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NYTT FRA MENIGHETEN
Ny passasjertelling på Jærbanen i mars
I uke 13 – mandag, tirsdag og torsdag – blir det ny passasjertelling på
Jærbanen. Dette er en stor dugnadsjobb for NSB som styres av Frøyland og
Orstad Y’s Men Club (les mer side 13).
Alle klubbene i Sør-Rogaland stiller med
tellere. På det meste var der 32 tellere på

togene samtidig i høst, og cirka120 navn
står på dugnadslisten. De som var med
fra menigheten, kjørte inn rundt 30.000
kroner netto til Stiftelsen Frøyland og
Orstad kyrkje.
Kan du være med i 2012, ta kontakt
med Njaal Fykse på tlf. 900 25 984.

– Å le er
befriende

Astrid

Astrid Berntsen måtte se stillingen
hun søkte. Hun beskriver seg som u
2. januar 2012 er hun på plass som ny daglig
leder i Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Bømloværingen Astrid Berntsen forteller at hun liker
å jobbe, at hun må bare få ting gjort.
Hun setter seg godt til rette i foajeen i kirken.
– Det at jeg er utålmodig er både på godt
og vondt. Jeg ser jo at det kan gå ut over
både meg selv og dem rundt meg, men det
er viktig for meg at det ikke bare blir ord, men
handling, sier 60-åringen som bor i Opalveien
på Frøyland.
– Jeg jobber jevnt og trutt, det blir ikke mye
dødtid i løpet av en uke. Og humoren – ja,
den må bare være med. Det er bare så utrolig
befriende å le sammen med folk. Jeg syns
det er trist hvis det ikke er rom for humor og
latter. Da blir det hele lett altfor høytidelig.
Astrid forteller at hun fryder seg på turer langs
sjøen og i fjellet.
– Ellers er det utrolig verdifullt å være i samspill med barn, enten det er egne barnebarn
eller barn jeg møter gjennom jobben gjennom
prosjektet «Barn som har to adresser».
Opprørt av fattigdom: – Og motsatt,
hva opprører deg?
– Urettferdighet opprører meg. Det å være i
slummen på Filippinene hvor barna er vannstelt og mangler det meste – det opprører.
Astrid har vært flere ganger på Filippinene
hvor hun har engasjert seg i Mama Childrens
Center Norway. Et TV-program i 1996 om
Rachel Trovi ble avgjørende for dette engasjementet.

– Bortsett fra å finne din kjære og det å få
barn og barnebarn – hva har vært det mest
fantastiske du har opplevd?
– Det må være årene på Øystese gymnas.
Det er tre år som har satt sine spor for resten
av livet. Der hadde vi et fantastisk kristent
fellesskap og utviklet utrolig gode og varige
vennskap.
– Hva har vært det mest ufordrende?
Astrid tenker seg om før hun begynner å
snakke om siste rektorperiode hvor hun kom

2

Menighetsbladet Pust

nr 4 2011

MED EGNEORD
Får Nytestamentet i mars

Husk loppemarkedet

Utdelingen av nytestamente
til femteklassingene på
Orstad og Frøyland er i år blitt
utsatt fra høsten til våren. Det
skjer på fredagsklubben F2
16. mars. Første F2-kveld Nere i
kirka er for øvrig 20. januar.

24. mars 2012 er der nytt loppemarked, og denne gangen satser
stiftelsen enda større. Forbered gjerne
dersom du har gjenstander som
kan leveres. Allerede nå tar
Årstein Orstad imot. Ring og avtal
på tlf. 90556179.

n som daglig leder i menigheten utlyst to ganger før
m utålmodig, arbeidssom og humoristisk.

n Astrid Berntsen
nAlder: 60 år
nSivil status: Gift med Per Sigurd
– kjærester siden ungdomsskolen!
nMor til: 3 barn i alderen 25-36 år
nBestemor til: 4 flotte barn i alderen 2-11 år
nUtdannelse: adjunkt, administrasjon og ledelse, veiledning ++
nAktuell som: Ny daglig leder i
Frøyland og Orstad kyrkjelyd.

i kontakt med noen barn som hadde
det veldig vanskelig, Begrepet ”psykisk
helse” fikk plutselig ansikter – barneansikter.
– Det var utfordrende og tøft.
– Du nevnte ikke husbrannen som dere
opplevde i 1993 som det mest utfordrende – hvorfor ikke?
– Det var absolutt utfordrende. Plutselig
var vi i et ingenmannsland og hadde alt
det vi eide i plastikkposer. Mye ble reddet, men huset ble totalskadd, så vi fikk
absolutt erfare det å være uten materielle ting. Men alt vi trodde var viktig, var
plutselig ikke så viktig. Ingen ble skadet
og det var jo det aller viktigste.
BER OVER ALT: – Hva betyr troen din

for deg?
– Den har bare betydd mer og mer.
Astrid forteller at hun tok et valg om å
være kristen da hun var konfirmant.
– Jeg kjenner at jeg bare må ha tid
sammen med Jesus – om det er hjemme
i stuen, på turer, eller når jeg er ute og
kjører. Jeg ber og snakker mye med
ham.
Ifølge Astrid involveres Jesus i alt. I møter hun gruer seg for, eller bekymring for
været når nytt tak skal legges på hytta
midt på vinteren.
– Vet du, sola skinte helt til Per Sigurd

Gulp og Jesus
I skrivende stund er det to uker
til termin. Når som helst kan jeg føde!
Vi skal få en sønn, og på siste
ultralyd fikk vi se håret som bølget
i fostervannet. For en opplevelse å
være gravid! Så merkelig at kroppen
min er skapt til å bære fram et barn
– at den er designet slik at organer
flytter seg for å gi plass til en som
vokser!
At han spiser av det jeg spiser.
At det i det hele tatt er mulig å ha
en person inni magen til en annen
person!
Å være gravid har gitt meg et

var ferdig. Da satte det
inn med snø og hagl!
Det blir også mye bønn ved sykdom og
vanskelige situasjoner. Jeg syns det er
vanskelig å forstå når svaret blir «vent!»
eller «nei» fra Gud når jeg ber. Men det
er godt å ha en trygghet i at Gud ser
lengre enn meg.
– Hvorfor søkte du stillingen som daglig
leder i Frøyland og Orstad kyrkjelyd?
– Jeg leste i avisen at Bjarne hadde fått
ny jobb, og da startet vel en prosess.
Den tok litt tid for min del, så stillingen
måtte lyses ut to ganger før jeg søkte.
IKKE SEG SELV NOK: – Hva drømmer

du om for menigheten?
– At menigheten skal få bety en forskjell
for alle dem som ikke går i kirken hver
søndag, og at de som er engasjert i kirken ikke blir seg selv nok, men at vi ser
hverandre; både barn, unge, folk midt i
livet og eldre. Kirken må ikke bare bli et
bygg på toppen av Orstad bakken, men
den må bli en levende organisme.

Tekst: Helga Fykse
Foto: Sigurd Svela

nytt syn på Maria. Hun bar fram
Jesus i disse tider. Jeg har alltid
opphøyet henne som noe guddommelig – hun bar tross alt Gud fram
til jorden! Likevel, når jeg tenker på
min egen graviditet – med alle rare
cravings, kjennskap til ekle ting om
kroppen, gleder og bekymringer...
Det gjør at jeg kommer på hva Gud
faktisk gjorde.
Han ble menneske - på alle måter.
Med gulp og tiss og bæsj og søvn
og gråt og smil og latter og sorg og
kjærlighet og glede og savn og absolutt alt vi mennesker går gjennom. Han har vært der. Han kjenner
oss. Han vet hva vi trenger. Og han
står klar til å gi oss det.
Altfor ofte fjerner jeg meg
fra Gud fordi han blir så altfor
annerledes enn meg. Han er så
hellig, jeg føler meg så altfor
menneskelig. Men Gud har
også erfart livet. Han vet
bedre enn noen andre hva
det vil si å være menneske
– og kan møte meg midt i
min verste time, når jeg
har gulp over hele
meg og i desperasjon tenker på å
kaste barnet mitt
ut vinduet. Så
hellig, og samtidig så menneskelig.
For en lettelse!
Så kan vi være
sammen likevel –
gulpen og Jesus og
meg.
Hurra for det!
SOLVEIG
KINDERVAAG
er barnepastor

Menighetsbladet Pust

nr 4 2011

3

PUSTEROM

SIGVE IMS
sokneprest
i Frøyland
og Orstad
kyrkjelyd

Bry oss!

Det skjer hvert år etter høstferien. Plutse-

lig er det så mørkt om morgenen at alle trenger
sykkellykt. Selvfølgelig mangler vi både batterier
og lykter. Så det hele blir en smule kavete. Far
i huset må skru, svette og lete etter batterier.

«

Vi kan ikke
gjøre noe viktigere enn å
komme hjem
med nattverden til en
som er alvorlig syk eller
døende.

Hvert år må jeg stille meg selv det samme
spørsmålet: Hvorfor har jeg ikke ordnet dette før?
Hvorfor vente til siste dagen med å ordne opp i
dette? Jeg har jo visst lenge at høstmørket kom –
det gjør det nemlig hver høst.
Presten i meg spør allikevel etter noen situasjoner der ting må ordnes i siste liten. Da jeg
var bygdeprest i utkant-Norge opplevde jeg det
regelmessig. Telefoner kom fra pårørende til
mennesker som opplevde alvorlig sykdom, eller
som lå på det siste. Alltid var innledningen den
samme: – Unnskyld at vi bryr deg!
Men det var ikke noe bryderi, snarere var det
å få komme til et sykeleie eller et dødsleie det som
ga meg noen av mine beste opplevelser som prest.
Få være der og hjelpe mennesker til å gripe den
tryggheten som bare troen på Jesus kan gi oss i en
slik situasjon. Få være med og gi nattverd, eller be
ei bønn sammen med den døende og familien.
Vi som er prester i denne menigheten, kan
ikke gjøre noe viktigere enn å komme hjem med
nattverden til en som er alvorlig syk eller døende.
Så våg å bry oss! Jeg vet også at jeg alt for ofte får
høre på sørgebesøk at vi tenkte vi skulle ha ringt,
men så våget vi ikke bry deg.
Jeg tror pårørende i slike situasjoner ofte føler

seg hjelpeløse. Det er vanskelig å snakke med den
syke eller døende om det som holder på å skje. Og
mange tenker at her må den syke ta initiativet. Så
skjer absolutt ingen ting.

Våg å spørre den syke om han eller hun vil

ha besøk av presten. Det verste som kan skje er
faktisk at noen svarer nei. Et nei som selvsagt
skal respekteres. Men jeg tror at det oftest er det
motsatte som skjer.
Spør vi den syke om han eller hun vil ha
nattverd eller bare besøk av presten, er det svært
mange som takknemlig svarer ja.
Så bry oss! Bry presten din med et viktig
besøk. Et besøk der vi sammen kan hvile hos
Jesus, han som er veien, sannheten og livet.
(Joh.14.6)

Menighetens nye bistands- og misjonsprosjekt er blant fattige i Ukraina
Et utvalg i Frøyland og Orstad kyrkjelyd
har vurdert tre bistands- og misjonsprosjekter. Soknerådet har nå bestemt
hvilket menigheten skal samarbeide med
de neste årene. Det ble et prosjekt i regi
av stiftelsen KPK Ukraina.
Ungdommene i menigheten har allerede i flere år samlet inn penger og
engasjert seg direkte i hjelpearbeid. De
har blant annet bidratt med penger til sigøynerfamilier og til en landsbykirke, og
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flere av dem har vært på besøk i Ukraina.
En egen styringsgruppe skal drive
prosjektet på Frøyland og Orstad gjennom informasjon, innsamlinger, turer til
Ukraina osv. Drømmen er at dette er et
prosjekt som hele bygda etter hvert kan
engasjere seg i. Allerede har elevrådet på
Frøyland ungdomsskole sagt at de vil bli
med, samt en barnehage.
KPK driver sitt hjelpearbeid med utgangspunkt i et barnehjem i byen

Uzhgorod. De inviterer barn fra fattige hjem til møter og leirer og yter fast
bistand til 8000 mennesker, blant annet
fattige barn og barn med alkoholiserte
foreldere. Hjelpearbeidet startet med norske konfirmanter som reiste til Ukraina
i 1996 og ble grepet av nøden i landet.
To år seinere dannet de stiftelsen Kristne
Pensjonerte Konfirmanter (KPK). I dag
samarbeider stiftelsen med den ukrainske
stiftelsen House of Mercy.

Tilflyttar på hjul
I dag er det klubbhus for Holy
Riders. Før var det bedehus for
Orstad. Og før det igjen bedehus i
Ganddal. «Salem» heitte det der.
Tidleg i 1960-åra blei bedehuset transportert hit
på hjul. Huset var kjøpt i 1960, rive i 1961 og
tømra opp igjen på Orstad året etter. I mars 1963
stod det ferdig. Kristoffer Vestly gav grunn til huset, og Odd Nordmark leia i mange år verksemda
på bedehuset. Snart har huset stått på Orstad i 50
år. Det var i 2002 Holy Riders kjøpte huset.
«Salem» er det ennå eit bedehus som heiter i
Ganddal. Det høyrer til Normisjon. Klubbhuset til
Holy Riders avdeling Sydvest er det gamle «Salem». Huset blei bygt i 1923. Før den tid brukte
indremisjonsfolket i Ganddal kinamisjonsfolket
sitt «Ebeneser» frå 1908.
ganddal: Orstad bedehus var brukt av mange
ulike kristne organisasjonar, frå Misjonssambandet til Pinsevenene. Aktiviteten skifta med
åra, men eit særmerke er at Hein Steinskog heldt
bibeltimar der jamleg i meir enn 20 år frå 1974 av.
Orstad har alltid vore orientert mot Ganddal og
Sandnes. Brukaret til den gamle bygdevegen finst
det ennå restar av ved Figgjoelva, eit godt stykke
nedanfor der den nye brua ligg på Foss-Eikeland.
At det først i 1960-åra kom bedehus på Orstad,
og at det endå til blei flytta frå Ganddal, vitnar
om kontakten mellom desse to områda, det eine i
Klepp og det andre i Høyland/Sandnes.
Syerskene Olava og Regina Stokkeland dreiv
skreddarforretning saman i området der «Ebe-

neser» ligg. Dei var begge aktive i misjons- og
bedehusmiljøet i Ganddal. Leiaren for Kinamisjonen (Misjonssambandet) der, P. O. Løvås
– «Krobaren», som var lam i begge føtene og
kraup på alle fire – kalla Olava for «mor til Kinamisjonen i Ganddal».
Søstera Regina var sjefen i skredderiet. «Ho
tala lite, men tenkte meir». I misjonsarbeidet var
derimot Olava sjefen, «kvikk og snakksam». Dei
voks opp på ein husmannsplass under garden
Stokkeland ved Stokkelandsvatnet. Faren Ola
Larsson var jernbanearbeidar og budde som
husmann på garden til Tore Stokkeland, ein av
pionerane i havregryns- og grynmjølsproduksjonen i Sandnes. Stokkelands-jentene gav halve
grunnen til Ebeneser. I skreddarverksemda si
på eigedomen «Steinbru» av Lunde hadde dei
truleg også kundar frå Orstadbygda. Dei to søstrene gjorde vaktteneste på Ebeneser. Etter kvart
viste det seg at leigeordninga i lengda ikkje var
den beste for Indremisjonen. Dei ønskte sitt eige
hus, og det førte til at «Salem» blei bygt.

Tekst: Nils Olav Østrem

MC-KLUBB: Den kristne motorsykkelklubben

med klubbhus i bedehuset på Orstad frå Ganddal, er ei underavdeling av Holy Riders MC i
Noreg. Holy Riders er ein tverrkyrkjeleg organisasjon og oppfordrar medlemene til å finna sine
plassar i kyrkjelydane. I klubbhuset på Orstad
samlast medlemene til klubbkveld kvar torsdag.
(Litteratur: Kristenliv i Rogaland av Jakob
Straume 1957, Bedehusene i Rogaland av Johannes Kleppa og Alf Henry Rasmussen 2003 og
nettsida til Holy Riders: www.hrsydvest.no)

Bygget har vore
bedehus på både
Orstad og Ganddal.
Nå er det klubbhus
for Holy Riders.

Diktaren hadde si diktarstove
i Håbakken. (Foto: M Espeland
1945)
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ODDNYSSTREK

Illustrasjon: Oddny Hetland
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Eit håp for mørketida
Lyset skin i mørkret og mørkret
har ikkje overvunne det.
			Joh 1,5

knekke kampen
for rettferd, fred og
forsoning.

Orda frå Johannesevangeliet sitt første
kapittel vart sungne for første gang frå
Bibel 2011 i Skåre kyrkje i Haugesund
under den store lanseringa av ny bibelomsetjing i oktober. Eg sat og lytta til
Arne Hadland sitt verk «Ordet ble menneske» og vart gripen både av framføringa og av den nye omsetjinga: «Mørkret
har ikkje overvunne det».
Dette er det som vi i ein sum treng for
å kunne møte dei mørke dagane med
håp og tru for framtida.

Når ungdomane
sjølv så sterkt peikar
på kjærleiken sitt
eige språk, kan vi
stadfeste det ut frå
Bibelen si samla
framstilling om det største vi har å dele:
Kjærleiken. Ein kjærleik som fekk ansikt
i Jesus Kristus. Ein kjærleik som lyser
så sterkt at ein av verdslitteraturen sine
vakraste perler, første kapittel i Johannesevangeliet, vert vårt vern mot vald og
vondskap.
Eg kan ikkje tenkje meg nokon betre
gåve i mørketida enn trøysta og håpet i
desse orda: Lyset skin i mørkret og mørkret har ikkje overvunne det.

Vi kjenner oss alle på ulikt vis ramma
av det som hende i landet vårt 22. juli. I
Stavanger bispedømme mista vi tre ungdomar, og for mange familiar vil denne
julehøgtida verte prega av sakn og sorg.
Ein av dei overlevande AUF-arane sa
til meg at han hadde sett vondskapen i
auga på Utøya. Men han la til med overtyding at hat og vondskap ikkje skulle

Velsigna julehøgtid.
Erling J. Pettersen
Stavanger biskop

Julequiz for
store og små

1. Hvor er dette?
2. Hvem sa dette: «Hvert menneskes liv er et eventyr skrevet av Guds
finger».
3. Hvilken by: Hovedstadens navn kan
bety «grunnlag for dobbelt fred», den
har en 3000 år lang historie og er hellig
for både jøder, kristne og muslimer.
4. Hvorfor reiste ikke de visemenn fra
Østen innom kong Herodes på hjemveien, slik han hadde bedt dem om?
5. Hvor kommer juletretradisjonen fra?
6. Hvilken idrett var den første i Frøyland Idrettslag?
7. Hvor mange nye innbyggere er det
på Orstad og Frøyland om 40 år ifølge
planen for Bybåndet sør?
8. Hvilken sang
er strofen hentet
fra: «av tindrande ljos i
kveld».
9. Når ble
Frøyland og
Orstad kyrkje
vigslet?
10. Hvem er
nisse?

Fasit

Etter valget 12. september har soknerådet
konstituert seg med Sigve Klakegg, foran
til venstre, som leder. Videre på bildet
ser vi Astrid Judith Møller, Tor Arne
Laland, Ragnhild Helene Vaage. Bak fra
venstre: Jon Lende, sokneprest Sigve Ims,
Karl Inge Lygre og Helga Fykse (nestleder).

Sigve og Jon er valgt til representanter
i Kirkelig fellesråd. Tor Arne er vara.
Soknerådet har begynt å jobbe med
flere viktige saker, blant annet er gudstjenesteplanen for 2012 vedtatt. Det er ikke
tilsatt noen i vikariatet som barnepastor,
men soknerådet arbeider for å finne en
løsning.

1. Inngangspartiet til Kverneland Samfunnshus. 2. H.C. Andersen. 3. Jerusalem. 4.
De ville ikke fortelle kong Herodes om hvor
Jesus-barnet var, for de var blitt varslet om
dette i en drøm ( Matt. 2,12). 5. Tyskland.
6. Boksing. Svensken Leonard Wahlberg
tok initiativ til å danne Kvernelands Arbeidernes Idrettsforening i november 1931. I
1939 skiftet laget navn til Frøyland Idrettslag
for å kunne få kommunal støtte uten å bli
beskyldt for «å drive politikk». 7. 10-15.000
nye innbyggere (og opp mot 10.000 arbeidsplasser). 8. Det lyser i stille grender.
9. Den 14. desember 2008. 10. Ordfører
Reinert Kverneland.

Her er det nye soknerådet
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Hallo venn, vi har 30 kilo med snop!
To etasjer i kirken. 50 medarbeidere. 30 kilo snop.
800 deltakere. Og verdens flotteste kostymer.
Årets HalloVenn ble en fargerik fest av spenning,
smil og glede som ble pangavsluttet med et
kjempefyrverkeri utenfor kirken.
Allerede en halv time før åpningen begynte de
første feene og sjørøverne å komme. Noen hadde
tatt feil av tiden, mens andre bare ikke kunne
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vente. Da klokken var der, stod det lang kø ut på
parkeringsplassen av folk som ville inn. Og da
sjefsvenn Morgan Fjelde endelig var ferdig med å
ønske velkommen, stormet ungene til de forskjellige aktivitetene med foreldre og bestemødre på
slep. Med bare nitti minutter til rådighet må man
være rask hvis man skal rekke alt….

Foto: Sigurd Svela, tekst: Håvard Ek

Deltakerne
fikk snop på
alle stasjonene i kirka.
Med visning
på fondveggen var
innlevelsen
stor hos dem
som prøvde
bilspillet.
På bildet til
venstre ser
vi Årstein
Orstad i
Spidermandrakt, Torgeir Matre
(bak), Ingvar
Orstad, Henrik Aarsland,
Andreas
Steinsland
Moi, Fredrik
Erga Erikssen (i setet),
Øystein Reiten Finnbakk
og Hallvard
Nese.
På det midterste bildet
til høyre
lager Hedda
Fransson
Enoksen
fantastiske
matkonstruksjoner.
Jenta på
første side
er Hannah
Nordbø.
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Hadde lyst å gjøre noe for
Når 800 barn og voksne kommer for å feire HalloVenn, trengs mer enn mye snop.
En cellegruppe sto bak arrangementet for andre gang på Frøyland og Orstad.
Det er én av de 12-13 cellegruppene i Frøyland
og Orstad kyrkjelyd som står bak HalloVenn i
bygda vår. De møtes hjemme hos hverandre hver
fjortende dag, og en kveld traff vi den muntre
gjengen rundt kveldsmaten hjemme hos Morgan
og Lillian Fjelde i Bekkasinvegen på Orstad.
De forteller at bakgrunnen for å starte med
HalloVenn var et ønske om å kunne gjøre noe
positivt for bygda. Flere av medlemmene i
gruppen hadde allerede vært med på lignende
arrangementer, som «Lysfesten» i Bymenigheten
i Sandnes og «Hallogen» på Klepp.
De la merke til at det var mange som etterlyste
et alternativ til Halloween også i bygda vår. Det
var derfor nærliggende å tenke i liknende baner
når gruppen ville engasjere seg i vårt nærmiljø.
IKKE KIRKELIG: Men det var ikke opplagt at

kirken ble valgt til arrangementet.
– HalloVenn er ikke et arrangement i kirkelig
regi, sier Morgan.
– Faktisk anbefaler HalloVenn Norge, som eier
konseptet, at vi bruker idrettshaller og gymsaler.
Når vi valgte kirken, var det ut fra en praktisk
vurdering fordi fasilitetene i kirken er gode og
fordi vi så det som mindre ressurskrevende.
Dessuten er kirken godt innarbeidet i folks
bevissthet som et sted der det ikke bare foregår
kirkelige aktiviteter, men også kulturelle arrangementer i en videre forstand, fortsetter han.

«

Men ting gjør seg ikke selv. Torgeir Matre
forklarer:
– Allerede på det første planleggingsmøtet før
fjorårets arrangement, innså vi at vi trengte forsterkninger. Løsningen den gangen ble å kontakte
venner og kjente og be dem stille opp. I år kon-
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taktet vi de andre cellegruppene og utfordret dem
til å stille med folk til de ulike oppgavene. Vi kaller
det outsourcing, sier han og får de andre til å le.
TIL ORSTAD SKULE: Overskuddet fra fjorårets

n Cellegruppe
nSmå grupper som
skal skape fellesskap og tilhørighet.
Deler seg og blir flere,
akkurat som celler.
Kalles også huskjerke
(ungdommer). Består
av fra åtte personer og
oppover.
nSamles i hjem eller
i kirka hver 14. dag.
nProgrammet er
ofte et lett måltid og
samtaler ut fra en
bibeltekst, spørsmål
forrige fra gudstjenestetema eller opplevelser til medlemmer.
nAlderen spenner fra
13 til 80 år, de fleste er
fra Frøyland og Orstad.
nVil du være med,
eller ønsker du mer
informasjon: Ta kontakt
med sokneprest Sigve
Ims på 475 00 941.

arrangement var på tolv tusen kroner og ble gitt
til det som nå er blitt menighetens misjonsprosjekt
blant sigøynere i Ukraina. I år ønsket gruppen en
mer lokal vri og har i samråd med Orstad skule
bestemt at årets overskudd på 20.000 kroner skal
gå til nye projektorer på skolen.
– Hva er egentlig en cellegruppe?
Ingunn Matre vrir seg litt på stolen. – Jeg liker
egentlig ikke ordet cellegruppe, innrømmer hun.

FENGSELCELLE? – Det høres jo ut som vi sitter i

fengsel! Jeg tenker på cellegruppen som et sted der
vi kan dele livene våre med hverandre, sier hun.
– Vi kan snakke sammen om tro og tvil og om
ting som kan være utfordrende i hverdagen, fortsetter hun.
Lillian er enig. Selv nevner hun bønnestundene
og samtalen rundt bibeltekstene som verdifulle.
Morgan trekker fram gruppenes betydning for at
medlemmene i menigheten blir sett og får tilgang
til et meningsfullt fellesskap.

MINDRE FORHOLD: Anna-Christina Sørland nikker. – Mannen min og jeg kom hit for to år siden,
sier hun.
– Vi begynte å gå på gudstjenestene, men det er

nærmiljøet
lett å bli oversett og forsvinne i mengden. Fellesskapet i gruppen gir oss en sterk tilhørighet til
menigheten og de andre i gruppen, fortsetter hun
ettertenksomt.
FREDENS LAGUNE: Det blir stille en liten

stund, som om folk tenker over det som er sagt.
Til slutt bryter Arne Åkerlund stillheten. – Er det
ingen som har nevnt at vi alltid har kjempegod
mat? Alle bryter ut i latter! Så blir han alvorlig.
– Disse gruppesamlingene er en fredens lagune
for meg. Jeg har en veldig travel hverdag. Men
her kan jeg senke skuldrene og finne den roen jeg
ikke opplever så ofte de andre dagene, sier han.
– Noen av dere har vært medlemmer i denne gruppen i fire år. Det kan ikke være lett å komme inn i
gruppen som ny og finne sin plass sånn uten videre?
– Alle grupper deler seg etter en tid. Delingen
er noe av det jeg synes er mest spennende med
livet i gruppen, sier Morgan entusiastisk. Det gir
plass for nye som vil være med og gir dessuten
en god dynamikk og løser opp i fastgåtte mønstre.
– Det er jo en slags sorg forbundet med det,
men så følger en spennende periode der man blir
kjent med den nye gruppen, fortsetter han.
– Det er viktig for oss at folk skal finne seg til
rette i gruppen, skyter Arne inn. – Men samtidig
er det jo helt opp til den enkelte hvor mye han
eller hun vil si om seg selv og dele av sine tanker.

Fra toppen: Torgeir
Matre, Anna-Christina
Sørland, Ingrunn
Matre, Lillian Fjelde,
Morgan Fjelde, Arne
Åkerlund.

Vi presser jo ingen, og alle får god tid til å finne
seg til rette. Tillit bygges over tid, og det som sies
i gruppen, blir i gruppen, sier han bestemt.
Det er en god stemning rundt bordet. Det er
tydelig at folk trives sammen. Vi spør om det blir
en ny runde med HalloVenn neste år. Ingen sier
noe men alle ser på hverandre og smiler. Svar
oppfattet! Så husk, barn i alle aldre, ha kostymet
klart til neste år!
Tekst og foto: Håvard Ek
Foto: Viktor Klippen

n HalloVenn
nKonseptet startet på Hamar i 2007
som et alternativ til det mange oppfattet
som en litt negativ Halloween-feiring
med fokus på hekser, djevler, dødningeskaller, tigging på dørene og hærverk hvis man ikke fikk noe godteri. Det
arrangeres stadig flere steder 31.
oktober hvert år. I 2011 var det HalloVenn-party mer enn 40 steder i Norge.
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Jungeldyret har pyntet med stearinlys nå før jul.
itt s
elhil
tore
sen!
Kan du finne det lyset som er litt annerledes enn de

andre på denne siden? Svar på gåten sendes
pust@fok.no

innen 31. desember. Det trekkes en heldig
vinner som

får

gavekort på 1 pizza
fra Pizzabakeren.

1

2

Kakemenner fra Njå
Jungeldyret fløy nettopp over en gård på
Njå og der luktet det bare så deilig.
Nybakte kakemenner. Mmmm.
Jungeldyret svingte innom kjøkkenet, og
her har dere oppskriften – disse må
–
Tegn deg selv
dere bare bake og smake:
s.
su
på vei til Je
100 gr smør som smeltes
Akkurat slik de
2 kopper surmelk
vise menn dro
3 kopper sukker
til Jesus for å
2 spiseskjeer hornsalt
prise han.
Ta oppi mel til passe deig.
Stekes på 200 grader i 10 min.
3

4
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– Hvor kommer disse fortsporene fra?
– Jeg vet ikke. De har fulgt etter meg
i hele dag.

6

– Se! Lyspæra begynte å skinne
da jeg kastet den i elva!
– Det må være på grunn av
strømmen.

Ordforklaring
YMCA: Den internasjonale organisasjonen Young Men’s Christian Association,
tilsvarende det norske KFUM – kristelig
forening unge menn
Y’s Men Club (uttales ”veismen”):
YMCAs støttespillere blant voksne menn.

Et godt fellesskap for menn
Hva har disse fem mennene til felles, bortsett fra å være menn?
De har lyst til å anbefale Frøyland og Orstad Y’s Men Club
til flere menn! Why?
tÅrstein
Orstad
– «Æg syns me
he det koseleg»
– Vi arbeider
for en god sak,
nemlig kristelig
ungdomsarbeid

Stein Owe u
Haugland
– Det er en
kristen forening som jobber
for ungdom i
lokalmiljøet.
– Vi har et godt
samhold; vi er
en gjeng som
blir godt kjent
med hverandre.

Ta kontankt

Progammet for våren 2012

Lyst å vite mer?
Kotakt Sigbjørn
Nordmark på
signord@
c2i.net eller mobil 47679291

10. jan.: Nyttårsforsetter? v/ sokneprest Sigve Ims.
14. febr.: Nytt fra Klepp kommune
v/ Ane Mari Braut Nese, ordfører i
Klepp.
13. mars: Titanic’s forlis i 1912
v/ Mari Anne Nesheim Hall

pAsbjørn Natås
– Alle kan bli med,
samme hvilken organisasjon de tilhører.
– Det er et inkluderende miljø, jeg liker meg
veldig godt her.
– Vi får være med
på mye, for eksempel bedriftsbesøk og
kundeveiledning på
dobbeltsporet.

10. april: Fra FOK til nye
utfordringer i Bethaniastiftelsen
v/ Bjarne Lemvik.
8. mai: Bedriftsbesøk til Miljøgartneriet i Kviamarka.
12. juni: Sommeravslutning på
Horve. Damene er invitert med.

Menighetsbladet Pust

Quiz-fasit

Einar Rolv u
Hodne
– Tja, det er mange
grunner, som for
eksempel et kjekt
miljø og det fellesskapet vi har.
– Vi har et godt
program med gode
foredragsholdere.
– Vi får bli med på
passasjertelling og
annen dugnad.

1. Y’s Men
2. Kveldsmat
3. Young men
4.1922 i Ohio
i USA
5. YMCA

tSigbjørn
Nordmark
– Vi har et
veldig godt
fellesskap
hvor jeg tror
ingen føler
seg utenfor.
– Vi drar
på turer
sammen.

nr 4 2011
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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
NYE Kontortid: Tysdag kl 12-15; tors. 09-12

Lytt til prekenene

Gjeldfri i 2014

Uansett hvilken grunn – enten du ikke var
på gudstjenesten eller du ikke var våken
nok til at du husker prekenen – du kan
alltid lytte igjen på www.fok.no. Nå kan du
eksempelvis lytte til taler som
Oddny Hetland og Just Salvsen
holdt i november.

Stiftelsen Frøyland og Orstad kyrkje styrer
mot å være gjeldfri i 2014. Det hadde ikke
vært mulig uten mange frivillige, sier Njaal
Fykse. Mye av inntektene er fra utleie av
kirkebygget, og allerede nå er 60 prosent
av budsjettet for 2012 sikret. Tjøttaparken
barnehage har forlenget ut mars måned.

Siden sist...

Trenger engler

Årets konfirmantweekend gikk til Furutangen leirsted i
Hjelmeland 18.-20. november. Ungdomsprest Just Salvesen
melder om flott tur med en positiv gjeng. Bildet viser noen
av dem i aksjon i en lek hvor deltakerne måtte konkurrere
om beste sjekkereplikk.

Har du lyst til å bidra
med flere kvite engler
til juletreet i kirka,
gjerne hekleengler?
Mønster og størrelse
er fritt valg. Ta kontakt
med kyrkjelydskontoret
om du har spørsmål.

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
Barnepastor (perm.)

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

Bjørn Are Nygård, vaktmester@fok.no,
400 75 720
Diakon

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

11. september
Eirik Birkeland Johnsen
Tobias Roxman Karlsen
Alvin Erik Møller Schill
Arne Andreas Soltvedt

Soknerådet

Sigve Klakegg (leiar), Helga Fykse, Astrid
Judith Møller, Tor Arne Laland, Ragnhild
Helene Vaage, Jon Lende, Karl Inge Lygre,
samt sokneprest Sigve Ims.
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Forsidefoto: Sigurd Svela har tatt bilde av
Hannah Nordbø.
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 mars.
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Døypte

25. september
Casper Bore Madsen
23. oktober
Tomine Lindland Egeland
Max Hover
Aurora Othilie Grude
Johannessen
Eirik Ødegaard
13. november
Andreas Haugland Olsen
Theodor Berge Osaland
Birte Oliva Seland
Ane Skadsem
27. november
Benjamin Raugstad
Frank Havaas Tollefsen
Bjørnar Adrian Søyland
Gina Horpestad Haugland
Birk Rørtvedt

Julehjelp fra telefonen
Selvfølgelig kan du få telefonapplikasjoner som enten hjelper deg til å spre dine
gaveønsker eller holde styr på dine julegaveinnkjøp. Men til Iphone eller Android
kan du også laste ned småprogrammer
som har teksten til de kjente julesanger, for eksempel «Espen Tokeruds

Prostitur til Thailand
Julesang».
Praktisk til
juletregangen når du
ikke husker
alle sju vers på «Det
kimer nå til julefest».

Jæren prosti arrangerer tur til Thailand
cirka 27. oktober til 10. november 2012.
Egil S. Eide blir reiseleder sammen
med prost Kjell Børge Tjemsland. For
mer informasjon kan de kontaktes på
hhv 51 65 03 61 og tlf. 41 63 80 48 eller
kbt@time-kyrkja.no

SAMLIVSKURS PÅ HOLMAVATN 2012
Laurdag 4. februar kl 10:00 – sundag 5. februar kl 16:00 (m overnatting).
Vi inviterer både til ”To på same kurs” (kurs 1), og til ”Eit annleis språkkurs” (kurs 2) som er for dei som allereie har tatt kurs 1. Kursa går parallelt.
Kven er kursa for?
lFor alle par, same kor lenge dei har
halde saman.
Kva får en igjen for å vere med?
lStyrka evne til å forstå
lStyrka evne til å leve med at ein er ulike
lStyrka evne til å snakke saman
Dette er kurs for alminnelege par med
alminnelege utfordringar, og som ønskjer å
få det enda betre saman. Gode samliv kan
alltid bli betre.
”To på same kurs” har fire tema:
1. Å snakke saman er meir enn å snakke
2. Min heim - Din heim - Vår heim
3. Seksualiteten i ekteskapet
4. Respekten i samlivet

”Et annleis språkkurs”
har fokus på
kjærleiksspråk. Kurset
gjer bevisst på eins
eige og partnaren sitt
kjærleiksspråk for å
leggje grunnlag for betre
forståing for kvarandre i
samlivet.
Kurset kostar kr 1500 pr par og det inkluderer overnatting, kursmateriell og mat.
Påmeldingsfrist:18. januar.
For påmelding eller meir informasjon,
Ta kontakt med diakonen på Klepp kyrkjekontor, tlf: 51 78 95 56/55 eller
e-post: henny.lie.sandve@klepp-kirken.no

T- SKJORTER: 100,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

C

Arrangementer i Frøyland og Orstad kyrkje
Salig advent
Fem jenter fra
Randaberg
synger julen
inn.
Torsdag 15.
des. kl. 20:00
Salig aften
«Engler i blant oss?»
– et foredrag av Magnhild Mo.
Hvem er de? Hva gjør de?
Finnes det gode og onde engler?
Velkommen til en kveld med fokus på
engler belyst fra Bibelens ståsted.
Søndag 29. januar Fri entre. Kollekt.

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje

Søndag 18. desember kl 18:00
Billetter: Billettservice.no, Posten,
Narvesen, Kjerka

julekonsert

Salig aften
Konsert med Dagfinn Egeland
Smakebiter fra hans nye cd
«Under en åpen himmel»,
med kjente og kjære salmer
og sanger.
Søndag 26. februar
Se oppslag for klokkeslett

Salig aften

Divisi er et kor
som består av
rundt 30 sangere
i alderen 20-40 år.
Flesteparten av
kormedlemmene
har sitt tilholdssted på Sør- og
Vestlandet. Både
klassiske korverk,
gospel, jazz, salmer, folketoner og
nyere forsamlingssang har en naturlig plass i repertoiret.
Mandag 26. mars Se oppslag for klokkeslett
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Kafé etter

hege orstad
band:
martin bjerkreim
håvard w. degnes
bjor bohne
simen ytre-arne
ida bjerkreim

Onsdag 21. desember

kl. 20:00

Nyttårskonsert
med Morten Samuelsen
«Fra kjente norske salmer
til klassiske perler»
En reise gjennom
forskjellige sjangre,
med bakgrunnsstoff
til noen av salmene
og de mer klassiske
sangene, som feks:
Nessun Dorma og Gabriells Obo.
Søndag 15. januar kl. 20.00
Billettsalg v. inngangen

nSundag 18. des. 10:30
Vi synger julen inn, Dåp
nLørdag 24. des. 14:45
Julafta
nLørdag 24. des. 16:30
Julafta
nSundag 25. des. 12:00
1. juledag
nSundag 8. januar 10:30
Gudsteneste, Nattverd
nFredag 13. januar 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 14. januar 20:00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 15. januar 10:30
Gudsteneste, Dåp
nSundag 22. januar 19:30
Kveldsgudsteneste, Nattverd
nFredag 27. januar 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 28. januar 20.00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 29. januar 10:30
Gudsteneste, Dåp
nSundag 5. februar 10:30
Gudsteneste
nFredag 10. februar 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 11. februar 20.00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 12. februar 10:30
Storsamling, Dåp
nFredag 24. febr. 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 25. februar 20.00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 26. februar 10:30
Gudsteneste
nSundag 4. mars 10:30
Gudsteneste, Dåp

