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NY SOKNEPREST: Morgan Fjelde (42) er glad for jobbtilbudet     side 4

TAKK FOR MEG:  Sigve Ims slutter for å bli sokneprest i Riska      side 2-3

FIN JÆRJENTE:  Arveprins Karl såg Juliane på Skjævelandsbrua     side 6
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bråsnudde
Hun skulle få en sønn! Én uke før termin 
ble det oppdaget en svulst i hodet hennes. 
Det ble keisersnitt – og så operasjoner  
i Canada, stråling og blytunge dager for  
den lille familien. Hva mente Gud med  
sånt for barnepastor Solveig?   side 8-11
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Etter gudstjenesten 9. juni fikk Njaal Fykse 
tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv. 
Begrunnelsen er et stort og langvarig 
engasjement i lokalsamfunnet, og sær-
lig i arbeidet med å finansiere og bygge 
Frøyland og Orstad kirke. Njaal, som er 79 
år, var byggeleder og leder av stiftelsen 

bak kirkeprosjektet. Han har også i lang tid 
vært ansvarlig for utleie og utført et stort 
antall dugnadstimer for kirka. 

I søknaden om medaljen fra soknerådet 
heter det videre at Njaal har vært en inspi-
rasjon for folk rundt seg. For 25 år siden 
var han med å starte det som i dag er 

Klepp Bueskyttere. Han var også president 
i Norges Bueskytterforbund fra 1998 til 
2002. I 1998 var han med å stifte Frøyland 
og Orstad Y's Men Club.

Tidligere har Njaal fått Klepp Sparebanks 
Bragdpris og Klepp kommunes kulturpris 
for sitt sterke engasjement.

NYTT FRA MENIGHETEN

Njaal Fykse fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv

Astrid

Blir prest 
i Riska Han ser nå fram til å ta fatt som sokneprest 

i Riska i Sandnes. Søndag 16. juni var det 
avskjed for ham på gudstjenesten.

Sigve Ims beskriver menighet som han 
forlater med å vise til sin svigersønn fra Ha-
kadal, for svigersønnen bemerker stadig hvor 
mange unge familier som deltar på guds-
tjenestene i Frøyland og Orstad kirke.

– Human touch, er Sigves forklaring. Han 
tror mange unge voksne som kommer til 
kirken, opplever at noen tar kontakt, og de får 
tilbud om å delta i et mindre fellesskap som 
møtes hjemme hos hverandre.

IMPONERT: Sigve innrømmer at det var med 
en god porsjon spenning han selv tok fatt på 
kallet som sokneprest i 2010. Han skulle bli 
kjent med nye mennesker, og han hadde hørt 
mye om menigheten.

– Jeg visste at menigheten hadde en veldig 
bra kultur for å engasjere frivillige medarbei-
dere. Det er noe jeg også verdsetter og som er 
viktig for å skape en levende menighet. Men 
det som møtte meg her, tok nesten pusten 
fra meg. Engasjementet var enormt. Mens 
det mange andre steder kanskje er presten, 
organisten og kirketjeneren som forbereder 
en gudstjeneste, er det gjerne 30 mennesker 
involvert hos oss, svarer Sigve.

Han forteller om hvordan spesielt ung-
domsarbeidet og arbeidet blant unge fa-
milier har imponert ham. – Vi har opplevd 
flere ganger at så mange som halvparten av 
nye konfirmantkull allerede er engasjert i 
ungdomsaktiviteter i kirken når de starter 
konfirmantforberedelsene, sier Sigve.

VANSKELIG SAMARBEID: Han snakker
på sin litt gutteaktige og uvørne måte. Hele 
kroppen deltar i samtalen. Engasjementet 
lyser av ham, og vi fornemmer en omsorg og 
kjærlighet til menneskene i menigheten vår. 

– Du har ikke lagt skjul på at det har vært  
samarbeidsproblemer?

– Stadig flere i menigheten ante at det var 
noe som var ugreit, og etterhvert følte jeg at 
informasjonsbehovet var så stort at jeg valgte 
å fortelle litt om det.

Etter to og et halvt år i Frøyland og Orstad kyrkjelyd som sokneprest takker Sigve Ims for seg. 
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JEG FIKK LIVEt MItt snudd 
opp ned da fortidens rusproblemer 
innhentet min eksmann. Drømmer 
og planer ble knust, og barna og 
jeg måtte lære oss å håndtere en 
hverdag som ble totalt annerledes 
enn den vi hadde drømt om. Da. 

På DE NEStE SIDENE kan vi 
lese om barnepastor Solveig som 
opplevde at sykdom rammet, og at 
hennes planer ble totalt endret. 

Pust har også intervjuet Sigve 
som nok hadde planer om å være 
prest her lengre, men som av flere 
ulike grunner valgte å søke en annen 
prestestilling; klar for nye utfordrin-
ger etter ivrig innsats i Frøyland og 
Orstad kyrkjelyd.

Ansatte har sluttet, og nye har kom-
met til.

SoM MEDLEM AV soknerådet hadde 
jeg et bilde av hvordan oppgaven ville 
bli, men det ble ganske annerledes. 
Forventningene om at det skulle bli et 
kjekt råd hvor vi skulle erfare og gjøre 
masse sammen ble innfridd, men 
det har også vært en utfordrende 
og krevende tid. Alt har nemlig ikke 
vært like enkelt i Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd. Noen av stabsendringene 
bærer preg av det.

MIDt I DEttE trenger jeg å hente 
fram erfaringene mine fra da livet 
ble snudd på hodet for 13 år siden, 
og jeg har lyst å dele dem: Uansett 

hvor utfordrende vi har det 
personlig eller i jobb 

og tjeneste, så har vi 
mange løfter om at 
Gud går sammen 

med oss midt i alt 
det som er vanskelig. 
Han vil blant annet 

gi oss kraft, hvile, 
trøst og svar. 
Vår utfordring 
er å lytte til 
han, og ha tillit 
til at han er 
med i alt.

 

Når livet vender

MED EGNEORD

Jæren prosti arrangerer to pilegrimsvand-
ringer i sommer. Den første går 24. juni 
klokka 18 (Jonsok) fra Obrestad havn via 
Kristkrossen på Njærheim til Obrestad fyr. 
Den andre går 29. juli (Olsok) klokka 16.30 
fra samme sted og til kveldsgudsteneste  
på Varhaug gamle kirkegård.

Pilegrim på Kongevegen

HELGA FYKSE
Medlem sitter  
i soknerådet  
og er medlem  
i redaksjons-
komiteen  
for Pust.

Astrid

– Kan du fortelle oss litt om hva dette
bunner i, slik du oppfatter det?
Sigve blir stille litt før han fortsetter:  

– Da vil jeg begynne med å ta deg med 
tilbake til begynnelsen av nittitallet. Da 
oppstod det et sterkt kirkevekstmiljø 
innen Kirken med fokus på menighets-
planting og nytenking om hvordan 
drive menighet, drevet av en ekte nød 
for Kirken. Jeg var selv en del av dette 
miljøet, sammen med bl.a. biskop Bjørn 
Bue, Helge Standal og andre.

ANNERLEDES: – Dette var drivkraften
da Helge stod i spissen for plantingen
av det som i dag er Frøyland og Orstad
kyrkjelyd. Flere andre menigheter ble
også startet. Mange av dem opplevde
stor vekst og fremgang og ble gjenstand
for en enorm oppmerksomhet innenfor 
hele Kirken. Men jeg tror at denne frem- 
gangen kan ha bidratt til at det etter 
hvert spredte seg et element av selvtil-
fredshet i noen av menighetene. Man ble 
blendet av fremgangen og mente den 
først og fremst skyldtes annerledesheten 
menighetene var preget av.

– På hvilken måte er dette en utfordring 
for vår menighet i dag, mener du?

– Mange i vår menighet er stolte av 
at menigheten er annerledes, og jeg 
tror det medvirker til en kultur der det 
å fremstå som en annerledes menighet 
blir et mål i seg selv, sier Sigve.

– Og jeg tror frykten for å miste an-
nerledesheten fører til en ufrihet i møte 
med nye impulser. Dette er vesentlige 
ting for meg å påpeke, men jeg opple-
ver ikke å bli forstått. Jeg tror det store 
fellesskapet som Kirken i Norge utgjør, 
kunne beriket oss mye mer hvis vi ikke 
var så bekymret for å miste annerledes-
heten. Det synes jeg er trist, sier han.

FoREStILLING: Som eksempel nevner
Sigve gudstjenestene. Han mener at
forsøkene på å skape en annerledes
gudstjeneste ofte balanserer hårfint

mellom en tilbedende gudstjeneste
og en forestilling.

– Jeg mener at gudstjenestene på
f.eks. julaften og konfirmasjonsdagene
skal ha sterke innslag av opptreden 
og forestilling. Det er veldig kjekt når 
mange mennesker kommer og snakker 
positivt om disse gudstjenestene i 
ettertid. Da har vi grunn til å være glade 
og takknemlige, sier Sigve med et smil.

Så blir han alvorlig.
– Samtidig må vi være bevisste på at 

dersom den vanlige gudstjenesten bikker 
for mye denne veien, vil vi i det lange 
løp miste av syne hva gudstjenesten 
handler om, og det må vi hjelpe hver-
andre med å oppdage. Jeg tror at vi i litt 
mindre grad skal spørre om hva som 
treffer ungdomskulturen og heller spørre 
hvordan kan vi skape en gudstjeneste 
som setter Gud i sentrum, sier han.

UNGE VoKSNE: Nå ser Sigve Ims
framover og gleder seg til å starte i sin 
nye menighet. Samtidig ser han lyst på 
fremtiden til Frøyland og Orstad. Han 
har veldig tro på soknerådets uttalte 
satsing på aldersgruppen fra 25 til 40 år.

– Her ligger fremtiden, slår han fast.
Derfor er han også opptatt av at unge 
voksne i større grad må finne sin plass  
i ledelsen av menigheten. 

– Det er helt naturlig at alderssam-
mensetningen i menigheten også gjen-
speiles i soknerådet, sier han.

Sigve er overbevist om at avskjeden 
hans vil bety en positiv endring både 
for ham selv og menigheten. Selv følte 
han en stor lettelse da beslutningen var 
tatt, og han tror dette også vil bety en 
ny start for menigheten. – Med en ny 
prest på plass kan kreftene igjen brukes 
på å bygge menighet. Jeg håper inder-
lig at den blomsterbuketten Frøyland 
og Orstad er, skal få blomstre rikelig i 
tiden som kommer, avslutter han.

Tekst: Håvard Ek
Foto: Steinar Barmen

Etter to og et halvt år i Frøyland og Orstad kyrkjelyd som sokneprest takker Sigve Ims for seg. 
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Etter sommeren vil vi møte to nye fjes 
i staben i menigheten: Ingunn Matre 
som ny daglig leder og Geir Ådne 
Vestvik som ny driftsleder. 

Ingunn Matre starter 1. september. Da 
hun så stillingen som daglig leder utlyst, 
kjente hun seg utfordret til å søke.

– Jeg har vært så heldig å ha flere frivil-
lige verv i menigheten de siste årene. 
Dette har styrket mitt engasjement og 
bare gjort meg mer og mer glad i menig-
heten. I kraft av min arbeidserfaring har 
jeg de senere årene hatt ulike lederstillin-
ger, som har gitt meg god ledererfaring 
og trygghet som leder, sier Ingunn. 

Hun så at hun kunne nytte denne 
erfaringen, samtidig som det var en 
kjempemulighet til å bidra til å bygge 
menigheten videre.  

– Så selv om dette blir en stor overgang 
til en helt annen «bransje», gir det også 
mulighet til å bruke mer energi her, i 
stedet for slik det har vært fram til nå, 
hvor menighetsarbeid blir i tiden som er 
til overs etter arbeid og alt annet som skal 
ordnes i hverdagen.  

Ingunn har store forventninger.
– Jeg har forventninger om å få lov til 

å være med å bygge opp videre et flott 
lag av stab og frivillige, der vi får sette 
Jesus i fokus og det å nå ut i bygda med 

budskap om Hans kjærlighet til oss men-
nesker! Jeg håper vi skal få jobbe sammen 
videre for ei kirke som er relevant og som 
betyr en positiv forskjell i folks hverdag. 
En menighet der mennesker i bygda kan 
komme og kjenne at de er hjemme og 
trygge, sier hun.

FRA KLEPP StASJoN: Geir Ådne 
Vestvik (44) fra Klepp stasjon søkte i 
utgangspunktet på stilling som ny daglig 
leder, men en annen spennende mulighet 
åpnet seg etter intervjuet. – Jeg ble spurt 
om jeg kunne være interessert i å bli 
driftsleder i menigheten. Etter samtaler 
om hva stillingen innebar visste jeg at en 
slik sjanse kunne jeg ikke la gå fra meg, 
og takket ja. Jeg har alltid gått med en 
drøm om å jobbe heltid i en menighet.

Geir Ådne har i mange år vært aktiv 
i Frikirken i Klepp og bidratt med mye 
i frivillig arbeid. Han fant mye av de 
samme tankene og visjonene igjen i Frøy-
land og Orstad kyrkjelyd. 

– Jeg er per dags dato diakonsrådsleder 
i Frikirken, og flere av oppgavene vil jeg 
nå kunne arbeide med som driftsleder i 
Frøyland og Orstad. Det blir utfordrende 
og kjekt å være med å drifte et stort og 
flott kirkebygg. Jeg er glad i å ta i et tak 
og har god erfaring med innkjøp, øko-
nomi og koordinering, sier han.

Geir Ådne starter etter sommeren. 

Morgan 
Fjelde har 
fått jobben

Ny daglig leder og ny driftsleder snart på plass

Morgan 
Fjelde, kona 
Lillian og 
barna Martin, 
Kristian, 
David og 
Hanna bor 
på Orstad.

– Jeg er veldig glad for å ha blitt tilbudt 
stillingen som ny sokneprest. Etter 
nærmere 15 år i bygda trives jeg veldig 
godt her. Frøyland og Orstad kyrkjelyd 
er en flott menighet, og jeg har store 
forventninger til de mulighetene som 
ligger fremover for kirken. Nå skal jeg 
bruke noen dager på min avgjørelse, sier 
Morgan kort tid etter at han har fått 

vedtaket fra bispedømmerådet. Vedtaket 
ble gjort fredag 14. juni, og etter vanlig 
prosedyre har han åtte dager til å svare 
på tilbudet.

Morgan forteller at han gleder seg. Han 
har god kjennskap til menigheten etter-
som han var prest her i åtte og et halvt år, 
fram til våren 2007. 

Han og familien bor på Orstad, og  

Morgan har vært engasjert i frivillig 
arbeid i menigheten.

Morgan kommer fra stillingen som 
prest og daglig leder i Bymenigheten i 
Sandnes.

Tekst: Andreas Heskestad
Foto: Steinar Barmen

Morgan Fjelde (42) er av 
bispedømmerådet tilbudt 
stillingen som ny sokneprest 
i Frøyland og Orstad  
kyrkjelyd. 

Geir ådne 
Vestvik (44)
Hvem: Bor på 
Klepp stasjon med 
barna Andreas (23), 
Geir Ingve (22), Silje 
Anett (19), Kjartan 
(12), Mads Even 
(10), May Kathrin 
(3) og kona Ingeborg (43).
Jobb: Har regnskapsutdannelse, jobber 
som lønningsleder i Fretex-konsernet.

Ingunn 
Matre (38)
Hvem: Bor på 
Orstad med to 
gutter, Thomas (10) 
og Bjarte (12), og 
mannen Torgeir (40).
Jobb: Utdannet 
elektronikk-ingeniør 
med spesialisering innen medisinsk 
teknikk og jobber som prosjektleder for 
produktutvikling i Laerdal Medical.

MUSIKALSK LEDER: Søknadsfristen til 
stillingen som musikalsk leder er gått ut, 
og stillingen blir trolig besatt i løpet av 
sommeren.

Tekst : Andreas Heskestad

NYTT FRA MENIGHETEN
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«La oss  
oppmuntra 
kvarandre,  
og la oss vera 
meir rause 
med å heia  
på kvarandre.

Jon Lende
Leiar av soknerådet

tAKK FoR At DU tek deg tid til å lese Pust og å 
lese dette! Det vitnar om at du er interessert i kva 
som skjer i kyrkjelyden vår og at det angår deg. 
Det er eit engasjement som eg er svært glad for 
og som kyrkjelyden er heilt avhengig av. Også på 
dette området er Jesus vårt føredøme. Han var 
alltid i aktivt samspel med menneske han møtte.  
Frøyland og Orstad kyrkjelyd ynskjer og er 
avhengige av å vera i tett og god kontakt med 
alle innbyggjarane på Frøyland og Orstad. Eg 
erkjenner at dette er noko vi må bli betre på.

Dette semesteret har soknerådet hatt tre priori-
terte områder:

1) tILSEtJINGAR 
I arbeidet med tilsetjingar har vi lagt vekt på å 
finna personar som kan identifisera seg med 
kyrkjelyden sin visjon, slik at staben i godt 
samspel med soknerådet  kan leie kyrkjelyden i 
arbeide med å formidla gudstru og Jesus-begeist-
ring til alle i bygda. Vi har brukt god tid for å finna 
langsiktige løysingar som er robuste,  og som gir 
ei inspirerande arbeidsutfordring for dei rette 
personane. Vi er derfor svært glade for at 
soknerådet, gjennom samarbeid med Stiftelsen 
og Klepp kyrkjelege fellesråd, har klart å endra 
driftsleiarstillinga på 40% til ei drifts- og økono-
mileiar-stilling på 100%. Den faste dagleg 
leiar-stillinga er framleis på 80% For å styrkja 
staben, etter ei lang tid med for lite folk, har 
soknerådet valt å utvida stillinga til 100%, i første 
omgang for 12 månader. Vi er svært nøgde med 
at Geir Ådne Vestvik og Ingunn Matre begge har 
takka ja til desse viktige stillingane, og vi gler oss 
til å samarbeida med dei. Dei tilfører kyrkjelyden 
viktig kompetanse og ei kraftig styrking av 
administrasjonen. Vi trur at dette vil bidra til betre 
arbeidsforhold for dei mange frivillige som gjer 
ein stor innsats, og til å gjere kyrkjelyden meir 
synleg i bygda.

2) BESt MULIG DAGLIG DRIFt På tRoSS AV 
REDUSERt KAPASItEt.
Soknerådet har tatt initiativ til å få på plass 
midlertidige løysingar. Mette Boye har gjort ein 
flott jobb som fungerande daglig leiar i kombina-
sjon med vikar for kyrkjeverje i Klepp. Vakanse i 
fleire stillingar over lang tid i kombinasjon med 
langtidssjukemelding, har likevel medført ekstra 
belastning på dei andre i staben. 
Det har og kravd stor ekstra innsats frå mange 
frivillige i lang tid, særleg dei som er engasjert i 
lovsongsteam og i barnearbeidet. Det har også 
medført at vi ikkje har klart og halda i gang alt 
arbeidet med den regularitet som vi ynskjer. 
Døme på dette er Babysong og Salig Aften. Det 
har også gått noko ut over kvaliteten på andre 
områder, til dømes kvalitet på statistikken for 
gudstenesteframmøte, oppdatering av heimesida 
og publisering av referat frå soknerådsmøta, 

kunngjering av gudstenester mm . Vi ber om at 
de er overberande med desse manglane, 
samstundes som vi ser fram til å få løyst dette på 
ein betre måte.

3) FøREBU ARBEIDEt MED  
tRUSoPPLæRING.  
Det er ein stor inspirasjon at Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd nå er tildelt midlar til trusopplæring. Det 
er mykje godt arbeid på gang mellom born og 
unge. No blir vi utfordra på å tenkja systematisk 
gjennom korleis vi kan byggja vidare på det vi 
har, slik at vi når alle døypte i årsklassane frå 0 til 
18 år. Vi ser fram til eit godt og inspirerande 
samarbeide med alle dykk som er foreldre, fadrar 
og besteforeldre om denne store oppgåva. 

SoKNERåDEt HAR I SISt møte evaluert eige 
arbeid og kome fram til eit felles ynskje om ei 
tydeligare fokusering på kyrkjelyden sin visjon og 
kva konsekvensar den vil ha for prioriteringane i 
soknerådet. Dette er eit arbeid som vi gler oss til 
å bruke meir tid på.
Av erfaring veit eg at i arbeid som i stor grad 
byggjer på frivillig innsats, kan oppmuntringar og 
gode tilbakemeldingar lett bli ein minimumsfaktor. 
La oss oppmuntra kvarandre, og la oss vera meir 
rause med å heia på kvarandre. Har du spørsmål 
til eller synspunkt på soknerådet sitt arbeid, eller 
prioriteringar, er du velkommen til å ta kontakt 
med dagleg leiar eller meg. 

tIL SLUtt VIL EG REttE EIN tAKK til alle 
som på forskjellige måtar er engasjert i eller er 
med i eitt eller fleire av dei mange små eller store 
fellesskapa i kyrkjelyden. 
•Takk til deg som deltek i gudstenesta, dette 
fellesskapet blir «fattigare» utan deg.
•Takk til deg som kjem med ditt barn og din 
familie til dåp.
•Takk til deg som syner kyrkjelyden så stor tillit at 
du sender barna dine til Jungelgjengen, Safari, 
F2 , Fokus eller andre fellesskap for born og unge 
i kyrkjelyden. 
•Takk til deg som kjem på andre arrangement i 
regi av kyrkjelyden.
•Takk til deg som raust brukar av di tid til ulønna 
teneste i kyrkjelyden.
•Takk til deg som støttar kyrkjelyden økonomisk.
•Takk til deg som omsluttar kyrkjelyden, staben 
og soknerådet i bønn til Gud.     

GoD SoMMAR!

Med vennleg helsing 
Jon Lende, leiar i soknerådet

Kjære sambygdingar!
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Det var laurdag 19. juli 1856 Juliane stilte seg opp på Skjævelandsbrua for  
å få eit glimt av arveprins Karl, nettopp utnemnd som visekonge her i landet. 
Ho var langt frå åleine, men berre ei av 
mange som denne laurdagen stod ved 
den då to-tre år gamle brua. Langs heile 
Postvegen hadde folk tatt oppstilling. 
Visekongen og følgjet hans drog gjennom 
Klepp i karjolar, og ved Skjævelandsbrua 
fekk Karl auga på den fine jenta. Han 
plukka henne ut – for at fotografen i 
følgjet hans skulle ta bilde av henne. 

«Prinseåret» 1856 kom folk til å hugsa 
lenge. Forteljinga om den vakre Juliane 
som prinsen fotograferte, har levd vidare 
og blitt overlevert frå generasjon til ge-
nerasjon. Bildet av Juliane er det derimot 
ingen som har funne, endå om det har 
vore leita etter det i Bernadottebiblioteket 
på Stockholms slott.

Prins Karl hadde i følgjet sitt på 12 
mann også med seg adjutanten sin, Fritz 
von Dardel. Adjutanten var ein habil 
teiknar og i dagboka der han rapporterer 
om reisa på fransk, finst det fleire teiknin-
gar. Han teikna også jenter og kvinner frå 
Jæren. Me kan undra oss om mon nokon 
av teikningane er av Juliane?

PRINSEFøLGJEt KoM frå Egersund 
og reiste den nye Postvegen over 
Heigrestadfjellet til Ogna og deretter 
Postvegen vidare til Hårr. Der stoppa 
dei kongelege for eit godt måltid mat, 
spandert av fylkesmannen på den tid, 
amtmann Harris. Futen Schiøtz deltok 
også. Dardel teikna begge to.

Mange møtte opp på Hårr for å få sjå 
den nye visekongen. Dardel gav i dag-
boka si komplement til bondekvinnene 
i Hå. Dei som kom til Hårr, var damer 
med reinskoren og vakker utsjånad. Dei 
førte seg naturleg og elegant. Dardel 
hadde glede av å teikna kostymer, altså 

klesdrakta 
til nokre av 
kvinnene og 
mennene som 
hadde møtt 
fram. Følgjet 
tok seg helst 
god tid på 
Hårr.

I dagboka 
står det ikkje 
så mykje meir 
om turen over 
Jæren. Opp-
dyrkinga av 
jærlandskapet 
blir prisa. Prins Karl, visekongen, viste 
stor interesse for kultiveringa. Han let 
seg imponera.    

Fritz von Dardel sine teikningar under 
den lange rasten på Hårr, viser ei kvinne 
i heilfigur, til liks med ei ung og ugift, 
vakker kvinne. Og så er ei eldre kone, 
forutan to karar, begge i heilfigur, også 
med mellom «Customes de Jedderen».

JULIANE ER NEPPE MoDELL for 
teikningane til Dardel heller, like lite 
som det finst bilete av henne som 
«piken på broen» i 1856 eller som kone 
ved Vatnet fram til 1910, dødsåret 
hennar. For berre to år etter at prinsen 
drog over Skjævelandsbrua, gifta 
gardbrukardottera Juliane Joakime 
Rasmusdotter frå Øvra Øksnavad 
(1831–1910) seg med husmannen 
«Johannes mæ Vatne» (1828–1916). Ho 
var 25 år då prinsen såg seg ut henne for 
fotografering.

Målaren Johannes Dalen laga ein akva-
rell av plassen der Juliane og Johannes 

budde, Eikebakken under garden Engels-
voll (bildet over). I dag er det samanbyg-
de huset deira like ved Frøylandsvatnet 
heilt borte, men området der det stod, blir 
ennå omtalt som «Bortpå Juliane». 

SLIK LEVER MINNEt om den fagre 
Juliane vidare, ho som gjerne laga seg 
ein blomekrans til å pynta seg i håret 
med. Livet hennar levde seg ut i spennet 
mellom fotomøtet hennar med prinsen 
på Skjævelandsbrua og husmannstilveret 
ved Frøylandsvatnet. 

Det var stor avstand mellom stova 
hennar og slottet til Karl. Men første 
sonen ho fødde, kalla ho Karl Johan. Han 
kom til verda fire år etter at prins Karl 
let seg krona i Trondheim og Aasmund 
Olavson Vinje skreiv sine ferdaminne frå 
sommaren 1860 på veg til kroninga av 
den populære Karl.   

Kjelder: Dardels dagbok  
i Håndskriftsamlingen, Nasjonal- 

biblioteket og oversetjing av fransk 
tekst ved Fransk-norsk kultursenter, 

Stavanger. Notat og opplysningar frå 
Kristoffer Jaarvik og Lisabet Risa.

Tekst: Nils Olav Østrem

Den fine jenta på brua
Teikningar av Fritz von Dardel fra reisa over Jæren i 1856.  Truleg er ingen av kvinnene Juliane på Skjævelandsbrua.

Eigar av maleriet er Jostein Eiri, Fredrikstad.
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ODDNYSSTREK

Illustrasjon: Oddny Hetland
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HJELPEPROSJEKTET

Kunne ikke Gud bruke den sprudlende barnepastoren likevel?

INTERVJUET

Navn: Solveig Grønlien Kindervaag (29)
Sivilstatus: Gift med Øystein, mor til Aron på 1,5 år
Jobb: Barnepastor i Frøyland og Orstad kyrkjelyd  
i halv stilling.



Menighetsbladet Pust     nr 2 2013        9

«
Kunne ikke Gud bruke den sprudlende barnepastoren likevel?

I mars 2011 ble Solveig ansatt som barnepastor i 
Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Med glimt i øyet 
og full av energi startet hun i tjenesten. Hun 
hadde planer og drømmer om hvordan barna 
kunne få møte Jesus, hvordan de voksne kunne 
lære av barna og hvordan få til treffsteder for alle 
generasjoner. Nesten samtidig ble hun gravid, og 
hun og mannen Øystein gledet seg stort til å bli 
foreldre. 

Utpå høsten merker hun at alt ikke er som 
det skal være, og i romjulen konstateres det at 
Solveig har en alvorlig kreftsvulst i hodet. Hun 
får en kjempeknekk. 

AVSLøRt AV MR-BILDER: Vi møter Solveig 
utenfor kirken i strålende vær. Hun har fortsatt 
glimtet i øyet, smilet ligger på lur, og hun bærer 
lite preg av å være syk. Men vi aner at mye har 
skjedd siden sist vi pratet sammen. Det er noe 
med alvoret hun bærer med seg. Allerede før 
vi har satt oss ned, snakker hun i vei om alle 
drømmene og planene hun har for arbeidet blant 
barna i menigheten. Drømmer og planer som for 
1,5 år siden ble avbrutt.

– Jeg velger å si at de ble avbrutt, eller utsatt.  
Solveig smiler, det er tydelig at hun ikke er 

ferdig med jobben som barnepastor.
– Hva skjedde?
– Jeg hadde termin 1. januar og opplevde utpå 

høsten at synet skurret. Til slutt ble det nesten 
umulig å åpne øyet, og jeg ble svært bekymret. 
Jeg kontaktet sykehuset, og det ble tatt MR. Bil-
dene viste at jeg hadde en svulst på 5 centimeter, 
forteller hun.

Det ble Luftambulanse til Bergen, hvor Aron 
ble tatt med keisersnitt på termin 1. januar. 

– Det ble en rar nyttårsaften. Vi visste at neste 
morgen skulle vi bli foreldre – med kreft – til et 
lite barn. Jeg unnet dette barnet så mye mer. Jeg 
ville så gjerne være frisk. 

LEGE I CANADA VILLE oPERERE: I mars i 
fjor blir så Solveig sendt til Canada for operasjon 
– kun tre leger i hele verden kan foreta dette 
alvorlige inngrepet, og én av disse har anledning 
på kort varsel. 

Operasjonen betegnes som vellykket, men al-
lerede i mai blir hun dårlig igjen. Svulsten viser 

seg å være aggressiv, den vil stadig vokse, og 
hun må opereres igjen i juli – i Canada. 

– Det ble hastefly hjem til Norge. Jeg måtte 
starte stråling i Bergen umiddelbart etter opera-
sjon, siden svulsten vokste 0,5 centimeter i uka. 
Det normale ville vært å starte med stråling etter 
et halvt år.

– Da jeg fikk de dårlige nyhetene om svulsten, 
husker jeg at jeg lå på sykehuset i Canada og skrek 
til Gud: «Er det ikke noe du kan bruke meg til?»

– Var Gud der da du ropte?
– Jeg får verken bilder eller ord fra Gud, så jeg 

kan absolutt tvile på hvor Gud er. Men jeg har al-
dri tvilt på at han er der, og at han finnes. Jeg tror 
ikke på Gud for å få noen ekstra goder, jeg følger 
han fordi jeg tror han er sann. Men det betyr ikke 
at ikke følelsene kan være vonde, eller at jeg lurer 
på mye, svarer hun.

– Sykdommen har gjort at jeg har vært mye 
borte fra Aron. Jeg er nok på en måte bitter. Bitter 
på at jeg har gått glipp av så mange gode øy-
eblikk med Aron. Det gjør ikke så vondt nå, men 
innimellom blir jeg innhentet av dette.

BåDE YDMYK oG SUR: Solveig forteller om 
dager som svinger. Den ene dagen er hun ydmyk 
for alt hun har , neste dag er hun sur på alle som 
har det godt, som tjener mye og som utad synes å 
ha det så greit.

– Jeg syns på en måte at jeg har fått min del nå, 
men jeg klarer ikke helt å tenke at det er urettfer-
dig at vi har opplevd dette. Alle vil oppleve noe 
på et eller annet tidspunkt. Kreft ble min ting.

SEND MEG: Aron ble hastedøpt i januar på 
grunn av Solveig sin helse. Hun forteller at 
noe ungdomsprest Just Salvesen sa, festet 
seg helt spesielt:  «Gud har ikke lovet oss en 
overnaturlig beskyttelse, men en overnaturlig 
utnyttelse.» Hun forteller om de sju ukene 
med daglig pendling til Bergen for stråling og 
tannbehandling, uker hvor det skjedde så utrolig 
mye fordi hun hver dag ba: «Kjære Jesus, i dag 
drar jeg for å gi. Send meg noen du vil jeg skal gi 
noe til.» 

– Hvordan klarte du å be denne bønnen?
– Jeg var opptatt av at det som skjedde meg, 

skulle bli til noe godt. Etter en lang periode da 

Det ble en rar nyttårsaften.  
Vi visste at neste morgen  
skulle vi bli foreldre – med kreft 
– til et lite barn. Jeg unnet dette 
barnet så mye mer.

Solveig Grønlien Kindervaag (29) var livredd for at lille Aron aldri skulle 
bli kjent med mor – og ikke ha et minne av henne som elsket ham over 
alt. Fremdeles er livet «litt humpete sidelengs», sier hun. Kreft er sånn.

Navn: Solveig Grønlien Kindervaag (29)
Sivilstatus: Gift med Øystein, mor til Aron på 1,5 år
Jobb: Barnepastor i Frøyland og Orstad kyrkjelyd  
i halv stilling.

>>>
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INTERVJUET

jeg hadde vært sengeliggende, hadde jeg ende-
lig litt energi, og i bakhodet svirret bibelverset: 
«Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til» 
(Romerbrevet kap. 14, vers 8).

Solveig forteller at dette var en bønn som ga 
mening og hjelp til å holde ut. Og samtalene lot 
ikke vente på seg, om det var med drosjesjåfører, 
stråleskadde eller andre som kom i hennes vei.

– Folk åpnet seg virkelig for meg. De sa at jeg 
virket åpen og uredd, selv om jeg sjelden delte 
min historie. Disse samtalene har gjort meg 
ydmyk for at ingen kjenner andres historie,  og 
en respekt for at alle bærer med seg noe. Selv ser 
jeg ikke kreftsyk ut, så folk antar at jeg har det 
godt. Jeg kjenner min smerte, men jeg kjenner 
ikke andres. 

– Hva var det vanskeligste denne tiden?
– Jeg hadde en kjempefrykt for at Aron ikke 

skulle vite hvem jeg var. Hvis jeg døde nå, ville 
han være for liten til å huske meg. Jeg ville så 
gjerne at han skulle kjenne hvordan jeg elsket 
han, hvordan vi smilte til hverandre; alt det gode 
vi delte. Og jeg var livredd for at det ikke ville 
være igjen noe minne av mammaen som kjempet 
alt hun hadde for han og elsket han høyere enn 
alle. 

VIKtIG PJoKK: – Hva var det viktigste?
– Aron og Øystein, selvfølgelig. Aron har 

hjulpet meg på helt utrolige måter, selv om han 
er en liten pjokk. Spesielt med blikket. Det treffer 
meg veldig. Øystein har vært min superhelt med 
alt han har måttet stå i. Ellers har det vært viktig 

å prøve,  både i gode og dårlige dager, prøve å stå 
opp selv om man ikke orker. Prøve å være litt ute, 
selv om det bare betyr i hagen. I løpet av det siste 
1,5 året har vi vært på ti minutters skitur, to kilo-
meters sykkeltur, piknik i hagen og så videre. Selv 
om man ikke orker en lang tur, kan man klare litt, 
og så gir det så mye tilbake. Gikk det ikke, så gjør 
det ikke noe. Jeg prøvde ihvertfall! 

FIKK MIDDAG På DøRA: Solveig forteller videre 
at hun er overrasket over at folk rundt henne har 
vågd så mye da de ble klar over hva som hadde 
rammet denne lille familien. Noen kom med boller 
eller middag. Andre har sendt brev eller kort. 

Noen kom og bare satt der og gråt sammen med 
dem. Én sendte melding om at han gikk rundt 
sykehuset og ba for henne mens hun lå der.

– Det er så lett å tenke at en ikke skal, eller bør, 
blande seg; folk trenger sikkert ro. Og det kan ofte 
være, men det er aldri feil å vise omsorg. Den syke 
kan også si om det ikke passer – det verste som kan 
skje, er at du får et nei, eller at telefonen ikke blir 
besvart. Våg å bry deg! Har du lyst å gjøre noe, så 
gjør det på din måte, oppfordrer Solveig.

– Mange tror at de trenger å trøste med en 
lovnad om at dette skal gå bra. Vet du, den syke 
forventer ikke det. Vi vet at det er opp til leger og 
Gud. Det viktigste er egentlig å anerkjenne at det 
må være tøft det som personen opplever.

– Hvordan har du det nå?
Solveig tenker. 
– Jeg bruker å si at det går humpete sidelengs. 

Jeg vil jo så mye, men hode og kropp krangler. Så 

Slik ble 
Solveig 
presen-
tert som 
den nye 
barne-
pastoren  
i Pust 
våren 2011. – Livet 
består av gleder og 
sorger. Det vet barna 
også. De er ikke 
dumme, sa hun og 
anbefalte å forklare 
virkeligheten, heller 
enn å skjerme barna  
for den.
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har det vært en prøve for familien det vi har gått 
igjennom. Flere har sagt at det må jo være flott å 
få være så tett på hverandre i over ett år. Ja, på 
mange måter, men det er faktisk ikke noe roman-
tisk å gå gjennom en krise sammen. Det er tøft. Vi 
er ganske forskjellige, har veldig ulik erfaring og 
mye har falt på Øystein når det gjelder Aron, en 
syk kone og masse bekymringer.

NY oPERASJoN VENtER: Solveig forteller 
videre at svulsten har vært stabil siden september, 
men siste rest må fjernes. Den vil nemlig komme 
til å vokse igjen. Hun er veldig preget etter harde 
behandlinger i over ett år, og har lite krefter. 
Videre har hun fått problemer med bihulene 
fordi mye måtte fjernes for å legge til rette for 
operasjonene som har gått via nesen. 

Disse problemene gjør at hun er utsatt for mye 
sykdom.

– Hvordan ser du på framtiden?
– Jeg kan ikke legge noen femårsplan, men 

jeg har lyst å være villig og fleksibel, slik at Gud 
kan bruke meg her og nå. Det står i Bibelen at 
«Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min 
sti» (Salme 119,105). Både lyset og lykten viser 
oss veien for hvert skritt, men de lyser ikke opp 
endestasjonen for oss. Tidligere var det veldig 
viktig for meg å vite noe om hvor dette ville 
ende. Nå er jeg er faktisk ikke så opptatt av at det 
skal gå godt til slutt, men at vi skal gjøre denne 
dagen god.

Tekst: Helga Fykse
Foto: Steinar Barmen

«Aron har  
hjulpet meg  
på helt  
utrolige måter, 
selv om han er 
en liten pjokk. 
Spesielt med 
blikket. Det 
treffer meg 
veldig.

Aron ble født få dager 
etter at kreftsvulsten 
hos mor ble opp-
daget (bildene helt til 
venstre og høyre. 
Private foto). Solveig 
med mannen Øystein 
(øverst) og i ballrom-
met i kirka der hun 
møter barn på 
Jungelgjengen under 
gudstjenester.

Inspirerer naboar til gjenbruk
Laurdag 8. juni var det for fjerde gang liv og røre 
med gatesalg i Floen på Frøyland. Initiativtakar 
var som alltid Solveig Grønlien Kindervaag. 

På ei lang rekke med bord i eit grøntområde 
bugna det av alle slags ting. Det er fritt fram for 
alle naboane i Floen å stille med eit salgsbord. 
Her kunne ein finne alt frå bøker, møblar og 
leikar, til verktøy, dekketøy og kjøkkenutstyr. Her 
var gode sjansar for å gjere eit kupp.

Mange tilreisande hadde fått med seg gate-
salget gjennnom aviser og Facebook.

– Eg er oppteken av gjenbruk. Vi kastar så 
altfor mange gode ting som andre kan ha nytte 
av. Dessutan er eg oppteken av at vi skal kunne 
ha eit godt forhold til naboane våre. Dette er 
bakgrunnen og ideen bak Floens gatesalg, seier 
Solveig. Floens gatesalg inkluderar også dei yng-
ste.  Der var fleire salgsbord der barn stilte med 
ting dei hadde laga, snop og pølser, og nokre 
hadde ulike aktivitetar. 
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LITEN GRUPPE TOK ANSVAR

SIGVE IMS
sokneprest 
i Frøyland 
og Orstad 
kyrkjelyd

JEsus sIER: «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.» (Joh.14.6)

Vi trenger å hjelpe hverandre til å være ateis-
ter.  Virkelige ateister. Faktisk er det en større og 
større utfordring å være en god ateist. For mange 
har i dag et uklart bilde av hvem Gud egentlig er.  
Og derfor trenger vi ateistene. Riktig mange av 
dem. Mennesker som våger å være ateister i 
ordets opprinnelige betydning.

De første kristne var nemlig ateister. Omgivelse-
ne kalte dem det, omgivelser som lignet på våre.  

MENNESKER FIKK tRo på hva de ville den 
gang.  Det som passet for meg, trengte ikke passe 
for deg. Derfor ble det tidsriktig å tro på alt mulig.  

Faktisk var det bare ett krav til tro i det store 
Romerriket.  Alle måtte tilbe keiseren som Gud. 
Ellers var det fritt fram.  Tro hva du vil, tro på det 
som føles riktig for deg.  

DEttE NEKtEt de første kristne å gjøre.  For 
dem var det bare én Gud. Og Jesus var den 
eneste veien til Gud.

Dette førte til forfølgelse. Ikke forfølgelse for 
at de trodde på Jesus. Det var greit. For det var 
alltids plass for en gud til. Men forfølgelse fordi de 
ville at Jesus skulle være den eneste. Men skal vi 
ta Bibelen på alvor, er det bare én mulighet.  Det 
er ikke det samme hva vi tror på. For det er bare 
én vei til Gud; Jesus.

Derfor er det også vår utfordring å tro på Jesus 
alene. Og bringe troen på at Jesus er den eneste 
veien til Gud, til alle mennesker vi kjenner.  

DE FøRStE KRIStNE var tydelige. For de hadde 
møtt den oppstandne. De visste at Jesus lever 
og er midt i sin menighet.  Derfor satset de alt på 
Jesus. Ikke som en av mange muligheter. Men 
som den eneste muligheten.

Vil du være ateist?

PUSTEROM

«Derfor er  
det også vår  
utfordring  
å tro på Jesus 
alene. 

Ateisme, avledet av gresk atheos (gudløshet). I Romerriket ble begrepet også brukt om kristne fordi de nektet å bøye seg for mange av tidens 
guder, blant annet den obligatoriske keiserdyrkelsen. Her fra Colosseum i Roma som ble påbegynt av keiser Vespasian i 72 e. Kr.
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Kids 
  Zone

Vits
En mann kom til frisøren.
Han hadde 3 hårstrå:
Frisøren: Hvordan vil du ha 
håret?
Mannen: Jeg vil ha sideskill.
Neste gang hadde mannen bare 

to hårstrå.
Frisøren: Hvordan vil du ha 
håret denne gangen?
Mannen: Jeg tror jeg tar midt-
skill.
Tredje gangen hadde mannen 

bare ett hårstrå da han kom til 
frisøren.
Frisøren: Hvordan vil du ha 
håret i dag da?
Mannen: Jeg tar det hulter til 
bulter 

Sommersnop
Du trenger: 2 marshmallow,   
2 ruter melkeskjokolade,  
2 havrekjeks.

Ha marshmallow på et grillspyd 

og hold den over grillen til den 
er blitt god, lysebrun og varm.
Legg den ene på en havrekjeks, 

legg sjokoladen oppå. Legg ny 

marshmallow på og legg på  
toppen den siste havre-

kjeksen, og vips har 
du et skikkelig søtt, 
klissete og deilig 
sommersnop!

Hei på deg! Syns du at noe innimellom er 

vanskelig? Slik som oppgavene her på si-

den for eksempel ... Jeg syns de var litt 

vanskelige; spesielt den med nøkkelen. 

Men det er mange andre ting jeg syns er 

vanskelige også; som å vaske fjærene mine 

skikkelig, fly til rett sted, treffe nye jungeldyr, 

gjøre ting jeg ikke har gjort før, be om unnskyldning når jeg har 

gjort noe dumt….. Hm. Det er en del ting jeg syns er vanskelig. 

Men det som er stilig, er at Jesus har sagt at jeg kan komme til 

han når jeg strever og bærer på tunge og vanskelige ting, så vil han 

gi meg hvile. Det betyr vel at jeg kan snakke med han om alt og be 

han være med meg når jeg skal gjøre det som jeg syns er vanskelig. 

Jeg liker Jesus. Han er kul. Ta gjerne en prat med han du også. 

Sommerhilsen fra Jungeldyret

Hvor mange dyr ser du her?

Hvilken nøkkel passer til hengelåsen?

JUNGELGJENGEN

Hugs at det er eige opplegg i kyrkja  

for alle barn kvar søndag det er 

gudsteneste. 
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For deg som liker å langtidsplanlegge – og liker virkelig 
gammel kirkemusikk: Sett av søndag 8. september! Klokka 
19 i Orre gamle kyrkje vil Ann-Kristin Sørvåg synge  
a cappella gamle salmer og folketoner. Pris: 150 kroner. 

Etter konserten blir det servert kaffe og kaker etter oppskrift 
fra middelalderen. Arrangør er Orre Bygdekvinnelag, Orre 
Sokneråd og Jæren Prosti.

Middelaldertoner i orre gamle

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 og onsdag kl. 09-15

Dagleg leiar (fung.)
Mette Ellinor Boye, kontoret@fok.no 
tlf. 52 97 31 56 (470 24 185)
kontoret@fok.no

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

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

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

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

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

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

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

pust nr 2  2013

Landsbyens folk er selv med og bygger samfunnshuset/sosialsenteret i Uzhgorod.

8. mars
Maria Hauge Høiland 
Carolina Tollefsen  
Roalkvam  
Dan Stenberg
 
10. mars  
Emilie Espevik-Måland 
Liam Golf 

14. april
Markus Følgesvold 
Kaja Gran 
Lina Gran 
Olav Skrettingland Kårstad 
Linda Marianne Lande
 

Døypte

11. april
Sondre Krogedal Askø 
Julie Falkanger 
Thea Levesen Møller 
Ingeborg Skadsem Nilsen 
Hedda Skjørestad 
Jonah Kolnes Vestreng  
 
28. april
Mathias Laursen Mæland 

19. mai
Julian Herikstad Aasland  
Emma Gramstad  
Timothy Antonius Andersen  
Hasselquist  
Felix Hover  
Lukas Rege Olsen  
Kaja Sundt  

Vigde

2. mars   
Astrid Kjeldsrud Aarrestad  
og Bernt Austerheim

6. april    
Solvår Torgersen Eidsmo  
og Christer Johan Eliassen

20. april  
Helga Otterbech Fykse  
og Steinar Barmen
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Ei gammal hustuft på Steintangen, eit 
par hundre meter frå BMX-banen og 
Speidarhuset, har fått ei fin koparplate 
oppsett ved seg. Plata fortel om folket som 
budde i det litle jærhuset som stod her. 
Elen og Torkel og borna deira budde på 
Steintangen i 1860-åra. Sundag 14. april 

vart plata avduka av Åse Torås (bildet). 
Ho er ein av om lag 500 etterkomarar. 
Ein god del av dei møtte fram då 
pilegrimskomiteen i Frøyland og Orstad 
kyrkjelyd arrangerte plateavduking. Lars 
Brunes orienterte inne på Speidarhuset 
om folket i Steintangen-huset. Forfattaren 

Theodor Dahl var dotterson til Elen og 
Torkel, som ein gong før 1875 flytta frå 
Steintangen til nedst i Orstadbakken for 
å starta med krambu. Lars Brunes brukte 
historier etter Theodor Dahl, men har sjølv 
samla mykje stoff om dei som har røtene 
sine til Steintangen.

Ny plate på gammal buplass ved Frøylandsvatnet

Forsamlingslokalet i den 
fattige sigøynerlandsbyen 
i Uzhgorod vil bli tatt i bruk 
i løpet av sommeren. Det 
kunne besøket fra Ukraina 
fortelle på gudstjenesten  
9. juni.

Leder Vasja Fenchak hadde som i fjor 
med seg til Norge flere ansatte og barn 
fra barnhjemmet House of Mercy som 
Stiftelsen KPK Ukraina støtter i det 
nordvestlige hjørnet av landet.  Både 
voksne og barn deltok på gudstjenesten 
i Frøyland og Orstad kirke og var med 
under grilling og fotballkamper etterpå, i 
like flott vær som i fjor sommer.

I dag brukes en brakke til utdeling av 
mat og utstyr, undervisning av voksne 
og til søndagsskole i Uzhgorod Roma 
camp. Landsbyen med 40 familier og mer 
enn 80 barn er bygget over en gammel 
søppelfylling og preges av svært dårlige 
boforhold, mye sykdom og fattigdom.

Svein Tore Åtland, som er med i styret 

for menighetens Ukraina-prosjekt, fortel-
ler at mange ser fram til at det kombi-
nerte samfunnshuset og sosialsenteret 
står ferdig. Vegger av stedstøpte betong-
blokker er på plass, likeledes taket.

– Jobben utføres av folk som bor i 
landsbyen, under kyndig ledelse av en 
lokal byggmester, sier Svein Tore.

Bygget blir finansiert ved innsamlinger 
i Frøyland og Orstad. Hittil i år er det 
kommet inn 115.000 kroner til menighe-
tens bistands- og misjonsprosjekt som er 
et samarbeid med KPK Ukraina. Bare ak-

sjonssøndagen 9. juni innbrakte  nesten 
20.000 kroner.

– Vi var kjempefonøyde med sønda-
gens opplegg. Mange stanset igjen etter 
gudstjenesten, og våre gjester fra Ukraina 
fant seg som vanlig godt til rette. Dette 
begynner å bli en flott tradisjon, sier 
Svein Tore.

Og nå er det duket for utveksling, for 
sju ungdommer fra Frøyland og Orstad 
skal være leirledere for ukrainske barn i 
Uzhgorod. De reiser 21. juni og kommer 
tilbake 1. juli.

Her er resultatet av innsamlingene

På gudstjenesten opptrådte gjestene fra barnehjemsstiftelsen i Ukraina.
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KYRKJELYDENS VISJON
Vi vil sjå menneske kome til tru på Jesus  
og bli frimodige etterfylgjarar Returadresse:    

Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND 

pust

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje

nSøndag 30. juni kl. 10.30
Gudsteneste, dåp og nattverd

nSøndag 4. august kl. 10.30
Gudsteneste, dåp og nattverd

nSøndag 18. august kl. 10.30
Gudsteneste, nattverd

nSøndag 25. august kl. 10.30  
Storsamling, dåp

nSøndag 8. september kl. 10.30 
Gudsteneste, dåp

nSøndag 15. september 
kl. 10:30 Gudsteneste, Fireårsbok

nSøndag 29. september 
kl. 10.30 Gudsteneste, nattverd

nSøndag 13. oktober kl. 20.00
Gudsteneste, nattverd 

nSøndag 20. oktober kl. 10.30
Gudsteneste, dåp

nSøndag 27. oktober kl. 10.30
Gudsteneste, nattverd 

nSøndag 10. november 
kl. 10.30 Gudsteneste, dåp

nSøndag 17. november 
kl. 10.30 Gudsteneste, nattverd

nSøndag 24. november 
kl. 10.30 Gudsteneste, dåp

nSøndag 1. desember 
kl. 10.30 Storsamling, dåp

 

Tidlig på 1980-tallet begynte Guy Penrod å jobbe som studiosanger og sang 
sammen med artister som Steve Green, Amy Grant, Michael W.Smith og 

andre. I 1994 fikk han tilbud om å bli med i Gaither Vocal Band og har siden 
opptrådt på Gaither Homecoming-konserter over hele verden.

 Han har nå gått ut av Gaither Vocal Band og startet på sin solo-karriere. I 
februar 2010 kom albumet «Breathe Deep» som er et countrybasert album 
med kristne tekster. I 2012 ga han ut albumet Hymns som nå ligger på topp  

på salgslistene i USA.

Billettpris 200 kr

Einar Lunde 
tidligere ansatt i NRK 

Søndag 29. sept. kl 19.30
 «Fra undertrykkelse og konflikt til 

forsoning og tilgivelse. Et møte med 
Nelson Mandela og Desmond Tutu.»

«Meget interessant, engasjerende og ikke 
minst lærerikt.»

Billett 100 kroner v/inngangen
Kiosk fra kl. 18.00

Hanne Krogh 
og de tre tenorer  

«Ta meg til havet» 

Sammen med koret Vivace

Guy Penrod 14. august kl. 20.00

12. oktober
Medvirkende: Hanne Krogh

Thomas Ruud (internasjonal stjernetenor),
Marius Roth Christensen (solist Den Norske Opera),  

Jan Erik Fillan (prisbelønnet tenor), Stein Austrud (kapell-
mester), Tarjei Nysted (multimusiker), Knut Ingolf Brenna 

(gitarer), Nils Lund (visuelle effekter).

Billettpris: 460 kroner.
Billettportalen.no, Bok & Media, Bryne, F&O tlf: 90025984
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Returadresse:    
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND 


