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INNLEIING
Årets visitas i Frøyland og Orstad er den første visitasen i kyrkjelyden. Under visitasen i 2004
for Klepp prestegjeld, var ikkje kyrkjelyden oppretta som eit eige sokn. Nokre punkt frå den
visitasen omhandlar også Frøyland og Orstad Kyrkjelyd.
Kyrkjelydens starta opp i 1994. Dåverande biskop Bjørn Bue tok initiativ til opprettinga av
kyrkjelyden i forbinding med hans visitas i Klepp Prestegjeld. Området er eit område med
stor utbygging og stadig vekst i folketalet. Planane for framtida er fortsatt vekst og
utbygging.
Det som ble lagt som grunnlag for kyrkjelyden i 1994 var at ein skulle være ei kyrkje for dei
som ikkje gjekk i kyrkja til vanleg. Dette sette sitt preg på måten ein jobba med liturgi og
ikkje minst tanken om temagudstenester. Ein var også opptatt av at gudsteneste og
smågrupper skulle være dei mest sentrale grunnlaga for livet i kyrkjelyden.
I alle år har det vore ei relativt god deltaking i gudstenester og grupper. Gjennomsnittstalet
på gudstenestene har dei siste ti åra vore mellom 250-300, mens ein i grupper har hatt
mellom 150 og 200 personer i same periode.
Kyrkjelydens profil har og ført til at mange frå ulike kyrkjesamfunn har funne fellesskap i
kyrkjelyden og ser på Frøyland og Orstad som sin kyrkjelyd.
Etterkvart som kyrkjelyden utvikla seg, har det og vokse frem eit stort arbeid blant barn og
unge. Kvar veke deltek mange hundre på ulike aktiviteter som blir halde i kyrkja sin regi.

KYRKJELYDENS DAGLEGE LIV
Visjon, mål og verdiar

Kyrkjelyden sin visjon har frå starten av vore ”vi vil at menneske skal koma til tru på Jesus og
bli frimodige etterfylgjarar av Han”. Denne har vore viktig for kyrkjelyden og noko ein stadig
minner og utfordrar kyrkjelyden på.
Våre verdiar har dei siste 15 årene vore: evangeliserande, utrustande, tilbedande, tenande
og inkluderenda.

I de siste åra har vi jobba ein del med vårt grunnlag, og er nok i ferd med å endra litt på
verdiane. Dette arbeidet er ikkje ferdig avslutta, men som ein jobbar med på nåverande
tidspunkt.
Eit viktig verktøy for kyrkjelyden si utvikling har vore NaMU. Den aller første undersøkinga
ble tatt i 1999 og den siste i 2015. Sjå vedlegg for resultat av undersøkinga.
Gjennom dette arbeidet har ein fått eit verktøy som har hjelpt oss med eit strategisk arbeid
for kyrkjelydens sunnheit.
ØKONOMI OG MEDARBEIDARAR

Ein av kyrkjelyden sine mange gode sider har vore den store deltakinga av frivillige
medarbeidarar. Gjennom dei ulike aktivitetane så er det rundt 250 frivillige som i større eller
mindre grad deltek på ulikt vis i kyrkjelydens arbeid.
Utfordringa vår er å klare å sjå alle de frivillige og gje dei relevant oppfølging. Med så mange
i frivillig teneste treng ein å jobbe bevisst med gode strukturar som tar vare på den enkelte
best mogleg. Denne utfordringa står ein stadig midt i. Arbeid med organisasjonskart og
andre verkemiddel håper vi skal være ein hjelp for oss.
Dei betalte medarbeidarane er pr i dag:
Daglig Leiar Ingunn Matre (100%)
Sokneprest Morgan Fjelde (100%)
Ungdomspastor Elisa Omdal (100%)
Barnepastor Martha Nordbø (50%)
Økonomi- og driftsleiar Geir Ådne Vestvik (100%)
Musikalsk leiar Ruben Omdal (30%)
Barne- og ungdomsarbeidar Sindre Åtland (20%)
Ein del av desse stillingane vert lønna gjennom gjevartenesta i kyrkjelyden. Gjevertenesta
som i fjor var på totalt 1 430 400 dekker og ein del av dei driftsutgiftene ein har i tilknyting
til arbeidet. Når det gjelder dei økonomiske rammene for arbeidet så er ein heilt avhengig av
gjevartenesta for å kunne holde det nivået på arbeidet som ein håpar på. Fellesrådet lønnar
totalt 1 årsverk i kyrkjelyden. Stillinga som sokneprest vert lønna av bispedømmerådet, og
40% av stillinga som driftsleiar vert lønna gjennom Stiftelsen Frøyland og Orstad Kyrkje. I
tillegg vert om lag 50 % stilling lønna gjennom trusopplæringsmidler. Resten av stillingane (
3,1 årsverk ) vert lønna av kyrkjelyden si gjevarteneste.
LOKALSAMFUNNET

Samarbeidet med skular og barnehagar er bra. Ein har blant anna eit samarbeid om
Språkkafeen, samt både skular og barnehagar samarbeider med kyrkja om diverse
arrangement i kyrkja sine lokale. To av skulane har faste gudstenester i kyrkja, mens den
siste nyttar kyrkja sine lokale til ulike avslutningar og andre arrangement.

I området er det også to idrettslag som ein har god kontakt med. Mange av kyrkjelyden sine
folk er og engasjerte i ulike rollar i idrettslaga sin regi.
Klepp kyrkjelege fellesråd er det fellesrådet som vi ligg under. Ein del av våre medlemmer
tilhøyrar Time kommune, og det er utarbeid eigen samarbeidsavtale mellom Klepp og Time
Kyrkjelege Fellesråd for korleis vi løyser dette. Vi har i den seinare tid hatt nokre møtepunkt
saman. Det har vore i samanheng med reklamasjonssaker på bygget og arbeid på ein ny
institusjon i lokalområdet.
For kyrkjelyden sin del vil det være viktig å sjå på ressursane i fellesrådet og måten den blir
fordelt på i dei ulike sokna, samt sikre at Time Kyrkjelege Fellesråd heile tida ber sin del av
det økonomiske ansvaret for Time kommune sine medlemmer av Frøyland og Orstad Sokn.
DIAKONI

Vi har ei eiga diakonigruppe i kyrkjelyden. Denne kallar seg Livspust. Ein av målsetningane
for Livspustgruppa er å gjera diakoni til noko alle i kyrkjelyden tek ansvar for.
Dei siste åra har dei arrangert ein julegåveaksjon, kor ein i samarbeid med Coop Klepp og
innsamla midlar går til innkjøp av gåvekort. Desse korta gjev ein så til NAV som delar dei ut
til menneske i vårt lokalområdet som dei veit treng dei.
Livspustgruppa er og med i arbeidet med Språkkafeen som vi driv kvar onsdag. Her får
framandspråklege eit møtepunkt i uka for samtale, kaffi og sosialisering til det norske
samfunnet.
I 2016 ble også kyrkjelyden med på Godhet Norge sin godhetsaksjon. Gjennom 3 dagar i juni
arbeidde ein med å hjelpe menneske i vårt lokalområde med praktisk arbeid av ulikt slag.
Diakoniplanen i kyrkjelyden er ikkje revidert på lenge, og gjev lite relevant informasjon av
nåverande situasjon.
MISJON

Vi har dei siste 6 åra hatt Ukraina som vårt misjonsprosjekt. Dette prosjektet har mange i
kyrkjelyden eit sterkt eigarforhold til. I Ukraina har vi vært med å bygge opp 3 kyrkjebygg og
ein leirplass. Vi gjev hjelp til fattige Ukrainarar som bur i Romalandsbyer, til barneheim og
andre diakonale tiltak. I den seinare tid har vi støtta pastorutdanning av pastorar i ulike
Romalandsbyer, samt vi lønnar to sosialarbeidarar som jobbar med matutdeling og arbeid
knyta til ulike institusjonar for barn og eldre.
I samanheng med misjonsprosjektet har vi innsamling av klede i kyrkja.
Gjennom dei åra vi har hatt dette prosjektet har mange frå kyrkjelyden reist ned for å sjå på
prosjektet. Seinast nå i juni var 15 stk nede i forbindelse med opninga av leirplassen, og
arrangerte leir for over 100 barn på den nye leirplassen.

Vi har og regelmessig besøk frå Ukraina i gudstenesta. Dette har skapt eit godt eigarforhold
og engasjement til misjonsprosjektet
GUDSTENESTELIV

Gudstenesta skal være kyrkjelyden sitt samlingspunkt. Som nemnt i innleiinga så er det ei
god deltaking på gudstenestene. Dette gjeld også deltaking frå kyrkjelyden i ulike oppgåver.
Under kvar gudsteneste er det som regel minst 25 personer som deltek i ein eller annan
frivillig teneste.
Vår gudstenesteform har i alle år vore noko annleis enn vanleg høgmesseliturgi. Mykje av
dette kom fram i vårt arbeid med lokal grunnordning (Sjå vedlegg). Den norske kyrkja si
gudstenestereform opplevde vi i liten grad som ein reform som opna og gav større
fleksibilitet, men dessverre tvert imot.
Ein berande tanke i starten av kyrkjelyden sitt arbeid var å ha gudsteneste som lett
kommuniserte med menneske som ikkje gjekk i kyrkja til vanleg. Her må vi heile tida stille
oss sjølve nokre kritiske og nødvendige spørsmål.
Det vaksne kyrkjelydsfellesskapet skal være inkluderande for alle, men form og innhald på
gudstenesta er spissa inn mot ca aldersgruppe 25-40. Grunnen til dette fokuset er at det er
foreldregenerasjonen med barn og ungdom som bind saman de andre generasjonane. Det er
naturleg for dei til å strekke seg etterneste generasjon fordi de skal ivareta deira behov,
samtidig som det også er naturleg å ta med den eldre generasjonen. Dei har også gjerne eit
nettverk med andre foreldre og kan invitere fleire med i fellesskapet.
Når det gjelde utfordringane i vårt gudstenesteliv pr i dag er nokre av dei:
•
•
•

Korleis har vi enda meir målretta gudsteneste som kommuniserer i form og innhald
med menneske som ikkje er vane med å gå i kyrkja ein sundags morgon.
Korleis bygger vi ein god overgang mellom ungdomsarbeidet FOKUS og inn i
gudstenestearbeidet.
Korleis held vi engasjert dei som får vaksne barn.

BARN OG UNGE

Gjennom trusopplæringsplanen og dei faste aktivitetane har vi eit stort nedslagsfelt i
lokalmiljøet. (Sjå vedlegg om trusopplæringsplanen for full oversikt over dei ulike
aktivitetane).
Kvar veke er det fleire hundre barn og unge som er innom kyrkja på korøvingar, hobbyklubb,
Tweensklubb og ungdomsarbeid.
Konfirmantarbeidet har mange deltakarer. For det kommande kullet (2016/17) ligg ein på
over 90 % deltaking av årskullet. Når dei er ferdige med konfirmantarbeidet får dei tilbod om
å vera med i K2 opplegget. (Sjå trusopplæringsplan).

Ein søker og aktivt å få så mange som mogleg av konfirmantane inn i ungdomsarbeidet vårt
(FOKUS). Dette ungdomsarbeidet har eit fast oppmøte på mellom 100 og 200 deltakarar.
Mange ungdommar tek ansvar i ulike tenester for å få gjennomført desse kveldane. Dette
saman med annan aktivitet i ungdomsarbeidet gjev ungdommar god leiarutvikling.
TRUSOPPLÆRINGSPLANEN

Arbeidet med trusopplæringsplanen har ført til ein auka bevisstheit om alle dei
mogelegheitene vi har til å invitera inn årskull direkte til tiltak. Vi ser at oppmøtetala har
vore gode, og fleire kontaktpunkt med foreldre vert etablerte.
Vi har også hatt fokus på at dette arbeidet skal integrerast godt i det andre arbeidet vi gjer
slik at det ikkje vert lausrivne tiltak / arbeid som står utan samanheng.
Det har vore nyttig å bruka arbeidet med planen til å tenka gjennom kva vi ynskjer å formidla
på dei ulike alderstrinna.
Gjennom arbeid med planen og kommunikasjon av den inn i kyrkjelyden og ut i bygda har vi
fått sett fokus på kor viktig arbeidet med å dela bodskapen om Jesus med den neste
generasjonen er.
Det er etter vårt syn viktig at biskopen er merksam på at gjennomføring av ein slik plan er
svært ressurskrevjande. Dei tildelte midlane er på langt nær nok, og dersom vi ikkje klarer å
få med nok frivillige medarbeidarar er risikoen stor for at enkelte tiltak ikkje kan
gjennomførast eller at gjennomføring av dei vil gå ut over det kontinuerlige arbeidet der vi
gjerne vil ha meir fokus på djupne enn bredde.
MUSIKK, KULTUR OG KONSERTAR

Då kyrkjelyden bygde nytt kyrkjebygg, var kyrkjerommet utforma slik at det skulle være eit
godt rom for konsertar og musikk som ikkje var avhengig av lang etterklangstid i rommet.
Det betyr og at det er eit godt rom å spela i for musikarar som ikkje har eit profesjonelt nivå.
Årleg arrangere ein fleire konsertar med stort spenn i sjanger. Oppslutninga om konsertane
er forskjellig, men tilbakemeldinga frå dei aller fleste artistane er at det er eit godt lokala å
ha konsert i.
Det musikalske arbeidet i kyrkjelyden inneheld også eit barnekor (Safari), soulchildren for
aldersgruppa 10-15 og ein del lovsongsteam for ungdom og vaksne. Mange blir gitt
utfordringar tidleg som dei veks på, og som kyrkjelyden har stor glede av i ulike
samanhengar.
I 2005 ble det starta eit kulturprosjekt kalla ”frå mørke til lys!”. Det som starta som eit
musikalsk arbeid, ble og eit pilegrimsarbeid. Hilde Svela laga ein musikal kalla ”Spor”, medan
ein pilegrimskomite jobba frem eit eige pilegrimsprosjekt. Dette prosjektet har reist ulike
minnetavler i området.

KYRKJEANLEGGET
Frøyland og Orstad kyrkja blei vigsla desember 2008. Det er eit bygg som gjev oss som
kyrkjelyd gode moglegheiter for å drive eit variert arbeid. Kyrkjesalen har alt frå
gudstenester til seminar og juleavslutning for lokalbedrifter. Denne fleksibiliteten for
fleirbruk har vi opplevd som ein god moglegheit til å bygge relasjonar ut i lokalmiljøet.
Bygget sin universelle utforming har gjort det tilgjengelig for mange forskjellige brukarar.
For dei tilsette er det gode kontorforhold.
Det har dessverre vist seg at ein del av arbeidet på kyrkjebygget ikkje er utført skikkeleg, og
det har i etterkant av at kyrkja blei tatt i bruk vore mange små og store reperasjoner. Dette
har medført mykje arbeid for Stiftelsen Frøyland og Orstad Kyrkje. Ein har og måtte søke
kommunen om ekstra tilskot i den samanhengen.
Stiftelsen Frøyland og Orstad Kyrkje har i fleire år tatt på seg eit stort ansvar for
kyrkjebygget. Gjennom dugnadsinnsats og gjevarteneste har dei samla vel 20 millionar
kroner. I fjor var den direkte gjevartenesten til Stiftelsen på 285 000 kroner.
GRAVPLASS

Det er eit sterkt lokalt ønske og behov å få på plass ein gravplass i området. Lokale initiativ er
tatt for å få fortgang på dette. Klepp og Time har i den seinare tid utvida sine gravplasser i
tilknyting til Klepp Kyrkje og Time Kyrkje. Sjølv om ein tradisjonelt er vant med å bruke disse
stadene som gravstad for befolkninga i området, så er det likevel eit veldig sterkt ønske om å
prioritere lokal gravplass her.
Løysninga med å kjøre bårebil frå Frøyland og Orstad kyrkje til Klepp eller Time er det ikkje
mange som nyttar seg av. I snitt har vi 1-2 gravferder i året frå Frøyland og Orstad Kyrkje.

AVSLUTNING
Det er mange ting å vera takksame for i kyrkjelyden. Vi kjenner på glede og takksemd over:
• ein språkkafe som har gode medarbeidarar og engasjerte deltakarar
• trusoppleringsplan som gjev oss mange gode tilknytingspunkt til barn og unge i
lokalområde
• god deltaking blant barn og unge i ulike aktiviteter
• godt og bredt engasjement for misjonsprosjektet vårt i Ukraina.
• og mykje anna

Når det gjeld våre utfordringar så les vi nokre av dei gjennom NaMU undersøkinga. Her gjeld
det å jobbe vidare med kvaliteten ”varme relasjonar” og på den måte styrkja fellesskapet i
kyrkjelyden.
Vi treng og bevisst arbeid og tanke på kva vårt oppdrag som kyrkjelyd djupast sett er. Vi
tenker at vår rolle er å vera ein stad der menneske finn trua på Jesus, og får ein frimodigheit
i sin etterfylging av Han.

ÅRSMELDING

FRØYLAND & ORSTAD KYRKJE

LEDELSE // STAB

Bare tall.....?
En årsmelding kan leses ganske nøkternt. Det kan handle om tall,
statistikk og sammenligning. En saklig objektiv statusrapport over
tingenes tilstand.
Men det er bak tallene en finner det spennende. Her er livet og
møtepunktene. Alle ansiktene og personlighetene. Her finner en
mennesker med ønske om å bygge en menighet. Ønsker om en
menighet hvor mennesker i ulik alder får et møtepunkt med andre
mennesker og den treenige Gud.
Da kjenner jeg på takknemligheten. Tenk å få lov til å jobbe i en
sammenheng med så mange flotte mennesker. Med så mange som
er opptatt av å gjøre verden til et bedre sted for barn, unge og
eldre.
Så takk til alle som er med på laget. Takk til alle som trofast stiller
opp, og er så mye mer enn bare et tall og statistikk.
Uten dere hadde det ikke vært noen menighet. Men med dere er vi
en menighet med mulighet til å være alt det Gud drømmer om vi
skal være. TAKK!!!
Morgan Fjelde - Sokneprest

2015

// STAB
sokneprest

MORGAN FJELDE

daglig leder

INGUNN MATRE
ELISA MALDE

ungdomspastor

GEIR ÅDNE VESTVIK

driftsleder

MARTHA NORDBØ

barnepastor

HILDE GRØNNING

barnearbeider

RUBEN OMDAL

musikalsk & kreativ leder

// DELTAKELSE
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S-KLUBBEN
2015 25
2014

24
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GUDSTJENESTER // GRUPPER

// GUDSTJENESTER
Søndagsskolen vår - Jungelgjengen har opplegg i alderstilpassede grupper. Gruppene
for barna følger ulike undervisningsopplegg: Sprell Levende, Misjonsforbundet Ung og
vi jobber for å ligge nærmest mulig teksten i prekenteksten for de voksne. Vi ønsker at
barna skal oppleve at de er sett og kjent – og derfor har vi registreringssystem med
bilder og navn – slik at ledere lærer navn, og at de selv har en aktiv rolle i registrering.
Vi har fått med flere nye ledere i 2015, det er vi veldig takknemlige for.
Gudstjenestene er fellesarenaen for menigheten. Dette er stedet for det store fellesskapet, lovprisningen og nattverdsfeiringen.
Gudstjenestene er også en sentral plass for tjeneste. Tjenester som lovsang, forbønn,
scenedesign, tekstlesning, lyd og bilde, kirkeverter, de ulike gruppene i Jungelgjengen
samt cellegruppene sin tjeneste knyttet til kirkekaffen gir muligheter for at mange kan
være med å bidra i feiringen av fellesskapet.

// FRIVILLIGE

CA 70

2015

BØNN
Bønn er en sentral del av arbeidet i kyrkjelyden. Bønnefellesskapet er en viktig del
både i cellegrupper, sokneråd og i arbeidet i staben. Det har lenge vært invitasjon til
forbønn etter gudstenesten. I tillegg er det invitasjon til forbønn for syke i kapellet i
timen før gudstjenesten. Forbønnen etter gudstjenesten er fremme i kirkesalen, men
når det er dåp, bruker vi kapellet.

WEEKEND
Høsten 2015 var ca 120 små og store fra kirka samlet til weekend på Holmavatn. Det
ble en flott helg med god tid til å styrke fellesskapet. På søndagen var det
gudstjeneste og middag der alle fra kyrkjelyden var invitert.

CELLEGRUPPER
Cellegruppene har alltid vært et viktig grunnlag i menigheten. Ved semesterstart inviterer vi alle i cellegruppene til fellessamling sammen med de andre tjenestegruppene.
Det er også egen samling for gruppelederne og individuelle samtaler årlig. I løpet av
dette året er det to grupper som har sluttet, en gruppe som er blitt delt og en ny er
blitt inkludert.

17 grupper // 164 deltagere

BARN // UNGE

// BARN & UNGE
Gjennom hele 2015 har det blitt arbeidet med en helhetlig læreplan for trosopplæring for
aldersgruppen 0-18 år. Trosopplæring er å få vite mer om kristen tro og erfare hvordan
tro praktiseres. Når det er dåp, leser vi fra Bibelen om å lære å kjenne den troen vi blir
døpt til. Dette ønsker vi som menighet å bidra til, sammen med de som har ansvar for
oppdragelsen for barnet. Vi ønsker å veve sammen eksisterende arbeid med nye tiltak
slik at vi får en god sammenheng i opplæringen fra barnet blir døpt til 18 år. Planen ble
godkjent desember 2015 og de fleste tiltakene vil starte opp i 2016.

BABYSANG
Babysang er en møteplass der det er muligheter for kontakt mellom barn og foreldre, et
møte med menigheten og dets arbeid, og med mennesker i samme situasjon. Etter en
samling med regler, tradisjonelle barnesanger og sanger med kristent innhold har vi en
enkel lunsj sammen. For høsten 2015 ble det startet opp med 2 aldersdelte grupper.

25 deltagere

2015

SAFARI
Det musikalske tilbudet SAFARI har fått et godt nedslagsfelt i bygda, og er en viktig del
av vårt utadrettede arbeid. Høydepunkter i 2015 var fremføring av musikal “Du er unik”
på våren og adventskonsert sammen med Seven. Safari hadde også æren av å åpne
den første gudstjenesten på julaften.
Safari består av gruppen Leik for de minste, SafariKIDS for 4 år-1.trinn, og
SAFARIgospel fra 2.-4.trinn. I tillegg er det to dansegrupper og en trommegruppe.
En viktig del av Safarikveldene er kveldsmaten der rundt 100 barn og voksne samles.

105 deltagere

BARN // UNGE

SOUL CHILDREN
7 jenter hadde øvelse hver tirsdag våren 2015. Vi deltok på 1 gudstjeneste, 1 gang på F2,
var med på Soul Children festival i IMI-kirken og holdt en konsert i kirka vår. I tillegg hadde
vi en sosial kveld for jentene med film, hobby og mat. Fra høsten 2015 tok Soul children
pause pga mangel på dirigent.

ORSTAD S-KLUBB
Orstad S-klubb hadde totalt 11 samlinger i Frøyland og Orstad kirke i 2015.
Gjennomsnittlig har det vært ca. 25 barn på hver samling. S-klubben er for både gutter og
jenter i 1.-3. klasse.
Orstad S-klubb er medlem i Normisjon, men er ellers en del av barnearbeidet i Frøyland
og Orstad kirke. Vi ønsker å være en plass der ungene får ha det kjekt, der de får høre og
lære om Jesus, der de føler seg sett og velkomne, og der de har lyst til å komme igjen.
På samlingene har vi hatt bibelsamling, hobbyaktiviteter, konkurranser og leker. Liv Berit
Lygre kom på besøk på en samling i høst og fortalte om barnehjemmet i Aserbajdsjan
som er S-klubben sitt fjernadopsjonsprosjekt.
På den årlige basaren for fjernadopsjonsprosjektet vårt kom det inn totalt kr 17 080.

25 deltagere

2015

KRIK
KRIK Frøyland/Orstad er et fellesskap der idrettsglede er fellesfaktoren. Det er samlinger
hver søndag kl 20.10 i Orstadhuset for ungdom fra 8. trinn og oppover. Selv om det er et
selvstendig arbeid er det godt samarbeid med ungdomsarbeidet FOKUS i kirka. Hver vår
arrangerer de sammen en nattcup i Frøyhallen.

KONFIRMANTER
Konfirmantopplegget for 68 konfirmanter ble gjennomført våren 2015 med 3
konfirmasjonsgudstjenester som samlet 1204 gjester.
Ungdomspastor Elisa Malde hadde sammen med sokneprest Morgan Fjelde ansvar for
gjennomføringen. Høsten 2015 startet Elisa opp med et nytt konfirmantkull med 54 flotte
ungdommer. Dette blir gjennomført ved god hjelp av 12 ledere som har ansvar for
smågrupper.

68 konfirmerte

F2
F2 er en «forsmak» på FOKUS for 5.-7. klasse som starter med spill, Playstation, bordtennis, luftgeværskyting, innebandy og deretter en samling oppe i kirkerommet kl. 1930,
med film, andakt, lovsangskonsert og lignende. Avslutningen på kvelden er nede, med
kiosk og leker, quiz og/eller konkurranser. Samlingene er også ramme for utdeling av
bibel til 5. klassingene, introduksjon til F2 for 4.klassinger og overnatting i kirka for
7. klassingene.

78 deltagere

BARN // UNGE

// FOKUS
FOKUS er et stadig voksende ungdomsarbeid som har samlinger annenhver fredag.
Aldersgruppen er hovedsaklig 13-18 år, men de siste årene har det økt i antall 20-åringer
som går fast. Det er spennende å se at vi har klart å skape en arena med såpass stort
aldersspenn hvor både 13-åringer og 20-åringer trives godt sammen.
Vi har circa 150 ungdommer på samlingene våre. Vi har 13 FOKUS-ledere, som fungerer
som kulturskapere og er miljøpersoner som har ansvar. Vi har 7 ulike team hvor målet er å
utvikle potensial, utruste ledere og legge til rette for eierskap. Til sammen med alle ledere
og frivillige som er med i team er vi 45 ungdommer som er dedikerte og brennende i vår
tjeneste.
For året 2015 ble menighetens visjon satt på agendaen, formulert med ungdommenes
egne ord; “Vi ønsker å se mennesker og se mennesker bli frelst”. Tydelig visjon og
verdibasert ledertrening har vært en “drive” gjennom hele 2015, og tatt oss dit vi er i dag.
Større oppslutning på samlingene, flere ledere vokser fram, nye blir med som frivillige i
team og ungdommer tar imot Jesus. Målet er at FOKUS ikke bare skal være en
ungdomsklubb, men et sted der ungdom kan få vokse og bli frimodige etterfølgere av
Jesus.

2015

// ANDRE GRUPPER

// ANDRE GRUPPER
SISTERHOOD
Sisterhood i Frøyland og Orstad kirke var et nytt tilbud i 2015. Det er et møte for damer i
alle aldersgrupper. Vi samles for å feire hverandre og Gud. Målet er å ha en festkveld midt
i uken 1- 2 ganger i semesteret. Første Sisterhood-kveld 3. desember ble en utrolig god
start med over 100 samlet.

LIVSPUST
Diakonigruppen Livspust er en ressursgruppe som skal være pådrivere for godhet og
diakonal aktivitet i menigheten og ut mot nærområdet. Gruppen møtes en gang per
måned og har ønske om å være et lett tilgjengelig knutepunkt som har oversikt over ulike
ressurser i menigheten. Medlemmene i Livspust fungerer som tilretteleggere og pådrivere
når forslag til prosjekter og aktiviteter kommer frem. Cellegrupper og alle personer som
går i FOK oppfordres til å tenke gjennom om det er prosjekter de brenner for og ønsker å
gjennomføre i samarbeid med Livspust.
I 2015 har Livspust koblet seg på arbeidet som planlegges rundt flyktninger som ventes
til området vårt. Det er oprettet kontakt med frivilligsentraler og representanter fra
Livspust har deltatt på kommunale informasjons og idemyldringsmøter. Ellers har
Livspust en representant inn i arbeidet med språkkafe, det gjennomføres jubilantbesøk
og årlig gudstjeneste med diakoni som tema.

2015

Hver advent gjennomfører også Livspust «Julegaveaksjonen» hvor det samles inn
penger til økonomisk vanskeligstilte familier i nærområdet. I 2015 ble det delt ut 40
gavekort på 1000 kroner stykk. Gruppen har et godt samarbeid med NAV Time og NAV
Klepp. Rett før jul hadde NAV gleden av å dele ut gavekortene til de som trenger det
aller mest.
FOK har også felles diakonitjeneste med Klepp, så flere av arrangementene som diakon
Henny Lie Sandve er ansvarlig for er også for FOK. Eksempel er Torsdagstreffen,
Seniorfest, minnegudstjeneste, jubilantbesøk Livspust og samlivskurs.

// ANDRE GRUPPER

Frøyland og Orstad Y’s Men’s Club
Vi har møter andre tirsdag i måneden i speiderhuset. Program med ekstern foredragsholder over aktuelle tema, nasjonalt eller internasjonalt. De månedlige samlingene er
også viktige for å bygge fellesskap. I året har vi hatt 2 åpne møter. Vi hadde to bedriftsbesøk. Semesteravslutningene er alltid med følge. Da er vi opp mot 35 stk. Her inviteres
også tidligere medlemmer.
En langweekend i september fikk vi besøk av 12 medlemmer fra vår danske vennskapsklubb, Ansager. Klubben vår har 14 aktive medlemmer. Njaal Fykse var president første
halvår og deretter overtok Einar Rolv Hodne.
I 2015 hadde vi følgende dugnader:
Passasjertelling for NSB og Kolumbus. Dugnaden er et fellesprosjekt med Y’s men
klubbene i Sør-Rogaland og menigheter i Klepp og Sandnes. Administreres av F og O Y’s
Men Club. Vi har ca. 160 personer på NSB passasjertellingene, som er tre dager om våren
og tre dager om høsten.
Telling på buss for Kolumbus en uke på høsten
Det blir gode inntekter til klubbene og menighetene. Vår klubb fikk inn NOK 120.000 og
Stiftelsen FOK, NOK. 70.000 i 2015.
Y’s Men har delt ut gaver på NOK 108.000 i 2015, fordelt på 9 søkere inkl. kirken ved
Stiftelsen. Klubben vår har tatt ansvaret for parkering guiding ved større arrangementer i
kirken.

2015

SPRÅKKAFÈ
Språkkafeen er et lavterskel, gratis tilbud som vi startet i kirken januar 2015. Tilbudet
er et samarbeid med skolene og barnehagene på Frøyland og Orstad. Hver onsdag fra
17.30-19.00 er dette en sosial møteplass for innvandrere/flyktninger som har lyst til å
snakke norsk og bli bedre kjent med den norske kulturen. I tillegg får de muligheten til
å bli kjent med andre. Fra 5-20 deltagere kommer innom hver gang. I tillegg er det 13
frivillige med som vertskap.
Høydepunktene i 2015:
Besøk fra offentlige instanser og bedrifter som gav god informasjon.
To deltagere har blitt medarbeidere på språkkafeen i løpet av året, noen blir med på
gudstjenestene og flere har blitt bedre i norsk.

5-20 deltagere

// STIFTELSEN

// STIFTELSEN
2015 ble økonomisk sett et nytt godt år for Stiftelsen, med et innsamlingsresultat rett i
underkant av budsjettet på 1 MNOK. I tillegg ble vi tilgodesett med en testamentarisk
gave på i overkant av kr. 427.000.- fra boet etter Tenny Bull Frøyland. Dette beløpet er
satt til side på egen konto, og vil bli brukt til et øremerket formål slik styret finner det
tjenelig.
Stiftelsen har også i 2015 foretatt investeringer i teknisk utstyr. Her nevnes; Ny projektor
i kirkesal, nye mikrofoner og ny monitor på front av galleriet. Vedlikehold på uteanlegget
er, som tidligere år, utført på dugnad av Stiftelsen.
Stiftelsen står på mange måter ved et veiskille ved inngangen til 2016. Målsetningen om
å bli ferdig med de økonomiske forpliktelser relatert til kirkebyggprosjektet innen
utgangen av 2015 ble i all vesentlig grad nådd.
Utbedringer av tekniske svakheter ved kirkebygget pågår dog fortsatt, i regi av Fellesrådet i Klepp med Stiftelsen som byggherre. Kostnadene forbundet med dette arbeidet
dekkes delvis av Stiftelsen og delvis av Fellesrådene i Klepp og Time. Oppgraderinger og
delvis total utskifting av gesimser og sokkelkasser er ferdigstilt i 2015, i tillegg til et
omfattende arbeid med å få på plass manglende innvendige dampsperrer for å unngå
kondensering. Utestående arbeid ved årsskiftet er utbedringer av klokketårnet, samt
mulige konsekvenser av en vannlekkasje fra alterutbygget som ble oppdaget på
nyttårsaften.
En egen arbeidsgruppe har vurdert fordeler og ulemper med å opprettholde Stiftelsen
etter 2015. Konklusjonen er at Stiftelsen drives videre, med hovedformål å være en
pådriver for videreutvikling av kirkeanlegget med tilhørende aktiviteter.
Styret i Stiftelsen ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i 2015, i form av
økonomisk støtte og/eller i form av praktisk dugnadsinnsats.

2015
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Målsetningen om å bli ferdig med de
økonomiske forpliktelser relatert til
kirkebyggprosjektet innen utgangen av
2015 ble i all vesentlig grad nådd.

GAVER // GIVERTJENESTE

// GAVER & GIVERTJENESTE
Givertjeneste er sentral for finansiering av arbeidet vårt.
Vi har ved utgangen av 2015 totalt 82 familier og enkeltpersoner som er med i fast
givertjeneste.
De siste årene har vi ikke hatt kollekt til kyrkjelydsarbeidet. Av det som blir gitt, har
kr 125.761 gått til stiftelsen, kr 195.890 til misjonsprosjektet i Ukraina mens resten,
kr 152.634 har gått til andre misjonsorganisasjoner.

1 904 685,-

offer

1 881 280,-

GIVERTJENESTE

Gudstjeneste

+4%
OFFERGAVER

-5%
2015

2014

2015

MISJONSPROSJEKT // UKRAINA
I januar 2015 arrangerte vi tur til Uzhgorod hvor også daglig leder og prest og enkelte
soknerådsmedlemmer fra FOK deltok. Dette bidro til økt kunnskap om arbeidet og de
aktuelle behov og utfordringer tilknyttet misjonsprosjektet vårt.
I mars 2015 nådde vi innsamlingsmålet på kr 220.000 til grunnarbeider for en ny leirplass i Kamenitsa, en mil nordøst for Uzhgorod. Andel innsamlet i 2015 er kr 31.000.
Leirstedet er ferdig utvendig og har planlagt åpning juni 2016 forutsatt at innvendige
arbeider kan ferdigstilles. Vi/FOK arbeider nå med planer for å delta på åpningsfest
og samtidig delta med ungdommer som ledere til første leir.
Fra april 2015 er det samla inn kr 188.000 til dekning av lønn mv i to år til to nyansatte
hjelpearbeidere tilknyttet House of Mercy sitt arbeid, samt et igangsatt to-årig opplæringsprogram for pastorer i romalandsbyer. De to tiltakene koster totalt kr 280.000
for to år og er vår forpliktelse og nye innsamlingsmål.
I gudstjenesten 30.8 deltok det barn og voksne fra House of Mercy, Uzhgorod. Etter
gudstjenesten arrangerte vi grillfest. Grillmat, aktiviteter/misjonsløp, flott vær og bra
oppslutning, gav god stemning og kr 55.000 til prosjektet.
Noen onsdager tar vi imot klær til Ukraina ”Nere” i kirka. For denne og annen
informasjon viser vi til vår nye «spalte» på FOK sin nettside.
Leder for prosjektstyret første halvår var Karl Inge Lygre som da gikk ut av styret.
Vi takker for hans gode innsats. Andre halvår var Geir Brådland leder. Gunn og Svein
Tore Åtland ivaretar kommunikasjonen med KPK Ukraina, Kleppe og House of Mercy,
Uzhgorod. Nye medlemmer i styret er Tor Arne Laland og Viktor Klippen.

// VISJON
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Vi vil sjå menneske
koma til tru på Jesus
og bli frimodige
etterfølgarar.
- VISJON

2015

Å fylja Jesus er å leva i spenninga mellom det fullkomne og det jordiske,
mellom det å gleda seg over at noko nytt spirer fram og samtidig erkjenna
at vi kunne nådd lengre om vi hadde brukt betre dei moglegheitene Gud
har gitt oss. Eg vil takka alle i stab og alle uløna medarbeidarar for alt
de har gjort i 2015 for å gjera Jesus kjent i bygda vår. Det er ikkje noko
som gler meg meir enn å kjenna at vi står i saman i ei teneste der vi deler
visjonen om at menneske skal kome til tru på Jesus. Det opplever eg ofte
når eg kjem tidleg til gudsteneste og møter alle menneska som er levande
engasjerte i at det skal bli ei god gudsteneste der barn og vaksne får
erfara Guds nærvær og nåde. Det same opplever eg når eg les i
årsmeldinga om alt det gode Gud gjer i Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Det
byggjer fellesskapet mellom oss.
I likninga om det store gjestebodet lærer vi at sjølv etter at tenaren hadde
gjort alt for å invitere gjester, er det enno rom til fleire. Slik er det framleis,
det er ennå ledige plassar i Guds store gjestebod og vi kan med frimod
gå ut og invitera til fellesskap og vennskap. Det er ennå ledige plassar i
gudstenesta, i cellegruppa, huskyrkja, i barnegruppa, i tenester og i andre
grupper i kyrkjelyden. Du er velkommen!
Jon Lende - Leder av soknerådet

Les om hva som skjer i 2016 på

FOK.no

FRØYLAND & ORSTAD KYRKJE

TROSOPPLÆRING I FRØYLAND OG
ORSTAD KYRKJELYD
Mål, grunnlag og organisering
Hovedmål for trosopplæringen
"Godt skodd" er navnet på Frøyland og Orstad kyrkje sin trosopplæringsplan. Trosopplæringen skal utruste barn
og unge med kjennskap til den kristne tro og den treenige Gud. De skal få bli kjent med trospraksiser som kan bli
en naturlig del av deres hverdag, og som bidrar til at de får en slitesterk tro som tåler overgangen til ungdoms- og
voksenliv.
I dåpen forplikter foreldre og faddere seg til å oppdra barnet i den kristne tro og tradisjon.Trosopplæringen skal
styrke familiene og hjemmet med kunnskap og gode verktøy til hjelp og støtte i den kristne oppdragelsen.
Grunnlag og særpreg
Menighetens visjon er " Vi vil se mennesker komme til tro på Jesus og bli frimodige etterfølgere". Sentrale verdiar
som forteller om hvordan vi vil være som menighet er : Utrustende, Tilbedende, Evangeliserende, Inkluderende
og Tjenende. Helt fra oppstarten av menigheten i 1994 har det vært fokusert på å legge til rette gudstjenester slik
at det var lettest mulig for kirkeuvante å bli med.
Selv om menigheten var 20 år i 2014 er Frøyland og Orstad et forholdsvis nytt sokn. Ny kirke ble vigslet i slutten
av 2008. De to bygdeområdene Frøyland og Orstad ligger i hver sin kommune, og slik sett har kirken også et
særpreg ved at den er oppført i samarbeid mellom to fellesråd i hhv Klepp og Time kommune. Det er barne –
og ungdomsskole både på Frøyland og Orstad. Det er et område i stor vekst, og mange unge familier etablerer
seg i området og søker til kirken. Kirken er plassert på Orstad nær skolen i Klepp sokn og nær kommunegrensen,
fordi her var det regulert inn tomt for kirke. En må derfor være bevisst på hvordan tilretteleggingen skjer for de
som hører til Frøyland skolekrets.
Det voksne menighetsfellesskapet skal være inkluderende for alle, men form og innhold på gudstjenesten er
spisset inn mot ca aldersgruppe 25-40. Grunnen til dette fokuset er at det er foreldregenerasjonen med barn og
ungdom som binder sammen de andre generasjonene. Det finnes en naturlighet hos dem til å strekke seg etter
neste generasjon fordi de skal ivareta deres behov, samtidig som det også er naturlig å ta med den eldre
generasjonen. De har også gjerne et nettverk med andre foreldre og kan invitere flere med i fellesskapet.
Det er et klart mål at det skal være enkelt for familier å delta.
Det har helt fra starten vært et stort innslag av mangfoldig frivillig innsats og givertjeneste. Det ble opprettet en
stiftelse for å reise kirkebygget, og denne har ansvar for ferdigstillelse av bygget og gjennomføring av
arrangement og utleie. Hele 1/3 av de totale kostnadene ved kirkebygget ble dekket av dugnad og innsamlede
midler.
Mange av de unge familiene som bor i bygda er tilflyttere, og de arbeider utenfor kommunene. Vi ønsker å
etablere tiltak som tar hensyn til dette, og er forsøkt lagt til tidsrom som kan være til hjelp i en travel hverdag.
Det har helt fra starten av menigheten vært en sterk vektlegging av arbeid i smågrupper - huskirker, cellegrupper
og interessefellesskap i tillegg til det store felleskapet i menigheten. Vi er en menighet av grupper, ikke med

grupper. Dette preger også hvordan vi organiserer arbeidet for barn og unge.
Organisering, rammer og ansvar
Trosopplæringsleder vil planlegge tiltak i samarbeid med trosopplæringsutvalg, ungdomspastor, barnepastor,
musikalsk leder, ettåring og sokneprest. Gjennomføring av tiltakene forutsetter en stor del av frivillig innsats fra
foreldre, sokneråd og barne- og ungdomsledere. Ansvarlig for tiltaket vil variere alt etter målgruppen og tiltaket.
Trosopplæringsleder har ansvar for å bygge opp plan (herunder budsjett og økonomi for denne) rekruttere og
følge opp frivillige og lede arbeidet i trosopplæringsutvalget.
De bevilgede midlene pr 2015 rekker til 30% trosopplæringsleder og ca 25% som kan fordeles på øvrige
stillinger. Dette fører til at en stor del av tiltakene må utføres av frivillige som allerede gjør en stor innsats i det
kontinuerlige barnearbeidet i menigheten. Hoveddelen av stillingene i stab dekkes av givertjeneste. Av totalt 4
årsverk faste stillinger ( utenom sokneprest ) , blir 2,5 årsverk dekket av givertjeneste.

Sentrale dimensjoner
Samarbeid med hjemmet og familien
Vi ønsker et tett samarbeid med foreldre og foresatte, siden hjemmet har avgjørende betydning for barnet og
dets forhold til tro.
Det er et mål at vi underveis i opplæringen tenker tilbud til foreldrene parallelt med tilbud til barna. Målet er at
foreldrene kan være med å forsterke den opplæringen som kirken gir og motsatt.
Foreldre vil allerede i dåpskurset får utdelt en plan over trosopplæringstiltakene som deres barn vil bli tilbudt fra 018 år.
Gaver/materiell som deles ut ifm med tiltak er forsøkt utformet på en måte som kan brukes hjemme.
Vi ønsker å informere , introdusere og inkludere foreldre/foresatte i trosopplæringen og gjennomføringen av
tiltakene.
Aktuelle tilbud til foreldre/foresatte:
• "Ta med hjem" - ressurser
• Fem kjærlighetsspråk
• Foreldreskolen - 5 kurskvelder – DVD med undervisning
Barn og unges medvirkning
Vi vil at barn og unge skal kjenne tilhørighet til kirka og troen som blir formidlet. Vi ønsker at de skal delta på ulike
måter.
Det kan være ulike oppgaver i gudstjenesten, særlig der gudstjenesten er en integrert del av tiltaket som f.eks.
Lys våken. Barn kan lese tekst, tenne lys, fremføre dans, drama og sang, vise bilder og film osv. Ungdommer
deltar i konfirmantgudstjenester med blant annet lovsang, lyd og teknikk. Barn opptrer som jungeldyr (maskot) i
gudstjenesten.
Barn og unge kan være hjelpeledere i Jungelgjengen (menigheten sin søndagskole). De kan få opplæring i dette
på SLUSH-kurs og bli fulgt opp videre av voksne ledere i Jungelgjengen. SLUSH-kurset er med på å gi barna
innsikt i hva de trives med og hvilke intelligenser som preger dem.
Det er viktig at barn og unge får delta med lyst slik at det blir en god opplevelse for dem, og at de får delta med
det de liker. Noen liker å vise seg fram, andre liker å ha en mindre fremtredende rolle. Det er også viktig at de
deltar der det er naturlig og hensiktsmessig.

Etter konfirmasjonen har vi et ledertreningsopplegg kalt K2- der en del av dette er å være medledere på tiltak for
yngre. Ungdommene har en sentral rolle og medvirkning i FOKUS - ungdomsmøtene på fredagskvelder.
Vi ønsker at barn, unge og foreldre/foresatte samt lederne skal få mulighet til å evaluere tiltakene i etterkant, og på
denne måten påvirke tilbudene i trosopplæringsplanen. Vi vil at planen skal være levende, med mulighet for
jevnlig evaluering og redigering.
Inkludering og tilrettelegging
Frøyland og Orstad kyrkje er universelt utformet og er godt tilrettelagt for funksjonshemmede. Kirken mottok
tilgjengelighetsprisen i 2009.
Ved alle breddetiltak vil foreldre ved påmelding bli oppfordret til å melde fra med påmelding om barnet har behov
for spesiell oppfølging under arrangementet. Det blir tydeliggjort i invitasjonene at alle er velkomne uansett
funksjonsnivå.
Avhengig av grad av funksjonshemning vil det bli tilrettelagt for deltagelse etter dialog med foreldrene/foresatte.
Kirken har ikke dedikerte spesialutdannede ressurser til å delta under arrangementene, men i de tilfellene barnet
har rett på spesiell tilrettelegging via kommunen kan det være aktuelt å få med de som allerede kjenner barnet
godt.
Diakonen kan bistå med generell veiledning.
Ved alle arrangement med servering av mat blir det laget glutenfrie varianter, og det skal være lett tilgjengelig
innholdsdeklarasjoner på det som blir servert.
Gudstjenester
Vi ønsker at barn og unge skal bli godt kjent med gudstjenesten for å kunne føle seg trygge og hjemme i den. I
ny grunnordning for gudstjenester i FOK er det lagt til rette for at en av gudstjenestene i måneden vil være en del
av trosopplæringsplanen. I denne kan det enten velges tema som setter fokus på trosopplæringsarbeidet, eller
den er integrert del av et tiltak for ulike aldersgrupper.
Det er et mål når barna involveres i elementer i gudstjenesten at det er på deres premisser og med formål om at
de skal kjenne at deres bidrag er viktig. I tillegg er dette en god måte å få grundig innlært hva dette elementet
betyr. Barna får være med der det er naturlig, og det er viktig at de har lyst til å bidra.
I de fleste tilfeller vil vi fremdeles holde på et oppsett som gjør at barna er med på den første delen av
gudstjenesten, og deretter har eget gruppeopplegg for tiltaket eller er sammen med de faste aldersinndelte
gruppene på jungelgjengen.
Vi har linket tiltak til disse gudstjenestene :
* Dåpsgudstjeneste
* Utdeling av Skattekiste
* Utdeling av 4-årsbok
* Førsteklasses gudstjeneste
* SAFARI deltar jevnlig på gudstjenester
* Lys Våken gudstjeneste
* I konfirmasjonstiden : Presentasjonsgudstjeneste, samtalegudstjeneste og selve konfirmasjonen
* UANZ med gudstjeneste

Diakoni
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste.
Vi ønsker at diakoni skal gjennomsyre arbeidet vårt også i tiltakene på ulike alderstrinn.
Dette ønsker vi å få til gjennom temaer vi tar opp, fokus og oppfølging på fellesskap i arbeidet, og med et fokus
på miljø og mennesker i nød. Barna skal få være med å bidra til ulike prosjekter både lokalt og globalt.

Gjennom samarbeid med diakoniutvalget Livspust vil vi også involvere barna i ulike lokale tiltak.
Lysvåken er et av tiltakene som har en sterk diakonal profil. Her blir barna gjort bevisste på å være gode
medmennesker både for de som lever nær oss, og de som er langt bort.
Samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner
Det finnes gode muligheter for samarbeid med andre organisasjoner.
Menigheten har i en årrekke benyttet opplæringsmateriell fra SØNDAGSSKOLEN Norge

(SN). SN tilbyr aktiv

oppfølging i form av seminarer og konferanser.
Flere organisasjoner har lokallag i nærområdet som er interessert i samarbeid der fellessamlinger og -aktiviteter
inngår. Vi tror det vil øke interessen for trosopplæring og gi muligheter for å knytte nye kontakter for både ledere
og barn/unge. Dette gjelder bl.a. KFUM/K - speiderne og KRIK, men også skolekorpset.
Kommunikasjonsarbeid
Kommunikasjon
Et overordnet mål med kommunikasjonsarbeidet er å gjøre trosopplæringsplanen kjent for alle som sokner til
menigheten. Vi tilpasser informasjonens omfang og innretning til aldersgruppen vi henvender oss til.Vi vil bruke
naturlige "treffpunkt", som dåpskurs og utdeling av bibel til 4-åringene etc, til å informere målgruppen om andre
aktuelle tiltak i planen.Generell informasjon om planen gis gjennom menighetens jevnlige nyhetsbrev som
distribueres elektronisk til alle som har en frivillig tjeneste i menigheten, og andre.
Vi vil også informere og gi eierskap til planen hos gudstjenestedeltagerne under kunngjøringene på
gudstjenester. Det er blant disse vi henter og motiverer mange til tjeneste i de mangfoldige oppgavene en slik
plan medfører.Egen folder med oversikt og informasjon om tiltakene er tilgjengelig i kirkens infostand.Lokalavisen
er generelt positiv til kirkelivet. Vi vil invitere avisen til å lage stoff om ulike tiltak i planen.Vi har god kontakt med
skoler og barnehager og de er behjelpelige med å formidle informasjon til barn på ulike klassetrinn og deres
foresatte.
Vi vil benytte e-post i kommunikasjonen med foreldrene. For å sikre at vi når hele bredden av de døpte vil vi
enkelte ganger bruke brev i posten for invitasjoner til tiltak. Vi bruker menighetens egen hjemmeside som
informasjonskanal. Enkelte av tiltakene har egne sider som brukes aktivt og oppleves “nær” av brukerne. Vi
ønsker å bruke nettsider som har oversiktlige og funksjonelle grensesnitt for tilbakemeldinger, påmeldinger osv.
For invitasjoner til ungdom over konfirmasjonsalder vil vi primært benytte brev til invitasjoner, og supplere med
informasjon og invitasjon til arrangementer på sosiale medier. E –post vil også bli benyttet der vi har fullstendige
adresselister. SMS blir primært benyttet til enkle påminnelser og enkle forespørsler.
Musikk og kultur
Menigheten har egne lovsangsteam både på gudstjenestene og ungdomsmøtene. Det har vært en tankegang at
musikken som blir brukt i gudstjenestene skal gjenspeile alle deltakerne. Det har vært et mål å bruke både salmer,

bedehussanger, nyere og eldre lovsang og barnesanger. Musikk er identitet, og vi ønsker å møte barna. Barn og
unge er med å synger sammen med lovsangsteam i gudstjenesten, de er f.eks. ofte med å synger til dåpsbarna
Vi har et musikktilbud for hele familien annen hver tirsdag i kirka som heter safari. Safari er delt i 4 aldersgrupper,
safari leik for 2-4 år, safari kids for 4 år - 1. kl., safari sang for 2.-4.kl og safari soulchildren fra 5.-7.kl. For
øyeblikket er det også en jembe/trommegruppe for førskolegutter og dans for 3.klasse. Safari deltar på
gudstjenester og opptrer på noen andre arrangement.
Vi har babysang annen hver torsdag.
Vi har mye vakker kunst og symbolikk i kirka som vi ønsker å formidle til ungene.
Vi har ideer om å la barna uttrykke seg gjennom maling og andre kunstuttrykk.
Misjon
Vi ønsker at barn og unge skal få bli sterkt involvert i menighetens misjonsprosjekter. Vi ønsker å bevisstgjøre de
på hva misjon er, både lokalt og globalt. I tillegg ønsker vi å gi de en mulighet til å bidra gjennom ulike tiltak som
søndagsskole, S-klubb, lysvåken og ungdomskonferansen Uanz.
Vi ønsker også å skape en bevisstgjøring på at misjon er toveiskommunikasjon. Våre barn og unge kan få lov til å
gi/lære bort noe til andre, men at de også kan få lov til å lære/få noe selv i møte med andre barn og unge.
Menigheten har et misjonsprosjekt i Ukraina. Dette er i tett samarbeid med KPK Ukraina og barnehjemmet House
of Mercy. Det er også engasjerte frivillige i menigheten som driver MaMa's Children center på Filippinene. Dette
gir gode arenaer der barn kan bli kjent med og hjelpe barn og voksne utenfor våre landegrenser.
Misjon er et viktig fokus i Lys Våken.
Misjon, og det å være sendt vil være en viktig dimensjon som gjennomsyrer FOKUS - ungdomsarbeidet.
Tverrfaglig samarbeid
Det vil være en stor grad av tverrfaglig samarbeid i stab for å få gjennomført tiltakene.
Alt etter aldersgruppe og innhold i tiltaket vil sokneprest, ungdomspastor, barnepastor , musikalsk leder
,trosopplæringsleder eller en frivillig være ansvarlig for gjennomføring.
Det skal utarbeides et eget årshjul for trosopplæringen som blir fast punkt på agendaen på stabsmøter og
soknerådsmøter.
Trosopplæringsleder vil opprette faste samarbeidsmøter med de andre trosopplæringsmedarbeider ved Klepp
kyrkjelige fellesråd.
Frivillig medarbeiderskap
Vi er avhengig av en stor grad av frivillighet både for å få gjennomført kontinuerlig arbeid og breddetiltakene. Det
er viktig med variasjon i både tjenester og hyppigheten av tjeneste.
Det er viktig å legge til rette for de frivillige slik at det er enkelt å finne ut når en skal bidra og hva oppgavene er.
Det er viktig å verdsette innsatsen til hver enkelt med bla samlinger for inspirasjon. god informasjon og opplæring
der det er naturlig.

Andre måter å verdsette de frivillige på er å være bevisst utforming av henvendelsene som gjøres, samt ha en
bevisst holdning til bruk av den enkeltes gaver og utrustning.
Til enhver tid skal det finnes et oppdatert organisasjonskart over de frivillige og kontaktinfo for dem slik at hver
enkelt kan ha oversikt på hvem som er ansvarlig for de ulike tilbudene og hvordan de kan kontaktes.
Det er et mål å legge til rette for utrusting og opplæring av frivillige slik at hver enkelt får være med der de er
gode, og på det de trives med. Hver enkelt av oss er helt unike, og Bibelen oppmuntrer oss til å tjene hverandre,
hver med den nådegaven han har fått. Vi ønsker å legge til rette for at folk i menigheten kan få hjelp til å finne det
stedet de ønsker å ha tjeneste ved bla jevnlig gjennomføring av nådegavekurs.
Staben arrangerer fest for alle frivillige medarbeidere hvert andre år.

Tiltak
Antall aktive tiltak:
23
Totalt antall timer:
325

Babysang

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
0-1
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Etablere et samarbeid mellom hjem og menighet
Å være en møteplass og nettverksbyggende arena
Motivere til trosopplæring i hjemmet – lære sanger, bønner og velsignelser de kan bruke hjemme.
Gi et positivt gudsbilde

Omfang
16 Samlinger/samvær
16 Totalt antall timer

Ansvarlig
Frivillige , evt innleide med spesiell musikalsk komptetanse
Kommentarer
Babysang
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Være en arena for fellesskap og samtale for foreldrene
Fremme opplevelsen av egenverdi, og legge til rette for at foreldre og barn skal kunne kjenne seg sett, elsket og
holdt oppe ved Guds kjærlighet.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Kristne sanger: ”Guds kjærlighet er rundt om meg”,” Nederst sitter tærne”,” Min båt er så liten”,” Må Gud velsigna
deg”, ”Velsign oss Gud Fader”.
Andre sanger, rim og regler om kroppen og hvordan vi kan bruke den, om at de er elska og unike.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge og lytte til sanger med kristent innhold.
Velsignelse og bønn.
Arbeidsmåter
Sang, regler, cd, bevegelse, dans, pledd å vugge i, sjal å se på, bobler, instrumenter, hånddukke. Bruker CD'ene
Bom Chicka Bom og Gynge littegrann

Dåpskurs og dåp

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
0-1
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Dette er for foreldrene slik at de kan :
Bli kjent med andre foreldre og skape et godt møtepunkt mellom kirken og hjemmet.
Få informasjon om trosopplæringen til kirka.
Bli bevist hva en lover under dåpen, og hva dåpen er.
Reflektere om tro og om hvilket gudsbilde de ønsker å formidle til barna.

Omfang
2 Samlinger/samvær
4 Totalt antall timer

Ansvarlig
Sokneprest
Kommentarer
Ett kveldskurs med undervisning og informasjon, etterfølgt av samtale og refleksjon i grupper.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Snakke med foreldre/foresatte om deres tro og forhold til kirken og hva de formidler videre til barna sine.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Dåpsbefalingen
Dåpsliturgi
Jesus og barna
Trosvedkjenningen
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn for og med barnet
Delta i dåpshandlingen
Arbeidsmåter
Forelesing, gruppesamtale.
Til hjemmet: Informasjon om dåpen, informasjonsbrosjyre om "Godt skodd" (den lokale trusopplæringsplanen),
invitasjon til babysang, Willow Creek sin nøkkelinformasjon om spedbarns utvikling.

Småbarnssang

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
1-2
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Å være en møteplass og nettverksbyggende arena.
Motivere til trosopplæring i hjemmet – lære sanger, bønner og velsignelser de kan bruke hjemme.
Utvikle sangglede og musikalitet.
Gi et positivt gudsbilde.

Omfang
4 Samlinger/samvær
4 Totalt antall timer

Ansvarlig
Frivillige
Kommentarer
Vi inviterer 1 og 2-åringer til sangsamlinger som en naturlig fortsettelse av babysang og som et godt startpunkt for
videre deltagelse i SAFARI som er vårt barnekorarbeid. Vi vil invitere til spesielt til to samlinger, som enten er på
dagtid før babysang eller på ettermiddagstid før safari, Vi håper denne valgfriheten vil få flere til å komme. Vi
inviterer via brev i posten.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Være en arena for fellesskap og samtale.
Tilby et kristent nettverk.
Fremme opplevelsen av egenverdi, og legge til rette for at foreldre og barn skal kunne kjenne seg sett, elska og
holdt oppe ved Guds kjærlighet.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Kristne sanger som ”Når det stormer”, ”Min båt er så liten”, ”Jesus elsker alle barna”, ”Vår Gud er så stor”, ”Hvem
har skapt alle blomstene”. Andre sanger, rim og regler om dyr og mennesker, naturen og jorda.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge og lytte til sanger med kristent innhold.
Velsignelse og bønn (bla. bordbønn)
Arbeidsmåter
Sang, regler , cd, bevegelse, bobler, instrumenter, sjal å ligge under/veive med, lys å samles rundt.
Til hjemmet: Willow Creek sin nøkkelinformasjon om 1-åringers og 2-åringers utvikling sendes pr post eller deles
ut ved oppmøte.

Safari
Aldersgruppe
1-10
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Skape fellesskap for barn og familier i menigheten og lokalmiljøet.
Styrke tilhørselen til kirka.
Bli kjent med Jesus.
Utikle sangglede og musikalitet.

Omfang
45 Samlinger/samvær
45 Totalt antall timer

Frøyland og Orstad

Ansvarlig
Frivillige
Kommentarer
SAFARI er kyrkja sitt musikalske tilbud for barn med kor, dans og bandgrupper. Det er flere grupper: SafariLEIK
1-3 år,SafariSANG 4 år -1.trinn, SafariGOSPEL 2.-4.trinn, SafariDANS, en bandgruppe og en trommegruppe.
Samlingene innledes med en fellesdel med andakt avsluttes med kveldsmat. Foreldrene kan være tilstede under
øvingen og det er også tilbud om kafè med gratis kaffe/te og aviser underveis.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Oppleve å være sett, verdifull og elska.
Oppleve å høre til Gud og føle seg hjemme i kirka.
Vennskap og felleskap.
Arbeide med selvbilde og identitet, selvstendighet og tilhørighet.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bibelvers med melodi: Den gyldne regel (Matt.7.12), Velsignelsen (4 mos 6,22-27) og flere.
Sanger: Takk min Gud for at jeg er til, at du har skapt meg slik som jeg er og andre.
3-delt syklus med disse temaene:
Første del: Jesu møte med mennesker
Jesus metter 5000 (Joh 6, 1-35)
Jesus går på vannet (Joh 6,1-35)
Jesus vekker opp enkens sønn i Nain (Luk 7,11-17)
Jesus hos Martha og Maria (Luk 10,38-42)
Andre del: Guds løfter
Guds barn (Joh 1,9-12)
Jesus er veien, sannheten og livet (Joh 14,6)
Be så skal du få (Matt 7,7)
Vær modig og sterk (Josva 1,9)
Tredje del: Troshelter
Abraham (1 mos 12,1-3)
Moses (2 mos 2,23-3,15; 4,10-16)
Samuel i tempelet (1 sam 3)
David
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge
Be
Høre bibelhistorier
Være en venn/leke sammen
Bordvers
Lære bibelvers på melodi
Delta i gudstjenester
Arbeidsmåter
Korsang i større og mindre grupper, storkonserter med kjente kristne barneartister/grupper, minimusikal med

drama.

Skattkista

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
3
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med kirka som bygg og menighet.
Delta på gudstjeneste med egen samling for 3-åringene.
Få noe konkret som kan brukes som trosopplæring hjemme.
Kjenne seg skapt og elska av Gud.

Omfang
1 Samlinger/samvær
2 Totalt antall timer

Ansvarlig
barnepastor og frivillige
Kommentarer
Vi inviterer spesielt 3-åringene til å komme på gudstjeneste. De får bli med på en felles del først, og går deretter
ut for å ha sin egen samling med sang, musikk og fortelling. De får utdelt skattkister med innhold som kan være til
hjelp og glede i hjemmet: En cd med kristne barnesanger, et fint kort med motiv som minner om det samlingen
har handlet om, diverse informasjon med link til jungelgjengen som er vår søndagsskole.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Selvbilde - å se seg som skapt unik i Guds bilde og elska av han.
Gud som har har skapt verda, og som fortsatt skaper, passer på.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Skapelsesfortellingen (1.Mos.1, 1-3)
Første trusartikkel.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Forbønn, velsignelse, synge sanger, danse, høre fortelling.
Arbeidsmåter
Sang, regler, dans, lek.
Til hjemmet: Skattkiste med CD, kort, invitasjon til jungelgjeng (søndagsskole) og Willow Creek Norge sin
nøkkelinformasjon om 3-åringens utvikling.
Vedlegg:
Bilde fra oddny til skatteskista.jpg
(/Files?fileID=7155cdc2-d12b-4124-a629-6edc4ba7d522)
Invitasjon skattekiste.pub
(/Files?fileID=e990d06c-68aa-457a-aedb-1a3462af66af)
Presentasjon skattkiste.pptx
(/Files?fileID=2df6ac40-dfdb-4845-9b20-fb3305f23b90)

HalloVenn

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
3-10
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Sette fokus på vennskap og det å være en god venn og samtidig lage et positivt alternativ til Halloween-feiring.
Alle skal få kjennskap til den gyldne regel.

Omfang
1 Samlinger/samvær
2 Totalt antall timer

Ansvarlig
En cellegruppe i menigheten er arrangementskomite
Kommentarer
HalloVenn er det største og bredeste lavterskel- tiltaket vi har for barn i denne aldersgruppen.
Vi hadde et stort innslag av frivillige som hjalp til ved dette arrangementet. Totalt ca 84 personer, derav 33 i
aldersgruppen 11-14 år.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Vi setter fokus på vennskap og lager en stor fest for barna rundt dette temaet.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi har bevisst valgt å holde dette arrangementet i kirkebygget. I gjennomføringen bruker vi alle rom i kirken, og
foreldre og barn får gjøre seg kjent med hele bygget. På denne måten tror vi at det vil være lettere for dem som
ikke ofte går på gudstjeneste å føle seg kjent og hjemme der.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Temaet for festen er "Den gyldne regel". Denne er trykket på informasjonsmateriale og effekter som deles ut til
barna. Vi ønsker at barna skal forstå denne som en god regel i alle relasjoner.
Arbeidsmåter
Vi har et godt samarbeid med skoler og barnehager, og får levert ut invitasjonsflyers til alle på relevante
alderstrinn.
Alle som kommer er med på en kort samling i kirkerommet i starten av arrangementet. Der har vi fokus på
vennskap og velger sanger og en kort appell som understreker dette.
Til hjemmet : Vi vil ha som mål at alle som kommer får noe de kan ta med hjem med den gylne regel på ,
armbånd eller trykte kort.
Vedlegg:
Velkomstfolder.pdf
(/Files?fileID=fb9654a1-299a-4697-b0c6-3a3f2725af8c)

Barnebibel til 4-åringene
Aldersgruppe

Frøyland og Orstad

4-4
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med kirka som bygg og menighet.
Bli kjent med barnebibelen og en eller flere av fortellingene der.
Oppleve at Jesus er min venn.

Omfang
2 Samlinger/samvær
4 Totalt antall timer

Ansvarlig
Barnepastor
Kommentarer
Todelt opplegg: Kirkebesøk med utforsking av kirkerommet og samling + gudstjeneste med utdeling av
barnebibel til 4-åringene. Vi tror det kan være positivt for barna og foreldrene å bli kjent med bygget og noen
voksne fra kirka før selve gudstjenesten. Slik får vi mer tid og bedre kontakt, og vi kan formidle til de voksne om
tro i hjemmet. Vi kan dele gruppa i to og vi kan lage rom for direkte formidling til de voksne mens barna er opptatt
med sitt. På selve gudstjeneste er barna med på en felles del i starten før de går ut til eget opplegg. Vi vil gi
foreldrene anledning til å skrive en hilsen i barnebibelen og til å lese for sitt barn der og da.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Språk for tro: Både bibelen og kirka forteller oss om Jesus. Lignelsene handler om livsmestring.
Rom for store spørsmål: Lytte til spørsmål og gi ærlige svar og forsikre om Guds kjærlighet. Barna utvikler større
grad for selvstendighet og har et sterkere behov for å mestre livets mange utfordringer.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
1.trosartikkel: Gud skaper mennesket, himmelen og jorda.
2.trosartikkel: Jesus møter og elsker menneskene.
Sakramentene: Korsmerket i dåpen og i hverdagen.
Tekster fra bibelen som kan brukes:
Skapelsen (1. Mos 1-2)
Jesus tar imot barna (Mark 10, 13-16)
Jesus underviser på et fjell (Luk 6, 17-23; 12, 22-31)
Den gode gjeteren (Joh 10, 1-16)
Sauen som vart funnen/den bortkomne sauen (Luk 15, 1-7)
En far som venta/den bortkomne sonen (Luk 15,11-32)
Sakkeus (Luk 19, 1-10)
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn, gudstjeneste, bibellesing/fortelling, sang, velsignelse.
Arbeidsmåter
Lek, gjemsel, utforsking, samling, bibelfortelling, sang.
Til hjemmet: Vi gir en flott Barnebibel som de kan lese i hjemme og et bokmerke med en bønn de kan be
sammen. Vi deler ut Willow Creek Norge sitt ark med nøkkelinformasjon om 4-5 åringens utvikling.
Vedlegg:

Bilde 4-årsbok.PNG
(/Files?fileID=45e11b40-4b48-4bca-89f5-16f77c4e5b67)
Bønner 4-årsutdeling.docx
(/Files?fileID=9b50c86d-0bab-41d7-8cfd-29abc771809d)
Evaluering.docx
(/Files?fileID=ddbff13e-315b-4679-ade2-1cbe07916bdf)
Ferdig invitasjon 2014.docx
(/Files?fileID=794e519f-45bc-47ba-92e1-9a233f03c460)
samling.docx
(/Files?fileID=3588b297-287c-4f9d-a435-b2404cd5fae2)
sauen som gikk seg bort.pptx
(/Files?fileID=d653ffbb-9a9b-43db-af9a-44dfd8855da2)
Velkomst lapp.docx
(/Files?fileID=b8a5a44d-790f-497e-8345-81e302fe6c10)

Julevandring

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
5-5
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med juleevangeliet.
Bli kjent med kirkebygget.

Omfang
1 Samlinger/samvær
1 Totalt antall timer

Ansvarlig
Barnepastor og frivillige.
Kommentarer
Barna blir møtt keiser Augustus som leder dem i en vandring mot Betlehem og Jesusbarnet. Underveis blir det
sang, drama og utdeling av roller til barna: vismenn, engler, gjetere, Josef og Maria. Engelen Gabriel er også med
og leder barna.
Barna blir invitert både via barnehagen og med direkte invitasjon til hjemmet for de som ikke går i barnehage.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Å være gjest. Å kle seg ut og være i rolle, lytte og ta imot beskjeder, opptre for/sammen med andre.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Juleevangeliet (Luk.2,1-20)
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Synge julesanger.
Arbeidsmåter
Drama, rollespill, sang.

Barrabassamling

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
6-6
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med kirka som bygg og fritidsarena.
Bli kjent med påskens budskap.

Omfang
1 Samlinger/samvær
2 Totalt antall timer

Ansvarlig
Barnepastor
Kommentarer
Barrabassamling for 6-åringer (siste år i barnehagen). Først en samling med sang, bønn og historien om
Barrabas, en PowerPoint om påskeforellingen, fortalt gjennom duplofigurer. Så en formingsaktivitet etterfølgt av
leting etter påskeegg og utdeling av Barrabasbok. Enkel servering og mulighet for foreldre til å sitte tilbaketrukket.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Skapt, elska og holdt oppe ved Guds kjærlighet.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Den andre trusartikkelen: Jesu død og oppstandelse. Forsoning og frelse.
Påske: Matteus 27, Markus 15, Lukas 23 og Johannes 18.
Bibelvers: Johannes 3.16, og Johannes 14,6.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn og sang.
Arbeidsmåter
Samling, lek og aktivitet.
Til hjemmet: Barabbasbok og Willow Creek sin nøkkelinformasjon om førskole- og førsteklassingers utvikling.
Invitasjon til å begynne på S-klubben og Snøklokka.

Førsteklasses dåpskule
Aldersgruppe
7-7
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli kjent med Gud og lære å stole på han.
Bli oppmerksomme på at de er døpt og hva det betyr.
Bli sett og hørt av andre barn og voksne.
Skape rom for undring og samtale.

Frøyland og Orstad

Omfang
6 Samlinger/samvær
9 Totalt antall timer

Ansvarlig
Barnepastor
Kommentarer
Samlinger i SFO-tiden våren i første klasse.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Sentrale dimensjoner i menneskelivet: å være grei mot andre, å være ensom og redd, vennskap og tilgivelse, å
miste noen.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Gud har skapt mennesket, himmelen og jorda. (1.mos 1)
Sakkeus (Luk 19,1-10)
Juleevangeliet (Luk 2, 1-20)
Nattverden (Luk 22, 14-20)
Himmelen ( Åp 21,4)
Pinsedag (Apg 2, 1-4)
Dåpsbefalingen (Matt. 28,16-20)
Jesus tar imot barna ( Mark 10,13-16)
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Lære om bønn og lære å be, for eksempel bordbønn, stille bønn, fri bønn og faste bønner.
Synge sanger: ”Jeg blir så glad når jeg ser deg”, ”Å du som metter liten fugl” og ”Jeg folder mine hender små”.
Lære den gyldne regelen og bruke den i hverdagen.
Arbeidsmåter
Høgtlesning og fortelling fra boka ”Tre i et tre” og samtaler, leker og aktiviteter knyttet til handlingen. Opplegget
har som byggesteiner de fire ordene se, gjøre, høre og smake. Hver samling har et fast mønster.
Lekse/informasjon til foresatte.
Fra 13.30 -15.00 i SFO-tiden. For elever på Frøyland vil samlingene bli holdt på Frøyland forsamlingshus.
Til hjemmet: Utdeling av boka "Tre i et tre" og Willow Creek Norge sin nøkkelinformasjon om andre- og
tredjeklassingers utvikling.

Tårnagentdager
Aldersgruppe
9-9
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Skape refleksjon rundt egen plass i fellesskapet og hva jeg kan bidra med.
Løse oppdrag og mysterier gjennom utforsking av kirkehus og bibelfortellinger.
At oppdragene skal gi positive ringvirkninger for andre enn dem selv.
Å knytte bibelfortellingene konkret til handling og 7-8åringenes hverdag.

Frøyland og Orstad

Omfang
2 Samlinger/samvær
10 Totalt antall timer

Ansvarlig
Barnepastor og frivillige
Kommentarer
Tårnagentdager i begynnelsen av sommerferien for 9-åringer.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Å kjenne at de hører hjemme i kirka og hos Gud.
Erfare at samarbeid gjør oss sterke, og at de kan være med å bety noe for andre.
Bli bevist sin rolle i vennskap og relasjoner.
Bli hørt, sett og ta ansvar for å se andre.
Å mestre oppdrag.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Tekster: Pinsedag (Apg. 2,1-13), Møte med det hellige (Jes 6,1-8), Livet i ånden(Gal 5,16-26), Kristi himmelferd
(Apg 1,1-14), Talsmannen (Joh 14,16-18), Kjærlighetens vei (1.Kor 13)
Kirkekunst, kirkeklokker, kirketårn. Kirken som bygg.
Dåpen.
Symboler.
Forfulgte kristne.
Bry seg om andre
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Be , synge, aksjon med fokus på diakoni/misjon.
Oppleve kunst og symboler og ny forståelse for hvem Gud er gjennom det.
Arbeidsmåter
Oppdrag, lesning, drama, verksted, måltid, film, lek og aktiviteter.
Til hjemmet: Alle får Tårnagent-CD til bruk hjemme og de får utdelt Willow Creek sin nøkkelinformasjon om fjerdeog femteklassingers utvikling.

F2- Intro
Aldersgruppe
10-10
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Rekruttere nye til F2, og gi dem en god opplevelse av fellesskapet der.

Omfang
1 Samlinger/samvær
2 Totalt antall timer

Frøyland og Orstad

Ansvarlig
Frivillige team som driver F2.
Kommentarer
Første møte med F2
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Få en opplevelse av å tilhøre fellesskapet
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Den 2. trusartikkelen - Bli kjende med Jesus som venn, Frelsar og Herre
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønnevandring og kristne sanger
Arbeidsmåter
Invitere alle 4.klassinger på en av de siste F2-samlingene på våren. De får deretter bli med på samlingene som
er igjen på våren og videre i 5. klasse.

F2 - fredagsklubb for tweens

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
10-12
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Samlingsted og fritidstilbud med kristent innhold.

Omfang
16 Samlinger/samvær
32 Totalt antall timer

Ansvarlig
Barnepastor og frivillige team
Kommentarer
Menigheten sitt tilbud annenhver fredag for tweens. Samling har en fellesdel med undervisning, og deretter fri lek
med voksne ledere tilstede.
I fellesdelen med undervisning vil vi gjennom en 2 -årssyklus veksle mellom ulike tema. Dette skal planlegges
sammen med de frivillige som driver dette.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Ta opp tema som hjelper dem i relasjonene seg imellom, vennskap og hvordan vi er oppmerksomme mot
hverandre på en god måte.
I tillegg vil vi legge inn i undervisninga tema som passer for aldersgruppen.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Bønn og bønnevandring.
Sang: Bruker kristne sanger for denne aldersgruppa. Det er et eget band i aldersgruppen som ofte deltar.
Samtale og fokus på tilgivelse, nestekjærlighet, det å være en god venn, omsorg og omtanke for alle de rundt oss

og omsorg fra Gud.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Samlingene er lagt opp med innslag av musikk, andakt og bønn. Det legges ofte opp til bønnevandringer der
barnet får erfare ulike måter å be på og lage sitt eget uttrykk i dette.
Arbeidsmåter
To team som veksler annenhver fredag. Det legges opp til en 2 års syklus med forslag til tema og
undervisningsmateriale. Konkrete ressurser som blir benyttet pr nå er :
Dig Deeper fra Acta
Viggo for tweens fra NMSU
Kode B

F2 - med utdeling av bibel til 5. trinn

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
11-11
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Gi 5.klassinger en anledning til å komme inn i tweensarbeidet (F2).
Få en bibel som er tilrettelagt deres alder.
Inspirere til å bli bedre kjent med Jesus og gi motivasjon til å bygge tro.

Omfang
1 Samlinger/samvær
2 Totalt antall timer

Ansvarlig
Kommentarer
Invitere alle 5.klassinger spesielt til en bestemt F2 kveld.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Livsmestring i en tøff tid de står i med press på popularitet. Om å ikke være akseptert av mennesker men alltid av
Gud.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Sakkeus, og om at Gud alltid ser og tar i mot oss.
Bibelen: Hvordan den er bygd opp og hvordan den er blitt til. Frelseshistorien.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Forbønnshandling.
Arbeidsmåter
Formidling, lovsang, forbønn, aktivitet.
Til hjemmet : Utdeling av " Bibelen - ei vandring gjennom den store fortellingen"

Lys våken

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
11-11
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Oppleve at kirken er et sted de hører hjemme.
Kjenne trygghet og bli sett og hørt.
Delta i planlegging og gjennomføring av en gudstjeneste.
Være "våken" for Gud og andre som er på arrangementet.

Omfang
1 Samlinger/samvær
14 Totalt antall timer

Ansvarlig
Daglig leder
Kommentarer
Overnatting i kirken for 11-åringer fra lørdag til søndag i adventstida. Samlinger, aktiviteter, lek, måltidsfellesskap,
gudstjenesteverksted.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bli inspirert til å være våken for andre, for verden og for Gud, og få vite at Gud er våken for oss. Barna skal få
mulighet til å være våkne for det som skjer i seg og rundt seg og reflektere over hvem Jesus er for dem.
Vi ønsker vi å stimulere til allmenndanning, personlig og åndelig vekst. Vi vil ha fokus på vennskap og relasjoner,
rett og galt.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Delta på en gudstjeneste, både som medhjelper og som del av forsamlingen. Jesus er sann Gud og sant
menneske og åpenbarer Guds gode vilje. Tekster som kan brukes: Det dobbelte kjærlighetsbudet (Matt 22,3740), den gyldne regel (Matt 7,12) den barmhjertige samaritan (Luk 10,25-37), Sakkeus (Luk 19, 1-10), Jesus som
12-åring i tempelet (Luk 2,41-52).
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Være en god venn og deltaker. Oppleve nestekjælighet. Samle inn penger til misjonsprosjekt. Bruke 5klassebibelen. Få erfaring med bønner og lære å be, f. eks. synge bordbønn, synge/lese kveldsbønn, formulere
skriftlige bønner i bønnevandring.
Arbeidsmåter
Samlinger der vi hører Guds ord. Juleverksted der vi lager ting for salg. Gudstjenesteverksted der vi forbereder
gudstjenesten i ulike grupper. Lek, aktiviteter og måltid med rom for samtaler. Bønnevandring med mulighet for
refleksjon.
Til hjemmet : Sende ut " Omvendt julekalender" eller lignende sammen med invitasjonen.
Vedlegg:
Invitasjon Lysvåken ferdig.pdf
(/Files?fileID=3792cec5-d198-458c-af72-2ea70495e3ec)

SLUSH - kurs

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
12-12
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Et ledertreningskurs som har fokus på bibelen, SPRELL LEVENDE og på det å ha oppgaver/ være hjelpeleder
på søndagsskolen eller i andre aktiviteter der barn får høre om Jesus. Kurset gir innsikt i og kunnskap om troen
vår.

Omfang
3 Samlinger/samvær
9 Totalt antall timer

Ansvarlig
Trosopplæringsleder , frivillige og kursholder fra Søndagskolen Norge Rogaland krets
Kommentarer
Sprell Levende Unge SøndagsskoleHjelper
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Å kjenne at de hører hjemme i kirka og hos Gud og at de er skapt med evner og anlegg som de kan bruke inn i
denne sammenhengen..
Erfare at samarbeid gjør oss sterke, og at de som ledere kan være med å bety noe for andre.
Bli bevist egne sterke og svake sider med bla innsikt i de 9 intelligenser.
Bli hørt, sett og ta ansvar for å se andre.
Øve seg på å mestre oppgaver som det er bruk for i arbeidet.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Tekster:
Skapelsen 1. Mos. 1,1-2,3,
Syndefallet 1. Mos.3,1-24,
Abraham (1 Mos 15,1-6; 18,1-15, 21,1-7)
Profetier hos Jesaja (Jes 7,14; 9,2; 9,6-7; 53;4-7)
Ordet ble menneske/Johannes-prologen (Joh 1)
QUIZ om sentrale personer og hendelser i NT
Paulus og medlederen Timoteus (Utdrag fra Brevene til Timoteus)
Det nye Jerusalem (Utdrag Åpb 21 og 22)
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Kunnskap om Bibelen, Lære å slå opp i Bibelen, aktivitet/oppdrag med å utforske et fragment/papyrus fra NT og
finne ut hvor det hører hjemme,trene på praktiske oppgaver som trengs i barnearbeidet som for eksempel drama,
bevegelser til sanger, tekstlesing, be bønner, tenne lys, dukketeater, planlegge og lede konkurranse, ta imot barn
som kommer, registrerer dem med mer
Arbeidsmåter
Undervisning, konkurranser, leker, hobbyoppgaver, lesing, måltid.

Mini-FOKUS - introduksjon til FOKUS for 7.trinn

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
13-13
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bli bedre kjent med hva FOKUS er.
Bygge gode relasjoner til lederne på FOKUS.
Bli inkludert i fellesskapet på FOKUS, og få lyst å komme tilbake.
La ungdommene få høre at Gud er lys og tilstede i livet.

Omfang
1 Samlinger/samvær
5 Totalt antall timer

Ansvarlig
Ungdomspastor, hovedledere og fokusledere.
Kommentarer
En kveld hvor vi investerer i 13-åringene og gir dem et innblikk i ungdomarbeidet, Fokus.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Personlig vekst : Sikre en god overgang til ungdomstiden.
Gjennom "icebreakers" (lek og aktiviteter) blir vi bedre kjent med hverandre. Vi formidler hvordan Fokus er, slik at
de vet hva de kan forvente, og en leder forteller hva Fokus har betydd for han/henne.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi har en kveldssamling der fokuset er at mye kan være mørkt i livene våre, men at Gud ikke er mørkredd. At vi
aldri er alene. Når vi tror på Gud, flytter han inn i i oss. Når vi er i mørket vil Han lyse opp og vise vei for oss. Utfokus på at vi kan også være der for hverandre og lyse opp når livet er mørkt.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Alle får tenne et lys på kveldssamlingen, som vi har som et symbol på at Jesus alltid går med dem. Etter
bibelfortelling og vitnesbyrd, ber vi sammen. Legger opp til gode samtaler etterpå.
Arbeidsmåter
Lek og aktiviteter, måltid, samling med bibelfortelling, vitnesbyrd og bønn. Samtaler og lovsang. Fadderskap: Vi
bygger videre på den relasjonen som allerede har blitt lagt, og gir lederne ansvar for å se spesielt etter/inkludere
2-3 stk. av 7.klassingene på Fokus til høsten.

FOKUS

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
13-18
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi drømmer om å være en utrustende, tjenende, evangeliserende, inkluderende og tilbedende kirke.
Ungdommen skal få bli kjent med Jesus og utrustet til å følge Ham.
Fremme at ungdommer opplever å blomstre ved at de får eierskap og forplikter seg til menigheten. Da får de

også tilhørighet og fellesskap.

Omfang
15 Samlinger/samvær
60 Totalt antall timer

Ansvarlig
Ungdomspastor, Fokusledere og evt. voksne frivillige.
Kommentarer
Ungdomsmøte annenhver fredag hvor ungdommer fra 13-18 år kommer for å få åndelig påfyll, ha det kjekt og
oppleve tilhørighet og få fellesskap.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Personlig og åndelig vekst.
De store spørsmålene: Hvor kommer jeg fra? Hvem er jeg? Hva er meningen med livet? Hvem vil jeg være/bli?
Hvor skal jeg? Hva er sant og viktig? Hvorfor er det så mye vondt i verden ?
Sentrale dimensjoner ved menneskelivet: Kropp, selvbilde og identitet. Vennskap og relasjoner. Selvstendighet
og tilhørighet. Fysisk og psykisk helse.
Utrustningfokus: Konsekvensene av å følge Jesus i motgang og medgang. Gi et ekte og ærlig bilde av å være
kristen på godt og vondt.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
FOKUS har sammen med hele menigheten, 5 verdier: utrustende, tjenende, evangeliserende, inkluderende,
tilbedende (U-T-E-I-T). Vi vil knytte opp teamene til disse verdiene.
3-års syklus med disse temaene:
Første år: Utrustende og Tjenende
Av nåde er dere frelst (Ef 2:1-10)
Påskefortellingen (Matt 26: 1-28, 10)
Talsmannen (Joh 14:16-18)
Vandre i Ånden (Gal 5: 16-26)
Andre år: Evangeliserende og inkluderende
Dåps - og misjonsbefalingen/Kristi himmelfart (Matt 28:16-20 ; Apg. 1:1-14)
Fred med Gud (Rom 5:1-11)
Kjærligheten er at Gud elsket oss (1.Joh 4: 7-11)
Den barmhjertige Samaritan (Luk 10: 25-37)
Tredje år: Tilbedende
Samuel i tempelet (1.Sam 3)
Jesus hos Marta og Maria (Luk 10: 38-42)
Gud kaller Moses (2.Mos 2:23 ; 3:15 ; 4:10-16)
Herren er min Hyrde (Salme 23)

Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Bønn
Gudstjenestefeiring
Bibellesing
Sang, musikk og kultur
Diakoni
Misjon og økumenikk
Etikk
Tilgivelse
Medarbeiderskap
Arbeidsmåter
Gjennomgang av program + bønn. Kveldsmøte m/lovsang, forkynnelse og bønn. Aktiviteter, lek og sosialt. Kiosk
med salg av snacks, varmmat og drikke.
Inkludering er et sentralt punkt og vi har derfor et eget miljøteam og fokusledere som har dette som sin
hovedoppgave.
Kommunikasjon:
For invitasjoner til ungdom over konfirmasjonsalder vil vi primært benytte brev til invitasjoner, og supplere med
informasjon og invitasjon til arrangementer på sosiale medier. E –post vil også bli benyttet der vi har fullstendige
adresselister. SMS blir primært benyttet til enkle påminnelser og enkle forespørsler

Talentiade

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
13-18
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Nå bredt ut med et attraktivt kvalitetstilbud.
Få flere inn i FOKUS
Fellesskap og tilhørighet
Gi dem et nytt perspektiv på hva det vil si å bruke talentene sine til ære for Gud.

Omfang
1 Samlinger/samvær
3 Totalt antall timer

Ansvarlig
Ungdomspastor, Talentiade-komité, Fokusledere, tekniske ledere, frivillige
Kommentarer
Talentiade er en spesiell Fokussamling med talentkonkurranse.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Forvalte de talentene du har fått; gi ungdommene frimodighet til å bruke potensialet sitt og frihet til å være seg
selv i uttrykksform. Minne dem om at man kan ære Gud med det "det lille" vi har.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi er skapt til å gå i ferdiglagte gjerninger (Ef 2:8-10)

Historien om David og Uria (2.Sam 11:14-16)
Peter (Matt 26: 30-35).
Vi er alle skapt forskjellige med ulik personlighet og ulikt kall. Gud er trofast mot det han kaller til. Selv om vi feiler,
er Guds nåde større enn det gale vi gjør. Poeng: Gud vil vi skal bruke det vi har i hendene (dvs. talentene og
gavene Han har gitt oss) for å ære Han. Han bruker det til å lede mennesker til seg. Bibelversene forteller hvordan
Gud får frem det beste i folk, i David og Peter, tross deres tabber.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Starter med bønnemøte før møtet begynner. Andakt med et ut-fokus som oppmuntrer til å bruke det vi har for noe
større enn oss selv. Etter andakten er det bønn. Underveis i programmet oppmuntrer vi ungdommer til å ha tro på
seg selv og gi dem frimodighet.
Arbeidsmåter
Personlig invitasjon til 17-åringer. Utenom inviterer vi bredt ut til ungdommer mellom 13 år og oppover. Det er et
rusfritt arrangement som har åndelig fokus, underholdning, kiosk, aktiviteter og sosialt. Fokusledere og andre
ungdommer i Fokus deltar aktivt.
Kommunikasjon:
For invitasjoner til ungdom over konfirmasjonsalder vil vi primært benytte brev til invitasjoner, og supplere med
informasjon og invitasjon til arrangementer på sosiale medier. E –post vil også bli benyttet der vi har fullstendige
adresselister. SMS blir primært benyttet til enkle påminnelser og enkle forespørsler.

Konfirmasjon

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
14-14
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Skape/styrke/ og gi opplevelse av trygghet og tilhørighet i et større fellesskap.
Legge til rette slik at de kan føle seg hjemme i kirken.
Aktualisere troen inn i den hverdagen de lever i.
Skape/styrke tro på den treenige Gud.
Refleksjon rundt selvbilde og gudsbilde.

Omfang
18 Samlinger/samvær
60 Totalt antall timer

Ansvarlig
Ungdomsprest og konfirmantledere
Kommentarer
Kveldssamlinger som ungdomspastor med konfirmantledere har for konfirmantene, hvor de opplever mye variert
undervisning om den treenige Gud, blir inkludert i et fellesskap,og opplever å ha det gøy og sosialt.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Bygge tillit i relasjonen til konfirmantene.
Styrke konfirmantenes opplevelse av egenverdi.

Tar opp viktige tema (se under de store spørsmålene).
Legger til rette for gode samtaler om sider ved livet (se under sentrale dimensjoner ved menneskelivet).
Speile dem i Gud, slik at de kan se seg selv som Guds barn, ønsket, elsket og opprettholdt av Guds kjærlighet.
Gi dem et ekte innblikk i hvordan livet som en kristen kan være. Ha et utrustningsfokus som bidrar til en mer
rotfestet tro.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi forsøker å være innom flest mulig tema i den kristne tro som vi ser er aktuelle og relevante for konfirmantene.
Vi ønsker å styrke konfirmantenes kunnskap og kjennskap til Bibelen som Guds Ord.

I løpet av 1-års periode har vi disse temaene:
- Hvem er Jesus?
- Hvorfor måtte Jesus dø?
- Bønn
- Bibelen
- Vitnesbyrd og frelsesinvitasjon: selvbilde og identitet, tro og vitenskap
- Det ondes problem
- Hva med menigheten?
- Misjon og diakoni
- Seksualitet og tenåring.
- Mobbing og menneskeverd.
- Hva nå med veien videre?
Referanser til undervisningsmateriale:
"Livsviktige spørsmål. En praktisk innføring i kristen tro", av Nicky Gumbel, 1993
"Gode svar på aktuelle spørsmål", av Nicky Gumbel, 1994
http://www.konfirmantonline.no/
http://www.ressursbanken.no
http://www.ungdomsarbeid.no
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Oppmuntre dem til å ta et standpunkt.
Gi gode redskaper og inspirere til et daglig liv med Gud. Bibel, bønn, nestekjærlighet og fellesskap.
Innføring i hva og hvorfor dåp og nattverd.
Fasteaksjon for Kirkens Nødhjelp.
Konfirmantene deltar på og opplever Gudstjenester/ungdomsmøter (se under sentrale dimensjoner)
Arbeidsmåter
Vi har undervisningssamlinger fordelt på hele året, disse er lagt til Frøyland/Orstad kirke. Undervisningen er
innimellom lagt opp slik at konfirmantene kan delta med spørsmål og svar, og har alltid et "dagens tema".
Gruppeopplegg: etter hver konfirmantundervisningen går vi i grupper og har gruppeopplegg for kvelden med
sosialt samvær, kveldsmat sammen, opplegg rundt "dagens tema", spørsmål og svar, leker/konkurranser og
avslutter med bønn.
Konfirmantleir: undervisning, sosialt samvær, lek/konkurranse, Gudstjenester/møter, gruppearbeid, spørsmål og
svar, bønnevandring m/vitnesbyrd og forbønn.

I løpet av året har vi fire møtepunkter med foreldre/foresatte og konfirmantene. På disse samlingene ønsker vi å
gi dem verktøy og utrustning slik at de kan styrke tro på hjemmebane.
Kommunikasjon:
Vi vil benytte e-post i kommunikasjonen med foreldrene. For å sikre at vi når hele bredden av de døpte vil vi
enkelte ganger bruke brev i posten for invitasjoner til tiltak. Vi bruker menighetens egen hjemmeside som
informasjonskanal. Enkelte av tiltakene har egne sider som brukes aktivt og oppleves “nær” av brukerne. Vi
ønsker å bruke nettsider som har oversiktlige og funksjonelle grensesnitt for tilbakemeldinger, påmeldinger osv.

Konfirmant-reunion

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
15
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Samle fjorårets konfirmanter: Gjøre stas på dem og mimre tilbake til konfirmasjonstiden Sette retning fremover og
invitere dem til å bli med i K2 (et opplegg som går ut på å lede seg selv - og lede andre til Jesus).

Omfang
1 Samlinger/samvær
3 Totalt antall timer

Ansvarlig
Ungdomspastor, konfirmantledere, Fokusledere og frivillige.
Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Ha det gøy og oppleve fellesskap.
Skape bevisstgjøring på egne valg og hvordan de berører andre.
Reflektere over personlig utvikling og forhold til nye miljø.
Å leve livet sammen med Jesus.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
De får bli bedre kjent med Jesus og hvordan han møter mennesker gjennom bibelfortellinger og vitnesbyrd.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Vi har med mange ledere som gjennom å være kristne forbilder, motiverer ungdommene til å selv bli med videre
som ledere (se under medarbeiderskap).
Samling med sang og lek, måltid og forkynnelse, etterpå har vi en hvile-puls-del med lystenning, bønn og
refleksjon.
Gi dem redskap som gjør det enklere å prate med Gud på en mer naturlig måte.
Arbeidsmåter
Det inviteres til en fest i kirka for fjorårskonfirmantene. Det blir god mat, sanger, bilder og mimring fra
konfirmanttida, andakt og tid for refleksjon etterpå. Ungdomslederne deltar aktivt og vi har et samarbeid med
frivillige i kirka.

Kommunikasjon:
For invitasjoner til ungdom over konfirmasjonsalder vil vi primært benytte brev til invitasjoner, og supplere med
informasjon og invitasjon til arrangementer på sosiale medier. E –post vil også bli benyttet der vi har fullstendige
adresselister. SMS blir primært benyttet til enkle påminnelser og enkle forespørsler.

K2- for fjorårskonfimantene

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
15-15
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Å fortsette å ta vare på konfirmantene ved relasjonsbygging, kjekke aktiviteter og sammen dykke dypere i den
kristne tro. Vi ønsker både at de skal vokse i kjennskap til Gud og utrustes til å være ledere.

Omfang
8 Samlinger/samvær
16 Totalt antall timer

Ansvarlig
Ungdomspastor, Fokusledere
Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Fokus på den enkelte. Hjelpe dem til å oppdage mer av hvem de er, og at de skal se seg selv som ledere og
tørre å ta større ansvar i eget liv.
Ærlighetsfokus på hvordan livet med Gud kan være.
En av samlingene går på å beskrive egen troshistorien og bli den bevisst.
Fokus på felleskap - med hverandre, Gud og den globale kirken.
Legge til rette for at de skal finne sin plass i kirken etter konfirmasjonstiden i fellesskapet på FOKUS
(ungdomsarbeidet i Frøyland/Orstad kirken).
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Vi har tatt utgangspunkt i undervisningsopplegget TØFF- et lederkurs i balanse ( fra Søndre Aker prosti).
Undervisningsopplegget linker viktige tema inn mot bibeltekster og praksis fra bibelen. Vi legger spesiell vekt på
at de skal finne sin plass på legemet, og at de skal ta i bruk de gaver Gud har lagt ned i dem.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Opplegget er veldig praktisk rettet, med øvelser og aktiviteter. Dette er sider som i stor grad fokuserer på dem
som ledere i kristent ungdomsarbeid.
Arbeidsmåter
Undervisning, øvelser, samtaler i smågrupper og i plenum. I 2014 hadde vi 3 kveldssamlinger i tillegg til at de var
med på en weekend til London.
Kommunikasjon:
For invitasjoner til ungdom over konfirmasjonsalder vil vi primært benytte brev til invitasjoner, og supplere med
informasjon og invitasjon til arrangementer på sosiale medier. E –post vil også bli benyttet der vi har fullstendige
adresselister. SMS blir primært benyttet til enkle påminnelser og enkle forespørsler.

Vedlegg:
Velkommen til K2 13-14.docx
(/Files?fileID=57914ee8-4d8d-4e66-824a-ca8f251d1ec6)

UANZ

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
16-18
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi vil gi ungdommer en helg der de får god undervisning, spennende livsnære seminar, konsert og mye tid med
kristne ungdommer fra hele Jæren.

Omfang
2 Samlinger/samvær
20 Totalt antall timer

Ansvarlig
Kateket og ungdomsarbeidere fra det enkelte soknet.
Kommentarer
For 2014 ble det ikke sendt ut en spesiell invitasjon til 16-åringene. Dette planlegger vi å gjøre i 2015.
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Vi ønsker å sette misjon i fokus. Både i inn og utland. Vi håper at dette vil smitte og bety noe for hvordan man ser
på seg selv og andre.
Vi ønsker at hver enkelt skal oppleve seg sett av mennesker og av Gud, og at dette kan bli en motivasjon for å gi
videre det en selv har fått.
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Gjennom taler, sanger, vitnesbyrd og samtaler rundet bordet håper vi de får både se og erfare hva tro betyr for
enkeltpersoner.
Bibelhistorier vil være sentrale og vil komme fram i form av drama og fortelling.
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Vi har satt av en hel time til stillhet. Der ungdommene skal få tid til å be, lese i Bibelen og bruke tid med Gud. Vi
har også mye lovsang og bønn på møtene. Lørdagskveld feirer vi nattverd sammen. I tillegg er Z
(bønnevandringsrom) åpent og tilgjengelig under hele konferansen.
Arbeidsmåter
Ungdomskonferanse som viser at vi er mange. Vi vektlegger det sosiale, møtene, lovsangen,
måltidsfellesskapet, konsertene og seminarene.
Vi bruker å legge til rette for Egentid med Gud, ved stillhet og bønnerom. Vi inviterer bibelskoler og andre kristne
organisasjoner som er aktuelle for deltakernes nåværende og fremtidige trosliv.
Kommunikasjon:
For invitasjoner til ungdom over konfirmasjonsalder vil vi primært benytte brev til invitasjoner, og supplere med
informasjon og invitasjon til arrangementer på sosiale medier. E –post vil også bli benyttet der vi har fullstendige
adresselister. SMS blir primært benyttet til enkle påminnelser og enkle forespørsler

Øvrige tiltak
Jungelgjeng

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
3-13
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi vil at barna skal bli kjent med Jesus og bli frimodige i sin tro på Ham.
Jungelgjengen er menighetens barneopplegg i forbindelse med Gudstjenestene. Det er aldersinndelte grupper,
og målsetning er at alle skal få spesialtilpasset undervisning og opplegg som passer for dem. Vi prøver å
samkjøre tema for voksne og barn, slik at de kan snakke om det hjemme. Barna er med på første del av
Gudstjenesten ca 10.30-11.00, og går så i sine grupper. Disse samlingene består av undervisning, ofte sang,
samtale, så aktiviteter.
Ansvarlig
Barnepastor

Huskirker for 8.klassinger

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
13-13
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Vi ønsker at lederen/ene for huskirken skal kunne lede dem til å vokse i tro, tjeneste og trofasthet.
Vi ønsker at et mindre fellesskap (som huskirken vil være) skal kunne gi dem økt trivsel, trygghet og tillit.
Vi ønsker at de unge skal bli møtt på en troverdig, ekte og ærlig måte når vi prater om livet.
Vi ønsker å sette i gang en refleksjonsprosess hos dem, ved å stille gode spørsmål knyttet til temaene selvbidle
og gudsbilde.
Ansvarlig
Ungdomspastor og foreldre (voksne frivillige).

FOKUS/Tjenestegrupper

Frøyland og Orstad

Aldersgruppe
13-18
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Bruke den vi er og det vi har for å lede mennesker til Jesus.
At ungdommer skal få eierskap og forplikte seg til menigheten og på den måten vil de blomstre og få tilhørighet
og fellesskap.
Vil at de skal oppdage at sammen er vi bedre, at samarbeid mot et større mål oppleves positivt og meningsfylt.
Vi spør oss selv om det vi gjør bærer frukt og stiller oss selv disse spørsmålene:
- Er det vi gjør relevant?
- Bidrar vi til å forvandle liv?
- Gir vi folk mulighet til å få eierskap til oss som menighet?

Ansvarlig
Ungdomspastor og hovedledere for tjenestegruppene

FOKUS/Tjenestegrupper 18+
Aldersgruppe
18-18
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Ønsker at de skal vite hvem er er i Jesus og at det kan styrke deres relasjon til Gud.
Utruste dem til en mobil og rotfestet tro, selv når det stormer i livet.
Gi dem påfyll og veiledning, og bidra til at de vokser som disipler.
Erfare at de selv er kirke, men at de trenger å være en del av et fellesskap.
Ansvarlig
Ungdomspastor

Frøyland og Orstad

Passive tiltak (gjennomføres ikke i år)
KRIK - kick off
Aldersgruppe
13-13
Mål - Hva er formålet med tiltaket?
Invitere spesielt 8. klassinger til å bli med på KRIK samling.

Omfang
1 Samlinger/samvær
2 Totalt antall timer

Ansvarlig
Kommentarer
Tema/innhold: Livstolkning og livsmestring
Tema/innhold: Kirkens tro og tradisjon
Tema/innhold: Kristen tro i praksis
Arbeidsmåter

Frøyland og Orstad

Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje
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Agenda:
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Kort historisk tilbakeblikk
Største milepæler det siste året
Muligheter og utfordringer fremover
Driftsleder - samarbeid
Annet

Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje

1. Kort historisk tilbakeblikk
ü Opprinnelig oppdrag
ü Statutter for Stiftelsen vedtatt i menighetsmøte 9. november 1997:
ü ”..bidra med ressurser slik at det blir reist et kirkeanlegg for DnK i området…”

ü Økonomi
ü Innsamlet totalt siden 1997: > 20 MNOK
ü Innsamlet i 2015: kr. 962 000.-, pluss testamentarisk gave kr. 427 637.ü Hovedinntektskilder: Utleie/arrangementer, givertjeneste, offer i
gudstjenestene
ü Stiftelsen dekker 40 % av lønnsutgifter til Driftsleder, administrerer utleiedelen

ü ”Stiftelsen etter 2015”
ü
ü
ü
ü

Et veiskille: Økonomiske forpliktelser relatert til byggeprosjektet er innfridd
Fast månedlig offer til Stiftelsen opphører fra 1.1.2016
Ny rolle definert; ”Pådriver for videreutvikling av kirkeanlegget”
Formell avtale med Fellesrådet om bruk av kirkebygget er på plass
Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje

Dagens styre består av:
Faste medlemmer:
•
•
•
•
•

Jan Håkon Nordbø
Morten Laland
Liv Berit Lygre
Jostein Aga
Svein Tore Åtland

Vararepresentanter:
• Guro Fykse
• Kristian Mikalsen
• Arne Åkerlund
Geir Ådne møter fast på styremøtene.
Karl Inge er Soknerådets representant på styremøtene
Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje

2. Milepæler - Reklamasjonsarbeid
üEn rekke utbedringer er utført i 2015/16:
üSokkelkasse sørside revet og bygd opp på nytt
üGesims sørside (på høybygget) revet og bygd opp på nytt
üNordside i god forfatning. Lufting er nå på plass.
üPapp med nedbrett og nye beslag på hele bygget
üInnvendige dampsperrer utbedret.
üKlokketårn utbedret (beslag, maling, adkomst for vedlikehold)

Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje

Reklamasjoner – utbedring av sokkelkasser
Sørsiden - Kun utvendig forfall?

Reklamasjoner – utbedring av sokkelkasser
Slik så det ut når vi åpnet opp…

Reklamasjoner – utbedring av sokkelkasser
Slik ser det ut i dag:

Gesims. Manglende nedbrett

Gesims sørside

Gesims sørside
Slik ser det ut i dag:

Alterutbygg
Papp med nedbrett og nye beslag på plass:

Klokketårnet- Lekkasje og adkomst

Klokketårnet- Beslag, ny maling og
adkomst til klokker på plass

Reklamasjoner - kostnadsbilde
üFrem til 2015 har Stiftelsen brukt kr. 440.000.- + dugnad
üPåløpte kostnader i 2015/16 > kr. 900.000.üForlik med arkitekten i januar 2015: kr. 335.000.üUnderdekning ca. kr. 600.000.üFellesrådet v. kirkevergen er formelt ansvarlige for
prosessen, Stiftelsen (v. Njaal) er byggherre
üPositiv dialog med Fellesrådene om kostnader
üForliket med arkitekten basert på feil premisser
üNy dialog innledet med arkitekten
üFellesrådene må gå til kommunene og be om midler
Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje

3.1 Muligheter fremover
üPådriver for videreutvikling av kirkeanlegget
üInvesteringer på teknisk side dominerer
ü2015: Ny projektor i kirkesal, monitor på gallerifront,
digitalisert infrastruktur for bilde, mikrofoner etc.
üVedtatt så langt i 2016: Skifte projektor i kirkesal, nytt
lysutstyr og ny lysmiks
üTil vurdering: Lysskjerming v. alter, kjøling teknisk rom
üEgen prosjektgruppe jobber med LED-skjerm løsning
üP-plass utvidelse
üRolle ifm. etablering av gravplass
Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje

3.2 Utfordringer fremover
üOpererer tidvis i skjæringspunktet mellom investering og
drift
üInntektspotensialet redusert
üOpphør av fast offer på gudstjenesten fra 1.1.16
üNaturlig nedgang i fast givertjeneste

üSliter med å møte budsjettet på arrangementer/utleie
üLigger an til overskudd på 275’, mot budsjett på 400’
üDugnadsstab som er tilgjengelig på dagtid eldes

Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje

4. Driftsleder - samarbeid
üInnhold i avtale mellom Soknerådet og Stiftelsen:
”Stiftelsen dekker 40 % av lønn til Driftsleder, dog begrenset
oppad til 50 % av overskuddet på arrangementer og utleie”

Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje

5. Annet
üStiftelsen tar på seg større dugnadsoppdrag
üBudsjett 140’
üPassasjertelling gir 80’, utedugnad 15’
üTrenger et par gode dugnadsoppdrag

üStiftelsen trenger påfyll av dugnadspersonell
üSpesielt på dagtid (LOP arrangement etc.)

Stiftelsen Frøyland - Orstad kyrkje
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