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MED EGNEORD

NYTT FRA MENIGHETEN
Namn: Hilde Grønning
Alder: 20 år
Frå: Bjerkreim
Utdanning: Bibelskule
Stilling: Eittåring i barnearbeidet
Tok til: 11. august / Varighet: Fram til 15. juni
Kvifor jobbe i FOK: Fann FOK på nettet og
tenkte: «Her har eg lyst å vere!»

Namn: Joseph Baby
Alder: 33 år
Frå: Sør-India
Utdanning: Teolog frå Misjonshøgskulen
Stilling: Ulønna menighetsarbeider
Tok til: 15. august / Varighet: Eit år som frivillig
Kvifor jobbe i FOK: Kom til FOK fordi familien
bur her og dei trivest alle i menigheten.

Namn: Martha Nordbø
Alder: 34 år
Frå: Kleppe
Utdanning: Lærar. Har
jobba i skule og barnehage.
Stilling: Barnepastor
Tok til: 1. september

Varighet: Vikar for Solveig. I fyrste omgang for eit halvt år.
Kvifor jobbe i FOK: Vart spurt om å
søke jobben, og forholda la seg til rette.

Jeg jobber i ungdomsskolen og har
nettopp sittet sammen med grupper
fra åttende, niende og tiende klasse
og jobbet med fag. Etter en slik dag
moret jeg meg over hvor stor forskjell
det er fra begynnelse til slutt på et løp i
ungdomsskolen.

— Jeg gleder meg!
Den nye ungdomspastoren i FOK har nettopp kjøpt seg kajakk,
digger rar humor som hun påstår at hun selv har, hun gleder seg
til å se ungdommer finne sin identitet og erfare at de er elsket av
Gud. Hun er overbevist om at hun i høst startet i
drømmejobben.
Elisa er misjonærbarn og gardsjente fra
henholdsvis Bolivia og Sola. Hun er nest
eldst i en søskenflokk på fire, og hun
fryder seg over å være ute og er glad i
nye opplevelser. Hun omtaler seg selv
som sprudlende, kreativ, drømmende og
sta. Detaljer er viktig, og hukommelsen
er god når det gjelder navn og ansikt,
men ikke når det gjelder å finne frem til
plasser, da bruker hun kjæresten som en
levende GPS.
— Jeg har hatt mine perioder med
”opprør” hvor jeg har diskutert, spurt og
utfordret i forhold til tro og liv. For meg
måtte det komme innenfra og være ekte,
ikke påtatt.
— Jeg gikk etter hvert mine egne veier
og tok mine egne selvstendige valg. Det
har kostet mye, men det har vært verd
det. Jeg var nemlig en ”pleaser” som i
altfor stor grad forsøkte å tilfredsstille
andres forventninger til meg.
Elisa har vokst opp i en kristen familie,
og fikk tidlig stempelet «misjonærbarn».
Kristendommen fikk hun inn med teskje:

Elisa Helgøy Malde (23)
nUtdannelse: Bachelor i
religion, kultur og globalisering
nSiv.status: Kjæreste
nBosted: Sandnes
nAktuell som: Nyansatt
ungdomspastor i FOK

søndagsskole, kor og konfirmanter med
mer. Ifølge Elisa har dette betydd mye
med tanke på at hun alltid har vært
tydelig på at hun vil være en kristen.
— Da jeg var 19,5 år møtte jeg mye
motstand og jeg ble svært kritisk til
kristnes oppførsel. Selv følte jeg meg
absolutt ikke god nok. Jeg sa til Gud:
«Hvis du ikke viser meg at du virkelig
finnes og vil ha noe med meg å gjøre,
så gidder jeg ikke mer!»” Kort tid etter
fikk jeg bekreftelsen – Gud var der og er
der for meg. Plutselig forstod jeg at Gud
var personlig interessert i meg, og han
vil faktisk ha ærligheten min på godt og
vondt. Jeg opplevde meg skikkelig møtt
av Gud og hadde det jeg vil kalle for en
omvendelse.
— Hvorfor søkte du jobben som ungdomspastor?
— Jeg ble oppringt av en som visste at
stillingen var ledig i FOK, og som mente
jeg burde søke. Svaret mitt var å fnise. Jeg
syntes nemlig det hele var litt utenkelig.
Men jeg gikk flere runder med meg selv,
følte Gud forberedte meg, og etter en
prosess sa jeg meg villig til å søke. Dette
var langt utenfor min komfortsone! I
prosessen sa jeg til Gud: Hvis du vil ha
meg i jobben, så må jeg få den og da
skal jeg gi alt. Og jeg fikk jobben etter
det lengste og kjekkeste intervjuet noen
gang. Jeg er utrolig takknemlig for
muligheten som jeg har fått.
Elisa forteller videre at hun gleder seg
til å ha det gøy sammen med ungdom-

mene, og drømmer om å se dem
vokse som mennesker i troen på Jesus
Kristus.

Alt som lever vokser

Tekst: Helga Fykse
Foto: Steinar Barmen

Hovedarbeidsområdet vil bli
konfirmanter og ungdomsarbeidet
Fokus, som nå også inkluderer Ichtus.
— Hva har til nå vært den største gleden
i arbeidet?
— Det har vært måten jeg har blitt
tatt imot på. Jeg har fått frihet til å
være meg, og jeg har aldri vært i en
så hyggelig stab før som jeg opplever
heier på meg.
— Hva har vært den største
utfordringen?
— Jobben har vært mer krevende
enn hva jeg var forberedt på. Jeg må
finne min plass med min utrustning,
og det kan være utfordrende. Jeg er
nemlig en ja-person.
— Hva betyr Jesus for deg?
— Jesus er frihet for meg. Jeg
trenger han i mitt liv, i min hverdag.
Han er meningen med livet mitt, og
jeg elsker han.

Fredagskveld på Fokus. Her sammen med Nils Jørgen, Ingrid og Kristin.

Åttendeklassingene er søte og små
sammenlignet med nesten voksne tiendeklassinger. De har lyse stemmer,
og forteller hoppende om plagsomme
storebrødre og at de gleder seg til
høstferie i Dubai.
Senere samme dag snakker jeg med
avbalanserte tiendeklassinger om
hva som skjer i Irak og hva som er
kloke valg å ta for fremtiden. Siden
jeg stoppet opp med denne tanken,
kjente jeg at jeg ble rørt av den. Det er
fantastisk å se på utvikling og vekst. Det
er så inspirerende at barn blir ungdom
og ungdom blir voksne, og at vi både er
like og samtidig i utvikling hele livet.
For meg er dette viktig i mitt forhold
til Jesus også. Bibelen forteller meg
at å kjenne Jesus gjør at mitt indre
menneske blir fornyet dag for dag. Så
jeg leter etter fruktene av Jesus i livet
mitt.
Viser jeg inderlig medfølelse, er jeg
god, mild ydmyk og tålmodig, bærer
over med andre og tilgir? Råder Kristi
fred i hjertet mitt, er jeg takknemlig?
Kler jeg meg i kjærlighet? Lar jeg alt
jeg sier og gjør skje i Jesus sitt navn?
(parafrasert fra Kolosserbrevet i NT)
Det er vel kanskje bare så vidt. Men
når jeg leser disse ordene fra bibelen,
så er jeg takknemlig for at jeg i alle fall
kjenner Jesus. Og videre blir det viktig
for meg at forholdet vårt lever, fordi det
fører til vekst. Og vekst er som sagt, helt
rørende.

Helen Hetland mori

er medlem av soknerådet

2

Menighetsbladet Pust

nr 3 2014

Menighetsbladet Pust

nr 3 2014

3

BLI KJENT MED KYRKJA

Det glitrar i sølv
og gull
Ei utsmykning kan klargjere det idégrunnlaget som er lagt og kanskje berike det.
Ein utsmykning er nesten ingenting i seg
sjølv. Det er først når den står i forhold til
eit rom og har noko av rommet sin idé i
seg at ein får heilheten. Slik omtaler
kunstnaren arbeidet med altertavla.
Per Odd Aarrestad arbeidde med altertavla til kyrkja i omlag 3 år. I samband
med vigslinga i desember 2008 fortalde
han om arbeidet. Han arbeidde saman
med arkitekten for å få fatt i idegrunnlaget i rommet, det indirekte lyset. Når
vi sit i kyrkja, så ser vi ikkje sjølve lyset,
men vi ser verknaden av det. som oftast
er det også berre indirekte lys på altertavla. Altertavla er ein del av fondveggen, men det er berre den som er opplyst.
Når vi ser altertavla, så er det som å
sjå eit landskap i fugleperspektiv. Vi blir
minna om verda vi lever i også når vi er
i kyrkja for å møte Gud. Vi ser eit landskap som vekslar mellom det landlege og
meir urbane strøk. Vegar snor seg hit og
dit. Det er møtepunkt og symbol.
Det er møtepunkt mellom menneske
og mellom menneske og Gud. Nokre
plassar ser vi ei blank skei. Vi møtest
for å ete saman. Andre stader ser vi
nattverdsbeger. Dei har kunstnaren fått
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i kyrkjer frå bygdene i nærleiken og dei
minner oss om møta med Gud. Av og til
glitrar møta i sølv eller dei glitrar i gull.
Noko glør opp når vi møtest, og når vi
møter Gud.
Vi ser vegane våre, ser dei tenkte
vegane, dei tynne strekane. Dei kan være
tankar me tenker og tankar me ikkje
våger tenke ferdig.
Kunstnaren vil kommunisere med oss
som sit i kyrkjebenken. Kvar og ein av
oss har vårt eige landskap som referanse
for kva vi ser i altertavla. Det er ikkje
noko fasitsvar for kva kunstnaren meinte.
Han har meint det du ser. Og det du kan
koma til å sjå.
Tekst og foto: Asbjørn Ueland
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INTERVJUET
HJELPEPROSJEKTET

– Det var på slutten av denne perioden at vi forstod at det gikk
an å bli skikkelig glad i andre sine barn.

Å BETY EN FORSKJELL
Mette Mari Lunde Ruud og Morten Ruud har i over 20 år vært fosterforeldre, og har
gjort seg mange tanker og ikke minst erfaringer. Mange barn og unge trenger nemlig
et annet hjem i kortere eller lengre perioder i livet - besøkshjem eller fosterhjem.
Men hva innebærer det?

— Det som er aller viktigst å vite er at
barn er ulike og behovene er utrolig variert. Vår vei i dette startet som besøkshjem
for en gutt med CP da vi bodde på Ås,
forteller Mette Mari.
— Det var en veldig positiv opplevelse
hvor vi erfarte at vi fikk bety en forskjell
for gutten. Da vi flyttet til Rogaland ble vi
kontaktet av barnevernet. Her fortsatte vi
som besøkshjem for tre søsken hver tredje helg i ca 5 år. Moren var en ressurssterk dame som hadde ansvaret alene for
barna. I perioder ble dette ansvaret litt
for tøft og hun trengte avlastning for å
unngå å møte veggen. Dette var utrolig
modig og klokt gjort av moren.
— Det var på slutten av denne perioden at vi forstod at det gikk an å bli
skikkelig glad i andre sine barn, skyter
Morten inn.
— Vi hadde lyst til å ha barn, siden vi
begge hadde erfaring med arbeid blant
barn, og trivdes godt med dem. Men
ingen skal ta imot et fosterbarn for å være
grei. De trenger å være ønsket. Er det
noen som «senser» om de er ønsket eller
ei, så er det barn som har hatt det utrygt,
sier Mette Mari.

Mette Mari Lunde Ruud (50)
og Morten Ruud (55)
nYrke/Utdannelse: Barnevernspedagog
/ Ingeniør i medisinsk teknikk
nSiv.status: Gift med hverandre
nBosted: Kvernaland
nAktuelle som: Fosterforeldre
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Mette Mari og Morten forteller videre
at de valgte vekk å få egne barn i denne
perioden pga utprøving av medisiner
for Mette Mari som har en veldig sjelden
giktsykdom. Det ble derfor naturlig for
dem å melde sin interesse som fosterfamilie. Barnevernet gjør alltid et grundig
intervju både når en skal bli besøkshjem
eller fosterhjem. Godkjenningsprosessen
er omfattende, men den oppleves helt
naturlig.
— Det er ikke noe å være redd for, det
er nemlig ganske logiske spørsmål. For
dem er det jo viktig å få nok informasjon
til å være sikre på at et barn får det trygt
i fosterhjemmet. Det vi kanskje var aller
mest spente på var hvordan barnevernet
reagerte på at vi ville bli fosterhjem, vi
som begge er bevegelseshemmede, forteller Mette Mari.
Morten nikker. Han fikk amputert
det ene beinet som 14 åring på grunn av
kreft, og bruker i hovedsak krykker selv
om han også har protese.

— Det som var litt artig var jo at
barnevernet fort så mulighetene mer enn
begrensningene med vår bevegelseshemming, smiler Mette Mari .
Flere av de som kjenner paret vet at de
er løsningsorienterte, kreative og romslige, noe Morten sammenfatter ganske
enkelt:
— Det som kommer, det kommer. Vi
bruker ikke mye energi på det som vi
ikke kan endre. Som fosterforeldre lærer
du at det er mange veier som fører til
Rom – det finnes nemlig mange ulike
løsninger.
— Gikk det lang tid fra dere ble godkjent
som fosterfamilie, til barnet kom?
— Det gikk et par måneder. Vi fikk
noen forespørsler, men vi kjente at dette
trodde vi ikke ville fungere, så vi sa nei.
Og det er lov, sier Mette Mari mens hun
fortsetter ivrig: Dette må folk som har
lyst å bli fosterforeldre vite. Barnet skal jo
bo der lenge, og da må kjemien fungere.
— Morten fortsetter: Da vårt første
fosterbarn kom, fikk jeg en telefon på
morgenen kl 8.55, og kl 16.30 stod det en
7 åring klar til å flytte inn hos oss.
— Dere fikk etter hvert eget barn. Hva
tenker dere om det å være fosterforeldre og ha
egne barn?
— Har man barn fra før, er det viktig at
de tas med i prosessen om å bli fosterhjem, sier Morten. Det er nemlig mye
som både biologiske barn og fosterbarn
må tåle, blant annet når det gjelder
forskjellsbehandling. De fleste fosterbarn
har en tøff bagasje og flytting er som
regel alltid et traume,
selv om det innebærer
flytting til en langt
tryggere hverdag.
Mette Mari utdyper:
— Det er faktisk
viktig å våge å forskjellsbehandle. At alt
må være likt er ikke
alltid god omsorg eller
rettferdig. Fosterbarn
kan i perioder dessverre gå litt for mye foran
egne biologiske barn,
og dette må man være
obs på.

Mette Mari og Morten forteller videre om
at det innimellom har vært smertefullt å
se at egne barn i perioder betaler en pris
som fostersøsken, samtidig som de er tydelige på at de samtidig får en uvurderlig
positiv ballast i livet.
— Som fosterforeldre er det viktig å
være ærlige. Mette Mari prater engasjert
videre: Ærlige i det smertefulle både
overfor egne barn og fosterbarn. Barnevernet anbefaler at egne barn er eldre enn
fosterbarna. For vår del ble dette annerledes. Det har fungert bra, men vi ser
nok i ettertid at det er visdom i det som
barnevernet sier.
— Hva har vært en av de største gledene med
å være fosterforeldre?
— Første gang fosterbarnet kom
løpende til MEG når han ble redd. At jeg
ble valgt! Da vet du at de er i ferd med å
knytte seg til deg.
Morten smiler, en smule blank i øynene.
— De fantastiske øyeblikkene når du
får blikkontakt, et smil eller en klem fra
et barn som bevisst har holdt deg på
avstand. Det er sterkt. Vi har lært utrolig
mye om oss selv, om det å anerkjenne
barn som de er og om det å jobbe for
samhold. Alle barn trenger en trygg
havn. Det er naturlig for dem. Men det
er ikke naturlig for barn som har vært
konstant redde i mange år, og ofte før de
hadde språk til å sette ord på ting eller si
ifra, sier Mette Mari tydelig berørt.
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— Hva har vært en av de største utfordringene?
Morten forteller at for han var det
verst å oppleve at fosterbarnet ble flyttet
tilbake til biologiske foreldre, samtidig
som de visste at dette var galt. Avmaktsfølelsen og sviket overfor fosterbarnet
var smertefullt.
— Vi hadde ingen innflytelse!
For Mette Mari har utfordringen vært å
kjenne seg helt tom, samtidig som hun
har visst at fosterbarnet har trengt henne
så enormt. Til egne barn kan en ofte si:
Vent litt! Men relasjonsskadde barn tåler
ofte ikke å få en slik utsettelse.
— Det å være fosterforeldre er en 24/7
jobb, sier Morten. Man kan ikke bare gå
hjem, og det kan være tøft i perioder. Det
som er viktig er å finne veier ut av det
vanskelige. Her blir det avgjørende med
profesjonell hjelp og veiledning, men
også egen styrke, kreativitet og romslighet er viktig.
— Ser dere i ettertid at det var noe dere ville
gjort annerledes?
— Det jeg er overbevist om at vi har
gjort rett, er å snakke om utfordringene
som fosterbarnet har. Vår erfaring er
dessverre den at mange i det offentlige
som for eksempel skole og barnehage,
aksepterer mye mer fysiske skader, mens
psykiske, emosjonelle og sosiale problemer dysses ned og gjemmes bort.
Mette Mari gestikulerer i vei og snakker ivrig. Det er tydelig at dette engasjerer.
— Det vi også har gjort rett er at vi har
vågd å ta inn over oss noe av det utrolig
vanskelige som fosterbarna har opplevd
og hatt med seg i bagasjen. Vi har bekreftet det og det har nok hjulpet både barna
og oss.
— Det sies så lett at en god barndom er
viktig for barn, men det aksepteres ikke
på samme måte at en vond barndom

skader, sier Morten tankefullt.
— Tillit er en forutsetning for læring.
Fosterbarn bærer ofte på en grunnleggende mistillit, men de klarer ikke å sette
ord på det. Derfor blir uroen og redselen
så synlig. Det jeg ville gjort annerledes,
for å komme tilbake til spørsmålet, var at
vi kjappere skulle tatt imot veiledning og
opplæring fra barnevernet. Vår erfaring
er at de har god ekspertise og har mye
å tilby, men jeg visste rett og slett ikke i
begynnelsen at jeg trang det. Mette Mari
ser tankefull ut.

«

– Vi er utrolig glad i
fosterbarna våre, og
har masse kontakt
med dem selv om de
nå har flyttet ut.

— Videre ville jeg vært mye tøffere på
fosterbarnets vegne, og stå for det jeg
mente var det beste for barnet, selv om
fagfolk mente noe annet.

Når livet innimellom blir tøft, slik det
som regel blir for oss alle, hva har da
vært viktig?
— Jeg har lært av min mann å prioritere det som er viktigst for at jeg skal bli
ivaretatt. Musikk betyr mye. Så er det
viktig å ivareta nærheten oss ektefeller
imellom og ha noen å prate med. For
meg er også troen viktig, jeg har funnet
mye styrke og hjelp i bønn og i vissheten om at andre ber for oss. Jeg går i et
husfellesskap i menigheten og de om er
med der har vært gode støttespillere og
forbedere.
For Morten har det å ha noen å snakke
med vært viktig, og det å gjøre noe praktisk og konkret.
— Jeg har i løpet av disse 20 årene
bygd kajakk, modellfly og puslet puslespill. Jeg har også opplevd støtte i husfellesskapet, selv om jeg er en «hedning»,
sier Morten. En menighet
bør absloutt gi rom for
hedninger, og det syns
jeg ikke menigheten her
har hatt problemer med å
gjøre heller.
— Hvis noen har lyst å bli
fosterhjem eller besøkshjem,
skulle noe mer vært sagt?
— Ikke tenk at en ikke
vet nok på forhånd, og at
en ikke har alle svarene.
Kunnskap og informasjon får en underveis.
— Ta kontakt med Bufetat eller lokalt barne-
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vernskontor
— Gå på åpne informasjonsmøter i regi
av Bufetat. Det er helt uforpliktende.
— Snakk med fosterforeldre
— Ta et PRIDE kurs selv om dere ikke
har bestemt dere endelig (se faktaboks).
Det gir et utrolig godt grunnlag for å ta
en endelig beslutning, som dere må være
enige om.
— Sier dere ja er det viktig å ha en samarbeidsinnstilling. Dere må være villige til
å slippe folk innpå dere, og dere må tåle
at flere har greie på hva som er viktig for
fosterbarnet.
Mette Mari og Morten nikker samstemt.
Så er det en viktig ting til som må med
Mette Mari smiler:
— Vi er utrolig glad i fosterbarna våre,
og har masse kontakt med dem selv om
de nå har flyttet ut.
Tekst: Helga Fykse
Foto: Steinar Barmen

Generelle krav til fosterhjem
Viktigst av alt: Åpne hjemmet sitt for
et barn som en ønsker å kunne bety en
forskjell for!
I tillegg:
nGod vandel / fremvise politiattest
nStabil livssituasjon
nAlminnelig god helse
nKunne samarbeide med
barneverntjenesten, tilsynsfører,
veileder, foreldre, hjelpeapparat
nHa en økonomi i balanse, bolig og
sosialt nettverk som gir barn rom for
livsutfoldelse.
nGjennomført PRIDE kurs
PRIDE kurs (Parent Resources
for Information, Development, and
Education)
nEt opplæringsprogram som gir deg
mulighet til å vurdere om det å være
fosterhjem er noe for deg.
Noe for deg?
Ring Bufetat på 466 19 700 eller send
en epost til fosterhjem-stavanger@
bufetat.no for mer informasjon. Alle
henvendelser er helt uforpliktende.
Les mer på www.fosterhjem.no

Og så har han berre sjuårig folkeskule ...
Jærbuen har skapt store ting
endå til om han – eller ho
– berre har sju år bak seg på
folkeskulen. Flinke og flittige
jærbuar har fått mykje til,
også med berre sjuårig
folkeskule.

samfunns- og kulturopen folkeskule. Ein
tidlegare kyrkjeminister frå Høgre, Nils
Hertzberg, argumenterte med at på same
måten som samfunnet ikkje let eit barn
omkoma av lekamleg naud, like lite
kunne det la eit barn koma bort åndeleg.
Han meinte at ein måtte vera forsiktig
med å «løse de Bånd, som har bundet
Kirke og Skole sammen».

Gründeren Inge Brigt Aarbakke inngår i
denne tradisjonen om å klara seg med lite
teoretisk skulegang. Han gjekk rett nok
på skulen etter den sjuårige folkeskulen
si tid, men kom seg snart over i praktisk,
yrkesretta utdanning etter grunnskulen.
Han har fortalt at på skulen likte han
ikkje lekser og ville «heller arbeida med
praktiske ting heime». Skuletida opplevde han som einsformig, «det same
time etter time, dag etter dag». Han møtte
likevel kvar dag fram ein time før skulen
starta for å spela fotball med kameratane
sine – det var «gildt».

Skulehuset på Øksnavad
På Øksnevad vidaregåande skule står det
no eit gamalt skulehus som er flytta dit
frå ein av Øksnavad-gardane. Det gamle
skulebygget er bygd i 1865 og fungerte
som lokale for den nye folkeskulen frå
1889 like fram til 1922 då det til avløysing
kom nytt skulebygg på Engelsvoll.

125 år
I år er det 125 år sidan folkeskulen blei
til. I 1889 kom det folkeskulelovar for
både by og land. Alle born i heile landet
fekk med dette lik rett til skulegang frå
dei var sju år. Ideen bak folkeskulen var
å skapa ei felles skuleordning for alle
befolkningsgrupper heilt fram til elevane
var ferdige med folkeskulen, 14 år gamle.
Kristen eller borgarleg?
I dag er trusopplæringa løfta ut av skulen
og lagt på kyrkja. Kristendomsfaget av
det gamle slaget er borte, sjølv om RLE
orienterer elevane breitt om religion,
livssyn og etikk.

Skulehuset på Øksnavad viser kva
fysiske rammer og vilkår folkeskulen
lenge hadde. I våre augo står slike
skulebygg frå tidlegare tider fram som
små og gjerne også gamaldagse, men
undervisninga kunne halda høg kvalitet.
Folkeskulelovane sette strenge krav til
standard og mål for den sjuårige utdanninga.
Den gamle skulestova på Øksnavad blei
brukt til bedehus for både Orstad og
Øksnavad etter at tida som skulebygg
var over. Frå den tida skulen var blitt
bedehus, fortel Lars Brunes frå ca. 1949:
«I 8-10 årsalderen var eg med mor mi på

juletrefest der
eit par gonger.
Det var ei av
dei store
opplevingane
som me ungar
hadde ved
juletider.

Tekst: Nils Olav Østrem

For å få plass til ringen rundt treet, så
måtte me gå gjennom tre rom av huset.
Det var salen, kjøkkenet og gangen.
Sundagsskule var der også i mange år på
bedehuset på Øksnavad. I 1960-åra fekk
Orstad-folka kjøpa bedehuset Salem på
Ganddal. Dette blei flytta til Orstad. No
er det tilhaldsstad for motorsykkelgjengen Holy Riders. Gamleskulen blei
ståande ubrukt og til nedfalls i mange
år.»

Kjelder og litteratur:
Skolehistorisk årbok for Rogaland 2010.
Artikkel av N. Hertzberg 1888.
Førearbeid til folkeskulelovane
og diverse leksikonartiklar.

I lovane om folkeskulen frå 1889 var
spørsmålet heilt sentralt om kva plass
kristendomen skulle ha i føremålet for
skulen. Føremålsdebatten var alt den
gongen sterk om dette ville føra til ein
folkeskule utan klar forankring i kristendomen. Den formålsparagrafen skulelovane frå 1889 til slutt fekk, sa at folkeskulen både skulle verka med til å gi borna
kristeleg «Opdragelse» og til å dela med
dei den allmenne danninga som bør vera
felles for alle samfunnsmedlemer.
Strid om skulen
Sjølv om Stortinget kom fram til at
folkeskulen skulle vera både borgarleg
og kristeleg, stod det politisk strid om
dette. Statsminister og Venstre-mann
Johannes Steen, som også var rektor på
Kongsgård i Stavanger, ville ha ein

Øksnavad skule teikna av Johannes Dale; malaren på Klepp stasjon i si tid.
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ODDNYSSTREK

PUSTELITEN
ROMGRUPPE TOK ANSVAR

MORGAN
FJELDE
sokneprest
i Frøyland
og Orstad
kyrkjelyd

Raushet
Dersom det er en egenskap vi mennesker setter
pris på hos andre, så er det raushet. En raushet
som tåler oss, med alt vi er. En raushet som deler
gode ord når vi trenger det. En raushet som har tid
når jeg trenger noen. En raushet som deler av sin
overflod.
Raushet er lett å sette pris på hos andre. Men har
vi en raushet som andre setter pris på? Er ordet
raushet et ord som beskriver deg? Bruker andre
det ordet om deg?
Årets TV aksjon står snart for døren. Jeg har
mange ganger vært med som bøssebærer. Noen
ganger går jeg takknemlig fra dørene. Da har jeg
blitt møtt av mennesker som gav mye. Kanskje
500 eller 1000 kroner eller enda mer. Møte med
rause mennesker skaper ofte takknemlighet hos
oss andre. Ikke er det bare bøssebæreren som blir
takknemlig, men tenk for en forskjell for de som får
hjelp.

Tenk om området Frøyland og Orstad plutselig
tok et krafttak. Delte raust av sin overflod til
mennesker som trenger det (mye mer enn oss….).
Mange kan kjøpe klær for ganske mange hundreog tusenlapper uten at en tenker så mye over
det. Tenk om vi i raushet gir tilsvarende beløp.
Til mennesker som ofte må bruke store deler av
sin dag på å finne rent vann. Til mennesker som
kan gå på skole i stedet for å måtte lete etter
vann. Til mennesker som får god helse i stedet for
sykdommer relatert til dårlig vann….. Da vi lever
i verdens rikeste land, har vi mulighet til å leve
ekstra raust!
Ta raust imot årets bøssebærere den 19 oktober!
Din raushet kan bety en stor forskjell.

Raushet er lett
å sette pris
på hos andre.
Men har vi en
raushet som
andre setter
pris på?

Illustrasjon: Oddny Hetland
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Jungeldy

FRØYLANDORSTAD KRIK
Orstadhuset, kvar
søndag kl 20.1521.30. Frå 8. klasse
og oppover.
Kontakt:
Philip Arthur Nessa
Sæther, 406 27 651

HUSKIRKER OG
INTERESSE/
TJENESTEGRUPPER FOR
UNGDOM
Dei ulike gruppene
møtes på forskjellige ukedager.
For 8. klasse og
oppover
Kontakt: Ungdomspastor Elisa
Malde, 454 60 727,
ungdomspastor@
fok.no

JUNGELDANSEGJENGEN og
GRUPPEN SOLI
AGAPAO
DEO GLORIA
Kvar Gudstjeneste
For alle som er gira
frå ca 11-12.
på dans til Guds
MINIJUNGELære
GJENGEN
I kyrkja kvar manFor 0-2 år – oppdag kl 19.30-21.
legg/ lekerom i fylgje Fra 8. klasse og
med foresatt.
oppover
MIDIJUNGELKontakt:
GJENGEN
Camilla Kleiveland,
For 3-5 år
404 55 276
JUNGELGJENGEN
For 1. -4. klasse
AGAPAO
For 5. - 7. klasse
Kontakt:
Martha Nordbø
(vikar barnepastor),
470 79 915, barnepastor @fok.no

BABYSANG
For dei aller minste, 0-1år, i Frøyland og
Orstad kyrkje. Annankvar tirsdag kl.11
(oddetallsveker). Rullerande inntak.
Se www.fok.no – Babysang for
dato
er
Kontakt: Elin Grastveit Houghton 995 69
070
eller Martha Nordbø (vikar barnepastor)
470 79 915

SOULCHILDREN
For 5. trinn og oppover. Øver annankva
r
tysdag oddetalsveker i kyrkja
kl 19:00-20:00
Kontakt : Astrid Judith Møller 482 13 806

SAFARI
Et musikk-tilbud i Frøyland og Orstad kyrk
je
for heile familien med sang, leik, kafe og
gratis kveldsmat.
Vi møtes annankvar tirsdag i oddetalsv
eker
kl 17.30 – 18.30.
SAFARILeik: 1-3 år.
SAFARIGospel 4 år4.klasse
SAFARIkafé med aviser, kaffe og te
for
dei vaksne som ventar kl 18.00 -19.00
Gratis kveldsmat fra kl 18.15
-19.
00
Alle aktivitetar er opne for alle barn alein
e
eller i fylgje med foreldre, besteforeldre
eller andre vaksne.
Kontakt : Anna Christina Sørland
918 11 909,
E-mail: anna-christina@kleppnett.no

SØNDAG MANDAG TIRSDAG

MAXIKLUBBEN
For 5. -7. kl. onsdag kl. 18-19.15 (partallsveker). Frøyland forsamlingshus
Kontakt: Kari Haaland: 990 46 904

FOKUS
r.
For 8. klasse og oppove
I kyrkja annenkvar
fredagskveld kl 20-23
(oddetalsveker før jul ,
partallsveker etter jul).
Sjå datoer og meir info
på www.fokusweb.no
Kontakt: Ungdomspastor
7,
Elisa Malde, 454 60 72
ungdomspastor@fok.no

F2
For 5.-7. klasse.
I kyrkja på fredager
19.00 - 21.00
5/9; 19/9; 17/10; 31/10;
14/11; 28/11, 12/12
For meir info se
www.fok.no

FREDAG

HOBBYGRUPPE
(Oppstart etter jul)
For 4. - 7. kl på Orstad
skule kl 17.30-19.00.
Annankvar torsdag (
partallsveker)
Kontakt : Øyvind Tynning 970 34 576

ORSTAD S-KLUBB
For 1. -3. klasse. Kl
17.30-18.30 i kyrkja.
Annankvar torsdag
(oddetalsveker før jul,
partallsveker etter jul)
Kontakt: Bjørg Nese –
909 87 309

TORSDAG

SNØKLOKKA BARNELAG
For 4 år til 4. klasse kl 17-18 (oddetalsveker) på Frøyland forsamlingshus.
Kontakt: Berit Lende: 913 59 136

KLATREMUS
For barn i alderen 0-6 år i følge med
vaksne kl 10-12 (partallsveker) på
Frøyland forsamlingshus.
Kontakt: Berit Lende 913 59 136 og
Kristin B. Dahlstrøm 936 76 733

FRØYLAND / ORSTAD
KFUK-KFUM SPEIDARAR
Tur, kanopadling, pionering, bålmat,
førstehjelp m.m.
Orstad speiderhus (Ligger v. BMX - og
bueskytterbanen på Orstad).
Oppdager: 2.-3. klasse Onsdag kl 17.15-18.15
Stifinner: 4.-5. klasse Onsdag kl. 18.30-20.00
Vandrer: Fra 6. klasse og opp Onsdag kl. 18.30-20.00
Kontakt: Morten B. Anda 926 82 423
Kell K Jacobsen 997 00 569
Sjekk ut www.fo-speidar.com
E-mail: fo.speidar@gmail.com

ONSDAG
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Gul sol som varmer,
gule blad som lyser, gul
ballong som gleder – gult
er kult og gult lyser opp
her jeg flyr rundt i skogen
:). Jeg vil dele alt det gule
med en annen! Kanskje med
kråka som jeg er litt redd, men
som gjerne trenger noe gult og fint!
Hun kan jo få låne den gule ballongen min? Så kan vi fly forbi
kirken på Hallovenn – gule og
kule - og glede alle barna
som er der! Jeg tror Jesus er gul. Han sa jo at
vi skal elske vår neste
som oss selv. Markus
12,31. Og «nesten» vår,
det er alle det, både
de vi liker og de vi ikke
liker. Jeg har lyst å bli
litt gul!
ret

for barn og unge

NAPPUT

Orstad kirkering
Orstad kirkering har eksistert i omkring 30
år. Dette har vært et viktig fellesskap for
mange damer på Orstad og de har bidratt
med betydelige midler til Frøyland og
Orstad kyrkje. Den årlige basaren har vært
en vesentlig inntektskilde, og i løpet av de
siste 15 årene har kirkeringen bidratt med

Tlf: 52 97 31 50
Besøksadr.: Orstadbakken 33
Postadr.: Boks 43, 4356 Kvernaland
Epost-adresse: dagligleder@fok.no
Kontonummer: 3290.07.79088
Gjevarteneste kyrkjelyd: 3290.60.44179
Gjevarteneste kyrkjebygg: 3325.25.09270
Kontortid: Tysdag kl. 09.00-15.00,
Onsdag 12.00-15.00
torsdag–fredag kl. 09.00-15.00

29. juni
Ida Almås Gustafsson,
Thomas Orstad,
Mille Haugstad Sandsmark,
Jakob Gabrielsen,
Matteus Berget

Dagleg leiar

Ingunn Matre, dagligleder@fok.no
tlf. 52 97 31 50 (928 05 942)
Sokneprest

Morgan Fjelde, sokneprest@fok.no
tlf. 51 97 31 51 (489 97 108)

ca 1,15 millioner kroner, noe som omtrent
tilsvarer kostnadene til utsmykning.
Basaren i 2012 blir nok den siste i regi av
disse driftige damene som etter hvert er
blitt godt voksne, men fellesskapet dem
imellom vil leve videre.

Døypte

Vikar for barnepastor

Martha Nordbø, barnepastor@fok.no
tlf: 52 97 31 55 (470 79 915)

03. august
Liva Grude Vanhove,
Thea Goa Baashus,
Lotte Mathilde Sandvik,
Aurora Løland		

Medarbeider barnearbeid

Hilde Grønning, barnearbeider@fok.no
tlf: 52 97 31 57

24. august
Andreas Hermansen Voilestøl,
Thelma Støve Øgreid,
Pernille Opstad Grødem,
Matheo Hermansen
21. september
Emilie Nesvik Finnesand,
Fillip Lund,
Saga Mossige Lønne,
Kristoffer Salte,
Halvard Lende Sandve,
Vilde Østensen Garpestad,
Anna Elina Segar Aksdal

Prosjekt «Ukraina» 2014
Nå utvikles leirplassen!
Første september var det samlet inn 165.300 kr. Målet for 2014 er 220.000 kr.
House of Mercy som er en stiftelse som
menigheten støtter i Ukraina disponerer
et flott område på 35 mål hvor de nå
etablerer et leirsted for å samle barn og
unge. Lokale ledere i House of Mercy er
meget engasjerte for å få fullført dette
prosjektet. En av grunnene til dette er
situasjonen i Ukraina hvor myndighetene har mistet mange leirsteder som har
vært brukt i statlig regi til rekreasjon for
foreldreløse barn mv. Dette har medført

at lokale myndigheter og menigheter
i området er meget positive til House
of Mercy sine planer om å etablere en
slik leirplass. Leirstedet kan da brukes i
House of Mercy sitt arbeid og samtidig
bidra til å dekke et større behov for området. En fantastisk mulighet !! Prosjektet
vil bli utviklet i flere trinn. Leirstedet kan
kanskje allerede i 2015, etter opparbeidelse av vei, vann, strøm og sanitæranlegg,
tas i bruk til leirer med hjelp av telt osv.

Håper alle i menigheten er med og støtter
dette prosjektet videre.
I tillegg ble det samlet inn 43.000 kr til
aktuell nødhjelp i april og mai.
Klesinnsamling:
Vi fortsetter i høst å ta imot klær til fattige i Ukraina i underetasjen i kirka. Fast
tidspunkt for innsamling er onsdager,
fra kl 19 – 20, med oppstart 15 oktober.
Kontaktpersoner er Jofrid Roaldsnes
(45405977) og Gunn Lyster Åtland
(91544748). 50 kr pr sekk til fraktkostnader
.
Sortering av klær kommer til å foregå
på dagtid onsdager. Dersom du ønsker
å være med på dette kan du ta kontakt
med Gunn Lyster Åtland ( 91544748)
Tekst: Fra FOK sin styringsgruppe i
Ukraina-prosjektet

Økonomi – og driftsleder (kontakt for
utleige)

Geir Ådne Vestvik, driftsleder@fok.no
tlf. 52 97 31 54 (928 56 689)
Ungdomspastor:

Elisa Helgøy Malde, ungdomspastor@fok.no
tlf: 52 97 31 52 (454 60 727)
Frivillig medarbeider

Joseph Baby, jam3327@gmail.com
Diakon

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

Jon Lende (leiar), Tor Arne Laland, Helga
Fykse (permisjon), Sigve Klakegg. Astrid
Judith Møller. Ragnhild Helene Vaage, Karl
Inge Lygre (permisjon ut 2014), Helen Hetland
Mori (1. vara), Venke Ueland (2. vara), samt
sokneprest Morgan Fjelde.

pust

Vigde

14. juni
Robin Kallestad og Inger
Marie Mjøs

12. juli
Anne Lise Aga og Bjørn Roger
Sakseid

21. juni
Nils Ødegård og Patricia
Catillho

9. august
Per Egil Vedø og Irene Ulve
Sæter

28. juni
Tone Helen Haugland og
Ingve Halleraker

13. september
Anette Sivertsen Ingebrigtsen
og Andreas Ingebrigtsen

5. juli
Elise Knutsen og Jan Erik
Kluge

20. september
Anna Irene Ueland og Henrik
Jortveit

Linda Trondsen og Åsulv
Digernes

nr 3 2014

Forsidefoto: Steinar Barmen
Redaksjonskomite: Asbjørn Ueland (ansv.

redaktør), Helga Fykse, Steinar Barmen og Ingrid
Nese Veen.
Bidrag?

Har du kunngjøringer, tips til reportasjar eller
reaksjonar på noko du har lese i Pust, ta kontakt
med ein i redaksjonskomiteen eller på
dagligleder@fok.no.
Neste nummer: Kjem i november
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KYRKJELYDENS VISJON
Vi vil sjå menneske kome til tru på Jesus
og bli frimodige etterfylgjarar

14.10 kl. 19.30
Åpen klubbkveld med foredrag ved
Sven Egil Omdahl. «Revner Europa»

Returadresse:
Returadresse:
Frøyland og
og Orstad
Orstad kyrkjelyd
kyrkjelyd
Frøyland
Boks 43,
43, 4356
4356 KVERNALAND
KVERNALAND
Boks

15.10 kl. 19.30
Konsert med Solveig Leithaug
Gjest: Kari Julianna Henderson

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje
n Søndag 12. oktober
kl. 20.00 Kveldsgudsteneste,
Nattverd

Arr: Frøyland og Orstad Y’s men

Arr: Evlogia Lyd

18.10 kl. 19.30
Konsert med Bodil V Arnesen og
Paal A Grinderud

31.10 HalloVenn tom 4. trinn
17.30-19.00 / F2-HalloVenn 5-7.
trinn 19.00-21.00

n Søndag 19. oktober
kl. 10.30 Gudsteneste, Dåp
n Søndag 26. oktober
kl. 10.30 Gudsteneste, Nattverd
n Søndag 9. november
kl. 10.30 Gudsteneste, 4 års bok
n Søndag 16. november
kl. 10.30 Gudsteneste, Dåp
n Søndag 23. november
kl. 10.30 Gudsteneste, Nattverd
n Søndag 7. desember
kl. 10.30 Gudsteneste

Arr: Stiftelsen

Thea Sofie fra MgpJr 2014 kommer

26.10 kl. 19.30
Konsert med Country Lights
Gjest: Silje Sandanger
Arr. Country Lights

25.11 kl. 21.00
Julekonsert med Stavanger Gospel
Company
Arr: Stavanger Gospel Company

01.11 kl. 19.30
Konsert med Roland Utbult
Arr: Korall

09.12 kl. 19.30
Julekonsert med Garness
Arr: Stiftelsen

16.11 kl. 19.30
Møte med Egil Svartdahl
Arr: Frøyland og Orstad kyrkjelyd

18.12 kl. 19.00
Julekonsert med Marianne Juvik
Sæbø og
Klepp Mannskor
Arr: Marianne Juvik Sæbø

n Søndag 14. desember
kl. 10.30 Gudsteneste, Dåp
n Søndag 24. desember
kl. 14.15 Gudsteneste
kl. 15.30 Gudsteneste
kl. 16.30 Gudsteneste
n Søndag 25. desember
kl. 12.00 Gudsteneste, Nattverd

Sjekk www.fok.no for oppdatert informasjon eller følg oss på facebook

16

Menighetsbladet Pust

nr 3 2014

Menighetsbladet Pust

nr 3 2014

17

