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LEDELSE // STAB

Hvorfor?

I Alphakurset vi kjører jevnlig sies følgende: «De to største 
hendelsene i et menneske sitt liv er den dagen de ble født og dagen 
da de oppdager hvorfor det er født!»

Det store spørsmålet om hvorfor du og jeg er her er et viktig, men 
veldig stort spørsmål. Da er det lettere å svare på: Hvorfor er det 
plassert en menighet her på Frøyland og Orstad?

I det året som ligger bak oss har vi feiret 25-årsjubileum. En tid for å 
se bakover, men òg fremover. Og ikke minst spørre oss hvorfor det 
er viktig at menigheten er en del av dette området fremover. 

Jeg tror en menighet er Guds redskap for å utruste mennesker for 
livet og evigheten. Den kristne troen handler ikke bare om 
evigheten, men òg om livet her og nå. Og ingen bevegelse har 
formet vår verden mer enn den som startet da et lite barn ble født i 
en stall i Betlehem. 

I 2000 år har den formet og preget verden. Der er vi en liten brikke i 
en stor sammenheng, men en viktig brikke i lokal sammenheng. 
Så hvorfor er vi er? Jo, for å utruste mennesker for evigheten og 
livet her og nå. 

Morgan Fjelde - sokneprest
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GUDSTJENESTER // GRUPPER

// GUDSTJENESTER
Gudstjenestene er fellesarenaen for menigheten. Dette er stedet hvor ulike genera-
sjoner samles for å feire at vi tror på en oppstått Jesus med betydning for dagen i dag 
og resten av evigheten. Vi samles for å tilbe han og samles i fellesskapet med han og 
hverandre. 

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

Jungelgjengen er delt inn i tre alderstilpassede grupper: Minigjengen 0-3 år, Midigjengen 
3-6 år og Jungel 1.-4. trinn. Vi følger Sprell Levende, Søndagsskolen Norge, sitt under-
visningsopplegg. Vi har også Agapao for 5.-8. trinn som veksler mellom å være i kirka 
og ha undervisning og lek, og å ha «Full Fart i Orstadhuset» med aktiviteter og andakt. I 
november begynte vi å bruke opplegget «Aldri alene».  Det er en god gjeng med flotte 
ledere som har ansvar for barna, fordelt på ulike team. Vi ønsker at barna som kommer 
på Jungelgjengen og på Agapao skal bli sett og ha det kjekt, og føle seg trygge og 
hjemme. 

// FRIVILLIGE

CA 65



BØNN

18 grupper // 158 deltagere

Bønn er en sentral del av arbeidet i kyrkjelyden. Bønnefellesskapet er en viktig del 
både i cellegrupper, sokneråd og arbeidet i staben. 

Det har lenge vært invitasjon til forbønn etter gudstjenesten. Forbønnen etter 
gudstjenesten er fremme i kirkesalen. Det er fast bønn i kapellet før hver gudstjeneste 
fra kl. 09.30, og bønnefrokoster i hjem enkelte lørdager kl. 09.00-10.30, ca. 1 gang per 
måned. I 2018 startet vi opp «Strømmer av nåde»-samlinger i kapellet første torsdag i 
måneden. Det er et stort privilegium å kunne samles til bønn for menigheten, bygdene 
rundt oss og det Den Hellige Ånd minner oss om. Samlingene blir gjort kjent via 
informasjon fra menigheten og på Facebook. 

Alle er velkomne til å være med i de ulike småfellesskapene. 

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. 

2019



BARN // UNGE

«Godt skodd» kaller vi planen 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. 

I 2019 har vi hatt Babysang, utdeling av Skattkiste til 3-åringer og barnebibel til 
4-åringer. Dåpsskole for 1. klasse. Tårnagentdag for 3. klasse, 4. klasseklubb, F2-intro for 
4. klasse. Full fart i Orstadhuset og F2 for 5.–7. klassinger, Lys Våken for 6. klassinger. 
Egen samling på F2 for 7. klasse siste gang før sommeren. FOKUS for 8. klasse og 
oppover. Konfirmasjon (9.klasse) og konfirmant Reunion og ungdomstur til Ukraina (10.
klasse og oppover). De tiltakene med høyest prosentvis oppslutning er barnebibel til 
4-åringer 71%, F2 Intro 78%, Lys Våken 75% og konfirmasjon 98%. (Måltallet/100% 
tilsvarer alle døpte på årskullet).

Vi har vært i kontakt med mange barn og ungdommer gjennom 2019, og på ulike måter 
fått fortelle de om Jesus og at Han er virkelig også i dag. Det er vi takknemlige for.

BABYSANG

// BARN & UNGE

Babysang er en møteplass på dagtid for hjemmeværende foreldre med babyer. Her 
skapes kontakt mellom mange babyer og foreldre, og de får et møte med menigheten 
og vårt arbeid. Etter en sangsamling med rim, regler, tradisjonelle barnesanger og sanger 
med kristent innhold, møtes alle til babykafé, med enkel servering og tid til samtaler. 

I 2019 har det vært et kurs om våren og et kurs om høsten. Begge kursene har gått over 
9 uker. 

Kontaktperson: Inger Lende Sandve – tlf.nr 918 40 797

22 deltagere + foreldre



450 barn // 250 voksne

Det musikalske tilbudet SAFARI har et godt nedslagsfelt i bygda og er en viktig del av 
vårt utadrettede arbeid. I 2019 har vi flere ganger fått vist hva vi har øvd på i guds-
tjenester i FOK, i tillegg til å synge på S-klubb-basar. Vi har hatt to fredagskvelder med 
Safari Spesial. Det er kosekvelder for kun de eldste barna i Safari, de som har begynt 
på skolen, der vi er sammen både koret og dansegruppa. Safari deltok våren 2019 på 
en storkonsert i Stavanger konserthus, og hadde i forkant av dette en ekstraøvelse i 
Gand kirke sammen med barnekoret der og Barbro Sulebakk.

Safari består av Safari Sang for 4-6 år, Safari Kor for 1.-4. trinn og Safari Dans for 
2. -4. trinn. For småsøsken har vi lekerom i underetasjen. Hele familien er velkommen 
til å spise kveldsmat.

Vi er heldige og har med oss unge lederressurser i Safari. De er til stor hjelp samtidig 
som de får god ledertrening. Vi har et godt og stabilt kjøkkenteam og vertskap i 
foajeen. Høsten 2019 har vi hatt en stor økning i antall barn under skolealder, noe som 
har ført til at vi har delt denne gruppa i 4-åringer og 5-åringer og at vi ser etter flere 
ledere. Vi gleder oss over mye musikkglede på Safari med mange gode møter mellom 
voksne og mellom barn. 

Safariøvelser i 2020: tirsdager i partallsuker kl. 17.00. Kveldsmat for hele familien i 
etterkant av øvelsen. Safari Dans øver kl. 18.15 – 19.00. 

Ledere: 
Helen Hetland Mori – tlf.nr. 412 02 272 og Martha Tveita Nordbø – tlf.nr. 470 79 915

HalloVenn har blitt en årlig tradisjon, og i 2019 samlet vi ca. 450 barn i alderen 3-10+ år 
og ca. 250 voksne til en kjempefest i kirken for å feire vennskap og den gylne regel. 

90 frivillige unge og voksne hjalp til å få dette arrangert på en god måte. 

SAFARI

HALLOVENN

2019



BARN // UNGE

Fra høsten 2019 ble vi to kor: Frøyland og Orstad Soul Children (5.-7.klasse) og Frøyland 
og Orstad Soul Teens (8.-10.klasse). Vi har øvinger mandager i partallsuker kl. 19.00-20.30 
(Soul Children) og kl. 20.00-21.30 (Soul Teens).

Soul Children sin visjon er: «Å vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og 
musikk de kjenner seg igjen i». Sangene vi synger henter vi blant annet fra Oslo Soul 
Children. De lager musikk tilpasset aldersgruppen og med tilhørende singback. I Frøyland 
og Orstad Soul Children og Soul Teens er det også mulighet til å lære om lyssetting av 
scene. Noen av tweensa er med på å styre lyd og lys på konserter. I 2019 har vi også 
hatt prosjektgrupper der tweensa har kunnet velge å jobbe med dans, drama, film eller 
trommegruppe.

Det er en trofast gjeng som er med i Frøyland og Orstad Soul Children og Teens. De aller 
fleste deltar på alle øvinger og opptredener. I 2019 har vi vært med på mye kjekt. Vi har 
sunget på F2 og gudstjenester, arrangert dansedag og konsert sammen med Ålgård Soul 
Children, sunget på 17.maiarrangement på Orstad og arrangert vår egen sommerkonsert, 
sunget i Kongeparken under Søndagsskolen sin markering der, vært vertskap for Watoto, 
deltatt på Soul Children-gathering i Stavanger og lagd vår egen julekonsert. Vi ser tilbake 
på et år med mange flotte opplevelser og gleder oss til 2020.

Ønsker du å være med, så er du hjertelig velkommen til det!

Soulchildren vår 2020: 
17. februar, 2. mars, 9. mars, 16.mars, 20. april, 27.april, 11. mai, 25. mai. 

Soul Children kl. 19.00-20.30 og Soul Teens kl. 20.00-21.30.

Ledere: Hilde Svela – tlf.nr 482 45 034 og Inger Lende Sandve – tlf.nr 918 40 797

SOUL CHILDREN

63 deltagere



Orstad S-klubb hadde totalt 12 samlinger i Frøyland og Orstad kyrkje i 2019. Gjennom-
snittlig har det vært 39 barn på hver samling. S-klubben er for gutter og jenter i 1.-3. 
klasse. 

Vi ønsker å være en plass der ungene får høre og lære om Jesus, der de har det kjekt og 
føler seg sett og velkomne, og der de har lyst til å komme igjen.

På samlingene har vi hatt bibelsamling, hobbyaktiviteter, konkurranser og leker. 
Å hjelpe funksjonshemmede barn på barnehjemmet i Aserbajdsjan er S-klubben sitt 
fjernadopsjonsprosjekt. På den årlige basaren for fjernadopsjonsprosjektet kom det inn 
totalt kroner 21 600. 

Mange unger krever mange ledere, og ledersituasjonen har vært bra i 2019. Vi er en 
rekke ledere som utfyller hverandre på en god måte, og vi får stå sammen om en viktig 
tjeneste. 

Ledere: Bjørg Nese – tlf.nr. 945 37 418 og Martha Tveita Nordbø – tlf.nr. 470 79 915

ORSTAD S-KLUBB

37 deltagere

F2 er et fredagstilbud til de som går i 5.- 7. klasse. Vi samles annenhver fredag i 
oddetallsuker. Jevnt over har det vært over 90 deltakere på hver samling i det siste. 

Samlingen starter kl. 19.00. Vi har i løpet av kvelden en samling oppe i kirkerommet hvor 
det er andakt, konkurranser, konsert mm. 

Høsten 2018 startet vi opp med eget medlemskap for F2. I løpet av 2019 tegnet 110 stk. 
medlemskap. Medlemskap gir medlemmene medlemsfordeler, samt det gir F2 en del 
midler som kan brukes for å gi et enda bedre tilbud til deltakerne. Vi har tilbud om å være 
med i ulike aktivitets- og hobbygrupper. Her har vi prøvd hobbygruppe, matgruppe, 
bordhockeygruppe, fotogruppe, bueskyttergruppe mm. Dette har vært et populært 
tilbud. 

F2

90 deltagere

2019



BARN // UNGE

FOKUS er for ungdom i alderen 13-20 år og arrangeres annenhver fredag i partallsuker. 
FOKUS er et sted hvor ungdom kan komme akkurat som de er, møte andre ungdommer i 
et trygt og godt miljø og kjenne på tilhørighet. Her får de mulighet til å koble seg på det 
store fellesskapet, være sosiale, vokse i den kristne troen og ha det gøy! 

Kvelden består av et møte med kort tale, lovsang og bønn. Etterpå går vi ned i undere-
tasjen og har kiosk, aktiviteter og er sosiale. Vi tilbyr noe for enhver smak. Her er kafé 
med brettspill for de som foretrekker en litt roligere atmosfære og gjerne bare vil kose 
seg med en kopp kakao. For de mer fartsfylte har vi bordtennis, shuffleboard, airhockey, 
playstation og fos-fotball. I tillegg til dette, liker vi å ha felleskonkurranser eller 
aktiviteter som binder oss enda mer sammen som fellesskap. 

I miljøet har vi også trygge og gode ledere som jobber for å passe på at alle har det bra 
og blir inkludert. Vi opplever at ungdomsarbeidet vårt er stabilt og trygt, og det er stadig 
ungdommer fra nært og fjernt som kommer innom. I 2019 hadde vi i gjennomsnitt 91 
ungdommer på huset hver helg det var FOKUS. 

FOKUS lederteam består av åtte fokusledere i alderen 17-29 år. Disse, sammen med 
ungdomspastor, har ansvar for å lede ungdomsarbeidet. Godt på lag med lederteamet har 
vi seks tjenesteteam bestående av 26 frivillige ungdommer. Dette er team med ansvar 
for kiosk, miljø, pynt, teknikk, lovsang og praktiske oppgaver. 

Huskirken vi har i FOKUS er et tilbud for alle som ønsker å vokse mer i troen og ha et 
mindre smågruppefellesskap. Huskirken er rettet inn mot ungdom fra ungdomsskolealder 
og oppover. Vi holder til i Håbakken 103 på tirsdager i tidsrommet kl. 19.00-22.00, og er 
mellom 15 og 25 ungdommer på hver samling. Flere av lederne som er involvert i FOKUS 
og konfirmantarbeidet er også med i huskirken. Vi ser ungdommer som lengter etter å 
bli mer frimodige etterfølgere av Jesus og dele troen i sin hverdag, og derfor utruster 
og veileder vi dem og er medvandrere for hverandre. På hver huskirkesamling får vi høre 
nye og spennende vitnesbyrd om det Jesus gjør i livet til disse ungdommene. Vi ser at 
gjennom god oppfølgning, medvandring og disippelgjøring skapes det en tilhørighet og 
engasjement i eget trosliv som gjenspeiles i hverdagen, merkes i fellesskapet og får sitt 
uttrykk i tjenesten på FOKUS og inn mot konfirmantarbeidet. 

FOKUS – annenhver fredag i partallsuker kl. 19.30-23.00

FOKUS

91 deltagere



Konfirmantopplegget for 49 konfirmanter 2018/2019 ble avsluttet våren 2019 med tre 
konfirmasjonsgudstjenester som samlet 1209 gjester. Ungdomspastor Elisa Omdal hadde 
sammen med sokneprest Morgan Fjelde ansvar for gjennomføringen. 
Høsten 2019 startet vi opp med et nytt konfirmantkull med 56 flotte ungdommer. Dette blir 
gjennomført med god hjelp av 14 konfirmantgruppeledere som har ansvar for 7 smågrupper. 

Adrian Krogevoll Alfsen
Anne Lene Eike
Aron Husebø
Benjamin Nydal Eide
Benjamin Orstad Thorsen
Birk Thordarson Hognestad
Celina Mathiassen Eik
Daniel Aase Svela
Evelyn Berry
Hanna Skurve Håland
Ingrid Otilie Høllen
Ingrid Rame
Kristian Nerås Kokes
Kristian Flesjå
Megan Hover Mathiassen
Mari Cecilie Auglænd
Marius Hillestad
Oda Bruntveit Kverneland
Peder Njærheim
Pernille Frøyland
Pia Bøe

Pål Førdedal Bjørkholt
Simen Hunvik Nordhus
Vegard Thorsen

KONFIRMANTER

KONFIRMANTER 2019/2020

49 konfirmanter

Anne Marte Vaage
David Moen 
David Strømme Eikeland
Hallvard Laland
Henriette Johnsen Brekken
Jac Malvin Salvesen
Johanne Friestad
Kari Margarita Furenes
Kine Herikstad
Martina Lekacinskaite Munkejord
Markus Friestad Stokka
Nina Aasland GRønvold
Rike Lie 
Sondre Fosså
Tobias Risa Fylling
Årstein Orstad

1209 på gudstjeneste

Alvar Havrevoll Refsnes
Arne Ludvig Arntzen
August Kleppe Opstad
Benedicte Egeland Johansen
Carina Haugland Seren
Emma Sofie Friestad
Henrik Nese
Hermod Frøyland
Magnus Skartland Herredsvela
Ole Morten Austvoll Lunde
Sine Stangborli
Synne Frøyland 
Tiril Emilie Hjorth
Tor Olav Aas
Vetle Puntervoll Berge

Lørdag 9. mai kl 11:00 Lørdag 9. mai kl 13:00

Søndag 10. mai kl 10:30

2019

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. Rundt 
15 ungdommer samles til KRIK hver søndagskveld. Hver vår arrangerer de sammen med 
FOKUS også en nattcup i Frøyhallen.

Ledere Hanna Friis, Leo Kjær og Mathea Evje

KRIK

15-20 deltagere



// ANDRE GRUPPER

// ANDRE GRUPPER

Diakonigruppen Livspust er en ressursgruppe som skal være pådriver for godhet og 
diakonal aktivitet i menigheten og ut mot nærområdet. Ordet ”diakoni” er gresk og betyr 
blant annet å ”være til tjeneste for” og ”ha omsorg for”. 

Gruppen møtes annenhver måned og har et ønske om å være et lett tilgjengelig knute-
punkt 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 2019 har Livspust arbeidet innenfor følgende områder: 
Julegaveaksjonen, Godhetsaksjonen, samlivskurs, jubilantbesøk til personer i menigheten 
og årlig gudstjeneste med diakoni som tema. 

I 2019 ble Julegaveaksjonen arrangert i samarbeid med flere av menighetene i både Klepp 
og Time kommune. Menigheter/frikirker samlet inn penger og det kom inn kroner 162 858 
på vår konto. Vi kjøpte gavekort, sammen med Klepp frikyrkje, til en verdi av kroner 
195 000 og delte ut 130 gavekort (118 i 2018). 

I oktober arrangerte FOK samlivskurs sammen med flere andre menigheter og bedehus i 
Klepp. Samlivskurset var basert på Gottmans teorier, og 12 par deltok disse tre kveldene.
 
FOK har også en felles diakonitjeneste med Klepp. Flere av arrangementene som diakon 
er ansvarlig for er også for FOK. Eksempler på dette er Torsdagstreffen, Seniorfest, 
minnegudstjeneste, jubilantbesøk og sorggrupper. Ingelin Norbakken er diakon i Klepp 
fellesrådsområde. 

De som er med i Livspustgruppa er Asbjørn Finnbakk (leder) – tlf.nr. 404 05 683, Renate 
Hellang Kleppa, Ragnhild Vaage, Geir Ådne Vestvik, Sigbjørn Sørland og Bjørg Nese.

LIVSPUST



GODHETSAKSJONEN 2019

“Små ting gjort i kjærleik kan forandre verda.» Dette er utgangspunktet for 
Godhetsaksjonen nasjonalt og i FOK.

I 2019 hadde vi ca. 21 oppdrag. Det var ganske stort spenn i type oppdrag som kom inn, 
for eksempel hagearbeid, maling, bilvask, terrassevask, husvask, rydding, fiksing av 
mur, flytting av møblar og fjerning av avfall.

Det var ca. 25 deltakarar i tillegg til komitéen. Inntrykket er at alle oppfatta det som 
svært meiningsfullt å bidra og det blei uttrykt stor takk frå dei som fekk hjelp. Men, 
på grunn av for lite samsvar mellom oppgåver og frivillige, blei det litt mykje arbeid på 
enkelte.

25 deltagere

2019



// ANDRE GRUPPER

Vi har i løpet av 2019 arrangert fire Sisterhoodmøter i kirken. Vi har hatt noen utrolig 
flotte kvelder sammen som har samlet opptil 600 damer. Det er sterkt og inspirerende å 
se hva disse kveldene betyr for damer på Jæren.

Sisterhood inneholder alt en jentekveld skal inneholde: god snacks, kaffe, hyggelige 
damer og gode samtaler. Vi er også utrolig stolte over alle de flotte menneskene som 
hjelper oss med praktiske ting, kommer for å tale eller bidrar med annet innhold.

Hensikten med møtene er at kvinner i alle aldersgrupper skal få kjenne seg verdifulle, 
elsket og oppmuntret. Målet er å ha en festkveld sammen med hverandre og Gud. Det er 
nydelig å se så mange kvinner som står sammen i vennskap og hensikt. 

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Hovedledere:
Marta Nisja – tlf.nr. 932 31 652, 
Bjørg Mikalsen – tlf.nr. 476 66 634
Tone Lise Salte – tlf.nr. 957 83 359

SISTERHOOD



Klubben har møter andre mandag i måneden i Frøyland og Orstad kyrkje med program 
med ekstern foredragsholder som belyser aktuelle tema, nasjonalt eller internasjonalt. 
De månedlige samlingene er også viktige for å bygge fellesskap. 

I 2019 hadde vi ett bedriftsbesøk. 

Semesteravslutningene er alltid med følge. Da er vi opp mot 35 personer. Her inviteres 
også tidligere medlemmer. 

I 2019 hadde vi besøk fra vår vennskapsklubb i Danmark, Ansager. 

Det er nå slutt med passasjertellinger for NSB, men nye prosjekter i 2019 har vært 
eksamensvakter, sikkerhetsvakter ved fyrverkeriet i Sandtangen på nyttårsaften og 
diverse arbeidsoppgaver med Trollvikahallen der Y’s Men har stilt med prosjektledelse. 
Innvielse av hallen var 8. mars 2019. 

Klubben har tatt ansvar for parkeringsveiledning ved større arrangementer i kirken, og 
det har vært et eget opplegg med trafikkdirigering ved begravelser. 

Klubben har 11 aktive medlemmer. Einar Rolv Hodne var leder første halvår og der-
etter overtok Nils Melander. Per i dag består styret av leder Nils Melander, sekretær 
Njaal Fykse, kasserer Årstein Orstad, styremedlem Einar Rolv Hodne og styremedlem 
Sigbjørn Nordmark.   

Inntekter i 2019 var på kroner 18 000. Frøyland og Orstad Y’s Men har i 2019 delt ut 
gaver på kroner 31 000 fordelt på 4 søkere. 

Frøyland og Orstad Y’s Men’s Club

2019



Stiftelsen ble endelig avviklet ved inngangen til 2019 og erstattet av en egen avdeling i 
menigheten med det klingende navnet KBU (forkortelse for: KyrkjeByggUtvikling). Selv 
vi som sitter i styret tar oss i å fortsatt referere til Stiftelsen i ulike sammenhenger. 
Varemerkebygging tar tid!

Omorganiseringen fra en selvstendig juridisk enhet (les: stiftelse) til en underavdeling i 
menigheten var i all hovedsak motivert av økonomiske hensyn; for å unngå beskatning av 
overskudd, oppnå skattefradrag på givertjenesten samt unngå momsplikt på 
innkjøp/anskaffelser. Styret i KBU er av den oppfatning at denne omorganiseringen var 
en fornuftig løsning.

KBU har altså hatt sitt første hele driftsår i 2019, med samme mandat som Stiftelsen 
hadde: Å være en pådriver for fornying og videreutvikling av kirkeanlegget. 
Inntektskildene har vært overskudd fra arrangementer/utleie, fast givertjeneste og 
eksterne dugnader. For å administrere arrangement/utleieaktiviteten dekker KBU deler 
av lønnen til driftsleder. 

Det økonomiske resultatet for 2019 havnet litt under budsjettet på kroner 530 000. 
Givertjenesten holdt seg noenlunde stabil, mens overskuddet fra arrangementer/utleie 
ble noe lavere enn forutsatt. 

KBU har i 2019 bevilget midler til en rekke investeringer på kirkeanlegget i tråd med 
mandatet. 

Her nevnes:
• ny lydmiks, samt oppgraderinger av det tilhørende elektriske anlegget
• utskifting av 2 stk. ”moving lights” 
• oppgradering av trådløst mikrofonsystem
• nytt stagepiano
• belysning ved personalinngang (utskifting av eksisterende, defekte pullertlamper)
• utskifting av 75 stk. stablestoler til bruk i underetasjen

// KBU (tidligere Stiftelsen) 

// STIFTELSEN



Å være en pådriver for fornying og 
videreutvikling av kirkeanlegget.”

2019

Det er i løpet av 2019 bevilget ca. kroner 600 000 til denne type formål, hvor innkjøp av ny 
lydmiks med tilhørende oppgraderinger av det elektriske anlegget utgjør ca. kroner 350 
000. Resterende midler fra arven etter Tenny Frøyland ble brukt til dette formålet.

I styremøtet 13. januar 2020 ble det besluttet å bevilge kroner 75 000 til flombelysning av 
kirketårnet. 

For 2020 har vi vedtatt et budsjett på kroner 520 000. Dette gjenspeiler at vi ser 
ytterligere potensiale i inntjening på arrangementer og utleie, samt at vi håper å 
opprettholde givertjenesten på dagens nivå.

Vedlikehold på uteanlegget er, som tidligere år, utført på dugnad i regi av KBU.
Referatene fra KBU sine styremøter publiseres fortløpende under menyvalget 
«Ressurser» på nettsiden www.fok.no, for de som måtte være interessert.

Styret i KBU ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt til det gode resultatet i 
2019, i form av økonomisk støtte og/eller i form av praktisk dugnadsinnsats. 



Gudstjeneste er sentralt for finansiering av arbeidet vårt. I 2019 ble totalt 3,25 årsverk 
i staben finansiert av dette. Vi har ved utgangen av 2019 totalt 87 firma, familier og 
enkeltpersoner som er med i fast givertjeneste. De siste årene har vi ikke hatt kollekt til 
kyrkjelydsarbeidet i gudstjenestene. Totalt ble det gitt kr. 724 704 i kollekt på 
gudstjenestene i 2019. 

// GAVER & GIVERTJENESTE

GAVER // GIVERTJENESTE

MISJONSPROSJEKT // UKRAINA
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+ 9,3 %

+ 21,2 %
2017 2018 2019

I perioden 27.juni til 4. juli 2019 var 28 ungdommer (konfirmanter fra 2017, 2018 
og noen tidligere) og ledere fra FOK, i Uzhgorod for å arrangere barneleir på KPK 
sin leirplass utenfor byen. Ungdommene tok ansvar for ulike aktiviteter og annet 
praktisk arbeid på leiren. I tillegg fikk de besøke sykehus, en ukrainsk aldersheim og 
rom-landsbyer som KPK støtter. Det de fikk se og oppleve gjorde sterkt inntrykk. 



2019

Uken etter arrangerte 7 familier fra FOK tilsvarende barneleir. Familiene fra FOK 
besøkte rom-landsbyer og fikk treffe staben tilknyttet House of Mercy m/familier, 
samt barna på barnehjemmet. I tillegg til å arrangere barneleir, fikk familiene på denne 
måten innblikk i KPK sitt arbeid i Uzhgorod-området. Det deltok ca. 100 barn hver dag 
på leirene som ble arrangert. 

I 2020 planlegges det også ungdomstur og familietur. 

Onsdager i deler av året, tar vi imot klær til Ukraina i underetasjen i kirka. For 
informasjon om perioder med klesinnsamling og prosjektene, viser vi til FOK sin 
nettside. 

I mai 2019 gjennomførte FOK en vellykket dugnadstur til Uzhgorod hvor det ble utført 
legging av beleggningsstein rundt hovedbygget på leirplassen. Det var 9 personer 
tilknyttet FOK som gjennomførte arbeidet. 

FOK har i 2019 samlet inn kroner 530 900 til stiftelsen KPK sitt arbeid i Ukraina. 
Pengene er overført til KPK som gjennomfører utbetalingene/prosjektene. Midlene 
fordeles på følgende prosjekter: 

• dekning av utgifter til lønn og bil for to sosialarbeidere tilknyttet House of Mercy 
for deler av 2019 og 2020, kroner 134 000

• seminarer for pastorer i rom-landsbyer for 2019, kroner 50 000 
• skoleutstyr som barn i Ukraina må kjøpe for å få begynne på skolen,                  

kroner 85 000
• betaling for barn sin deltakelse på leirer (FOK sine leirer og andre),                       

kroner 120 000
• hjelp til krigsutsatte områder i Øst-Ukraina gjennom dekning av lønn til to        

hjelpearbeidere, samt medisin og mat, for 2019 og 2020, kroner 141 900

Styret er takknemlige for den store støtten menigheten har vist Ukrainaprosjektet i 
2019. Dette er til inspirasjon for arbeidet fremover. 

I 2019 har Tor Arne Laland, Viktor Klippen, Gunn og Svein Tore Åtland og Geir Brådland 
vært i prosjektstyret. Kjetil Fylling kom inn i styret i desember 2019 samtidig med at 
Tor Arne Laland gikk ut av styret.



Me er jammen heldige som bur her! Det tenkjer eg etter å ha lese om alt 
det kjekke, meiningsfulle og verdifulle me får vera med på i kyrkja og i 
bygda me er ein del av. Det er gildt å lesa om alt det gode arbeidet som 
vert drive, om engasjement og brann for kvar enkelt arbeid/prosjekt/
aktivitet. Tusen takk til alle som vel å bruka av si tid og sine ressursar!

For familien min og meg er kyrkjelyden ein viktig del av kvardagen og 
rytmen i livet. Her får me påfyll i ulike former på dei ulike arenaene som 
finst.  Når me møtest til gudsteneste eller korøving får me sjanse til 
å bygga relasjonar på tvers av generasjonar og bli betre kjende med 
nye sambygdingar, gode naboar, venner og klassekameratar. I dei små 
fellesskapa, som f. eks huskyrkja, kan me dele både gode og vanskelege 
hendingar i livet, utforske trua vår, heie på kvarandre og støtte 
kvarandre. Gjennom Godhetsaksjonen og prosjekt i Ukraina blir me 
utfordra til å dela av godene me har og bidra til å gjera livet til 
medmenneska våre enklare. Ved å engasjera oss i noko av arbeidet som 
finst i kyrkjelyden kan me bruka ressursane, eigenskapane og talenta 
som me har fått, til glede for både oss sjølve og andre. Og aller viktigast 
for meg, kyrkjelyden og kyrkja gjer oss anledning til å stoppe opp, løfte 
blikket og flytte fokus bort frå oss sjølve og opp til Gud.

Eg drøymer om at Frøyland og Orstad kyrkjelyd, på mange ulike måtar, 
skal bety ein forskjell i liva til oss som bur på Frøyland og Orstad. At me 
skal oppleva at det er godt og meiningsfullt å vera i kyrkja og å møta 
kvarandre der. At aktivitetane og fellesskapa skal vera med på å byggja 
godt samhald og miljø i bygda. Og aller mest drøymer eg om at kvar og 
ein skal få eit møte med Jesus. Mi eiga erfaring er at det er 
livsforvandlande å legga livet, med gleder og bekymringar, i hans hender 
og å kvila i hans nåde.

Det er så mykje å vera takknemleg for!

Marie K. Grastveit
soknerådsleiar



2019

Årsmøte for Frøyland og Orstad kyrkjelyd 
avholdes søndag 15. mars 2020, i etterkant av 

gudstjenesten (ca. kl. 12.00). 

Mer om hva som skjer i 2020, finner du på 
www.fok.no. 



FRØYLAND & ORSTAD KYRKJELYD

Les om hva som skjer i 2020 på 

FOK.no


