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– You are good, sier Sindre Bjerga (12) til
Vasja Simoncko (10) etter at de har vunnet
fotballturneringen på Orstad. Den var like
spennende som EM i fotball i Vasjas hjemland
Les s 6-9
Ukraina.
		

DANSETALENT: Sverre Reiten Finnbakk i Norske Talenter side 2-3
OVERRASKET ALLE: Fem dåp og én vielse i gudstjenesten side 4-5
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MED TRINE REIN: Soulchildren gleder seg til konserten
side 12
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NYTT FRA MENIGHETEN
Konf-kollekt til Ukraina

Ny Thailand-tur

Under årets konfirmasjonsgudstjenester i mai kom det inn mer enn 30.000
kroner i kollekt som går til KPK-Ukraina
sitt arbeid blant barnehjemsbarn og fattige familier i Ukraina. 73 konfirmanter,
deres familier og venner fylte kirka tre
ganger disse dagene.

Ferieturen som Jæren prosti arrangerer
til Thailand i oktober, ble raskt fulltegnet.
Nå blir det satt opp ekstratur 27. januar
til 10. februar 2013. Reiseleder Egil S.
Eide viser Bangkok, Det gylne triangel, en
elefantleir, orkidefarm, kirker og markedsplasser. Se www.ravinala.no.

Sverre breaker i Norske T
Sverre Reiten Finnbakk (14) fra Orstad kom forbi den vanskelige første
utsilingsrunden i TV2s Norske Talenter. I neste runde gjelder det for breakeren
å overbevise de tre hoveddommerne i konkurransen.
Sverre har allerede ledet Safari-break
gruppa i Frøyland og Orstad kirke
annenhver tirsdag i over to år. Han lærer
opp en gruppe barn fra 3. til 5. klasse.
– Safari-break startet som et initiativ
fra meg og andre i menigheten som ville
lære barn breakdance. Vi var to kompiser som ledet Safari-break i starten,
etter hvert er det blitt bare meg som har
opplegget. I starten lot vi unger fra 1.
til 5. klasse delta, men vi fant fort ut at
dette ikke passet for de aller minste, sier
Sverre.
Videre forteller han at det å lede
gruppa kan være veldig variert.
– Når de er konsentrert, er det

kjempemorsomt, og jeg ser at de lærer
mye. Andre ganger blir det mye springing rundt og ikke så mye konsentrasjon
– da er det ikke like kjekt.
Norsk Talenter: De fleste kjenner
til talentkonkurransen Norske Talenter
som vises på TV2. Femte sesongen av
det populære programmet er nå i gang.
Det er åpent for alle grener og deltakere
i alle aldre – i jakten på Norges største
talenter.
– Hvorfor meldte du deg på i Norske
Talenter, Sverre?
– Jeg er glad i konkurranse og nye
utfordringer. I tillegg ville jeg få tilbake-

melding fra dommerne om hvor god jeg
er i innenfor min gren. Jeg hadde planer
om å melde meg på i fjor, men valgte
å vente ett år for å bli enda bedre, sier
Sverre.
SKIKKELIG NERVØS: For å komme videre fra første fase i konkurransen måtte
han danse fremfor to dommere, mens
han ble filmet.
– Jeg var skikkelig nervøs da jeg skulle
danse foran dommerne, men jeg tror at
jeg bare greide å prestere enda bedre på
grunn av det, forteller Sverre.
FORAN BREAKEMESTER: Noen uker

Nylig deltok Sverre Reiten Finnbakk på danseforestilling i kirka sammen med jentene i gruppa
Soli deo Gloria.
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senere fikk han beskjed om
at han var videre i konkurransen, og skal i neste runde
danse fremfor hoveddommerne Mia Gundersen, Alex
Rosén og Adil Khan.
– Jeg gleder meg spesielt
til å danse fremfor Adil og
få tilbakemelding fra ham.
Adil er en av de beste innenfor breakdance i landet, sier
Sverre.
Vi ønsker Sverre lykke til
i neste runde av Norske Talenter og takker ham for innsatsen han legger igjen for å
lære de unge i menigheten
gleden av breakdance! Og
kanskje dukker Sverre opp
på tv-skjermen til høsten,
da starter nemlig Norske
Talenter på TV2.
Tekst: Andreas Heskestad
Foto: Hilde Roaldsnes
og Ivar Lending

MED EGNEORD
Ta med en brosjyre!
Lyst å vite litt mer om
menigheten? I kirken ligger
det en informasjonsfolder som
forteller litt om menighetens
særpreg og satsningsområder, blant annet grupper,
gudstjenester og tjenester.

Videre inneholder den nyttig
kontaktinfo, samt en utfyllingsslipp hvis du ønsker
mer informasjon eller
ønsker å bli med i
en gruppe eller
tjeneste.

Talenter
n KPK-Ukraina
nSTIFTELSE: En offentlig godkjent humanitær stiftelse som siden
1988 har drevet hjelpearbeid blant
gatebarn, fattige familier og eldre
i Ukraina. Dette skjer nå gjennom
samarbeid med den ukrainske
stiftelsen House Of Mercy som blant
annet driver et barnehjem.
nHJELPESENDINGER: Nærmere
500 tonn med klær og andre varer
har blitt sendt til provinsen Transcarpathia helt vest i Ukraina, til byen
Uzhgorod og landsbyer. I tillegg til
cirka 10 millioner kroner.
nLEDER: Ellen Lyster Aarsland,
Vigrestad, er styreleder.
nINFO: www.kpk-ukraina.com

Ubekymret?
Jeg liker veldig godt våren og
å se at naturen våkner til liv igjen. Da
er det kjekt å pusle i hagen. Det er
avstressende å kjenne varm jord mellom fingrene; plante og luke.
Når jeg går slik og pusler, minner
det meg på noe som står i Bibelen.
Du kan lese i Matteus 6,25-34 om
hvordan Gud bryr seg om skaperverket sitt, både liljene på marken og
fuglene i lufta, og hvordan han forteller oss dette, slik at vi skal forstå hvor
enda mye mer han bryr seg om oss
mennesker.
I vers 33-34 står det: «Søk da først
Guds rike og hans rettferdighet, så
skal dere få alt dette i tillegg! Vær da
ikke bekymret for morgendagen. For
morgendagen skal bekymre seg for
seg selv. Hver dag har nok med sin
egen plage».
For meg er disse ordene veldig

utfordrende, for jeg bekymrer meg
og jeg vil så gjerne fikse, ordne og
«sikre» meg. Men Gud vet hva som
er viktigst for oss, og han har omsorg
for oss. Jeg tror ikke Jesus fortalte
dette for å gi oss en god grunn for å
være late, men jeg tror ordene kan
vise oss rett fokus i en tid som for
mange kan føles i overkant travel.
Mange strever døgnet rundt for å
oppfylle krav fra seg selv, venner,
familie og samfunnet ellers om
perfekte hus, kropper, ferier,
karriere osv.
Når jeg pusler i hagen,
glemmer jeg litt at tida går, og
jeg kjenner at jeg gleder meg
over de små ting. Mitt ønske for
min sommer, er å gi Gud litt
større plass, og bekymringene og stresset litt mindre
plass. Jeg ønsker å roe
ned litt, slik at jeg lettere
kan se de små gledene
i hverdagen og ha
bedre tid til menneskene
rundt meg. Kanskje er det
flere enn jeg som trenger
en påminnelse om hva som
virkelig er viktig!
GOD SOMMER!

RAGNHILD
VAAGE
er medlem
i soknerådet
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Gjestene trodde de bare sku l

Søndag 15. april 2012 blir en søndag og en
gudstjeneste som mange kommer til å huske.
Det som skjedde denne søndagen har
aldri skjedd tidligere i Frøyland og
Orstad menighet. Midt i det som var en
helt vanlig gudstjeneste med dåp, overrasket nemlig Annette og Jøran alle med
å gifte seg – samme dag som datteren
Ronja ble båret til dåp.
Knelebenken var satt fram, og i programmet for gudstjenesten stod det en
post kalt «overraskelse».
REISTE SEG plutselig: Likevel var
det nok bare forloverne, presten og
kirketjeneren som visste hva som skulle
skje denne dagen da Jøran og Annette
plutselig reiste seg, gikk fram hånd og
hånd og ga hverandre sitt ja, samtidig
som de ble bedt for.
Det hele foregikk svært så enkelt, uten
noen form for brudestas. Det vil si; brudebuketten fikk Annette av presten rett
etter vielsen, da han overrakte henne en
rosebukett inkludert vase fra utsmyk-
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ningen. Vielsen ble tatt imot med
applaus og jubel fra menigheten.
HADDE TENKT LENGE: En måned etter

bryllupet sitter vi i stuen til de nygifte for
å høre mer om hvorfor de valgte på gifte
seg på denne måten.
– Jeg hadde tenkt lenge på at vi skulle
giftet oss.
Annette kikker på mannen.
– Jeg hadde verken tenkt å gifte meg
i kirken eller å ha et stort bryllup. Vi
hadde jo vært sammen i ti år og fått oss
både hus og barn, sier Jøran.
Han tar en pause før han fortsetter:
– Egentlig hadde jeg ikke planlagt å
gifte meg i det hele tatt – synes nemlig
statistikken er så nedlatende, og jeg tror
ikke livet ville bli bedre av den grunn.
Mens praten går, kommer det fram at
det nok var presten i Bogafjell som fikk
dem på gli da de døpte Brage for snart
fire år siden.

– Ja, og så maste mamma litt, sier Jøran
og flirer.
– Egentlig så tullet jeg bare litt med
Jøran og spurte om vi ikke bare skulle
gifte oss samtidig som vi døpte Ronja.
Så sa han JA! Da måtte jeg jo ringe
presten med en gang, og han var
positiv fra starten av, forteller Annette.
Sokneprest Sigve Ims sa at han bare
måtte finne ut hvordan han skulle få
flettet det inn i gudstjenesten.
– Jeg syns vielsen gled veldig greit inn
i gudstjenesten, og så tror jeg det var en
fordel at det var en dåpssøndag, for da
var det nok mange i kirken som ikke går
der så mye til vanlig og ikke visste helt
hva de hadde i vente. Og så var det kjekt
at barna var inne mens vielsen foregikk.
«SLAPP MYE ÅLL»: Jøran fortsetter:
– Det viktigste med å gjøre det på denne
måten var at vi, og spesielt Annette,
slapp alt stresset med forberedelser.
– Jeg bare gledet meg til bryllupet,

u lle feire dåp...

– Kan være enkelt
– For meg var dette årets vielse,
for den fikk fram at det trenger
ikke være komplisert. Selvsagt
vil vi bidra i kirka vår til all den
pomp og prakt folk måtte ønske,
men vi bidrar gjerne også til det
enkle, sier sokneprest Sigve
Ims. Det vesentlige mener han
er Guds velsignelse til noe av
det viktigste vi har, hverandre.

n Annette Rosseland

Rugland og Jøran
Rugland

nAlder: Ungt par i 30-årene
nBosted: Frøyland
nSivil status: Nygifte. Forelde til
Brage (4) og ronja (4,5 mnd).
nAktuell som: Brudeparet som
overrasket alle.

kommer det fra Annette. Det ble ikke noe
«åll» rundt i det hele tatt. Vi hadde jo en
tilstelning allerede; alt var klappet og
klart, og kaken stod jo her. Så jeg er veldig glad for at vi gjorde det sånn, i stedet
for å stå i kø på et kontor.
– Men var det ikke vanskelig å holde det
hele hemmelig?
– Jo, kommer det det kjapt fra Annette.
Jeg hadde veldig lyst til å si det til mor,
så det holdt akkurat.

– Hva var reaksjonen fra familie og venner
da de skjønte hva som skjedde?
– Det kom jo som lyn fra klar himmel,
så da vi gikk fram, hørte jeg svigerfar i
bakgrunnen: «Ka fagerten!».
Jøran smiler
– Da sjokket ga seg, satt foreldre og
besteforeldre og tørket tårene, mens
søsknene bare var et stort smil. Og ingen
følte seg snytt.

– Veldig positivt og greit.
– Jeg hadde ikke trodd det var så folkelig og at det var så mange barn, kommer
det fra Jøran.
– På Ogna måtte vi alltid sitte i ro da
jeg var liten. Her virket det ikke så konservativt. Holdes barna vekke, så tynnes
det nemlig ut i rekkene. Det er bra at det
har skjedd en endring. Og så er det bra at
det er så godt lydanlegg i tillegg.

ØKONOMISK: Annette forteller at
hennes familie alltid har visst at det ikke
ville bli noe stort bryllup, så de var bare
glade for å få være med.

HVOR ER BOKA MI: – Ellers var det herlig da presten plutselig for rundt og lette
etter boken til vielsen og satte tommelen
i været da han fant den, sier Annette.
– Så var det fantastisk med brudebuketten. Jeg «grabde» jo både blomster
og vase, helt til presten etterpå kom og
sa at rosene kan du få, men vasen har jeg
nok ikke lov å gi bort.
– Galtøft, sier Jøran og smiler.

– Ble det feiring av bryllupet?
– Absolutt, men de var litt «dotte ner
fra himmelen» i starten.
Jøran forteller at da faren hans kom
hjem til kombinert dåps- og bryllupsfest,
var hans kommentar: «Ser du har arvet
min økonomiske sans!».
– Hvordan opplevde dere møte med kirken?

Tekst og foto: Helga Fykse
Foto: Viktor Klippen
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MISJONSPROSJEKT I UKRAINA
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– You are good!

Sindre Bjerga (12) fra Klepp legger armen rundt Vasja Simoncko (10) fra
Ukraina og smiler oppmuntrende. De har spilt sammen på laget som nettopp
har vunnet fotballturneringen som avsluttet en innholdsrik dag i kirken.
– Resultatet i kampene ble 5-0, 3-0 og
6-1, forteller Vasja med et forsiktig smil.
Hans norsk-ukrainske lag vant den lille
turneringen med glans og viste at de to
landene kan utgjøre et godt team i disse
EM-tider.

Gamle venner slo av en prat og nye
vennskap ble knyttet i sommersolen. Våre
ukrainske gjester fortalte om hvordan
arbeidet drives og hva arbeidet betyr
for barna som bor på barnehjemmet og i
familier som får hjelp fra stiftelsen.

Frøyland og Orstad kyrkjelyd hadde
søndag 10. juni besøk av sju barn/tenåringer og to voksne fra Stiftelsen KPK
Ukraina (se fakta side 9) sitt arbeid i
byen Uzhgorod. Det ble en dag full av
opplevelser. Den startet med storsamling
(gudstjeneste for alle) og fortsatte med
liv og røre utenfor kirka i amfiet. Her var
aktiviteter for både store og små, salg av
grillmat, brus, kaffi og kaker.

ALDRI SETT SJØEN: Vi fikk på ulike
måter formidlet til alle på storsamlingen
at Jesus er med oss i båten når det stormer
– enten ved at han roer stormen eller roer
barnet sitt midt i stormen.
Ukrainerne sang for oss om Guds
kjærlighet som er dyp som havet og høyere enn fjellet; noe både de og vi plutselig
skjønte omfanget av siden de aldri hadde
sett sjø tidligere.
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TEAMFØLELSE: Barna i menighetens
barnekor, Soul Children, takket Gud gjennom sangen for at han har skapt oss alle
slik som vi er og at vi alle er verdifulle.
Tilslutt fikk vi lov til å gi av vår overflod
ved at det ble samlet inn 21.100 kroner til
arbeidet som KPK driver i Ukraina.
Det var nok flere enn guttene på fotball
laget som hadde en god teamfølelse
denne dagen. Dette er noe vi står sammen
om, og som Ellen Lyster Aarsland, styreleder i KPK, sa det:
– Vi skaper håp og glede for barn i
Ukraina. Sammen!

Tekst: Helga Fykse
Foto: Bjørn Are Nygård og
Viktor Klippen
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1. Soul Children sang i starten av gudstjenesten 10.
juni, her Solvor Bjerga (5) og Julie Lende Sande (5).
2. «Når det stormer» synger Elisabeth Laland og
Andrea Heskestad av full hals.
3. Paul Helge Alme viste helt konkret under prekenen
at Gud slipper oss aldri samme hvor mye det stormer
i livet vårt.
4. Pølser og annen god mat passer perfekt til væromslaget fra dagen før.
5. Pølser er som fotball – interkulturelt. Lera Valko og
Kristina Mitrovci serveres av Marie K. Stokka.
6. Vasja Simoncko, til venstre, Tone Haddeland fra
Klepp og Alexandra Nikitina i svevet.
7. Vinnerlaget: Sindre Alme, bak t.v., Vasja Silakov,
Sondre Johansen. Daniel Nygård (framme t.v.), Vasja
Simoncko og Sindre Bjerga.
8. Gjensynsglede: Solveig Åtland og Artyorna.
9. Uteamfiet har aldri før vært så fullt.
10. De ukrainske gjestene sang under gudstjenesten.
Bak fra venstre: Kristina Mitrovci (16), Valery Valko
(delvis skjult), Lera Valko (19), Volodya Weinraukh
(28). Framme fra venstre: Alexandra Nikitina (8),Natasja Nikitina (5), Vasja Simoncko (11), Artyoma Veresh
(7), Vasja Silakov (13).

Sagt denne dagen:
– Det viktigste som skjer i Ukraina akkurat nå er ikke europamesterskap i fotball, men det dere gjør hver dag for disse barna.

9

Just Salvesen, ungdomsprest

– Jeg drømmer om å komme tilbake hit.
Kristina Mitrovci (16) fra Ukraina

– Jeg er så rørt over at de fra Ukraina er her i kirken. Godt at flere får
oppleve dette.
Gunn Lyster Åtland, frivillig i hjelpearbeidet til KPK Ukraina

– Dagen var en suksess. Folk stoppet igjen og forventningene om å
skape engasjement ble innfridd.
Karl Inge Lygre, leder for menighetens misjonsprosjekt

– Utfordringen for oss rike i Norge er at vi ser at det lille faktisk kan
bety utrolig mye.
Ellen Lyster Aarsland, styreleder i KPK Ukraina

– Etter 12 års arbeid gjennom KPK og House of Mercy må jeg si at vi
aldri hadde drømt om at det ville bli så stort. Når vi ser tilbake, ser vi
hvordan Gud har ledet oss. Takk til Gud!
Vasya Fenchak, leder av House of Mercy
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Hva ser du mest fram
til på sommerleiren?
Pust stilte spørsmålet til noen av
gjestene fra Ukraina.
Vasja
Silakov (13)
– Jeg gleder
meg, og ser
fram til fotball
og fisking.

Alexandra

Nikitina (8)

– Jeg har aldri
vært på sommerleir før.
Gleder meg til
å male og å
bade i svømmebasseng.
Lera Valko
(19), høyskolestudent/frivillig
– Jeg gleder
meg til foreldrene skal
komme og
hente barna
og de får se forestillingen som
barna har laget til dem!
Vasja
Simoncko
(11)
– Jeg gleder
meg til fotball,
tennis, synge
og å leke med
andre barn!
Kristina
Mitrovci
(16)
– Jeg gleder
meg til møtene, maten
og å være
sammen med
folkene som
bidrar til at det blir leir!
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A piece
of heaven
Litt himmel. Det er hva barna føler de får
del i den uka de er på sommerleir. Og
det er hva Vasja Fenchak og de andre
lederne forsøker å formidle til dem disse
sommerukene.
Barn som kommer fra alkoholiserte
familier, fra mishandling, fra fattigdom og
materiell nød. Barn som ikke en gang får
spise seg mette hver dag. I sju til ti dager
drar de bort fra alt som er vondt og vanskelig og får lov å være barn som leker,
synger, spiller fotball, fisker, deltar på
møter og opplever omsorg og kjærlighet.
Sommerleirene er et helt konkret prosjekt som Frøyland og Orstad kyrkjelyd
har valgt å la de innsamlede pengene gå
til nå i år, og Vasja Fenchak er helt tydelig
på at vår hjelp er med på å skape forandring.
Barna gleder seg i et helt år til disse
ukene om sommeren.
FATTIGE ROM-FAMILIER: – I tillegg får

alle barn som deltar på leirene, mulighet
til å bli fulgt opp fem-seks ganger gjennom året ved at vi møtes til hobby, lek,
mat, prat og Jesus.
Vasja forteller videre at de tilbyr egne
sommerleirer som er målrettet inn mot
13-14 år gamle barn av romfolket. Her
undervises det om hygiene, om hvordan
de kan beskytte seg mot tuberkulose og
om viktigheten av å ta medisinen.
– Det er nemlig veldig mange som
dør av tuberkulose. Videre er vi opptatt
av å hjelpe dem til å ta vare på seg selv.
Som 13-14-åring er det nemlig vanlig for
mange å gifte seg, og som 16-åring er du
kanskje allerede far til to barn. Derfor
lærer vi dem også om hvordan de kan ta
vare på barna, sier Vasja.

LEDERTRENING: Han forteller at de jobber systematisk med å se etter framtidige
ledere blant disse tenåringene, gutter og
jenter som de kan følge opp gjennom hele
året og investere enda mer i.

n Vasja
Fenchak
nAlder: 32 år
nBosted:
Netvitske ved
Uzhgorod i Ukraina
nSivil status: Gift
med Olja og far til
Anna (7), Timotey (3)
og adoptivfar til
Jana (13).
nAktuell som:
Leder for stiftelsen
House of Mercy som
driver barnehjem
med samme navn i
Uzhgorod. Har vært
på Norgesbesøk i
regi av KPK Ukraina.

– Helt konkret – hva har en slik leir betydd
for et av disse barna?
– Ira, som nå er 16, kom på vår sommerleir første gang da hun var 11 år. Moren
hennes var alkoholiker og hun hadde
vokst opp med mange menn i hjemmet.
På hennes første leir opplevde hun utrolig
mye positivt, men det som gjorde sterkest
inntrykk på henne var møtet med Jesus.
Så da hun kom hjem, inviterte hun barna
i nærområdet til å komme til hennes rom
hvor de leste i Bibelen sammen, svarer
Vasja.
Det er mange familier i Iras område som
får hjelp, og hun var som et lys inn i dette
mørket, forteller han.
HJELP TIL SYKEHUS: Hvert år sender
stiftelsen KPK Ukraina ned seks trailere
med klær og utstyr. Denne hjelpen leveres
rundt over alt.
– Vi hjelper sykehus med medisiner,
og vi bidrar med penger til operasjoner. I
tillegg reparerer vi bygninger og utstyr på
sykehusene.
– Vi vet ikke hvor mange som får livsviktig hjelp på denne måten, men det er

UKRAINA

Menighetens misjonsog bistandsprosjekt
nINNSAMLING: Siden avspark i
februar har Frøyland og Orstad
kyrkjelyd samlet inn nær 165.000
kroner til menighetens misjonsprosjekt
i Ukraina, inkludert 21.000 på søndag
10. juni.
nKPK-UKRAINA: En norsk, offentlig
godkjent humanitær stiftelse som siden 1988 har drevet hjelpearbeid blant
gatebarn og fattige familier i Ukraina.
Samarbeider med den ukrainske
stiftelsen House of Mercy som driver
barnehjem i Uzhgorod.

Sommerjobb i Ukraina
Nylig fikk over 50 familier rent vann.
mange. Helt konkret reddes 40-50 små
– Mange av våre prosjekter har dere
barn fra å dø ved at vi nettopp har fått
i Frøyland og Orstad kyrkjelyd bidratt
overført penger fra Norge til innkjøp
til. Gjennom denne hjelpen som vi gir
av et bronkoskop som gjør at lungespesialisten kan se ned i
sammen, skjer det store forlungene. Dette er som regel
andringer, sier han.
et helt elementært utstyr
Lederen av House of Mercy
på en lungeavdeling, men
Som
trekker også fram faddersentralsykehuset for barn
som dekker 1,2 millioner
ordningen. Gjennom denne
13-14-åring
mennesker i vårt distrikt,
ordningen kan folk i Norge
støtte et barn månedlig med
har ikke hatt dette utstyret er det nemlig vanlig for
kr 200 kroner. Barna bor
tidligere. Fram til nå har
de operert i «blinde», sier
mange å gifte hjemme, men ved å være
Vasja engasjert.
med i fadderordningen får de
seg, og som
viktig og verdifull hjelp, mat,
klær og medisiner. Hvert
RENT VANN: – Vi gir også 16-åring er du
enkelt fadderbarn blir fulgt
hjelp til de statlige barnekanskje alleopp med besøk cirka to
hjemmene.
rede far til to
Vasja trekker ivrig pusganger hver måned.
barn.
ten før han fortsetter med
Mange barn trenger hjelp,
og mange barn står på venteå si at 200 barn får varm
middag jevnlig og åtte romfolklisten. Vil du bli fadder, ta kontakt med Ellen
på 916 39 375 eller Ivar på
landsbyer får hjelp. Der reparerer de hus
917 09 950.
og bygger nye hus; minst to nye hver
måned er målet. Og husene får vann og
Tekst: Helga Fykse
strøm.

«

Søskenbarna Anette Aarsland fra
Vigrestad og Solveig Åtland fra Orstad
skal ha sommerjobb på House of
Mercys sommerleirer i Ukraina, en
sommerjobb hvor de ikke tjener noen
penger og hvor de må betale reisen
ned selv. Hvorfor velger disse jentene
å bruke sommeren på denne måten?
Solveig: – Jeg ser at jeg er
med på å gi andre folk håp.
Anette: – For meg er det
en gave å få lov å
være med i en slik
tjeneste, få være
sammen med barna,
leke med dem og vise
dem masse omsorg.

Stor giverglede i april
I innsamlingsaksjonen 22. og 23. april
kom det inn godt over 100 kolli til
Ukraina. – Klær, sko, leketøy og til
og med en flott barnevogn! Et veldig
bra resultat, og stor takk til alle som
har bidratt, sier Svein Tore Åtland i
styringsgruppa for misjonsprosjektet.
Målet er en lignende aksjon etter sommerferien.
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«

Dere som har
hatt opplevelser av at
fellesskapet
ikke var for
dere, har så
inderlig rett.

Unnskyld oss for det!
Jeg hadde faktisk mest lyst til å melde avbud. Akkurat dette selskapet kunne jeg tenke meg å takke
nei til.
Tankene balte med hva slags unnskyldning jeg
skulle bruke, det var jo alltids et eller annet jeg
kunne skylde på og droppe selskapet.
Jesus sier det samme om mennesker som

var innbudt til selskap hos ham: Men de
begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre
(Lukas kap. 14, vers 18).
Greit nok med et selskap. Verre med innbydelsen fra Jesus. Den handler om et selskap der Han
har gjort alt ferdig. Og da spørs det om unnskyldningene holder.
Men jeg må innrømme at det er en av unnskyldningene jeg har sansen for. Ja, egentlig gjør den
meg skikkelig vondt og det plager meg å tenke
på at jeg nok også med mitt liv har bidratt til å gi
mennesker denne unnskyldningen. Det er unnskyldningen fra alle som er skuffet eller såret over
kristne mennesker. Det er ikke få, ikke minst her
i Rogaland, som har opplevd en fordømmelse og
mangel på kjærlighet som gjør at de kjenner seg
ferdige med alt som har med kirke og kristendom.

Det som smerter er at mange av dere som
SIGVE IMS
sokneprest
i Frøyland
og Orstad
kyrkjelyd
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har opplevd en kald skulder fra kristne, opplevd
skuffelser eller hatt en opplevelse av at fellesskapet ikke var for dere, har så inderlig rett. Vi er
derfor mange i dag som trenger en ny sjanse.
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Vi som tror vi er innenfor, trenger det. Vi
trenger å få tak i varmen, rausheten og gleden hos
Jesus, så vi formidler dette videre selv. For bare
den som virkelig har opplevd Guds raushet, kan
møte mennesker med den samme rausheten.
Dere som av en eller annen grunn har stoppet
med gode eller dårlige unnskyldninger, trenger
også en ny mulighet. For alvoret i å stoppe med
unnskyldningene er at de kan stenge oss ute fra
selve festen.
Vi trenger å høre det på nytt det som er sentrum i Jesus sin innbydelse, setningen «nød folk til
å komme inn» (Luk. 14,23). Varmen fra den Gud
som vil ha med oss alle å gjøre. Ha med oss som
har såret og skuffet andre. Ha med oss som har
hatt det så travelt med vårt eget at vi ikke hørte
Guds innbydelse.

Nå kommende søndag er det nattverd hos oss i
Frøyland og Orstad, den siste nattverdgudstjenesten før sommeren. Rett før vi deler ut nattverden, kommer det en nydelig setning fra Jesus:
– Kom for alt er ferdig.
Denne setningen er en spesiell innbydelse

til dere som nå leser Pust og tenker at dere på
nytt vil ta i mot innbydelsen til festen og gleden
sammen med Jesus. Velkommen, uansett hva
som måtte ha vært unnskyldningene for å si nei
tidligere.

Folket på Frøyland og Orstad i 1814
vemod at dei i Time erfarte at tida no var over
for dette «hellige Baand».

I 1814 var det gardbrukarog husmannsfamiliar som heldt
til på gardane i dei to bygdelaga
Frøyland og Orstad. Fram til
Grunnlovsjubileet i 2014 skal
det finnast ut kven som faktisk
budde her.
Det skjer på grunnlag av folketeljinga i 1801 og
kyrkjebøkene frå dei første 1800-talsåra. Prosjektet heiter «Det norske folk i 1814» og kan lesast
meir om på www.arkivverket.no
Folketalet utgjorde samla nokre hundre menneske i 1814 i det som no er Frøyland og Orstad
kyrkjelyd med ca. 5500 innbyggjarar. Frøyland
og Orstad var involverte i hendingane i 1814. Det
skjedde ved valforsamlingar i dei to kyrkjene
folket her den gongen høyrde til, Klepp kyrkje og
Time kyrkje.
Folket i Klepp, Orre og Bore samla seg i Klepp
hovudkyrkje 18. mars 1814. Der blei Jon Ingebrigtson Grude og Tore Isakson Orre valde til å
møta i Stavanger 24. mars for å velja utsendingar til Eidsvoll og avgjera saman med «Norges
Regent Prinds Christian Frederik» kva regjeringsform den «Norske Nation» skulle ha. Mellom
dei representantane for kyrkjelyden som skreiv
under helsinga frå Klepp, fanst ingen frå Orstad.

MOTBYDELEG MED SVENSK: Det er interes-

Tekst: Nils Olav Østrem

Positive til dansketida: Kyrkjelydane i

Time og Gjesdal i det som den gongen heitte Lye
prestegjeld, sende også ei helsingsadresse 18.
mars, ført i pennen av sokneprest Christopher
Hejerdahl Storm. Mellom medunderskrivarane
hans frå Time, var det fleire frå Frøyland-området: Gunnar Ådneson Åsland, Tore Nilsson
Kalberg, Lars Tollefson Njå og
Ingebrigt Larsson Kvernaland. Presten skildra
både fortida med Danmark og framtida med
Sverige.
Om den dansk-norske heilstaten, skreiv han
at det var med inderleg

Dei første sidene
i Norges
Grunnlov.

sant kor positive frøylandsbuen og dei andre
i Time stilte seg i 1814 til den seinare så ofte
kritiserte «dansketida». Mindre godt hadde dei
å seia om ei mogleg framtid med svenskane. Dei
avskydde den trældomen og det åket dei såg for
seg det ville bli å hamna i lag med Sverige. Det
hadde alltid vore for «Nordmanden det Modbydeligste».
I helsingsorda uttrykte Time-adressa sterk tilslutning til Christian Frederiks arbeid for «vort
elskede Norges Selvstændighed». Utsendingane
deira, Kristoffer Kristofferson Åsland og Ola
Larsson Skjelset, skulle tolka og formidla frå
folket i Lye prestegjeld «Hengivenhed, Troskab
og Kjærlighed».

TEGlVERK: Kristoffer Åsland budde på garden
Åsland ved Åslandsnuten, stader som no ligg
Husmannsplassen
Foren
i Frøyland og Orstad kyrkjelyd.
Kristoffer var
i
under Orstad låg i området til
1814 30 år gamal og tilflytta frå Vetteland i Ogna
Orstad helsestasjon.
berre eit par år før då han gifta seg med jordajenta Marta Maria på Åsland. Ho var dotter til
Gunnar Åsland, som var mellom underskrivarane på 1814-helsinga frå Time sokn. Kristoffer
blei kalla «Vettalaen» og kom saman med kona
til å starta teglpanneverket på Åsland i 1836, den
første industriverksemda i området som i dag er
mest kjent for Kverneland fabrikker.
Den 24. mars 1814 møtte Kristoffer Åsland
fram i Domkyrkja i Stavanger. Der var han
med på å velja Eidsvoll-mennene frå Rogaland:
Sokneprest Lauritz Oftedahl frå Rennesøy, kjøpmann Christen Mølbach frå Egersund og bonde
Asgaut Reilstad frå Finnøy. Dei skulle møta på
Eidsvoll 10. april 1814.

Kjelder: Helsingsadresser 1814, sjå www.arkivverket.no Time: Gard og ætt, bd. IV av Birger Lindanger.
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Garden Åsland i
Time.
nr 1
2 2012

11

ODDNYSSTREK

Illustrasjon: Oddny Hetland
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Zone

Me skal synge
med Trine Rein
i november

Hei! P
å
sorter min flytur h
te klæ
e
r til U r om dagen
og en
k
gu
så jeg
raina,
n
Frøyla tt danset
masse noen lyttet oen spille f
nd og
. Og s
til ei j
otball
O
Egent
åh
en
,n
lig gan rstad Soul
ske st
Child ørte jeg no te som var oen
trives
re
ilig at
v
e
m
Gud h n. Det så s n som sang eldig lei se
talent ed å gjøre
g
a
k
–
ul
en
r
ik
Tror j e han har ike ting. Je skapt oss f kelig kjekt
gi
o
eg tar
g
u
meg e tt oss til gl tror Gud k rskjellige og t.
ede fo
n flytu
o
r...
r hver ser seg når at vi
andre
vi bru
k
og til
ære fo er
r han.

Intervju:
– Korleis har de i Soulchildren det?
– Kjempebra. Koser meg kvar gong!
– Kvifor går du i Soulchildren? –
Fordi eg liker å synge og har mange
venner der.
– Kva er Soulchildren?
– Eit kor der du lærer om Jesus og
Gud, og synger om han.
– Må du være ein kristen for å gå i
koret?
– Nei.
– Kva gler du deg til?
– Gler meg kjempemykje til å synge
med Trine Rein. Me skal ha konsert
med henne i november.
– Korleis blir eg med i koret?
– Møt opp i Frøyland og Orstad
kyrkje til hausten anna kvar tysdag
kl. 18.45-19.45. Alle som har lyst å
synge i koret er kjempevelkomne.
Veldig kjekt dersom gutar vil bli med.
Kontaktperson er Brigitte Sæther
og voksenkontakt: Astrid Judith
Møller, tlf. 48213806

Gåter:

nKva for ein
hage treng du
ikkje vanne?
uBarnehagen

nKva for ein vin kan du
ikkje drikke?
uPingvinen
nKva for ein bjørn er ikkje
farleg?
uVitaminbjørnen

Anneline og Brigittes
spesial
Blant i ei skål: Vaniljeis, melk og en
pose med Folkets sommerfavoritter med
jordbær- og bananblanding.
Samme kor mykje du brukar, er det
uansett dritgodt!

Jentene i Soulchildren fra fremst og bakover: Amanda
Østrem, Solveig Beate Stangeland, Victoria Slettebø,
Solveig Nese, Victoria Risa, Brigitte N. Sæther. Høyre side:
Marlen Thuv. Venstre ytterst Anneline Aamodt, Amalie
Mageland Røyland.
Ikke tilstede: Hanna Friis, Astrid Tveita, Ane Alme, Tora Brådland, Maria Aksdal, Rebecka Slettebø, Rebekka Reilstad.

nKva begynner på B og sluttar
på ÆSJ?
uBilkræsj

nKva seier paver når dei
helser på kvarandre?
uIngenting. Det finnes
bare éin pave.

JUNGELGJENGEN
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– Nesten som Operaen i Oslo
– Tusen takk for et helt strålende
arrangement, var responsen Stiftelsen
Frøyland og Orstad kyrkje nylig fikk i
en epost. Den var fra foreldreutvalget i
Maurtuå barnehage, som leide kirka til
et foredrag med den kjente pedagogen
Lou Rossling fra Sverige i april. Rossling

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

Astrid Berntsen, kontoret@fok.no
dir. 52 97 31 50
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

Snart er kirkebakken ferdig
Kirkeanlegget skal oppgraderes både utvendig og
innvendig i sommer. Mest
iøynefallende blir fullføring
av parkeringsanlegget med
belegningsstein og trær.
De første dagene i juni fikk den sørlige
delen av parkeringsplassen belegningsstein. På dugnad blir det nå lagt ned
markeringssteiner for kjøreveier og biloppstillingsplasser, opplyser Njaal Fykse
i Stiftelsen Frøyland og Orstad kirke.
Det kommer også mer beplantning
ved lysmastene, nye sykkelstativer og en
lekeplass like ved uteamfiet.
– Målet er å ha det meste på plass
før sommerferien. På lekeområdet blir
grovarbeidet gjort. Her planlegger vi en
liten bocciabane, bowling og sjakkbrett,
forteller Njaal.
Fikser gulvet: Uteområdet er helt

ferdig før vinteren. Det er ekstrabevilgninger fra de to vertskommunene og
dugnad som gjør arbeidet mulig.

Soknerådet
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Forsidefoto: Viktor Klippen

Døypte

Redaksjonskomite

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

Vigde
Menighetsbladet Pust
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HAR LEID UT I 2015: Årets budsjett for

stiftelsen er hele 1,28 millioner kroner.
Det er fordelt på dugnad, eksempelvis
passasjertellinger på Jærbanen, og utleie
av kirka.
– Det er stor aktivitet i kirka, og vi har
allerede måttet si nei til flere førjulskonserter i år. Vi har leid ut til fem julekonserter så langt, sier Njaal.
For øvrig har han registrert utleie til tre
byllupsfester i sommer, ti ulike arrangementer i 2013, ja, faktisk også noen i 2014
og 2015.

15. april
Markus Aarre
Elena Myklebust Haugen
Ronja Rosseland Rugland
Amalie Nordmark Selvig
Sofia Svanes
27. april
Charlotte Sofie Egeland

Bidrag?
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STENGT I SOMMER: Kirka blir trolig
helt stengt første uken i juli fordi gulvet i
foajeen skal repareres. Materialet som ble
brukt, tåler ikke bruken, men i resten av
bygget har det gått greit. I foajeen flasser
belegget. Siftelsen og leverandøren er
blitt enige om en kostnadsfordeling.
Når det gjelder lekkasjene i yttervegger, er noe fikset, men noe av arbeidet
avventer en rapport. Ifølge Njaal Fykse
ligger stiftelsen fremdeles an til å nå
målet om å bli gjeldfri i 2014.

25. mars
Marco Ross Boyall
Sofia Fosså
Nine Synnøve Haukeland
Johannes Nordvall

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

pust

var tilfreds, og ifølge foreldreutvalget uttalte hun at «jeg har vært i Operahuset i
Oslo flere ganger, og mange andre flotte
steder,men dette er det vakreste og mest
unike stedet jeg har holdt et foredrag så
langt». Arrangøren roste også akustikk,
lyssetting og serviceinnstilling.

15.april:
Anette Rosseland og Jøran
Rugland

Tekst: Viktor Klippen

5. mai
Pernille Sofie Jaatun
6. mai
Mikkel Aarrestad Austerheim
Sofie Byberg		
Ingrid Adele Gabrielsen
Benjamin Rød		
27. mai
Noah Hana Hellestø
Pernille Sofie Jaatun
Jon Laland
Joakim Hamre Larsen
Synnøve Skretting
Sol Totland-Løvås

17.000 fra danseforestilling til kreftsenter i Etiopia
Danseforestillingen «Vær kjærlighet» den
28. april med Soli deo Gloria og Sverre
Reiten Finnbakk ble en flott opplevelse for
alle de frammøtte i kirken.
Publikum fikk se nydelig danse, samtidig
som de ble utfordret gjennom dansen på
det å bety noe for andre. Danserne hadde

selv valgt å vise kjærlighet ved å sette opp
denne forestillingen og gi pengene som
ble samlet inn, til Cancer Care Ethiopia; et
senter hvor kreftrammede under behandling
kan få omsorg, mat og kjærlighet.
Det kom inn totalt kr 17.270 kroner.

T- SKJORTER PÅ TILBUD

Kirka skaper debatt om tilgjengelighet
I et debattinnlegg i Aftenbladet fredag 8.
juni skriver teolog og førsteamanuensis
Inger Marie Lid at Frøyland og Orstad
kyrkje har fått universell utforming for
menigheten, mens bygget ikke er like
godt tilrettelagt hvis presten har en bevegelseshemming. Det er trangt og vanskelig å bevege seg i området ved døpefont

og dåpsbasseng,skriver hun. Det til tross
for at kirka fikk Rogaland fylkeskommunes tilgjengelighetspris i 2009.
– Vi er klar over at det er mulig å ta
enda mer hensyn til tilgjengelighet, men
vi klarte ikke å få til alt, og vi valgte å
prioritere brukerne, kommenterer Njaal
Fykse som var prosjektleder.

NÅ KUN
KRONER 50,-

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

pust

Returadresse:
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND

Midtsommerfeiring på Stemmen
Lørdag 23. juni klokken 15:00 - 18:00
Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje

27. juli kl. 20:00 i Frøyland og Orstad kyrkje
Et minne fra det
gamle Russland
Svartehavets
Don Kosacker
Fra aller første tone fyller sangerne kirken med en følelse av engasjement for deres
kultur og tradisjoner. Svartehavets Don Kosacker rører hjertene!
16
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nFredag 15. juni 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 16. juni 20:00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 17. juni 10:30
Gudsteneste
nSundag 24. juni 10:30
Gudsteneste, Dåp
nSundag 5. august 10:30
Gudsteneste, Dåp
nSundag 19. august 10:30
Gudsteneste
nFredag 24. august 19:00
Fokus-gudsteneste
nSundag 26. august 10:30
Gudsteneste, Dåp
nFredag 7. september 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 8. september 20.00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 9. september 10:30
Storsamling
nSøndag 16. september 10:30
Konfirmant-presentasjon
nFredag 21. september 19:00
Fokus-gudsteneste
nLørdag 22. september 20.00
Ichtus-gudsteneste
nSundag 23. september 10:30
Gudsteneste
nSundag 30. september 10:30
Gudsteneste, Dåp

