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Gunn Lyster Åtland 
har i snart ti år reist 
årlig til Vest-Ukraina 
med hjelp til nød-
lidende barn. Nå vil 
mange på Orstad 
og Frøyland delta 
i arbeidet.   
       Les s 2-7

Tøft å se
nøden
i Ukraina
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Etter åtte måneder takker Tjøttaparken 
barnehage for seg 30. mars. Barnehagen 
flytter inn i nye lokaler på Tjøtta. Barne-
hagen har nå 65 barn og 20 ansatte.

– Stiftelsen og staben i Frøyland og 
Orstad takker for godt samarbeid. Noen 
ganger har det bydd på utfordringer for 

begge parter med å få sambruket til å 
fungere. Vi for vår del er imponerte og 
takknemlige for viljen som er vist til å 
finne praktiske løsninger, sier Njaal Fyk-
se i Stiftelsen. Han mener barnehagen 
har beriket miljøet og dessuten bidratt til 
nedbetaling av kirkeanleggets gjeld.

NYTT FRA MENIGHETEN

Barnehagen flytter ut

Nisja tok startskuddet for  Ukraina

Frøyland og Orstad kyrkjelyd 
valgte i fjor høst som misjons- og 
bistandsprosjekt å støtte orga-
nisasjonen KPK-Ukraina i deres 
arbeid i Transcarpathia-regionen 
i Ukraina. Kick off for prosjek-
tet var en temmelig annerledes 
gudstjeneste med mange farge-
rike parykker og klær.

Nesten 20.000 kroner ble 
samlet inn i kollekt, samt under 
matsalg og aktiviteter for barna 
etter gudstjenesten 12. februar.

MÅL: – Derfor bør det være rea-
listisk å nå målet vårt om 80.000 
kroner før sommeren, det er til 
en leir i regi av KPK-Ukraina, 
sier Karl Inge Lygre. Han er leder 
av styringsgruppa for prosjektet 
og forteller at de arbeider med 
ideer om mange aktiviteter. 

De ønsker å favne vidt og 
engasjere både privatpersoner og 
grupperinger i bygda.

– For eksempel trengs det folk 
til å være med når vi skal samle 
inn og sortere klær til Ukraina. 
Og kanskje vil en skole eller 
barnehage være med og samle 
penger til en barneheim eller 
skole, sier Karl Inge. 

SAMLER KLÆR: Den første 
innsamlingen av klær til Ukraina 
blir 22. og 23. april (les mer side 
7), og allerede under gudstjenes-
ten 25. mars blir det innsamling 
av pengebøssene fra Kick off. 

– Et annet høydepunkt er 10. 
juni, da får vi besøk av voksne og 
barn fra Ukraina, sier Karl Inge. 
Det blir gudstjeneste og grilling. 
Det var viktig for menigheten 
da misjonsprosjektet ble valgt, at 
personer fra bygda får anledning 
til å reise og se og bidra i prak-
tisk arbeid, eksempelvis under 
sommerleirene. Det kan også bli 
snakk om en fellesturer. Andre 

Hva har noen ukrainske landsbyer med Frøyland  og  Orstad å gjøre? Mye –
skal det snart vise seg. Starten gikk på en karne  valsgudstjeneste i februar.

Viking-spilleren Vidar Nisja (bor på Frøyland) fikk æren 
av å sparke i gang Ukraina-prosjektet på gudstjenesten.

Oppfordringen foran karnevalsgudstjenesten var at barn og voksne skulle slå ut håret. Johan-
nes Fylling (10) gjorde det. Julie Lende Sandve (5) i hatt gikk fremst i prosesjonen.

Et mestermøte under kirkekaffen: Linas N. Heskestad, til venstre, og Estin N. 
Lundeby tar en pause i aktivitene. Politimann Tobias Stokka (bildet til høyre) 
hadde heller ikke mye uro å ta tak i denne dagen.
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Endeleg eit snev av vår i lufta 
– herleg! Berre ein ting å gjera: Å 
komma meg av gårde til Bryne for å 
handla inn litt vårblomar til å ha på 
trappa ute.  

Ei blid og triveleg dame tek imot 
meg og handelen går greitt. Men ved 
kassa blir vi litt ueinige. Prisen på 
plantene er slått inn i kassa, og eg 
står  klar med bankkortet for å betala. 
Bankkortet står i terminalen, men eg 
har ikkje kome så langt at eg har fått 
slått inn kode + klar. Plutseleg åpnar 
kassa seg og dama seier: «Takk skal 
du ha, no er det betalt!» 

«Nei, det stemmer ikkje – eg har  
ikkje slått koden enno!». 

Eg bERRE SER pÅ dama bak disken 
og veit at dette  ikkje er rett. Eg 
hadde jo ikkje fått betalt – eg var heilt 
sikker i mi sak!

Påske – Jesus i Getsemane, fanga, 
spotta, slått og ført fram for Pilatus. 
Pilatus vaska hendene sine, han ville 
ikkje ha noko med Jesus å gjera. 

Men dei skriftlærde og folket i Jeru-
salem visste kva dei ville med Jesus.

«Krossfest! Krossfest!» 

LAngfREdAg bEtALtE Jesus di 
og mi rekning. For vår skuld var det 
han hang på korset. Han kjende seg 
forlatt av sin eigen Far: «Min Gud, 
min Gud, kvifor har du forlatt meg?». 

Men Jesus var ikkje forlatt. Gud var 
der på Golgata. Gud elska den 

einborne Sonen sin.
 

I JohAnnES kapittel 3, vers 
16 les vi at den kjærleiken 
gjeld oss alle. 
«For så har Gud elska ver-

da at Han gav Sonen sin, 
den einborne, så kvar 
den som trur på han, 
ikkje skal gå fortapt, 
men ha evig liv».

Det er betalt – 
Jesus gjorde det!

Det er betalt

MED EIGNEORD

Husk at det er mulig å lytte til mange preke-
ner fra gudstjenester i Frøyland og Orstad 
kirke på www.fok.no. Se etter lenken 
«Taler». Eksempelvis kan du høre eller ta et 
gjenhør med Jan Gossner som var på besøk 
i starten av mars.

Lytt til prekener på nettet

ASTRID
BERNTSEN
er dagleg leiar
i kyrkjelyden

Vi har lagt ut alt hittegods fra  
aktiviteter i kirka på fire bord i
underetasjen. Klær og diverse 
utstyr ligger der til over påske. Ta 
kontakt med kontoret eller en av 
lederne som har nøkkel til lageret 
for å få hentet ting du savner.

Hent hittegods!

Nisja tok startskuddet for  Ukraina
Hva har noen ukrainske landsbyer med Frøyland  og  Orstad å gjøre? Mye –
skal det snart vise seg. Starten gikk på en karne  valsgudstjeneste i februar.

Prest og prestefrue. Soma er de enige om.

kriterier var at prosjektet skulle inne-
holde både misjon og bistand.  

Foto: Bjørn Are Nygård
og Helga Fykse

nKPK-Ukraina
nStIftELSE: En offentlig god-
kjent humanitær stiftelse  som siden 
1988 har drevet hjelpearbeid blant 
gatebarn, fattige familier og eldre 
i Ukraina. Dette skjer nå gjennom 
samarbeid med den ukrainske  
stiftelsen House Of Mercy som blant 
annet driver et barnehjem.
nhJELpESEndIngER: Nærmere 
500 tonn med klær og andre varer 
har blitt sendt til provinsen Trans-
carpathia helt vest i Ukraina, til byen 
Uzhgorod og landsbyer. I tillegg til 
cirka 10 millioner kroner.
nLEdER: Ellen Lyster Aarsland, 
Vigrestad, er styreleder.
nInfo: www.kpk-ukraina.com

Et mestermøte under kirkekaffen: Linas N. Heskestad, til venstre, og Estin N. 
Lundeby tar en pause i aktivitene. Politimann Tobias Stokka (bildet til høyre) 
hadde heller ikke mye uro å ta tak i denne dagen.

Alice Marken (5) og Tuva Alme (3,5).
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– Her har folk 
kommet med sko, 
klær og leker fra vi 
åpnet i dag – dette 
er bare så givende. 
Og vi får jo så mye 
fint! Se her, her er 
esker med klær 
fra butikker, de er 

ikke brukt engang.
Gunn stråler. 

Varm i kinnene, selv 
om det er bare noen 

få grader inne. Hun er 
i full gang med å sortere 
og pakke klær som snart 
skal av gårde med bil til 
Ukraina. Sekker og esker 
merkes med innhold, og sko 
pusses. 

– Alt må se fint ut. Det 
ville vi også satt pris på om 
vi skulle gått i brukte klær 
og sko, sier hun.

gIvERgLEdE: Nye esker 
blir levert i stasjonsbygget denne 
tirsdagen  i mars, og gjengen i 
sorteringen blir rørt. Det kommer 

nemlig en pakke med navn. Den 
inneholder klær og sko som skal 
direkte til fadderbarnet som denne 
familien har i Ukraina gjennom 
organisasjonen KPK-Ukraina 
(Kristne Pensjonerte Konfirmanter) 
som driver et utstrakt hjelpearbeid 
i dette landet.

 Nærmere 600 fadderbarn får 
kontinuerlig hjelp fra Norge årlig 
gjennom KPK i form av månedlige 
innbetalinger og gaver. På Vigre-
stad rager stablene med sekker og 
esker.

– Her er det så fullt nå at vi får 
knapt plass til å stå og sortere, så 
det skal bli flott når det blir mulig 
å levere og sortere i Frøyland og 
Orstad kirke også. Utrolig artig at 
både store og små i menigheten 
har blitt med på dette. 

tØft Å SE nØdEn: Gunn smiler 
mens hun om og om igjen forsøker 
å få plassert en sekk som stadig 
faller ned fra haugen.

Over en kopp kaffe i litt varmere 
omgivelser forteller hun om sitt 
engasjement som frivillig i KPK.

– Jeg har reist årlig til Ukraina 
siden 2003. Det er veldig kjekt, for 
jeg treffer igjen folk som har blitt 
mine venner, og jeg ser at det som 
vi gjør, betyr en forskjell. Men det 
tar på å se all nøden. Når jeg kom-
mer hjem, tenker jeg at vi har det 
på mange måter utrolig godt her i 
Norge.

– Hva har berørt deg mest?
– Barna. Det er utrolig tøft å se 

ansiktsuttrykkene deres. De er så 
triste.

KAStEt pÅ ELvEn: Tårene pres-
ser på. 

– Artyoma var tre år da han 
kom på barnehjemmet «House of 
Mercy» som KPK driver. Da hadde 
han bodd tre år i et mørkt skap – 
han kunne ikke gå og ikke snakke. 

Tanten fikk reddet han i siste 
liten da moren kastet han på elven. 
Nå er han seks år og kan gå, sykle 
og prate. Og han smiler, forteller 
Gunn.

Noen av barna som kommer rett 
fra gaten til barnehjemmet, gjem-
mer maten under puten de første 

Mellom plastsekker, esker og 
kofferter i en nedlagt jernbane-
stasjon på Vigrestad finner vi 
Gunn Lyster Åtland. Trebarns-
moren som bor et steinkast fra 
Frøyland og Orstad kirke, fikk 
livet sitt endret i 2003 etter en 

busstur til Ukraina. Gate-
barn og fattige 
familier gjorde et 
uutslettelig inntrykk.

Jofrid Roaldsnes, til venstre, Ellen 
Lyster Aarsland og Gunn Lyster 
Åtland sorterer varer som kommer 
til glede i Vest-Ukraina.

Meningsfull sortering

MISJONSPROSJEKT I UKRAINA
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dagene. De er ikke vant med mat hver 
dag, så de vil sikre seg...

– Barnehjemmet «House of Mercy» er 
preget av at Jesus får bety noe midt i bar-
nas hverdag. Her kan de få være så lenge 
de vil – i motsetning til i det statlige bar-
nehjemmet som alle barn må innom før 
de eventuelt plasseres videre. Der må de 
ut når de blir 16 år, og da havner mange 
av dem på gaten igjen. De får ikke tilbud 
om skolegang, og alle barn må legge seg  
midt på dagen mellom klokka 13 og 16, 
slik at de ansatte får fred. 

Igjen fylles øynene med tårer når Gunn 
forteller.

– Vi leverer klær og gaver til dette bar-
nehjemmet også og håper på den måten 
at vi kan spre litt glede. Men de har det 
tøft. «Ta meg med» sa ei av jentene. «Det 
er så mye som skjer her på nettene også».

ER MS-SyK: – Hvordan takler du alle 
inntrykkene på en slik tur?

– Det blir å prate med de andre, og så 
griner jeg. Det hjelper, men det er tøft.

– Du har selv hatt MS i snart 25 år, og 
rett før jul fikk du epilepsi, og det ble 
slutt på bilkjøring. Heller ikke ditt liv har 
vært helt enkelt?

– Nei. Jeg er jo vant med å være 
hjemme på grunn av MS, men det var 
tøft da jeg fikk epilepsi. Jeg lurte på hvor-
for jeg skulle få dette også. Men midt i alt 
er Jesus. Han gir meg hjelp, trøst og en 
uendelig trygghet og fred, svarer Gunn.

– Skulle jeg bekymret meg for MS-en, 
ville jeg brukt masse energi på noe jeg 
ikke har kontroll på. Blir det mer, så 
vet jeg at Jesus er der og gir meg det jeg 
trenger. Han er stor!

Hun forteller videre at den første 
tanken som slo henne på sykehuset etter 
epilepsianfallet var: «Hvordan skal jeg 
nå klare å komme meg til lageret på Vi-
grestad?». Jeg kunne jo ta toget, men det 
gikk bare to uker, så ringte Jofrid: «Tror 
du jeg er god nok til å sortere?». «Kan 
du virkelig tenke deg å kjøre til lageret», 
spurte jeg. Som sagt så gjort, så nå har jeg 
egen sjåfør, sier Gunn og smiler.

– Hva tenker du om Gud midt i egen 
smerte og alt det som du ser i Ukraina?

– Vet du, jeg forstår ikke hvordan folk 
kan klare seg uten Gud i livet. Jeg hadde 
aldri klart meg. Og jeg klarer ikke å bli 
bitter eller sint på Gud for alt det vonde 

og vanskelige som skjer. Jeg vet at Gud 
ser alt og er der midt i alt, og jeg vet at 
det vonde ikke er Gud sin skyld.

EngASJERER fAMILIEn: Gunn har 
valgt å gi barna sine muligheten til å 
reise til Ukraina. Eldstedatter Solveig dro 
tidlig og har vært der mange ganger.

 – De har stått fritt i valget om de ville 
dra dit. Jeg har vært opptatt av å prate 
mye med dem om alle inntrykkene, men 
det har uten tvil vært tøft for dem. Det er 
veldig vanskelig å se at folk må være der 
i all nøden og smerten. Det er vanskelig 
når vi har så lyst til å hjelpe, sier hun.

Solveig formidlet inntrykkene videre 
til ungdommer i Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd, som lot seg engasjere gjennom 
innsamlinger, Ukraina-turer og praktisk 
arbeid. Et bedehus ble nylig innviet; fi-
nansiert av ungdommene (Se side 6). Og 
nå har altså store og små i menigheten 
sagt ja til å bli med og hjelpe. En drøm er 
at dette etter hvert kan bli viktig for hele 
bygda. 

Snakk om ringer i vann. Lite visste nok 
Gunn om dette da hun trosset MS-en og 
satte seg på bussen for snart ti år siden.

Tekst og foto: Helga Fykse

nGunn Lyster Åtland 

nAlder: 47 år
nBosted: Orstad
nSivil status: Gift med Svein 
Tore Åtland og mor til Solveig (21), 
Ingeborg (17) og Sindre (15).
nAktuell som: Frivillig i hjelpe-
arbeidet som KPK-Ukraina driver.

Meningsfull sortering
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I mars i fjor arrangerte Ichtus og Fokus en tur til området der 
KPK har sin virksomhet i Ukraina. Kristian Bregård (28) 
og Marta Nisja (22) var blant deltakerne. Det ble en uke 
som satte spor. Og som tente en gnist.

– På forhånd hadde nok de fleste av oss et motiv om å reise 
for å se en annen kultur og oppleve noe spennende, men vi 
var ikke forberedt på at bare én ukes tur ville forandre måten 
vi så på livet, forteller Kristian. – Jeg fikk se at det finnes så 
mange skjebner der ute hvor spesielt barn blir født inn i liv 
hvor de er dømt til å mislykkes. Rom-folket i Ukraina blir født 
i et land som nekter å anerkjenne dem som fullverdige stats-
borgere. De 
har der-
med ingen 
identitet og 
nektes ofte 
skolegang 
og sykehus-
behandling. 
Alkoholisme 
er utbredt 
og foreldre 
viderefører 
alkohol- 
vanene til sine barn, fortsetter han.

I løpet av reisen var de med på utdelinger av mat og klær. De 
besøkte også skoler for såkalte «funksjonshemmede» barn. Dette 
er i mange tilfeller barn som bare har mindre lærevansker, men 
som er blitt tatt fra foreldrene fordi de ikke oppfyller den statlige 
normen for hvor godt et barn skal lese eller skrive.

Mange steder ble de overveldet av all nøden. – Overalt hvor vi 
gikk, tigget folk om hjelp, og noen plasser krevde de også at vi 
hjalp dem. Noe som er forståelig når man ser forholdene de lever 
under, reflekterer Kristian.

MEn I LAndSbyEn SEREdnyE var det annerledes. Her bodde 
rom-folket under de samme vilkårene som andre steder. Likevel 
var det lite tigging. De norske ungdommene ble møtt med varme 
og gjestfrihet i stedet for krav om hjelp. Marta forteller hva som 
skjedde videre. 

– Vi ble «stuet» inn i huset til den lokale pastoren, sammen med 
sikkert 80 andre, for å delta på gudstjeneste, husker hun. – Folk 
hadde kledd seg i det fineste de hadde, og sangen fikk nesten 
taket til å løfte seg. Marta tror at dette gjorde en forskjell i den lille 
byen. – Ikke alle gikk på gudstjenestene, men jeg tror holdningene 
som rådde i byen, var påvirket av den store og aktive menigheten. 

Denne menigheten er ikke blant de som får mat og klær til 
utdeling fra KPK. Men i samtaler med folk kom det fram at det de 
ønsket seg mest av alt var… en kirke! Et hus som var stort nok til å 
romme alle uten at de måtte sitte oppå hverandre!

På hjemveien til Norge var både Marta og Kristian preget 
av inntrykkene. Og etter hvert dukket spørsmålet opp: 

vILLE dEt vÆRE MuLIg foR dEM å hjelpe menigheten i  
Serednye? Og på hvilken måte? Kunne det gå an?

Etter at de var kommet hjem, formidlet Kristian og Marta 
inntrykkene og tankene fra turen til huskirken de tilhører. Den 
består av om lag femten unge voksne i alderen tjue til tretti år. 
Jakob Aardal (30) er en av dem. 

– Det var gripende å lytte til det Kristian og Marta fortalte, 
og vi tente på muligheten til å kunne hjelpe folkene i Serednye 
til å få oppfylt sin drøm, sier han. 

Kristian hadde sett på tallene og presenterte dem for gruppa. 
Totalprisen på kirkebygget ble beregnet til 98.000 kroner. Og 
hvis femten personer gir i gjennomsnitt 400 kroner i måneden, 
utgjøre 72.000 kroner på ett år, og da er man kommet langt. 

– Regnestykket var ikke avskrekkende, men det understreket 
samtidig viktigheten av å gjøre dette til et felles prosjekt som 
alle var med på. Det var derfor viktig at alle bidro etter evne,  
sier Jakob, og understreker at alle gav anonymt. 

Marta er opptatt av hva denne aksjonen gjorde med gruppa 
underveis. – Vi så at vi var avhengige av hverandre for å nå må-
let, og det styrket fellesskapsfølelsen veldig, sier hun.  – Etter-
hvert fikk vi også oppmuntrende tilbakemeldinger fra Ukraina 
om at arbeidet skred fram. Menigheten stolte på oss og arbeidet 
på dugnad etter hvert som penger til byggematerialer ble sendt 
nedover. Ledelsen ved House of Mercy administrerte overførin-
gene og sendte detaljerte regnskap tilbake, fortsetter hun. 

dEt hELE EndtE MEd At kirken ble fullfinansiert med midlene 
huskirken bidro med. I desember ble den ferdige kirken innviet 

med fullt hus og stor vekst i me-
nigheten. 

Her hjemme er våre tre ven-
ner opptatt av at det ikke males 
et glansbilde av det gruppen har 
gjort. – Vi ønsker ikke å fremstå 
som prektige, men når du ser og 
opplever det jeg har gjort, kan du 
bare ikke fortsette å leve som om 
ingenting har skjedd. Du er nødt 
til å ta inn over deg at vi i Norge 
er veldig heldige som har det så 
godt på mange måter. Og det er 
ikke noe vi har fortjent. Derfor er 
det bare helt rettferdig at vi deler 
med de som nesten ikke har noe, 
fortsetter Marta engasjert.

Jakob synes at i Norge burde alle 

Kunne de få til å gi LANDSBYEN EN KIRKE?

JA, DEt KUNNE de

MISJONSPROSJEKT I UKRAINA

For 
kort tid siden startet 

Frøyland og Orstad kyrkjelyd å 
støtte KPK-Ukraina som driver barnehjem og 

hjelpearbeid blant rom-folk. Ungdomsmenigheten vår, Ichtus, 
har gjort det i lengre tid. For noen av ungdommene har det endret livet.
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unge 
hatt et obliga-
torisk opphold blant men- 
nesker som lever under vanskelige for-
hold – for å bli motivert for å hjelpe andre. 

– Jeg er opptatt av hvor priviligerte vi er i 
Norge som har så rike mulighet til å hjelpe an-
dre. Det betyr at alle kan være med, uansett 
om du er aktiv i kirken eller ikke. Gi penger 
til menighetens misjonsprosjekt, eller klær til 
KPK`s jevnlige lastebilsendinger , oppfordrer 
Jakob. 

foR KRIStIAn SIn dEL ble turen til Ukraina 
et vendepunkt. – På den turen jeg ble sikker 
på at jeg ville noe mer med livet mitt enn å 
bare ha en «vanlig» jobb i Norge, skriver han i 
en e-post fra Kongo. Etter en del år som befal 
i Heimevernet sluttet han i høst for å arbeide 
som misjonær utsendt fra pinsemenigheten 
Sion på Bryne. For tiden arbeider han med å 
reise en skole i det krigsherjede tropelandet. 
Og vet du, da han tok avskjed med huskirken 
sin i Frøyland og Orstad i høst, overrakte de 
ham like godt en sjekk på 46.000 kroner som 
en starthjelp til skoleprosjektet. Pengene had-
de de spart opp uten at han visste noe.

Jo, det går an!
Tekst: Håvard Ek

LANDSBYEN EN KIRKE?

JA, DEt KUNNE de

Klesinnsamling i april
Misjonsprosjektet legger til rette for 
innsamling av klær, sko og leketøy til de 
fattige i Ukraina.
Sted: Frøyland og Orstad kirke
Tidspunkt: Søndag 22. april, i forkant 
av gudstjenesten. Og mandag 23. april 
kl. 18-20.
Husk: Det som blir sendt nedover må 
være helt og rent. Kr. 50.- per sekk/kolli i 
fraktpenger.

Trenger flere hender
Planen er å sortere og pakke det som 
kommer inn i kirken, før det kjøres til 
samlelageret for videre transport til 
Ukraina.

Ta kontakt med Gunn Lyster 
Åtland (915 44 748) eller Jofrid 
Roaldsnes (454 05 977) om du har lyst til 
å være med på dette arbeidet.

Dette er styret
Styringsgruppa for misjonsprosjektet 
er ledet av Karl Inge Lygre (951 76 609). 
Andre i gruppa er Svein Tore Åtland, 
Just Salvesen, Geir Brådland, Ida 
Husebø, Gunn Lyster Åtland, Anette 
Lygre Ek og Sigve Ims.

lKiev

¤Uzhgorod

Ukraina
– den nest største staten 
i Europa, ble uavhengig i 

1991 etter Sovjetunionens 
fall. Landet har store utfor-
dringer med korrupsjon og 

fattigdom.
(www.globalis.no) 

Marta Nisja og Jakob Aardal

Menighetsbladet Pust     nr 1  2012        7



8        Menighetsbladet Pust     nr 1  2012

– Vi ønsket å lage noe helt annerledes. Det skulle 
ikke bare være rettet mot par. Fokus skulle være 
Guds kjærlighet, forteller Tonje Sevland (18).
Helga etter Valentins dag, lørdag 14. februar, 
inviterte hennes huskirkegruppe til Valentinsfest 
som en spesiell Ichtus-kveld. Ichtus er møtene for 
ungdom over 18 i Frøyland og Orstad kyrkjelyd.

popuLÆRt: – Det ble veldig vellykket. Det kom 
nesten 70 personer, mange utenfra Frøyland og 
Orstad og flere enn vi hadde dekket til og hadde 
bestilt kinamat til. Heldigvis ble det nok mat, 
sier Gjertrud Evje (19) som har bodd i USA og 
opplevd hvordan skolebarn skrev Valentins-brev 
til hverandre og læreren. 

Bordene var dekket som om det var konfirma-
sjon, og det var middag med dessert, andakt, 
konsert og leker.

Ida Husebø (18) forteller at forespørselen om å 
arrangere Valentinsdag kom fra  

ungdomsprest Just Salvesen. Valentinsdag er 
nemlig et prøveprosjekt i Den norske kirke.

SoM hALLovEnn: – Kirka har gode tilbud for 
ungdom i konfirmantalderen, men sliter 
veldig med arbeid blant dem mellom 18 og 30 
år.  Noen forsøk på breddetiltak blir nå utprøvd. 
På sammen måte som trosopplæringen og Hallo 
venn (på Halloweensdag) var dette et forsøk på en 
alternativ valentinsfeiring, sier Just.

En del menigheter ble utfordret til å delta i  
prøveprosjektet, og Frøyland og Orstad var blant 
disse.

– Det var kjekt. Jeg kan godt tenke meg å arran-
gere dette på nye, sier Gjertrud Evje.

Foto: bjørg Lønne
Tekst: Viktor Klippen

En  ny grunn til vennefest
Valentinsdag ble for første gang feiret i Frøyland og Orstad kir-
ke. Ungdommene over 18 år dekket til fest «Nere» og lot en hel 
kveld handle om kjærligheten med stor K.

Valentinsvenner i underetasjen i kirka. Ina 
Hetland, fremst, Marta Nisja, Vidar Nisja 
og Magnus Ueland.
Anders Ueland og Alexander Lende på 
bildet til venstre.

nSt. Valentin 
nvalentinsdag, 
også kalt Alle hjerters 
dag, feires 14. februar 
med gaver og ano-
nyme kjærlighetsbrev. 
Er blitt feiret i England 
siden 1600-tallet til 
minne den hellige Va-
lentin som ble steinet 
til døde i 273 e. Kr. 
fordi han ikke ville for-
nekte kristentroen. I et 
brev ba han sin kjære 
Julia holde seg til Gud 
og undertegnet med 
«…fra din Valentin».
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ODDNYSSTREK

Illustrasjon: Oddny Hetland
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LITEN GRUPPE TOK ANSVAR

SIGVE IMS
sokneprest 
i Frøyland 
og Orstad 
kyrkjelyd

De tre klassiske fristelser er penger, sex og makt.  
Utallige er eksemplene på mennesker som har 
mistet fotfestet i møte med en eller flere av disse 
fristelsene.  

Jesus ble også fristet.  Fristet av djevelen etter 40 
dager i ørkenen uten mat.

Ved første øyekast er det naturlig å tenke at  
Jesus må ha vært nærmest forsvarsløs når djeve-
len gikk til angrep.  40 dager i ensomhet.  40 dager 
uten mat må ha tømt han for alle krefter.   

ELLER ER dEt motsatt?  En ensomhet, stillhet og 
faste som ga Jesus kreftene han trengte til å møte 
djevelen? Djevelen som satte alt han hadde inn på 
å stoppe Guds Sønn.

Tenker vi på vår egen situasjon, er det ingen tvil 
om at alle inntrykkene vi møter, er med og rydder 
vegen for fristelser.  Media forteller oss daglig om 
lettjente penger.  Kjappe spekulasjoner og glansen 
fra makt og rikdom blir framhevet som selve  
lykken i livet.  Her er målet og lykken å tjene 
penger.  Fristelsene er store.  Det blir forbigått i 
taushet at der noen tjener fort, er det andre som 
taper.

LIKE LEttvInt SpyS filmer og tv-serier ut.  
De forteller oss at målet med kjærlighet er det 
seksuelle.  En seksualitet fritatt fra trofasthet og 
forpliktelse.  For her handler det om å virkeliggjø-
re det du føler i øyeblikket.  Vi pøses fulle av disse 

inntrykkene.  Inntrykk jeg er overbevist om at gjør 
noe både med holdningene og handlingene våre.

Maktkamper og intriger er også godt stoff.  Til 
og med i kirka vet vi litt om det.  Den gode, gamle 
gentleman er død, og den sterkestes rett lovprises.  

REKLAMEn pØSER også på med inntrykk 
som skal få oss til å forbruke stadig mer, uten at 
noen av oss vel blir mer tilfreds med livet av den 
grunn. Jesus hadde skjermet seg mot alle inntrykk 
i 40 døgn nettopp for å være sterk når djevelen 
gikk til angrep på ham.  Så kanskje 40 døgn uten 
inntrykk ga Jesus den styrken han trengte?

For dette var reelle fristelser, det var en virkelig 
kamp om menneskehetens framtid.  Og i denne 
innledende runden seiret Guds Sønn.

Denne seieren ønsker Jesus å dele med oss som 
har falt i fristelser.  Dele gjennom raus tilgivelse 
og hjelp til å stå i mot fristelser.

hER pÅ oRStAd har vi et fantastisk kirkerom 
Et rom for stillhet og fellesskap ment for oss som 
kjemper med fall og fristelser. 

Det samme skjer i ei lita gruppe hvor vi får 
snakke sammen om livet og fristelsene og be for 
hverandre.  På denne måten får vi slippe til Jesus, 
Jesus som seiret over alle fristelser også for oss 
som daglig fristes av penger, sex og makt.

Penger, sex og makt

PUSTEROM

«Fristelsene 
er store. Det 
blir forbigått 
i taushet 
at der noen 
tjener fort, 
er det andre 
som taper.
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Årets fasteaksjon er en forlengelse av 
fjorårets aksjon, hvor Kirkens Nødhjelp 
setter fokus på økonomisk rettferdighet i 
Guatemala og Tanzania. Med konfirman-
tene i spissen vil om lag 40.000 nord-
menn gå fra dør til dør disse dagene og 
stå sammen med de fattige i landene for 
en mer rettferdig fremtid. 

Prosjektet som innsamlingen går til, 
handler om at alle mennesker skal ha 
mulighet til å bedre sin livssituasjon ved 
å gi dem muligheten til å skape sitt eget 
levebrød. 

Asbjørn Finnbakk fra Orstad arbeider 
ved Stavanger bispedømmekontor som 
rådgiver innenfor diakoni. Han reiste 
i november på studietur med Kirkens 
Nødhjelp til Guatemala i Latin-Amerika. 
Ti diakoner fra Rogaland deltok.

– Flertallet av befolkningen på cirka 14 
millioner tilhører ulike grupper mayain-

dianere. Landet er fortsatt sterkt preget 
av borgerkrigen som varte i 36 år, og som 
krevde 200.000 menneskeliv. Mange av 
dem som overlevde, var dessuten blitt 
utsatt for ekstreme traumer, forteller 
Asbjørn.
 
JoRdSKJELv: – Den første delen av rei-
sen tok oss med i Petter Skauens fotspor. 
Skauen kom til Guatemala i 1976 etter et 
stort jordskjelv som la store deler av  
landet i ruiner. Han organiserte befolk-
ningen i en del områder i velkomiteer som 
arbeidet for gjenoppbygging av lokal-
samfunnet – noe vi fikk se fruktene av på 
vår reise, sier Asbjørn. 

Jordskjelvet kom midt under borger-
krigen, så det var slett ikke ufarlig arbeid 
de satte i gang. Kirkens Nødhjelp bidro 
blant annet med å bygge hus som ble gitt 
gratis til de hardest rammede.

bESØK hoS oLgA: – På reisen fikk 
vi møte Olga Tumax, hun er leder for 
et kvinneprosjekt på landsbygda nær 
Totonicapan, cirka tre timers biltur 
nordvest for Guatemala City. Dette er et 
fjellområde i 2500 meters høyde hvor det 
bor mange fattige. Nærmere 400 kvinner 
er i dag knyttet til dette prosjektet som 
startet i 1993, sier han.

Gjennom prosjektet samles kvinnene i 
grupper og får:

nstøtte og undervisning om bla. kvinners 
rettigheter, likestilling og vold i familien. 
nundervisning i økologisk, småskala 
jordbruk og støtte til å bygge sine egne 
drivhus der de dyrker grønnsaker til eget 
bruk og til salg. På denne måten får de 
råd til å sende barna på skole.
nundervisning i og støtte til dyrehold.

Asbjørn Finnbakk forteller at de fikk 
oppleve at mange av kvinnene er blitt 
viktige ressurser i sine lokalsamfunn. 

hAR fÅtt hÅp: – På turen fikk vi 
møte mennesker som hadde fått håp for 
fremtiden og se at arbeidet som Kirkens 
Nødhjelp startet for mange år siden, 
fremdeles har stor betydning. Mennesker 
som fikk hjelp i en nødssituasjon, klarer 
seg i dag på egenhånd. De viser stolthet, 
men også stor takknemlighet for hjelpen 
de fikk fra Norge. 

Samtidig så vi at det fremdeles er stort 
behov for bistand og støtte til mennesker 
i dette landet, der så mange kjemper og 
jobber hver eneste dag for å gjøre Guate-
mala til en bedre plass for de som vokser 
opp, sier han.

Asbjørn har derfor en appell: 
– Ta vel imot konfirmantene når de 

kommer, og støtt Kirkens nødhjelps 
fasteaksjon!

Tekst: Andreas Heskestad

Asbjørn Finnbakk har selv 
sett det: Når konfirmantene 
fra Orstad og Frøyland 
samler inn penger, skapes 
det nytt håp hos mange 
i Guatemala. Kirkens 
Nødhjelps fasteaksjon 
er 25.-27. mars.

– Ta godt imot konfirmantene

ÅRETS FASTEAKSJON
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Frydemåltidet frå Orstad

Eigentleg var boktittelen både lang og tung. Den 
lydde: «Guds Børns himmelske Fryde-Maaltid 
paa Jorden, eller Aandrige Bønner, som kan bru-
ges før, ved og efter Skriftemaal og den hellige 
Nadvere».    

I 1873 blei boka igjen «Forlagt af Niels Om-
mundsen og Peder Nielsen Aarstad», også denne 
gongen trykt i Stavanger, ved «L. C. Kiellands 
Bogtrykkeri».    
«Frydemåltidet» var ei andakts- og bønnebok frå 
pietismen si tid. Den tyske presten Johann Ritt-
meier skreiv henne før han døydde i 1698. I 1735 
kom ho første gongen ut i København, oversett 
til dansk. Frelsa er i boka biletleg uttrykt som eit 
nattverdsmåltid. 

   
SoM AndAKtSboK var «Frydemåltidet» ei 
populær bok. Utgjevarane av henne på Orstad 
var slektningar av forfattaren Theodor Dahl. 
Han har skildra korleis oldefaren, skomakar Nils 
Ommundson på husmannsplassen Foren under 
Orstad drog rundt på heile Jæren med boka. Nils 
tilbaud boka for sal på same tid som han gjerne 
vølte skor for folk. Heime på Foren, som låg der 
helsesenteret på Orstad no er, hadde han fleire 
kister fulle med boklager av «frydemåltidet».  
Peder Nilsen, som var med faren på utgjevinga 
av «Frydemåltidet» og kanskje også med brørne 
sine på førsteopplaget, dreiv i 1875 handel med 
bøker «et Sted ved Farsund». Året etter gifta han 
seg i Lyngdal, der han busette seg på garden 
Tuen og levde til 1895. 

Om faren Nils heime på Orstadforen heiter det 
at han også «handler med Bøger». Søstera Elen 
Nilsdotter – mormora til Theodor Dahl – starta 
første landhandelen i lokalområdet. Krambua 
hennar stod i krysset opp til Frøyland og 
Orstad kyrkje. Det kan tenkjast at ho hadde 
bøkene til broren og faren for sal. 

boKutgJEvARAnE fRÅ Orstad dreiv 
handelen sin med bøker som andre omrei-
sande skreppe- eller kramhandlarar. The-
odor Dahl har fortalt om koss det gjekk 
ein gong Nils Foren kom med «Fryde-
måltid-skreppo» si til garden Fotland 
i Time. Mannen låg sjuk og ville ikkje 
ha boka sidan han ikkje visste «kor 
lengje eg æ te», som han sa. Nils meinte 
det kunne vera at ei bøn frå «Frydemåltidet» ville 
hjelpa. «Ja, bea ei då!», sa Fotlands-mannen.

Berre ei veke seinare kom den sjuke frå Fotland 
til Orstadforen. «Eg æ nå friske som en aure!», 

Tekst: Nils Olav Østrem

fortalde han og kjøpte endå ei bok. Den skulle 
han ha til «grannakåno» si som óg hadde blitt 
sengeliggjande. «Hu ville prøva ’na hu au». 

Å LIKnA fRELSA med eit frydemåltid har 
mange gjort. Presten Anders Hovden gjorde 
det. Han var kjent med boka «Frydemåltidet» 
frå heimetraktene Sunnmøre der det er påvist 
at ho var lesen alt på 1700-talet. For Hovden var 
det å eta kams å samanlikna med å oppnå frelsa. 
Kams er eit slag fiskebollar av fiskelever og mjøl. 
Hovden smatta visst dugeleg frå preikestolen 
medan han la ut om koss det å bli frelst kunne 
samanliknast med eit måltid kams.

I 1867 gav brørne Nilsen på Orstad 
ut ei bok. Dei fekk henne trykt 
i Stavanger. Folk kalla boka for 
«Frydemåltidet».

Husmannsplassen Foren 
under Orstad låg i området til 

Orstad helsestasjon.

Tittelsida til 
«Frydemåltidet».



Menighetsbladet Pust     nr 1  2012        13

ZoneJippi – det er vår! Har du sett snøklokkene som stikker opp 

av jorda? Krokusen også. Herlig – jeg gleder meg til enda mer 

vår og sommer – da kan jeg gjøre så mye kjekt. Jeg vet noen 

andre som også gleder seg, og det er barna i Ukraina. De 

gleder seg til det  kommer pakker med klær og leker fra 

oss. De har nemlig nesten ingen ting. Og når vi deler med 

andre – da blir vi også glade. Det sier nemlig Jesus.

Dagens utfordring 
fra Jungeldyret
Finn fram en leke eller to og ta dem med 
til kirka 22. eller 23. april (se side 7), så er 
du med og gleder barn i Ukraina.

Vitser
– Hva sa de tre vise menn da de gikk inn 
i taxien?
– ???
– Follow that star!

En bekymret sneglemor til barna sine:
– Ikke løp over veien! Om tre timer kom-
mer bussen!

– Hva man kaller ungene til en sau?
– Bæbyer!

Sjekk ut:

Kids 
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Let fram bamsene!

Noen bamser har gjemt seg 
rundt omkring i bladet. Finn hvor 
mange de er og på hvilke sider 
de befinner 
seg. Send 
svaret til 
pust@fok.no 
Vi trekker en 
vinner som 
får en over-
raskelse.

www.ellerstakk.no

Kom deg ut i naturen – det er vår!
Da kan du for eksempel 
1. Lage banansplitt på bål: Ta en banan, legg sjokoladebiter inni og 
aluminiumsfolie rundt og stek på bålet (husk at voksne må være med 
når vi skal tenne bål).
2. Ta Zalo i en sølepytt, blås med sugerør og lag masse skum! 
3. Lage såpebobler selv av sterkt Zalovann, bruk ståltråd og form en 
sirkel på stang – en, to, tre blås!
4. Male på steiner som du kan plukke med deg! (Huskeregel  - ikke på 
steiner som tilhører andre).
5. Spise maten din ute på en koselig piknik 
6. Finn to venner og arranger sekkeløp! 

JungELgJEngEn

Visste du at det er et eget opplegg 

i kirka for alle barn hver søndag 

det er gudstjeneste, bortsett fra 

når det er Storsamling, for 

da er hele gudstjenesten 

for både store og små. 

Stikk innom da vel!
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Tlf: 52 97 31 50
Besøksadr.: Orstadbakken 33 
Postadr.: Boks 43, 4356 Kvernaland
Epost-adresse: kontoret@fok.no
Kontonummer: 3290.07.79088
Gjevarteneste  kyrkjelyd: 3290.60.44179
Gjevarteneste kyrkjebygg: 3325.25.09270
Kontortid: Tysdag kl 12-15; tors. 09-12

Dagleg leiar
Astrid Berntsen, kontoret@fok.no
dir. 52 97 31 50 

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)

Musikalsk leiar
Hilde Svela, hilde@fok.no
dir. 52 97 31 53 

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

Vaktmeister
Bjørn Are Nygård, vaktmester@fok.no, 
400 75 720

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

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

Forsidefoto: Helga Fykse har tatt bilde av 
Gunn Lyster Åtland.
 
Redaksjonskomite
Bjørn Are Nygård (ansv. redaktør), Helga Fykse, 
Håvard Ek, Andreas Heskestad og Viktor Klippen.

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

Neste nummer: Kjem i juni.

18. desember
Bård Kalberg Haugen 
Ea Aviana Klingsheim 
Nora Knoph 
Magnus Aartun Tengesdal 
 
15. januar  
Oscar Kluge
Olav Rusdal

28. januar
Aron Grønlien Kindervaag 

29. januar
Helle Håland 
Leander Kristiansen-Lohne 

Døypte

Danser inn penger til Etiopia
Dansegruppa Soli Deo Gloria skal samle 
penger til et kreftsenter i Etiopia med en 
danseforstilling i kirka 28. april klokka 18.30. 
Forestillingen er gratis, men det blir mulig å 
gi kollekt. Cancer Care Ethiopia (CCE) gir 
kreftrammede et trygt hjem under behandlin-
gen, opplyser Kari Ann Lending (bildet).

pust nr 1  2012

Lørdag 12. mai 
kl. 12.00

Alexandra Gudmestad
Andreas Husa
Are Georg Jensen 
Birte Taksdal Engen
Camilla Håland
Camilla Håheim
Dennis Thielcke
Fredrik Marcussen
Hanne Hadland
Hanne Rønningen
Henriette Espedal
Ine Bruntveit Kverneland
Ingeborg Fosså
Iris Holen
Kamilla Håland
Kristoffer Solberg Refsnes
Malin Skjæveland
Margretha Sikveland
Mari Husebø
Marie Håland
Pål-Simon Selnes
Sander Vølstad Hetland
Siri Fagerheim
Synne Fjeldheim
Thea Grødeland
Thorbjørn Fjelde Hestvaag
Tiril Undheim
Tonje Espevik Handeland
Morten Karlson
Nickolay Ernesto Lorieri 
Skog

Søndag 13. mai 
kl. 10.30

Aleksander Handeland 
Ree
Andreas Handeland
Caroline Skogvold
Edvard Øverland
Erik Andreas Nese
Erlend Asbjørnsen
Erling Håland
Henrik Skjæveland
Ida Madland Larsen
Idunn Elisebet Søyland
Iris Arnesen
Joacim Thue Salte
Joakim Sjøtun
Jon Arnt Kårstad
Marianne Aasland
Morten Mikal Brekke
Ole Andreas Røyland 
Skjæveland
Ole Fredrik Klever
Rikard Kokes
Stian Ellingsen
Therese Skretting
Vegard Klippen

Søndag 13. mai 
kl. 12.30

Amalie Aardal Dias
Amalie Undheim
Anita Tjemsland
Asle Sigbjørnsen
Fredrik Eide
Frits Kverneland
Helene Chantel Monsen
Helene Frøyland
Ida Michelle Kleppe
Jenny Linn Ims
Jørgen Hundsnes 
Nordmark
Karianne Byberg
Kristoffer Tjemsland
Marcus Thorsen
Nora Skjæveland
Silje Refsland
Simen Eimstad
Stine Rørtveit
Synne Kverneland Skår
Tonje Storhaug
Anje Ree Fosse

Jonar Lende Sandve
Morgoan Kuven Alfsen 
(Klepp kyrkje)
 
12. februar
Trym Sand Odland 

4. mars 
Lyder Hagerup Gjesteland 
Leiv Hallvard Slettevollen 
Korneliussen  
Styrk Alexander Skeie 
Larsen  
Samuel Randeberg
Julie Landa Thorkildsen

Årets konfimanter
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– Takk til alle som har bidratt i 2011 
med gaver og stor dugnadinnsats ved 
ulike arrangementer, sier Njaal Fykse 
i Stiftelsen. Menigheter fra hele landet 
besøker Frøyland og Orstad for å lære 
om kirkebygging og økonomi.

Njaal opplyser at Stiftelsen i 2011 

hadde et budsjett på 1,22 millioner kro-
ner. Resultat ble 1,48 millioner. For 2012 
er budsjettet 1,28 millioner. 

– Vi har allerede sikret 70 prosent av 
årets budsjett for utleie og arrangementer 
i regi av Stiftelsen. Denne posten er på 
600.000 kroner, sier Njaal. 

Stor dugnadsinnsats og mange glade givere i 2011

t- SKJoRtER pÅ tILbud

nÅ Kun 
KRONER 50,-
med menighetens nye logo. Spandér på 
deg en ny, god t-skjorte og støtt sam-
tidig arbeidet som skjer i menigheten!

Selges:
wi kirka etter gudstjenestene
wi kirka på ukedager
whos Helga Fykse vis a vis RIMI, 
    mobil 99746130

Loppemarked 

Velkommen til det 13. loppemarkedet i regi av Stiftelsen ved seniorhusgruppen 
og Y’s Men-klubben. 
Lørdag 24. mars kl. 10.00-13.00 Nere i kirka.
Vareutvalget er som før gjenstander, møbler og sportsutstyr inkl sykler. 
Kafeen holdes åpen med salg av vafler og drikke. Betalings terminal er 
tilgjengelig.

Lopper kan leveres fredag 23 mars kl 17.00-19.00 i kirken. Viktig 
å overholde dette tidsrommet av hensyn til klargjøringen. Kanskje det denne 
gangen også kommer noe spennende i festantrekk?
Ang. henting: Kontakt Årstein Orstad tlf. 90  55 61 79
Leiv Fredrik Knutzen 99 54 57 07

Hittil har 12 loppemarkeder innbrakt 200.000 kroner som i sin helhet har gått til 
kirkebygget. Gjenstander som ikke blir solgt, tilbys til gjenbruksbutikker.

Husk årsmøtet
Søndag 25. mars er det årsmøte 
for Stiftelsen Frøyland og Orstad 
kyrkje i kirka klokka 12. Det vil si 
rett etter gudstjenesten. Det er 
ordinære årsmøtesaker som 
skal behandles.
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VISJON
Vi vil sjå menneske 
kome til tru på Jesus 
og bli frimodige 
etterfylgjarar

Arrangementer i Frøyland og Orstad kyrkje Arrangementer i Frøyland og Orstad kyrkje 

nFredag 23. mars 19:00  
Fokus-gudsteneste
nLørdag 24. mars 20.00  
Ichtus-gudsteneste
nSundag 25. mars 10.30  
Gudsteneste, Dåp
nFredag 6. april 10.30  
Langfredag, Gudsteneste
nSundag 8. april 17.00 
1. påskedag Storsamling, 
Nattverd
nSundag 15. april 10.30  
Gudsteneste, Dåp
nFredag 20. april 19.00  
Fokus-gudsteneste
nLørdag 21. april 20.00 
Ichtus-gudsteneste
nSundag 22. april 10.30
Gudst. for konfirmantene
nFredag 4. mai 19.00  
Fokus-gudsteneste
nLørdag 5. mai 20.00 
Ichtus-gudsteneste
nSundag 6. mai 10.30
Gudsteneste, Dåp
nLørdag 12. mai 12.00  
Konfirmasjonsgudsteneste
nSøndag 13. mai 10.30  
Konfirmasjonsgudsteneste 
nSøndag 13. mai 12.30  
Konfirmasjonsgudsteneste 
nFredag 18. mai 19.00  
Fokus-gudsteneste
nLørdag 19. mai 20.00 
Ichtus-gudsteneste
nSundag 20. mai 19.30
Kveldsgudsteneste, Nattverd
nSundag 27. mai 10.30
1. pinsedag, Gudst., Dåp
nFredag 1. juni 19.00  
Fokus-gudsteneste
nLørdag 2. juni 20.00 
Ichtus-gudsteneste
nSundag 10. juni 10.30
Storsamling.

  
Divisi gleder seg til å presentere mye nytt og et variert 
repertoar og har denne gangen med seg ulike gjester i 
tillegg til dyktige musikere. De er et kor som består av 
rundt 30 sangere i alderen 20-
40 år. Flesteparten av kormed-
lemmene har sitt tilholdssted 
på Sør- og Vestlandet. Både 
klassiske korverk, gospel, jazz, 
salmer, folketoner og nyere 
forsamlingssang har en natur-
lig plass i repertoaret. 
Hilde Svela vil synge egne 
sanger og sammen med Divisi.

Salig aften      Konsert med koret DIVISI og Hilde Svela

Salig aften med Åse Frafjord Johnson 

For Åse Frafjord Johnson ble en veldig 
vanskelig situasjon til en god bok om livet.

29. april kl. 19:30

25. mars kl. 17.00

Barn 0kr.

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje

– Vi kan synes at livet er grusomt – eller urettfer-
dig, men vi må uansett forholde oss til livet slik 
det faktisk er, ikke som vi skulle ønske det var.  
Valget vi har, er hvordan vi vil forholde oss til 

situasjoner og hendelser vi møter, sier Åse 
Frafjord Johnson som har skrevet og illustrert 

boka «Livet er…». 

Den kom sakte, men sikkert til etter at mannen 
Ivar døde av hjernesvulst. To måneder etter at 
Ivar er død, bestemmer hun seg for å begynne 
med en «Åse-bok», en liten notisbok der hun 

skriver ned ting som gjør henne glad. Ikke som 
en flukt fra sorgen, men som en konkret måte å 

bevisstgjøre seg selv for å kunne leve så godt som 
mulig videre med sorgen.


