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Nye i bygda

1300 flere innbyggere har Frøyland og Orstad
fått de siste 11 årene. Og flere skal det bli.
Mange flere. Hvordan føler de seg mottatt,
innflytterne?				
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PANGSTART: 75 unge startet konfirmantåret med OL
NYE KOSTER: Liv og Unni gjør en innsats for barn og ungdom
KILEHAUGEN: Mannen som gav haugen namn var omstreifar
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NYTT FRA MENIGHETEN
Ny Jesus-utsmykning i bønnekapellet
For noen uker siden ble det lille bønnekapellet på venstre side av hovedinngangen til kirka utstyrt med en ny
utsmykning over alteret. «La de små
barn komme til meg» har bildekunstner Reidun Rugland kalt det.
Da kirka var ny i 2008 laget hun utsmyk-

ningen med temaet englevinger.
- Englevingene er for meg symbolet på
Guds engel som løfter og bærer oss i
tunge stunder, med lyset som skinner
gjennom vingene som symbol på det
hellige lys, forteller kunstneren.
Det nye prosjektet er utført i samme

glassmateriale,
en Jesus-figur,
smilende og med
utstrakte hender.
Hodet og hendene er i naturlig
størrelse.

Konfirmantåret er i gang

Startskuddet var sterkt inspirert av OL i London. 75 konfirmanter tevlet om det beste s
Konfirmantenes kick-off i Frøyland og
Orstad kyrkjelyd gikk av stabelen 5.
september. En flott blanding av lovende
ungdommer fra begge kommunene fikk
en pangstart på året som skiller barn fra
voksne.
Inspirert av sommerens OL ble det arrangert Konfirmasjonsolympiaden 2012.
Deltakerne ble delt inn i grupper. De
konkurrerte i ulike grener som handlet
om teambuilding. Vinnerlaget var det
laget som viste best samhandling.
Den eminente ungdomspresten i
menigheten, Just Salvesen, forklarer
opplegget:
– Vi skal ha det kjekt første gangen
konfirmantene møtes, derfor syntes vi
det var en god idé med Konfirmasjonsolympiaden 2012. I tillegg kommer det
ungdom fra begge kommuner, og dette
er en fin anledning for dem å bli bedre
kjent med hverandre, sier han.

1. Lars Evje og
Eirik Storhaug Njærheim

Konfirmantene viste mye engasjement og latter denne kvelden. Vi fikk
prate med noen av dem om hvorfor de
valgte konfirmasjon i kirka og
hvilke forventninger de har:

– Det er først og fremst tradisjonen med
konfirmasjon i familien som gjør at jeg
konfirmerer meg. Samtidig handler dette
også om å bli voksen, sier Eirik Storhaug
Njærheim.
Lars Evje har store forventninger
til at konfirmasjonstiden blir gøy og
sosial, men også at de kan lære mer
om kristendommen. Begge guttene
berømmer kick-offen som la opp til
kjekke ting i starten og at man ikke
gikk rett på undervisning.
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2. Simen Kindervaag
og Peder Aasland

– Jeg ser frem til konfirmasjonstiden, dette er noe nytt, og jeg tror det
blir kjekt – spesielt konfirmasjonsleiren
ser jeg frem til. Og så tror jeg litt på Jesus

Kroppslige utfordringer takles av Charlotte Skjæveland, til venstre, Oda Øgaard Rimestad, Elisabeth Risa, Liva laland Ødegaard.
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MED EGNEORD
Unni er barnepastorvikar
I barnepastor Solveig Kindervaags permisjon har Unni Sirevåg Lende siden før
sommerferien vært leder av barnearbeidet
i menigheten. Unni, som bor på Frøyland,
har redusert stilling i barnehagejobben
sin og gleder seg nå over å samarbeide
med drøyt 30 ledere. Hver søndag er det

innom i snitt 70-80 barn og
tenåringer i de aldersdelte
gruppene av Jungelgjengen
og Agapao.
– Det er en flott gjeng
med ledere som er opptatt
av å gi Jesus videre til barna, sier Unni.

e samarbeidet.
og er spent på å lære mer om kristendommen, sier Peder Aasland.
Simen Kindervaag ser frem til å lære
mer om Jesus og kristendommen.
– Jeg tror det blir sosialt og at vi får
nye venner i løpet av konfirmasjonstiden,
sier han. Når vi spør om ikke penger
og gaver henger høyt på lista over gode
grunner til å glede seg til konfirmasjonstiden, svarer begge at dette ikke er noe
de tenker på.
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3. Rebekka Reilstad

– Alle søskene mine har konfirmert seg,
så det er naturlig at også jeg konfirmerer
meg. I tillegg har jeg vært kristen hele
livet, svarer Rebekka Reilstad.
– Jeg har hørt fra tidligere konfirmanter
at dette er en kjekk tid, så jeg gleder meg
til å treffe nye folk og lære mer om Jesus,
forteller hun.

Tekst og foto: Andreas Heskestad

En dag om gangen
DET ER IKKE til å legge skjul på at

høsten har inntatt hverdagen.
Sommerregnet er på hell og det
tunge høstregnet er på plass. Temperaturen synker raskt og flippfloppene
er byttet ut med støvler.
HØSTEN ER LIKSOM litt gråere og
litt mer dyster – det trenger den ikke
være.
Her en kveld var jeg ute og kjørte
på Motorveien. Alle himmelens sluser
åpnet seg, og regnet fosset ned. Jeg
måtte tråkke på bremsen og senke
farten. Jeg så absolutt ingenting,
bortsett fra de røde baklysene til bilen
foran.
David skriver i Salmene at «Ditt ord
er en lykt for min fot og et lys for min
sti». Gud, vår far, ønsker å lede oss
og følge oss i absolutt alt vi går igjennom. Om vi føler oss blindet av stormen vi står midt i, om høsten ser lang
og mørk ut, om valgene vi skal ta for
framtiden er skumle, er Han der.
GUD ER OGSÅ der i de små øyeblik-
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kene, i de daglige utfordringene og
ikke minst i gledene. Han jubler med
deg når ting går din vei, og Han
bærer deg når ting er tøft.
Dette året, som ettåring i Frøyland
og Orstad Kyrkjelyd, begir jeg meg ut
på oppgaver jeg aldri har vært borti
før. Nye utfordringer står i kø.
Jeg gleder meg for jeg
vet at Jesus går ved min
side og heier på meg.
Han vil at vi skal
lykkes.
SÅ KLART VIL

vi møte noen
fartsdumper,
som med alt
annet i livet. Min
oppfordring
er å ta en dag
av gangen. La
morgendagen
bekymre seg for
seg selv, som
Jesus sier i
Bergprekenen.

LIV UNDERHAUG
er ettåring med
oppgaver i ungdomsog konfirmantarbeidet.

Vinnerlaget mottar premie fra ungdomsprest Just Salvesen
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LITEN
PUSTEGRUPPE
ROM TOK ANSVAR

«

Men jeg ante
ikke at disse
bærene var
spiselige.

Aroniabær. Mm!
I dag har jeg spist mitt livs første aroniabær.

Og ikke visste jeg at det nå lages en eksklusiv
saft av disse bærene. En saft som er stappfull av
såkalte antioksidanter. Omtrent det beste du kan
få i deg for å bevare helsen.
Saften tappes på eksklusive flasker og selges
riktig dyrt.
Hadde jeg visst bedre, kunne jeg vokst opp på
aroniabær og aroniasaft. For jeg husker godt de
blå bærene fra barndommen, hekkene som gikk
rundt hele barndomshjemmet mitt på Hana.
Men jeg ante ikke at disse bærene var

spiselige, eller at vi kunne lage sunn saft av dem.
Bærene har aldri vært høstet før i dag. Svigerinnen min hadde skjønt det, og hun plukket flere
bøtter med disse verdifulle bærene.
Mange av oss har flotte bibler stående i bok-

hyllene våre. De har alltid vært der, og hører naturlig til i hjemmet. Akkurat som hekken. Men det

SIGVE IMS
sokneprest
i Frøyland
og Orstad
kyrkjelyd
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er er mange av oss som aldri har kjent smaken
av Guds ord, fått ta til oss av alt det næringsrike
denne boka faktisk inneholder.
Jeg fant mange tips på internett til hvordan

jeg kunne bruke aroniabær. Et godt tips for den
som vil lese Bibelen, er å begynne med et av
evangeliene i Det nye testamente. Markusevangeliet er nok det som er lettest tilgjengelig. Johannesevangeliet det som er mest fascinerende.
Uansett, vil du spise og drikke av Bibelen så
begynn med fortellingene om Jesus. De du finner
først i Det nye testamente. I det vi kaller evangeliene etter henholdvis Matteus, Markus, Lukas og
Johannes. Selv er jeg ikke i tvil. Min favoritt er
Johannesevangeliet.
– Ordet er deg nær, står det i Romerne kapit-

tel 10. Lykke til med å forsyne deg. Det smaker
godt, og er så sunt at det gir oss evig liv.

Kilen som gav Kilehaugen namn
Gurina Kilen var dotterdotter av Gudmund
Bog i Erfjord, gardbrukaren som blei med dei
reisande og truleg fekk status som omfarande.
Mykje rimeleg var det Gurina som lokka Bernt
med seg ut på landevegen – eller «fantestien».

Kilehaugen får snart terasseblokk
med 23 husvere. Ein skulle tru at
denne særmerkte haugen hadde
eit naturnamn. Slik er det likevel
ikkje. Namnet kjem frå ein mann
som i ein periode av livet sitt levde
som ”fant”.
For snart 120 år sidan slo Bernt Kilen seg til med
familien sin ved denne haugen.
Kilehaugen må ha hatt eit eldre, no ukjent
namn. Kilehaugen er ein kame, dvs. ein kjegleforma topp i landskapet. Slike toppar danna seg ved
at lausmassar blei skylde ned i hol i isen saman
med smeltevatnet då isen forsvann frå Jæren for
om lag 13 000 år sidan. Ein annan kame i området
var Smørpigen. Den blei borte i 1970-åra ved
uttak av grus der.
Kilen i Finsland: Bernt Kilen var 61 år ved

Tekst: Nils Olav Østrem

folketeljinga i 1910. Kona Karen nærma seg 60 år.
Bernt var fabrikkarbeidar og jordbrukar. Arbeid
som «slipar» hadde han på Kverneland fabrikker.
Bernt hadde Kilen-namnet sitt frå heimbygda Finsland i Bjelland prestegjeld i
Vest-Agder. Finsland høyrer no til Songdalen
kommune og ligg to-tre mil nord for Kristiansand. Bernt Kilen levde til 1939 og døydde 90
år gamal hjå ei dotter på Klepp stasjon. Han
budde like til dess i huset sitt ved Kilehaugen.
Det stod nedanfor haugen og blei fjerna av
vegen til Figgjo, fylkesveg 220.
Til «Kilehaugen» kom Bernt Kilen midt i
1890-åra. I 1891 var det også folketeljing og då
budde han saman med første kona si, Gurina
Bårdsdotter, på Jåttå. Yrket til Bernt var då
blikkenslagar, tidlegare hadde han også
vore vegarbeidar. Familien hadde ikkje
halde til så lenge på Jåttå. Ekteparet streifa
hans
Bernt Kilen og huset
tidlegare heller mykje om og hadde fått
augen.
eh
Kil
ved
borna Kristen i Åkrehamn på Karmøy i
1882, Berta Gurina i Nærbø i 1884, Oskar i
Sola-området 1886 og Alette Sofie
i 1891 på Jåttå.

På Kilen i Finsland var det både ein husmannsplass og ein landhandlarstad ved folketeljinga i 1865. Husmannsgutane Bernt og broren
Søren budde heime hjå foreldra sine Kristen
og Oslaug, begge av bondeslekt i bygda. I 1867
stod Søren fremst av gutane på kyrkjegolvet
konfirmasjonssundagen sin med karakterane
god kunnskap og «meget god» oppførsel. Same
karakterane hadde Bernt Kilen fått tre år før
som nummer fire av gutane det året på golvet
i Bjelland kyrkje. Snart tok dei to konfirmerte
gutane seg ut i verda. Vegen gjekk til Kristiansand og Stavanger. Livet baud seg derimot snart
frå skuggesida for dei to brørne, men dei heldt
saman og budde så seint som i 1891 begge to på
Jåttå – Søren som omstreifar og paraplymakar.
Stefar til Theodor Dahl: Bernt Kilen

gjekk ikkje konelaus lenge etter at Gurina
døydde frå han 8. mars 1907. Alt 30. desember
same året stod han brudgom med naboenkja
Karen Dahl som brur. Ho var mor til forfattaren
Theodor Dahl. Etter berre ni år, døydde ho i
1916 frå mannen.
Bernt Kilen står innført som «Bernt Kil» i
kyrkjeboka for Klepp ved dødsfallet sitt i 1939.
Enkjemannen Bernt var blitt kårmann på sine
gamle dagar og nytte dermed nokre gode
ytingar til livsopphaldet i
alderdomen sin.

Kjelder: Opplysningar og notat ved Lars Brunes
og Arnvid Lillehammer forutan informasjon frå
nettsida til Jonny Mydland: http://j-mydland.net/
GardbrukarBog.htm
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INNFLYTTERE

Tre familier. Tre historier, alle gikk i retning Frøyland og Orstad. H
Var det lett å få venner og et nettverk? Spørsmålene er nyttige h

Mye pluss med Orstad, savner minusgrader
nFra Oslo i februar 2011: Brynhild
Kleppe-Opstad (37), Asbjørn Opstad
(41) med barna August (7) og Dagne
(5).
nBor i: Myrsnipeveien
Hun hadde lyst at barna skulle lære seg jærsk og
ville gjerne nærmere familien. Familien Kleppe
Opstad brøt opp fra Oslo i våren 2011 etter å
ha kikket på et hus på Orstad som var til salgs.
Orstad virket til å være et sentralt og trivelig sted.
Barna sa tidlig at her vil de alltid bo. Samtidig
var August litt sjenert i ny barnehage, men det
gikk greit. Det var lett å prate med de som jobber
der.

«

Folk er kledelig beskjedne
på jærsk vis.

– Hvordan var førsteinntrykket av Orstad?
– Bra, kommer det fra begge. De flyttet fra et
mer stabilt klima på Østlandet, men vindkast og
regnbyger til stadighet får dem ikke til å angre.
August er riktignok lei seg for at det er mindre
snø på Orstad enn i Oslo.
– Tok noen kontakt?
– Folk hilste på oss i kirkedøren da vi kom dit,
og vi kom i prat med flere, svarer Brynhild som
også framhever personalet i Orstad naturbarnehage som imøtekommende.
– Vi har også et trivelig nabolag. Noen tok

kontakt, mens andre har det blitt litt drøs med
etterhvert. Folk er kledelig beskjedne på jærsk
vis, smiler Asbjørn. Han mener dugnad er en god
arena for å bli kjent.
De voksne forteller at de har fått et nettverk
gjennom barna ved at de har engasjert seg som
trener i fotballen og som leder i S-klubben i kirka.
Brynhild jobber turnus som konduktør i NSB,
mens Asbjørn er ungdomsskolelærer på Varhaug.
Han er også blitt med i old boys-fotball på Frøyland etter at noen stakk til han et telefonnummer.
Dagne (5) går i S-klubben og i koret Safari, og er
ellers "gresshoppe" i barnehagen. August har blitt
kjent med andre på skolen, i fotballen, S-klubben
og på Safari.
– Pluss og minus med Frøyland og Orstad?
– Vi fikk kjelke til jul, men vi har nesten ikke fått
brukt den, sier Dagne. Hele familien er enig om at
det er et stort pluss å treffe familien oftere.
Asbjørn: – Orstad er en fin plass på mange måter. Men jeg er spent på hvordan Orstad blir om
10-20 år med all den utbyggingen som planlegges.
Vi får satse på at politikerne kan styre utbyggingen i størst mulig grad utenom matjorda.
– Jeg forstår at folk vil flytte hit. Det er sentralt
til jernbane, barnehage, skole og kirke. Vi er heldige som har menigheten så nær med tanke på alt
barne- og ungdomsarbeidet, sier Brynhild.

– Vi fikk kjelke til
jul, men vi har nesten
ikkje fått brukt den,
sier femåringen Dagne.
Sammen med storebror,
mor og far flyttet hun til
fra Oslo for halvannet
år siden.
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Hvorfor? Og hvordan er det å komme som innflytter her?
hvis vi skal bli tre ganger så mange her om fire tiår...

Nabolag med egne gutte- og jentekvelder
nFra Ganddal i september
2010: Ann Kristin H. Mæland (26),
John Erik Mæland (28), Linnea (snart
2) og Eric (8uker).
nBor i: Floen
John Erik er bygutt fra Hillevåg. Han tror ikke
det hadde vært mulig med samme samholdet
der. – Vi kan vel si at vi forelsket oss i plassen
med en gang. Det ville være tungt å flytte herfra
nå, sier John Erik.
Da han og Ann Kristin for et par år siden skulle
flytte ut av kjellerleiligheten til hennes foreldre på
Ganddal, hadde de ikke tenkt å lete etter bolig sør
for Skjævelandsbrua. Men de gjorde det likevel
da de oppdaget at prisene kunne synke med
opptil én million kroner.
De likte prospektet for rekkehuset i Floen på
Frøyland, planløsninger og fellesområde. Paret
forteller at de i starten opplevde at naboer kom
og lånte utstyr. Folk som de traff, håndhilste og
presenterte seg. Ikke minst på lekeplassen.
– Har dere funnet et nettverk?
– Vi ble kjent med naboene, og nå møtes vi flere
par og spiser middager sammen. Guttene her
samles til guttekvelder og jentene til jentekvelder,
svarer John Erik som er i styret for borettslaget.
Mennene har også vært på quiz- og fotballkvelder
på puben Kvernhuset 1913. Ann Kristin forteller
at dette er fordelen med å bo tett i borettslaget
sammen med folk i samme situasjon – de fleste er
småbarnsfamilier.
En ulempe kan være at det er lydt. En annen er at
det er knallhard konkurranse om barnehageplassene. Hun jobber i Klepp, han på Forus, men Linneas
barnehage ble i en tredje himmelretning – på Lye.
– Vi håper det ordner seg med barnehageplass
på Kvernaland når jeg er ferdig med permisjonen om ett år. Men vi lurer litt på om det blir en
overfylt skole når barna skal starte der. Det fødes
mange barn her nå, sier Ann Kristin.
Hun savner ikke mye, synes butikkene er
gode og setter pris på bank og tannlege. I den
første tiden fikk paret en del informasjon fra
eiendomsmegleren, kommunen, menigheten og
idrettslaget, men kunne gjerne tenkt seg at det ble
presentert samlet for innflyttere i en mappe.
– Hva er likhet og ulikhet mellom frøylandsfolk og folk i byen?
– Vi opplever at samholdet er mye bedre her.
For ikke lenge siden hadde vi beboerfest for hele
Floen-området. Det hadde vært vanskeligere å få
til i byen, mener John Erik.

Linnea ble født etter at familien Mæland hadde
etablert seg på Kvernaland. Hun triller Kanin, og
bak følger Diesel og lillebror Eric, mor og far.

«

Vi håper det
ordner seg
med barnehageplass på
Kvernaland.
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Hva skjer
Frøyland

INNFLYTTERE

Sophia (2,5)
er veldig kontaktskapende
i nabolaget
i Floen.

Fikk kontakt på lekeplassen
nFra Oslo i september
2010: Randi Kolnes Vestreng (25 år), Sophia (2,5 år)
og Andreas Vestreng (28 år).
nBor i: Floen
De var litt lei storbyens kjas og
mas, men Frøyland var helt tilfeldig.
– Hovedgrunnen til at vi flyttet fra Oslo,
var at vi trengte større bolig og at vi har
mye familie i Rogaland, forteller Randi.
Hun er født og oppvokst i Ølensvåg i
Vindafjord kommune, og har familie
her, samt i Stavanger. Andreas på sin
side er vokst opp i drabantbyen Romsås
i Groruddalen, Oslo.
– Jeg flyttet til Kvernaland med et
åpent sinn og var klar for en helt ny
plass, sier Andreas.
Tilfeldigheter førte det unge paret
til Kvernaland – og en oppegående
pappa fra Ølensvåg. Han fanget opp et
interessant rekkehus til salgs i nybyggerfeltet Floen på Kvernaland, og paret
var snar med å kjøpe.
– Vi hadde svært liten oversikt over
Jæren, så vi var ikke skikkelig orientert
om hvor vi egentlig hadde kjøpt rekkehus, flirer Randi.
– Hvordan var førsteinntrykket?
– Veldig positiv, bekrefter paret
samstemt.
– Her fikk vi fort et nettverk og venner i nabolaget, åpen barnehage og i
kirka. Det var nesten overveldende å
komme til kirka første gangen. Mange
stakk hånda ut og ville hilse og bli
kjent, sier Andreas.
– Det gikk heller ikke lenge før vi ble
invitert inn i huskirkefelleskap, fortsetter Randi.
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Nabolaget på Floen er de også godt
fornøyd med.
– Her bor det flere innflyttere som
oss, så mange er klare for nye bekjentskaper. Når du i tillegg har barn, blir
kontakten med naboer som man møter
på lekeplassen, enda mer naturlig,
forteller Randi.
– Likheter og forskjeller mellom
Oslo og Kvernaland?
– Det er forskjell. Folk er mer åpne
her, til og med i butikken smiler og
hilser de man møter på. Dette er ikke
så vanlig i Oslo, der virker det som om
folk er mest opptatt med sitt, svarer
Andreas.
– Nærheten som ei bygd representerer, er noe vi setter pris på her, og som
vi ikke hadde i Oslo, tilføyer Randi.
Hvis de skulle ha noe å utsette på
plassen, må det være for dårlig kollektivtilbud inn mot Forus, der Randi
jobber. Andreas er på Ullandhaug. I
tillegg trodde paret at det skulle være
lettere å få barnehageplass i bygda enn
hva som var tilfelle. Men alt i alt er de
strålende fornøyd med valget de tok for
drøyt to år siden.

«

Folk er mer
åpne her, til
og med på
butikken
smiler og
hilser de man
møter på.

Frøyland og Orstad har g
folketallet øker. – Enga s
I løpet av de neste årene kommer det
til å skje en rask vekst i utbygging og
tilflytting til Frøyland og ikke minst til
Orstad. Kommuneoverlegen i Klepp,
Rolf Bergseth, har gjort seg noen
tanker om hvilke utfordringer dette vil
skape.
– Det vil være avgjørende viktig at
tilflyttere får en identitet til området,
at de blir stolte av stedet. En forutsetning for dette er delaktighet på en eller
annen måte, sier han.
– Videre vil en rask utbygging øke
behovet for transport som fungerer, at
støy ikke sjenerer og at det er nok plass
for barn og unge til å leke. Vi trenger
både grønt og blått; grønne lunger og
rene vann. Det er med på å tilrettelegge for trivsel blant folk.
Bergseth presiserer at kommunene
må i sine planer tenke grundig gjennom dette med boligutbygging.
I Klepp er visjonen: «Barna vår framtid». Viktige stikkord videre er aktiv,
trygg, identitet, bruk, bærekraft, robust
og romslig – verdier som skal legge
premisser for en god utvikling.
– Det er også viktig at det skapes et
engasjement for utbyggingen blant folk

r når Orstad og
d nesten blir by?

Fra 6500 i dag til drøyt
20.000 innbyggere i 2050?
nVEKST: Ifølge Statstisk sentralbyrå har befolkningen
i det tettstedsområdet som kalles «4592 Kvernaland»
(Klepp og Time) økt fra 5196 til 6500 mellom 2000 og
2011.
nBYBÅNDET SØR: Det interkommunale planarbeidet
skisserer en utvikling med opptil 15.000 flere innbyggere i 2050, altså en befolkning som Lillehammer.
Samtidig kan antallet arbeidsplasser øke fra dagens
1800 til 9000. Planområdet inkluderer da Foss-Eikeland og Vagle i Sandnes kommune, samt områder
sørover mot Lye. (www.bybandetsor.no)

r gode forutsetninger for å skape en sterk identitet og gode bomiljø når
a sjer dere i eget nærmiljø, oppfordrer kommuneoverlegen i Klepp.
som bor her og
som flytter hit,
slik at de blir med
i utformingen,
sier Rolf Bergseth
som selv bor på
Engelsvoll. Han
ønsker et engasjement om eksempelvis den fysiske
utformingen av
omkjøringsveier,
slik at tettstedene
blir levende med
ulike typer tilbud
som butikker, frisør og trening. Dette er viktig i et nærmiljø.
Temaet engasjerer tydeligvis kommuneoverlegen.
SKAPE IDENTITET: – Det er ikke
nødvendigvis bare kommunal ledelse
som skaper identitet og engasjement
hos folk. Se bare hva Sandnes Ulf har
betydd for Sandnes. Her i området har vi
idrettslag som markerer seg stort, og vi
har flotte bygg som er bygd på dugnad,
som Orstadhuset og kirken.
Kirken er den eneste i Norge bygd
på tvers av en kommunegrense. Den er

viden kjent, har stor kirkesøkning, er en
aktiv faktor i viktige livsfaser som dåp,
konfirmasjon, bryllup og begravelse. Den
er aktiv blant barn og unge, og har et utpreget kulturelt tilbud, sier han. Bergseth
mener kirka er en utmerket arena som
kan bidra til identitet og engasjement hos
folk.
– Hva må til for at barne- og ungdomsmiljøene skal bli gode?
Rolf Bergseth er ikke sen med å svare
at barn og unge må ha arenaer hvor de
kan utfolde seg i ulike typer grupper
som for eksempel idrettslag, Røde Kors,
menigheten, speider og andre typer foreninger og lag.
– Dette for å unngå gettoer og at ungdommene danner subkulturer fordi det
ikke er voksne som ser dem.
For at et helt nærmiljø skal bli bra, er
det som sagt viktig å skape et engasjement for noe. Både langsiktige prosjekter
som for eksempel omkjøringsvei, og
kortsiktige prosjekter som Orstad dag,
fiskekonkurranse i Frøylandsvannet og
lignende.
– Hvordan vurderer du forholdene i
bygda per i dag fra ditt ståsted?
– Dette er en god bygd, både med

tanke på infrastruktur, skole, menighet,
idrettslag, idrettsanlegg og ulike grendehus. Men bygda trenger et lite løft igjen
etter lang tid med planlegging spesielt
med tanke på Orstad og utbyggingen
her. Jeg bruker å si «Hvis det ikke går
opp, så går det ned».
TRENGER TUMLEPLASS: – Er det
områder som lett kan bli en utfordring i
en utbyggingsfase?
– Det er viktig å tenke på transport,
kontrollert vekst og å legge til rette for
tumleplasser. Store deler av skogen ved
fabrikken har forsvunnet, så nå trengs det
ny tumleplass. Videre er utbyggerrekkefølgen viktig; at det tenkes infrastruktur
parallelt med husbygging.
– Hvilke råd vil du gi til tilflyttere og
til dem som allerede er etablerte?
– Til tilflyttere vil jeg si: Engasjer dere,
alt finnes her i nærområdet for å bo og
ha det bra. Jeg ville gitt dem adresser til
ulike lag og foreninger.
– Til de etablerte vil jeg si: Skap aktive
vellag og nærmiljøutvalg som legger
til rette for grillfest i gata, sykkelturer
med mer. Inkluder tilflytterne på ulike
møteplasser i nærmiljøet. Det er nemlig
positivt å bli kjent med hverandre.
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INNFLYTTERE

UKRAINA

Menighetens misjonsog bistandsprosjekt
nINNSAMLING: Siden høsten 2011
har Frøyland og Orstad kyrkjelyd
samlet inn 197.500 kroner til menighetens misjonsprosjekt i Ukraina.
nKPK-UKRAINA: En norsk, offentlig
godkjent humanitær stiftelse som
siden 1988 har drevet hjelpearbeid
blant gatebarn og fattige familier
i Ukraina. Samarbeider med den
ukrainske stiftelsen House of Mercy
som driver barnehjem i Uzhgorod.

Nye boliger
gror opp, nye
innbyggere
flytter inn. Som
her ved
Stemmen på
Frøyland.

Menigheten ønsker
å være inkluderende
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
ønsker at tilflyttere i bygda
skal kjenne seg velkomne og
oppleve at de blir sett, sier
Sigve Klakegg.
Sigve Klakegg er leder av soknerådet og
svarer på hvilket ansvar menigheten tar
for nye personer og familier i bygda.
– «Inkluderende» er én av de fem
verdiene kirka vår er bygd på. I praksis betyr det at vårt mål er at alle nye
som kommer til menigheten, skal føle
seg velkomne og bli sett, forteller Sigve
engasjert.
– Vårt mål om å være inkluderende
påvirker også det som skjer i kirka. Vi
ønsker å være en menighet som har
fokus på å være inkluderende også i
det daglige; i nabolaget der vi bor, på
fritidsaktiviteter vi deltar på og så videre.
Det er for eksempel flott at flere aktive i
menigheten også er engasjert som trenere
og støtteapparat i fotballagene i bygda.
På slike arenaer får vi alle en gyllen an-
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ledning til å se de nye som har kommet,
og inkludere dem i felleskapet, fortsetter
Sigve.
Han er også opptatt av at cellegruppene som jevnlig samles i hjem rundt om
i bygda, er en god arena for å inkludere
innflyttere til bygda.
– Dette er mindre felleskap hvor det
er lettere å bli bedre kjent. Vi har også et
mål om at dåpsgudstjenestene skal legges til rette for at de som vanligvis ikke
går i menigheten, og som i noen tilfeller
er innflyttere til bygda, skal kjenne seg
hjemme, forteller Sigve.
Menigheten har definert en hovedmålgruppe som det skal satses spesielt på.
Det er personer i alderen fra 25 til 40 år.
– De representerer framtiden for menigheten. Vi som er eldre, får heller være
rause med disse travle småbarnsfamiliene og tenke strategisk slik at vi legger
best mulig til rette for den fremtidige
generasjonen, sier Sigve.

Innflytter-reportasjer

Tekst og foto: Helga Fykse, Andreas
Heskestad, Viktor Klippen

Ny klesinnsamling
I forkant og etterkant av gudstjenesten
14. oktober blir det mulig å levere
brukte, men hele klær, sko og leker til
barn og voksne i Ukraina. Videre ut
over høsten blir det klesinnsamling og
sortering i underetasjen av kirka hver
torsdag fra klokka 17.30 til 20. Det
koster 50 kroner i fraktpenger for hvert
kolli som sendes.

Nye Ukraina-turer
I slutten av oktober
reiser ni personer
fra sokneråd, stab
og misjonsprosjektets styringsgruppe
til til Ukraina for å
besøke barnehjemmet House of Mercy
(bildet øverst). Til våren planlegger
en del ungdommer fra menigheten å
være med på en tilsvarende tur, og til
sommeren kan det bli full utveksling.
Svein Tore Åtland i styringsgruppa
håper at menigheten kan få besøk av
barn og voksne fra barnehjemmet slik
som juni i år, samtidig som folk herfra
kan hjelpe til i Ukraina i ferien.

Kids
Zone
Jungeldyret har denne gangen fått
hjelp av korjenter i Safari til å lage
denne siden: Monika Kristoffersen
(snart 9), til venstre, Sofie Nygård
(8), Benedicte Egeland Johansen
(7), Hedda Fransson Enoksen (9)
og Viktoria Sørland (6).

Foto: Steinar
Barmen

Kaker som
anbefales:

Intervju
– Safari møtes annenhver tirsdag fra kl
17.45 og er for alle barn fra 0 år til 4. klasse,
gjerne med foreldre. Først møtes alle til en
samling i kirkerommet, deretter går alle til
sine Safari-aktiviteter. Det hele avsluttes
med gratis kveldsmat.
– Hvorfor går dere på Safari?
Benedicte: Kjekt! Her lærer vi nye sanger.
Victoria: Kjekt! For vi får synge i mikrofon.
Hedda: Jeg har bare vært en gang før,
men det var kjekt å synge og lære nye
sanger, og så var det mange kjekke folk.
Læreren min er her.
Sofie: Fordi vi får synge ut glede, treffe
noen vi kjenner, og så få vi kveldsmat.
Monika: Her er det kjekt, vi får synge i
mikrofon og være solister.

Marsipankake
(Benedikte).
Bløtkake med
hjertepynt (Victoria).
Gelekake med rød
gele (Monika).

Benedicte liker
godt sangen:
Takk min Gud for
at jeg er til.
At du har skapt meg slik
som jeg er.
Og du sier jeg er verdifull,
unik, spesiell.
At det er best å være meg
selv.
(Skrevet av Susanna og
Hilde Svela)

Gåte fra
Monika:
Hvorfor har
elefanten røde
sokker på?
Svar: Fordi de
sk.
grønne er til va

Sofie og Hedda
anbefaler:

Vits fra Hedda

:
Det var en gang
Dum og
Ingen skulle gå ov
er en bro.
Så datt Ingen uti.
Dum ringte
politiet og sa: Inge
n falt i
vannet
Politiet: Så bra.
Dum: Ja, men In
gen falt i
vannet.
Politiet: Så bra.
Dum: Ja, men In
gen falt i
vannet.
Politi: Er du dum
eller????
Dum: Ja!

Taco-lefser eller skjell
som
fylles med: Mais, ost, kjø
tt
eller kjøttdeig, agurk og
sånn
lilla løk som er litt ska
rp på
smaken.
Sofie anbefaler at det hel
e
toppes med ananas – da
blir
det aller best.

UTFORDRING

leke eller
Finn fram en
med til
m
de
to og ta
ber, så
to
ok
.
14
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Jeg liker sangen de synger på SAFARI. Jeg har nemlig mange
ganger tenkt at jeg er jo så ulik alle andre i kirken; har masse fjær,
er veldig rød, har et stort hode som dingler litt av og til og så
stikker nebbet liksom litt langt fram. Jeg har av og til grått en
skvett fordi jeg syns jeg er litt rar. Men så hørte jeg sangen om at
jeg er spesiell og at Gud har skapt meg akkurat slik som jeg er, fordi
han ville jeg skulle være nettopp slik og at han er glad i meg. Kult.
Jeg vil være meg. Tror jeg skal be Gud om hjelp til det. Og vet du
Menighetsbladet Pust nr 2 32012
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TIRSDAG

ONSDAG

BABYSANG
For de aller minste, 0-1 år, i Frøyland
og Orstad kyrkje, annenhver onsdag
kl. 11 (partallsuker). Påmelding til
kontoret@fok.no. Begrenset antall
plasser.Kontakt: Helen Hetland Mori,
helenhmori@gmail.com
FRØYLAND/ORSTAD
KFUK-KFUM SPEIDERNE
Tur, kanopadling, pionering,
bålmat,førstehjelp mm.
Orstad speiderhus, ligger v. BMXog bueskytterbanen på Orstad.
Oppdager: 2.-3. klasse kl.17.15-18.15
Stifinner: 4.-5. klasse kl. 18.30 -20.00
Vandrerene: Fra 6. klasse og opp
kl. 18.30-20.00.
Kontakt: Morten B. Anda 92 68 24 23
Kell K. Jacobsen 99 70 05 69
Sjekk ut www.fo-speidar.com
fo.speidar@gmail.com
KLATREMUS
For barn i alderen 0–6 år i følge med
voksne kl. 10-12 (oddetallsuker) på
Frøyland forsamlingshus.
Kontakt: Berit Lende 91 35 91 36
SNØKLOKKA BARNELAG
Fra 4 år til 4. klasse kl. 17-18 (partallsuker) på Frøyland forsamlingshus.
Kontakt: Sølvi Stokka 40 47 45 23

TORSDAG

ORSTAD S-KLUBB
Fra 1.-3. klasse,
kl. 17.30-18.30 i kirka.
Annenhver torsdag
(oddetalls-uker).
Kontakt: Kari J. Husa
51 42 39 05

HOBBYGRUPPE
Fra 4.-7. kl. på Orstad
skule kl. 17.30-19.
Annenhver torsdag
(partallsuker).
Kontakt: Øyvind Tynning
97 03 45 76

ICHTUS
I kirken én lørdag
i måneden kl. 20.
For 18 år og oppover.
Kontakt: Ungdomsprest
Just Salvesen
41 00 46 92,
just@fok.no
Eller se www.ichtus.no

LØRDAG

FOKUS
I kirken kl. 19-23
(partallsuker).
For 8. kl. og oppover.
Kontakt: Ungdomsprest
Just Salvesen
41 00 46 92,
just@fok.no
www.fokusweb.no

F2
For 5.-7. klasse.
I kirken kl 19-21: 14/9,
28/9, 26/10, 9/11, 23/11
og 7/12.
Kontakt: Kjetil Fylling
91 58 57 37 ,
torillrf@frisurf.no

FREDAG

Aktivitetskalender
DANSEGRUPPEN SOLI
DEO GLORIA
For alle som er gira
på dans til ære for
Gud.
I kirken kl. 19-21.
Fra 8. klasse og
oppover.
Kontakt: Kariann
Lending:
kariann.lending@
lyse.net
HUSKIRKER OG
INTERESSEGRUPPER
Fra 13 år og
oppover.
NB! De ulike
gruppene møtes
på forskjellige
ukedager.
Kontakt: Ungdomsprest Just
Salvesen
41 00 46 92,
just@fok.no

SAFARI
Et musikktilbud i Frøyland
og Orstad kyrkje for hele
familien med sang, lek,
kafé og gratis kveldsmat.
Vi møtes annenhver
tirsdag (partallsuker)
kl. 17.45-18.30:
SAFARIleik 1-3 år.
SAFARIkids 4-5 år.
SAFARIgospel 1.-4.
klasse.
SOULchildren 5. klasse
kl. 18.30
SAFARIkafé med
aviser, kaffi & te for de
voksne som venter
kl. 17.45-19.00.
Gratis kveldsmat fra kl.
18.15-19.00.
Alle aktiviteter er åpne
for alle barn, alene
eller i følge med
foreldre, besteforeldre
eller andre voksne.
Kontakt: Anna
Christina Søyland
91 81 19 09
anna-christina@
kleppnett.no

SØNDAG MANDAG
JUNGELGJENGEN og
AGAPAO
Hver gudstjenestesøndag fra ca. kl.
11-12 i underetasjen
i kirken.
MINIJUNGELGJENGEN
0-2 år – opplegg/
lekerom i følge med
foresatt.
MIDIJUNGELGJENGEN
3-5 år
JUNGELGJENGEN
1.-4. klasse
AGAPAO
5.-7. klasse
Kontakt:
barnepastor@fok.no
FRØYLANDORSTAD KRIK
Orstadhuset, hver
søndag
kl. 20.15-21.30.
Fra 8. klasse og
oppover.
Kontakt: Daniel
Sæter 401 00 776

MAXIKLUBBEN
For 5.-8. kl. annenhver onsdag
kl. 18-19.30.Frøyland forsamlingshus
Kontakt: Oddbjørn Fosså 40 07 79 11
oddfossa@online.no
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Julemesse 24. november
Årets julemesse på Frøyland forsamlingshus går av stabelen lørdag 24. november.
Messa starter klokka 10.30 med andakt.
Deretter blir det salg av diverse varer,
kafé og aktiviteter for barna fram til klokka
13.30.
Julemessa avsluttes med basar/hoved-

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

Astrid Berntsen, kontoret@fok.no
dir. 52 97 31 56
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 (perm.)

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

Liv Underhaug, liv@fok.no
tlf. 991 00 834
Vaktmeister

Bjørn Are Nygård, vaktmester@fok.no,
52 97 31 54 (400 75 720)
Utleige-nummer

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

trekninger, andakt
og sang klokka
13.30.
Overskuddet går
til drift av Forsamlingshuset.

Rognasal på parkeringsplassen
For å live opp parkeringsanlegget er det blitt
plantet åtte trær. Rognasalen blomstrer om
sommeren har bær om
høsten.
Etter dugnadsarbeid i
flere dager fra onsdag 19.
september er nå parkeringsplassen nesten ferdig.
Blomsterkassene er for
lengst på plass, og nå kom
også trærne i jorda.
Sykkelstativer ved
inngangspartiet og ved
personalinngangen er på
vei.
Lekeplassen: Deretter

gjenstår lekeplassen ved
hovedinngangen.
– Vi prøver å skaffe
ekstern finansiering, en
sponsor eller et fond,
sier Njaal Fykse i stiftelsesstyret. Det er dermed
usikkert når plassen blir
opparbeidet.

Diakon

Åtte rognasaler skal live opp på parkeringsplassen – og
rognebærene helt sikkert inni kirka.

Njaal Fykse opplyser
at Stiftelsen Frøyland og
Orstad kyrkje har god
oversikt og kontroll på
økonomien. Fortsatt er
målsetningen å være
ferdig med lånene i 2014.
Selv om inntektene hittil i år ligger noe under
budsjett.
Inntektsbudsjettet

17. juni
Leon Stangeland
Jørgensen

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

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

pust

24. juni
Eirik Fossfjell
Jeppe Heggelund
Torger Lunde
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1. juli
Isabella Qvalbein

for 2012 er på 1.277.000
kroner.
NESTE ÅR: –Vi har hatt

litt mindre utleie, litt
færre brylluper og store
arrangementer enn i fjor,
sier Njaal. Til neste år blir
derfor budsjettet krympet
til 1,15 millioner.

5. august
Sebastian Mathiassen Eik		
Hanna Lygre Ek			
Viktor Vijan Lea		
Sebastian Kjølmoen Øen
Augustin Sørland			
26. august
Viljar Woster Heggen
Håkon Aleksander Thomas

Redaksjonskomite

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

18. august
Karina Dalbak
og Roald Rege Olsen

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.
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Helga Mossige
og Kjetil Lønne

Vigde

1. september
Anja Braut
og Sven Martin Ånestad

Snart GLS igjen

Talentiade på F2

Etter to år i Frøyland og Orstad kirke skal
årets Lederkonferansen GLS arrangeres på
Fredheim i Sandnes 9.-10. november.
Tema er "Led der du er", om det er seg
selv, på hjemmebane, i menigheten, i laget
eller på arbeidsplassen.
Sjekk www.willowcreek.no

F2, fredagsklubben for de mellom 5.
og 7. klasse, arrangerer Talentiade
23. november. Det er gjort før med
stort engasjement, bildet. Kreative
framføringer pleier å spenne fra
sang og dans til sjonglering og
vitsefortelling.

Hallovenn-overskudd til skole
Det er snart klart for et nytt Hallo
Venn-arrangement. I fjor ga et solid
overskudd penger nok til fem projektorer
på Orstad skole.
31. oktober går Hallo Venn, et positivt
alternativ til Halloween, av stabelen i
kirka. Dørene åpnes kl 17.00, mens selve
arrangementet starter kl 17.30, opplyser
Morgan Fjelde.
– Det blir masse aktiviteter og snop
for barna, mens de voksne kan benytte
seg av kafeen. Vi vil ha aktiviteter som

fiskedam, hoppeslott, bilkjøring, ansiktsmaling og mange flere aktiviteter,
forteller han.
Det koster kr 50 kroner pr person å
komme inn, men maks 200 pr familie. I
fjor deltok nesten 900 stykker på arrangementet.
Komiteen ønsket å støtte et lokalt prosjekt med overskuddet, og Orstad skule
meldte om behov for projektorer i klasserommene til 1.-4. klasse. Et eventuelt
overskudd av årets arrangement vil også
gå til et lokalt tiltak, opplyser Morgan.

T- SKJORTER PÅ TILBUD

NÅ KUN
KRONER 50,-

med menighetens nye logo. Spandér på
deg en ny, god t-skjorte og støtt samtidig arbeidet som skjer i menigheten!
Selges:
wi kirka etter gudstjenestene
wi kirka på ukedager
whos Helga Fykse vis a vis RIMI,
mobil 99746130
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VISJON
Vi vil sjå menneske
kome til tru på Jesus
og bli frimodige
etterfylgjarar

Returadresse:
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND

21. oktober kl. 20.00

«BIBELEN - PÅ EIN TIME»
Eit teaterstykke der
bibeltekstane er manus.
Dramatisert og framført
av Sigurd Idland

Billettsalg ved inngang:

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje

KR 100,-

kor:Z

4. november kl. 19.00

28. oktober kl. 20.00
Arktisk messe

Nytt Lys

Et sterkt musikalsk, kulturelt og
religiøst vitnesbyrd

Gjest: Arne Nordbø
Billettsalg ved inngang: KR 150,-

Billettsalg ved inngang: KR 240,-

31. oktober kl. 17.30
Haugevis med leker og godteri :-)

30. november kl. 18.00

JULEGAVEN

Konsert med Trine Rein og Soul Children
Musikken du får høre er en blanding
av kjent og kjær, norsk julemusikk og
svingende sørstatsgospel.
Trine Rein formidler et klart budskap
i kirkene som hun besøker, og denne
kvelden har hun Soul Children fra
Frøyland og Orstad, Bryne og Klepp
samt Emmaus med på laget.
Billetter kr. 315 ved inngangen,
Billettservice, samt tlf 90025984

Foto: KristinogVibeke

4. desember:
Stavanger Gospel Company
Kl. 19.00 og kl 21.00
Kr. 350 Billettservice, samt tlf 90025984

6. desember: Frøyland skolekorps
Julekonsert med Kjell Inge Torgersen
16
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16. desember:
Voice of Joy
og Frøydis
Grorud
22. desember: VIVA
Sandnes kulturskolekor

Billettpriser og klokkeslett vil bli annonsert i neste Pust og i avisene

nSundag 30. september 10:30
Pilgrimsgudsteneste, dåp
nFredag 5. oktober 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 6. oktober 20:00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 14. oktober 19:30
Kveldsgudsteneste
nFredag 19. oktober 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 20. oktober 20:00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 21. oktober 10:30
Gudsteneste, dåp
nSundag 28. oktober 10:30
Storsamling, 4-årsboka
nFredag 2. november 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 3. november 20.00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 4. november 10:30
Gudsteneste
nLørdag 17. november 20.00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 18. november 10:30
Gudsteneste, dåp
nSundag 25. november 10:30
Gudsteneste
nFredag 30. november 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 1. desember 20.00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 2. desember 10:30
Storsamling, 1. sundag i advent
nSøndag 9. desember 10:30
Gudsteneste, 2. sundag i advent
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