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«Det var som en  
sa til meg en gang: 
«Du har hodet med 
deg i arbeidet  
i bymenigheten, men 
hjertet i Frøyland  
og Orstad».

Gamlepresten er 
tilbake, men det er  
ikke den samme 
presten som er tilbake, 
og han er ikke tilbake 
på samme sted. Både 
prest og menighet har 
endret seg på seks år, 
sier Morgan Fjelde.

for Frøyland og Orstad. I 2007 valgte Morgan å 
søke nye utfordringer i Bymenigheten – Sandnes, 
hvor han har vært ansatt fram til i dag. 

At han ønsket seg tilbake til Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd, ble klart da soknepreststillingen ble 
ledig i 2010. Med mange gode kandidater på 
søkerlisten nådde han ikke helt opp. Men etter 
at Sigve Ims takket ja til stilling som sokneprest i 
Riska i vår, søkte Morgan på ny. 

Tur-rETur: – Hvorfor ønsket du deg tilbake til 
Frøyland og Orstad?

–I 2010, da stilling som sokneprest var ledig, 
kjente jeg veldig på lysten til å komme tilbake til 
Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Både nærheten til 
der vi bor og de positive erfaringene fra tiden som 
prest i menigheten i ni år var hovedgrunner til at 
jeg søkte på stillingen. At ikke valget falt på meg 
den gang, var greit. Jeg hadde en god stilling i 
Bymenigheten og var innstilt på å fortsette da det 
ikke ble meg som ble ny sokneprest.

Da stillingen på ny ble ledig i år, var det natur-
lig for meg å søke på nytt. Ikke fordi jeg ville vekk 
fra Bymenigheten, men fordi Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd har en spesiell plass i mitt hjerte. Det 
var som en i Bymenigheten sa til meg en gang: 
«Du har hodet med deg i arbeidet i Bymenigheten, 
men hjertet i Frøyland og Orstad». Nå kan jeg ha 
hode og hjerte med meg i samme menighet, svarer 
en smilende Morgan. 

pOSiTiv STarT: Han har ennå ikke fått 
anledning til å bli skikkelig varm i prestekjolen 
her. Det blir en gradvis overgang mellom jobbene, 
med 30 prosent stilling i Frøyland og Orstad i 
august og 50 prosent i september. 

– Det er veldig kjekt og spennende å være tilba-
ke, det har vært en positiv opplevelse. Selv om me-
nigheten har hatt utfordringer og endringer i stab, 
er jeg nå opptatt av å være en del av framtiden til 
menigheten og ha fokus på det, sier Morgan.

Han opplever at de største endringene i menig-
heten er en mye større stab og et større kirkebygg.

 – Ting er mer satt nå og med andre strukturer, 
og dette er naturlig. Da jeg startet i menigheten 
sent på 90-tallet, var vi i det vi kan kalle gründer-
fasen, mens nå opplever jeg menigheten som 
mer satt. Dette er det positive sider ved, men det 
kan også være negative sider. Jeg har ennå ikke 
opplevd de negative sidene, men det er noe å 
være oppmerksom på – at vi ikke stivner hen. Jeg 

opplever et stort rom for å være kreativ og ha mu-
ligheten til hele tiden utvikle menigheten videre.

– Hvordan har du endret deg i disse årene?
– Jeg er nok blitt om mulig enda tynnere i håret! 

Ellers er mine grunnideer om menighet og menig-
hetsutvikling de samme, men jeg har nok blitt mer 
opptatt av teamarbeid. Årene  
i Bymenigheten har nok preget meg i forhold  
til den kulturen som er der. 

LikEr FOranDring: I forrige periode da 
Morgan var prest i Frøyland og Orstad, var 
han kjent for å tenke nytt om gudstjenesten 
og ta i bruk nye metoder i kommunikasjonen. 
Dette er han fortsatt opptatt av, men ikke for 
forandringens skyld alene. 

– Jeg er opptatt av at ting skal være relevante. 
Tradisjoner er viktige, men vi skal ikke være  
bundet av tradisjoner for tradisjonens egen del. 
Jeg er en funksjonell type og liker å være kreativ. 
Å gjøre nye ting er viktig, ikke for å skape under-
holdning, men det kan bidra til at budskapet  
kommer fram. Vi er alle forskjellige og har behov 
for ulike tilnærminger til gudstjenesten, sier  
Morgan.

– Hva er dine tanker og ønsker for menigheten 
fremover?

– Jeg drømmer først og fremst om å komme i 
gang med en trosopplæringsplan for familier og 
ungdommer, hvor de opplever at de er en del av 
en kirke med relevans for dem, en kirke de har 
tilhørighet til. Trosopplæringsplan er en hjelp til 
familier til å se hvem Jesus er. En hjelp til å gjøre 
troen relevant i hverdagen. Som menighet skal vi 
ha et sterkt og sunt åpent fellesskap. Folk i bygda 
skal kjenne på en trygghet i møte med menighe-
ten, forteller Morgan.

ET unDEr: – Hvordan vil du at menigheten skal 
oppfattes av de som ikke går her til vanlig?

– Jeg håper at menigheten oppleves som nær og 
raus. Vi formidler jordens største under og troen 
på at Jesus har relevans for dette livet vi lever nå 
og livet etter døden. Alle er velkomne til en tur 
innom kirka, eller ta kontakt med meg eller noen 
av de andre som går her regelmessig hvis de 
ønsker å vite mer om hva som skjer her, avslutter 
Morgan.
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