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Ingvar Møller hadde tre barnebarn til konfirmasjon i slutten 
av mai; Inger Lin, Jarl Håkon og Idar. Svært mye har endret 
seg siden han gikk for presten Sole på Klepp for 56 år siden. 
Til det bedre, mener han.

Konfen bedre nå

side 7-9   
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Prekenen der ungdomsprest Just Salve-
sen uttalte at Frøyland og Orstad kyrkje-
lyd ikke er en fantastisk menighet, finnes 
tilgjengelig på www.fok.no. Se link 
til taler i høyre marg. Du kan også høre 
konfirmasjonsgudstjenesten og Rune 
Enstad, president i Holy Riders Norge.

Svein Tore Åtland avløser Njaal 
Fykse som styreleder i Stiftelsen Frøy-
land og Orstad kyrkje. Etter årsmøtet 
er Gunnar Nes nytt styremedlem. Njaal 
Fykse, Liv Berit Lygre og Jostein Frøy-
land var ikke på valg. Nye varamenn er 
Ivar Ek, Ruth Eide Sinnes og Olav Tegle. Stiftelsen har for øvrig fått ny logo.

NYTT FRA MENIGHETEN

– Frøyland og Orstad er 
ingen fantastisk menighet

Dette var tøffe ord?
Just smiler avvæpnende mens han 

serverer kaffe på kontoret sitt. – Det er 
viktig for meg å understreke at det er 
veldig mye bra med Frøyland og Orstad 
menighet, og på mange måter er det 
den flotteste menigheten jeg har vært i, 
presiserer han. 

– Samtidig har jeg selv hørt andre for-
telle historier som tyder på at vi ikke er 
så gode på alt. Jeg har ønsket å være åpen 
om det, og jeg tror menigheten tjener på å 
snakke sant om det vi svikter på.

– Svikter?  
Just forklarer ved å ta utgangspunkt i 

noe av det Sjømannskirka er kjent for. 
– Jeg var sjømannsprest i London i 

noen år, forteller han. – Der kunne vi 
oppleve at tidligere sjøfolk kom innom 
etter 40 år. Det de husket fra den gangen, 
var ikke prestens fine taler, men at de var 
blitt sett og bekreftet som de menneskene 
de var. Varmen og omsorgen kirken 
møtte de unge sjøfolkene med, satte spor 
som lever i dem ennå. Spørsmålet jeg 
stiller meg, er hvordan folk opplever å 
komme inn i vår menighet, sier han.

GIR OPP: Just har opplevd at mennesker 
har kommet til gudstjeneste flere gan-
ger uten at noen har hilst på dem eller 
snakket med dem. Andre klarte å knytte 
kontakter med noen i menigheten, men 
opplevde at det var noe ved dem selv 

som gjorde det vanskelig å få innpass. Et-
ter hvert ga de opp og kom ikke tilbake.

– Dette er typiske situasjoner der vi 
svikter som menighet, sier han. 

UFULLKOMMENT: –Vi har en flott kirke, vi 
ligger på topp i gudstjenestebesøk og omtales 
av andre menigheter som enestående flinke til 
å bruke frivillige i menighetsarbeidet. Hvorfor 
er vi så dårlig på ta imot  nye? 

– Vi er ikke så dårlige på det, korrigerer 
Just. – Jeg tror kanskje vi er over snittet 
av norske menigheter. Mange har blitt 
veldig godt mottatt! Poenget mitt er at 
den fantastiske menigheten ikke finnes. 
Menigheten er en forsamling av ufull-
komne mennesker, og det gjelder også 
Frøyland og Orstad. Og en av de tingene 
vi må snakke sant om, og alltid kan bli 
bedre på, er at mennesker skal kjenne at 
det er plass til hele seg, fortsetter han. 

– Og da er det kanskje en utfordring for 
oss dersom det er slik at menighetskultu-
ren vår signaliserer en slags vellykkethet. 
En kultur som signaliserer at du må passe 
inn i et bestemt mønster, mener han.

ALLE TRYNER: – Men alle som går i 
menigheten vet jo at vi er som andre 
mennesker. Vi tryner fra tid til annen, 
som alle andre. Men kanskje vi ikke liker 
å innrømme det i menighetsfellesska-
pet. Jeg tror vi hadde tjent på å kunne 
snakke avslappet sammen om det som 
er vanskelig i livet og ikke bare det som 
er bra. Kanskje vi kunne vektlagt det 
sterkere i gudstjenesten også, fortsetter 
han tankefullt. 

– Men handler ikke dette egentlig om den 
klassiske forestillingen om de «innenfor» og 
de «utenfor»? De innenfor som har funnet 
meningen med livet og koser seg sammen i 
sitt fellesskap og er redd for at det skal komme 
mennesker fra den «syndige» verden utenfor 
og forstyrre idyllen? 

Spørsmålet engasjerer Just. Han flytter 
seg ut på kanten av stolen og lener seg 
forover mens han svarer. 

– Menighetens visjon tar et oppgjør 
med den forestillingen. Jeg tror ikke du 
vil finne noen som vil forsvare en sånn 
holdning i det hele tatt, sier han. 

– Samtidig må en lure på om det 
kanskje er noe av dette som ligger under. 
Derfor er det viktig, ja, et hovedpoeng 
faktisk, å si at skillet mellom det gode og 
det onde ikke går i døren inn til kirken. 
Skillet mellom det gode og det onde går 
rett gjennom meg. Skillet mellom det 
gode og det onde går rett gjennom hvert 
eneste menneske. Skjønner du?, spør han 
ivrig før han forklarer. 

– Jeg er prest. Men jeg har potensial i 
meg til å bli alt fra en menneskefientlig 
tyrann og til en Moder Teresa. Vi kan 
til en viss grad velge hvilke krefter som 
skal prege oss. Heldigvis velger de fleste 
mennesker å legge vekt på det gode. Men 
ingen skal tro de er bedre mennesker enn 
andre fordi de tror på Gud og går i en 
kirke, fastslår han engasjert.

ALLES ANSVAR: Just mener dette er noe 
alle i menigheten har et ansvar for, ikke 
bare de ansatte. På Ichtus, miljøet blant 
de unge voksne, har de snakket mye om 
dette. De  ønsker å skape en kultur som 
gir rom for at folk skal kunne komme inn 
i kirken med hele seg, uten å måtte sette 
nederlagene igjen ved inngangsdøren. De 
skal få ta del i et menneskelig fellesskap 
og en gudstjeneste som snakker til hele 
livet slik det er og ikke slik vi kanskje 
later som det er. Og de skal oppleve at de 
er verdifulle.

– Vi er ikke helt i mål, innrømmer 
Just. – Men vi gleder oss over det gode 
som skjer, samtidig som vi jobber med å 
bli romsligere. Og vi kan begynne med å 
snakke sant om det, avslutter han.

Tekst: Håvard Ek

Utsagnet stammer fra en 
preken ungdomsprest Just 
Salvesen nylig holdt på en 
gudstjeneste i Frøyland og 
Orstad. Det reflekterer på en 
spissformulert måte noe 
av det han har erfart etter et 
snaut år i menigheten.

Lytt til taler på nett Nytt styre for stiftelsen
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DET hAR VORE eit spesielt år for 
oss i staben i kyrkjelyden. Mest heile 
staben er skift ut dette året. Det betyr 
at mange nye har kome inn, og det 
har vore spennande. 

To av dei som kom inn, Solveig 
Åtland og Kari Tunheim, har ar-
beidd som eittåringar. Dei har vore 
studentar ved Bibelskulen i Grimstad 
og hatt praksis i Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd det meste av dette året.
I fjor haust, i august, formulerte dei 
kva mål dei hadde for dette året. Dei 
ville mellom anna lære av oss eldre 
og kloke som arbeider her, sa dei. 
Og det likte me andre, likte at nokon 
kunne ha slike forventningar til oss.

SÅ hAR DET MOTSETTE skjedd. 
No har dei gjennomført året sitt her. 
Begge har slutta og reist vidare i 
livet. Og me andre sit att, klokare enn 
då dei begynte. Dei har utfordra oss 
på måten me ser på Gud, på poen-
get med å vera menighet og kyrkje. 
Dei har vist oss evne til å ikkje låse 
tankane i det vante, men forvente 
at det uventa kan skje. Me har vorte 
utfordra på kva me tenker og føler for 
pengar og materielle verdiar. 

Dei har køyrt oss hardt, tykkjer eg. 
Vaktmeisteren vår, Sveinung, vart så 
utfordra av desse to unge at han sa 
opp og reiste til Filippinane for å ar-
beide ved ein barneheim. – Trur visst 
eg har eit halvslarve kall til å reise ut, 
sa han og pussa støv av tankar og 
drivkrefter som var lagra under ting 
som kan skje i hjernen hans. 

SjøLV REISTE jENTENE òg til 
andre land for å vera med og ta 

ansvar for det som ikkje er 
rettferdig: Solveig reiste til 
Ukraina,  og Kari er no i 
Mozambique.

Me andre sit tilbake og 
merkar tomrommet etter 

desse to som me 
vart så utfordra 
av og som viste 
oss så mykje om 
Gud, om opp-
draget, om livet 
og våre eigne 
lengslar… Dei 
som hadde mot 
til å ta utfordrin-
gane på alvor.

Å lære av eleven

MED EIGNEORD

– Frøyland og Orstad er 
ingen fantastisk menighet

Søndag 19. juni kommer 
biskop Erling J. Pettersen til 
Frøyland og Orstad kyrkjelyd. 
Han ønsker selv å oppleve en 
gudstjeneste hos oss. Biskopen 
blir med på nattverden og vil 
komme med en hilsen. Sogne-

prest Sigve Ims holder dagens 
preken. 

På gudstjenesten 1. pinse-
dag, 12. juni, vil Ims snakke om 
hva det betyr at Den Hellige Ånd 
er hos oss. Ungdomsprest Just 
Salvesen er liturg.

Biskop Pettersen kommer på besøk 

BJARNE LEMVIK 
er dagleg leiar
i kyrkjelyden

«jeg tror at vi hadde 
tjent på å kunne 
snakke avslappet 
sammen om det som 
er vanskelig i livet.
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«Jeg Anne Gulliks-
datter» – det er alt 
som står bakerst i Bi-
belen hennar. Framme 
i den gamle Bibelen frå 
1740 har derimot mannen 
hennar, Ola Knutson Kver-
neland, ført inn dei ti borna 
Anne fødde til verda mellom 
1807 og 1828.

Anne – eller Anna som namnet 
hennar truleg lydde til dagleg – blei 
ein truande haugianar. Tradisjonen 
er litt uklar om kva kontakten hennar 
med den store vekkjingspredikanten 
Hauge bestod i. Ho skal anten ha vandra 
ikring med han på Jæren medan han gjekk 
til fots heile landet rundt eller ho skal ha 
vore i teneste hjå Hauge gjennom to år medan 
han budde i Bergen.

SjELESøRGjAR: Anna Gulliksdotter var ei 
klok kvinne. Det blir fortalt at «mange kom til 
henne for å få råd og rettleiing i trusspørsmål». 
Også om reint praktiske ting kunne folk rådføra 
seg godt med Anna.

Hans Nielsen Hauge var ein kvinnefrigjerar. 
Mange av dei første og fremste etterfølgjarane 
hans var kvinner. Det blei av kritiske prestar og 
embetsmenn snakka og skrive nedsetjande om at 
det stod fram vel mange «kvindelige prediker-
inder» i Hauges fotefar. Like fullt kan det talast 
om at Hauge-rørsla fremja det som er blitt kalla 
Den haugianske kvinnebevegelse.

Sjølv om tradisjonen om Anna ikkje held 
henne fram som forkynnar og talar i «det offent-
lege rom», virka ho like sterkt som sjelesørgjar 
og diakonisse i det fortrulege møtet, menneske 
til menneske. Og frå bibelutgåva til kong Chris-

tian den 
sjette – han 

som innførte 
pietismen 

i heilstaten 
Noreg-Danmark 

– kunne ho lesa 
«Den vesle Bibe-

len» – Joh. 3.16 – på 
denne måten for dei 

ho møtte:

Thi saa haver Gud 
elskt verden, at 

hand haver givet sin 
Søn den eenbaarne, at hver 

den, som troer paa ham, ikke 
skal fortabes, men have et evigt liv.

Den kongelege bibelutgåva er no i Tønnes 
T. Kvernelands eige. Eit slikt klenodium vitnar 
om kristentrua sine lange røter. På tittelsida har 
kongen skrive at det var av kristeleg omsorg for 
folket han gav ut den heile og heilage Skrifta. 
Han kunne også forsikra om at utgjevinga 
skjedde med både flid og etter grunnteksten. Det 
var nemleg gjort rettingar i den nye bibelen der 
grunnteksten tilsa at det trongst.

FABRIKKSLEKT: Anne Gulliksdotter, som levde 
frå 1782 til 1849, er farmora til grunnleggjaren av 
Kverneland fabrikker, Ole Gabriel Kverneland 
(1854-1941). I haugianismen låg det oppfordrin-
gar om å vektleggja både «Bøn og Arbeid». Det 
var ei stor gudsteneste å arbeida. Slik gir Kver-
nelandbibelen perspektiv også på næringsutvik-
linga i dette kyrkjesoknet. 

(Litteratur: Boka tks gjennom 75 år 
1930-2005 og Olav Golf, Den haugianske 

kvinnebevegelse, Oslo 1998.) 

Sjølv om ho hadde halde seg i følgjet til Hans Nielsen Hauge 
gjennom to år, ser det ikkje ut til at ho var vidare skrivefør.

«Jeg Anne Gaulichs Datter»

Tekst: Nils Olav Østrem



Menighetsbladet Pust     nr 2  2011        5

ODDNYSSTREK

Illustrasjon: Oddny Hetland
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SIGVE IMS
sokneprest 
i Frøyland 
og Orstad 
kyrkjelyd

Rom 1.12: «Sammen skal både jeg 
og dere få nytt mot ved den tro vi 
har felles».

VARM OG SLITEN kom jeg inn etter ei solid ar-
beidsøkt i hagen.  Jeg åpnet kjøleskapet mens jeg 
tenkte: Ingenting er som kald frisk melk for den 
som er svett og tørst.  En halvtom kartong ble satt 
rett for munnen.

Haken med det 
hele var at melka var 
sur, og for sikkerhets 
skyld var det klumper 
i den. Det gikk noen 
uker til jeg drakk 
melk igjen.  

NOEN AV OSS kan 
ha kommet til å 
oppleve det kristne 
fellesskapet akkurat 
som gammel, sur 
melk.  Der det skulle 
vært oppmuntringer, 
der er det kritikk og 
baktalelse. 
I stedet for omsorg 
har vi møtt en kald 
skulder.  Der det 
skulle være frihet, har 
det i stedet vært smålighet og manglende raushet.

Kanskje vi har oppsøkt et fellesskap og aldri 
blitt inkludert? Det kan ha skjedd for lenge siden. 

Det kan til og med ha skjedd her i Frøyland og 
Orstad, menigheten som inneholder så mye godt 
fellesskap. Men vi er mange, og det er lett å overse 
mennesker.

hVIS DETTE ER VÅRT første møte med felles-
skap, kan vi komme til å gi opp.  For jeg hadde 
vel neppe kommet til å drikke melk igjen hvis jeg 
ikke visste hvordan virkelig god melk smakte.

Eller det kan handle 
om barndommen.  Mor 
og far, eller en kristen 
leder som ville det så 
vel. Men så ville de for 
mye.  Det kan bli mye 
sur smak av slikt.

Til deg som har kjent 
på den sure smaken: 
Prøv på nytt!  Våg å 
snakke med en du har 
tillit til om dine vonde 
erfaringer.  Og gi felles-
skapet en ny sjanse.

FOR ET GODT felles-
skap i en levende me-
nighet er noe av det flot-
teste som finnes.    Dette 
er det fellesskapet vi 

prøver å få til her på Frøyland og Orstad. Felles-
skap hvor vi får hjelpe hverandre til å leve et liv 
sammen med Jesus.  Det oppleves minst like friskt 
og godt som kald melk når du er svett og sliten.

Kaldt og friskt

PUSTEROM

«
Noen av oss 
kan ha kom-
met til å 
oppleve det 
kristne felles-
skapet som 
gammel, sur 
melk.

Fire mandager i høst inviterer vi til en 
annerledes kveld i kirka.  Det vil være 
vekt på stillhet, bibelmeditasjon, musikk, 
forbønn og ettertanke.  Sigve Ims vil gi 
enkel innføring og veiledning i bibelme-
ditasjon. Bibelmeditasjon betyr å leve seg 
inn i en bibeltekst med å bruke så mange 
som mulig av sansene våre.  Det handler 
om å se personene i en bibelfortelling, 
høre hva de sier, prøve å få tak i hva 
denne bibelteksten vil ha sagt til meg og 

oss akkurat nå.  Dess mer vi klarer å null-
stille oss, legge til side gamle kunnskaper 
og åpne oss for et spontant møte med 
bibelteksten, dess bedre vil dette fungere.  
Veiledning vi bli gitt, så det krever ingen 
forkunnskaper.

Samlingen vil også inneholde en enkel 
nattverdgudstjeneste.  Den begynner kl 
1830 og skal være slutt kl 2130.  Første av 
fire samlinger blir mandag 5. september.  
De øvrige mandagskveldene i høst vil 

kirken være åpen fra klokka 20 til 21 for 
en enkel bønnesamling der vi vil veksle 
mellom å bruke kirkerommet og kapel-
let. Det vil bli lagt vekt på hvilepuls – og 
bønneformene vil variere. Men hele tida 
vil vi legge vekt på det enkle , og gjøre 
det på en slik måte at ingen føler press til 
å be høyt eller prestere noe på andre må-
ter.  Det handler om å bruke den fantas-
tiske kirka vi har til bønn for hverandre, 
menigheten vår og bygda vår.

Mandagsstillhet og mulighet for bønn i kirka til høsten
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KONFIRMASJON

I vår skjedde en aldri så liten sensasjon 
på Orstad. Ingvar Møller (70) hadde ikke 
mindre enn tre barnebarn som ble kon-
firmert 21. og 22. mai. Ingvar, Inger Lin, 
Jarl Håkon og Idar har sammenlignet kon-
firmasjonstiden for 56 år siden og i dag. u
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Ingvar Møller på Orstad 
husker best bibel-
versene. Han måtte 
følge godt med da han 
gikk for presten Sole på 
Klepp. De tre barnebarna 
hans mener konfirma-
sjonstidens høydepunkt 
var weekend til 
Furutangen.

Det er en halv uke til de tre skal 
konfirmeres. Hjemme på Orstad 
går praten om at det blir surstek i to 
stuer, fiskekomle i én. Hos bestefar, 
jo, der ble det servert oksestek. Men 
hvor mye annet vet ungdommene 
om konfirmasjonen for 55 år siden, 
hvordan tror de det var?

– Slitsomt – de måtte jo sykle til 
Klepp, svarer Idar Møller kjapt.

– Jeg tror det var godt for krop-
pen, mener Jarl Håkon Kverme.

– Jeg tror det var strengere før. Det 
virker mer sosialt nå, sier Inger Lin 
Møller.

De tre søskenbarna spekulerer i 
om konfirmasjonsforberedelsen var 
mye kortere den gangen. Kanskje to-
tre uker. Bestefar Ingvar Møller (70) 
smiler over engasjementet.

– Quiz-gudstjeneste, da? Tror dere 
det var vanlig som overhøringsgudstje-
neste?

– Nei! kommer det fra alle tre. Lat-
teren runger.

VANT MED Å PUGGE: Ingvar for-
teller at han som femtenåring syklet 
til kirken på Klepp. Der satt de på 
rekke, akkurat som et møte. De gikk 
ikke et helt år til konfirmasjonsfor-
beredelse, men hvor mange uker det 
pågikk, er ikke så lett å hente fram 
etter 55 år. På overhøringsgudstje-
nesten måtte de sitere vers fra Det 

nye testamente. 
– Vi ble hørt slik, minnes Ingvar.  

– Og så måtte vi rekke opp hånden. 
Tror faktisk at vi hver gang måtte si 
fram et bibelvers.

– Hva husker du best? 
– Bibelversene, kanskje. Så var 

det en kjekk stund sammen med 
kamerater.

Ingvar var helt alene fra Orstad 
det året han begynte på skolen på 
Engelsvoll. I femte klasse kom det 
to til. Disse bodde i Orstadbakken. 
De ble derfor tre fra Orstad som 
konfirmerte seg samtidig med resten 
av konfirmantene i Klepp; to gutter 
og én jente.

– Måtte dere lære mye utenat? 
– Ja, men det var ikke så vanske-

lig. Vi var jo vant med det fra skolen. 
Presten het Sole, og vi måtte følge 
godt med. Han slo raskt ned på uro 
hvis noen prøvde å erte andre. En 
veldig god prest, sier Ingvar.

– Hva betydde konfirmasjonen for deg 
personlig?

Ingvar tenker litt før det kommer: 
– Det skulle være slik. Alle konfir-

merte seg jo. Jeg hadde gått på møter 
hele tiden, så for meg ble det ingen 
stor forandring. Det ble helt naturlig 
å konfirmere seg, svarer han.

De ble regnet som voksne etterpå, 
kunne overta gard eller dra til sjøs.

FILM OG KVELDSMAT: Fokuset 
endres i samtalen – hvordan tror 
bestefar Ingvar at det er i dagens 
konfirmasjonsforberedelse?

–  Jeg tror den har vært bra. Litt 
friere enn vi hadde det. Så har den 
vel pågått et par måneder. 

Jarl Håkon er kjapt ute og antyder 
et halvt år. Men blir korrigert av Idar 
– nesten et helt år. 

– Vi startet etter høstferien, sier 
Inger Lin som har nøyaktig oversikt.

– Fortell litt hva dere har gjort.
Idar : – Vi har møtt annenhver 

onsdag.

Konfen anno
1955 og 2011
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 Inger Lin: – I kirken.
Jarl Håkon: – Der har vi sett 

film fra Jesu liv – cirka 20 minut-
ter hver gang.

Inger Lin: – Det har vært 
undervisning fra filmen, så har 
vi snakket videre om et tema i 
hjemmegruppene etterpå. 

Jarl Håkon: – Der fikk vi 
kveldsmat også.

FURUTANGEN: – Slike grupper 
var det ikke i min tid, smetter 
bestefar inn. Barnebarna trekker 
også fram weekenden til Furu-
tangen i Hjelmeland. Den var 
kjekk, selv om én forstuet foten 
og én hadde feber før avreise.

– Når dere hører bestefar forteller 
– har dere lært like mye som han, 
tror dere?

– Vi må ikke lære så mye 
utenat, svarer Jarl Håkon.

– Men vi har lært mye, sier 
Idar. Jarl Håkon fortsetter: 

– Av og til kobler jeg litt ut. 
Jeg får liksom ikke med meg alt, 
men jeg ville gjerne hatt litt mer 
pugging, slik at vi husket mer.

– Hvorfor har dere valgt å konfir-
mere dere i kirken?

Idar er først til å svare: – Fordi 
jeg er kristen, og da var det mest 
naturlig.

Jarl Håkon: – For meg er det 
litt sånn som Idar. Jeg har vært 
kristen – var mye på gudstjenes-
te på samfunnshuset før kirken 
kom, og der var det kjekt. Ble 
derfor mest naturlig å konfir-
mere meg i kirken.

Inger Lin forteller at også hun 
er kristen og at det for henne ble 
det mest rette. 

– Jeg får en følelse av å kom-
me inn i et godt samfunn når jeg 
kommer i kirken – de involverer 
deg, sier Jarl Håkon ivrig.

Inger Lin: – De tar godt i mot 
deg. Spesielt på Fokus.

– Vi blir godt tatt imot på 
gudstjenesten 
også, kommer det 
fra Idar.

Ingvar lytter til 
barnebarna som 
velger å være 
åpne på mange 
ting. – Jeg skjøn-
ner at dere har fått 
gode kamerater i 
kirken, sier han.

– Var kirken et 
slikt sted for deg da 
du var konfirmant? 

– Kirken var 
langt vekke, det 
var dårlige veier til Klepp og 
lite med biler. Det ble derfor litt 
fremmed for oss. Det ble mest 
en kirke for konfirmasjon,  
bryllup, dåp og begravelse.

VIKTIGST: – Hva er det viktigste 
dere har opplevd eller lært dette 
året?

– Weekenden og bønnevand-
ringen, svarer Idar kjapt. 

Jarl Håkon er heller ikke i tvil: 
– Bønnevandringen på week-
enden. Det var noe annet... Vi 
gikk ute med lys, leste bønner 
på poster. Til slutt gikk vi inn. 
Der kunne vi spikre syndene på 
korset og fikk motta tilgivelse. 
Det er en opplevelse jeg aldri 
kommer til å glemme, sier han. 

– Hvis jeg skulle ønske meg 
noe annerledes, så var det 
kanskje litt mer ro på undervis-
ningen, en slik Sole-prest som 

grep inn litt.
For Inger Lin er også bøn-

nevandringen det som har gjort 
mest inntrykk, selv om hun 
hadde vond fot. 

– Ingvar, hva tenkte du den 
dagen du skulle konfirmere deg?

– Det er så lenge siden. Grud-
de meg ikke, vet du. Det var en 

kjekk dag. I kirken 
måtte vi lese et vers 
høyt, så knelte alle 
rundt alterringen og 
ble bedt for.

Dagens ungdom-
mer er spente, men 
gleder seg mest.

– Jeg kjenner det i 
magen, har litt som-
merfugler.  Håper 
det blir veldig kjekt, 
sier Jarl Håkon.

– I konfirmasjonsti-
den har jeg lært mer 
om meg selv. Troen 
er blitt mer og mer 

personlig, forteller Inger Lin.
– Det har vært veldig lærerikt. 

Jeg har hørt mer om Jesus enn 
hva jeg har gjort tidligere. Føler 
jeg kan mer si at jeg er kristen 
nå enn før, sier Jarl Håkon.

Også for Idar har troen blitt 
mer personlig i løpet av året.

GLAD: – Det hadde vært inter-
essant å være konfirmant nå, 
innrømmer bestefar Ingvar.

– Konfirmasjonstiden virker 
mye mer utviklet og konkret 
nå; de får mye mer med seg. 
Det var nesten ikke snakk om 
Jesus før, mest om Gud. De må 
være glade for det opplegget de 
har hatt – det har blitt forbedret 
mye. Så er det kjekt å høre at de 
er mer åpne nå. Slik var det ikke 
før, sier han.

Tekst: Helga Fykse
Foto: Viktor Klippen

«
Til slutt gikk 
vi inn. Der 
kunne vi 
spikre synde-
ne på et kors 
og fikk motta 
tilgivelse. Det 
var en opp-
levelse jeg 
aldri kommer 
til å glemme.

Frøyland og Orstad kyrkje søndag 22. mai. Prest Just Salvesen gratulerer konfirmantene.

– Konfirmasjonstiden 
virker mye mer utviklet og 
konkret nå. Det er kjekt 
å høre at ungdommene 
er mer åpne, sier Ingvar 
Møller, fremst. Over han: 
Jarl Håkon Kverme, Idar 
Møller og Inger Lin Møller.
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De siste 
skal bli de første
Jeg fikk det plutselig for meg at 
jeg skulle prøve å gjøre noe prak-
tisk i forhold til nestekjærlighet her 
om dagen. En slik tanke blir fort til 
plikthandlinger selv om man tror 
man har de beste motiver. Jeg 
resonnerte meg fram til at det var 
en god idé å besøke en venn av 
meg med psykiske lidelser, og 
mens jeg satt i stuen hans fikk 
jeg en voldsom selvtilfredshet 
over det jeg gjorde. Tanker som 
at ”nå har jeg vært flink og ofret 
den dyrebare tiden min” gikk i 
underbevisstheten.

Etter hvert som samtalen vår 
fløt videre merket jeg at det stort 
sett var meg som gjorde mes-
teparten av snakkingen, mens 
han var den som lyttet og stilte 
spørsmål om mine problemer. Og 
mens vi ba sammen begynte jeg 
plutselig å gråte. Jeg som har det 
meste en person kan ønske seg i 
denne verden satt hos denne per-
sonen som virkelig vet hva lidelse 
er og gråt for mine problemer. Så 
midt under gråten gjorde han den 
største kjærlighetshandlingen jeg 
har opplevd. Han gikk tvers over 
stuegolvet, la hendene på meg og 
ba med enkle ord den mest ekte 
og virkelige bønnen jeg har hørt.

Plutselig gikk det opp for meg 
at denne personen som på 
mange måter er utstøtt av sam-
funnet egentlig er den som har 
alt, nettopp fordi han har skjønt 
at han er fattig i sin ånd og bare 
må klamre seg til Jesus. Han var 
ikke den som trengte hjelp den 
dagen. Det var jeg som trengte 
å bli fortalt at jeg bare må klamre 
meg til Jesu underfulle nåde. Det 
er Han som sier at ”de siste skal 
bli de første”. Jeg vet hvem som 
kommer til å stå først i køen inn i 
Himmelen. Det er den personen 
som la hånden på meg i all sin 
svakhet og som elsket meg selv 
om han ikke blir elsket av denne 
verden. 

”Salige er de fattige i 
ånden for himlenes rike er 
deres.” 
(Matteus 5:3)

Logoen viser menigheten 
som en levende organisme
Den nye grafiske 
profilen til Frøy-
land og Orstad 
kyrkjelyd sier noe 
om menighetens 
struktur og hensikt.

Mange menigheter 
har elementer fra et 
kirkebygg i sin logo. 

– Da vi diskuterte logo i soknerådet, 
var vi enige om at det viktigste var å ha 
en logo som sier noe om hvem vi er som 
menighet, opplyser Mette Reiten. 

– Vi hadde lyst å ha et symbol på hvor-
dan vi som menighet tenker. Jeg synes 
logoen symboliserer at menigheten vår 
består av mer enn storfellesskapet – vi 
ønsker å være en menighet av grupper og 
mindre fellesskap, av cellegrupper, hus-
kirker, tjenesteteam og så videre. Visjonen 
vår handler om å nå ut – få med flere. I 
dette er grupper og mindre, livsnære fel-

lesskap kjempe-
viktig. Det er også  

naturlig at gruppene er ulike 
både i størrelse og form, men vi henger 
likevel sammen, sier soknerådsmedlem-
met. 

Mette poengterer at ulike personer 
kan se ulik symbolikk i logoen, og at det 
er nettopp hensikten at det skal gå an å 
samtale om hva den viser – og om hva 
menigheten er. 

Selv mener hun den gir inntrykk av noe 
levende, en organisme. 

Det er Lokomotiv Media som har laget 
den grafiske profilen. Hovedfargen er 
grønn. Logoen er trykket opp på t-skjorter 
som blir solgt for 100 kroner.

Bruk stemmeretten i valget
Det blir mange mulighe-
ter til å gi din stemme til 
nytt sokneråd og bispe-
dømmeråd:
nKvernaland Samfunns-
hus søndag 11.09 kl  
13-17 og mandag 12.09 
kl 9-21.
nOrstad grendahus mandag 12.09 kl 
9-21.
nForhåndsstemming etter søndags-
gudstjenestene 21. og 28. august, samt 5. 
september.
nForhåndsstemmer kan også gis etter 
Fokus og Ichtus 26. august, 9. september 
og 10. september.
nOg forhåndsstemmer kan gis på kirke-
kontoret i Klepp (Kleppevarden 2) fra 10. 
august til 9. sept kl 08.30-15.30 (torsdager 
1.9 og 8.9 kl 17-19).
nEller ved kirkekontoret i Time 
(Erlendsbakken 6) i samme periode kl 09-
14 (onsdager til kl 18).

Asbjørn Ueland i valgstyret håper at alle  
og spesielt at borteboende studenter opp-
fatter at det er enkelt for dem å stemme 
ved kirkevalget.

De nominerte kandidatene er:

1.  Sigve Klakegg 1960, Kvernaland
2.  Helga Otterbech Fykse 1963, 
 Kvernaland
3.  Jon Lende 1957, Kvernaland
4.  Helen Hetland Mori 1983, Bryne
5.  Eivind Eikeland 1976, Kvernaland
6.  Ragnhild Helene Vaage 1975, 
 Klepp Stasjon
7.  Tor Arne Laland 1976, Kvernaland
8.  Karl Inge Lygre 1963, Kvernaland
9.  Astrid Judith Nordbø Møller 1962, 
 Klepp Stasjon
10. Karl Hetland 1958, Bryne
11. Venke Irene Ueland 1956, 
 Kvernaland
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Kids 
  Zone

EIRIK 
SKRETTING

Norsken, svensken og 

dansken kranglet om hvem 

som hadde høyest hus.

Svensken: Vi har så høye hus at 

flyene må fly zikk zakk mellom dem.

Dansken: Vi har så høye hus at hvis du 

tar heisen til øverste etasje om morgenen, 

så er du framme om kvelden.

Norsken: Vi har så høye hus at hvis en 1-åring 

hopper ut fra toppen så kommer han ned som 

pensjonist.

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!

Oppskrift på pinne-is
5 dl kremfløte – piskes stiv
4 eggeplommer og 2 ts vanilje-
sukker vispes inn i kremen.
Dryss litt strøssel i bunnen av 
ett plastikk glass(engangsbeger)
Fyll glasset til randen med krem.
Sett en pinne i midten og sett 
glasset i fryseren et par timer.
Løsne isen fra glasset og vips har 
du fått deg en hjemmelaget is.
Tips: Frys ned favorittsaften eller 
– juicen din på samme måte. 
Deilig i sommervarmen.

GÅTE: bARN OG KARAMELLER
Onkel Gunnar har invitert alle sine nieser og nevøer 
til en hyggelig fest hjemme hos seg. Etter middagen 
kommer han med to digre poser, den ene er full av 
karameller og den andre full av seigmenn - med like 
mange av hver sort i hver pose. Så deler han ut 7 
karameller til hver, og etter det har han 10 til overs.
Deretter gir han 5 seigmenn til hver, og etter det har 
han 28 seigmenn igjen i posen.Hvor mange kara-
meller var det i posen før onkel Gunnar 
begynte å dele ut? Og hvor mange barn er 
det i barneselskapet? 

Svaret sendes pust@fok.no før 
1. august. Premie: t-skjorte

Sommeren nærmer seg, 
JIPPI!
Det skal bli kjekt med 
sol, bading, is; ja og så 
skal jeg ta meg en 
jungeltur.
MEN, så gruer jeg meg 
litt også...
Dagene blir litt anner-
ledes, vennene mine drar 
på ferie, og jeg vet ikke 
om jeg våger å prate med 
andre på jungelturen som 
jeg skal på….. 

Hm. Da er det godt å 
vite det som jeg har hørt 
i kirken – at uansett 
hvordan jeg har det, så 
har Jesus sagt: Vær ikke 
redd for jeg er med deg. 
Jesaja 41.10
Så i sommer er 
Jesus med 
meg uan-
sett. Deg 
også.

Sommer-
hilsen fra 
Jungel-
dyret

GÅTE:
Midt på 

et bord 
midt i et 

firkantet rom er 
det et kakestykke 

og i hvert sitt hjørne 
av rommet sitter det et 

troll, en heks, et spøkelse 
og en smart svenske. Hvem 

får kaken?

Svar: Ingen! Det finnes hverken troll, 
hekser, spøkelser eller smarte sven-
sker. 
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TIPS TIL SOMMERLeker fra gamle dager
Siste par ut
To og to på rekke etter hverandre; 
gjerne gutt og jente. Fremst står enken 
eller enkemannen alene. Han/hun 
roper: Siste par ut! Eller Kari og Knut – 
kaffegrut! Det siste paret løper hver sin 
vei langs rekken og skal forsøke å møte 
hverandre uten å bli fanget av enken/
enkemannen. Greier de det, stiller de 
seg fremst i rekken. Blir en fanget blir 
den som ikke ble fanget ny enke/enke-
mann.

Klinkekuler
Den er super-enkel. Alle kaster kulene 
sine sånn at de ligger noen meter fra 
hverandre, og så er det hver sin tur 
til å klinke. De kulene man treffer får 
man.

«Munke» eller 
«Spille stein»
Munking gikk for seg med små 
steiner, kuler eller små bly-”stjerner” 
som ble kalt ”munker”. Det gjaldt ”å 
kaste disse kuler snart oppå hånden 
og snart ned i hånden”. Samtidig 
som munken ble kastet i lufta, skulle 
en kjapt fange de som låg på bak-
ken.

GÅTE:
Midt på 

et bord 
midt i et 

firkantet rom er 
det et kakestykke 

og i hvert sitt hjørne 
av rommet sitter det et 

troll, en heks, et spøkelse 
og en smart svenske. Hvem 

får kaken?

Svar: Ingen! Det finnes hverken troll, 
hekser, spøkelser eller smarte sven-
sker. 
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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: Tirs. 09.00-12.00; fred. 09.00-12.00

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

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 (482 45 034)

Barnepastor
Solveig Kindervaag, barnepastor@fok.no
dir. 52 97 31 55 (958 11 364)

Vaktmeister (fra 1. sept)
Bjørn Are Nygård, vaktmester@fok.no, 
916 58 168

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 Reil-
stad, Helga Fykse, Bjørn Are Nygård (vara), 
samt sokneprest og dagleg leiar som 
sekretær.

Forsidefoto: 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 september.

6. mars
Cassandra Engelsvoll
Frida Salte

3. april
Tim Sekse-Laursen
Ingrid Varhaug
Gabriel Josdal
Nèlia Lindeland Eckhoff
Alva Krogedal Askø
Erica Sømme

24. april 
Vegard Karlsen Sæther
(Time kyrkje)

7. mai
Karl Morten Håland

8. mai
Nora Tjelta Olsen
Lotta Tjelta Olsen
Katharina Støve Øgreid

11. april: 
Maria Ødegård og 
Erlend Bergjord Klakegg

Døypte

Vigde

Årets konfirmantar

Vil du bli barneleder?
Til et stort barnearbeid med mange ulike 
aktiviteter for alle aldre trenger vi ledere, 
sier barnepastor Solveig Kindervaag, 
ledere som vil være gode mot barna, vil 
leke med dem eller undervise dem. Har 
du lyst til å være med, så ta kontakt på 
barnepastor@fok.no eller 958 11 364.

pust nr 2  2011

Lørdag 21. mai kl 12.00
Runar Kalberg Skjæveland
Markus Dahl
Kristian Sørensen
Elisabeth Tynning
Dia Undheim
Lena Bolstad Taksdal
Njaal Michelsen
Håkon Reiten Finnbakk
Alf Bjarne Kverneland
Alida Kvål
Jon Roaldsnes
Marjolaine Goubet
Rikard Reilstad
Sara Reilstad
Rebecca Marcussen
Jarl Håkon Kverme
Erlend Bjerkreim Kleppa
Malin Svihus
Ragnhild Svarstad Nybø
Sigrid Mikalsen
Sina Myge Haugland
Bjørnar Helland
Jone Espeland
Lotte Stokka Borsheim
Kristin Schøld Sætherdal
Mari Bryne Ullestad
Asgeir Bore

Søndag 22. mai kl 10.30
Helga Sandvik
Trine Lunde
Arne Harbo
Renate Holen
Stian Birkeland
Inger Lin Møller
Julie Fænn Aase
Ina Nessa Høyland
Thilde Weum Andresen
Fillip Bjerga
Idar Møller
Celine Ertesvåg
Phillip Arthur Nessa 
Sæther
Olav Nybru
Christina Haugseng Vignes
Maren Eiken Ravndal
Anders Heen
Ida Austerå
Aleksander Primstad
Fredrik Øverland 
Ingvartsen
Jesper Lomeland
Camilla Kleiveland
Runar Langenes

Søndag 22. mai kl 12.30
Jostein Eide
Alfred Kverneland
Markus Phillip Undheim
Kjersti Kalberg
Vanessa Herredsvela
Elise Rosland Sørensen
Sondre Aamodt
Markus Stangeland
Roland Lonkowski
Tor Auglend
Jone Njå
Sindre Åtland
Lene Herikstad
Erik Heigre
Joakim Tysse
Morten Eik
Preben Voll Hansen
Tom Rørtvedt
Dan Martin Bredland
Therese Haukland 
Thorkildsen
Nomena Rasamizafima-
nantsoa
Lalaina Rasamizafima-
nantsoa
Nathasja Elena Lorieri 

Agapao, gudstjenesteopplegget for de fra 
femte klasse, avslutter semesteret med 
et brak og reiser til Kongeparken etter 
gudstjenesten 12. juni. Også 4. klasse er 
invitert. Ta med grillmat,  drikke og 200 
kroner til inngang. Påmelding før 9.6 på 
958 11 364 eller barnepastor@fok.no

Agapao til Kongeparken
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I løpet av sommeren blir om lag halve 
parkeringsarealet ved kirka klargjort for 
belegningsstein. Det er området nord for 
den ferdiglagte ledelinja som står for tur, 
dels ved hjelp av profesjonelle, dels på 
dugnad. Arbeidet med steinleggin og be-
plantning vil pågå i august og september.

Fredag 8. juli blir det et spesielt besøk i 
kirka. Svartehavets Don Kosakk kor, en 
sidegren av det profesjonelle radiokoret i 
den bulgarske hovedstaden Sofia, synger 
ortodokse hymner og slaviske melodier. 
De er kjent for å trollbinde publikum med 
sin friskhet og sine unike røster. 

Mer belegningsstein

8. mai
Nora Tjelta Olsen
Lotta Tjelta Olsen
Katharina Støve Øgreid

Fotograf: 
Rein Hansen

Etter flere uhell med klappstolene langs 
veggene i kirkerommet blir stolene nå 
skiftet ut. Sitterekken har vært skiltet med 
klemfare. Leverandøren har nå en ny stol 
til utprøving i kirka. Dette er en reklama-
sjonssak, men monteringen av de nye 
stolene blir trolig gjort på dugnad.

Nye klappstolerRussisk i kirka
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Returadresse:    
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND 

C
pust 

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

Arrangementer i Frøyland og Orstad kyrkje 

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad 
kyrkje

nSundag 12. juni 10:30  
Pinsedag. Dåp

nSundag 19. juni 10:30  
Gudsteneste. Nattverd 

nSundag 26. juni 10:30  
Dåp

nSundag 7. august 10:30
Gudsteneste. Nattverd

nSundag 21. august 10:30
Storsamling. Dåp 

nFredag 26. august 19:00
Fokus-gudsteneste 

nSundag 28. august 10:30
Gudsteneste. Nattverd

nFredag 9. september 19:00  
Fokus-gudsteneste

nLørdag 10. september 20.00 
Ichtus-gudsteneste

nSundag 11. sept 10:30  
Gudsteneste. Dåp

nDet vil være gudstenester 
i sommer både i Time og 
Klepp. Sjekk datoar på  
www.time-kyrkja.no og 
www.klepp-kirken.no

I år har vi fått tak i hardrockbandet Jerusalem fra Sverige.
Bandet startet opp i 1975 og har holdt det gående siden, med konserter nasjonalt 

og internasjonalt.
De er fortartsatt vitale så det holder og gav ut en ny CD høsten 2010 – SHE.

Jerusalem er invitert til Sweden Rock Festival 2012, Sveriges største rockefestival.

Konserten starter klokken 21:00                      Billettpris kr 300. 
Selges på Billettservice.no og Posten og i kirka før konserten.

TV i over femti land og han har holdt tolv 
hundre konserter i femten land.
Musikken til Arvid er kjent for sin spesielle 
atmosfære og åndelige tilstedeværelse. Arvid 
ønsker å bringe tro, håp og kjærlighet. Derfor 
går engasjementet for hjelpearbeid hånd i 
hånd med musikken.

28. august kl 19:30

 Salig aften  

Etter gudstje-
nesten 11.sep-
tember blir det 
en spennende 
vandring. Vi 
går fra kirken 
til Frøylands-
vatnet og et 
levende møte

På tur med 
Theodor Dahl

med Theodor Dahl. Underveis 
blir det skriftlesning og en enkel 
liturgi.  Vandringen har Spei-
derhuset og bueskytterbanen 
som mål. Opplegget vil være 
tilpasset alle alders-
grupper.  Det er Pilgrimskomi-
teen i Frøyland og Orstad som 
har ansvaret.

med Arvid Pettersen

Den norske 
sangeren og 
låtskriveren Arvid 
Pettersen har 
skrevet over to 
hundre sanger og 
utgitt åtte cd-er. 
Konsertene og 
musikkvideoene 
hans har vært 
sendt på radio og

Kafé etter konserten

Midtsommerkonserten 17. juni


