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Et fadderbarn til  jul?
Ida Husebø reiste til Uzhgorod i Ukraina og traff sine to fadder-
barn – og mange andre barn i fattige landsbyer som kunne trengt 
en norsk fadderfamilie. En mulig julepresang?   side 6-10

     
     

TRINE REIN OG DE: Fylte kirka med soul og julestemning    side 2-3

PERLEFISKING:  Den finaste perla i Frøylandsåna fann Peder      side 11

JULEKIRKE:  Konsertene står nærmest i kø i desember     side 4 og 15
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Daglig leder i Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd (FOK), Astrid Berntsen, 
sluttet i sin stilling 31. oktober 2012.  
Musikalsk leder Hilde Svela har sagt opp 
og slutter i sin stilling 1. januar 2013. 
Disse stillingene blir utlyst i midten av 

desember. I tillegg har Bjørn Are Nygård 
sagt opp sin stilling som vaktmester i 
FOK fra 1. mars 2013. 

Barnepastor Solveig Kindervåg er fort-
satt sykemeldt etter nærmere ett år med 
alvorlig sykdom.

NYTT FRA MENIGHETEN

Utskiftninger i staben på kirkekontoret

Årets høydepunkt for Soul Children-korene fra Klepp, Bryne, Nærbø  og Frøyland og  Orstad var fredag 30. november. 
Hele høsten har gått med til forberedel-
sene til den store julekonserten med 
selveste Trine Rein. Hun turnerer mange 
av landets største byer, fra Karmøy i vest 
til Askim i øst, og en stopp i Frøyland og 
Orstad kirke og de lokale Soul Children-
korene på Jæren var naturlig. Dette er 
andre året hun synger julen inn sammen 
dem.

Vi fikk i forkant av konserten snakke 
med noen av ungdommene om forvent-
ningene og forberedelsene som de har 
til konserten.  Hanne Therese Økseth 
(17) og Georg Ueland (18) representerer 
øvre alderssjikt blant kordeltakerne som 
vanligvis er ungdom i alderen 10-16 år. 
Begge to synger i Soul Children-koret på 
Bryne og er begeistret for å få anledning 
til å synge med Trine Rein. 

– Trine er veldig flink, så jeg ser frem 

til konserten, sier Hanne. 
– Alle øvingene i høst har gått med 

som forberedelse av denne konserten, så 
dette blir spennende, skyter Georg inn. 

Fredag, selve konsertdagen, er første 
dagen koret fra Bryne har øvd sammen 
med de andre korene. – Øvingene har 
gått kjempebra og gjengen fra Bryne er 
klar, lover Georg før det braker løs.

SOMMERFUGLER: Rebekka Nærland 
(12) og Emely Stütz (12) er begge fra 
Nærbø og synger i koret Emmaus. 
En halv time før konserten begynner 
sommerfugler å melde seg i magen. 

– Nå er jeg veldig spent. Jeg har aldri 
sunget for så mange før, og det gjør meg 
nervøs, forteller Emely engstelig. 

– Det blir kjekt, og det er litt kult å 
synge med Trine. Hun er kjendis og vel-

dig flink til å synge, fortsetter Rebekka. 
Emely på sin side gleder seg mest til at 
mamma skal komme å høre på, men er 
litt bekymret for alle bevegelsene de skal 
gjøre i løpet av sangene. 

– Det verste som kan skje, er at noen 
får en arm i ansiktet. Vi har ikke øvet 
sammen med de andre korene før i dag, 
og det viste seg at alle har litt forskjellige 
bevegelser som er øvet inn, flirer Emely.

kUL tRinE kjEndiS: Jentegjengen fra 
Frøyland og Orstad møte oppglødd og 
er kjempeklar for konsert. – Trine Rein 
er kul, hjelpsom og morsom, forteller 
Ane (10) bestemt. 

– Og veldig flink til å synge, fortsetter 
Anneline (13). Soul Children-koret fra 
Frøyland og Orstad har øvet godt hele 
høsten og hadde nylig konsert i Bryne 

I midten av desember tiltrer Mette Boye 
i en mindre stilling som vikar for dag-
lig leder. Ellen Marie Kalberg vil være 
administrasjonshjelp på kontoret en dag i 
uken inntil videre.

Trine og gospelungene
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FOR Litt OvER eit halvt år sidan 
vart eg morfar til Hanna. Å vera mor-
far er veldig stort, og eg er stolt av 
barnebarnet mitt. Eg er utruleg glad i 
Hanna og er heilt bergtatt av henne, 
det boblar av kjærleik kvar gong eg 
ser på henne. Ho treng ikkje gjera 
noko som helst for å gjera seg fortjent 
til min kjærleik. 

Det at Hanna er til stades, gjer meg 
utruleg glad. Eg gløymer tid og stad 
når eg sit på golvet og ser på henne 
der ho ligg og pludrar og smiler.

GUdS kjæRLEik ER også slik at 
han blir glad når Han ser på deg og 
meg, og han ønsker å vera saman 
med oss. Hans kjærleik til oss er 
fullkommen samanlikna med min 
kjærleik til Hanna.

Guds kjærleik krev ingenting av 
oss for at Han skal vera glad i oss, 
han ber oss berre tru på Han: «For så 
elska Gud verda at han gav Son sin, 
den einborne, så kvar den som trur 
på han, ikkje skal gå fortapt, men ha 
evig liv» (Johannes-evengeliet ksp. 
3,vers 16). Han ønsker at vi skal bru-
ka tid saman med han uansett korleis 
vi har det; om vi føler oss glade, eller 
er lei oss. Om vi har det travelt, eller 
mindre travelt.

Eg ønsker å ha tid til Hanna når ho 
kjem på besøk eller me er på samme 
plass, men nokre gonger er det andre 
ting som tar merksemda. Men Gud 
har alltid tid når me kjem til Han!

kORLEiS kan vi vera saman med 
Gud?

Vi kan alltid be til Gud, vi kan bli 
kjent med Han i Bibelen, vi kan vera 

saman med Han i gudste-
nester og andre samlingar 

der Han er i fokus.
Sjølv om vi ikkje ser 

Han, kan ta på eller føle 
Han, så har Han sagt 
at Han er med oss og 

ser oss!

Eg er blitt morfar

MED EIGNEORD

Tirsdag 18. desember blir det  
informasjonsmøte i Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd. Møtet er klokka 20 i kirka.  
Tema er «Hvor er vi? – Hvor går vi?». 
Soknerådet er arrangør.

informasjonsmøte 

KARL INGE 
LYGRE
sit i soknerådet

Årets høydepunkt for Soul Children-korene fra Klepp, Bryne, Nærbø  og Frøyland og  Orstad var fredag 30. november. 
kirke. Dette gjør at jentene er skikkelig 
klare for kveldens konsert. Likevel er 
det ting som kan gå galt og gjør dem 
nervøsne.  

jUL OG GOSPEL: – Mye publikum gjør 
meg nervøs, forteller Marlen (13). – Så 
lenge vi finner tonen og ikke synger 
når vi ikke skal, kommer dette til å gå 
kjempebra, mener Hanna (11). 

Og det skulle vise seg å stemme. 
Konserten ble flott for publikum og 
for kordeltakerne. Med en blanding av 
kjent og kjær norsk julemusikk og svin-
gende sørstatsgospel, samt et levende 
juleevangelium formidlet av Trine Rein, 
ble det akkurat slik en julekonsert skal 
være. 

Tekst og foto: andreas Heskestad

2

3

Bildet øverst: Jentene fra Frøyland 
og Orstad: Viktoria Risa (13), til 
venstre, Hanna Friis (11), Ane Alme 
(10), Anneline Aamot (13) og Marlen 
Thuv (13).

Bildet i midten: Rebekka 
Nærland (12) fra Nærbø og 
Emely Stütz (12) fra Nærbø.

Bildet nederst: Hanne 
Therese Økseth (17) fra Bryne 
og Georg Ueland (18) fra 
Bryne.
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Hektiske og innbringende 
førjulstid for kirkebyggere
I løpet av en måned før  
jul kommer det flere  
tusen mennesker fra  
hele regionen til ti store 
konserter i Frøyland 
og Orstad kirke. Det 
betyr viktige inntekter 
til kirkestiftelsen. 

Desember er en måned hvor aktivitetsni-
vået i kirka stiger. Trine Rein, Sigvart 
Dagsland og Kjell Inge Torgersen er blant 
artistene som har vært på besøk de siste 
dagene, samt korps og kor. I løpet av de 
neste ukene kommer ytterligere tre kor 
med tilhørende solister.

Året rundt fylles kirka i forbindelse 
med konserter, bryllupsfester, konfirma-
sjoner med mer, og det er samtidig en 
viktig inntektskilde. 

SaMLER FORtSatt PEnGER: Det er 
dedikerte personer i Stiftelsen Frøyland 
og Orstad kirke som administrerer denne 

aktiviteten. Stiftelsen ble etablert i 1997 
med ansvar for bygging, finansiering og 
drift av ny kirke for Frøyland og Orstad. 
Njaal Fykse ble stiftelsens første leder, og 
når byggestart for ny kirke nærmet seg, 
fikk han ansvaret som byggeleder. 

I dag er han forretningsfører for stiftel-
sen, hvor han arbeider sammen med fem 
andre medarbeidere.  

kjEnt FOR GOd LYd: – Stiftelsens 
første oppgave var å ha ansvar for å 
bygge og drifte kirka. Men etter hvert 
som prosjektet tok form og et eget sokn 
ble etablert, ble det naturlig å endre 
formålet med stiftelsen, forteller Njaal. 

I det videre arbeidet skulle stiftelsen 
være en pådriver for videreutvikling 
av kirkeanlegget med tilhørende akti-
viteter. Det betyr at de tok ansvar for å 
administrere utleien av kirken på vegne 
av soknet Frøyland og Orstad. Neste år 
budsjetterer stiftelsen med hele 1,28 mil-
lioner kroner i inntekter.

– I år har vi hatt konferanser, konserter, 
bryllup med mer. Dette skaper liv i kirka 
og representerer samtidig en viktig inn-

tektskilde, presiserer Njaal. Stiftelsen er 
aktiv og tar kontakt med aktører og orga-
nisasjoner som de mener kan legge sine 
aktiviteter til bygdas flotte kirkelokale. 

– Det er spesielt de gode lydforhol-
dene og at man har plass til opp mot 
350 gjester nede i underetasjen som gjør 
at mange ønsker å leie kirken. Det har i 
2012 vært mange arrangementer i kirka, 
og for neste år har vi allerede cirka 40 
prosent dekning av antatt budsjett, fortel-
ler Njaal Fykse engasjert.

ManGE jObbER dUGnad: I forbind-
else med de ulike arrangementene i 
kirka, er det mange frivillige som møter 
opp for å bidra. 

– Vi utfordrer alle i bygda til å bidra 
som frivillige. Her får vi hjelp av folk 
som går i kirka vanligvis og av folk som 
ikke går mye her. Dette er en flott møte-
plass for folk i bygda og et arbeid for en 
god sak, avslutter Fykse.

Tekst: andreas Heskestad
Foto: viktor klippen

Njaal Fykse gleder seg over stor 
tilstrømning til kirka før jul, både 
til gudstjenester og konserter.
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LITEN GRUPPE TOK ANSVAR

SIGVE IMS
sokneprest 
i Frøyland 
og Orstad 
kyrkjelyd

dEt vaR kjEkt Å FEiRE femtiårsdagen. For 
det er alltid trivelig med selskap. 

Trivelig er det å kunne samle slekt og venner.  
Skjønt det var et skår i gleden. To plasser sto 
tomme ved festbordet.  To jeg trodde hadde sagt 
ja til å komme, hadde misforstått, og dermed gikk 
de glipp av selskapet.  

Det hele var en enkel misforståelse.  En  
misforståelse som det attpåtil var lett å forklare. 
Men likevel.  Dette var to gode og nære venner 
som jeg gjerne skulle hatt i selskapet mitt.

GUd innbYR aLLE til sitt selskap.  For det  
evige livet, eller livet i himmelen, sammenlignes  
i Bibelen ofte med et selskap.  Et selskap med 
overflod på god mat og drikke.  

Jesus bruker til og med ordene: – Kom for alt er 
ferdig. (Lukas 14.17)

dEttE ER SELSkaPEt hvor absolutt alle men-
nesker er innbudt.  For igjen er Bibelen tydelig, 

Gud vil at alle skal bli frelst.  Han ønsker at ingen 
plasser skal stå tomme på festen.

Samtidig har Gud gitt oss frihet til å velge.  Han 
er ikke tenåringsfaren som sier til barna sine at nå 
når farmor fyller år, så har du vær så god å stille 
opp.

UtFORdRinGEn i daG blir derfor å tenke  
gjennom om du har tatt imot innbydelsen.   
Innbydelsen til tro på Jesus.

PÅ SøndaG vil det i forbindelse med  
nattverden bli sagt nettopp det, «Kom, for alt er 
ferdig», også hos oss i Frøyland og Orstad. 

Hjertelig velkommen til å være med på festen! 
Nattverdbordet er ikke et premiebord for dem  
som mener de har lykkes med troen sin.   
Nattverden er for alle oss som trenger  
å tro på Jesus, han som altså sier at alt  
er ferdig.
 

To tomme plasser

PUSTEROM

«det hele var 
en enkel  
misforståelse. 
Men likevel.

Foto: Hilde Roaldsnes
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HJELPEPROSJEKTET

Ida traff sitt nye fadderbarn  i en sigøynerlandsby

UKRAINAPROSJEKTET

Både i Uzhgorod og i flere av landsbyene rundt er 
forholdene vanskelige: Elendige boforhold, hus som 
lekker og barn som mangler varme klær og næringsrik 
mat. Her kan vi hjelpe – som fadderforeldre.
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«
Ida traff sitt nye fadderbarn  i en sigøynerlandsby

– Hva gjorde at du dro til Ukraina første gang?
– Da jeg gikk i 10. klasse var det ei venninne 

som var med i et Ukraina-team som planla tur 
ned for sju-åtte stykker. Alle som ville, kunne 
søke om å bli med, og jeg ble helt giret! Jeg 
husker at jeg skrev i søknaden at jeg hadde sett 
fattigdom på tv og hørt fra andre, men jeg hadde 
lyst å komme ned for å se selv.

Familien min har i mange år hatt et fadderbarn 
i SOS Barnebyer i Chile, men jeg hadde lyst å få et 
barn i et prosjekt som lå både mitt hjerte nærmere 
og som var geografisk nærmere. Derfor adopterte 
jeg og ble fadder for Klara, som den gang var 12 
år. Med en gang jeg kom hjem fra første turen til 
Ukraina, sier Ida Husebø fra Frøyland.

– Et fadderbarn i Ukraina koster 200 kroner i 
måneden. Hvordan finansierte du dette?

– Jeg snakket med mamma og fant ut at jeg kun-
ne bruke av månedspengene på 500 kroner som 
jeg fikk for å vaske huset og gå tur med hunden.

Ida forteller at hun har enda et fadderbarn; ei 
lita jente på 11 måneder som heter Laura.

– Vi er en forening med jenter fra ungdoms-
skolen som holder sammen og møtes med jevne 
mellomrom. Vi var på hyttetur og snakket om å 
få et fadderbarn sammen; et barn som vi kunne 
hjelpe og som kunne hjelpe oss å holde sammen. 
Og for oss var det jo ikke noe dyrt – litt over 1 
krone dagen.

– Hva går pengene til?
– Til mat, medisin, klær, bleier og skolesaker.
– Forventes det at du gir noe mer enn dette?
– Nei, men hvis du selv har lyst, kan du sende 

ned gaver. De går med trailer til Ukraina, og fra 
barnehjemmet House of Mercy kjører de pakkene 
ut til barna. Vi tar bare en kopi av adopsjonspapi-
rene og limer på esken; da får rett barn gaven.

– Har du truffet fadderbarna dine?
Ida lyser opp i et stort smil. – Ja, begge to. Klara 

traff jeg for første gang i påsken. Jeg hadde sendt 
ned bilder av meg og familien min, og det som 
var så kult da jeg traff henne, var at hun kom 
springende mot meg. Hun kjente meg igjen, så 
hun omfavnet meg, og jeg fikk mange klemmer. 
Jeg traff henne igjen da vi var i Ukraina i høst.

– Hvordan var møte med Laura?
– Det ble litt brått. Hun bodde i den første si-

gøynerlandsbyen som vi dro til nå i oktober, men 
det var først da vi skulle dra, at jeg fikk møte 
henne. Da jeg fikk henne i armene, begynte jeg å 
grine. Hun var så liten.

Ida forteller videre at hun har vært i denne si-
gøynerlandsbyen før, Rooski Komarovci, og visste 
at det er fælt der. Heldigvis kom moren og Laura 
ut fra et hus som virket som det var reparert.

– Men moren så veldig ung ut. De gifter seg jo 
ofte unge og får barn når de er 13-14 år.

– Hva har det betydd for deg at du kan dra 
ned og treffe barna?

– Det har betydd masse – det å se dem og se at 
de får det bedre. Så blir de litt mer mine.

– Hvis noen lurer på om de skal fjernadoptere 
et barn, hva vil du da si?

– JA, GJØR DET! Jeg syns alle bør gjøre det. 
Jeg mener at alle som har jobb, har råd til å ha et 
fadderbarn. Tenk den muligheten – at noen barn 
et annet sted i verden kan få et bedre liv og få 
hjelp til å overleve fordi noen velger å bry seg. 
Tenk hvor godt det må være for det barnet å vite 
at noen er glad i nettopp seg.

– Hvor lenge har du tenkt å være fadder?
– Vet ikke… For alltid. Jeg har aldri tenkt å 

stoppe. Kanskje det blir flere barn også.

vi var på hyttetur og snakket 
om å få et fadderbarn sammen; 
et barn som vi kunne hjelpe og 
som kunne hjelpe oss å holde 
sammen.

Ida Husebø (19) og en gruppe fra Frøyland og Orstad hadde besøkt en 
landsby med sigøynerfamilier utenfor ukrainske Uzhgorod. De skulle  
akkurat til å gå. Da fikk hun holde fadderbarnet sitt, ettåringen Laura.

Ida Husebø (19) fra Frøyland har to fadderbarn  
i Ukraina, her sammen med Laura på ett år.

jULEakSjOn:
Hvor mange 
fadderbarn 
kan vi klare?

Søndag 16. desember  
kl. 10.30 blir søkelyset 
rettet mot fjern-
adopsjon i Ukraina  
i forbindelse med  
«Vi synger julen inn» 
i Frøyland og Orstad 
kirke. I løpet av denne  
søndagen er det mulig 
for alle å bli fadder for 
et barn i Ukraina for 
bare 200 kroner per 
måned. Eller ta  
kontakt med KPK 
Ukraina ved Ivar  
Lyster tlf. 917 09 950.
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tre i Ukraina 
i oktober
1. Hva synes du var det 
mest gledelige på turen?
2. Hva var trist?

Svein 
tore 
Åtland
1. At 
mange 
flere på 
Frøyland 

og Orstad er blitt kjent 
med arbeidet til KPK.
2.  Å se et land som er 
så vanstyrt politisk og 
som ikke gir inntrykk av 
at det blir noen forbed-
ringer. Noen få har mye, 
mens de fattige er veldig 
fattige.

Magnar 
Møller
1.  Å se 
de glade 
barna på 
House of 
Mercy. 

De så ut som de hadde 
det så godt og trygt.
2.  Hjemmet som vi 
besøkte med en alkoholi-
sert mor med en liten 
baby på 4 måneder i 
tillegg til fire barn som 
bodde hjemme og tre på 
barnehjem. De bodde 
nærmest i en søppel-
haug.

Liv 
berit 
Lygre 
1.  De 
som står 
i bresjen 
for KPK. 

De står på og hjelper så 
mange plasser og har 
omsorg for alle.
2. Sigøynerlandsbyen 
på søppeldyngen hvor 
barna hadde lite klær og 
det var så mye gjørme, 
samt alt det medisinske 
utstyret som manglet på 
sykehuset. Rett og slett 
den store forskjellen i 
standard fra Norge.

Tuberkulosesyke mødre, 
søppel, rotter, vond lukt, 
søle og skitt. Besøket
i sigøynerlandsbyen på 
søppelplassen i Uzhgorod 
gjorde et sterkt inntrykk.

Vi skulle bli kjent med arbeidet som 
stiftelsen KPK Ukraina driver vest i 
Ukraina og samtidig  finne et konkret 
innsamlingsprosjekt for våren 2013 
som vi kan engasjere oss i.  Det ble en 
tur som gjorde inntrykk på oss alle 
på så mange måter.

I løpet av disse dagene fikk vi et 
enda bedre innblikk i hva vi i FOK 
får lov til å bidra med av hjelp og 
støtte, og at det virkelig betyr en 
forskjell for unge og gamle. Samtidig 
fikk vi både se, høre, lukte og kjenne 

på noe av nøden som preger hverda-
gen for mange i området.

vi bOddE PÅ barnehjemmet House 
of Mercy hvor vi ble inkludert av både 
store og små. Vi fikk møte barn som 
hadde fått forandret hverdagen sin fra 
utrygghet til trygghet; gjennom at de 
nå får mat, klær, skolegang, lek, prat, 
omsorg og kjærlighet.

Vi fikk besøke sigøynerlandsbyer 
hvor vi delte ut mat, leker, sokker 
og luer. Vi fikk komme hjem til 
sju fattige ukrainske familier som 
valgte å dele litt av sitt liv med oss. 
Noen hjem var preget av alkohol og 
elendige boforhold, mens hos andre 
øynet vi litt mer livsgnist og håp. På 
ulike måter fikk de alle hjelp fra KPK.

Vi fikk besøke et gamlehjem drevet 
av Røde Kors uten noen form for 

– Neste år vil vi gi  landsbyen et forsamlingshus

UKRAINAPROSJEKTET

turen
n I slutten av 
oktober dro 11 
personer fra 
Frøyland og 
Orstad kyrkjelyd 
(FOK) fem dager 
til Uzgohrod  
i Ukraina for å bli 
bedre kjent med 
menighetens 
bistands- og 
misjonsprosjekt.
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statsstøtte. Her jobbet to ansatte 24 
timer hvert fjerde døgn, på natten 
uten lønn. Arbeidet bestod i ren-
hold, matlaging, mating, vask, pleie 
av syke, stell av døde osv. 

tiL OG MEd begravelsene måtte 
de ofte gjennomføre, siden disse 
gamle ikke hadde noen pårørende. 
Takknemligheten var stor for 
bleier, rullatorer, medisinsk utstyr 
og ikke minst den økonomiske 
støtten et jærsk Røde Kors-lag har 
gitt gjennom KPK, slik at de kunne 
pusse opp gulv og vegger.

Turen gikk også til det statlige 
barnehjemmet hvor vi en kort stund 
fikk glede 30-40 barn med gaver fra 
barn her i bygda. Barna på et syke-
hus i nærheten ble også besøkt. Her 
ble vi imponert over den kreativi-
teten legen ved sykehuset viste for 

at lokaler og utstyr skulle virke best 
mulig for de små pasientene. Han 
fungerte også som tømrer, mekani-
ker og ventilasjonsinstallatør. Staten 
dekker dessverre bare 30-40 prosent 
av driftsutgiftene, resten er basert 
på gaver, det meste fra KPK.

dEn aLLER SiStE dagen fant vi 
neste års innsamlingsprosjekt midt 
i sigøynerlandsbyen som er bygget 
på søppelplassen i Uzhgorod. Her 
bor 40 familier med over 80 barn. 

Landsbyen gjorde et sterkt 
inntrykk: Tuberkulosesyke mødre, 
søppel, rotter, lukt, giftvann, søle og 
skitt. Men de hadde også initiativ. 
Ved hjelp av KPK hadde de begynt 
å støpe betongblokker som de 
brukte til å forbedre husene. 

Styret for Ukrainaprosjektet i me-
nigheten vår har i ettertid bestemt 

– Neste år vil vi gi  landsbyen et forsamlingshus
at vi skal samle inn penger til et 
forsamlingshus i denne leiren. Det 
vil koste cirka 100.000 kroner og vil 
bli brukt til variert veldedig virk-
somhet; gi varme måltider til barna, 
arrangere bibelgrupper, møter og 
seminar. Videre vil det bli gitt un-
dervisning for barn og voksne om 
skriving, lesing, helse og så videre. 
I påvente av dette bygget vil KPKs 
samarbeidsorganisasjon ta i bruk en 
container som kan ivareta deler av 
dette tilbudet.

Vi som sto der mette, godt kledd 
og med gode sko, vi så at dette er 
et prosjekt som virkelig vil bety en  
forskjell for de som bor i lands-
byen.

Hva er 
stiftelsen 
kPk  
Ukraina? 
Les mer 
side 10.

I UKRAINA:
Tekst: Helga Fykse

Foto: Steinar barmen

Noen av menneskene 
som gjengen fra 
Frøyland og Orstad 
møtte i ulike landsbyer.
På bildet til venstre ses 
betongblokker som skal bli  
til nye og bedre bolighus.
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UkRaina

Menighetens bistands-
og misjonsprosjekt
ninnSaMLinG: Siden høsten 2011 
har Frøyland og Orstad kyrkjelyd  
samlet inn 228.000 kroner til menig-
hetens 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.

klesinnsamling
hver uke fra januar
I desember er klesinnsamlingen 
stengt, men fra og med 8. januar er 
det åpent i underetasjen i Frøyland 
og Orstad kirke hver tirsdag fra klokka 
18 til 20. Representanter fra Ukraina-
prosjektet tar imot klær, sko, kjøkken-
utstyr, leker, gardiner (ikke pynteting)
– alt må være helt 
og rent. Det koster 
50 kroner i frakt-
penger for hvert kolli 
som leveres.

UKRAINAPROSJEKTET

«Ikke mas», tenkte jeg da 
Svein Tore for tredje gang 
spurte om jeg ville være med 
på turen til Ukraina. Jeg 
hadde veldig behov for 
betenkningstid.

To måneder senere står vi i en ett roms 
leilighet på 9 kvadratmeter i utkanten av 
Uzhgorod, en by helt i vestkanten av 
Ukraina, nær grensen til Slovakia og 
Ungarn. Landsdelen har tidligere tilhørt 
blant annet Østerike/Ungarn og Slovakia.  
Her besøker vi en familie preget av 
fattigdom, arbeidsløshet og alkoholmis-
bruk. Dette er en av mange familier 
House of Mercy hjelper. 

Vi besøker også fattige sigøynere som 
bor fast i egne avgrensede landsbyer, 
men under elendige forhold. Mellom by-
ene er det veier som tydelig ikke har vært 
vedlikeholdt og asfaltert siden sovjet- 
tiden, de er i elendig forfatning. 

På sykehus og gamlehjem treffer vi 
sykepleierne  som jobber for 80-100 US-
dollar i måneden  i et land med matpriser 
som i Tyskland. 

SLEttELandSkaPEt rundt byen har 
tilsynelatende god jordbruksjord, men 
den ligger i stor grad brakk, dels  fordi at 
det offentlige ikke vil selge jorda og alle 
samvirkeforetak er nedlagt. I EU,  noen 
få mil  unna, ser vi tilsvarende landskap, 
men med et omfattende jordbruk. 

Vi er i Ukraina på valgsøndagen og 
hører fortellinger om stemmekjøp og 
tilhørende trusler.

UkRaina ER EUROPaS nest største 
land etter Russland og like stort som hele 
Spania og Portugal. I 1991 ble Ukraina 
selvstendig stat, men har fortsatt et 
komplisert forhold til Moskva. Stalin 
sørget for at dagens Ukraina litt forenklet 
består av en ukrainsk befolkning i vest 
og en mer russisktilknyttet befolkning i 
øst og sør. I Ukraina døde  3-7 millioner 
innbyggere i en menneskeskapt  
hungerskatastrofe på 1930-tallet. De sivile 
ofre i 2. verdenskrig var på 5-7 millioner. 

Ukraina er kjent som Sovjets kornkam-
mer og også for omfattende industri. 
Men overgangen til markedsøkonomi har 
vært vanskelig, det samme gjelder av-
hengigheten av gass fra Russland. Dette 
sammen med finanskrise og korrupsjon 
bidrar til stor fattigdom for mange. I 1990 
var befolkningen på 51 millioner, i 2010 
45 millioner, og den forventes å være 36 
millioner i 2050 etter FNs prognoser. 

Å OPPLEvE  mennesker i ytterste 
fattigdom var uvant og vondt, men det 
var godt å se at mange blir hjulpet av det 
arbeidet som menigheten vår støtter. Jeg 
har spylt skoene mine rene for gjørme 
og hundedritt fra sigøynerlandsbyen. 
Det var enkelt. I kirken ber vi en bønn: 
«Skap i meg et rent hjerte». Det kjennes 
vanskeligere. Men som Astrid Berntsen 
sa på en gudstjeneste: «Ingen kan hjelpe 
alle men alle kan hjelpe noen ».

Tekst: Geir brådland 
Foto: Liv berit Lygre

Et herjet europeisk land
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Perlene  

på Frøyland

Peder Frøyland gjekk då til 
gullsmed Otteren på Sandnes 
og fekk laga eit fint smykke. 
Det er utforma som eit skjell 
og med perla fint plassert midt 
i. Dette blei ei fin gåve til ho han 
var forlova med. 

Mange andre enn Peder har prøvd 
seg som perlefiskarar i elva på Frøy-
land. Knapt nokon har funne ei så fin 
og verdfull perle som den Peder fann. 
Gullsmed Otteren var så interessert 
i perla at han antyda ein pris på 800 
kroner. Det var mykje pengar for 40 
år sidan. 

dROnninGa SinE: Perlefangsten 
frå muslingane i Frøylandsåna 
går truleg tilbake til 1600-talet. 
Oppfisking av perler gjekk føre 
seg i ei lang rekkje «perleelvar» på 
Jæren, nokre slike elvar fanst også i 
Dalane og Ryfylke. I 1745 får me vita 
at det til elveperlene knytte seg eit 
privilegium som høyrde Dronninga 
til. Det var endå til tilsett ein eigen 
perleinspektør som hadde som si 

Tekst: Nils Olav Østrem

Peder var i 15-

årsalderen då han  

i Frøylandsåna  

omkring 1960 fann  

ei rund og klar 

perle. I fleire år 

hadde han perla 

liggjande, ja, heilt til 

han blei forlova 

med Gunnlaug ved  

slutten av 1960-åra. 

einaste oppgåve å sørgja for at 
elveperlene blei leverte inn til 

hennar kongelege majestet.     
Perlemuslingane på 
Frøyland var ei inn-

tektskjelde for folket 
der. Den kongeleg 
tilsette perleinspek-
tøren betalte litt 
for perlene. Sidan 
perlene som lokal 
ressurs var over-
førte til dei konge-
lege, blei ingen på 
Frøyland rike av 
perleskatten i elva 

der. Det var på 1600- 
og 1700-talet ikkje 

råd for nokon å smykka 
seg med perler herifrå. Dei skulle 
seljast til Dronninga. Først i 1845 
fekk grunneigarane eigedomsretten 
til perlene.

StORE vERdiaR: Håelva blir 
rekna som den historisk viktigaste 
perleelva på Jæren. «Perlepresten» 
i Hå engasjerte seg så sterkt i å ta 
opp perler frå Håelva at han fekk 
inspeksjonsbesøk av Kongen sjølv 
både i 1685 og 1704. Elveperlene i Hå 
og på resten av Jæren hadde verdiar 
store nok til at dei blei ein del av 
kampen om bystatus som Stavanger 
og Kristiansand utkjempa seg 
imellom på den tid.

Figgjoelva var den beste perleelva 
på Jæren nest etter Håelva. Dermed 
var perlefangst ein geskjeft for 
mange i Klepp også, mellom andre 
budde det folk på Øksnavad som 

leita etter perler. Ein mann på Gruda 
tidleg på 1700-talet kom til å gi ei 
perle til ein løytnant. Denne mili-
tærkaren heldt ikkje tett om perla 
han hadde fått. Det enda difor med 
at Gruda-mannen måtte ut med ei 
bot verdt 500  gonger meir enn dei få 
skillingane som var verdien av perla. 
Saka fortel kor farleg det var sjølv å 
pynta seg med perler og ikkje selja 
dei til Dronninga eller Kongen.

PERLER i GRav: I 2007 blei det og 
funne perler i jorda på Frøyland.  
Sjølv om dette store perlefunnet 
er ei anna soge, høyrer det med 
at medan perlefiskarane søkte 
i elvevatnet etter smykke til 
dronninga i København, låg ei 
mektig vikingtidskvinne utsmykka 
med 19 perler gravlagt på garden. 

Atten av perlene er glasperler, ei 
er av rav. Truleg er det snakk om 
eit perlekjede som den hauglagde 
husfrua på Frøyland hadde smykka 
seg med. Nokre av perlene er for 
sølvperler å rekna, andre er eit slag 
gullperler. Her er både blå og kvite 
perler.

Kjelder: Opplysningar ved Jostein 
og Peder Frøyland, artikkel 
av Lisabet Risa om 
jærsk perlefangst  
i årboka Sjå Jæren for  
2004, bygdebøker for  
Klepp og Time av Birger  
Lindanger og Arkeologisk  
museum sin rapport om 
utgravingane 
på Frøyland.
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ODDNYSSTREK

Illustrasjon: Oddny Hetland

Foto: Helga Fykse
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tips til  
julepresang
Sånn å sette  
grytene på:
Anbefalt av Susann 
(10), Marlin (11), 
Amanda (11) og 
Thalitha (10). 
Ta en oppskåret 
treplate, for eksempel 
bjørk, ca 1-1,5 cm tykk. 
Sag opp en pinne eller 
et kosteskaft i like tykke 
treknotter. Lim disse på 
furuplaten med trelim, 
og vips så har du en 
nyttig julegave.

Kids 
  Zone

Gåter
Hva sa Galhøgpiggen  til Glittertind?
Ingenting, for fjell kan ikke snakke.
(Isabell 10 år)

Hva som går og går  og aldri kommer til døren?Rulletrappen
(Yasmin 9 år)

vitser
– Hvorfor kunne ikke  
Jesus kommet fra Norge?
– For det står at de vise menn 

kom fra Østen, og Sverige 
ligger jo øst for Norge...
(Hedda 11 år)

– Jeg fikk en laks på 4 kilo i 
går.
– Med sluk eller garn?
– Aner ikke. Jeg fikk den av 
naboen.
(Amanda 11 år)

Det var to TV-er som gikk 
over en vei. Så ble den ene 
påkjørt. Da sa den andre: 
Kom an flatskjerm!
( Marlin 11 år)

Foto: Helga Fykse
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Hobbygruppa 
Hvor: Sløydsalen 
på Orstad skule
Når: Annenhver torsdag 
kl 17.30-19.00 (partallsuker).
For hvem: Jenter og gutter fra 
4.-7. kl. fra både Orstad 
og Frøyland. Her hører de om 
Jesus, lager masse flott, får 
god hjelp og avslutter det hele 
med boller og saft.

Sagt av ungene
– Skikkelig kjekt for de som 
ikke er redd for å få flis.
– Kjekt å lage ting.
– Snille ledere.
– Drar på tur med grilling før 
sommeren.
– Gode boller.

jUnGELGjEnGEn

Hugs at det er eige opplegg i kyrkja  

for alle barn kvar søndag det er 

gudsteneste. 

Her om dagen fikk jeg noe å tenke på da jeg 

var innom på Hobbygruppa. Ungene koste 

seg slik med alt det fine som de lagde. 

Og var det en spiker som gikk feil, eller 

litt tre som ikke var pusset godt nok, så 

gjorde de det om for å få det bedre. Da slo 

det meg at jeg hadde hørt noe slikt i kirken om 

Gud også. At han er glad i oss alle og gir oss ikke opp, selv om 

vi ikke alltid gjør det vi skal og ikke oppfører oss slik vi burde. 

Han pusser og sliper i vei; det viktigste er at vi vil la oss prege 

av han. Utrolig godt å vite for meg som innimellom sårer de 

andre jungeldyrene. Hm… godt å tenke på nå i advent. 

Hilsen fra Jungeldyret
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Etter et besøk i Etiopia for noen år siden 
har Kari Ann Lending (bildet) vært engajsert 
med innsamling til kreftsenteret Cancer Care 
Ethiopia.  Søndag 2. desember solgte hun 
og medhjelpere varer fra Etiopia til inntekt 
for senteret. 4000 kroner skal gå til jule-
presanger til pasientene, forteller hun.

julepresanger til Etiopia

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 kl 12-15; tors. 09-12

adresse
kontoret@fok.no
tlf. 52 97 31 56 

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

vaktmeister
Bjørn Are Nygård, vaktmester@fok.no, 
52 97 31 54  (400 75 720)

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

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

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

Forsidefoto: Steinar Barmen
 
Redaksjonskomite
Bjørn Are Nygård (ansv. redaktør), Helga Fykse, 
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 mars

30. september
Daniel Immanuel 
Aanensen 
David Aanensen 
Hedda Regine Aanensen 
Tiril Haga 
Hugo Øglænd Lønne 
Alexander Thu 
Linnea Thue Vatland
 
21. oktober  
Elle Konningen Dale 
Tobias Hatlehol 
Ronja Øverland Løvås 

28. oktober
Sondre Hole Kverneland 

Døypte

pust nr 4  2012

Liam Lilleøre 
Eric Handeland Mæland 
Hennie Mori 
Leon Kapuno Orre
 
11. november
Ida Mariell Rolfsen Østebø 
 
18. november
Norah Kråkenes Hagen 
Celine Hauge 
Emma Trædal Hovde 
Aksel Høyekvam Næss 
Julie Nilsen Østreim 
Theo Stokland 
Viljar Woster Heggen 
Håkon Aleksander Thomas

Vigde

Ei rosehelsing
Ein av dei finaste opplev-
ingane i haust var Salme-
kvelden vi inviterte til i 
vår eiga stove. Det blei 
trongt om plassen og 
songgleda var sterk. 

Salmediktaren Eyvind 
Skeie var saman med 
oss, og han hadde valt 
ein tekst av jula sin 
store salmediktar, Svein 
Ellingsen: «Det finnes en 
dyrebar rose». Biletet av 
rosa som «trosser all frost 
på jorden/ og blomstrer og 
blomstrer igjen» har levd i 
meg sidan. Eg ser for meg 
rosetoga etter tragedien 
22. juli, og blomehavet 
framfor fleire av kyrkjene 
våre, og let salmeteksten 
komma inn:

«Den blomstrer fremdeles 
i verden, og dufter av 
sommer, til trøst for alle 
som bøyes av smerte, i 
jordlivets nakne høst.

Å, brennende rose som 
blomstrer, i kulde og 
smerte og savn!
Å, hellige tegn på jorden
Guds kjærlighet er dens 
navn.»

Guds kjærleik som fekk 
andlet i eit nyfødt, sårbart 
barn i ei krybbe. Englane 
svarte på Guds kjærleik 
med song: Ære være Gud 
i det høgste, og fred på 
jorda blant menneske som 
Gud har glede i! (Lukas 
2,14)

Som mi julehelsing 
gjev eg vidare denne 
første julesongen og eit 
lite dikt av Ragnhild 
Bakke Waale om den 
første salmekvelden 
på Betlehemsmarkene; 
«Kjære juleengler»: 

Så vakkert dere sang den 
natten, den stjernenatten 
på hyrdemarkene,

så uendelig vakker 
gjenklangen er
fra den magiske 
stjernenatten,
gjenklangen gjennom 
århundre,
vakkert drysset ut 
som stjernene over jordas 
netter, 
så lyset stråler fram 
over skyggelandet. 

Velsigna julehøgtid!

Erling j. Pettersen
Stavanger biskop

24. november
Mildrid Skrettingland 
og Eirik Kårstad
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Hallovenn 31. oktober samlet rundt 
800 barn og voksne i kirka. Nesten  70 
frivillige bidro, koret Soulchildren sang og 
Viking-spiller Vidar Nisja ble intervjuet på 
scenen. Etterpå var det aktiviteter på 25 
stasjoner med tilhørende snop.  Det hele 
ble avsluttet med stort fyrverkeri. 

– Vi fikk inn nesten 20.000 kroner i 
sponsorpenger, sier Morgan Fjelde i celle-
gruppa som står i bresjenn for arrange-
mentet. Overskuddet blir cirka 25.000, og 
det går til å kjøpe iPad-er til barnehagene 
på Frøyland. Kvernaland barnehage har 
alt tatt sin i bruk (bildet).

Hallovenn ga ipad-er til barnehager

GODE SAMLIV KAN 
ALLTID BLI BEDRE!
Dette er et kommunikasjonskurs for 
par uansett fartstid. Lørdag 9. februar 
kl.10.00 - søndag 10. februar kl. 16.00

Ekteparet Anne Helene og Bjarte Våge 
leder gjennom fire tema:
1. Å snakke sammen er mer enn å snakke.
2. Mitt hjem – Ditt hjem – Vårt hjem
3. Seksuallivet – mer enn sex
4. Respekten for deg selv og din partner

Kurset koster kr 1500 pr par inkluderer 
overnatting, kursmateriell og mat. 
Påmelding: Time kirkekontor, 51770377 
el. e-post: diakon@time-kyrkje.no
En julegave til barn eller barnebarn?

Ein jobb, eit oppdrag,  ein 
liten bit av livet. Nokon 
seier gjerne  «Ja, det er jo 
berre ein jobb» – det er så 
lett å seia når det gjeld 
andre, men så vanskeleg 
når det gjeld ein sjølv – i 
alle fall for meg. 

I mitt hovud hadde 
eg tenkt det skulle bli så 
heilt annleis, det passa 
meg veldig dårleg å seia 
frå meg ein jobb etter 10 
månader. Det er ikkje 
mykje å skryte av, men av 
og til skjer det ting vi ikkje 
berre kan fornekta. Vi har 
ei helse og berre ein kropp 
– det kunne vore praktisk 
å hatt to til å bytta mellom. 
I slutten av august måtte 
eg innsjå at det hadde blitt 
for stor slitasje over lengre 
tid og måtte seia opp 
jobben min som dagleg 
leiar i Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd (FOK). 

Dagleg leiar i FOK – da-
gar med mange ulike opp-

gåver – til dømes å svare 
på spørsmål i telefonen 
om dåp og vigsel , eller 
då eg måtte teste sangmi-
krofonen om den fun-
gerte slik den skulle. Eg 
stod  og sang i mikrofon 
framfor ein tom kykjesal, 
Sigve prest kom listande 
inn og lurte på om alt var 
vel med meg.... 

 Det har vore ei tid med 
mange gleder, store utfor-
dringar, flott kameratskap 
og gildt fellesskap. Stabs-
møte som eg berre måtte 
styra med hard hand – det 
var jo ikkje ende på lange 
innlegg! Mykje latter i 
kontorgangen, rydding av 
kjølerommet på kjøkkenet 
og møte i soknerådet. 

 Det har vore ein liten 
stab, men eit godt team! Vi 
vart litt fleire i august då 
vi fekk med oss vikar for 
barnepastor og ettåringen 
Liv. Eg opplevde at det 
var tungt å gje meldinga 

til dei andre at eg hadde 
sagt opp stillinga mi. 

Til slutt: Mange tusen 
takk for all forbønn, alle 
gode ord og støtte frå 
flotte frivillige og frå gilde 
kollegaer. 

Mvh astrid berntsen 

Tusen takk for meg!
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Returadresse:    
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND 

pust 
KYRKJELYDENS VISJON
Vi vil sjå menneske 
kome til tru på Jesus 
og bli frimodige 
etterfylgjarar

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje
nSundag 9. desember 10:30 
Gudsteneste
nFredag 14. desember 20:00  
Fokus-gudsteneste
nLørdag 15. desember 20:00 
Ichtus-gudsteneste
nSundag 16. desember 10:30 
Vi synger julen inn 
nMandag 24. desember 14:30 
Julegudsteneste 
nMandag 24. desember 16:00 
Julegudsteneste 
nTirsdag 25. desember 12:00 
Gudsteneste, 1. juledag 
nSundag 30. desember 10:30 
Gudsteneste, dåp 
nSundag 6. januar 10:30 
Gudsteneste
nFredag 11. januar 19:00  
Fokus-gudsteneste
nSundag 13. januar 10:30 
Gudsteneste, dåp
nFredag 25. januar 19:00  
Fokus-gudsteneste
nLørdag 26. januar 20.00 
Ichtus-gudsteneste
nSundag 27. januar 10:30  
Gudsteneste, dåp
nSundag 3. februar 10:30
Gudsteneste
nFredag 8. februar 19:00  
Fokus-gudsteneste
nSundag 17. februar
Kveldsgudsteneste 
nFredag 22. februar 19:00  
Fokus-gudsteneste
nLørdag 23. februar 20.00 
Ichtus-gudsteneste
nSøndag 24. februar 10:30
Gudsteneste, dåp 
nSundag 3. mars 10:30
Gudsteneste
nFredag 8. mars 19:00  
Fokus-gudsteneste
nSundag 10. mars 10:30
Gudsteneste, dåp 
nSundag 17. mars 10:30
Gudsteneste, dåp 

w

 

Billett pris - 100,- for voksen og 50,- for barn og student.250,- for familie. 
Billetter selges ved inngangen og hos Stiftelsen 90025984

Billett pris: 250,- Billetter selges ved inngangen, 
billettservice og hos Stiftelsen 90025984

16. desember kl. 20.00

"Vi tenner våre lykter" 
med 

Christian Ingebrigtsen, 
Nora Foss Al-Jabri 

og Stavanger Gospel Choir

21. desember kl. 19.00

Billett pris:  320,- for voksen og 215,- for barn 
Billetter selges ved inngangen, 

billettservice og hos Stiftelsen 90025984

GLEDEN 
Juleoratorium av John Høybye og 

Johs. Møllehave i Jazz/folk-stil.
 

Aleksandra Solberg, piano - Jørg Götzinger, 
fiolin - Olav H Særheim, cello, gitar - Peder 

Særheim, cello, el.bass - Dani Rossbakk Nord-
bøe, perkusjon - John Gunnar Akerø, saksofon

Liv H Særheim, dirigent

22. desember kl. 18.00

Billett pris - 200,- for voksen, 100,- for honnørbillett og 50,- for barn 
Billetter selges ved inngangen

"Mens vi venter.." 

"Romjulkonsert med Solveig 
Sandland, Eknes- og Auklendduo." 

Julekonsert 
med 

Frøydis Grorud
og Voice of Joy 

 
VIVA Kulturskolens barne/juniorkor

28. desember kl. 20.00

Ta en pause i julestress og nyt en aften med julesang 
og musikk! Vakker, sårbar vokal, kreativ og lekent 
gitar- og bassspill vil fylle konserten.
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