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LEDELSE // STAB

Bare tall.....?
En årsmelding kan leses ganske nøkternt. Det kan handle om tall, 
statistikk og sammenligning. En saklig objektiv statusrapport over 
tingenes tilstand.
Men det er bak tallene en finner det spennende. Her er livet og 
møtepunktene. Alle ansiktene og personlighetene. Her finner en 
mennesker med ønske om å bygge en menighet. Ønsker om en 
menighet hvor mennesker i ulik alder får et møtepunkt med andre 
mennesker og den treenige Gud.
Da kjenner jeg på takknemligheten. Tenk å få lov til å jobbe i en 
sammenheng med så mange flotte mennesker. Med så mange som 
er opptatt av å gjøre verden til et bedre sted for barn, unge og 
eldre.
Så takk til alle som er med på laget. Takk til alle som trofast stiller 
opp, og er så mye mer enn bare et tall og statistikk.
Uten dere hadde det ikke vært noen menighet. Men med dere er vi 
en menighet med mulighet til å være alt det Gud drømmer om vi 
skal være. TAKK!!!

Morgan Fjelde - Sokneprest
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GUDSTJENESTER // GRUPPER

// GUDSTJENESTER
Søndagsskolen vår - Jungelgjengen har opplegg i alderstilpassede grupper. Gruppene 
for barna følger ulike undervisningsopplegg: Sprell Levende, Misjonsforbundet Ung og 
vi jobber for å ligge nærmest mulig teksten i prekenteksten for de voksne. Vi ønsker at 
barna skal oppleve at de er sett og kjent – og derfor har vi registreringssystem med 
bilder og navn – slik at ledere lærer navn, og at de selv har en aktiv rolle i registrering. 
Vi har fått med flere nye ledere i 2015, det er vi veldig takknemlige for.
  
Gudstjenestene er fellesarenaen for menigheten. Dette er stedet for det store felles-
skapet, lovprisningen og nattverdsfeiringen. 

Gudstjenestene er også en sentral plass for tjeneste. Tjenester som lovsang, forbønn, 
scenedesign, tekstlesning, lyd og bilde, kirkeverter, de ulike gruppene i Jungelgjengen 
samt cellegruppene sin tjeneste knyttet til kirkekaffen gir muligheter for at mange kan 
være med å bidra i feiringen av fellesskapet. 

// FRIVILLIGE

CA 70
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BØNN

17 grupper // 164 deltagere

Bønn er en sentral del av arbeidet i kyrkjelyden. Bønnefellesskapet er en viktig del 
både i cellegrupper, sokneråd og i arbeidet i staben. Det har lenge vært invitasjon til 
forbønn etter gudstenesten. I tillegg er det  invitasjon til forbønn for syke  i kapellet i 
timen før gudstjenesten. Forbønnen etter gudstjenesten er fremme i kirkesalen, men 
når det er dåp, bruker vi kapellet.

WEEKEND

Høsten 2015 var ca 120 små og store fra kirka samlet til weekend på Holmavatn.  Det 
ble en flott helg med god tid til å styrke fellesskapet. På søndagen var det 
gudstjeneste og middag der alle fra kyrkjelyden var invitert.

CELLEGRUPPER

Cellegruppene har alltid vært et viktig grunnlag i menigheten. Ved semesterstart invi-
terer vi alle i cellegruppene til fellessamling sammen med de andre tjenestegruppene. 
Det er også egen samling for gruppelederne og individuelle samtaler årlig. I løpet av 
dette året er det to grupper  som har sluttet, en gruppe som er blitt delt og en ny er 
blitt inkludert.



BARN // UNGE

Gjennom hele 2015 har det blitt arbeidet med en helhetlig læreplan for trosopplæring for 
aldersgruppen 0-18 år.  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 vi blir 
døpt til.  Dette ønsker vi som menighet å bidra til, sammen med de som har ansvar for 
oppdragelsen for barnet.  Vi ønsker å veve sammen eksisterende arbeid med nye tiltak 
slik at vi får en god sammenheng i opplæringen  fra barnet blir døpt til 18 år.  Planen ble 
godkjent desember 2015 og de fleste tiltakene vil starte opp i 2016.  

BABYSANG

// BARN & UNGE

Babysang er en møteplass der det er muligheter for kontakt mellom barn og foreldre, et 
møte med menigheten og dets arbeid, og med mennesker i samme situasjon. Etter en 
samling med regler, tradisjonelle barnesanger og sanger med kristent innhold har vi en 
enkel lunsj sammen. For høsten 2015 ble det startet opp med 2 aldersdelte grupper. 

25 deltagere
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Det musikalske tilbudet SAFARI har fått et godt nedslagsfelt i bygda, og er en viktig del 
av vårt utadrettede arbeid. Høydepunkter i 2015 var fremføring av musikal  “Du er unik” 
på våren og adventskonsert sammen med Seven. Safari hadde også æren av å åpne 
den første gudstjenesten på julaften.

Safari består av gruppen Leik for de minste, SafariKIDS for 4 år-1.trinn, og 
SAFARIgospel fra 2.-4.trinn. I tillegg er det to dansegrupper og en trommegruppe. 

En viktig del av Safarikveldene er kveldsmaten der rundt 100 barn og voksne samles.

SAFARI

105 deltagere



BARN // UNGE

7 jenter hadde øvelse hver tirsdag våren 2015. Vi deltok på 1 gudstjeneste, 1 gang på F2, 
var med på Soul Children festival i IMI-kirken og holdt en konsert i kirka vår. I tillegg hadde 
vi en sosial kveld for jentene med film, hobby og mat.  Fra høsten 2015 tok Soul children 
pause pga mangel på dirigent.

SOUL CHILDREN

Orstad S-klubb hadde totalt 11 samlinger i Frøyland og Orstad kirke i 2015. 
Gjennomsnittlig har det vært ca. 25 barn på hver samling. S-klubben er for både gutter og 
jenter i 1.-3. klasse. 

Orstad S-klubb er medlem i Normisjon, men er ellers en del av barnearbeidet i Frøyland 
og Orstad kirke. Vi ønsker å være en plass der ungene får ha det kjekt, der de får høre og 
lære om Jesus, der de føler seg sett og velkomne, og der de har lyst til å komme igjen.

På samlingene har vi hatt bibelsamling, hobbyaktiviteter, konkurranser og leker. Liv Berit 
Lygre kom på besøk på en samling i høst og fortalte om barnehjemmet i Aserbajdsjan 
som er S-klubben sitt fjernadopsjonsprosjekt. 

På den årlige basaren for fjernadopsjonsprosjektet vårt kom det inn totalt kr 17 080.

ORSTAD S-KLUBB

25 deltagere
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KRIK Frøyland/Orstad er et fellesskap der idrettsglede er fellesfaktoren. Det er samlinger 
hver søndag kl 20.10 i Orstadhuset for ungdom fra 8. trinn og oppover. Selv om det er et 
selvstendig arbeid er det godt samarbeid med ungdomsarbeidet FOKUS i kirka. Hver vår 
arrangerer de sammen en nattcup i Frøyhallen.

KRIK

Konfirmantopplegget for 68 konfirmanter ble gjennomført våren 2015 med 3 
konfirmasjonsgudstjenester som samlet 1204 gjester. 

Ungdomspastor Elisa Malde hadde sammen med sokneprest Morgan Fjelde ansvar for 
gjennomføringen. Høsten 2015 startet Elisa opp med et nytt konfirmantkull med 54 flotte 
ungdommer. Dette blir gjennomført ved god hjelp av 12 ledere som har ansvar for 
smågrupper.  

KONFIRMANTER

F2 er en «forsmak» på FOKUS for 5.-7. klasse som starter med spill, Playstation, bord-
tennis, luftgeværskyting, innebandy og deretter en samling oppe i kirkerommet kl. 1930, 
med film, andakt, lovsangskonsert og lignende. Avslutningen på kvelden er nede, med 
kiosk og leker, quiz og/eller konkurranser. Samlingene er også ramme for utdeling av 
bibel til 5. klassingene, introduksjon til F2 for 4.klassinger  og overnatting i kirka for 
7. klassingene. 

F2
68 konfirmerte

78 deltagere



BARN // UNGE

// FOKUS
FOKUS er et stadig voksende ungdomsarbeid som har samlinger annenhver fredag. 
Aldersgruppen er hovedsaklig 13-18 år, men de siste årene har det økt i antall 20-åringer 
som går fast. Det er spennende å se at vi har klart å skape en arena med såpass stort 
aldersspenn hvor både 13-åringer og 20-åringer trives godt sammen.

Vi har circa 150 ungdommer på samlingene våre. Vi har 13 FOKUS-ledere, som fungerer 
som kulturskapere og er miljøpersoner som har ansvar. Vi har 7 ulike team hvor målet er å 
utvikle potensial, utruste ledere og legge til rette for eierskap. Til sammen med alle ledere 
og frivillige som er med i team er vi 45 ungdommer som er dedikerte og brennende i vår 
tjeneste.
 
For året 2015 ble menighetens visjon satt på agendaen, formulert med ungdommenes 
egne ord; “Vi ønsker å se mennesker og se mennesker bli frelst”. Tydelig visjon og  
verdibasert ledertrening har vært en “drive” gjennom hele 2015, og tatt oss dit vi er i dag. 
Større oppslutning på samlingene, flere ledere vokser fram, nye blir med som frivillige i 
team og ungdommer tar imot Jesus. Målet er at FOKUS ikke bare skal være en 
ungdomsklubb, men et sted der ungdom kan få vokse og bli frimodige etterfølgere av 
Jesus.
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// ANDRE GRUPPER

Sisterhood i Frøyland og Orstad kirke var et  nytt  tilbud i 2015.  Det er et møte for damer i 
alle aldersgrupper. Vi samles for å feire hverandre og Gud. Målet er å ha en festkveld midt 
i uken 1- 2 ganger i semesteret. Første Sisterhood-kveld 3. desember ble en utrolig god 
start med over 100 samlet.

SISTERHOOD

// ANDRE GRUPPER

Diakonigruppen Livspust er en ressursgruppe som skal være pådrivere for godhet og 
diakonal aktivitet i menigheten og ut mot nærområdet. Gruppen møtes en gang per 
måned og har ønske om å være et lett tilgjengelig knutepunkt som har oversikt over ulike 
ressurser i menigheten. Medlemmene i Livspust fungerer som tilretteleggere og pådrivere 
når forslag til prosjekter og aktiviteter kommer frem. Cellegrupper og alle personer som 
går i FOK oppfordres til å tenke gjennom om det er prosjekter de brenner for og ønsker å 
gjennomføre i samarbeid med Livspust.

I 2015 har Livspust koblet seg på arbeidet som planlegges rundt flyktninger som ventes 
til området vårt. Det er oprettet kontakt med frivilligsentraler og representanter fra 
Livspust har deltatt på kommunale informasjons og idemyldringsmøter. Ellers har 
Livspust en representant inn i arbeidet med språkkafe, det gjennomføres jubilantbesøk 
og årlig gudstjeneste med diakoni som tema.

LIVSPUST
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Hver advent gjennomfører også Livspust «Julegaveaksjonen» hvor det samles inn 
penger til økonomisk vanskeligstilte familier i nærområdet. I 2015 ble det delt ut 40 
gavekort på 1000 kroner stykk. Gruppen har et godt samarbeid med NAV Time og NAV 
Klepp. Rett før jul hadde NAV gleden av å dele ut gavekortene til de som trenger det 
aller mest. 

FOK har også felles diakonitjeneste med Klepp, så flere av arrangementene som diakon 
Henny Lie Sandve er ansvarlig for er også for FOK. Eksempel er Torsdagstreffen, 
Seniorfest, minnegudstjeneste, jubilantbesøk Livspust og samlivskurs.



// ANDRE GRUPPER

Vi har møter andre tirsdag i måneden i speiderhuset. Program med ekstern foredrags-
holder over aktuelle tema, nasjonalt eller internasjonalt. De månedlige samlingene er 
også viktige for å bygge fellesskap. I året har vi hatt 2 åpne møter. Vi hadde to bedrifts-
besøk. Semesteravslutningene er alltid med følge. Da er vi opp mot 35 stk. Her inviteres 
også tidligere medlemmer.

En langweekend i september fikk vi besøk av 12 medlemmer fra vår danske vennskaps-
klubb, Ansager. Klubben vår har 14 aktive medlemmer. Njaal Fykse var president første 
halvår og deretter overtok Einar Rolv Hodne.

I 2015 hadde vi følgende dugnader:    

Passasjertelling for NSB og Kolumbus.  Dugnaden er et fellesprosjekt med Y’s men 
klubbene i Sør-Rogaland og menigheter i Klepp og  Sandnes. Administreres av F og O Y’s 
Men Club. Vi har ca. 160 personer på NSB passasjertellingene, som er tre dager om våren 
og tre dager om høsten.  
 
Telling på buss for Kolumbus en uke på høsten
Det blir gode inntekter til klubbene og menighetene. Vår klubb fikk inn NOK 120.000 og 
Stiftelsen FOK, NOK. 70.000 i 2015.

Y’s Men har delt ut gaver på NOK 108.000 i 2015, fordelt på 9 søkere inkl. kirken ved 
Stiftelsen. Klubben vår har tatt ansvaret for parkering guiding ved større arrangementer i 
kirken.  

Frøyland og Orstad Y’s Men’s Club
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SPRÅKKAFÈ

Språkkafeen er et lavterskel, gratis tilbud som vi startet i kirken januar 2015. Tilbudet 
er et samarbeid med skolene og barnehagene på Frøyland og Orstad. Hver onsdag fra 
17.30-19.00 er dette en sosial møteplass for innvandrere/flyktninger som har lyst til å 
snakke norsk og bli bedre kjent med den norske kulturen. I tillegg får de muligheten til 
å bli kjent med andre. Fra 5-20 deltagere kommer innom hver gang. I tillegg er det 13 
frivillige med som vertskap. 

Høydepunktene i 2015:
Besøk fra offentlige instanser og bedrifter som gav god informasjon.  
To deltagere har blitt medarbeidere på språkkafeen i løpet av året, noen blir med på 
gudstjenestene og flere har blitt bedre i norsk.

5-20 deltagere



2015 ble økonomisk sett et nytt godt år for Stiftelsen, med et innsamlingsresultat rett i
underkant av budsjettet på 1 MNOK. I tillegg ble vi tilgodesett med en testamentarisk 
gave på i overkant av kr. 427.000.- fra boet etter Tenny Bull Frøyland. Dette beløpet er 
satt til side på egen konto, og vil bli brukt til et øremerket formål slik styret finner det 
tjenelig.
 
Stiftelsen har også i 2015 foretatt investeringer i teknisk utstyr. Her nevnes; Ny projektor 
i kirkesal, nye mikrofoner og ny monitor på front av galleriet. Vedlikehold på uteanlegget 
er, som tidligere år, utført på dugnad av Stiftelsen.
 
Stiftelsen står på mange måter ved et veiskille ved inngangen til 2016. Målsetningen om 
å bli ferdig med de økonomiske forpliktelser relatert til kirkebyggprosjektet innen 
utgangen av 2015 ble i all vesentlig grad nådd.
 
Utbedringer av tekniske svakheter ved kirkebygget pågår dog fortsatt, i regi av Felles-
rådet i Klepp med Stiftelsen som byggherre. Kostnadene forbundet med dette arbeidet 
dekkes delvis av Stiftelsen og delvis av Fellesrådene i Klepp og Time. Oppgraderinger og 
delvis total utskifting av gesimser og sokkelkasser er ferdigstilt i 2015, i tillegg til et 
omfattende arbeid med å få på plass manglende innvendige dampsperrer for å unngå 
kondensering. Utestående arbeid ved årsskiftet er utbedringer av klokketårnet, samt 
mulige konsekvenser av en vannlekkasje fra alterutbygget som ble oppdaget på 
nyttårsaften.
 
En egen arbeidsgruppe har vurdert fordeler og ulemper med å opprettholde Stiftelsen 
etter 2015. Konklusjonen er at Stiftelsen drives videre, med hovedformål å være en 
pådriver for videreutvikling av kirkeanlegget med tilhørende aktiviteter.
 
Styret i Stiftelsen ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt i 2015, i form av 
økonomisk støtte og/eller i form av praktisk dugnadsinnsats.

// STIFTELSEN

// STIFTELSEN



Målsetningen om å bli ferdig med de 
økonomiske forpliktelser relatert til 

kirkebyggprosjektet innen utgangen av 
2015 ble i all vesentlig grad nådd.

”
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Givertjeneste er sentral for finansiering av arbeidet vårt. 
Vi har ved utgangen av 2015 totalt 82 familier og enkeltpersoner som er med i fast 
givertjeneste.
De siste årene har vi ikke hatt kollekt til kyrkjelydsarbeidet. Av det som blir gitt, har 
kr 125.761 gått til stiftelsen, kr 195.890 til misjonsprosjektet i Ukraina mens resten, 
kr 152.634 har gått til andre misjonsorganisasjoner.

// GAVER & GIVERTJENESTE

GAVER // GIVERTJENESTE
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I januar 2015 arrangerte vi tur til Uzhgorod hvor også daglig leder og prest og enkelte 
soknerådsmedlemmer fra FOK deltok. Dette bidro til økt kunnskap om arbeidet og de 
aktuelle behov og utfordringer tilknyttet misjonsprosjektet vårt. 

I mars 2015 nådde vi innsamlingsmålet på kr 220.000 til grunnarbeider for en ny leir-
plass i Kamenitsa, en mil nordøst for Uzhgorod.  Andel innsamlet i 2015 er kr 31.000.  
Leirstedet  er ferdig utvendig og har planlagt åpning juni 2016 forutsatt at innvendige 
arbeider kan ferdigstilles. Vi/FOK arbeider nå med planer for å delta på åpningsfest 
og samtidig delta med ungdommer som ledere til første leir. 

Fra april 2015 er det samla inn kr 188.000 til dekning av lønn mv i to år til to nyansatte 
hjelpearbeidere tilknyttet House of Mercy sitt arbeid, samt et igangsatt to-årig opp-
læringsprogram for pastorer i romalandsbyer. De to tiltakene koster totalt kr 280.000 
for to år og er vår forpliktelse og nye innsamlingsmål.

I gudstjenesten 30.8 deltok det barn og voksne fra House of Mercy, Uzhgorod. Etter 
gudstjenesten arrangerte vi grillfest. Grillmat, aktiviteter/misjonsløp, flott vær og bra 
oppslutning, gav god stemning og kr 55.000 til prosjektet.

Noen onsdager tar vi imot klær til Ukraina ”Nere” i kirka. For denne og annen 
informasjon viser vi til vår nye «spalte» på FOK sin nettside.

Leder for prosjektstyret første halvår var Karl Inge Lygre som da gikk ut av styret. 
Vi takker for hans gode innsats. Andre halvår var Geir Brådland leder. Gunn og Svein 
Tore Åtland ivaretar kommunikasjonen med KPK Ukraina, Kleppe  og House of Mercy, 
Uzhgorod. Nye medlemmer i styret er Tor Arne Laland og Viktor Klippen.

2015

MISJONSPROSJEKT // UKRAINA



Vi vil sjå menneske 
koma til tru på Jesus 
og bli frimodige  
etterfølgarar.

”
- VISJON

// VISJON



Å fylja Jesus er å leva i spenninga mellom det fullkomne og det jordiske, 
mellom det å gleda seg over at noko nytt spirer fram og samtidig erkjenna 
at vi kunne nådd lengre om vi hadde brukt betre dei moglegheitene Gud 
har gitt oss. Eg vil takka alle i stab og alle uløna medarbeidarar for alt 
de har gjort i 2015 for å gjera Jesus kjent i bygda vår. Det er ikkje noko 
som gler meg meir enn å kjenna at vi står i saman i ei teneste der vi deler 
visjonen om at menneske skal kome til tru på Jesus.  Det opplever eg ofte 
når eg kjem tidleg til gudsteneste og møter alle menneska som er levande 
engasjerte i at det skal bli ei god gudsteneste der barn og vaksne får 
erfara Guds nærvær og nåde. Det same opplever eg når eg les i 
årsmeldinga om alt det gode Gud gjer i Frøyland og Orstad kyrkjelyd. Det 
byggjer fellesskapet mellom oss. 
I likninga om det store gjestebodet lærer vi at sjølv etter at tenaren hadde 
gjort alt for å invitere gjester, er det enno rom til fleire. Slik er det framleis, 
det er ennå ledige plassar i Guds store gjestebod og vi kan med frimod 
gå ut og invitera til fellesskap og vennskap. Det er ennå ledige plassar i 
gudstenesta, i cellegruppa, huskyrkja, i barnegruppa, i tenester og i andre 
grupper i kyrkjelyden. Du er velkommen!

Jon Lende - Leder av soknerådet 
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FRØYLAND & ORSTAD KYRKJE

Les om hva som skjer i 2016 på 

FOK.no


