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NAPP UT KALENDER: Mange aktiviter for barn og unge    side 8

THEODOR DAHL:  Go’ dag du vibo mi – nei! – Æ du komen nå!    side 9

VIELSESKIRKE: Ingvild valgte å gifte seg i Frøyland og Orstad   side 10-11
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Hva fungerer bra, og hva 
kan bli bedre i Frøyland 
og Orstad menighet? 11 
soknerådskandidater 
svarer. Valget er ditt.

Hva skal 
kirka være?

side 2-5  
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Nominasjonskomiteen for soknerådsval-
get har hatt som mål å nominere et bredt 
utvalg kandidater med god spredning 
på kjønn, alder og geografi. En fornøyd 
komiteleder Helen Hetland Mori forteller 
at det har kommet mange gode forslag 
på kandidater fra forskjellig hold. Re-

sultatet har blitt en liste som inneholder 
både gamle travere og mye friskt blod. 
Pust har bedt de svare på noen viktige 
spørsmål om menigheten vår: 
1. Hvilken del av menighetsarbeidet er du 
mest opptatt av?
2. Hva synes du fungerer godt i 

Frøyland og Orstad menighet, og hva 
kunne fungert bedre?
3. Hva vil du at soknerådet skal utrette 
i kommende periode?
4. Hva vil du gjøre for at Frøyland og 
Orstad skal bli en menighet der alle 
kjenner seg hjemme?

KIRKEVALGET 2011

Disse stiller til sokneråd svalg

Spørsmål til kandidatene i Frøyland og Orstad

Sigve Klakegg
1. Hvis jeg må velge 
én del, blir det ung-
domsarbeidet.
2. Et litt for kort svar 
på et omfattende spørs-
mål: Det meste funge-
rer godt, et eksempel 
er utrustning av unge ledere. 
Fokusering på visjon og verdier 
er et klart forbedringsområde.
3. De første tingene jeg kom-
mer på er:
• sørge for tydeligere fokus på 
visjon og verdier i alt arbeidet
• etablere et systematisk og 
godt arbeid med trosopplæring
• sette i gang det nye misjons-
prosjektet
• bedre inntektene til drift slik 
at vi kan ansette daglig leder og 
barnepastor i full stilling
• være forbilder for andre 
ledere og resten av menigheten
4. For det første, ønske dem 
velkommen når de kommer, ha 
en inkluderende grunnhold-
ning, lytte, være ærlige og åpne 
om hvem vi egentlig er og 
hvordan vi har det. I gudstje-
nester og andre samlinger der 
nye er til stede, må vi forklare 
hva vi holder på med og ikke 
bruke rare elementer som folk 
ikke fatter vitsen med.

Karl Inge Lygre
1. For tiden er det arbeid 
med et nytt misjonsprosjekt i 
menigheten det som jeg er mest 
opptatt av – og at misjon blant 
folkeslag skal være en del av 
menighetens arbeid.
2. Jeg har inntrykk av at 
gudstjenestene og ungdomsar-
beid som F2, Fokus og Ichtus  

fungerer bra. Likeledes 
er det positivt at så 
mange er engasjert 
på ulike områder i 
menigheten og at unge 
og voksne kommer 
til tro på Jesus og blir 
frimodige etterfølgere. 
Vi kan bli flinkere til 
å møte og inkludere alle som 
kommer på gudstjenester, både 
hilse på og snakke med dem 
under kirkekaffen og inkludere 
i grupper, feks cellegrupper.
3. I tillegg til alt det gode ar-
beidet soknerådet allerede gjør: 
Få til et tilbud om undervis-
ning i emner innen den kristne 
tro, der en har mulighet for å 
«pløye djupere» enn det som er 
mulig på gudstjenester. 
4. Bli bedre til å møte og 
inkludere alle som kommer 
på gudstjenester og andre 
samlinger.

Ragnhild 
Helene Vaage
1. Siden jeg selv har 
tre små barn og også 
har vært engasjert i di-
verse barnearbeid her i 
menigheten flere år, er 
det nok denne delen av 
menighetsarbeidet som 
opptar meg mest og som jeg 
kjenner best.
2. Jeg synes mye fungerer 
godt.  Jeg tror vi er gode på å 
inkludere familier med barn. 
Det er mye arbeid som drives 
for barn, og gudstjenestene er 
også godt lagt opp for barnefa-
milier. Kanskje kan dette gå på 
bekostning av de som ikke er 
en A4-familie, enslige og eldre. 
Mulig de ikke like lett finner 

seg tilrette og føler seg velkom-
men, med såpass stort familie-
fokus? Dette er en utfordring 
både til sokneråd, og alle oss 
som går i menigheten.

Jeg synes det er bra at preke-
ner legges ut på hjemmesida, 
slik kan alle ha sjanse til å høre 
den selv om de ikke var på 
gudstjenesten. Cellegruppene/
huskirkene er også en viktig 
del av arbeidet. Jeg tror det 
godt kunne vært «reklamert» 
mer for disse.

Uansett hvor mye som er bra, 
må vi likevel ikke slutte å ønske 
å bli bedre. Både til å ta imot 
de som kommer, rent medmen-
neskelig, og til å gi dem det 
gode budskapet om Jesus på en 
god måte. Visjonen vår er flott, 
og gir oss et stadig puff videre 
i arbeidet.
3. Noen utfordringer har 
jeg nevnt i spørsmål 2. Ellers 
vil visjonen gi retning til det 
arbeidet som skal drives. Jeg 
vil at soknerådet skal arbeide 
for at vi får beholde vår egenart 
med mange engasjerte frivil-
lige, mye god sang og musikk 
og et tydelig budskap. Jeg vil at 
soknerådet skal arbeide for at 
vi skal være en levende menig-
het som tar det Bibelen sier på 
alvor og er et sted der alle kan 
komme slik de er med det livet 
byr på av glede og motgang. 
Jeg ønsker også at vi skal være 
en menighet med et globalt 
misjonsfokus og fokus på å 
dele med de som ikke har det 
så godt som oss.
4. Kirka har fått en universell 
utforming, det drives aktivi-
teter for ulike interesser, på 
gudstjenesten blir alle møtt av 
et personlig velkommen når de 
kommer inn døra. Mange får 

Sigve 
Klakegg
51 år
Brekke-
vegen, 
Kvernaland. 
Konsulent 
innen kvali-
tetsledelse, 
miljø, helse 
og sikkerhet.

Karl Inge 
Lygre
48 år
Furuvegen,
Kvernaland
It-sjef i Gilje 
Tre.

Ragnhild 
Helene 
Vaage,
35 år
Theodor 
Dahls veg,
Klepp st.
Sykepleier
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Hvordan 
stemmer jeg?

VALGTIPS

Disse stiller til sokneråd svalg

På Orstad stemmer du på 
Grendahuset mandag 12. sept. 
kl. 09-21.
På Frøyland stemmer du på 
Kvernaland Samfunnshus  
søndag 11. sept. kl. 13-17 eller 
mandag 12. sept. kl. 09-21. 

Du kan også forhånds-
stemme. Det skjer ikke 
på rådhuset, men på 
kirkekontorene i Klepp 
og Time og etter enkelte 
gudstjenester i kirken. Se 
www.fok.no for detaljer. 

Stem eller forhåndsstem

også tilbud om å engasjere seg, 
enten i cellegruppe/huskirke 
eller i det arbeidet som drives. 
Likevel kan alle som går fast 
på gudstjeneste og på ulike 
aktiviteter/de frivillige, bli 
enda bedre på å «se» de som 
kommer for første og andre 
gang, og på å «se» hveran-
dre.  Folk må kjenne at de er 
velkomne både når livet går på 
skinner, og når det nesten ikke 
er til å holde ut. Dette må vises 
både gjennom prekener, sanger 
og innhold ellers i gudstje-
nesten, og gjennom medmen-
neskelig, praktisk omsorg. 
Det budskapet vi formidler, er 
like relevant uansett hvordan 
livet er og hvem vi er, men det 
gjelder å formidle dette på en 
god måte. Dette kan soknerå-
det være med å legge til rette 
for. Soknerådet bør ta vare på 
folks engasjement, og sørge 
for å utruste de frivillige i det 
arbeidet de er med i.

Jon Lende
1. Noko av det to år i sok-
nerådet har lært meg om vår 
menighet med mange frivillige 
medarbeidere, er kor viktig 
kvar enkelt sin innsats er for 
heilskapen. For eksempel kor 
viktig godt barnearbeid er for 
ein god gudsteneste, korleis me 
som er foreldre og besteforel-
dre blir inspirert og oppmuntra 
av eit godt ungdomsarbeid og 
kor avgjerande det er at alle dei 
praktiske oppgåvene blir løyst 
på ein god måte for at total-
opplevinga skal bli god.
2. Noko av det beste med 
FOK er det store engasjemen-
tet folk viser for menigheten 
sitt arbeid i heile spekteret frå 

gjevarteneste, praktisk arbeide 
med mat og rydding til leiing 
av konfirmant grupper, hus-
kyrkjer og lovsangsteam. Dette 
må vi ta godt vare på. Samtidig 
må vi bli betre på å spisse vårt 
fokus mot å inkludere nye i 

vårt fellesskap.  
3. Vi må bli flinkare 
til å prioritera våre 
totale resursar (tilsette, 
ulønna medarbeidarar 
og pengar) mot lede-
stjerna vår: «Vi vil sjå 
menneske koma til tru 
på Jesus og bli frimodi-

ge etterfølgjarar». Vi må koma 
i gang med satsing på trusopp-
læring og inspirera og hjelpa 
kvarandre til frimodig trusfor-
midling i heim og nabolag. 
4. Eg trur at det beste ut-
gangspunktet er at vi har Jesus 
som førebilete og ser alle men-
neske som unike, skapte av 
Gud i Hans bilete. Då lærer vi 
at alle menneske har uende-
leg verdi og må møtast med 
respekt og kjærleik.  

Venke Ueland
1. Alle deler av me-
nighetens arbeide er 
viktig; barne- og  ung-
domsarbeidet, guds-
tjenestene, konsertene, 
bønnearbeidet, lovsan-
gen osv. Selv har jeg 
vært med i lovsangen 

og er nå med i bønnearbeidet, 
samt bibeltekstgruppe.
2. Jeg synes det er flott å 
være med i en slik menighet 
som har en visjon knyttet til å 
leve med Gud i hverdagslivet. 
Synes komf-gudstenestene er 
fantastiske. Synes også det er 
fint å ha en «løsere» og flek-
sibel liturgi og at en gir rom 
for kreativitet og forandring 
både når det gjelder sanger og 
gudstenesteform.  

Jon Lende
53 år
Skogveien,
Kvernaland
Senior-
rådgiver

Venke Ueland
54 år
Skogveien,
Kvernaland
Universitets-
lektor

nValg av nytt sokneråd i Frøyland 
og Orstad kyrkjelyd og nytt bispe-
dømmeråd går samtidig med kom-
mune-  og fylkestingsvalget om en 
uke.  Både tidspunkt og sted er det 
samme. Medlemmene i Den norske 
kirke har fått tilsendt en brosjyre med 
informasjon om kirkevalget. Der fin-
ner du opplysninger om hva kirkeval-
get er, samt en liste over kandidater 
til sokneråd og bispedømmeråd. 

nEn viktig detalj å merke seg: Siste 
side i brosjyren inneholder valgkortet 
du skal ta med til stemmelokalet.

nAvstemmingen foregår i et nabo-
rom til det som brukes til kommu-
nevalget. Valgkomiteen kommer til 
å ha egne folk i stemmelokalet som 
veileder og svarer på spørsmål. 

nVed soknerådsvalget kan du stryke 
kandidater og gi ekstrastemmer 
ved å krysse av i ruten ved navnet 
til den du mener fortjener det. Du 
kan også føre opp andre navn på 
listen enn de som står der og på den 
måten påvirke sammensetningen av 
soknerådet. 

nAlle som er oppført som medlem-
mer i Den norske kirke og fyller 15 
år eller mer i 2011, har stemmerett i 
soknet der de bor. 

nAsbjørn Ueland leder valgkomiteen 
i Frøyland og Orstad og har ansvaret 
for gjennomføringen av valget. Han 
forteller at det har vært en helt ny giv 
ved de siste kirkevalgene i forhold 
til tidligere. Årsaken er de føringene 
som kirkerådet og regjeringen har 
lagt for å øke valgdeltakelsen, som 
igjen er et ledd i prosessen med å 
løsne båndene mellom stat og kirke.  

Tekst: Håvard Ek
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Soknerådet utgjør den grunn-
leggende enheten i kirkens 
rådsstruktur. Rådet består av 
sokneprest og et antall valgte 
medlemmer. Valgperioden er 
fire år. Rådet skal treffe avgjø-
relser og opptre på vegne av 
medlemmene i soknet.

Lov om Den norske kirke: 
«Menighetsrådet skal ha sin 
oppmerksomhet henvendt 
på alt som kan gjøres for å 
vekke og nære det kristelige 
liv i soknet, særlig at Guds 
ord kan bli rikelig forkynt, 
syke og døende betjent med 
det, døpte gis dåpsopplæring, 

barn og unge samlet om gode 
formål og legemlig og åndelig 
nød avhjulpet».

Soknerådets styringsoppga-
ver består i å: 1. Formulere vi-
sjoner og mål for menigheten. 
2. Fordele ressurser til bestem-
te oppgaver og aktiviteter. 3. 
Legge forholdene til rette med 
en tydelig og hensiktsmes-
sig organisasjonsutforming. 
4. Søke å tilføre menigheten 
kompetanse gjennom styrking 
og utvidelse av medarbeider-
staben. 5. Samarbeide med 
organisasjoner og grupper i 
lokalsamfunnet.

Bispedøm-
merådet er 
det regionale 
styringsorganet. 
Det består av bi-
skopen, en prest 
valgt av prestene 
i bispedømmet, 
en lek kirkelig 
tilsatt valgt av de leke kirkelig 
tilsatte i bispedømmet og  fire 
andre leke valgt av menig-
hetsrådsmedlemmene i bispe-
dømmet.  En viktig oppgave 
for rådet er å tilsette prester 
i menighetene og fordele 
statlige midler til diakoni og 

opplæring.
To av kandidatene 

til bispedømmeråds-
valget er fra Frøyland 
og Orstad. Det er  
Jon Lende, som 
også er kandidat til 
soknerådet, og Marie 
Klakegg Grastveit 

(bildet). Hun er aktiv som 
leder i menighetens ungdoms-
arbeid og har også arbeidet en 
periode som administrasjons-
leder. 

Les mer om valget på 
www.kirkevalget.no  

3. Soknerådet skal være med 
å stake ut kursen videre. At vi 
som sokneråd/menighet  gir 
rom for å lytte til Gud, vente på 
Ham og  spør etter hva vegen 
videre er i denne menigheten, 
dette stedet, denne tiden vi 
lever i. Så jeg tror vi må flytte 
fokuset fra oss selv til Gud og 
hva han gjør i første omgang. 
4. For å si det i korthet ønsker 
jeg å legge til rette for både en 
«åndsfyllt kirke» og en «inklu-
derende folkekirke». Der det er 
sant gudsnærvær tror jeg men-
nesker i alt sitt mangfold erfarer 
at det er godt å være. 

Eivind 
Eikeland
1. Eg deltek mest i 
søndagsgudstenesta 
og cellegruppearbeidet 
og eg ser korleis desse 
to møtepunkta utfyller 
kvarandre på ein god 
måte. Som far til tre 
born på 0, 2 og 6 år er eg også 
svært takknemlig for det gode 
barnearbeidet i kyrkjelyden.
2. Frøyland og Orstad har eit 
svært aktivt frivillig arbeid. Det 
er ein stor verdi å forvalta. I 
dette ligg det både ei stor styrke 
og ei utfordring det er viktig 
å ta på alvor: Me må ta vare 
på gløden og iveren. Samtidig 
må me ikkje bli ein «altoppslu-
kande» kyrkjelyd, der folk har 
altfor mange frivillige verv og 
likevel føler at dei burde ha tatt 

på seg enda meir. Det må vera 
rom for det enkle, det må vera 
tillatt å prioritera å ta seg tid til 
engasjement utanom kyrkje-
lyden, og det må vera tillatt å 
leggja ned enkelte aktiviteter, 
sjølv om dei fungerer.
3. Soknerådet har ei stor 
oppgåve i å forvalta den store 
verdien som ligg i det frivil-
lige arbeidet. Eg håpar det kan 
vera rom for at eitt og anna kan 
forenklast, slik at det framleis er 
engasjement og ikkje «burdene» 
som driv folk. Eg håpar det 
kan bli slik at mange frivillige 
kan ta vare på gløden og iveren 
sin – nokon kan få anledning til 
å finna på noko nytt, og nokon 
kan få anledning til å kvila seg 
litt.
4. Eg ønskjer å bidra til at me 
både i forkynnelsen og i sam-
tale om trua vår, kan bruka eit 
naturleg og livsnært språk, eit 
språk som ikkje maler glansbi-
lete, men som kan gi eit glimt 
av håp og himmel over kvarda-
gen vår.

Tor Arne 
Laland
1. Jeg er opptatt av at guds-
tjenestene kan være et sted der 
alle kan være med og bli møtt 
av Jesus og Bibelens budskap, 
og ta dette med videre i hver-
dagen.
2. Synes det er flott å være 
på gudstjenestene. Det er bra 
med mange som er aktive og 

engasjerte. Det er og bra 
at det er mange flotte 
tilbud for barn og unge 
i menigheten.

Vi kunne blitt flinkere 
og fått med en større 
bredde i menigheten, 
til å snakke om det som 
skjer i menigheten og 

hvordan vi ønsker at dette skal 
være fremover.
3. Soknerådet  bør jobbe for et 
menighetsfellesskap der vi vet 
mer om hvem vi er og hva vi er 
kalt til som Jesu disipler.
4. Jeg tror Bibelens budskap 
angår alle. Klarer vi å formidle 
dette budskapet på en god måte 
gjennom ord, sang og handlin-
ger og samtidig være ærlige om 
livets mange gleder, sorger  og 
utfordringer, tror jeg folk vil 
føle seg hjemme.

Astrid Judith 
Møller
Jeg er mest opptatt av 
barne og ungdomsar-
beidet. Gudstjenestene 
fungerer godt. Det er 
positivt med mange 
engasjerte personer i 
menigheten. Det som 

er viktig, er at de som går i me-
nigheten kjenner seg inkludert i 
miljøet og blir tatt vare på. Dette 
gjelder for alle aldersgrupper. 

Vi som går i menigheten må 
bli flinkere til å ta vare på de 
som kommer til gudstjeneste og 
andre aktiviteter.  Da føler de 

Eivind
Eikeland
35 år
Røysvegen,
Kvernaland
Kalkulatør

Tor Arne
Laland
34 år
Håvegen, 
Kvernaland
Sykepleier og 
lærer

Astrid Judith
Møller
48 år
Orstadvegen,
Klepp stasjon
Lærer

Hva gjør soknerådet? Hva gjør bispedømmerådet?
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Soknerådet har den siste toårsperioden 
arbeidd med mange utfordrande og spa-
nande oppgåver. Vi ber formann Sigve 
Klakegg nemne dei viktigaste.

– Perioden har vore prega av mange 
tilsetjingar. Mest heile staben har vorte 
skifta ut, noko som krev mykje tid og 
energi. Men det er viktig å gjere ein grun-
dig jobb med tilsetjingar, slik at me får 
tak i dei rette folka. I desse dagar arbei-
der vi med tilsetjing av ny dagleg leiar,  
seier han. Sigve håpar det nye soknerådet 
får bruke meir tid på «formålsarbeid».

Ei annan sak han nemner er arbeidet 
med NaMU, Naturleg Menighetsutvik-
ling. Det er eit prosjekt  som med basis 
i kyrkjelyden sine sterke og svake sider 

tek sikte på å endre dei faktorane som 
hindrer vekst. Sigve opplyser at dei har 
arbeidd mykje med minimumsfaktoren 
«engasjert trusliv». 

– Vi har begynt med oss sjølve, delt 
med kvarandre det som Gud har gjort i 
vårt eige trusliv og på den måten prøvd å 
inspirera kvarandre, seier han. 

– Vi har og involvert staben og til ein 
viss grad andre leiarar i dette. Tanken er 
at det skal smitta til resten av kyrkjely-
den ved at vi deler også i andre grupper 
og samlingar vi er med på, fortset han.

Ei anna viktig sak er betre økonomisty-
ring og auka inntekter.  

– Vi har og arbeidd for å auke gi-
vartenesta, få større overføringar frå 

kommunane/fellesråda og for å betre 
systematikk i forhold til søknad om støtte 
frå ulike fond og legat, seier han.

Sigve Klakegg trekk og fram etable-
ringa av nytt misjonsprosjekt. 

– Vi trur dette kan skapa eit større og 
breiare engasjement i bygda for å hjelpe 
dei som treng det, og vi håpar det kan 
bidra til meir samarbeid mellom ulike lag 
og organisasjonar i bygda, fortel han.

Til slutt trekker Sigve fram alle dei 
andre små og store oppgåvene som i ho-
vedsak er delegert til komitear og utval, 
men som soknerådet likevel har ansvaret 
for, blant annet organiseringen av bøne-
arbeidet og diakoniarbeidet. 

Tekst: Håvard Ek

som kommer til kirken seg mer 
hjemme.

Har en ide om at før hver guds-
tjeneste blir det satt opp et kult 
skilt nede i Orstadbakken som 
minner folk på at på søndag er 
det gudstjeneste. En ide kan og 
være at de personene som er i 
soknerådet, besøker hver sine 
aktiviteter i menigheten og blir 
en inspirasjonskilde.

Helga 
Otterbech 
Fykse
1. Generelt så er jeg 
opptatt av hele menig-
heten; at vi skal være 
en menighet som har 
betydning og som for-
milder et relevant Jesus-bud-
skap for folk fra de er nyfødt til 
de eldes. Videre at det legges 
til rette for enda mer smågrup-
per i ulike varianter hvor folk 
kjenner at de har en tilhørighet. 
Det som nok kanskje allike-
vel ligger meg litt ekstra på 
hjerte er arbeidet blant barn og 
familier.
2. Jeg syns veldig mye funge-
rer veldig bra, men jeg tror det 
er utrolig viktig å tenke at vi 
innenfor alle områder har mu-
lighet til å bli bedre gjennom å 
dyktiggjøre oss selv og å lytte 
til folks tilbakemeldinger.
3. På ulike måter og i ulike 
sammenhenger legge til rette 
for at Guds utrolige kjærlighet 

formidles til mennesker her i 
bygden. Ellers håper jeg inder-
lig at vi får tildelt trosopplæ-
ringsmidler i neste periode, og 
at vi får gitt barn og unge fra 
0 til 18 år et skikkelig godt og 
relevant trosopplæringstilbud, 
hvor også foreldrene føler at de 
får støtte og hjelp fra menig-
heten med tanke på å oppdra 
barna i den kristne tro. Ivareta 
frivillige og gi god ledertrening 
vil også være viktige oppgaver 
i neste periode.
4. Jeg vil jobbe for at det vi 
som kirke inviterer til, og det 
budskapet som formidles, er 
relevant inn i menneskers hver-
dag, og at folk opplever at de 
er velkomne når de kommer.

 

Karl Hetland
1. Cellegrupper/huskirker 
opplever jeg som et viktig 
fundament i menigheten. Der 
vokser vennskap frem, nærhet, 
tillit, avhengighet, lyst til å 
være god mot hverandre og 
å be med og for hverandre. 
Der kan vi le sammen selv om 
vitsen var dårlig.
2. Lovsangen er for meg en 
kilde til glede, takknemlighet 
og tilbedelse. Ellers tenker jeg 
at det hadde vært fint om det 
hadde vært mer rom under 
gudstjenesten for at folk kan 
dele historier/ord som kan 
være trosstyrkende og til opp-
muntring. Det kan være godt å 
dele liv med hverandre.

3. Ha en plan for 
diakonalt arbeid og at 
vi som menighet blir 
mer synlige i nærmil-
jøet. At vi kan være en 
hjelpende/ tjenende 
menighet
4. Vi som kommer 
til tro på Jesus, blir 

født inn i Guds familie. Det er 
naturlig for en familie å vokse. 
Som søsken er vi ulike, og 
derfor trenger vi å bli møtt ut 
fra hvem vi er.  Gud er far, og 
hver enkelt er Hans favoritt-
barn. Når vi har mottatt en slik 
kjærlighet, da skylder vi også å 
vise hverandre kjærlighet.
 

Helen 
Hetland Mori
1. Jeg er opptatt av å 
ha gode ledere overalt 
i menigheten. Jeg syns 
det er svært viktig å 
holde fokus på hvorfor 
vi er en menighet og 
hvordan flest mulig 

kan bli frelst samtidig som folk 
blir disippelgjort. 
2. Noe av det som fungerer 
godt, er mange engasjerte 
frivillige. Vi kan bli bedre på 
å dele når Den Hellige Ånd 
beveger situasjoner og liv hos 
mennesker i bygda vår.
3. Jobbe med kommunikasjon
4. Det er mange praktiske 
måter å gjøre det på, men det 
sentrale er å holde fokus på at 
Jesus er frelser og at vi alle er 
skapt til fellesskap med Gud.

Helga Otter-
bech Fykse
48 år
Kverna-
landsvegen,
Kvernaland
Konsulent 
og pedago-
gisk med-
arbeider

Karl Hetland
52 år
Kverna-
landsvegen,
Bryne
Sjåfør

Helen Het-
land Mori
28 år
Kvernalands-
vegen, Bryne
Lærer

Soknerådet brukte mykje tid til tilsetjingar i forrige periode
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SIGVE IMS
er sokne-
prest 
i Frøyland 
og Orstad 
kyrkjelyd

«Ditt ord er en lykte for 
min fot og et lys for 
min sti.» 
Romerbrevet 1.12

JEG HAR HELE samlingen med Gjør 
det selv-bøker. Gode bøker for det 
meste. Her er håndbøker for fliseleg-
ging, hagestell, møbeltapetsering, 
bilreparasjon og snekring.

DET ER BARE en hake ved det hele. Bø-
kene er stort sett urørte. Hver gang jeg 
har kjøpt ei bok, har planene vært klare.

Nå skal noe bli gjort.
Og så blar jeg litt i boka før den blir 

satt inn i hylla.
De fleste har også Bøkenes bok stå-

ende i bokhylla. Kanskje en vakker, 
urørt skinnbibel. Eller bibelen de fikk til 
konfirmasjon eller bryllup. Det er bladd 
litt i den. Men det har aldri blitt slik at 
det er blitt lest noe særlig.

Mange leser ikke fordi de ikke helt vet 
hvor de skal begynne. Andre synes det 
er vanskelig å forstå.

UTFORDRINGEN BLIR 
derfor å våge å hente fram 
Bibelen. La den bli en 
håndbok til selve livet.

For i Bibelen er det 
Gud selv som taler til 
oss, gir oss det vi trenger 
for å lære ham å kjenne, 
og hjelp til det livet vi 
skal leve nå. Derfor, til 
alle som på nytt ønsker 

å bruke Bibelen: Begynn med fortel-
lingene om Jesus i evangeliene. Aller 
enklest er evangeliet etter Markus. Be 
først ei enkel bønn om å få forstå, og les 
så litt hver dag.

I Frøyland og Orstad kyrkjelyd 
ønsker vi å hjelpe hverandre til å åpne 
og bruke Bibelen. Derfor, velkommen 
til gudstjeneste! Og velkommen til de 
små fellesskapene vi har, det vi kaller 
cellegrupper eller huskirker. Her er det 
mulig for vanlige mennesker å dele sine 
tanker om livet over en åpen bibel.

JEG SLUTTER ALDRI Å forundre meg 
over hva som skjer når Bibelen leses 
sammen med andre. Ja, faktisk er det 
slik at jeg har hatt noen av mine største 
aha-opplevelser knyttet til Guds ord når 

vi sitter i gode samtaler over 
en åpen bibel.

Utfordringen i dag er 
derfor: Hent fram håndboka 
om livet. Hent den fram og 
les selv, og kom til menighe-
tens fellesskap der vi hjelper 
hverandre både til å forstå 
og til å leve ut det som står i 
Bibelen.

Gode håndbøker

PUSTEROM

«Begynn med 
fortellingene 
om Jesus i 
evangeliene.

JEG KIKKER UT av vinduet mitt 
og ser bolig etter bolig skyte opp. 
Og til alle dere nylig ankomne vil jeg 
komme med en advarsel: Du har flyt-
tet til ei bygd full av amatører! 

Jeg vet det for jeg har bodd her i 
ett år. Og skal jeg være helt ærlig: 
mer amatørslig menighet enn den du 
finner her, skal du lete lenge etter.

JEG VET DET OGSÅ, jeg jobber der 
og jeg kjenner igjen en amatør når 
jeg ser ham. Dette er ikke ironi. Jeg 
mener hvert ord jeg har skrevet. Jeg 
er fullstendig omgitt av amatører. 
Forrige gudstjeneste for eksempel 
ble laget av meg og 26 andre, og tro 
det eller ei: alle var skikkelig amatø-
rer. Men ikke jeg. Jeg er nemlig proff. 

ORDET AMATøR har INGENTING 
med prestasjon å gjøre. Om man er 
flink eller ikke. 

Ordet amatør betyr ”en som 
elsker”. Altså en som gjør noe fordi 
han liker det. Frivillig. Uten betaling. 
Ordet proff har heller INGENTING 
med prestasjon å gjøre. 

En proff er en som har en profe-
sjon, et yrke, og dermed får betaling 
for det. 

Så kjære innflytter: du har kommet 
til ei bygd full av amatører. Av enga-
sjerte mennesker som frivillig gjør en 
innsats. Mennesker som elsker. Som 
reiser bygdehus og gudshus. Som gir 
barn, unge og voksne gode idrettslag 
og andre lag. Verdifulle fellesskap. 

MANGE OppLEVER menighetens 
store og små fellesskap som gode. 
(Du er hjertelig velkommen til å 
prøve de ut!).  Men hadde vi kun sat-
set på oss proffene i kirka, måtte  
 vi redusert aktiviteten 

med 90 prosent. 

I disse valgtider: 
Jeg stemmer på 

amatør som årets 
ord.

PS: Vi har plass 
til flere amatører i 
kirka. 

Ei bygd full av amatører

MED EGNEORD

JUST SALVESEN 
er ungdomsprest
i menigheten og
proff amatør
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Barnevenen Theodor Dahl

Tekst: Nils Olav Østrem

Theodor Dahl (1886-1946) 
blir ikkje rekna som barne-
bokforfattar. I forfattar-
skapen sin hadde han like 
fullt både blikk for barn og 
reint ut sjølv eit barneblikk i 
mykje av det han skreiv. 
Berre høyr på denne skild-
ringa i diktet «Vibo»:

Go’ dag – go’ dag, du vibo mi 
– nei! – Æ du komen nå!
Tenk eg må meste spørja deg:
Kor kjeme du ifrå?
Dæ æ vel frå Egypten dæ – frå 
Nilen langt der sør.
…
Og så den løgne toppen din
som gjere meg fortrylt.
Dæ kvida breia bryste ditt
so reint og høgtidskvitt
æ venast foglabryste eg 
nogen gong he set.
Av adle fogla-jentene eg liga 
besste deg,
og adle da’e he du hatt en 
kjæraste i meg.

Theodor Dahl kunne ikkje 
tenkja seg Jæren utan vipa. 
Han meinte at vipa var eitt 
med sommarens ånd, «dens 
fine islett fra Guds hånd», la 
han til. 

I diktet «Fars tankar» 
skriv han om dottera Mar-
grete:

Gud signe deg Margrete, 
kvar tanke og kvart steg,

Han følgjer deg med lukka 
til aller siste veg.

Han gjev at me to må
eingong i himla-stovo i 

hoba væra få.

Barneblikket til Theodor 
Dahl kom også fram gjen-
nom ein velutvikla, barnleg 
fantasi. Alt frå barnsbein av 
hadde han vore opptatt av 
den gode forteljinga. Ei slik 
ei var stubben om Haust-
marken i Stavanger:
«… haustmarken var det fæle 
slanga te sjå og abekatta og 
trollmenne som gjorde alle 
slags konstre. Det var karu-
sell som sveiv rundt som en 
hestavandring og det spelte 
og ringde med bjødle og låt, 
allslags låter. …
… Det var nok ikke bare barna 
som var forvetne på apekat-

tene og slangene. Voksne 
også.
Jeg minnes en Frøylands-
mann som jamt reiste til byen 
før marken. Han kalte det mar-
kensaptan. Han måtte inn og 
sjå te færanne...

En gang hadde han sett en 
apekatt. ”Eg he allre i mi ti’ 
sett et mennesk så va så lige 
han Mandius på Brekko som 
denne abekatten”, sa han. 
”Ja, det va meg ein speiedel 
te abekatt. Han togg tåbakk 
me ga’an og spiger og kæ så 
helst. Han va så løyen at eg 
lo meg mest i hel a’an. Og når 
han tog dæ løgna skjekkje 
mæ kjepten, var det så eg såg 
Mandius i bare dagjen...»

Theodor Dahl likte å 
høyra folk fortelja, helst frå 
fortida – frå «gamle dagar». 
Han «gjorde jobben med å 
undersøka, finna fram til 
kjeldene, og skriva ned, det 
han oppdaga».

Etter gudstenesta sundag 
11. september blir det tur 
med Theodor Dahl. Då kan 
me bli betre kjende med 
den lokale forfattaren, som 
hadde si eiga diktarstove i 
”Håbakken”.

(Litteratur: Hefte om 
Theodor Dahl av Njål 

Liland, Klepp kommune 
2006, Theodor Dahl: Med 

jærsk gullpenn frå mørke til 
lys av Tor Time og etterord 
av Tor Obrestad i Rogaland 
Forlags utgåve 2003 av Th. 

Dahls skrifter i 6 band.)

Diktaren hadde si diktarstove 
i Håbakken. (Foto: M Espeland 
1945)
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«
Det var 
mange som 
måtte tørke 
tårene, kan 
du tro. Det 
eneste 
minuset med 
dagen var at 
den gikk så 
altfor fort.

Siden den stod 
delvis ferdig julen 
2008, har 21 par 
valgt å gifte seg i 
Frøyland og 
Orstad kirke. Det 
er et  høyt tall for 
en moderne 
betongkirke.

Man skulle tro at det mest 
normale ville være at 
brudeparene ønsket en litt 
eldre kirke med litt mer 
tradisjon, og at det ville ta 
tid før en ny kirke ble et 
alternativ. Men tallene sier 
noe annet. 

En av dem som valgte 
å gifte seg i Frøyland og 
Orstad kirke er Ingvild 
Fjelde Larsen, og vi slo av 
en prat med henne i den 
anledning.

– Jeg tror jeg tok nær-
mere hundre telefoner for 
å få avklart ting vedrøren-
de bryllupet, og en periode 
tenkte jeg at de vil visst 
ikke ha bryllup her i denne 
kirken. 

Ingvild smiler litt. Nå. 
Men mens det hele stod på 
var det ganske vanskelig, 
og smilet satt litt lenger 
inne. 

Det viste seg nemlig at hennes og mannens 
bryllup havnet midt i en periode hvor det var en 
del uklarheter rundt hvem som hadde ansvar for 
hva mellom staben i Frøyland og Orstad og staben 
i Klepp. Å bestille prest og kirke i god tid før det 
hele skulle skje burde være en fordel; i dette tilfelle 
ble ikke det hele enklere av den grunn.

TO ÅR I FORVEIEN: – Presten Morgan startet 
talen i kirken med å si at det var den tidligste 
forespørselen han noen gang hadde fått. Da jeg i 
2009 spurte han om å vie oss den 18. juni, sendte 
han meg melding tilbake om jeg var klar over at 
det var en  fredag. Nei, svarte jeg. Det er en lørdag. 
«Da må du nok sjekke kalenderen» var svaret fra 

Morgan, «for i min er 18. juni en fredag…». Det 
tok litt tid før han skjønte at vi snakket om 18. juni 
2011! Han sa ja til oppdraget med klar beskjed om 
å få en påminnelse etter 1,5 år.

TIL OG MED VæRET VAR FINT: Selv om det 
var en del runder på forhånd, var dagen ifølge 
Ingvild helt topp, fra begynnelse til slutt. Alt gikk 
som planlagt. Til og med været var fint, noe som 
ikke har vært en selvfølge i sommer, og kirken var 
enkelt og fint pyntet. 

– Det er slik en fin kirke i seg selv, så den trenger 
ikke mye pynt for at det skal bli fint, sier hun.

I bryllupet bidrog barna med hvert sitt. Lina 

Nygift
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Navn: Ingvild 
Fjelde Larsen
Alder: 39 år
Sivil status: Nygift 
Mor til: Thorbjørn 
(13), Lina (10), Jonas 
(3)  og Ole (1,5)
Gift med: Kjetil 
Larsen
Aktuell som: Brud 
i Frøyland og Orstad 
kirke

sang i kirken sammen med Hege Orstad, mens 
Torbjørn talte på festen på Jærmuseet med over 
100 gjester. I kirken fulgte de to minste Ingvild 
opp kirkegulvet, hånd i hånd med storesøsknene. 

– Da var det mange som måtte tørke tårene kan 
du tro, sier Ingvild og smiler.

– Det eneste minuset med dagen var at den 
gikk så altfor fort, sier hun.

– Hvorfor valgte du å gifte deg i Frøyland og 
Orstad kirke?

– For meg var det ikke noe alternativ. Så lenge 
vi har fått en slik fin kirke her i bygden, hvorfor 
da ikke bruke den? Så det var faktisk aldri et 
tema.

– Mannen da? 
– Nei, for han var alt ok. Han er grei slik.

– Hvorfor ville du gifte deg?
– Det spørsmålet har jeg tenkt på veldig lenge, 

og det er veldig klart inni hodet mitt. 
Hun tenker en stund.
– Jeg følte det var rett, og jeg hadde lyst, så for 

meg var det riktig at vi giftet oss. Vet bare ikke 
hvordan jeg skal få forklart det.

– Den kirkelige vielsen er ganske innholds-
rik. Der velger dere at det blir bedt om Guds 
velsignelse over dere og hjemmet deres. Hva 
tenker du om det?

– Jeg synes hele seremonien i kirken er flott. 
For meg var det som sagt aldri et spørsmål en 
gang om hvordan jeg ville gifte meg. Jeg har min 
barnetro, selv om jeg ikke er videre aktiv i kirken. 
Har vokst opp i en kristen heim, og det følger 
meg på sett og vis. Jeg opplever rett og slett at det 
er en helt spesiell ro og trygghet i kirken!

GJENGIFTE: – Du har vært gift tidligere og ble 
skilt for flere år siden. Man skulle kanskje tro 
at du da ville reservere deg mot å gå inn i et nytt 
ekteskap. Hva tenkte og tenker du om det?
– Jeg har faktisk ikke tenkt på det på den måten. 
Jeg følte meg ikke skeptisk til å gå inn i et nytt 
ekteskap. Jeg var faktisk kanskje mest spent på 
om presten ville gifte oss siden jeg hadde vært 
gift før. Jeg vet jo at noen prester reserverer seg 
mot det ut ifra sin overbevisning vedrørende 
gjengifte. 

Det var jo litt morsomt for Thorbjørn gjorde jo et 
poeng utav det i talen som han holdt hvor han sa: 

«Mamma, jeg kan ikke forstå at du trengte to år 
på å planlegge bryllupet, det er jo tross alt andre 
gangen du gjør dette».

– Helt avslutningsvis – hvis du skal framheve 
noe spesielt med dagen, hva vil du da si?

– Det flotteste med dagen var vielsen i kirken, 
Lina som sang og alle de flotte menneskene vi 
hadde rundt oss hele dagen. Ja, for å ikke glemme 
talen som Thorbjørn hadde og som løftet taket, 
det tror jeg flere kan skrive under på.

På vei ut dørene spør vi Ingvild om det er 
mulig å få trykke noen bilder: – Vi har over 1200 
bilder, så det skal vel la seg gjøre, smiler bruden 
der hun svever av gårde!

Tekst og foto: Helga Fykse

Morgan Fjelde viet 
Ingvild og Kjetil i sommer 
etter at hun var blitt fulgt opp 
kirkegulvet av barna. Etterpå 
var det fotografering utenfor 
kirka. Ifølge Ingvild var det 
aldri noe alternativ til Frøy-
land og Orstad kirke.

En moderne
vielseskirke
Frøyland og Orstad kyrkje 
ser ut til å bli mer brukt til 
vielser enn det som er vanlig 
for modnerne arbeidskirker, 
mener sokneprest Sigve Ims 
og Njaal Fykse i stiftelsen 
som har ansvar for driften 
av kirka. Hittil i år har Ims 
registrert ni vielser, og det 
synes han er mye tatt i 
betraktning at ingen av dem 
er i juli. Njaal Fykse har fått 
bestilling på sju bryllups-
fester i år, flere med full 
oppdekking i kirka.

– Jeg tror mange er  
i ferd med å oppdage at 
dette er en kirke med mulig-
het for både å ta vare på 
tradisjoner og gjøre nye ting, 
for eksempel musikalsk, sier 
Sigve Ims.
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Kids 
  Zone

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!

Da er sommeren over, 

og ja – det ble både bading og is 

på meg. Masse is. 

Og Jungelturen ble veldig artig. 

Jeg traff mange nye jungeldyr – 

mange jeg aldri har sett før, så 

det ble både spennende, kjekt og 

litt nifst. Derfor var det godt å 

vite at Jesus alltid er med meg. 

Så lærte jeg av Just prest på 

søndag at Jesus vil hjelpe oss

Håper du vet at han alltid er 

med deg også og vil hjelpe deg. 

Selv om triste og vanskelige ting 

skjer.

At Jesus er med alle var godt 

å tenke på når alt det vonde 

skjedde i sommer på Utøya og i 

Oslo. 

På søndag på gudstjenesten ba 

Ane og Astrid en bønn til Jesus 

om nettopp dette.

Den kan vi alle be.

Ha en god 

høst!

Jungel-

hilsen fra 

Jungeldyret

hvordan har 
sommeren 
din vært
solveig?

Solveig Kindervaag er barnepastor: 
– Denne sommeren har jeg tenkt mye på at jeg 
skal bli mamma! Han kommer en gang etter 
nyttår (tror vi), og det er veldig rart og veldig gøy. 
Tenk at det vokser et nytt menneske inni meg! 
Kanskje blir han gatas rampegutt?? I såfall, 
kommer det fra far! ; )

BØNN 

Kjære Gud. Vi ber for dem som er 

ramma av det som skjedde 22. juli. Det var veldig 

trist og vondt at alle de menneskene døde. Vi takker for 

at du alltid vil trøste oss, og ber om at du trøster oss nå. 

Kjære Gud. Vi ber for alle som er lei seg fordi de har mistet 

noen. Vi ber om at du gir dem håp, og sender gode men-

nesker som hjelper dem med ting de ikke orker akkurat nå. 

Kjære Gud. Vi ber for alle som sliter med tanker som ikke er 

gode. Vi ber om at du må sende mennesker som kan hjelpe 

dem, så de ikke skader seg selv eller andre.

Takk for at du omgir oss, når vi er redde eller triste, 

eller glade og trygge.     

Amen. 
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VINNEREN
I forrige nummer hadde 
vi en gåte om barn 
og karameller, og den 
heldige 
vinner av t-skjorte med 
den nye logoen på var 

Daniel Nygård. Rett svar var nemlig 73 
karameller og 9 unger. 
Daniel ble veldig glad for å ha vunnet t-
skjorte.
– Har du gjort noe kjekt i sommer?
– Ja – jeg har vært i bryllup! Og så har jeg 
vært fire uker i Spania.
Der var det mye sol. Og så har jeg
  spist is og badet masse.BØNN 

Kjære Gud. Vi ber for dem som er 

ramma av det som skjedde 22. juli. Det var veldig 

trist og vondt at alle de menneskene døde. Vi takker for 

at du alltid vil trøste oss, og ber om at du trøster oss nå. 

Kjære Gud. Vi ber for alle som er lei seg fordi de har mistet 

noen. Vi ber om at du gir dem håp, og sender gode men-

nesker som hjelper dem med ting de ikke orker akkurat nå. 

Kjære Gud. Vi ber for alle som sliter med tanker som ikke er 

gode. Vi ber om at du må sende mennesker som kan hjelpe 

dem, så de ikke skader seg selv eller andre.

Takk for at du omgir oss, når vi er redde eller triste, 

eller glade og trygge.     

Amen. 

Hvilke to roser er like?Syns du det var litt vanskelig? Da fargelegger du 
dem i stedet! Svar på hvilke roser som er like, sendes 
pust@fok.no innen 1 okt. Vi trekker to vinnere som 
får hver sin logo-t-skjorte.

1

654

32

LITT OM JUNGEL-
DYRENE

Hvilket dyr er rosa med 
svarte striper?

Svar: En solbrent sebra!

– Vet du hvorfor giraffen 
har så lang hals?
– Nei
– For at den skal rekke 
opp til hodet.

FORT GJORT
En gammel dame ble stoppet av politiet som sa:– Du kjørte altfor fort!– Men på skiltet jeg passerte stod det at man kan kjøre i 93.– Det skiltet viser nummeret på denne riksveien!

– Oops! Bra du ikke så meg på riksvei 274!
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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
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), 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: Fredrik Refvem, 
 
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 desember.

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

12. juni  
Alba Lende
Matilde Lunde Kassa
Thea Ivarda Sivertsen Olsen
Johanne Fløtre Roaldsøy
Emilie Josdal Lea
Brage Sørhus

26. juni
Malin Digernes Trondsen

7. august
Elisabeth Johanne Miller
Pål Anda Vigre

11. august
Dennis Thielcke

21. august
Vilde Dorga Aase
Miriam Eikeland
Kristin Kalberg Fjermestad
Gabriel Rangen Håland

4. juni 
Helene Sundet og 
Roy Danny Dysjeland

11. juni 
Marianne Hegelstad og 
Gabriel Vigrestad          

18. juni: 
Anne Beate Nordbø og
Gunder Skjæveland
Ingvild Fjelde og 
Kjetil Bryne Larsen

6.august: 
Tonje Marie Salen og 
Espen Kirkeby

13.august: 
Kathrine Måsvær og 
Kjell Arne Taksdal

Døypte
Vigde

Fikk hjertestarter
Før ferien var menigheten heldig og ble 
ble blant de uttrekte til å få en hjertestar-
ter av Time kommune. Inkludert i gaven 
var førstehjelpskurs og hjertestarterkurs 
for ti personer, sier Bjarne Lemvik.

Hjertestarteren er plassert til venstre 
rett innenfor hovedinngangen.

pust nr 3  2011

Tjøttaparken barnehage er installert og 
i full drift i underetasjen av kirka. I første 
omgang leier barnehagen fram til jul, men 
den har opsjon på ytterligere tre måneder, 
til deres egen barnehage er ferdig på 
Tjøtta i Klepp. Tidligere har både Frøyland 
barnehage og Orstad skule leid lokalene.

Barnehage i underetasjen

Stavanger Aftenblad

De siste ukene har personell fra Ålgård-
firmaet Leggeteknikk med enkle maskin-
håndvendinger forvandlet store deler av 
kirkas uteområde fra en grusørken til en 
parkeringsplass med dreningsstein. I de 
små hullene skal det vokse gras, og dek-
ket kan dermed ta unna mye vann ved 
store regnskyll.

– Dugnadsfolk har tatt opp rekker av 
stein og byttet med mørkere steiner for å 
markere parkeringsplassene, sier pro-
sjektleder Njaal Fykse. Sammen med be-
lysning og beplantning skal 2900 kvadrat-
meter av parkeringsanlegget være ferdig 
i løpet av høsten. Det er Klepp kommune 
og sponsorer som har finansiert arbeidet. 

Den delen som ligger sør for vandre-
veien, er det foreløpig ikke penger til å 
fullføre. Det er bare dette og en lekeplass 
med skaterampe som gjenstår av utean-
legget, ifølge Njaal.

Nå forsvinner grusen

Etterhvert vil 
parkeringsplassen 
få et visst grønt 
preg.
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Onsdag 24. august var det Kick off, opp-
start, for årets konfirmanter. De grillet, 
spilte spill og fikk informasjon av ung-
domsprest Just Salvesen om hva året 
vil bringe. I neste måned starter samlin-
gene i hjemmegrupper og i november blir 
det weekend til Randøy.

70 konfirmanter i år
Liker du å kjøre tog? Uansett, det er 
behov for personer som kan delta på 
passasjertelling for NSB 19.,20. og 22. 
september. Dette er en dugnad som gir et 
godt bidrag til å fullføre kirkas uteanlegg. 
Kontakt Njaal Fykse på  njaal@fykse.
no eller tlf 90025984.

Dugnad på JærbanenRussisk i kirka

T- SKJORTER: 100,-
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

DEN NORSKE KIRKE
Klepp kyrkjelige fellesråd

ledig stilling som

Dagleg leiar 
75% stilling
i Frøyland og Orstad kyrkjelyd

Søknadsfrist 9.9.2011
Sjå fullstendig utlysing på www.
kirkejobb.no

Bjarne Lemvik 
slutter som daglig 
leder i menigheten. 
1. november star-
ter han som leder 
i Behaniastiftelsen 
og skal bygge opp 
et nytt tilbud i 
Sandnes sentrum. 

Stiftelsen har av-
sluttet en 130-årig 
tradisjon med wai-
senhus, barnehjem, 
og annet botilbud 
i Stavanger og har 
kjøpt det såkalte 
Magnar Eikeland-
bygget i Oalsgata i 
Sandnes.

– Jeg slutter ikke 
fordi jeg ikke trives 

i menigheten. Men 
jeg ser en enorm 
mulighet i det 
tomme bygget. Vi 
skal fylle det med 
gatekafé, kultur 
og annet. Vi skal 
skape et møtested 
og ha et diakonalt 
fokus, sier Bjarne. 
Han har alt startet 
i en deltidsstilling. 

Bjarne slutter, går til
Bethaniastiftelsen
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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

nFredag 9. september 19:00
    Fokus-gudsteneste
nLørdag 10. sept 20:00
   Ichtus-gudsteneste
nSundag 11. sept 10:30  
   Gudsteneste, dåp
nSundag 18. sept 10:30
   Gudsteneste, nattverd
nFredag 23. sept 19:00  
   Fokus-gudsteneste
nSundag 25. sept 10:30
   Konfirmantpresent., dåp 
nSundag 2. okt 10:30
   Gudsteneste, nattverd
nFredag 7. okt 19:00  
   Fokus-gudsteneste
nLørdag 8. okt 20.00 
   Ichtus-gudsteneste
nFredag 21. okt 19:00
   Fokus-gudsteneste 
nSundag 23. okt 10:30
   Storsamling, dåp
   Utdeling av Fireårsboka
nSundag 30. okt 10:30  
   Gudsteneste, nattverd
nFredag 4. nov 19:00  
   Fokus-gudsteneste
nLørdag 5. nov 20.00 
   Ichtus-gudsteneste
nSundag 13. nov 10:30  
   Gudsteneste, dåp
nSundag 20. nov 10:30  
   Gudsteneste, nattverd
nSundag 27. nov 10:30  
   Storsamling, dåp
   1. søndag i advent
nFredag 2. des 19:00  
   Fokus-gudsteneste
nLørdag 3. des 20.00 
   Ichtus-gudsteneste

  

Etter guds-
tjenesten 
11. sep-
tember 
blir det en 
spennende 
vandring. 
Vi går fra 
kirken til 
Frøylands-
vatnet og får et levende 
møte med Theodor Dahl. 
Underveis blir det skriftles-
ning og en enkel liturgi. 
Det er Pilegrimskomiteen i 
Frøyland og Orstad som har 
ansvaret.

På tur med 
Theodor Dahl

Kafé etter konsertene

Salig Aften med 
 Kjetil Klungland    
«Livskvalitet»  
Søndag 25. sept kl 19:30  

Rotarys dugnadskonsert 
for Good Hope Village
http://goodhopevillage.com
Torsdag 20. okt kl 19:00

Salig Aften med 
 Liv Berit 
Heimstad Tønnessen
«Trosnøkler til et helt og sant liv»  
Søndag 23.okt kl 19:30  
 
        

Konsert med Country Lights 
Søndag 30. oktober kl 19:30

Familiens julekonsert 
 med Jarle Waldemar
Lørdag 26. nov kl 16:00
Barnekorseminar kl 13-15:30 

Julekonsert med 
Stavanger Gospel 
Company
Tirsdag 29. november kl 21:00

Salig advent 
Fem jenter fra Randaberg 
synger julen inn 
Torsdag 15. desember kl 20:00

Andre konserter
Adventkonsert 
ved Music Mission. 
Arr: Misjonssalen i Sandnes 
søndag 27. november

Julekonsert med 
Gunnvor Stokka
søndag 4. desember

Julekonsert med
Gjesdal Brassband
søndag 11. desember

Julekonsert med 
Ole Edvard Antonsen og 
Voice of Joy 
søndag 18. desember

Julekonsert med
Hege Orstad 
onsdag 21. desember


