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Møtte et forbilde

Viking-spilleren Vidar Nisja måtte skrive mange
autografer da F2-jenter og gutter fikk møte ham
rett før seriestart. Embla Skurtveit var en av dem.
side 7-9

NY BARNEPASTOR: Solveig Kindervaag er leken side 2-3
FACEBOOKINTERVJU: En dro til Ukraina, en til Filippinene side 6
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KIDS ZONE: Ni deler sin beste vits med
deg side 12-13
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NYTT FRA MENIGHETEN
To pantebokser samler fortsatt inn penger til kirka
Du har kanskje lagt merke til at boksen
der du kunne legge pantelappene til
inntekt for kirken har forsvunnet fra Rimi
på Kvernaland? Boksen ble tatt ned tidlig
i høst i forbindelse med oppussingen
av butikken. Det viser seg nå at de nye
eierne av Rimi er underlagt strengere

regler for hva som kan henge framme i
butikklokalet. Butikksjef Ingvild Winterstø forklarer at de visuelle elementene i
butikklokalet blir sterkt vektlagt. Boksen
vår skiller seg ut og passer ikke inn i
det visuelle miljøet. Det er for øvrig ikke
velviljen hos butikksjefen det står på.

Hun hadde gjerne sett at boksen kom
på plass, men må rette seg etter reglene
fra ledelsen i Oslo. Det hører også med
til historien at pantelapper for drøye to
tusen kroner som lå i boksen da den ble
fjernet nå er ugyldige. Panteboksene på
Kiwi og Prix fungerer fortsatt!

– Klart at Jesus
gikk på vannet
– Barn kan lære voksne mye om
hva det betyr å tro på Gud, sier
Solveig Kindervaag. Nå er hun
ny barnepastor i Frøyland
og Orstad kyrkjelyd.
Solveig er 26 år og kommer fra Jessheim i
Ullensaker. Siden 2009 har hun bodd på Floen
på Frøyland sammen med mannen Øystein og
tre katter. – Det ble en stor diskusjon om hvor vi
skulle bo. Øystein er fra Bryne og «vant». Det ble
til at vi slo oss ned her, sier hun.
Solveig har drevet med ungdomsarbeid helt
siden konfirmasjonsalderen. Hun har en bachelorgrad som ungdomsarbeider og er også
utdannet diakon. Til nå har hun arbeidet som
ungdomsdiakon i Gausel menighet der hun bl.a.
har hatt ansvar for sorggrupper for unge.
BARNLIG TILLIT: Interessen hennes for barnearbeid har modnet etter hvert. En venninne tok
henne med på BarneOase sommeren 2007 og det
ble på en måte starten på noe nytt.
– Jeg falt helt, husker hun. – Det er kjempegøy
å være sammen med barn og jeg lærer mye av
det. Barn har en naturlig måte å tro på. De har en
sånn ubegrenset tillit til Gud. Det er ikke noe problem for dem å tro at Gud skapte verden og Jesus
gikk på vannet. Vi voksne er blitt så avhengige av
å tenke på økonomi og hvordan vi skal klare oss
at vi ofte glemmer tilliten til Gud og den tryggheten det gir. Barn vet at de er viktige, uansett,
mens vi voksne sliter med å skjønne det. Vi må
alltid gjøre så mye og prestere noe for at vi skal
føle oss verdifulle, mens barn bare skjønner at
de er det. Det har vært en viktig lærdom for meg
den tiden jeg har vært sammen med barn, og jeg
jobber med å hele tiden unngå å gli tilbake til den
voksne tenkemåten, fortsetter hun.
Solveig blir skikkelig engasjert når hun forteller. Hun snakker likevel rolig og med ettertanke.
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Av og til avbryter hun seg selv med
en trillende latter. Ganske ofte, faktisk.
Hun tar ikke seg selv så høytidelig og
vi merker at det er lett å trives sammen
med henne.
Engasjert, leken, ryddig og kreativ.
Slik beskriver Solveig seg selv. Engasjementet kan vi gå god for. Leken?
Bildet i denne reportasjen tyder på
det. Ryddig?
– Nja, kanskje ikke sånn i huset,
hele tiden, bryter hun ut med en
latter. – Men jeg er opptatt av å
ha klare linjer og ryddige forhold
til de jeg arbeider med. Det er diakoni i praksis, fortsetter hun.
Kreativ? -Jeg har fått symaskin,
sier hun stolt. – Men foreløpig går
det i små arbeider som putetrekk
og lignende.
TANTE: Solveig har ikke barn selv, men er tante
til flere og forteller at mye av identiteten hennes
er knyttet til det å være tante. Hun er leken og
nysjerrig, liker å gjøre ting annerledes og er ikke
redd for å dumme seg ut. Hun tror det vil skape
kontakt mellom henne og barna hun skal være
pastor for. De opplever en voksen som er interessert og villig til å bruke tid sammen med dem og
som ikke er opptatt av å være «politisk korrekt»
hele tiden. I stedet er hun åpen for nye ting og
handler på impuls.
– Det skaper en nysjerrighet som appellerer til
dem: «Her er en voksen som ligner på oss!», forklarer hun og setter seg i barnas sted et øyeblikk.

Etter hvert som Solveig ble kjent med menigheten, begynte hun å legge merke til hvordan
den prøver å bygge ned skillene mellom aldersgruppene. – Jeg opplever det som veldig positivt
at menigheten vektlegger fellesskap på tvers av
alder. Det virker ikke kunstig og påtatt, og vi har
mye å lære av hverandre, mener hun.

MED EIGNEORD
Bjørn Are Nygård er ny vaktmester
Ny vaktmester og kirketjener blir
Bjørn Are Nygård (47). Han har
takket ja til stillingen og starter
1. september. Bjørn Are skal
jobbe i 40 prosent og kombinere
med stilling som datatekniker i
firmaet Alcom. Han bor i Rydnin-

gen på Orstad, er gift og har to
jenter. Bjørn Are er varamedlem
til soknerådet og redaktør i
menighetsbladet Pust.

Under
UNDERETS TID er ikke forbi! Vi har

nemlig fått en liten valp. Og jeg som
i alle år har sagt: «Never, ever in my
whole life».
Vi skulle absolutt ikke ha hund, og
plutselig er det bare omstendigheter
som gjør at jeg som mor gir etter.
Barna er fortsatt litt i sjokk.
Tenk at vi har fått en liten valp. Rett
og slett et lite under. Et utrolig et.
OG VALPEN DEN er jo i seg selv et
under. Aldeles nydelig – et fantastisk
skaperverk. Rolig og fredelig (stort
sett) og skikkelig lærevillig.

Og så tillitsfull!
Tillitsfull til at vi tar oss av den og vil
den det beste. At vi følger den ut når
den trenger det – til og med midt på
natten står jeg opp med valpen som
trenger en tur ut.

Solveig Grønlien
Kindervaag vil hjelpe barn til å
forstå og takle verden.

OG DET FÅR meg til å tenke på
Gud.
At han har skapt deg og meg helt
fantastisk, og vil oss det beste. Han
vil gi oss alt det vi trenger av omsorg
og stell, Han vil lede og rettlede oss,
følge oss tett, samtidig som vi får
springe fritt.
Det er trygt for en liten valp å ha
en familie som bryr seg
inderlig om den. Og det
er trygt for meg å vite
at jeg har en Far som
bryr seg inderlig om
meg.
Og han bryr seg
om deg. Snakk om
under!
PS. Val-

MÅ FORSTÅ: – Hva ønsker du for

barna i Frøyland og Orstad?
Solveig må tenke litt. – Livet består av
gleder og sorger, begynner hun. – Det
vet barna også. De er ikke dumme. Men
i stedet for å prøve å skjerme dem fra
virkeligheten og all informasjonen de
tar inn, tror jeg det er bedre å forklare
hva som skjer på en måte som de kan
forstå. Da blir verden mer håndterbar
og mindre skremmende. Når barn
forstår mer, kan de sortere informasjon
og bli bedre rustet til å tåle motgang. Da
blir de også i bedre stand til å ha en mer
robust tro på Gud og ha tillit til ham
som varer gjennom livet.

Så lyser hun opp. – Jeg vil også formidle Guds storhet i det enkle og nære.
Ta for eksempel lukten av ananas! Det
er den beste lukten jeg vet. Tenk at Gud
har skapt noe så fantastisk som lukten
av ananas, sier hun entusiastisk.

peunderet har fått
navnet
BACKUP
og er en
liten Golden
retriever.

Solveig takker for samtalen. Hjemme
venter symaskinen. Foreløpig må hun
okkupere stuebordet når hun skal bruke
den. Men hun presser på for å få innredet et hobbyrom. Kanskje er det
hennes tur til å «vinne» diskusjonen?
Tekst og foto: Håvard Ek

HELGA FYKSE
er medlem i soknerådet
og redaksjonskomiteen.
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Kirkevertens varme håndtrykk
Torleiv Kalberg er en mann som har rukket å gjøre seg bemerket på Kvernaland
i løpet av sitt 83-årige liv. Han har vært
leder for Frøyland ungdomslag, har fremdeles klubbrekorden i Frøyland idrettslag
på 1500 meter, har jobbet som maskiningeniør på Kvernelands fabrikker i en
årrekke og var en av initiativtakerne til at
Kverneland Røde Kors ble stiftet i 1956.
I dag er han leder på Pensjonisten, og
tar du turen opp i kirken en søndags formiddag, er han også å finne i døren som
kirkevert hvor han ønsker folk hjertelig
velkommen og hjelper dem til å finne seg
en plass.
DRAMATISK START: Med en slik aktivi-

tet og engasjement er det lite som sier oss
at denne mannen ble født to måneder for
tidlig med en vekt på bare 1,4 kilo.
– Jeg ble døpt samme dag. Mor hadde
vært ambulerende assistentjordmor, så
det var hennes tro, kunnskap i omsorg,
stell og pleie som gav meg livet i gave,
sier Torleiv.
Det var en dramatisk start på livet med
en kamp mellom liv og død, en kamp
Torleiv også senere har hatt nært innpå
seg, bla gjennom tjenesten i Røde Kors.

To historier kom han for øre – to ulykker som satte spor. To barn døde fordi
ingen kunne førstehjelp, og det rørte
denne mannen sterkt. Det ble oppstarten til Kverneland Røde Kors. Han kan
fortelle om mange dramatiske situasjoner
og leteaksjoner og framhever hvor viktig
vannet har vært i avgjørende øyeblikk.
SKAPT AV GUD: – Livet er verdifullt –

det er en gave. Vi snakket vel aldri om
opprinnelsen til livet da vi hadde førstehjelpskurs i regi av Røde Kors, men for
meg er det viktig at bak livet er det noe
mer. En giver. Jeg har alltid hatt tro på
at den jord som vi lever på, er skapt som
Bibelen forteller. At Gud skapte livsvilkår
for både vekster og skapninger gjennom å
gi oss blant annet lys og vann. Når vi vet
at det ute i himmelrommet er hundrevis
med livløse og øde planeter og måner, og
vi bor på en jord som er blitt gitt livsvilkår
av Gud – ja da må vi virkelig ta imot alt
det gode Gud har gitt oss, sier Torleiv.
Det er en engasjert og flott mann som
forteller om livet sitt. Innimellom fylles
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øynene med tårer. Minner strømmer på.
Noen gode – andre av en slik art at han
helst vil forsøke å glemme.
– Gjennom 40 år i Røde Kors lærte jeg
at trøstende ord, både egne og fra Bibelen,
mange ganger fungerte som livgivende
behandling. Det å ha en hånd å holde i
har vært en trygghet og ga bedring for
mang en pasient.
– Har du noen
gang lurt på hvor
Gud er midt i alt
dette som for mange
blir så vanskelig?
Han ser tankefullt
foran seg og sier:
– Ikke en spurv til jorden uten at Gud det
vil.
Det er et vers som
forteller Torleiv at
Gud er der sammen
med oss, også i alt det
smertefulle.

med kjente, hilse på og prate sammen ga
en så fin følelse av et verdifullt samarbeid
innenfor Bibelens budskap.
83-åringen smiler litt før han fortsetter.
– Da jeg ble spurt om å bli kirkevert i
Frøyland og Orstad, lurte jeg jo veldig
på hva det innebar. Jeg husket vitsen om
«når det regner på presten, så drypper det
på klokkeren» – og så er det kirkeverten
som må tørke opp, tenkte jeg. Men det
har vært lite å tørke opp. De fleste
tårene jeg har sett, har vært gledestårer over en fin kirke, en levende
menighet, givende prekener og fin
sang og musikk.

Gjennom 40
år i Røde
Kors lærte
jeg at trøstende ord,
både egne og
fra Bibelen,
mange
ganger fungerer som
livgivende
behandling.

«

– Fortell om ditt
forhold til kirke og
tro!
– Mine foreldre var rettskafne,
ærlige og arbeidsomme. Mor var trofast
på bedehusmøter og i foreninger. Jeg var
med henne flere ganger. Det var stas med
orgel, men å ligge på kne på bedehusgulvet på bønnemøter var mer smertefullt
enn oppbyggende. Da var det koseligere
med juletrefestene som de hadde der. Vi
kunne gå rundt juletreet med en jente i
hver hånd, sier han og ler.
Torleiv forteller videre om en mor som
var et fromt menneske som fikk fram
det gode i dem og lærte barna å folde
hendene og takke. Faren var den som
formante og rettledet dem i oppveksten i
forhold til både oppførsel og arbeid.
– Da jeg vokste opp, var kirken ingen
menighet i form av et fellesskap. For meg
var den mer et sted for høytider, dåp og
andre kirkelige handlinger. Et miljø fant
vi mer rundt samlingene på bedehuset.
Derfor var det ikke naturlig for meg å ha
en funksjon i kirken tidligere.
BLE SPURT: Da Frøyland og Orstad fikk

sin egen menighet var det for meg og min
familie veldig fint. Det å kunne få samles

FOLK STRÅLER: Da jeg ble spurt,
tenkte jeg at dåpen er en hellig
handling som betyr at du er innskrevet i livets bok og i den kristne kirke.
Jeg tenkte: Hva har jeg gjort i en
menighet før? Ingenting. Så jeg sa ja
og ble kirkevert.
Torleiv forteller videre om tjenesten som innebærer varme håndtrykk, forventningsfulle og spente
folk som kommer til kirken, og alle
som stråler opp når de blir ønsket
velkommen i døren.

Praten dreier mot følelser og opplevelser, nåde og tilgivelse. Han minnes en
mann som i morens begravelse la på en
krans mens han sa: «Jeg har ikke vært mot
deg som jeg burde være».
– Det sier vel egentlig noe om menighet og tro, at vi kan komme med den
bekjennelsen og allikevel høre hjemme.
LIVETS VANN: Vannet synes å ha vært
viktig i Torleiv sitt liv på ulike måter;
gjennom sin egen dåp, dramatiske
redningsaksjoner, egne tårer og «tåretørkerollen» som kirkevert og ikke minst
gjennom troen på Gud som giver av livets
vann. Han drar også med jevne mellomrom til datteren og steller føttene hennes.
Med såpe og vann. En nydelig handling.
En tjenende handling.
Det blir derfor ingen overraskelse at
Torleiv trekker fram følgende som et av
sine yndlingsvers fra Bibelen er «La ingen
forakte deg..., men vær et forbilde for de
troende i ord og gjerning, i kjærlighet,
troskap og renhet.» 1. Timoteus 4,12
Tekst og foto: Helga Fykse

Du har kanskje sett han
i døren i kirken? Men hvem
er den smilende mannen
med det varme og hjertelige håndtrykket?

IKKE EN SPURV
TIL JORDEN
Ikke en spurv til jorden
Uten at Gud det vet.
Ikke en sjel mot døden
Uten hans kjærlighet!
Ikke en blomst er visnet,
Ikke en tåre falt
Uten at han vet om det,
Han som er over alt.
Tro det når stormer herjer
Bladløse vintertrær!
Tror det når brenning bryter
Over det nakne skjær
Tro det når ubeskyttet
Midt i en kamp du står!
Tro det når helt alene
Du med en smerte går!
Tro det når noe brister
Uten å vokse frem!
Tro det når noen mister
Det som var alt for dem!
Tro det når håp går under
Uten å reise seg!
Ikke en spurv til jorden!
Det er et ord til deg.
T:Ingeborg Prytz Fougner,
M: Ivar Skippervold
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UT FOR
FOR ÅÅ HJELPE
HJELPE

Menighetens ettåring Solveig Åtland og vaktmester
Sveinung Overøye har i vinter forlatt Frøyland og
Orstad for å gjøre andre ting. Begge har reist langt av
gårde, men vi har fått tak i dem via EDB (Facebook).
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Intervju: Håvard Ek

PUSTEROM

Velkommen vår!
Vi her i Rogaland har et spesielt forhold til våren.
Allerede i slutten av januar kommer snøklokkene,
og bare vinterferien pleier å ødelegge vårfølelsen i
februar. Krokus og lys går hånd i hånd.
Eller rettere; alle andre år enn i år har vi
snøklokker kanskje så tidlig som i januar. Og
krokusen vil forhåpentligvis glede oss nå i mars i
stedet for februar som vi er vant med.
Men ingen kan ta fra oss, heller ikke i år, at
våren her i Rogaland er noe helt spesielt. For
våren er så langsom. Den varer så lenge. Det er så
mange gode vårtegn. Selv fryder jeg meg alltid
første gangen jeg ser eller hører vibå. Og til og
med lukt som river i nesen er greit, så lenge det
forteller meg at nå kommer våren for fullt. Våren
og lyset. Våren som kommer og går. Kanskje vi
får noen fantastiske dager i april med skikkelig
sommerfølelse? Eller konfirmasjonsdager med
grønne plener og bjørk som nettopp har sprunget
ut.
I de årene jeg bodde i nord for Polarsirkelen
husker jeg at jeg alltid lengtet til Rogaland og våren. Min kjære bror hadde en standardspøk hvert
eneste år. Han ringte stolt og fortalte at nå hadde
han slått plenen. Slått plenen mens jeg hadde en
halv meter med snø i hagen. I Vesterålen brukte
vi å si for spøk at vi hadde våren natt til andre
juni. Snøen og isen var der helt til sommeren
kom. Mens i Rogaland er våren den gode langsomme prosessen.
Slik er det vel også med troens liv. Noen av oss
er som våren i Nord. Når vi først skjønner hvem

Jesus er og hva han har gjort for oss, så kommer
troen fort. Jeg kjenner mennesker som i et eneste
glimt har skjønt hvem Jesus er. Skjønt det og
umiddelbart begynt på troens vei. En slik vår
inviterer vi til i kirka vår hver eneste gang det er
nattverd. – Kom for alt er ferdig, sier vi
(Luk. 14.17)
Men de fleste av oss er som våren i Rogaland.
Vi trenger tid. Lang tid. Tid som våren i Rogaland
med noen gode varme dager, før det igjen kan bli
kaldt og surt.
Til deg som kjenner deg mest i slekt med våren
i Rogaland: Det er lov å være underveis. Det
er lov å bruke lang tid på vandringen mot en
bevisst tro. Det tryggeste stedet å gjøre dette er i
menighetens fellesskap. I Frøyland og Orstad er
vi mange som er underveis. Mennesker som ikke
nødvendigvis har alt på plass. Men vi har det
felles at vi lengter etter mer av Gud i livene våre.
Lengter etter å komme nærmere Jesus. Faktisk er
det mye av de samme følelsene som jeg kjenner
igjen i min lengt etter våren.
Bibelen viser oss at disiplene som møtte Jesus
etter oppstandelsen hadde det på samme måten.
Noen ble begeistret og trodde med en gang.
Andre brukte lang tid. Hør bare hvordan dette
sies på slutten av Matteusevangeliet: «Og da de
fikk se ham, falt de ned og tilbad ham; men noen
av dem tvilte». (Matt. 28.18)
Så derfor, du som er mest i slekt med den rogalandske våren: Velkommen til å være underveis i
menighetens fellesskap!

SIGVE IMS
sokneprest
i Frøyland og Orstad
kyrkjelyd
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BESØK PÅ F2

Snart bor
en ny Vikingspiller
på Frøyland
- Liker du å shoppe? Har du
unger, har du lyst å få? Hvem
er mest jålete på Viking?
Kan jeg få autografen din?
Spørsmålene haglet fra
F2-ungene.
Fredag 18. mars 2011 var det både F2 og
seriestart i den norske eliteserien. Dette
hadde lederne på fredagsklubben i kirka
lyst å markere. Vi inviterte Vidar Nisja på
besøk.
For dem som ikke kjenner navnet:
24-åringen har spilt fotball flere år for
Bryne og spiller nå sin fjerde sesong i
Viking. Han har og spilt flere kamper på
ungdomslandslaget for noen år siden. I
kirka fortalte han 60 barn at han startet
fotballspillingen hjemme på Vigrestad og
fortsatte på Bryne.
TRE MÅL I FJOR: – Når debuterte du på

A-laget?
– Da han var 20, svarte en jentestemme
bak i salen før Vidar Nisja rakk så mye
som å løfte mikrofonen.
– Ja, det stemmer godt det. Det er 3,5 år
siden, fortsatte han.
– Ber du foran kampene om at dere skal
vinne?
– Nei, det tror jeg faktisk aldri jeg har
gjort. Men jeg vet at min mor alltid ber før
kampene, ikke om at jeg skal score mål
eller bli matchvinner, men at jeg ikke må
bli skadet.
Fotballspilleren fikk også spørsmål
om hvor mange mål han har scoret for
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Fotballinteressen, eller fotballspillerinteressen, var for mange mye sterkere enn å komme førs

Viking, men husket bare de tre målene i
fjor, og muligens fire året før det.
FORBILDE: Hvorfor invitere Vidar Nisja

på besøk til F2?
På F2 er vi ledere opptatt av at barna
skal møte venner, ha det kjekt og få lære
mer om det å være kristen. Da er det viktig med gode forbilder. Det er mange av
barna på F2 som spiller fotball, og da blir
Nisja et forbilde for mange. Han har og

en levende tro på Jesus, og formidlet både
om sin tro og om livet som fotballspiller
til forventningsfulle og spente barn.
Det er vel sjelden at barna har vært så
fokusert og sittet så stille under andakten!
BLIR FRØYLANDSBU: Vidar har i flere
år vært en del av ungdomsarbeidet i
Frøyland og Orstad kyrkje, på Fokus (1317 år) og Ichtus (over 18 år). I januar giftet
han seg i kirka med Marta Utaaker Moe

Intervju
med Vidar
Nisja
foran
seriestart
– Gleder du deg til seriestart?
– Ja, eg gleder meg til det.
– Dere skal jo møte Vålerenga. Hva
syns du om dette?
– Nei, det skal nok bli kjekt. De vant
jo i fjor, så vi satser på at det er vår
tur i år.
– Går du mye i kirken?
– Ja, eg går jo så mye eg får tid til.

st i snopekøen. Vidar Nisja måtte skrive mange autografer, både her og der.

fra Frøyland. Det ble applaus i salen, i alle
fall fra alle fra Frøyland-siden, da Vikingspilleren fortalte at de skal flytte til nytt
rekkehus på Frøyland senere i år.
Nisja avsluttet kvelden som en skikkelig stjerne med lang kø av autografjegere.
De var kledd i draktene til både Viking,
Bryne, Brann og Vålerenga.
Tekst: Kjetil Fylling
Foto: Viktor Klippen

n F2

n I kjelleren i kirken annenhver fredag kl. 19-21
n For 5-7. klasse
n Playstation, bordtennis,
andre spill, andakt, film og
kiosk
n Antal deltakere: Mellom
50 og 100

– Hvordan ble du kristen?
– Nei, eg blei jo født og oppvokst i
en kristen familie, så eg har vel alltid
vert kristen.
– Var drømmene dine å bli profesjonell fotballspiller som liten også?
– Ja, det var nok det, ja.
– Er det noen andre posisjoner du
foretrekker enn kant?
– Eg er jo glad i å være indreløper
også, men elles nei.
Tekst: Njaal Michelsen
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Hurra, nå blir det skikkelig...

S

parebanken gjør det umulige mulig. Planene om et
studio i underetasjen i
kirken ville nemlig ikke
vært mulig å realisere på
flere år, hadde det ikke vært for at Time
Sparebank valgte å gi 105.000 kroner fra
sitt gavefond. Tirsdag 22. februar var det
en spent gjeng som møtte fram til overrekkelse fra selveste banksjefen, kaffe og
kake.
akknemlige ungdommer tok
imot sjekken som banksjefen
understrekte at var en velfortjent gave. I takketalen ble
det framhevet at en ønsker å
skape et trygt og godt sted i kirken; hvor
ungdom på ulike måter blir sett og bekreftet. I studioet vil både grupper og band
kunne gjøre demo- og live-innspillinger.
Radioreklame kan også bestilles, og studioet står til rådighet for folk i nærmiljøet.
trolige muligheter åpner
seg. Studioet vil nemlig
også gjøre det mulig å redigere lyd- og filmopptak fra
gudstjenester, konferanser
og konserter som skjer i kirkerommet.
ugnadsgjengen er nå klar
for jobbing. Lokalene er allerede klar – de har vært klar
i nærmere to år; med skjeve
vegger og dempet gulv for
å få et optimalt resultat, så nå er det bare å
få utstyret i hus.
vrige ildsjeler tok banksjefen og
andre med på omvisning i studioet,
hvor det blant annet ble fortalt
at all miksing ville foregå på dataskjerm.
verrekkelsen av pengegaven ble absolutt et høydepunkt denne dagen – penger som vil bli vel anvendt
og til glede for mange.

T

Geir Kirkeby og Aleksander Lende sjekker mikrofonlyden.

Om ikke lenge vil nytt utstyr fylle disse lokalene.

U
D
I
O

Tekst og foto: Helga Fykse

En takknemlig gjeng tok i mot gaven. Fra venstre: Aleksander Lende, Filip Bjerga,
Kenneth Mæland, Lars Kirkeby og Marie Klakegg Grastveit
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Illustrasjon: Oddny Hetland
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Hallo unger!
Sist uke flakset jeg ut og sjekket
humoren hos gutter og jenter fra Orstad
og Frøyland. Synes du den er god?
Har du mye å glede deg over, hæ? En
god venn eller opptil flere? Får du
yndlingsmiddagen din i morgen, har du
et kjekt tv-spill – og snille foreldre? Vi
hører om jordskjelv og kriger i verden,
da må jeg si at jeg er glad jeg landet i
Norge, på Jæren. Utrolig heldig!
Nå gleder jeg meg til til vår og til påske.
Har du et nytestamente? Det består
egentlig av mange bøker, og etter
Matteusevangeliet og Markusevangeliset fnner du boka Lukasevangeliet. Det ble skrevet av Lukas, en
lege. Boka hans er delt i 24 kapitler
(store tall), og hvert av dem har mange
vers (små tall). I siste kapittelet, i
vers 36 til og med vers 41, står det noe
om livsglede. Lyst å finne ut hva denne
mannen skrev for snaut 2000 år siden
om hva som skjedde etter at Jesus var
drept på et kors? Stikkord: «De kunne
ikke tro for bare glede og undring». For
plutselig levde jo Jesus. God påske!

SIMON
BRATHETLAND
Det var en gang en dame
som skulle over veien. Så ble
det grønn mann. Da sier damen: Nå har det vært grønn
mann 15 ganger. Når blir
det damene sin tur?

Jungeldyret

MARIE
HJELLEST
Roger
spurte far:
Ka e det
mest brukte ordet på
skolen?
Far: Vett
ikkje
Roger:Heilt

MARIE BRATHETLAND OG
KRISTINA AGA
Hvorfor er det knapper på fjernkontrollen?
Fordi det ville sett
dumt ut med glidelås.

ENGEN
JUNGELGJ eget opplegg
det er et
Visste du at
ndag
barn hver sø
le
al
r
i kirka fo
tt fra
se
rt
bo
e,
st
ne
det er gudstje
r
fo
g,
orsamlin
når det er St
dstjenesten
gu
le
he
da er
e og små.
or
for både st
vel!
da
m
no
in
Stikk
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HEINE
HJORTELAND
Gåte: Hva er
grønt og går
opp og ned?
Svar: En
agurk i heisen.

ANDRES
V. ERGA
Gåte: Hvorfor er kuene
grønne?
Svar: For å
kamuflere seg i gresset.

AMUND FYLLING
Det var
to tannpirkere
som skulle
hjem fra
byen.
Så såg de
et pinnsvin.
”Oj – der er bussen”

TAD

ANDREAS J.EIDE
Gåte: Vet
du hvorfor svenskene
aldri
lukker
døren når
de skal på do?
Svar: Fordi folk ikke
skal se i nøkkelhullet

Jungeldyret har vært på tur og har besøkt en hel rekke med land, klarer
du å finne ut hvilke? Du må lese både nedover og oppover, bortover og
baklengs. Sett en ring rundt landene. Svar kan sendes til pust@fok.no
innen 1. mai. Vinneren får CD’en «24-7-365» i premie.

rett

MATHILDE RUUD
Det var to tannpirkere som
skulle hjem fra
byen.
Så såg de et
pinnsvin.
Da sa de: Se der
borte – der er det fest.

Hør musikk, løs
oppgaver mm.:

www.nssf.no/
nettsprell/
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Kyrkjevalet 2011
12. september vert det soknerådsval – same dag som kommunestyrevalet. Nominasjonskomitéane i dei ulike sokna er
i gang med arbeidet sitt. Dersom du har innspel til
aktuelle kandidatar, kan du ta kontakt med leiar for nominasjonskomitéen, som i Frøyland
og Orstad er Helene Hetland Mori.
Meir informasjon finn du på www.kyrkjevalet.no

«Ufo-huset» er eit kulturminne frå

Viktor Klippen

Redaksjonskomite

Bjørn Are Nygård (ansv. redaktør), Helga Fykse,
Håvard Ek og Viktor Klippen.
Bidrag?

Har du kunngjøringer, tips til reportasjar eller
reaksjonar på noko du har lese i Pust, ta kontakt
med ein i redaksjonskomiteen eller på
pust@fok.no.
Neste nummer

Kjem i mars.

Frøyland og Orstad
kyrkjelyd
Tlf: 52 97 31 50
Besøksadr.: Orstadbakken 33
Postadr.: Boks 43, 4356 Kvernaland
Epost-adresse: kontoret@fok.no
Kontonummer: 3290.07.79088
Gjevarteneste kyrkjelyd: 3290.60.44179
Gjevarteneste kyrkjebygg: 3325.25.09270
Kontortid: Tirs. 09.00-12.00; fred. 09.00-12.00

Frøyland og Orstad kyrkje er eit særprega
byggverk. I nabolaget, på toppen av
Orstadbakken, kjem no det nye Orstadhuset. Men det finst også andre særmerkte
hus i Orstad- og Frøyland-området.
I Øksnevad næringspark ligg eit hus
som skil seg ut. For si tid var det eit
«futurisk UFO-liknande bygg». Når det
blei sett opp tidleg i 1960-åra – for femti
år sidan – skulle det gi «hint om at her var
ein på parti med framtida og vel så det».
Det var Block Watne som reiste rundehuset. «Blockwatniseringa» av Noreg
skjedde faktisk frå Orstad og Øksnavad.
Dei svære næringshallane ved Øksnavadporten er også kulturminne etter den
storstilte ferdighusproduksjonen til Block
Watne. Herifrå sende firmaet ut på
skinnegangane byggjeelement til «utplanting» av Block Watne-hus heile landet
rundt.

I det runde huset heldt engineering- og
managementfolket til. Dei utvikla ferdighuskonseptet stadig vidare. Sjefen sjølv,
Gunnar Block Watne, drog til Amerika og
fekk lisens for Skandinavia av eit firma i
Miami som hadde utvikla ein ny måte å
konstruera takstolar på. Produksjonen av
ferdige, «sjølvberande og sterke» takstolar
kunne ta til i den første storhallen på over
6000 kvadratmeter. Seinare blei produksjonslokala endå større.
Block Watne selde i 1970 til saman 2300
hus frå Øksnavad. På den tid stod Block
Watne for nesten fjerdeparten av ferdighusproduksjonen i landet. Verksemda
hadde starta opp i Sandnes, men flytta
ut derifrå og bygde seg opp «i det store
formatet» i nabokommunen Klepp.
«Seksjonshuset» var Block Watne sitt
forsøk på både å industrialisera og demokratisera husbyggjinga i landet. Seksjo-

Dagleg leiar

Bjarne Lemvik, kontoret@fok.no
dir. 52 97 31 50 (905 98 031)

12. desember:
Sebastian Hatlehol
Anne Grete Tveit Hatlehol

Sokneprest

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

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

Døypte i
Frøyland og
Orstad kyrkje

Musikalsk leiar

Hilde Svela, hilde@fok.no
dir. 52 97 31 53 (482 45 034)
Barnepastor

Solveig Kindervaag
52 97 31 50
Solveig Åtland solveig@fok.no, 922 16 109
Kari Tunheim kari@fok.no, 486 08 921
Diakon

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

Sigve Klakegg (leiar), Mette Reiten, Jon
Lende, Helen Hetland Mori, Liv Bredvei Reilstad, Helga Fykse, Bjørn Are Nygård (vara),
samt sokneprest og dagleg leiar som
sekretær.
Menighetsbladet Pust

6. februar:
Loke Anfinnsen
Erlend Eide
20. februar
Ellinor Nisja Heskestad
Linnea Handeland Mæland

Ettåring, barnearbeider
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16. januar:
Rikke Fuglestad Edland
Sverre Marinius Hanssen
Ådne Thingbø-Støldal
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Vigde
29. januar 2011:
Marta Utaaker Moe
og Vidar Nisja.

700.000 kroner til kirkas uteområde fra Klepp kommune
Klepp formannskap bevilget i slutten av
februar den pengesummen som
Stiftelsen Frøyland og Orstad kyrkje
hadde søkt om. På forhånd hadde
rådmannen innstilt på at pengene først
skulle overføres når hele uteanlegget til
2,1 millioner kroner er fullfinansiert, men

politikerne bevilget 700.000 kroner uten
forutsetninger. Det er styret for
stiftelsen veldig glad for, sier Jon Lende.
Han opplyser at stiftelsen vil arbeide for
å fullfinansiere parkeringsplassen. Det
betyr at det vil lete etter muligheter for å
gjøre en ny henvendelse til Time kom-

mune. Styret skal dessuten oppdatere
prisene for sluttføring av uteanlegget, og
det skal lages detaljerte planer for hvordan dekket blir utformet. Så snart dette
er klart, vil arbeidet fortsette. En del av
arbeidet skal gjøres på dugnad.

«UFO-huset» har etter kvart ei lang
historie, men står der framleis i dag som
signalbygget for ”blockwatniseringa” her
i landet.

(Litteratur: Lars Gaute Jøssang om Øbyen i bd. 1 av Sandneshistorien, Bergen/
Oslo 2010.)

1960-åra
nane blei ferdiggjorde i husfabrikken på
Øksnavad og i tilsvarande produksjonshallar andre stader i landet. I husseksjonane var det «omtrent berre bileta og
bokhyllene som mangla». Like fullt blei
transporten ut til byggjefelta ei stor utfordring. Helikopter var tenkt brukt, men
det blei vel dyrt både for byggjefirma og
husbyggjarar å ta ein slik storfugl inn på
tomtene sine.
Tidleg i 1970-åra måtte Block Watne
gi opp å «helikoptisera» husbyggjinga
– dermed gav firmaet også opp seksjonshuset til slutt.
«Rundehuset» i næringsparken på
Øksnavad står igjen som eit kulturminne
om då Block Watne lukkast over heile
landet å skapa byggjefelt med hus som
likna svært på kvarandre. Det er spennande å leggja merke til det spesielle
landemerket i nærmiljøet vårt. Det runde

Tekst: Nils Olav Østrem
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VISJON
Vi vil sjå menneske
kome til tru på Jesus
og bli frimodige
etterfylgjarar

Returadresse:
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND

C

Arrangementer i Frøyland og Orstad kyrkje
Salig aften med Sangboka
27. mars kl 19:30
Bandet Sangboka
gjester oss med
releasekonsert. De
slipper sin første plate
denne kvelden. Vi får
servert nydelige
klassikere fra vår kjente
og kjære «Sangboka»
av dyktige musikere og
med musikalsk utsmykking. Vi lover deg en kveld
med stor gjensynsglede og sangglede!
Velkommen til kafè før og etter konserten.

Påskekonsert med
GLORIA
2. påskedag 25. april kl 19:30
Elise, Kristine og Elisabeth fra Klepp
utgjør vokaltrioen ”Gloria”. Sammen
med fullt band vil de avrunde årets
påskehøytid.

nFredag 25. mars 19:00

Billetter: Fri Entré / Kollekt

DM dancers og Different Colour
Barn = Gratis

Fredag 1. april

Kl 17:00 - 19:00 Workshop
De vil lære deg DANS (jenter 1.-4. klasse), HIPHOP (jenter 5.-7. klasse),
BREAK (gutter 1.-7. klasse), eller RAPPING (5.-7. klasse).
Kl 19:00 - 20:00 Matservering og kiosksalg
Kl 20:00 STOR KONSERT OG DANSESHOW
Velg seminar når du kommer og opptre sammen med dem under konserten.

1. mai kl. 19:30
Syng med oss
Dagfinn Egeland med
musikervenner tar oss med
på en musikalsk reise gjennom kjente og kjære sanger.
16 Kafé
Menighetsbladet
Pust nr 1 2011
før og etter konserten

Salig aften

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje

29. Mai kl. 19:30
Karsten Isachsen
Den folkekjære forfatteren
og presten ønsket å komme
tilbake til Frøyland og
Orstad. Nå er han her med
et forfriskende budskap .
Kafé før og etter konserten

Fokus gudsteneste
nSundag 27. mars 10:30
Gudsteneste med konfirmantquiz !
nSundag 3. april 10:30
Storsamling, Dåp
nFredag 8. april 19:00
Fokus gudsteneste
nLørdag 9. april 20:00
Ichtus gudsteneste
nSundag 10. april 10:30
Gudsteneste
nLangfredag 22. april 10:30
Pasjonsgudsteneste
nSundag 24. april 18.00
Heile kyrkjelyden feirer påske
nFredag 29. april 19.00
Fokus gudsteneste
nSundag 1. mai 19:30
Salig Aften -gudsteneste
nFredag 6. mai 19:00
Fokus gudsteneste
nLørdag 7. mai 20.00
Ichtus gudsteneste
nSundag 8. mai 10.30
Gudsteneste, Dåp
nTirsdag 17. mai
Gudstenester «Sjå eigne oppslag»
nFredag 20. mai 19.00
Fokus gudsteneste
nLørdag 21. mai 10.30
Konfirmasjonsgudsteneste
nLørdag 21. mai 12:00
Konfirmasjonsgudsteneste
nSundag 22. mai 12:00
Konfirmasjonsgudsteneste
nSundag 29. mai 10:30
Storsamling, Dåp

