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UT I VERDEN: Kristian, Helga, Trine og Bjarte reiste ut for å hjelpe    side 8-11

KRAMBUA:  Elen og Torkel dreiv landhandel i Orstadbakken      side 2-3

LISTE:  78 konfirmanter er klar til festhelg i kirka 11. og 12. mai     side 14
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Oppstått,  
seriøst!?
Sprengte Jesus døden? Det kan 
ikke bevises, og logikken brister, 
men troen ser at oppstandelsen 
forandret verden, skriver  
ungdomsprest Just Salvesen.   
      Påske side 4-7
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Hele Jæren prosti har fått tildelt statlige 
midler til gjennomføring av  trosopplæring 
fra og med 2013. 

– Vi skal i en 3-årsperiode få midler 
som blant annet kan brukes til å prøve 
ut nye tiltak, ansette medarbeidere og 
arbeide med å ferdigstille en plan for 

menigheten vår, sier fungerende daglig 
leder i Frøyland og Orstad kyrkjelyd, 
Mette Ellinor Boye. 

Trosopplæringsreformen innebærer 
blant annet at det skal skrives en plan for 
trosopplæring for alle døpte fra 0 til 18 år. 
Planen skal godkjennes av biskopen og 

NYTT FRA MENIGHETEN

Penger til trosopplæring i Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Krysset nedst i Orstadbakken har vore ein samlingsplass lenger enn ein skulle tru.
Torkel Kristofferson fekk 27. november 
1876 handelsbrev. Det gav han lov til å 
driva landhandel frå fast «Udsalgssted 
paa Gaarden Orrestad i Kleps Herred». 
Det var futen for Jæren og Dalane som 
skreiv ut det viktige løyvet. Han kravde 
på same tid inn 40 kroner i handelsskatt 
frå Torkel. Skattepengane sende futen 
straks vidare til formannskapet i Klepp.

Torkel og kona Elen Nilsdotter hadde 
starta handelen sin nedst i Orstadbakken 
alt seinast året før dei fekk det formelle 
handelsbrevet sitt. Om Torkel blir det i 
folketeljinga for 1875 fortalt at han var 
både husmann og handelsmann. Tradi-
sjonen vil likevel ha det til at på krambua 
styrte helst Elen varesalet. Lars Brunes 
har skrive at «ho kokte kaffi til folk som 
kom innom for å drøsa om laust og fast. 
Dei hadde nok nokre aviser å lesa i etter 
at dei kom til Orstadbakken. For Theodor 
Dahl skriv at mormora kunne diskutera 

med folk som kom til krambua om krigar 
rundt i verda.» 

Elen og Torkel var besteforeldra til 
forfattaren Theodor Dahl.

avduking av Plate: Torkel og Elen 
hadde budd både på garden Engelsvoll 
og på husmannsplassen Steintangen 
ved Frøylandsvatnet før dei kom til 
Orstadbakken og starta med handel i 
bygda. På Steintangen ser ein ennå at 
der har vore buplass for folk. Ei godt 
bevart hustuft og nokre  åkerreinar og 
steingardar frå den tida plassen var i drift, 
syner ennå. 

Sundag 14. april skal det avdukast ei 
koparplate ved den gamle tufta på Stein-
tangen.

I 1865 budde borna Kristoffer, Nils, 
Elen Taletta og Severine, frå tolv til eitt år 
gamle, heime hjå foreldra på Steintangen. 
Eldstebarnet Karen budde på Engelsvoll 

som tenestejente dette året, 15 år gamal. 
Ho blei seinare mor til Theodor Dahl.

I 1875 var det berre dei to døtrene 
Taletta og Severine som heldt hus heime i 
Orstadbakken. Sønene Kristoffer og Nils 
budde ikkje så langt unna. Dei heldt til på 
Kvål i Ganddalen. Der hadde det alt den 
gongen danna seg ein liten «koloni» av 
losjerande jernbanefolk under bygginga 
av Jærbanen som skjedde på denne tid. 
Kristoffer var blitt skomakarmeister, den 
yngre broren Nils gjekk i lære hjå han. I 
åra som følgde blei dei to skomakarane 
skattlagde i heimkommunen Klepp med 
6-7-8 kroner for Kristoffer sin del og 2-3 
kroner for Nils sin part.

det andelege «abetikket»
Handelsbrevsinnehavaren Torkel i 
botnen av den noverande vegen opp 
til Frøyland og Orstad kyrkje, var «en 
gudsordgrunner og en religiøs drøymer». 

skal være innsendt før 1. juni 2015.  
– I Frøyland og Orstad er vi allerede godt 
i gang med dette arbeidet. Vi hadde en 
inspirasjonskveld 7. mars i kirka. Dette 
blir et spennende arbeid videre, sier 
Mette.

Landhandelen i Orstadbakken
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Hvis nabOene mine på Jørpeland 
ved å se på meg skulle beskrive hva 
det vil si å være kristen… Hva sier de 
da? Farte rundt fra kirke til kirke, fra 
aktivitet til aktivitet? Hva er egentlig 
kristen tjeneste? Er det bare knyttet 
opp til aktiviteter i menigheter og 
kirker? 

Jeg slo litt tilfeldig opp i Bibelen, i 
Det nye testamentet, der det handler 
om når Jesus gikk rundt på jorden. 
Hvor gikk han? 

I Markus evangelium kapitel 2 og 3 
kan jeg lese at Jesus gikk ut langs 
sjøen. Senere var han gjest i et 
hus, gikk langsmed korn-åkeren, 
gikk inn i synagogen, dro ned til 
sjøen igjen, så gikk han opp i  
fjellet, og han var hjemme. 

Å være kristen handler ikke 
om hvor du går – men hvem du går 
sammen med der du går.  

Det handler om å regne med en 
levende Gud midt i alt du står i  
– på jobb, i familie, blant venner og 
fritid. Det utgjør en forskjell i arbeid 
på skoler og barnehager at du har 
Den gode pedagog med deg i møte 
med barn og unge. Det utgjør en 
forskjell i arbeid med for eksempel 
regnskap at du kan regne med Den 
allmektige Gud.  Det utgjør en for-
skjell for livet ditt at du har en kjærlig 
Far som aldri svikter – akkurat i den 
situasjonen du er i nå! 

det utgjør en forskjell – ikke på 
grunn av hvor vi går – men hvem vi 
går sammen med! 

Gå våren i møte – ved sjøen, på 
besøk hos naboene, i Frøyland og 

Orstad kirke, på fjellet og 
hjemme hos fami-

lien – sammen 
med Gud! 

Hvor enn jeg går ...

MED EGNEORD

Ordningen med opptak fra gudstjenestene 
er kommet i orden igjen. Det er mulig å 
lytte til de fleste preikene på  
www.fok.no. Se etter lenken «Taler». 
Eksempelvis kan du høre sokneprest 
Sigve Ims tale om Jesus – livets brød 
på gudstjenesten 10. mars.

lytt til preikene hjemme! 

Mette 
ellinor 
Boye
Fungerende 

daglig leder  
i Frøyland 

og Orstad 
kirke

Krysset nedst i Orstadbakken har vore ein samlingsplass lenger enn ein skulle tru.
Barnebarnet Theodor Dahl fortel i bøkene sine 
om då Torkel hadde tatt seg til lege like inne i 
Stavanger. Der sat han ein full klokketime og 
fortalde alt om livet sitt, «frå fystom av». 

Dokteren var ein eldre mann «med godt ved 
og gullbrille». Han sa til slutt til Torkel at «Jeg 
tror ikke det nytter med dråper for deg, mannen 
min. Du bør holde deg på det åndelige apoteket». 
Torkel stussa litt før han ytra: «Skjønna eg dokte-
ren rektegt meina han Vårherre.» Doktoren bøyde 
bejaende det grå hodet sitt. Så tilføyde bestefar: «Ja, 
då kan eg seia at dæ abetikke he eg helle meg te 
adle da’e.»

Kjelder: Notat ved Lars Brunes.  
Folketeljingane 1865 og 1875 for Klepp.  

Arkivet til futen i Jæren og Dalane  
ved Statsarkivet i Stavanger.  

Kommunearkivet for Klepp.

til venstre: I dette vegkrysset stod krambua til 
Elen og Torkel i 1870-åra. (Foto: Viktor Klippen). 
Over: Hustufta på Steintangen ved Frøylandsvat-
net, der dei budde før dei flytta til Orstadbakken. 
(Foto: Bryn Kverneland)

tekst: nils olav Østrem

Landhandelen i Orstadbakken
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Steg som  
endret verden

vi var PÅ ei burgersjaPPe i Danmark. Det 
var der det skjedde. Sønnen vår tok sine første 
skritt. Plutselig slapp han bordkanten og stavret 
av gårde. Vår verden stoppa opp. Vi gikk i fistel 
og ble helt tullinger. Jeg kasta fra meg maten og 
sprang ut i bilen for å finne videokamera. Det var 
ikke akkurat noen verdensbegivenhet. Det har 
skjedd noen milliarder ganger før. Men for oss 
som foreldre var det et uforglemmelig øyeblikk. 
Det er noe helt spesielt når et barn tar sitt første 
skritt. 

Og så blir det kjapt rutine.  De påfølgende 
skrittene får ikke like mye oppmerksomhet. For 
de fleste drukner i mengden, med noen få heder-
lige unntak: 

menneskeHetens kanskje mest berømte 
steg ble tatt 20. juli 1969. Verden holdt pusten 
idet Neil Armstrong ble det første mennesket på 
månen. Gjennom radio- og fjernsynsapparatene 
lød de udødelige ordene: «Et lite steg for 
mennesket, et kvantesprang for menneskeheten.» 
Månelandingen var et euforisk øyeblikk. Det var 
en stor seier for menneskeheten. 

Riktignok er det ganske kult at man kan gå på 
månen. Men hvor mye betyr det egentlig, i min 
og din hverdag? Hva betyr det for mine relasjo-
ner at en amerikaner og to har hoppa rundt på 
månen? Hjelper det noe i møte med sykdom, 
ensomhet, død?

Palmesøndag red Jesus inn i Jerusalem på 
et esel. Det var i sannhet et oppsiktsvekkende 
kjøretøy. Folket så på Jesus som deres 
redningsmann, deres frelserkonge. 

En konge, en mektig person red selvfølgelig på 
en hest – selve symbolet på makt og styrke. Men 
Jesus tok steget opp på et esel – som var symbolet 
på fred – og med det fortalte han at han er en an-
nerledes konge. Fredskonge. Jesus talte og levde et 
radikalt fredsbudskap: elsk dine fiender! Det har 
satt spor. Det har inspirert mennesker i 2000 år til å 
kjempe for fred og sameksistens.

skjærtOrsdag, noen dager senere, var Jesus 
sammen med sine disipler. Da tok han et steg 
nedover, for å vaske disiplenes føtter. Dette er et 
steg som vi i vår kultur har problemer med å forstå 
dybden av. Kun tjeneren med lavest rang skulle 
foreta fotvask før et måltid. Det var regnet som noe 
av det skitneste man kunne gjøre i en kultur som 
var meget opptatt av renhetsforskrifter. 

Disiplene protesterte høylytt. For dem var det 
umulig at Mesteren skulle gjøre dette. Det snudde 
hele deres verden opp-ned. Og det er nøyaktig 
det Jesus gjorde: «Dere vet at folkenes fyrster 
undertrykker dem, og stormennene deres styrer 
med hard hånd.  Men slik skal det ikke være blant 
dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være 
tjeneren deres. (Matteus-evangeliet kap. 20, vers 
25-26). 

HJELPEPROSJEKTETOPPSTÅTT?

Påskemorgen gikk han ut av graven. Kan du tenke 
deg viktigere steg? Oppstandelsen fra de døde  
blir ikke bevist, men den  blir trodd. Den har endret  
verdenshistorien.

«Hva betyr  
det for mine  
relasjoner at 
en amerika-
ner og to har 
hoppa rundt 
på månen?
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PÅ langFredag tok han steget opp på korset. 
Det vil si: Han lot seg føre dit og motsatte seg 
ikke dødsdommen. Han forutsa den.

Og alt fram til hit er historiske fakta. Jesu liv 
og død er omtalt av mange ulike kilder, også 
utenom Bibelen. Personen Jesus er historisk 
troverdig. Men det finnes noen spørsmål som 
ikke lar seg bevise eller avvise ved vitenskape-
lige metoder: Om Jesus var noe mer enn et vanlig 
menneske. Og om hva som egentlig skjedde den 
tredje dagen etter korsfestelsen. Sto han opp?

Her snakker vi ikke om viten, men om tro. Og 
troen sier: 

Han som henger på korset, er ikke bare et van-
lig menneske. Det er den evige, allmektige Gud 
som henger der til spott og spe. Det er universets 
skaper som lider seg gjennom sine siste minutter. 
Der brister vår logikk. Men der avsløres det hva 
et menneske er verdt. Hva du og jeg er verdt: Alt. 
Verdt å dø for. 

PÅskemOrgen tok Jesus det aller største 
steget. Neil Armstrongs ord har aldri passet 
bedre: Et lite steg for mennesket – fra grava og ut 
i hagen, et kvantesprang for menneskeheten – fra 
døden til livet. 

For det steget tok ikke Jesus alene. Han tok 
med seg hele skaperverket. På grunn av påske-
morgen er du aldri alene, der du trasker rundt 
på Frøyland eller på Orstad, eller hvor som helst. 

Selv ikke om du en dag tar turen til månen. 
Overalt og i alt er Den levende nær. På grunn av 
påskemorgen har hele menneskeheten framtid 
og håp. Dødskreftene skal likevel ikke få det siste 
ordet. Livet vinner til slutt. Livet – det evige og 
det som er nå. For det handler ikke bare om livet 
etter døden. 

Det handler like mye om livet her og nå. Jesus 
gir oss livet i gave. I dag. Nyt det! Og han gir oss 
livet som oppgave. Og viser med sitt liv hvordan 
det skal leves, både i forhold til Gud, andre men-
nesker og skaperverket. Følg meg, sa han da, og 
han sier  det nå. 

PÅskens stOre steg forandret verden. 
Stegene er historiske hendelser, de er for hele 
menneskeheten. Men samtidig er de personlige, 
for deg. På et vis var det bare ett ansikt Jesus 
så for seg disse siste, intense dagene – ditt! Og 
hvis du lurer på om han er interessert nå, tror 
jeg vi kan tenke oss tilbake til burgersjappa i 
Danmark. 

Den oppstandne engasjerer seg for hvert et 
skritt vi tar, som om det skulle være vårt første.

Påskebetraktningen er skrevet av  
ungdomsprest just salvesen

Foto: steinar barmen

«Personen 
jesus er  
historisk tro-
verdig. men 
det finnes 
noen spørs-
mål som ikke 
lar seg bevise 
eller avvise 
ved viten-
skapelige 
metoder.

Påskehøytiden
Sammen med julen er påsken den mest sentrale 
av de kristne høytidene. Den feires til minne om 
Jesu Kristi lidelse, død og oppstandelse. Ordet 
påske er en forvanskning av navnet på den 
jødiske høytiden pesach, der temaet er utvand-
ringen fra fangenskapet i Egypt.

Kirkemøtet i Nikea i 325 e.Kr. bestemte at 
påskedag skulle være første søndag etter første 
fullmåne etter vårjevndøgn. Datoen kan dermed 
varierer fra 22. mars (1818 og 2285) til 25. april 
(1943 og 2038).

askeonsdag, 46 dager før 1. påskedag, 
markerer starten på fastetiden. Kristen faste 
innebærer vanligvis perioder med bønn og 
stillhet, eventuelt fravær av underholdning, 
nytelse og fest.

Palmesøndag feirer Jesu inntog i Jerusalem 
da folk strødde palmegrener der han red fram.

skjærtorsdag,  «renselsestorsdag», 
markerer Jesu siste måltid med disiplene før 
korsfestelsen, og innføringen av nattverden.

langfredag, Jesu lengste dag og dagen da 
han døde på korset. På engelsk kalles dagen 
Good Friday, «hellig fredag».

Påskedag, også kalt første påskedag, er en 
feiring av Kristi oppstandelse. Selv disiplene 
skjønte ikke hele Jesus’ budskap før på påske-
dag og dagene etter.  

(Kilde: Kirkeaktuelt.no)
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HJELPEPROSJEKTETUKRAINAPROSJEKTET

ukraina

reiser til ukraina
for å være leirledere
Sju-åtte ungdommer fra Frøyland 
og Orstad  har meldt seg til å være 
leirledere for ukrainske barn i byen 
Uzhgorod fra 21. juni til 5. juli. De skal 
være med på en barneleir i regi av 
KPK Ukraina. Det er fortsatt mulig for 
interesserte å melde seg, ifølge Karl 
Inge Lygre i Ukraina-prosjektet.

Som i fjor blir det også i år besøk i 
motsatt retning. En gruppe fra barne-
hjemmet til House of Mercy kommer til 
Frøyland og Orstad 9. juni.

45 nye faddere
Under fadderaksjonen i Frøyland og 
Orstad før jul, omtalt i julenummeret 
av Pust, ble det registrert faddere 
til 45 barn gjennom organisasjonen 
KPK Ukraina. Det koster 200 kroner i 
måneden å fjernadoptere i Uzhgorod 
eller en av landsbyene rundt.

dette huset bygger vi
Her ser du bygget som vi skal samle 
penger til, et sosialt senter i en sigøy-
nerlandsby i Uzhgorod. Det vil koste 
cirka 100.000 kroner og skal brukes til 
matutdeling, helsestell og som forsam-
lingshus.

menighetens bistands-
og misjonsprosjekt
ninnsamling: Siden høsten 2011 
har Frøyland og Orstad kyrkjelyd  
samlet inn over 300.000 kroner til 
menighetens Ukraina-prosjekt.
nkPk-ukraina: En norsk, offentlig 
godkjent humanitær stiftelse som  
siden 1988 har drevet hjelpearbeid 
blant gatebarn og fattige familier 
i Ukraina. Samarbeider med den 
ukrainske stiftelsen House of Mercy 
som blant annet driver barnehjem i 
byen Uzhgorod.

HJELPEPROSJEKTETUKRAINAPROSJEKTETHJELPEPROSJEKTETUKRAINAPROSJEKTETHJELPEPROSJEKTETOPPSTÅTT?

Folk har prøvd i 2000 år å 
finne naturlige forklaringer 
på hvorfor Jesu grav var 
tom. Her er tre forklaringer 
som er blitt brukt.

1. jesus døde ikke
Jesus hadde gjennomgått pisking 

og tortur. En straff som alene førte til 
at mange døde. Etter dette måtte han 
bære sitt eget kors frem til høyden 
Golgata, hvor han ble spikret fast og 
hang i seks timer i intens varme. Det 
står i Bibelen at det rant ut blod og 
vann da en soldat stakk Jesus i siden 
(Johannes-evangeliet 19,34). Dette 
tyder på at blodet hadde skilt seg, 
noe vi i dag vet er et sterkt bevis på at 
Jesus var død. 

2. disiplene stjal kroppen
Disiplene hadde nettopp mistet sin 

beste venn. Hvorfor skulle de stjele 
kroppen for å starte en bevegelse som 
var bygget på en løgn? Graven var i 
tillegg strengt bevoktet av romerske 
soldater. Hvis soldater sovnet på vakt 
eller ikke gjorde jobben sin, risikerte 
de dødsstraff.

3. myndighetene stjal kroppen
De romerske myndighetene ville 

holde troen på at Jesus var stått opp 
igjen, nede. Det verste de kunne 
gjøre var å stjele kroppen slik at det 
ikke var bevis for at Jesus var død. 
Hvis det var myndighetene som stjal 
kroppen, hvorfor viste de den da ikke 
frem da de prøvde å knuse ryktene 
om at Jesus var oppstått fra de døde? 

Argumenter som derimot taler for 
at Jesus virkelig sto opp.

1. Han viste seg for folk 
Jesus viste seg for personer ved 

minst 11 anledninger etter at han 
hadde stått opp. Til over 550 mennes-
ker i løpet av seks uker. Hvis noen 
ikke trodde at Jesus var stått opp, så 
kunne de bare spørre noen av dem 
som hadde sett ham, for de fleste 
levde fortsatt da det ble nedskrevet 
(1. Korinterbrev 15, 3-6). Det gikk an 
å ta på Jesus, han spiste et stykke fisk 
(Lukas-ev. 24, 42-43), og ved en anled-
ning laget han frokost til disiplene 
(Johannes-ev. 21, 1-14). 

2. disiplene ga livene sine
Disiplene ga livene sine for troen 

på Jesus. 11 av de 12 disiplene ble 
drept fordi de trodde at Jesus stod 
opp igjen fra døden.  Jesus oppstan-
delse fra de døde gjorde dramatisk 
inntrykk på verden, noe annet ville 
vært underlig. Den kristne kirke ble 
født og vokste med utrolig fart.

Den britiske forfatteren C.S. Lewis 
sier:

«Vi står overfor et skremmende 
alternativ. Mannen vi snakker om, 
var (og er) nøyaktig det han sier, eller 
så må han være gal eller enda noe 
verre. Nå forekommer det meg å være 
innlysende at han var verken gal eller 
ond; følgelig må jeg, uansett hvor 
merkelig, skremmende eller usann-
synlig det måtte virke, akseptere det 
syn at han var og er Gud. Gud har 
landet i denne fiendtlig-okkuperte 
verden i menneskelig skikkelse.» 
(«Surprised by Joy», 1955). 

For mer lesing: «Livsviktige spørs-
mål». Nicky Gumbel, 1993.

tekst: andreas Heskestad

Ble Jesus  
virkelig levende 
etter å ha vært 
død?
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ODDNYSSTREK

Illustrasjon: Oddny Hetland
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HVORFOR I ALL VERDEN?

nVokst opp i tidligere Zaire, nå Kongo. 
Har bodd på Orstad fra han var 7 år.
Jobber som personelloffiser i Heime-
vernet 

– Hvor dro du?
Til Kongo, samtidig som jeg har jobbet 

en del i Sør Sudan
– Når dro du?
– Jeg dro ut for første gang i november 

2011 og var ute i 13 mnd. Kom hjem til 
jul og har vært ute i tre uker igjen nå i 
februar/mars.

– Hvorfor dro du?
Jeg har helt siden jeg gikk på videregå-

ende skole hatt lyst til å dra til Kongo 

for å starte et fotballakademi tilknyttet 
et barnehjem. Jeg tenkte hele tiden at jeg 
skulle vente til jeg var ferdig med min 
kontrakt i Heimevernet, men i 2010 fikk 
jeg et kall fra Gud om å dra til Kongo nå. 

Jeg satt og ba, og plutselig hørte jeg en 
klar stemme som sa: Nå må du reise. Jeg 
tenkte at jeg har ikke tid til å reise nå på 
grunn av jobben, så jeg prøvde å bortfor-
klare det hele som svermeri. Men da et 
par andre kom til meg og bekreftet at jeg 
skulle dra; helt uavhengig av hverandre 
og uten å vite hva jeg gikk og tenkte på, 
ja, da måtte jeg bare ta det på alvor.

– Hva var jobben din?
– Jeg var ute for Pinsevennenenes 

Ytremisjon (PYM) og har vært ansvarlig 
for arbeidet i Ituri-distriktet i Kongo i 
samarbeid med menighetene der, samt i 
Sør-Sudan hvor det drives masse arbeid 
av en stor kongolesisk menighet, Celpa, 
med over 400.000 medlemmer. Disse om-
rådene har vært svært rammet av krig. 

I Kongo har et av våpnene vært ut-
bredt voldtekt av unge jenter og kvinner. 
Menigheten har blant annet bygd opp 
en hjelpeorganisasjon av amatører som 
bistår voldtektsoffer med praktisk hjelp, 
hjelp til utdannelse, opplysningsarbeid 
om hiv/aids og hjelp til familiesamtaler 
siden disse jentene vanligvis blir utstøtt. 
Mitt ansvar har vært å hjelpe med finan-
siering av ulike prosjekt slik som brønner 
og barneskoler, samt å knytte kontakter i 
Norge som kan bistå med hjelp. 

Ungdomsarbeidet Ichtus i Frøyland 
og Orstad kyrkjelyd har bla bidratt med 
250.000 kroner til bygging av en 

Kristian Bregård (28) reiste til Kongo og Sør-Sudan

Flere ungdommer fra bygda har reist langt for å hjelpe til i bistands- og  misjonsprosjekter. Hva motiverer dem til å legge til side studier  
og trygge jobber til fordel for dårlig lønnet arbeid i kulturer som er helt  annerledes enn her hjemme? Pust har snakket med fire av dem.

Kristian Bregård var i 
Kongo og Sør-Sudan 
i 13 måneder.



Menighetsbladet Pust     nr 1 2013        9

barneskole til 570 barn i et område som 
er svært rammet av krig. ICHTUS betalte 
faktisk over halvparten av hva denne 
skolen kostet.

– Tjener du noe?
– Ja, jeg får fast lønn siden jeg har 

reist ut for PYM – netto cirka 8-9000 per 
måned. Over halvparten finansieres av 
pinsemenigheten Zion på Bryne. Andre 
menigheter finansierer resten.

– Største glede?
– Å se at mennesker, alt fra garvede, 

alkoholiserte eks-soldater til unge jenter 
som lever som dyr på gaten,  får foran-
dret sine liv og blir satt fri fra håpløshet.

– Største utfordring?
– Utfordringene er det mange av, men 

min største utfordring har vært ensom-
heten. Som hvit blir det vanskelig å få 
nære venner; du blir nemlig automatisk 
sett på som leder. Ellers er her et uttøm-

melig behov for hjelp, og det er vanvittig 
vanskelig å prioritere. Med økonomiske 
midler blir du på en måte herre over liv 
og død i Afrika.

– Hva har gitt deg påfyll og inspira-
sjon til å stå i arbeidet?

– Det er uten tvil stille stunder sammen 
med Gud i bønn. Uten det blir jeg 
utbrent. Der har jeg vært på grunn av 
masse jobb og troen på at det å fikse ting 
i egen kraft og med min norske bakgrunn 
var avgjørende. Men jeg har lært meg å 
være mindre flink, være mer kjærlig, litt 
mer ydmyk og å ta Gud med i alt, svarer 
han.

Om Kristian Bregård drar ned igjen? 
Det tror vi nok. Han har nemlig nettopp 
giftet seg med en nydelig dame som 
heter Winny fra Sør-Sudan!

tekst: Helga Fykse
Foto: steinar barmen

Kristian Bregård (28) reiste til Kongo og Sør-Sudan
Hva gjorde du i kongo?
Barna ble ganske imponert da de forstod 
at Kristian Bregård faktisk kan litt arabisk 
og swahili – to språk som blir brukt i de to 
landene han har jobbet i. Kristian besøkte 
i januar F2, fredagsklubben i kirka for 
femte- til sjuendeklassinger.

Han fortalte om Kongo og Sør-Sudan 
og om hva det er å være en misjonær. 
Om skoler og kirker som han har vært 
med på å bygge opp, og viktigst av alt: At 
han fikk fortelle om Jesus. 

Kristian sa også at ungdom fra Frøy-
land og Orstad pluss flere Viking-spillere 
har vært med på å samle inn penger til 
en ny skole. I forkant av samlingen på 
F2 var han med i underetasjen der det er 
bordtennis, fotballspill, luftgeværskyting 
og Playstation-spilling.

 tekst: kjetil Fylling

Flere ungdommer fra bygda har reist langt for å hjelpe til i bistands- og  misjonsprosjekter. Hva motiverer dem til å legge til side studier  
og trygge jobber til fordel for dårlig lønnet arbeid i kulturer som er helt  annerledes enn her hjemme? Pust har snakket med fire av dem.

«det er vanvittig 
vanskelig å 
prioritere. med 
økonomiske 
midler blir du på 
en måte herre 
over liv og død  
i afrika.

Foto: Kristian Bregård
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HVORFOR I ALL VERDEN?

«

Helga Kverneland (20) og Trine Husebø (21) reiste til  Kenya

det aller verste var 
faktisk å måtte dra 
hjem igjen og forlate 
alle som en hadde 
blitt så utrolig glad i.

nVokst opp på Kvernaland.
Helga studerer sosialt arbeid  
på Høgskolen i Sogn og Fjordane. 
Trine studerer økonomi ved  
Universitetet i Agder.

– Hvor dro dere?
– Good Hope Childrenhome som ligger 

cirka en time utenfor Nairobi i Kenya. 
– Når dro dere?
– Vi var der fra september til og med 

november 2011.
– Hvorfor dro dere ut?
Helga: – Jeg har alltid likt å reise, og 

Afrika har egentlig vært en drøm hele 
livet. Det å hjelpe andre som ikke har det 
like godt som deg og som setter så utrolig 
stor pris på det, er helt fantastisk. 

trine: – Jeg dro for å oppleve en ny 
kultur og en ny del av verden, og for å se 
hvordan andre mennesker har det.

– Hva gjorde dere?
Begge: – Good Hope Village består av 

et barnehjem med 108 barn, en skole og 
en kirke.  Om dagene var vi hjelpelærere 
på skolen hos de minste barna og hjalp 
til med de daglige aktivitetene, matte, 
engelsk, swahili og så videre.

Etter skolen hjalp vi til med middag og 
oppvask, og litt lek eller lesing før barna 
måtte legge seg. Vi sydde hullete skoleu-
niformer; dette ble de veldig glade for. 

I helgene var det mer tid for lek for 
barna, blant annet fotball og dans som de 
lærte oss. På søndager gikk vi i kirken.

– Tjente dere noe?
– Nei. Vi jobbet gratis, betalte flybillet-

ten selv, men fikk dekket kost og losji på 
barnehjemmet.  

– Hvor fikk dere tanken fra om  
å dra ut?

trine: – Det var vel først og fremst 
Helga sin ide, hun hadde tenkt lenge på 
dette å ville gjerne ha meg med. Jeg ble 
mer og mer engasjert da hun fortalte om 
dette. Jeg har alltid sett opp til min lil-
lesøster Ida  som er så flink til å engasjere 
seg i KPK Ukraina. 

Helga: – Jeg har alltid drømt om å gjøre 
dette, og når muligheten var der, måtte 
jeg bare gripe den.

– Største glede?
Helga: – Møte nye mennesker og få 

venner for livet, samt kunne hjelpe og 
gi kjærlighet til mennesker som setter så 
utrolig stor pris på det.

trine: – Det å se barna smile og å være 
takknemlige for å få bo på barnehjemmet. 
Det var også en stor glede å se hvor gode 
de ansatte var.

– Største utfordring?
Begge: – At alt er annerledes, samt 

savnet etter de hjemme. 
trine: – Derfor var det godt å være to.
Helga: – Det aller verste var faktisk å 

måtte dra hjem igjen og forlate alle som 
en hadde blitt så utrolig glad i. 

– Hva ga påfyll og inspirasjon til å 
stå i arbeidet?

Helga: – Alle de fantastisk gode men-
neskene som alltid var like glade og 
fornøyde. 

trine: – Mye forskjellig, spesielt takk-
nemligheten de viste når vi tok i et tak, 
for afrikanerne trodde nok ikke vi kunne 
gjøre så mye.

– Kan du tenke deg å gjøre noe lig-
nende igjen en annen gang?

– Helga: – Helt klart! Jeg vil gjerne 
tilbake til Good Hope, men det er vanske-
lig nå som jeg studerer. Kanskje i en ferie, 
eller etter studiene? 

trine: – Jeg kunne tenke med å dra 
på besøk igjen til barnehjemmet i en litt 
kortere periode, men jeg har også lyst til 
å dra til Ukraina sammen med min søster 
Ida for å få et større innblikk i hva som 
gjør henne så engasjert.

tekst: Helga Fykse
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fra afrika

Bjarte Gunnarsrud  
Buene (24) dro til Newcastle
nVokst opp på Kvernaland.
Utdannet møbelsnekker.

– Hvor dro du?
– Til Newcastle.
– Når dro du?
– September 2011 og er her enda.
– Hvorfor dro du ut?
– Jeg gikk på Ungdom i Oppdrag (UIO) 

sin School of Evangelism (SOE) i to år og 
dro i den anledning en uke til Newcastle 
høsten 2010 i forbindelse med at England 
skulle arrangere OL. Vi var mange UIO-
team fra forskjellige land som var der, og 
folk ble utfordret på å komme tilbake til 
OL. Jeg fikk et hjerte for byen, noe som 
ikke endret seg det neste halvåret. Derfor 
er jeg her.

– Hva gjør du?
– Vi har startet UIO-arbeid fra bunn. 

Lenge har vi vært to som har drevet 
dette arbeidet, men ble tre for en måned 
siden. Det som har mest fokus, er å bygge 
relasjoner med ulike menigheter og være 
en ressurs for dem. Videre har vi det som 
vi kaller bønnevandringer, hvor vi går i 
ulike områder og ber. Vårt tredje fokus er 
gjestfrihet. Vi har åpnet dørene for dem 
som trenger det.

– Tjener du noe?
–   Jeg har ingen fast lønn, men lever på 

gaver fra Norge. Disse inntektene er ikke 
stabile, så jeg lever litt i tro, men jeg har 
alltid klart meg.

– Største glede?

– Det er å se mennesker bli berørt av 
Gud. Det å få mulighet til å tilby mat 
eller drikke til en uteligger, sette seg ned 
og prate, og å få fortelle om håpet vi har 
i Jesus og hvordan dette har endret mitt 
liv. Det er den største gleden.

– Største utfordring?
– Kulturforskjellen som er stor, her 

er kulturen sterkt preget av sarkasme, 
dialekten som er vanskelig – og ikke 
minst all elendigheten. Vi bor i et veldig 
fattig område hvor det er over 50 prosent 
arbeidsledighet, det har preget genera-
sjoner siden skipsverftene ble lagt ned 
på 70-tallet og mange titalls tusen ble 
arbeidsledige. Men vi er kalt til å være 
her og å bringe håp til unge voksne.

– Hva gir deg påfyll og inspirasjon til 
å stå i arbeidet?

– Det at folk blir åpne for å høre Guds 
ord, og vite at jeg er med og betyr en 
forskjell i Newcastle, har gode venner og 
gode  samtaler. Ellers gir det meg påfyll å 
spille trommer i noe som heter House of 
prayer. Det er en tverrkirkelig bevegelse 
som er opptatt av bønn og lovsang; det å 
takke Gud for hans godhet.

– Hvor lenge kommer du til å være i 
Newcastle?

–Jeg var egentlig ferdig nå til jul etter 
1,5 år, men jeg er her jo enda, så vi får se. 
2 år, mange år … Jeg vet ikke. Det som 
er viktig, er at jeg kjenner at jeg er på rett 
sted.

tekst: Helga Fykse

«

Helga Kverneland (20) og Trine Husebø (21) reiste til  Kenya
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LITEN GRUPPE TOK ANSVAR

SiGVe iMS
sokneprest 
i Frøyland 
og Orstad 
kyrkjelyd

min gamle trOFaste bil var til EU-kontroll.  
Kontrolløren var i tvil.  Skulle han godkjenne front-
ruta, eller var det for mange skraper i den. Jeg 
var rimelig nervøs, for jeg hadde slett ikke lyst til å 
skifte rute på den gamle bilen.  

Til slutt sa han: «Ja, ja, det får vel gå da, men 
det er så vidt».  Så var bilen og frontruta godkjent.  

er det slik mange av oss opplever Guds 
tilgivelse? Har vi hørt så mye om hvor elendige vi 
er som mennesker, hvor tvers igjennom syndige vi 
er, at det er så vidt Gud slipper oss gjennom?  Er 
Guds nåde blitt forandret til aller nådigst?  Du slip-
per unna, men hadde fortjent et «ikke godkjent» i 
protokollen.

Slik tenkte den fortapte sønnen som vi leser om 
i en av Jesus sine lignelser, i Lukas-evangeliet 
kapittel 15 fra vers 20. Han var på vei hjem til sin 
far full av unnskyldninger.  Han var gutten som 
hadde sviktet, og nå fortjente han knapt å være en 
av tjenerne til faren.

vel Hjemme får han ikke stammet fram en 

eneste av unnskyldningene. For faren løper han i 
møte, omfavner ham og finner fram det beste han 
har. 

Her var det ikke snakk om å bli så vidt godkjent.  
Her var det snakk om å bli omfavnet av en far 
som gledet seg over at gutten kom hjem til han.   
Gutten tenkte nok at han absolutt ikke ville bli god-
kjent.  Faren tenkte stikk motsatt. Han lengtet etter 
barnet sitt.

Slik gleder Gud seg over alle som tror på Jesus.  
Du er ikke såvidt godkjent. Gud fryder seg over 
deg og vil at du skal tilhøre ham for alltid.

i lignelsen slutter det med et festmåltid.  
Dette festmåltidet møter du igjen i Frøyland og 
Orstad kirke. Vi gleder oss til første påskedag, og 
vi gleder oss til søndagen etter påske. For begge 
søndagene er det festmåltid. Den oppstandne 
Jesus Kristus er der og innbyr oss til nattverd.  
Velkommen! Ikke fordi du såvidt er godkjent, men 
fordi det er én som elsker deg så høyt at han lot 
sin enbårne Sønn dø for at vi skulle bli med på 
festen.

På EU-kontroll

PUSTEROM

«er guds nåde 
blitt forandret 
til aller  
nådigst? 

Ordsky etter hyppigheten 
ordene er brukt i fortellingen 
om den fortapte sønn  
i Lukas 15, 20 i Bibelen.  
(Fra www.tagxedo.com)
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Oppskrift  
på tulipan

Du trenger en lang 
blomsterpinne, filt (eller 
farget papir) og lim.
Klipp ut to like tulipan-
blomster i samme farge
Klipp ut to like blad
Ta lim på ene siden på 
blomstene, og lim disse 
sammen på hver sin 
side av pinnen. Gjør 
det samme med bladet, 
og vips så har du en 
tulipan som aldri visner.

Kids 
  Zone

gåter
Det var en mann som skulle 
passe et kornband, en høne 
og en rev. De skulle dra over 
elven med en båt, og 
mannen måtte få med seg 
alle, men han kunne bare ta 
med seg én ting om gangen.
Problemet var av hvis han 
tok reven med seg, så åt 
høna kornet. Tokk han 
kornet, åt reven høna. Hva 
måtte han gjøre for å få alle 
med seg over elven?
(Gurine 8)

Svar: 

vitser
Det var en gang norsken, 
svensken og dansken skulle se 

hvem som kunne være lengst 
inn ei et grishus. Først kom 
dansken ut: Æsj – grisene feis. 

Så kom svensken ut: Æsj –  
grisene feis. Til slutt kom alle 
grisene ut for norsken feis.

(Maja, 7)

norsken, svensken og 
dansken  kranglet om hvem 
som hadde minst pappa. 
Svensken: Min pappa er så liten 

at han kommer ikke ned fra 
sengen.
Dansken: Min pappa er så liten 

at han kommer seg ikke ned 
trappen.
Norsken ble sittende og grine. 
Faren hans hadde nemlig dødd 

da han datt utfor teppekanten.
(Tor Olav, 7)

David Eikeland, f.v., 
Madeleine Bjerkås 
Lunde, Maja Aartun 
tengesdal, Kine 
Herikstad, Kristian 
Flesjå, Emily Merete 
Hansen og Susanna 
Svela. 
Foto: Helga Fykse
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s-klubben 
Hvor: Nere i kirka
når: Torsdager fra 17.30–
18.30 (oddatallsuker)
For hvem: 1-3. klasse
Hva gjør dere? 
Vi har fingerbingo, synger, la-
ger ting og hører om Jesus. Så 
får noen av oss holde på noen 
kosedyr når vi har samling. Så 
har vi basar til inntekt for barn i 
Aserbadjan.
Hvorfor gå på S-klubben?
Fordi det er kjekt å lage ting og 
å høre om Gud. 
HER ER PLASS TIL FLERE!

jungelgjengen

Hugs at det er eige opplegg i kyrkja  

for alle barn kvar søndag det er 

gudsteneste. 

Denne gangen fløy jeg forbi S-klubben. Der 

var det mange kjekke barn; gutter og jen-

ter, store og litt mindre. Og så var det 

noen flotte dyr der som jeg aldri har sett 

før. Det ene var grått, med store ører og 

hadde en lang hale midt i fjeset. De sa det 

var en elefant. Så var det et brunt dyr som var 

lysebrunt rundt munnen. Tro om det var en bjørn. Et dyr var brunt 

og hvitt, men det vet jeg ikke hva heter. Det som er stilig er at 

Gud har skapt oss alle så forskjellig, og selv om vi er forskjellige så 

er han akkurat like glad i oss alle. Det er noe å tenke på.

Hilsen fra Jungeldyret

Først tar mannen med høna 
over. Ror tilbake og tar med 
kornet over. Han tar høna 
med tilbake, setter den igjen 
og tar reven over. Ror så 
tilbake og tar høna med til 
slutt.

basar
18.085 kroner kom inn 
på S-klubbens basar 
14. mars. Pengene går 
til Aserbajdsjan.
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Klepp kommune har nominert dansegruppa Soli Deo 
Gloria til Drømmestipendet for 2013. Time kommune har 
nominert Solveig Sandland (bildet), begge har mange 
ganger latt seg se og høre på arrangementer i kirka. 

Drømmestipendet er på 10.000 kroner, og det skal i 
år deles ut 100 slike stipender til unge kulturutøvere på 
landsbasis. Det skjer 5. juni.

talenter fra Frøyland og Orstad

Tlf: 52 97 31 50
Besøksadr.: Orstadbakken 33 
Postadr.: Boks 43, 4356 Kvernaland
Epost-adresse: kontoret@fok.no
Kontonummer: 3290.07.79088
Gjevarteneste  kyrkjelyd: 3290.60.44179
Gjevarteneste kyrkjebygg: 3325.25.09270
Kontortid: Tysdag og onsdag kl. 09-15

dagleg leiar (fung.)
Mette Ellinor Boye, kontoret@fok.no 
tlf. 52 97 31 56 (470 24 185)
kontoret@fok.no

sokneprest
Sigve Ims, sigve@fok.no
dir. 52 97 31 51 (475 00 941)

ungdomsprest
Just Salvesen, just@fok.no 
dir. 52 97 31 52  (410 04 692)

barnepastor (perm.)
Solveig Kindervaag, barnepastor@fok.no
dir. 52 97 31 55 

ettåring, ungdomsarbeidar
Liv Underhaug, liv@fok.no
tlf.  991 00 834

barnearbeider 
Oda Alexandra Michelsen, barnepastor@fok.no
dir. 52 97 31 55

utleige-nummer
52973157 (svarar med voicemail 
til stiftelsen@fok.no).

diakon
Henny Lie Sandve diakon@klepp-kirken.no
51 78 95 56

soknerådet
Jon Lende (leiar), Tor Arne Laland, Helga 
Fykse, Sigve Klakegg, Astrid Judith Møller, 
Ragnhild Helene Vaage, Karl Inge Lygre, 
samt sokneprest Sigve Ims.

Forsidefoto: Steinar Barmen
redaksjonskomite: Bjørn Are Nygård (ansv. 
redaktør), Helga Fykse, Steinar Barmen, Andreas 
Heskestad og Viktor Klippen.
bidrag? 
Har du kunngjøringer, tips til reportasjar eller 
reaksjonar på noko du har lese i Pust, ta kontakt 
med ein i redaksjonskomiteen eller på 
pust@fok.no.
neste nummer: Kjem i juni

pust nr 1  2013

2. desember
Edit Grastveit
Malena Hetland  
Dorthea Gjerdal Tegle 
Theoline Hermansen  
Voilestøl  
 
30. desember  
Katrine Hellang Kleppa Døypte

lørdag 11. mai 
kl. 11.00 og 13.00  
og søndag 12. mai  
kl. 10.30 

Adrian Ericsson
Aksel Toriano Lorieri
Andreas Flesjå
Andreas Undheim Øgreid
Anne Marit Aas
Arvid Egeland
Atle Grotheim
Brage Bakken
Brigitte Nessa Sæther
Carolina Tollefsen  
Roalkvam
Charlotte Skjæveland
Christopher Nordmark
Dan Stenberg
Eirik Storhaug Njærheim
Eivind Bjåstad
Elisabeth Risa
Endre Nordmark
Erlend Fjermestad Lunde
Erlend Salte Håland
Eskild Traa Carlsen
Espen Stangeland Harbo
Frank-Thomas Pedersen
Grete Ege
Guro Larssen Hagen

Haakon Stangborli
Hallvard Eskeland Dahle
Hanna H. Aksdal
Hans Erik Frøyland
Henrik Friis
Håkon Sars
Håkon Nese
Ingrid Lending
Joacim Lunde Johansen
Joakim Herrem
Jone Bjerkreim Kleppa
Julie Dalbak 
Jørgen Ueland
Kethlin Søyland
Kjell Aksel Sikveland
Kristine Yndestad Edland
Lars Evje
Lene Ravndal
Linda Marianne Lande
Line Sandsmark
Liva Laland Ødegaard
Malena Njærheim
Marcus Laihinen Nyland
Maria Hauge Høiland
Marion Olsen
Mathias Simonsen Botne
Mats Vølstad
Morten Norland
Oda Ødegaard Rimestad
Oddvar Ognedal

Ole Moen
Peder Aasland
Rebecka Slettebø
Rebekka Reilstad
Rik Maessen
Sebastian Knudsen
Sebastian Salte
Simen Kindervaag
Sindre Alme
Siril Amalie Frøyland
Steffen Larsen Gjesdal
Stian Vølstad
Sverre Reiten Finnbakk
Terje Johan Heia  
Korneliussen
Thea Tjemsland
Thomas Vølstad
Tonje Maudal
Tonje Pollestad Lura
Tord H. Bore
Torlaug Storhaug Auestad
Veronika Lian
Vilde Thorsen
Vilde Hjorteland
William Brathetland

13. januar
Mari Nordbø

24. februar
Oscar Maudal Ødegaard 
Liven Rommerud Orstad 
Levi Thingbø 

Årets konfimanter



Menighetsbladet Pust     nr 1 2013        15

Tirsdag 12. mars feiret Frøyland og Orstad 
Y's men Club 15 år. I den forbindelse 
har klubben oppsummert hva den har 
drevet av dugnader på ulike fronter i 
disse årene. Det er ikke lite. I forbindelse 
med bygging og drift av Frøyland og 
Orstad kirke siden 2006 har den lille 

klubben bidratt med hele 18.000 timer. 
Et av de store dugnadstiltakene er årlige 
passasjertellinger for NSB på Jærbanen. 
Her har klubben hjelp fra andre personer 
på Jæren, og sammen yter hvert år cirka 
2000 dugnadstimer som gir tilskudd til 
gode formål lokalt og internasjonalt.

Vil du være med i ei av smågruppene 
i menigheten? Cellegruppene samles i 
private hjem til sosialt samvær, mat, bønn 
og samtale som ofte tar utgangspunkt i 
siste gudstjeneste. Ta kontakt: Asbjørn 
Finnbakk (afinnbakk@gmail.com) eller 
Ingunn Matre (ingunn.matre@laerdal.no).

Y's men-klubben markerte 15-årsjubileum være med i cellegruppe?

11.350 personer deltok på 
gudstjenestene i Frøyland 
og Orstad kyrkjelyd i fjor. 
Det var 110 flere enn året før.

På årsmøtet for menigheten og for 
stiftelsen som har bygget kirka 10. mars 
ble det lagt fram tall som viser at i snitt 
559 barn og ungdommer deltok jevnlig 
(hver uke eller annehver uke) i de ulike 
gruppene i kirka i fjor. Det er litt ned fra 
året før.

Et knippe eksempler på andre  
utviklingstrekk og planer for 2013 fra 
årsmeldingen:

nDen frivillige givertjenesten var 
omtrent på nivå med året før, cirka 1,12 
millioner kroner. 75 enkeltpersoner og 
familier står bak dette.
nI 2013 viser budsjettet 4,9 årsverk i 
menigheten, hvorav menigheten selv 
samler inn til 2,9 årsverk, Kirkelig 
fellesråd i Klepp dekker ett årsverk og 
bispedømmekontoret ett.
nDet er 18 cellegrupper med totalt 175 

medlemmer. Målet er å øke dette tallet.
nPilegrimsprosjektet «Vandring i 
lyset» ønsker å lage en kultursti-
side på internett og arrangere flere 
pilegrimsvandringer i år.
nIchtus for unge voksne har hatt et 
generasjonsskifte og hadde færre 

framøtte, men ønsker å styrke 
samlingene ved å gjøre overgangen fra 
Fokus (fra 8. kl.) lettere i framtiden.
nStiftelsen Frøyland og Orstad kyrkje 
samlet inn cirka 1,2 millioner kroner i 
fjor. Byggelånet som nå gjenstår, er på 
2 millioner kroner.

Stabilt besøk på gudstjenstene i 2012

Fra julekonsert med Trine Rein og et felleskor fra Jæren. 
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KYRKJELYDENS VISJON
Vi vil sjå menneske kome til tru på Jesus  
og bli frimodige etterfylgjarar

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje

ntorsdag 28. mars, 
skjærtorsdag, kl. 20
Kveldsgudsteneste, nattverd

nSøndag 31. mars, påskedag, 
kl. 10.30
Storsamling, nattverd

nSøndag 7. april kl. 10.30
Diakonigudsteneste, nattverd

nSøndag 14. april kl. 10.30  
Gudsteneste, konf-quiz ogw dåp

nSøndag 21. april kl. 10.30 
Gudsteneste, dåp

nSøndag 5. mai kl. 20
Lovsangsgudsteneste, nattverd

nlørdag 11. mai kl. 11 og 13 
Konfirmasjonsgudstenester

nSøndag 12. mai kl. 10.30  
Konfirmasjonsgudstjeneste

nSøndag 19. mai kl. 10.30 
Gudsteneste, dåp

nSøndag 2. juni kl. 10.30 
Gudsteneste, dåp

nSøndag 9. juni kl. 10.30
Gudsteneste, nattverd 

nSøndag 16. juni kl. 10.30
Gudsteneste, dåp

nSøndag 30. juni kl. 10.30
Gudsteneste, dåp og nattverd

 

1. april klokka 11

Pilegrimsvandring

Vi går langs Kongevegen, fra Nærlandstunet  
til Kristkrossen på Njærheim (bildet).  
Frammøte kl. 11 på Nærlandstunet. Arrangementet starter 
med en kort friluftsgudstjeneste. Ta med mat og  drikke. 

Onsdag 10 april kl. 19.30 i kirka

Randi Tytingvåg
med musikerne Dag Sindre Vagle (gitar, 
bouzouki, koring) og Erlend Aasland 
(banjo, mandolin, pedal-steel).

Tytingvåg er en særegen sanger og låtskriver med 
røtter i jazzsjangeren. Hun er også kjent fra 
Rogaland Teater. Konserten inneholder elementer 
fra akustisk folk og blues.

Billetter: 250 kr. på tlf. 900 25 984
eller Billettportalen.no

Loppemarked 

lørdag 13. april klokka 10-13
i Frøyland og Orstad kyrkje.  
Kafé og lynlotteri. 

Har du lopper – rent og pent,  
ikke klær – kontakt Årstein  
tlf. 905 56 179. 
Levering fredag fra kl. 17 Nere i kyrkja. 

Til høsten 
einar lunde, tidligere NRK-ansatt, 
kommer 29. september til Frøyland og 
Orstad kyrkje for å snakke om «Fra 
undertrykkelse og konflikt til forsoning  
og tilgivelse. Et møte med Nelson Mandela 
og Desmond Tutu.»
Hanne krogh og tre tenorer kommer 
til kirka med forestillingen «Ta meg til havet» 
12. oktober.

«en tid for alt» er en forestilling for alle aldre,
til ære for Gud og til inntekt for et kreftsenter i 
Etiopia,  Cancer Care Ethiopia (cancercare.no).

Gratis inngang. Frivillig kollekt.

Dansegruppa Soli Deo Gloria, «Gud alene tilkommer 
æren», består av jenter på 13-21 år fra Frøyland og 
Orstad kyrkjelyd. 

13. april kl. 18 i kirka

Danseforestilling  
med Soli Deo Gloria

2. påskedag

Returadresse:    
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND 

pust
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Returadresse:    
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND 


