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DÅPSBARNET
14. mai 1995 ble et av de første barna døpt i Frøyland og Orstad
kyrkjelyd (FOK). Jenta het Vibeke Nygård, og vi har spurt henne
om hvordan det har vært å vokse opp i menigheten.
Vibeke Nygård finner vi på Bibelskolen
i Grimstad, fordypet i oppgaveskriving
om Fader Vår, og klar for en toukers tur
til Israel med skolen. Etter litt fram og
tilbake blir det konstatert at dåpen denne
maidagen var på Orstad Grendahus, før
menigheten fikk egen kirke. Det var prest
Helge Standal som døpte henne.
— Hvorfor tror du mor og far valgte
å døpe deg i FOK, i stedet for Klepp
kirken?
— Jeg tror foreldrene mine likte seg i
denne nystartede menigheten, og ville
døpe meg foran venner som de hadde
fått der. I tillegg tror jeg de ville være
med å forme menigheten, og satte pris på
at jeg kunne bli døpt der.
— Hva husker du som ditt første møte

Dåpsbarnet Vibeke sammen med
foreldrene.

med menigheten?
— Jeg husker jeg var veldig sjenert,
så mor fulgte meg på Jungelgjengen
(søndagsskolen i FOK). Der møtte jeg
en smilende leder, som viste meg alle
de kjekke lekene vi kunne leke med før
andakten. Under andakten ble vi tildelt
et teppe med en spesiell farge på, og på
hvert teppe satt en leder. Det føltes veldig trygt. Jeg husker veldig godt lederen
som møtte meg og snakket med meg. Det
betydde mye.
— Hvordan ble du som dåpsbarn tatt
vare på i kirken da du vokste opp?
— Jeg husker spesielt godt alle de gode
voksne rundt meg på gudstjenesten, som
så meg og snakket til meg. Jeg følte meg
sett, og det var godt. Ellers følte meg veldig spesiell som hadde foreldre som var
aktive i menigheten. Jeg fikk være med
å synge solo på gudstjenestene, og lese
juleevangeliet på julaften. I tillegg fikk
jeg selvfølgelig fireårsbibel.

Vibeke på Jungelgjengen

— Hva gjorde at du engasjerte deg?
— Jeg ble inspirert av de gode lederne
jeg hadde rundt meg da jeg var liten.
Det at jeg kunne få være med å bidra
til at andre barn kunne få samme gode
opplevelse som jeg fikk, var motivasjon
nok for meg.

— Hvordan har ditt forhold til FOK
vært etter hvert som du ble eldre? Hva
har du vært engasjert i?
— Det var veldig stas å bli spurt om å
være med å hjelpe til da jeg var yngre, og
etter hvert ble det viktigere og viktigere
for meg å bidra med det jeg kan for en
menighet som har betydd så mye for
meg.
— Foruten oppgaver på gudstjenesten
har jeg vært leder på mini- og midi-jungelgjengen og sunget i barnegospelkoret.
Etter hvert ble jeg med i lederteamet og
et lovsangsteam på Fokus (ungdomsarbeidet i FOK.) Jeg har vært leder på
konfirmantleir og dirigent i koret Soul
Children.

— Er det noen ledere som har betydd
noe spesielt for deg?
— Ja. Selv om han ikke var en leder for
meg, betydde det mye at en mann som
Jon Lende så meg og snakket med meg
på nesten hver gudstjeneste. Jeg følte
meg velkommen i menigheten. Hovedlederne på Jungelgjengen har inspirert
meg til å lære mer om Gud og Bibelen.
Astrid Judith Møller har betydd mye
for at jeg vil fortsette å synge, og spre
det kristne budskapet gjennom sang og

Helge Standal begynner som prest
10 barn døpt i -98
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Vibeke blir døpt
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MED EGNEORD
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— Jeg husker spesielt godt alle de gode voksne
rundt meg på gudstjenesten, som så meg og snakket til meg. Jeg følte meg sett, og det var godt.

lovsang. Ungdomsprest Just Salvesen
har betydd mye for meg som leder, og
for mitt åndelige liv gjennom samtaler og
god oppfølging.
— Hva tenker du om barn og unge sin
plass i FOK?
— Det at barn kan få lære om Jesus fra de
blir døpt til de er konfirmanter og enda
noen år til, er kjempeviktig. Å engasjere
barn med små, men viktige oppgaver
er avgjørende for å føle seg som en del
av menigheten. Barna er muligens den
viktigste målgruppen her og nå. De er
med på å holde liv i menigheten. Jeg
synes FOK har et bra opplegg for barn
og unge. Vet liksom ikke hva som skulle
vært annerledes.
— Hva drømmer du skal skje for barn
og unge som bor på Orstad og Frøyland?
— Jeg drømmer om at alle barn og unge
skal få et positivt møte med menigheten,
og ikke minst et møte med vår Far i himmelen! Mange barn og unge på Frøyland
og Orstad er med, men det er plass til
mange flere. Jeg drømmer om at Jungelgjengen, F2 (5-7.kl), Fokus og alle de
andre små fellesskapene skal trekke til
seg så mange barn og unge at vi nesten
trenger en større kirke! Jeg drømmer
om at de som kommer i kirken for første
gang, skal få erfare seg sett og satt pris
på.
— Hva betyr Jesus for deg?

— Jesus er og har alltid vært en stor del
av livet mitt. Da jeg var 15 år fikk jeg et
møte med Gud som ikke kan beskrives
som noe annet enn fantastisk! Når jeg har
hatt det tøft har jeg søkt tilflukt i favorittverset mitt: Jeremia 29,11 «For jeg vet
hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Uansett
hvor tungt livet er, og hvor usikker jeg er
på hvor jeg skal gå, har Gud store planer
for fremtiden min. Jesus er verdt å bruke
tid og krefter på! Han elsker meg, og i
troen på Ham får jeg et evig liv sammen
med min Far som elsker meg over alt på
jord!

Tekst: Helga Fykse
Foto: Privat

Vibeke Nygård (19)
nSiv.status: Singel
nSkole: f.t Bibelskolen i Grimstad

Å bygge menighet
Først vil jeg kommentere at det var kjekt
å bli spurt om å skrive denne spalten
i menighetsbladet. Fra sidelinjen har
jeg gjennom mange år fulgt med på
mye av det som har skjedd i Frøyland
og Orstad kyrkjelyd, og gledet meg
over et flott kirkebygg og over mye
flott menighetsarbeid. Ikke minst har
det vært gledelig å høre om alt det
spennende ungdomsarbeidet gjennom
mange år.

Samtidig har også Frøyland og
Orstad kyrkjelyd hatt sine utfordringer,
det å bygge menighet er ikke enkelt
eller problemfritt. En av grunnene til
det er jo at en menighet består av
mennesker, og vi mennesker svikter,
roter det til og skaper problemer både
for oss selv og andre. Og vi kan bli
skuffet og oppgitt, og tenke at det
kristne fellesskapet burde jo være
annerledes?
Dietrich Boenhoeffer var en tysk
prest som levde under 2. verdenskrig.
Han var med i motstandskampen mot
Hitler og ble henrettet bare noen uker
før krigen var slutt. Han har skrevet
mye bra om det kristne fellesskapet,
og han sier at «skuffelse over din
lokale menighet er bra», fordi, som
han sier: «Det ødelegger våre falske
forventninger om fullkommenhet. Jo
før vi oppgir våre illusjoner om at menigheten må være perfekt dersom vi
skal elske den, jo snarere slutter vi å
«late som» og begynner å innrømme
at vi alle er feilende mennesker som
trenger nåde» Og det, sier han, «er
begynnelsen til sant fellesskap».
Å bygge menighet handler om å akseptere at de som sitter i kirkebenken
ved siden av deg også er feilende,
sviktende og ufullkomne. Det er
kanskje nettopp derfor de er i kirken,
de vet at de trenger nåde, både fra
Gud og fra mennesker. Kanskje burde
hver menighet henge opp et skilt
ved inngangen: «Adgang forbudt for
perfekte mennesker. Dette er stedet
kun for dem som innrømmer at de er
syndere, trenger nåde og ønsker å
vokse.»
Lykke til med å bygge en slik menighet
på Frøyland og Orstad!

nAktuell som: Dåpsbarn i Frøyland og
Orstad kyrkjelyd

Helge Standal
prest fra -94 til -98

Sigve Ims begynner som prest
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4 ÅRINGEN
4 år. Brev i posten med mitt navn.
Invitasjon til kyrkja. Å være fire år.
Få kome fram i kyrkja. Få lov til å
ha ei hand å halde i om det blir litt
for skummelt. Få min eigen barnebibel. Eiga samling for oss som er
4 år. Gleder meg.
Slik kan det være at 4-åringen tenker når det kjem invitasjon
i posten med han eller hennar navn og det er Frøyland og
Orstad kyrkjelyd som har sendt brevet. Slik har det vore lenge
og mange vaksne har hatt «Mi kyrkjebok» eller ein barnebibel
med på sengekanten når det nærmar seg leggetid for 4-åringen.
Første hausten i kyrkjelyden si historie blei det sendt ut brev
til 4-åringane og 20. november møtte ein del spente 4-åringar
opp saman med mor og far eller kanskje bestemor. Barnegospel sang og 4-åringane fekk «Mi kyrkjebok». Forteljinga om
Liv og Lars der lesaren blir med dei ei veke om hausten vart
kveldslektyre i lange tider. Vi følgde dei på torget der dei
møtte fru Eplekinn, reisa til bestemor og bestefar og besøk i
kyrkja. I ein av bibelforteljingane høyrer vi om Sakkeus som
klatrar opp i treet for å sjå når Jesus går forbi og blir overraska av at det er han som får besøk av Jesus. Tenk at han
som hadde gjort så mykje dumt likevel fekk oppleve at Jesus
brydde seg om han.
I januar 2000 sender kyrkjekontoret igjen ut brev til 4-åringar.
Denne gongen er det 20 ungar som får brev, men på gudstenesta 13. februar er det heile 25 ungar som er på plass for å få
med seg boka med forteljingar frå Bibelen. «Mi kyrkjebok» er
bytta ut med ein barnebibel, og den inneheld langt fleire forteljingar å velge mellom når det er tid for ei lesestund.
Søndag 9. november var det på ny ein stor flokk forventningsfulle 4-åringar som kom til gudstenesta. Nå var det deira tur til
å ta imot barnebibelen. Sjølv om frammøtet varierer, så er det
klart at minst halvparten av alle ungane her i bygda har vore i
kyrkja og fått seg anten kyrkjeboka eller ein barnebibel.
Tekst: Asbjørn Ueland
Foto: Viktor Klippen

Mi kyrkjebok blir delt ut
Første jungelgjengsamling
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Søndagsskule på Grendahuset samtidig med gudstenesta
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Hallovenn
Når vi inviterer til Hallovenn, så er
det fordi vi ønsker å gi ungane ei
flott oppleving der lys og glede og
kjekke aktiviteter står i fokus.
Torgeir Matre fortel at han er med
i ei cellegruppe i kyrkjelyden som
for fem år sidan tok initiativ til å
ha Hallovenn i kyrkja. Dei er ikkje
aleine om oppgåva og har mange
med seg til å hjelpe til. Han poengterer at denne gongen var det også
med ei god gruppe 11-12-åringar
som hjelpte dei minste når dei
hadde bruk for ei hjelpande hand.

Jungelgjeng i kyrkja. God plass til alle
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Safari, barnekor
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6-klassinger inviteres til Lys våken
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Deltakeren som ble leder
Høsten 2003 kom et nytt tilbud for ungdommene på Frøyland og på Orstad. Nå var
det ikke lenger Weekend-treff på forsamlingshuset og ungdomsklubben FOKU på
Orstad. Begge disse aktivitetene ble avsluttet til fordel for et felles tilbud.
John Lende er en av ungdommene fra
den tiden. Han er snart ferdig med studiene og er for tiden i London, Ontario
i Canada. Når vi spør om minnene fra
Fokus, tar han en pause fra bøkene og
forteller med stort engasjement om tiden
da han var med i et arbeid som han
senere fikk ansvar for å lede.
— For meg begynte det hele høsten
-04. Da kom jeg tilbake etter et år som utvekslingsstudent og tok fatt på 3. året på
videregående. Ingvar Kjøllesdal hadde
året før overtatt arbeidet som ungdomsarbeider på både Frøyland og på Orstad
og begynt på fellesprosjektet Fokus. Dette
ble min plass også.
— Du ble med i ledergruppa, og våren
-05 hadde dere et arrangement som
dere kalte TenOase Experience. Hva var
dette?
— Jeg hadde vært på TenOase sommeren
-04 sammen med noen andre ungdommer fra Frøyland. Vi fikk være en del av
et stort kristent fellesskap, 6-800 ungdommer. Lovsang, solid forkynnelse,
nyttige seminarer og et primitivt ferieliv
med innkvartering på klasserom. Denne
opplevelsen ønsket vi å dele med flere,
men det var vanskelig å forklare hva det
egentlig var. Derfor tenkte vi at kanskje
det ville være enklere å ha en weekend
som kunne gi en erfaring av hva vi
snakket om, og vi inviterte til TenOase
Experience.
— Da sommeren kom, fylte vi opp en
hel buss med ungdommer som var klar
til å bli med til Fredrikstad, klar til nettopp lovsang, solid forkynnelse, nyttige
seminarer og igjen et primitivt ferieliv
med innkvartering på klasserom.
— Når Fokus startet opp den høsten,
hadde vi et spennende utgangspunkt.
For det første var det ikke lenger Ingvar
som var leder lenger. Sammen med He-

len Hetland Mori og Marie Klakegg Grastveit skulle jeg være med å ha ansvar for
ungdomsarbeidet. Vi fordelte arbeidet
mellom oss og jeg fikk ansvar for Fokus.
Hva betydde det for deg å ha vært på
TenOase med en så stor gruppe av ungdommene?
— Fokus er jo et tilbud for ungdom
fra og med 8. klasse. Mange av ungdommene har i løpet av konformasjonstiden
fått større forståelse av hva troen på
Jesus innebærer. Det var vår oppgave å
bygge videre på dette. Vi omformulerte
menighetens visjon til å være mer spisset
mot ungdom og da ble det at vi vil se
ungdom komme til tro på Jesus og bli
frimodige etterfølgere av han. Det var
her jeg virkelig opplevde at TenOase
var et viktig hjelpemiddel. En uke med
undervisning og tett sosialt fellesskap
gjorde noe med ungdommene. Dette var
en solid drahjelp i starten. Vi var en gjeng

1. konfirmantkullet blir presentert

-94

-96
KRIK-samling på Orstad grendahus
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som hadde felles erfaringer, var blitt godt
kjent og visste hva vi ville med arbeidet.
— Hvordan arbeidet dere for å få hele
ungdomsgjengen til å bli en gruppe?
— Fokus er jo ikke bare fredagssamlingene. Huskirkene er et mindre fellesskap som gir mulighet for mer personlig
kontakt. Og vi må heller ikke glemme
misjonsprosjektet vår vest i Ukraina der
vi får være sammen om å hjelpe andre.
— Når du ser tilbake på tiden i Fokus
og skal trekke fram en ting, hva vil du
da nevne?
— Kanskje jeg kan ta fram julegaveprosjektet vi hadde for 8 år siden da vi laget
vår egen jule-CD som vi delte ut til alle i
bygda. Det var et prosjekt som vi hadde
stor glede av.
Tekst og foto: Asbjørn Ueland

Konfirmasjon i Frøyhallen
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Fokus starter
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Konfirmasjon
Konfirmasjonsundervisninga har vore
med kyrkjelyden nesten frå starten av.
Hausten –95 vart det første konfirmantkullet presentert og slik har det vore
kvart år etterpå. Første tida var konfirmasjonsgudstenestene i Klepp kyrkja og
Time kyrkja alt etter kor konfirmantane
høyrde til.
Våren 2003 begynte prest og sokneråd
å leike med tanken om ei felles konfirmasjonsgudsteneste, og når undervisninga starta den hausten, inviterte vi til
konfirmasjon i Frøyhallen. Då kunne
kvar konfirmant invitere med seg alle
gjestene og gudstenesta være ein stor fest
for både konfirmantane og heile kyrkjelyden. Dei neste åra heldt vi fram med
felles gudsteneste i Frøyhallen og når
kyrkja var klar og konfirmasjonen våren
–09 skulle planleggast, var det mange
som litt motvillig gjekk med på å ha fleire
gudstenester i kyrkja i staden for å være
saman i Frøyhallen.
Tekst: Asbjørn Ueland
Foto: Arkiv

TenOase experience
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Konfirmasjon i kyrkja
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Siste konfirmasjon i Frøyhallen, meir enn 1500
Julegave til alle i bygda
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UanZ
Ungdommer på Jæren
savnet en egen skikkelig
ungdomskonferanse, et
sted kristne ungdom fra
hele Jæren kunne være
sammen og dele Guds
ord. Løsningen ble UanZ
som i november ble arrangert for andre gang i
Frøyland og Orstad kyrkje for 250 ungdommer
og 100 medarbeidere.
Hovedleder for konferansen, Karsten
Degnes, forteller at ideen til konferansen ble
sådd for 5 år siden. Vi fant ut at menighetene satt litt på hver sin tue, og burde heller
samarbeide mer om felles opplegg. Resultatet ble ungdomskonferansen UanZ for
ungdom over 15 år.
Karsten forteller at målet for konferansen er
at ungdommer på Jæren skal bli frimodige
kristne. Det å vise at vi er så mange kristne
ungdommer er en styrke i seg selv.
Årets tema for konferansen var 100% Bibel.
Fokuset er at Bibelen er 100% ekte, relevant,
forvandlende og utfordrende. Dette var
fokus på ulike seminarer og på hovedsamlingene. Vi synes det ble en flott konferanse
og dato for neste års konferanse er allerede
satt, smiler Karsten lurt.
Tekst: Andreas Heskestad
Foto: Birgitte Maudal

1. gudsteneste
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Stiftelsen Frøyland-Orstad kyrkje oppretta
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Grendahuset er for lite, flytter
gudstenestene til Samfunnshuset
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— Det kan være tungt å komme
seg av gårde, men det har uten
unntak ALLTID vært kjekt
etterpå.

Kjetil Fylling har gjennom 15 år vært
leder i arbeidet blant barna i kirken. Vi
har spurt han noen hvem-, hva- og
hvorfor-spørsmål i den anledning.
Aller først – hvor har du vært leder?
— Jungelgjengen (1.-4. kl) var det første stedet jeg engasjerte meg.
Der var jeg med i mange år. Etter hvert ble det Midi-Jungelgjengen
(3-5 år) og Erastus (5.-8.kl). De siste fem årene har jeg vært med i
F2 som er et tilbud for 5.-7. kl, og som når 80 – 100 barn annenhver
fredag.
— Hvorfor sa du ja til å bli leder første gang du ble spurt? — Det
var naturlig og lett for meg å si ja da vi engasjerte oss i kirken. Jeg
har alltid vært med i ulike sammenhenger som leder tidligere.
— Hva er viktige verdier for deg i møte med barna?
— At barna skal få en tilhørighet og oppleve noe trygt. Avhengig
av alder, ønsker jeg også at de blir litt utfordret på det vi tror på
som kristne. At Jesus døde og stod opp for oss, for at vi skal få evig
liv. At Jesus er den vi trenger. Ellers er det viktig for meg å være
inkluderende og bidra til at kirken blir en plass for alle.
— Som person har jeg en positiv grunnholdning og oppfattes
nok lett som «en glad gutt». Dette håper jeg jo også smitter over på
barna.
— Hvorfor har du vært med som leder i 15 år?
— Det har blitt investert i oss ledere. Jeg fikk blant annet reise på
lederkonferanse i USA da jeg var med i Jungelgjengen, noe som
betydde mye. Ledertrening, kurs og kompetanseheving bidrar til at
du som leder ser at du er en del av noe større.
— Ellers vil jeg og si at jeg ikke alltid er like motivert til å være
leder. Det kan være tungt å komme seg av gårde, men det har uten
unntak ALLTID vært kjekt etterpå.
— På hvilken måte tenker du at du som leder kan bety en forskjell for et barn, en ungdom?
— Jeg tror jeg kan bety en forskjell hvis de føler seg sett og møtt av
meg, og at jeg har bidratt til at kirken har fått bety noe for dem. Så
håper jeg jo at det jeg er med på gir dem noe for livet.

Kjetil er en av mange ledere som bidrar til at barn og unge
blir «godt skodd» i forhold til tro og hverdagsliv.

Kjetil Fylling (45)

— Hva har du lært som leder?
— At det er viktig å være godt forberedt! Gjøre det jeg skal skikkelig. Jeg har alltid jobbet i team med andre hvor vi har fått gjort det
vi er gode til. Det har vært essensielt og lærerikt.

nSiv.status: Gift med Torill og far til fire gutter
på 7,9,13 og 15 år

nArbeid: Ass. rektor på Frøyland
ungdomsskole

nBosted: Frøyland. Tidligere 4 år i Etiopia
nAktuell som: Leder

Tekst: Helga Fykse
Foto: Steinar Barmen

Kyrkja blir vigsla

Eige sokn
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PUSTELITEN
ROMGRUPPE TOK ANSVAR

MORGAN
FJELDE
sokneprest
i Frøyland
og Orstad
kyrkjelyd

Jul og sånn...
Juletre, julestemning, julegrøt, juleavslutning,
julemat, julebrus, juleskinke, julemarsipan,
juletog, juleby, julebygda, julelys, julesanger,
julegudstjeneste, julebudskap, juleøl, julemelk,
julekaffe, julekonsert, julemusikk, julebord,
juledans, julestemning, julekort, julegaver, julepynt,
juleantrekk, juleakevitt, juleduk, juledessert,
juledikt, juleeventyr, juleengler, julefortelling,
julefergå, juleforestilling, julefabrikk, julefakta,
julefilm, julegardiner, julegodt, julehandel,
julehuset, julehilsen, julehobby, julehår, julehøytid

å kunne gi noe godt til de nærmeste. Bekymringen
over kredittkortet sin økende gjeld. Takknemlighet
over livet. Tomhet i livet.

Det er mange ting som en kan sette sammen
med ordet Jule-. Over er det ca 50 sånne ordpar.
Mange av de henger sammen med alle de
juletradisjonene som en har. Tradisjoner som
skaper ulike minner og følelser.

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud har glede i!

Det kan være kontrastfylte følelser. Tid med
familien. Tretthet etter en krevende førjulstid.
Forventningen fra de små barn. Savnet etter han
eller hun som mangler rundt bordet. Gleden over

Guds tilbud til
oss er: Frykt
ikke, glede
og fred fra en
som elsker
oss høyere
enn vi klarer
selv.
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Den første julen lød det et budskap over
Betlehemsmarken.
«Frykt ikke!
Se, jeg forkynner dere en stor glede,
en glede for hele folket:
I dag er det født dere en frelser i Davids by.

Budskapet er et budskap som midt i alle
juletradisjoner og følelser, fortsatt har en aktualitet.
Det er den egentlig julen! Guds tilbud til oss er:
Frykt ikke, glede og fred fra en som elsker oss
høyere enn vi klarer selv.

ODDNYSSTREK

Illustrasjon: Oddny Hetland
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Folkeglede i gudsordet
Tekst: Nils Olav Østrem

Skulegudstenester og skuleavslutningar i kyrkja har lange tradisjonar. I
eit livssynsnøytralt samfunn er det kanskje rimeleg at gudstenester ved
julehøgtid og sommarferie, kjem under diskusjon og blir definert ut av
religionsundervisning. Som kulturhistorie er det likevel uråd å koma
unna at skuleborns møte med kyrkje, prest og preike har vore viktige
historiske hendingar og handlingar. Skulegudstenestene skapte også haldningar til kyrkje
og kristendom, om enn det blei med eller mot.
Valfart til visitas
Johan Christian Heuch er kanskje den mest markante biskopen
Rogaland har hatt. «Høk» var bisp frå 1889 til 1904. Gudstenestene ved visitasane hans var reine samanstimlingane av folk.
Etter å ha «visitert» både Jæren og Karmøy i 1895, rapporterte
biskopen sjølv om at folket begge stadene «i store Skarer
formelig valfartede» til kyrkjene.
Born under 12 år bad mange stader om å få vera med på
overhøyringane biskopen heldt under visitasferdene sine. Og så
populære var desse «Børneoverhøringene» mange stader også
blant vaksne at borna inni kyrkjebenkene kom heilt bort
mellom alle dei vaksne som også ville vera med å høyra både
på spørjinga til bispen og svaringa til borna. Og på Karmøy
– som Heuch kalla «de helliges ø» – hende det ofte at ein eller
annan gamal svara når borna ikkje fann svaret.
Folks Glæde i Guds Ord
Heuch var sjølv ein konservativ mann. Han forstod seg likevel

ikkje heilt på jærbuen og andre sin uvilje mot alt nytt i kristne
arbeidsmåtar og forsamlingsformer. Likevel fekk han stor
respekt for folks kristne tru rundt om i bispedømet. Dei var
glade i gudsordet, hadde hatt gode åndelege erfaringar og ivra
for misjonen med stor offervilje til «allehånde» ulike misjonar.
Det følgde mykje positivt med den gamle pietismen som
biskopen fann var utbreidd ved slutten av 1800-talet. Men
pietistane forstod ikkje ønskjet ungdommen på denne tid hadde
om å få leva eit rikare menneskeliv enn før. Dei gamle kristne
hadde korkje syn eller sans for borna si interesse og «Hjertelag»
for mange ting som den rikare skuleutdanninga deira skapte
grobotn for. Vaksne folk såg på borna og ungdomen sine
interesser som berre tidsspille, synd og freisting. Til og med
kristne ungdomslag blei somme stader sett på som tiltak der
«Djævelen» ville lokka dei unge sine sinn bort frå det eine
nødvendige.
Heuch på Jæren
Biskop Heuch var på visitas i Klepp og Time fleire gonger i
løpet av bispetida si. Første gongen var i 1890 og då besøkte
han berre Klepp. 5. august overhøyrde biskopen saman med
skulelærarane dei ungdomane over 12 år som høyrde til
«Statskirken». Det var den gongen dei aller fleste i Klepp.
Biskopen ville ha svar frå dei unge på spørsmålet: Hva er det å
omvende seg?
I 1895 kom Heuch i månadsskiftet august/september og stansa
her ei heil veke. 30. august var det «Barnevisitas» i Gjesdal,
timepresten retta til det meir korrekte dagen etter: «Skolevisitas» i Time kyrkje.
Presten på skulebesøk
Same året besøkte prestane i dei to prestegjelda stadig skulane
og elevane dei hadde og kjende ansvar for. Også til Frøyland og
Orstad kom dei på skulebesøk. For eksempel var timepresten
19. februar 1895 i skulebesøk på Frøyland. 16. mars var det
lærarmøte på prestegarden i Time. Presten heldt føredrag og
samtalte med lærarane. Kyrkja, presten og skulen gjekk hand i
hand. Også i lagslivet var presten med. Palmesundag 1895
heldt han foredrag i ungdomsforeininga på Frøyland. Tidlegare
på dagen hadde han hatt som preiketekst i Timekyrkja:
«Ønsker du å se Jesus?».

Biskop Johan Christian Heuch, som levde frå 1838 til 1904. To
år før han døydde, gav han ut kampskriftet Mod strømmen der
han kritiserte både samfunns- og kyrkjeutviklinga.
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Kjelder: Gunvald Bøe, Johan Christian Heuch. Visitasberetninger1889-1902, Gjøvik 1964. Digitalarkivet: Skanna kyrkjebøker for
Time og Klepp, dagsregister. Helje Kringlebotn Sødal, «Mod Strømmen» – i tiden. J.C. Heuch og kulturen, dr.avhandling 2008.

Vet du – alle
som bor her har
fått samme adventskalender til huset sitt!
Jeg så det da jeg fløy
over Frøyland og Orstad.
Både små og store delte
ut. Jeg har også fått en, og
det er fordi kirken her er
20 år. Tenk de i kirken gir
bort gaver i stedet for å ønske seg
gaver til kirken! Det er rart! En merkelig tanke, men egentlig en veldig
fin tanke. Det er mange som blir
glade når vi deler med hverandre! Han Jesus som de snakker om i kirken sier også
noe om det. At vi skal
være snille og gode med
hverandre. Elsk hverandre, sier han. (Johannes
15,17). Hm….. Det må jeg
visst øve meg litt på. Jeg
kan jo starte med å dele
noen adventsboller med
lapp inni :)
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Trosopplæringen
I dette nummeret av PUST har vi forsøkt å formidle litt
av alt det som barn og unge i Frøyland og Orstad kyrkjelyd (FOK) kan bli med på som en del av trosopplæringen i menigheten.

Dagleg leiar

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

Som en hjelp til dette har kirken tilbud
om trosopplæring for barn og unge
mellom 0 -18 år som består av opplevelser, aktiviteter og erfaringer. De ulike
aldersgruppene blir invitert til kirken på
ulike arrangement som for eksempel

babysang, overnatting i kirken (Lysvåken), HalloVenn, konfirmasjon og UANZ
konferanse, de faste aktivitetene, eller på
spesielle gudstjenester som for eksempel
utdeling av bibel til 4 åringene.
Helt siden den kristne kirke ble grunnlagt,
har det vært undervist i hva den kristne
tro handler om. Troens innhold har blitt
overlevert fra generasjon til generasjon. Dette gleder vi oss som menighet
fortsette med! Metodene for læring har
variert, men innholdet i troen er viktig å
formidle. Det er viktig at barn og unge får

Sokneprest

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

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

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

Økonomi – og driftsleder (kontakt for
utleige)

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

Døypte

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

19. oktober
Malin Thingbø,
Tage Vestersjø Nesheim,
Dominic Nathaniel Villanueva Ekeskog,
Olai Stenius Slettevollen Korneliussen,
Olivia Rabben Lauritzen,
Mariell Birkeland Johnsen ,
Amalie Hauge,
Ingrid Haugland Olsen,
Filip Golf
16. november
Theo Klingsheim

Frivillig medarbeider

Joseph Baby, jam3327@gmail.com

18. novemeber
Oliver Sivertsen Olsen

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

11. oktober
Ann Kristin Nådland Haug og
Robert Våland

Vigde
nr 4 2014

Redaksjonskomite: Asbjørn Ueland (ansv.
redaktør), Helga Fykse, Steinar Barmen og Ingrid
Nese Veen.

21. november
Synnøve Garberg

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 til påske
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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

Trosopplæring er å få vite mer om kristen
tro og erfare hvordan tro praktiseres.
Når det er dåp, leser vi fra Bibelen om å
lære å kjenne den troen som vi blir døpt
til. Dette ønsker vi som menighet å bidra
til, sammen med de som har ansvar for
oppdragelsen for barnet.

20 år
undervisning som er relevant, som passer for alderen, og at spesielle behov hos
det enkelte barnet ivaretas. Vi ønsker at
det som skjer skal være lagt til rette slik
at alle kan delta, både de som er døpt,
men også de som ønsker å delta selv om
de ikke er døpt.

Velkommen til innholdsrik,
lærerik og spennende
trosopplæring i kirken :)

I haust er det 20 år sidan første gudstenesta i Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Når
vi ser tilbake på desse åra, er det mange
ulike minner som kjem fram. Nærare 700
av desse kan du finne i mosaikken på
framsida av bladet. Kvar for seg er dei
bare eit lite minne, men til saman formar
dei eit heilt anna bilete.

LYST TIL Å BETY EN FORSKJELL?
Dette er overskriften i den nederste ruten på adventskalenderen som ble delt ut i slutten av
november. Vi har tatt en prat med Renate H. Kleppa for å få vite litt mer om dette.
— De fleste av oss ønsker å hjelpe de
som har det vanskelig. TV-aksjonen hver
høst viser tydelig at vi ønsker å bidra til
meningsfull innsats, men det er vanskelig
å få dette til i lokalsamfunnet. Vi i diakonigruppa i Frøyland og Orstad kyrkjelyd
ønsker å gjøre noe for de som har det
vanskeligst i vårt nærmiljø og vil invitere
alle til å være med på dette.
— Hvordan kan vi få dette til?
— Vi begynte et samarbeid med NAV i
fjor. De har god innsikt i hvem som har
det vanskelig. Vi samlet inn penger og
kjøpte gavekort, mens NAV tok seg av
utdelingen av disse. I løpet av to korte
uker rett før jul i fjor samlet vi inn nok til
28 gavekort.
— Da vi tok kontakt igjen med NAV nå
i høst, ville de svært gjerne være med
på dette samarbeidet igjen. Opplegget

blir det samme der vi kjøper gavekort
og NAV deler disse ut i lokalsamfunnet
til familier i nærmiljøet som strever med
økonomien.
— Er dette noe som bare de som går i
menigheten er med på?
— Nei, alle som vil være med å bidra kan
være med. Vi har allerede hatt offer på en
gudstjeneste og vi har også utfordret bedrifter og næringsliv her til å være med.
Dersom du ønsker å være med sender du
et beløp til kontonummer 3290 07 79088
og merker innbetalingen med «gaveaksjonen». Men du må gjøre det innen 14.
desember. Vi trenger litt tid til å ordne de
praktiske detaljene.
Tekst og foto: Asbjørn Ueland

Renate H. Kleppa er med i diakonigruppa LIVSPUST. Ta gjerne kontakt
med gruppa på e-post: kontoret@fok.no.
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KYRKJELYDENS VISJON
Vi vil sjå menneske kome til tru på Jesus
og bli frimodige etterfylgjarar

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

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje
06.12 kl. 14.00 - 7.des kl. 13.00
Går du i 6. klasse er du velkommen på
LysVåken
Lørdag 6. desember 14.00 til
søndag 7. desember 13.00
i Frøyland og Orstad kyrkje
Se mer info på www.fok.no
Har du lyst å bli med , så meld deg på
med en gang på tlf 928 05 942 / eller til
dagligleder@fok.no :-)

n Søndag 7. desember
kl. 10:30 Gudsteneste
n Søndag 14. desember
kl. 10:30 Gudsteneste, Dåp
n Julaften
kl. 14:15 Gudsteneste
kl. 15:30 Gudsteneste
kl. 16:30 Gudsteneste
n 1. juledag
kl. 12:00 Gudsteneste, Nattverd
n Søndag 11. januar
kl 10:30 Gudsteneste, Dåp
n Søndag 18. januar
kl 10:30 Gudsteneste
n Søndag 25. januar
kl 10:30 Gudsteneste, Nattverd
n Søndag 8. februar
kl 10:30 Gudsteneste, Dåp
n Søndag 22. februar
kl 20:00 Gudsteneste, Nattverd

Har du funne fram adventskalenderen?
Du kan lese om den i den gule ballongen
på side 13.

09.12 kl. 19.30
Julekonsert med Garness

n Søndag 1. mars
kl 10:30 Gudsteneste
n Søndag 8. mars
kl 10:30 Gudsteneste, Dåp

7. mars
Konsert med Egdar Paulsen som
syng «Jim Reeves»-sangar
18. april
«Mannssambandet» er ei vokalgruppe med bakgrunn i Frelsesarmeen.
Dei har med seg band når dei kjem
for å ha konsert i kyrkja.

Arr: Stiftelsen Frøyland og Orstad kyrkje
Sjekk www.fok.no for oppdatert informasjon eller følg oss på facebook
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n Palmesøndag 29. mars
kl 10:30 Gudsteneste
n Skjærtorsdag 2. april
kl 20:00 Gudsteneste, Nattverd
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