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Dette er et spesialnummer 
av menighetsbladet 
om trosopplæring  
på Frøyland og Orstad.
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NY PLAN:  Hensikten med menighetens nye trosopplæringsplan     side 3

KLIPP UT, HENG OPP: Fullstendig oversikt over tilbudet fra 0 til 18 år   side 16

UNGDOMSTUR: Å se gleden i ukrainske barneøyne gjorde inntrykk     side 14-15
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Godt skodd 

INNLEDNING

I SOMMER har jeg erfart hvor viktig det 
har vært å være godt skodd ved ulike 
anledninger: fjellsko på fjelltur, støvler i 
øsende, pøsende regn og badesko på 
en svært steinete sandstrand. Høy- 
hælte sko på såpeglatt kjøkkengulv  
fungerte ufattelig dårlig, og vondt  
var det å forsere den steinete sand- 
stranden uten badesko. Veldig vondt!

Det å være godt skodd ved ulike anled-
ninger er viktig, og det er hva vi ønsker 
å tilby barn og unge her i området: At 
de blir godt skodd for livet som ligger 
foran dem gjennom den trosopplær- 
ingen vi som menighet tilbyr. 

TROSOPPLÆRING ER å få vite mer 
om kristen tro, og erfare hvordan tro 
praktiseres. Når barna døpes i kirken, 
leses det fra Bibelen om å lære og 
kjenne den troen som barn og unge  
blir døpt til. Dette ønsker vi som  
menighet å bidra til, sammen med  
dere som har ansvar for oppdragelsen 
av barnet. 

Som en hjelp til dette har Frøyland og 
Orstad kyrkjelyd laget trosopplærings-
planen GODT SKODD tilpasset barn 
og unge i alderen 0–18 år, og som 
består av varierte opplevelser,  
aktiviteter og erfaringer. 

De ulike aldersgruppene vil gjennom 
året bli invitert til å lære mer om det å 
tro; lære mer om hva det vil si at Guds 
ord er en lykt for vår fot og et lys for vår 
sti, Salme 119,105.

MED DENNE spesialutgaven av  
menighetsbladet Pust ønsker vi å gi en 
 best mulig oversikt for året som ligger 
foran, så les mer om litt av hva som 
skjer, både når det gjelder trosopp- 
læringstiltak  (fullstendig oversikt  
på siste side) samt andre faste tilbud 
for barn og unge i kirka (gule huske- 
lapper i bladet).  

Hjertelig velkommen 
både små og store  

til det som skjer  
i Frøyland og  
Orstad kyrkjelyd!

Kurset holdes en enkelt kveld og varer en 
drøy time. Prest Morgan Fjelde forteller: 

– På kurset ønsker vi å få en dialog med 
foreldrene. Vi snakker om de praktiske 
tingene ved gjennomføringen av selve 
dåpshandlingen, oppmøtetider osv. Men 
like viktig er samtalen om hva dåpen 
egentlig er for noe, hvorfor kirken døper 
og litt om symbolikken rundt dåpen. Vet 
du forresten hvorfor dåpskjolen er altfor 
lang, utfordrer han. 

– For kalde vinternetter? Nei, ler 
Morgan og blir alvorlig. – Dåpen er en 
nådehandling av Gud. Kjolen er et sym-
bol på denne nåden, som er mye større 
enn oss og livet vårt og som vi kan vokse 
i, forklarer han. 

TO VARIANTER: Morgan forteller  
videre at kurset også er åpent for dem 
som ikke helt har bestemt om de vil 
døpe barnet sitt. Noen er også usikre på 
om de vil gå for hel neddykking eller 
den tradisjonelle vann-på-hodet-meto-
den. Dette handler også om symbolikk. 
Selv har han ingenting imot et klesskift 
midt i gudstjenesten. 

Samtidig understreker han at begge 
formene er like gyldige og at det selvsagt er 
helt opp til foreldrene å velge. – Vi snakker 
litt om dette også på kurset, så vet forel-
drene litt mer før de velger, sier han.

BABYSANG: Morgan understreker at 
oppdragelse først og fremst er et foreldre- 
ansvar. – Men i Frøyland og Orstad  
ønsker vi å hjelpe de foreldrene som  
ønsker å gi barnet en oppvekst i den 
kristne tro. Derfor inviterer vi dåpsbarna 
med foreldre til å være med på babysang 
som et neste steg, sier han.

n Dåpskurs i høst: 27. sept., 1.nov. 
og 7. des.

Frøyland og Orstad kyrkje- 
lyd har de siste to årene  
tilbudt et kurs for dåps- 
foreldre.

Hva skjer
i dåpen?

«Kjolen er et symbol 
på denne nåden,  
som er mye større 
enn oss og livet vårt 
og som vi kan vokse i.
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Helga Fykse
er medlem  
i trosopp- 
lærings- 
utvalget
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I mars hadde vi skattkistesamling i Frøyland og 
Orstad kyrkje for andre gang. Alle barn født i 
2013, barn som var eller blir tre år i år, ble invitert 
med brev i posten. 

Mer enn 40 søte, små møtte opp, forventnings-
fulle. De kom sammen med foreldre og søsken, 
besteforeldre og noen faddere.  Alle var samlet i 
det store kirkerommet den første delen av guds-
tjenesten. Menigheten ønsker at små og store skal 
kjenne seg hjemme i kirka og på gudstjenestene. 

ALLE SANSER: Etter en liten 
stund var det tid for en egen 

skattkistesamling. Siden det 

Lurer du på hva som skjer når 
man blir døpt? Kanskje ble du 
døpt da du var liten? 

Uansett om en er døpt eller ikke døpt, så er alle  
1. klassinger på Frøyland og Orstad velkomne til 
å delta på dåpsskole. 

Dåpsskolen består av fem samlinger og en 
gudstjeneste. På gudstjenesten får barna utdelt 
boka «Tre i eit tre», og familie og venner er også 
invitert.

RETT ETTER SKOLEN: I vinter ble det arran-
gert dåpsskole for første gang på Frøyland og 
Orstad. 35 barn i 2009-kullet meldte seg på. Frøy-
land-elever hadde dåpsskole på Forsamlings- 
huset tirsdager (kl. 13.00-14.30) og Orstad-elever 
i kirka på torsdager (kl. 13.30-15.00).

Det var spennende å møte de forventningsfulle 
førsteklassingene som kom ut av klasserommene 
sine etter siste skoletime, for så å bli med til kirka 
eller Forsamlingshuset på dåpsskole. Noen skulle 
tilbake til SFO og lot sekkene ligge, andre skulle 
hjem etterpå og tok sakene med seg. 

SPØR OM JESUS: På dåpsskolen spiste vi boller 
og drakk saft, sang kjekke sanger, leste fra boka 
«Tre i et tre» og hørte bibelfortellinger. Vi malte 
stjernebokser til å samle bibelord og bønner oppi, 
og vi hadde leketid. Barna hadde mye de lurte på 
om Gud og Jesus, og vi tok oss god tid til å lytte 
og svare.

«Er det dåpsskolen alt slutt?» og «Kan vi bli med 
neste år?» var lyden fra barna på siste samling. 
2009-gjengen kan ikke bli med på dåpsskole mer, 
men de får invitasjon til noe annet spennende.

n Neste dåpsskole: Fem samlinger 
i januar–mars for dem som er født i 2010.

Dåpsskole  
i SFO-tid

Skattkistesamlingen gir 
foreldre noen verdifulle 
hjelpemidler til tros- 
formidling i hjemmet. 

Ai, ai!  
Skatt- 
kiste til  
alle barn

        ÅR3         ÅR6

Andre tilbud for  
aldersgruppen 0-5 år
Barnekor SafariLEIK (2-3 år) og  

SafariKIDS (4-6 år): Annenhver tirs-

dag i partallsuker kl. 17.30-19.00

Søndagskolen Jungelgjengen  

(Mini-jungelgjengen og Midi-jungel-

gjengen): Kl. 11-12 de søndagene det 

er gudstjeneste.

kom så mange barn, delte vi oss i to puljer, slik at 
halvparten hadde leketid, mens de andre hadde 

samling. Etterpå byttet vi.
På skattkistesamlingen er det mye sang og  

musikk. Barn og foreldre sitter i en stor sirkel, 
alle sanser tas i bruk. Det handler om skapelsen. 
Først er rommet mørkt, så blir det lyst. Vi ser at 
det blir vann og gress, dyr og fisker, og vi hører 

og lager dyrelyder og lyd av vind og bølger. 
Og vi bruker stemmen og kroppen, synger og 

danser, og forteller om alt Gud har skapt. Alle 
barn ser seg i et speil mens en voksen sier: «Se så 
fint Gud har skapt deg. Gud velsigne deg!». 

CD OG BOK: Så deler vi ut en skattkiste til hvert 
barn. Oppi er det en CD, en bok, et fint kort og 
noen småleker. Tanken er at skattkistene kan 
være en hjelp og støtte til å lære barna om den 
kristen troen hjemme.

n Neste utdeling av Skattkista: 
19. mars 2017 – for dem som er født i 2014.

Høydepunktet er når alle barna får utdelt hver 
sin skattkiste. Magnus Vatland, foran,
og Siri Vatland, Elias Varhaug og Elisabeth  
Varhaug. Foto: Sigurd Svela

Barnepastor Martha 
Nordbø leser fra  

boka «Tre i et tre»  
for Helene Svela,  til 

venstre, Hanna Nordbø, 
Lars Kristian Lunde,  

Ingrid Vatland,  
Sacarias Sørland og   

Jonathan Lilleøre.
Foto: Sigurd Svela
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ODDNYSSTREK          KLASSE3.

Hva gjør en tårnagent  
i kirka? Det hadde 21 sprell 
levende og forventningsfulle 
3. klassinger lyst å finne ut 
en lørdag i juni.

De hadde fått en spennende invitasjon 
i posten, og klokka 10 troppet de opp.   
Tårnagent-dager arrangeres i mange 
kirker i Norge. Noen steder kan agentene 
gå opp i kirketårnet innenfra. Det kan vi 
ikke her, men noen av dem kunne nok 
tenkt seg en klatrevegg på utsiden.  

«Opptaksprøven» var en rekke poster 
med oppgaver som alle kom gjennom med 
glans, før de kunne finne en plass og få 
utdelt agentnummer og mappe for dagen. 

UTFORSKNING: Så fikk alle bli med på 
en dag der alle rom i kirken ble utforsket 
grundig – gjennom rebuser og finurlige 
lagkonkurranser.  Men skikkelig bra 
agenter finner lett ut av sånt!  Bibeljakt, 
puslespill med ord og svampekasting var 
bare litt av det som sto på programmet. 

Mye god mat og tid til leker 
både ute og inne var det  
selvsagt også plass til.  Et  
annet oppdrag var å være 
med på ulike oppgaver  
på gudstjenesten dagen  
etter, så alle øvde 
veldig godt på det og 
møtte våkne klokka 
10 på søndagen for 
å være klar i god 
tid.  Noen ønsket 
velkommen, andre samlet 
inn kollekt, leste tekst eller løste 
agentoppdrag på scenen.  

FØRSTE STEG: Etter disse to dagene 
håper vi at de gode tårnagentene våre 
kjenner seg enda mer hjemme i kirka, har 
blitt bedre kjent med hverandre og får 
lyst til å utforske kirka og Bibelen videre.

n Neste Tårnagent-samling: 
Våren 2017 – for dem som er  
født i 2008.

Barnepastor Martha Nordbø deler  
ut oppdrag til ivrige agenter.

Tre agenter på 
oppdrag i kirka 
(bildet over): 
Dagne Kleppe 
Opstad, fra 
høyre,  
Henriette 
Handeland og 
Hanna Fjelde.
Ellers driver 
tårnagenter 
med mye  
rart – alt fra 
innebandy til 
hinderløyper  
og legolek.
Foto: Viktor  
Klippen

Tårnagenter 2016 – klare for oppdrag i Frøyland og Orstad kyrkje

Annet for 1.–4. trinn
S-klubben med andakt og kjekke  

aktiviteter:  Annenhver torsdag  

i oddetalsuker kl. 17.30–18.45.

Søndagsskolen Jungelgjengen: 
Kl. 11-12 søndager det er gudstjeneste.

Barnekoret SafariGOSPEL (fra  

2. trinn) og SafariDANS: Annenhver 

tirsdag i partalsuker kl. 17.30-19.00.

Hallo Venn: Feiring av vennskap og  

den gylne regel – et positivt alternativ  

til Halloween  (yngre og eldre også  

velkomne): 31. oktober 2016.
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           KLASSE4.            FRA  OG           KLASSE5.

Ungene henger over disken 
og gleder seg til lapper og 
annet godt denne fredags-
kvelden i underetasjen  
i kirka. Vi er på F2-Intro.

4. klassinger er spesielt invitert til F2 – for 
å oppleve litt av hva de har i vente på 
fredagsklubben for 5.-7. klassinger fra 
høsten av. I alt 18 nye, spente fjes dukker 
opp.

LEDER KJETIL FYLLING tar imot i 
døra. Alle blir registrert, får et lodd og 
blir bedt om å ta av seg skoene. Her fore-
går alt på sokkelesten. 

Loddet er for bruslotteriet. Trekningen 

foregår helt på slutten av kvelden, etter 
opprydningen. Så det gjelder å ta godt 
vare på det.

F2 er annenhver fredag fra klokka 19 
til 21. Det er lek, mingling, andakt – og 
kiosk. 

– Hvor mye koster maten her, vil en av 
nykommerne gjerne vite. 

NÅR VI BESØKER kirkekjelleren denne 
kvelden i mai, er det airhockey, biljard og 
innebandy for noen spreke, brettspill og 
prat i sofaen for de rolige – mens Marcus 
og Martinus prøver å få oppmerksomhet 
om sin nye hit «Girls! Girls! Girls!» på en 
storskjerm i bakgrunnen. Store smil og 
trivsel i rommet!

n Neste F2-intro: En fredag i mai.

I april var det kick off for 
Soul Children i Frøyland  
og Orstad kirke. 

Ca. 40 tweens møtte opp og fikk synge 
sammen med Sandnes Soulchildren i 
kirka.  Stor stemning og mye sangglede! 

Soulchildren er en bevegelse med 
med hele 150 kor rundt om i landet, 150 
kor i utlandet og med egne festivaler og 
egenprodusert musikk. Det hele startet 
med Oslo Soul Children som mange har 
sett på tv.

 Frøyland og Orstad Soul Children 
er for deg som går i 5. til 10. klasse og 
er glad i musikk. Det er også en egen 
lydskole med opplæring i styring av lyd 
og lys. Lydskolen rigger og styrer lyd på 
våre øvelser og opptredener. Øvelsene 
er på mandager (ca. annenhver uke) fra 
klokka 19.00 til 20.45.

 
TIL OSLO SPEKTRUM: Denne høsten 
vil soulchildren også delta på den store 
internasjonale Soul Children-festivalen 
i Spektrum i Oslo, sammen med 2000 

tweens fra hele landet. Det blir opptrede-
ner  ved ulike anledninger i Frøyland og 
Orstad kirke, blant annet en stor jule-
konsert i desember sammen med Maria 
Arredondo og Torstein Sødal.

 
Soul Children har som mål å holde 

høy musikalsk kvalitet i alle ledd, og ha 
et repertoar  som er tilpasset målgrup-
pen. Koret bruker mange fengende san-
ger – med egne danser – innen sjangrene 
pop, rock, soul og R&B. Målet er at 
sangerne skal være stolte over det de er 
med på, oppleve mestring og personlig 
utvikling. 

 
FOR JESUS: Soul Children ønsker å 
skape  et inkluderende miljø der alle skal 
bli sett, kjenne seg trygge og oppleve ekte 
livsglede.

 Visjonen  for korarbeidet er «Å vinne 
og bevare unge for Jesus Kristus  
gjennom sang og musikk de kjenner  
seg igjen i».

n Øvelser denne høsten :
29. aug, 19. sept, 3. og 24. okt, 
14. og 28. nov, 5. og 12. des.

Vil du være med og  
synge i Oslo Spektrum?– Kor møje koste maden her?

Annet for 5.–7. trinn
F2 – fredagsklubb annenhver fredag 

i oddetallsuker kl. 19-21.

Full fart i Orstadhuset – noen  

søndager i idrettshallen kl. 11-12,  

eller det er Agapao-samling i kirka.

Prest Morgan Fjelde  
stiller det retoriske  
spørsmålet. Han vandrer 
fram og tilbake foran et 
sekstitalls ungdommer  
på Mini-Fokus i kirka.

Etterpå er det lovsang med liveband på 
podiet. 

Fokus er stedet for ungdommer fra 8. 
klasse og oppover. Denne maikvelden er 
7. klassingene invitert til en introduksjons-
kveld. De kan begynne på Fokus til høsten 
og følger godt med når Fokus-lederne pre-
senterer seg. Dette er ikke voksenledere. 
De er bare noen få år eldre enn ungdom-
mene i salen, og mange av dem har selv 
gått flere år på Fokus før de ble ledere. 

DEN GODE SAMTALEN: Det er spred-
ning i alder og interesser på Fokus og det 
tas det hensyn til. Det er mye humor og 
latter når lederne presenteres. Visst er det 
fortsatt mye lek på samlingene, men det 
er også rom for de gode samtalene. Leder-
ne vet om hva som rører seg i miljøet og 
hvilke spørsmål og tanker som finnes der. 

Og de prøver å være bevisste på at de 
er forbilder. 

SPENNING: Blant annet ser de de nye 
og inkluderer dem. Det er kommet inn 
en del nye blant de store ungdommene 
denne kvelden. De er spente, men de ser 
ut til å like det.

n Neste Mini-FOKUS i mai 2017.

De er klare for å starte på F2 etter en 
prøvekveld i mai: Susanna Svela, Ine  
Røsand, Eskil Thingbø-Støldal, Ella 
Nordbø og Filip Grude Malm.   
Foto: Sigurd Svela

Soulchildren på gathering i IMI-kirken 23. april med 350 andre sangglade tweens. 
Susanna Svela, foran til venstre, Emily Merethe Hansen og Carmen Høyland.
Foto: Sigurd Svela

– Finnes Gud?

7.
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Viktige
steg

Ungdomspastor Elisa Helgøy Malde og  
sokneprest Morgan Fjelde leder an når  
konfirmantene går i prosesjon inn i kirka. 
På første rekke sitter (stort bilde) Irja  
Wetteland Kleppe, til venstre, Johannes 
Risa Fylling, Oliwia Maja Oleszczyk,  
Christina Lande, Marte Handeland og Tora 
Brådland. Nora Stangborli (bildet til høyre) 
er framme til forbønnshandling.
Foto: Sigurd Svela

Konfirmantåret  
slutter med spente 
ungdommer på vei 
ned kirkegolvet.  
Det som skjer  
året i forveien, er  
kanskje vel så viktig.

Frøyland og Orstad kyrkjelyd 
ønsker å gi konfirmantene det 
beste. I løpet av året blir det 
snakket om mange viktige 
tema som gjelder liv og tro  
– i plenum, i smågrupper  
og på weekend. Og det blir 
mye liv og røre!

Årets konfirmanter hadde 
kick off-arrangement 19. 
august, og 18. september blir 
de presentert i gudstjenesten 
for menigheten. 

Konfirmantgudstjenestene 
er 13. og 14. mai. På fok.no 
kan du lese mer om både 
dette og datoer for seinere  
års konfirmasjoner.

          KLASSE9.

Andre tilbud for  
8. klasse og oppover
FOKUS – ungdommenes kveld  

i kirka – annenhver fredag  
(partallsuker). 

KRIK i Orstadhuset søndager  

kl. 20.10. Se mer info på Facebook

(KRIK Orstad/Frøyland). 
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Innviet  
leirplassen
nI løpet av fire-fem  
måneder samlet 
menigheten og andre 
fra Frøyland og Orstad 
inn drøyt 190.000 
kroner til leirplassen 
utenfor byen  

Uzhgorod i Vest-
Ukraina. Pengene 
ble brukt til å fer-
digstille hoved-
bygget innvendig 
og utvendig. 
nI tillegg har 
Frøyland Idretts-

lag gitt fotballmål 
til anlegget. De ble 

flittig brukt under den 
første barneleiren etter 
innvielsen 26. juni, der 
K2-ungdommer med 
voksenledere deltok.
nDet er barnehjems-
stiftelsen House of 
Mercy som driver 
leirstedet og som er 
mottaker av pengene. 
Den norske stiftelsen 
KPK-Ukraina er binde-
leddet.
nFrøyland og Orstad 
kyrkjelyd har støttet 
KPK-Ukraina i seks år.

                  KLASSE10.

K2 er for konfirmantene som vil 
ha mer. I juni fikk 11 ungdommer 
fra Frøyland og Orstad bruke sine 
ressurser på barn i Vest-Ukraina.

K2 er et tilbud til ungdom året etter konfirma-
sjonstiden. Det starter med en konf-reunion, så 
fortsetter det med cirka en kveld i måneden  
med et eget K2-opplegg.

VANSKELIG BAKGRUNN: Ungdomsopplegget 
avsluttes med en tur til Ukraina. Her er de blant 
annet med og arrangerer leir for barn som kommer 
fra vanskelige forhold. I år var det over 100 barn på 
leiren, barn som blant annet kommer fra ressurs-
svake, alkoholiserte hjem, fra barnehjem eller som 
vokser opp under trange kår i romalandsbyer.

K2-deltakerne fikk virkelig bety en forskjell 
for de ukrainske barna. De strålte. De sterke 
opplevelsene vil også følge våre ungdommer 
i lang tid.

DELTE UT KLÆR: – Den største opplevelsen for 
meg var å se gleden i øynene på ungene, sier flere 
av dem i en videofilm som er laget om Ukraina-
turen (se den på www.fok.no). Ungdommene får 
veldig gode tilbakemeldinger i etterkant. Under 
oppholdet fikk de også være med på å besøke  
barnehjem, dele ut mat og klær i romalandsbyer. 

Nå er det 2015/2016-årskonfirmantene som får  
muligheten til både å få nye venner og å oppleve 
Ukraina! 

n K2 starter opp med konfirmant-reunion 
4. oktober. Det er deretter samlinger høsten  
2016 og våren 2017, samt leir.

– Å se gleden i øynene til de ukrainske ungene, det var størst

110 barn deltok på leiren der       ungdommer fra Frøyland og 
Orstad og Klepp deltok som      ledere.

Full fart i møte-
salen på den nye 
leirplassen: Martin 
Fjelde, til venstre, 
og Jorunn Hadland 
sammen med lokale 
barn. Camilla Efteland  
Johansen, bildet helt øverst, 
Axel Kindervaag og Jorunn Had-
land 
leker også med leirdeltakere.
Foto: Sine Grude
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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

Kontortid: Tysdag kl. 12.00-15.00
Onsdag–fredag kl. 09.00-15.00

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

Sokneprest
Morgan Fjelde, sokneprest@fok.no
dir. 52 97 31 51 (489 97 108)

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

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

Økonomi- og driftsleder 
(kontakt for utleie)
Geir Ådne Vestvik, driftsleder@fok.no, 
dir. 52 97 31 54 (928 56 689)

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

Soknerådet
Jon Lende (leiar), Helen Hetland 
Mori, Karl Inge Lygre, Torill Brådland, Bjørg 
Mikalsen, Bjørg Nese, Sigbjørn Sørland  
(1. vara) samt Morgan Fjelde (sokneprest).

  

I redaksjonen: Ingunn Matre (ansv.  
redaktør), Martha Nordbø, Håvard Ek,  
Helga Fykse, Sigurd Svela, Viktor Klippen.  

pust    aug. 2016
– eit spesialnummer om  
trusopplæring i Frøyland  
og Orstad kyrkjelyd
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Returadresse:    
Frøyland og Orstad kyrkjelyd
Boks 43, 4356 KVERNALAND 

C
pust 

VISJON
Vi vil sjå menneske 
kome til tru på Jesus 
og bli frimodige 
etterfylgjarar

Gudstenester
i Frøyland
og Orstad kyrkje

nSøndag 28. august 10.30
   Gudsteneste, dåp
nSøndag 4. sept. 10.30
   Gudsteneste, dåp
nSøndag 18. sept. 10:30
   Gudsteneste,
    konfirmantpresentasjon
nSøndag 25. sept. 10.30
   Gudsteneste, nattverd
nSøndag 2. okt. 10.30
   Gudsteneste, dåp
nSøndag 9. okt. 10.30
   Gudsteneste på Holma-
   vatn i forb. med weekend
nSøndag 23. okt. 10.30
   Gudsteneste, 
   Utdeling av barnebibel  
   til 4-åringer
nSøndag 30. okt 10:30  
   Visitasgudsteneste 
   v. biskop Erling Pettersen
nSøndag 6. nov. 10.30
   Gudsteneste, dåp
nSøndag 20. nov. 10.30
   Gudsteneste, nattverd
nSøndag 27. nov 10:30  
   Gudsteneste, Lys vaken
nSøndag 11. des. 10:30  
   Gudsteneste, dåp
nSøndag 18. des. 10:30  
   Vi syng jula inn
nJulaften 24. desember 
   kl. 14.00, 15.15 og 16.30
n1. juledag 12.00  
   Gudsteneste, nattverd

0-1 år
Babysang. Åtte samlingar kvar tirsdag 
på dagtid. Oppstart  august, november  
og februar (like kurs). 

2 år   
SafariSMAK. Ein forsmak på barne- 
koret Safari. To samlinger hausten 2016.

3 år
Skattkista med spennande innhald. 
Utdeling på gudsteneste 19. mars 2017.

4 år
Barnebibel. Dei gode for-
teljingane. To samlingar 
med utdeling av barne-
bibel på gudsteneste 
23. oktober 2016.

5 år
Barrabas-samling. 
Påskeevangeliet fortalt 
litt annleis. Påsken 2017. 

1. klasse
Førsteklasses dåpsskule. Bli betre 
kjend med kristen tru og kvarandre. Fem 
samlingar i SFO-tida og ei gudsteneste i 
perioden januar-mars 2017.

3. klasse
Tårnagent-dag. Utforsking av kyrkja 
på ein spanande måte. Eindagssamling 
våren 2017.

4. klasse
F2-intro. Første møte med fredags- 
klubben F2.  Mai 2017.

Godt skodd – trusopplæring steg for steg
Oversikt over aktivitetar hausten 2016 og våren 2017. Alle barn på Frøyland og Orstad 
er velkomne, men kun dei som er døypte eller har foresatte som er medlem i den norske 
kyrkja, vil få invitasjonar i posten/e-post. Meir informasjon på www.fok.no.

5-6. klasse 
Kode B – nokre spesielle sam-
lingar på fredagsklubben F2. 
Fire samlingar haust 2016/
vår 2017.  

5.-7. klasse
Full fart i Orstadhuset. 
Nokre sundager kl 11-12 
haust 2016 og vår 2017.
F2 – fredagsklubb i kyrkja.  
Fredagar i oddetalsveker  
kl. 19.-21. 

6. klasse
Lys vaken – for Gud, kvarandre  
og menneske rundt oss. 26.-27. 
november 2016 (med overnatting).

7. klasse
Mini-FOKUS. Eit første møte med ung-
domskveldane på  FOKUS. Mai 2017.

8. klasse og oppover
FOKUS. Ungdommen sin kveld i kyrkja  
– annankvar fredag (partalsveker). 
FOKUS-talentiade.  Alle velkomne  
til å gleda andre med sine talent.  
Vår 2017.

9. klasse
Konfirmasjon. Konfirmasjonguds- 
tenestar 13. og 14. mai 2017.

10. klasse
Konfirmant-reunion 4. okt. 2016.
K2 – Startar med konfirmant-reunion  
og deretter 8. nov. og 13. des.

n Ca 3 år–4. klasse: Søndagsskulen  Jun-
gelgjengen – aldersinndelte grupper sønda-
gane kl. 11–12 når det er gudsteneste.
n 5.-7. klasse: Full fart i Orstadhuset/ 
AGAPAO søndagar kl. 11-12 når det er 
gudsteneste.
n 1.-3. klasse: S-klubb annankvar torsdag  
i oddetalsveker kl. 17.30-18.45.
n Ca 2 år–4. klasse: Barnekoret SAFARI  

– tirsdagar i partallsveker kl. 17.30–19.00.  
Aldersinndelte sanggrupper og danse-
gruppe.
n 5.–7. klasse: F2 på fredagskveldar  
i oddetalsveker kl. 19.00-21.00.
n 5.–10. klasse: Soulchildren måndagar  
ca. annakvar veke kl. 19.00-20.45.
n 8. klasse og oppover: KRIK i Orstad- 
huset søndagar kl. 20.10.

Dette skjer også


