tar avskjed 
med Stavanger og sør-vestlandet, det er med 
glede over alt de har fått delt og vært en del 
av her. Og så ligger det en liten spenning på 
hva som skjer videre og hva nye hverdager vil 
bringe. Noe Erling gleder seg til når de nå ved 
årsskiftet flytter østover er å få være med som 
frivillig medarbeider i blant annet Søndagsko-
len og å få bidra frivillig med sang og musikk.

20.mai er vi i Gand så heldige at vi får besøk 
av biskop Ivar Braut! Vi regner også med at 
vi etter hvert får på trykk et intervju av han 
her i menighetsbladet «Tilstede». Følg med på 
hjemmeside og facebook for mer informasjon 
om biskopens besøk 20.mai.

Besøk av biskop Ivar Braut

Sander Vastvedt, Edvard Faa 
Nårstad og biskop Erling.
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støtt våre annonsører, 
de støtter oss!

Lege Vidar Øksnevad

Lura trykkeri

Credo Revisjon

Joker Julebygda

Joker Sandved

Stiftelsen 
Julebygdspelet

Aarrestad Blomster

        Tekst og foto: Per Inge Fjelde

Klubben i Gand ble startet opp våren 1984, og 
den 4. okt. 1985 ble klubben formelt stiftet og 
meldt inn i den internasjonale Y’s Men bevegel-
sen. På charterfesten den 4. okt. 1985 var det 22 
menn som ble medlemmer av klubben. Av disse 
er fortsatt 5 medlemmer. Medlemstallet har va-
riert en del i de 31 år som klubben har eksistert, 
og gjennomsnittsalderen på medlemmene var 
sterkt økende. 
Men i det siste halvår har klubben «blomstret», 
og vi har fått hele 10 nye medlemmer.  Mange av 
disse har så vidt passert 50 år, og dette fører til 
en gledelig foryngelse av klubben. Den går med 
andre ord inn i et generasjonsskifte. Ett av de 
nye medlemmene, Odd Sverre Arnøy, er alt blitt 
valgt til klubbens nye president. De andre nye 
medlemmene er: Leiv Balle, Joar Fandrem, John 
Olav Fløtre, Per Anders Harestad, Per Magne 
Kjøllberg, Magne Kvarstein, Leif Johannes Net-
land, Øyvind Opdahl og Geir Soma. Etter dette 
har klubben hele 47 medlemmer!
Klubbens hovedoppgave er å skape et godt 
kristent og sosialt fellesskap for menn. Vi driver 

Gand Y’s men club «blomstrer»

også økonomisk støtte for kristent og annet 
arbeid for barn og unge. Blant annet KFUK og 
KFUM-speiderarbeidet i Gand, i tillegg til noen 
internasjonale prosjekter.
Y’s Men klubben har sine møter i Kirkestuen 
i Gand kirke tredje-hver mandag kl. 19.30 (se 
vårens program). Vi har plass til enda flere, så 
om du har lyst til å besøke oss så er du hjertelig 
velkommen. Dersom du trives, er du velkommen 
til å bli medlem. 

To av de nye medlemmene. Fra venstre Joar Fan-
drem og Øyvind Opdahl.

Gand Y’s Men’s Club takker alle som kjøpte juletre hos oss og inviterer lag 
og organisasjoner som driver med barne og ungdomsarbeid til å søke om 
økonomisk støtte til sitt arbeid. 
Søknadsskjema finnes på www.gandysmen.no Ferdig utfylt søknadsskje-
ma sendes:
Som e-post til Gand Y’s Mens’s Club v/sekretær: Alfred Alsaker
alfred.alsaker@lyse.net
Søknadsfristen er satt til 16/2-2017. Tildeling skjer innen 15/3-2017 og vil 
bli annonsert i menighetsbladet i Gand sokn.

Gand Y’s Men’s Club’s «Juletresalg gave»

Gand Y’s Men’s Club - Vårprogrammet 2017
Mandag 16. jan Kjetil Aano «Er Luther noe å feire – 500 årsjubileet»
Mandag 30. jan Inge Særheim «Stedsnavn langs Jærkysten»
Mandag 20. feb Figgjo 
Mandag 13. mar Årsmøte
Mandag  3. apr Per Inge Fjelde «Yrkeserfaringer med Rus-omsorg, 
  Psykiatri og Demens»
Mandag 24. apr Vidar Aarhus «I Cleng Peersons Fotspor»
Mandag 15. Mai Jan Voll «Mine erfaringer med Islam»
Mandag 12. Jun Zulu, Vagleskogen

Møtested Klubbmøter: Kirkestuen Gand Kirke 19:30

Kirkeringenes Julemesse 
2016
Det er allerede flere uker siden Julemessen. 
Denne har i mange år vært, og er fortsatt et flott 
møtested for folk i alle aldre. 

        Tekst: Berit Myklatun

Kirkeringene er takknemlige for at nettopp kirken og 
julemessen er blitt et samlingspunkt for alle i menigheten. 
Populære aktiviteter var ”katta i sekken”, salg av dørpynt 
og fine håndarbeid, og åresalg med kransekaker og andre 
gevinster.

Kafeteriaen ble godt besøkt hele dagen, og det ble solgt mye 
mat. Vi takker alle som leverte varer til denne dagen, som 
hjalp til ved salg og servering - og ikke minst takk til alle 
dere som kom og støttet oss. En særlig takk til dere som 
ikke er med i kirkering, men som leverer varer til julemes-
sen. Resultatet ble rekordhøyt; 144.505 kroner.



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

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

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

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

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

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

JUleBygda 
kapell

Aurora Bakken
Kirketjener: 
908 02 620

Ingvar Lygren
Kantor
918 93 773

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: hanne.bolstad@sandnes.kirken.no
51 60 38 44 / 928 49 086

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

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

Margrete Haualand
Kateket, 
51 60 38 50 / 952 62 949

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

Magne Bjåstad
Diakon
E-post: magne.bjastad@sandnes.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: Hanne Bolstad

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

23. mars. Utgivelse 6. april
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: astrid.harbo@sandnes.kirken.no
975 06 151



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.

Søndag  5. februar - 5. s. i åpenbaringstiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved 
Günther Theiss og Bengt Norbakken.
Tema: Medarbeiderskap/Frivillighet. 
Gand kirkekor. Mark. 2, 1-12. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe.Søndagsskole. 
Mini-KRIK.

Søndag  12. februar - Såmannssøndag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Astrid Harbo. Trygve Meyer’s sekstett. 
Luk. 8, 4-15. Takkoffer til menighetens 
misjonsprosjekt i Tyrkia. Kirkekaffe. 
Søndagsskole. Mini-KRIK.

Søndag  19. februar - Kristi Forklarelsesdag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd 
ved Kristine Skree Kristiansen og Bengt 
Norbakken.Tema: Grupper.  Dagfinn 
Egeland, sang. Matt. 17, 1-9. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe. Søndagsskole. 
Mini-KRIK.

Søndag  26. februar - Fastelavenssøndag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen. 1. Kor. 13, 1-7. Takkoffer 
til Bibelselskapet. Kirkekaffe.

Søndag 5. mars – 1. søndag i fastetiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken. Matt. 4, 
1-11. Takkoffer til Areopagos. Kirkekaffe. 
Søndagsskole. Mini-KRIK.

Søndag 12. mars  – 2. søndag i fastetiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken. Matt. 15, 21-28. 
GG mini. MIDTi4 Utdeling av barnebibel.  
Takkoffer til Bibelselskapet. Kirkekaffe. Mini-
KRIK.

Søndag 19. mars – 3. søndag i fastetiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Bengt Norbakken Luk. 11, 14-
28. Søndagsskole. Mini KRIK. Takkoffer. 
Kirkekaffe.Søndagsskole. Mini-KRIK.

Søndag 26. mars - Maria Budskapsdag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 

Theiss og Bengt Norbakken. Luk. 1, 26-38. 
Gand kirkekor. Søndagsskole. Mini KRIK. 
Takkoffer til Norsk Søndagsskoleforbund. 
Kirkekaffe.Menighetens årsmøte.

Søndag 2. april - 4. søndag i fastetiden
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Astrid 
Harbo  og Bengt Norbakken. Joh. 11, 45-53. 
Takkoffer til KRIK. Kirkekaffe.Søndagsskole. 
Mini KRIK

Søndag 9. april - Palmesøndag
Kl 10:15 Bønn i kirken
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp. Astrid 
Harbo og Bengt Norbakken. Joh. 12, 12-
24. GG mini og GG junior. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. Kirkekaffe. 

Torsdag 13. april - Skjærtorsdag
Kl. 20:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og Bengt Norbakken. Matt. 
26, 17-30.  Solist. Takkoffer til IKO.

Fredag 14. april -  Langfredag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Günther Theiss og 
Bengt Norbakken.Solist. Joh. 18,1 – 19, 42.

Søndag 16. april  – 1. påskedag
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste med nattverd. 
Günther Theiss og Bengt Norbakken. 
Luk. 24, 1-9. Gand kirkekor og orkester. 
Takkoffer til menighetens misjonsprosjekt i 
Tyrkia.

Søndag 23. april – 2. søndag i påsketiden
Kl. 10:15 Bønn i kirken
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og søndagsskolen. 
Joh. 21, 1-14. Mini KRIK. Takkoffer til 
menighetsarbeidet.

Julebygda kapell
Søndag  12. februar - Såmannssøndag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp ved Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. 
Luk. 8, 4-15. Takkoffer. Søndagsskole. 
Kirkekaffe.

Søndag  26. februar – Fastelavenssøndag 
Merk tiden!
Kl. 18:00 Kveldsgudstjeneste med nattverd 
ved Kristine Skree Kristiansen og Ingvar 
Lygren. 1. Kor. 13, 1-7. Takkoffer. Kirkekaffe.

Søndag 12. mars  – 2. søndag i fastetiden
Kl 11:00 Gudstjeneste med  nattverd. Günther 
Theiss og Ingvar Lygren. Matt. 15, 21-28. 
Takkoffer. Kirkekaffe.

Søndag 26. mars - Maria Budskapsdag
Kl 11:00 Gudstjeneste med dåp.Kristine Skree 
Kristiansen og Ingvar Lygren. Luk. 1, 26-38. 
Takkoffer. Kirkekaffe. Menighetens årsmøte i 
Gand kirke etter gudstjenesten.

Torsdag 13. april - Skjærtorsdag
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Kristine 
Skree Kristiansen og Ingvar Lygren. Matt. 26, 
17-30. Takkoffer.

Søndag 16. april  – 1. påskedag  
Felles høytidsgudstjeneste i Gand kirke
Se Gand kirke

Søndag 23. april – 2. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd. Günther 
Theiss og Ingvar Lygren.. 
Joh. 21, 1-14. Takkoffer. Kirkekaffe.

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

Søndag  5. februar - 5. s. i åpenbaringstiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd  ved 
Astrid Harbo og Magne Bjåstad. Mark. 2, 
1-12. 

Søndag  19. februar - Kristi Forklarelsesdag
Kl. 11:00 Gudstjeneste ved Astrid Harbo. 
MIDTi4 Utdeling av barnebibel.

Søndag 5. mars – 1. søndag i fastetiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Astrid Harbo.Matt. 4, 1-11. 

Søndag 19. mars – 3. søndag i fastetiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Kristine Skree Kristiansen.  Luk. 11, 14-28. 

Søndag 2. april - 4. søndag i fastetiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Günthe Theiss.. Joh. 11, 45-53. 

Søndag 16. april  – 1. påskedag 
Felles høytidsgudstjeneste i Gand kirke
Se Gand kirke

Søndag 30. april - 3. søndag i påsketiden
Kl. 11:00 Gudstjeneste med nattverd  ved 
Astrid Harbo.Joh. 10, 11-18 



MIDTi vår 2017
MIDTi 0:
Dåpskurs: En kveldssamling for familier som skal døpe sitt barn. Man del-
tar kun én kveld. Vårens dåpskurs holdes 22. februar, 22.mars, 19. april, 31. 
mai og 14. juni. Babysang: Samlinger på tre kvarter, med dans og sang, rim 
og regler. Etterpå er det mulighet for en kopp kaffi og matpakke. Kurset har 
8 samlinger á 1,5 time og er tilpasset barn mellom 3 og 16 mnd. 
Vårens Babysang starter opp i Gand kirke onsdag 19.april, og i Ganddal 
torsdag 20.april.

MIDTi 2: 
Samling 21. april for 2015-kullet. Vi spiser en enkel middag sammen. 
Deretter er det aktiviteter. Samlingen avsluttes med en sangstund og en 
kort bibelhistorie. (MIDTi2 arrangeres i samarbeid med Åpen Familie – 
uformelle samlinger én fredag i måneden (kl.17-19) for familier med barn 
under ungdomsskolealder.
     
MIDTi 4: 
4-årsfest og gudstjeneste med utdeling av barnebibel. For barn født jan-juni 
2013. På 4-årsfesten blir barna med på undretur hvor vi får vite litt hvordan 
vi kan bli bedre kjent med Jesus, og hvordan de ulike tingene i en kirke kan 
hjelpe oss med det. Etterpå øver vi på det som skal skje på søndagen, bla. 
lager vi et lite kor med 4-åringene. Samlingen avsluttes med noe å bite i og 
varer max 1,5 time.
Ganddalen 16. og 19. februar. - Gand kirke 9. og 12. mars.

MIDTi 6/7: 
Kirkerottekurs er et kurs hvor barna blir kjent med rottene Vesle og Fredo, 
som flytter inn i en kirke og undrer seg over mange ting. Sammen med 
kirkerottene skal vi finne ut hvem som eier kirken og lære mer om Jesus og 
vennene hans.
Gand kirke 9., 16. og 23. februar. For 2010-kullet – barna hentes på skolen i 
SFO-tiden (Stangeland og Sandved)
Julebygda kapell 7., 14. og 21. mars. For 2009 og 2010-kullet på Malmheim 
og Soma

MIDTi 10: 
Kode B er for 4. klassinger, og er et kurs der barna blir bedre kjent med 
Bibelen. Målsettingen er å vekke leseglede, nysgjerrighet og undring over 
Bibelens mangfoldige innhold.
Neste KodeB: 16.-17. juni  2017 for 2007-kullet i hele soknet. Fredag er 
vi i Gand kirke fra kl. 16.00-20.00 og lørdag kl. 10-14.30 i Zulu-leiren i 
Vagleskogen. Der skal vi blant annet bygge løvhytter og steike pølser på bål. 
Foreldre inviteres til kl. 14.00 lørdag.
 
MIDTi 13: 
Skillz er et trosopplæringstiltak for 12-13 åringer som fokuserer på at vi 
alle er skapt likeverdige i Guds bilde. På “Skillz” får barna tilbud om ulike 
Workshops der de kan lære mer om ting de syns er spennende og morsomt 
å drive med. Vi skal spise og leke sammen og ha undervisning. De som 
ønsker det kan være gjester på ungdomsklubben NIKKO i Gand kirke, på 
Oasen på Ganddal, eller på DiG på Ganddal.
Gand kirke 19. mai kl.15.45 -19.45, for 2004-kullet i hele sognet.

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.

Dette skjer i 
Julebygda:
Indisk kirkemiddag på bedehuset:
Indisk kirkemiddag 12.februar 2017 etter gudstjenesten, som 
er viet Julebygda kapell sitt nye misjonsprosjekt i India. Det 
blir informasjon om arbeidet.
Denne dagen er det morsdag, en flott anledning til å gi mor 
fri med å ta henne og resten av familien  til Indisk middag 
på bedehuset. 
Prisen blir kr.100,00 pr. person , barn under 5 år gratis. Vi 
har også karbonader hvis noen ikke liker indisk.

Dametreff 8.mars 2017 i kapellstova kl.19.00
Tidligere sykehusprest Leif Lie Bjelland blir med og forteller 
om sitt 40 års virke som sykehusprest på SUS

Dametreffet  10. mai 2017 
planlegger vi  utflukt, nærmere beskjed om tid og  sted 
senere.


