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// STAB
Å skrive en årsmelding er en mulighet til å løfte blikket på menigheten. 
Hva er det som kjennetegner oss, hvem er vi, hvor vil vi osv. Og så kan 
en løfte frem alle de gode sidene, kjenne på takknemlighet over dem, 
samtidig som vi alle kjenner til at et bilde er mer sammensatt enn bare 
gode tall. Det er en blanding av gode tall, dårlige tall og alt mellom der. 
Litt sånn som livet til de fleste er, skulle jeg tro. 

I trosbekjennelsen sier vi: Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig allmenn 
kirke. 

Ordet allmenn kan også erstattes med ordet alminnelig og slik være en 
god beskrivelse av Frøyland Orstad kyrkjelyd. 

Jeg tenker ikke at ordene middelmådig og alminnelig er synonymer. For 
vi ønsker ikke å være middelmådige, men alminnelige. En alminnelig 
kirke, hvor det er en alminnelig stab, med helt alminnelige guds-
tjenester. 

Et sted hvor alminnelige mennesker samles til alminnelige guds-
tjenester og alminnelige fellesskap, sammen med andre alminnelige 
mennesker som har alminnelige problemer og alminnelige hverdags-
utfordringer.

Jeg tror vi kan garantere at dersom du er perfekt, så vil du ikke finne 
mange mennesker som ligner deg. Men er du alminnelig – ja, da er det 
stedet for deg. 

Stedet hvor alminnelige mennesker, med gode sider, dårlige sider og alt 
mellom der, møter den treenige Gud. Og det spennende er å se alt Han 
gjør i møte med oss helt alminnelige mennesker. Noe av det vil du se i 
denne årsmeldingen her. 

Morgan Fjelde - sokneprest

MORGAN FJELDE

MARITA T. GAMLEMSHAUG

ELISA OMDAL

GEIR ÅDNE VESTVIK

MARTA NISJA

THEA M. FRANTZEN

INGER LENDE SANDVE

PER LARSEN

sokneprest

daglig leder

ungdomspastor

driftsleder/økonomiansvarlig

barne- og familiepastor

ettåring

musikalsk leder / trosopplærer

seniorpastor



TAKKNEMLIGHETSTALL // GUDSTJENESTER

// TAKKNEMLIGHETSTALL

2021

I begynnelsen av året er det mange tall som florerer i forbindelse med diverse 
rapportering. Tallene er interessante nok i seg selv, men enda mer spennende er kanskje 
tanken på hva som skjuler seg bak disse tallene. 

For bak hvert tall skjuler det seg historier om ulike mennesker som opplever møtepunkt 
som gir en himmel over livet, som gjør en trofast innsats uke etter uke eller som på ulike 
måter bidrar til at mennesker på andre steder i denne verden får en litt lysere hverdag. 
Tallene handler om barn, unge, voksne og seniorer. Tallene vitner om levd liv i 2021…

Et utvalg av tall - og levd liv - i 2021 er:

• 30 babyer som deltok på babysang sammen med en forelder

• 114 barn i alderen 4 år – 4. trinn som én eller flere ganger var med på kor og/eller 
dans på Safari på tirsdager

• 36 gudstjenester i løpet av året i en god blanding av streaming og fysiske  
gudstjenester – eller begge deler på en gang! 

• en givertjeneste som akkurat passerte 2 mill. kroner

• innsamling av kroner 600 000 til ulike prosjekter i Ukraina

• 86 tweens og tenåringer som var en del av SoulChildren og SoulTeens

• 120 barn som deltok på Jungelgjengen og Agapao, opplegget for barn i forbindelse 
med søndagens gudstjenester 

• mer enn 100 tweens fra 5. – 7. trinn på F2 annenhver fredag høsten 2021…

Gudstjenestene er fellesarenaen for menigheten. Dette er stedet hvor ulike generasjoner 
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. I 
år ble det en blanding av fysisk og digitalt fellesskap.

Vi har hatt snaut 40 gudstjenester dette året. Mange har vært en blanding av digitale 
og fysiske gudstjenester, mens andre bare har vært det ene. Takknemligheten er stor 
overfor alle som på ulikt vis bidrar i denne sammenhengen. 

Vi har opplegg for alle barn og tweens underveis i gudstjenesten. Dette har i 2021 ikke 
vært på samtlige gudstjenester, da noen gudstjenester har vært digitale. 

Barn fra 0 år - 4. trinn er fordelt på ulike grupper på Jungelgjengen, og 5.-8 trinn kan delta 
på Agapao. Jungelgjengen og Agapao har tilpasset opplegg til de ulike aldersgruppene. 

Gruppene på Jungelgjengen har fulgt Sprell Levende, et undervisningsopplegg fra Søn-
dagsskolen Norge. Agapao varierer mellom “Full fart” i hallen og gruppetid med samtaler 
og lek. 

// GUDSTJENESTER

• … og over 80 ungdommer i snitt som har vært samlet de andre fredagene på FOKUS

• stadig flere ungdommer som blir med i huskirker, med 1 ny huskirke som ble startet i 
løpet av året, og godt oppmøte i allerede eksisterende huskirker

• …og 1 barnepastor som ble takket av etter fantastisk innsats i mange år – MARTHA 
NORDBØ  
– og 1 barne- og familiepastor som ble ønsket velkommen – MARTA NISJA! 



GUDSTJENESTER // GRUPPER

BØNN

20 grupper

Etter koronautbruddet i mars 2020 startet menigheten opp «20-bønnen» i kapellet. 
Nesten hver kveld kl. 20.00-21.00 er det en eller to faste forbedere i kapellet som ber 
for bønneemner som sendes inn på sms på en egen mobiltelefon som alle kan sende 
bønneemner til.

Det er godt å kunne be for lokalsamfunnet vårt, for alle heimene i bygdene våre, for barn, 
ungdommer, voksne og eldre. Det er godt å kunne be for alle barnehagene og skolene på 
Frøyland og på Orstad og for arbeidsplassene og alle steder der folk ferdes. 

Særlig har det vært viktig for oss i bønnetjenesten å løfte fram i bønn til Gud alle som er 
ensomme, som sliter med sykdom og mennesker som kjenner på tunge tanker og uro for 
dagen i dag og dagene som ligger foran. 

«20-bønnen» fortsetter inn i 2022. Du kan med frimodighet sende bønneemner til 

CELLEGRUPPER

Cellegruppene har alltid vært et viktig grunnlag i menigheten. Ved semesterstart 
inviterer vi alle i cellegruppene til fellessamling sammen med de andre tjeneste-
gruppene. Det er også egen samling for gruppelederne og individuelle samtaler årlig. 
Året har medført en noe redusert aktivitet for de fleste cellegrupper sammenlignet 
med et vanlig år. 

Kontaktperson: Morgan Fjelde - tlf.nr 489 97 108

2021

85 frivillige

Året som har gått har blitt preget av organisering av gruppene tilpasset geografisk 
tilhørighet og alder. Vi ser frem til 2022 og satser på at alle ungene, på tvers av bosted, 
kan ha mye gøy opplegg sammen. 

Målet med barnearbeidet er at barna skal føle seg sett, elsket og oppmuntret, og vi er 
takknemlige for en rå gjeng med ledere som uke etter uke gjør en utrolig god jobb for 
barna i bygda.

tlf.nr. 973 28 197. Bønneemnene blir bedt for i to uker om du ikke merker meldingen 
med at den skal slettes med det samme. 

På søndagene blir det lagt til rette for forbønn etter gudstjenesten for de som ønsker 
det. Forbønnen skjer framme i kirkesalen. Du møter faste forbedere som har 
taushetsplikt. 

Det vil også være bønn i kapellet før hver gudstjeneste fra kl. 09.30 og bønne-
frokoster i hjem enkelte lørdager kl 09.00-10.30. Alle er velkommen til å være med i de 
ulike småfellesskapene!

Kontaktperson: Unni Sirevåg Lende – tlf.nr 970 76 736



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. Dette ønsker vi som 
menighet å bidra til, sammen med de som har ansvar for oppdragelsen for barnet. 

I 2021 har vi hatt babysang, utdeling av skattekiste til 3-åringer og barnebibel til 
4-åringer. Vi har hatt 1.klasseklubb, tårnagent for 3. trinn, 4.-klasseklubb, F2 for 5.–7. 
trinn, Lys Våken for 6. trinn, FOKUS for 8. trinn og oppover, konfirmasjon for 9. trinn, 
konfirmantreunion for 10. trinn og 1.vgs. Det har vært 3 huskirker for ungdommer:  én for 
7. og 8. trinn, én for 10. trinn – 1.vgs, og én for 3.vgs og studenter. På en gudstjeneste i 
juni hadde vi forbønn for ungdommer som er ferdige med videregående. 

// BARN & UNGE

Babysang er en samling for foreldre og babyer som er hjemme på dagtid. Vi har en 
samling med sang, rim og regler. Etter samlingen er det babykafé der en spiser og 
snakker sammen.

I 2021 har det vært babysang både vår og høst. De som kommer på babysang utrykker 
takknemlighet over muligheten til å samles på denne måten.

Våren 2022 er det babysang på mandager kl. 10.00 med babykafé etterpå. Påmelding 
skjer via vår nettside. Velkommen!

Datoer: 24.jan, 31.jan, 7.feb, 14.feb, 21.feb, 14.mars, 21.mars, 28.mars og 4.april.

Kontaktperson: Marta Nisja – tlf.nr: 932 31 652

BABYSANG

2021

HalloVenn ble ikke arrangert i 2021 pga restriksjoner i tilknytning til koronapandemien. 

HALLOVENN

Tiltakene med høyest prosentvis oppslutning i 2021 er barnebibel 71 %, 1.klasseklubb 75 
%, konfirmasjon 76 %,  4.-klasseklubb 85 %  og tårnagent 93 %. (Måltallet/100% tilsvarer 
alle døpte på årskullet).

Vi har gjennomført de aller fleste oppleggene i planen til tross for at det har vært 
perioder med mye restriksjoner også i 2021. Vi har funnet gode måter å organisere oss på 
slik at det både har vært kjekt og forsvarlig. Vi er takknemlige for alle barn og 
ungdommer vi har fått møte gjennom 2021 og på ulike måter fått fortelle dem om Jesus 
og at Han er virkelig også i dag!



BARN // UNGE

ORSTAD S-KLUBB

57 deltagere

2021

Orstad S-klubb er et barnelag for gutter og jenter på 1.-3. trinn, hvor barna får høre og 
lære om Jesus, og hvor vi har hobbyaktiviteter, konkurranser og lek.

S-klubben er medlem i Acta som er Normisjon sin barne- og ungdomsorganisasjon, og 
holder til i Frøyland og Orstad kirke. 

Vi er glade for at vi også i 2021 har klart å gjennomføre samlinger på tross av covid-19. 
Dette ble løst med trinnvise samlinger våren 2021. Barna har totalt fått tilbud om S-klubb 
12 ganger, og det har gjennomsnittlig (totalt for de 3 trinnene) vært 44 barn som har 
deltatt pr. gang. 

Vi er utrolig takknemlige for alle ungene som kommer, og vi håper dette vil fortsette. Vi 
er heldige som har mange ledere som utfyller hverandre på en god måte, og vi har også 
dette året fått med nye ledere.

Å støtte Normisjon sitt hjelpearbeid for funksjonshemmede barn på barnehjemmet i 
Merdekan i Aserbajdsjan, er S klubben sitt faste fjernadopsjonsprosjekt. Vi kunne ikke ha 
basar i 2021, men via innsamlingsaksjon på Facebook og Vipps fikk vi inn kroner 19 900.

Vi har samlinger partallstorsdager – nye medlemmer er alltid velkomne! Datoer for våren 
2022 er 13. jan, 27. jan, 10. feb, 24. feb, 10. mars, 24. mars, 7. april og 21. april. 

Kontaktpersoner: 
• Martha Nordbø – tlf.nr. 470 79 915
• Bjørg Nese – tlf.nr. 945 37 418

SAFARI

Til tross for at også 2021 ble preget av koronarestriksjoner, har Safari hatt et godt år. Vår-
semesteret hadde vi kun tilbud for 1.-4.trinn – men, det var både sang- og dansetilbud. 
Midt i semesteret hadde vi også Safari Spesial, en kjekk kosekveld med pizza og sosialt. 
Før ferien hadde vi en fin sommerkonsert med både sang, dans og dramainnslag. Det var 
en god gjeng med unger som kom fast på Safari denne perioden, og både barn og ledere 
fikk bli bedre kjent med hverandre.

På høsten startet vi opp igjen med tilbud også til barnehagebarna. Det var veldig godt 
oppmøte på øvelsene, og vi hadde to grupper for denne aldersgruppen. Vi opptrådde på 
gudstjenesten 24. oktober. Dessverre måtte vi avlyse opptredenen på «Syng jula inn» og 
julaften, men heldigvis fikk vi spilt inn et innslag som ble vist på streaminggudstjenesten 
på julaften.

Safari består av 3 grupper: Safari Sang for 4-6 år, Safari Kor for 1.-4.trinn og Safari Dans 
for 2.-4.trinn. Sangøvelsene foregår samtidig, men dans skjer etterpå, slik at man kan 
delta på begge deler.

I høst fikk vi rekruttert flere nye ledere til Safari, slik at vi kunne fortsette å ha et godt 
og bredt tilbud. Vi gleder oss over mye musikkglede på Safari med mange gode møter 
mellom både voksne og barn!

Øvelser våren 2022: tirsdager i oddetallsuker kl. 17.00. Safari Dans øver kl. 18.15-19.00.

Ledere: 
• Helen Hetland Mori – tlf.nr. 412 02 272 
• Marta Nisja – tlf.nr. 932 31 652



BARN // UNGE 2021

Frøyland og Orstad Soul Children og Soul Teens er kor for 5. - 10. trinn. Vi er en del av Soul 
Children-bevegelsen som har som visjon: «Å vinne og bevare unge for Jesus Kristus 
gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i». I 2021 har vi hatt øvinger, sommer-
konsert, deltatt på Soul Children-gathering i Oslo med Soul Teens, sunget på 
julegrantenninger og hatt vår egen julekonsert. 

Det er en flott og trofast gjeng som er med i Soul Children. De fleste er med på alle øvin-
ger og opptredener, og det er mye sang og musikkglede når vi samles. Noen av dem som 
er med i Soul Children har andre oppgaver som lyd, lys og filmredigering. Det er stas!

I 2022 har vi spennende planer. I tillegg til konserter og andre opptredener har vi planer 
om å gi ut ny låt i samarbeid med Gino Bless. Det gleder vi oss til! Til høsten reiser vi til 
Oslo for å være med på Soul Children-festivalen. Det pleier også å være et høydepunkt!

Ønsker du å være med i Soul Children/Teens, så er du hjertelig velkommen til det! Vi 
bruker Spond for organisering og informasjon. Gruppekode i Spond: JCWJQ

86 deltagere

F2 er et fredagstilbud for 5. – 7. trinn med samlinger annenhver fredag (oddetallsuker) kl. 
19.00 – 21.00.
 
2021 ble et år der vi kun hadde én F2-samling  i løpet av vårsemesteret. Første fredagen i 
juni kom det godt over 100 deltagere som fikk både oppstart og avslutning på 
semesteret samme kvelden.

Høsten ble det 7 samlinger og tilnærmet normal drift. Disse fredagene har det vært over 
100 tweens på 5. – 7. trinn samlet til andakt, aktiviteter, kiosk og konkurranser. Mange 
velger å være medlem, noe som kommer arbeidet til gode!

Flere nye ledere ble med siste halvåret. Med to lederteam som åpnet dørene annenhver 
fredag og organiserte eksempelvis frisbeegolf, hobbygrupper og matlaging, har det vært 
noe for alle. Mange voksne gjør at vi kan lage et godt tilbud som mange tweens gleder 
seg til og prioriterer.

F2

over 100 deltagere

SOUL CHILDREN OG SOUL TEENS

Frøyland og Orstad Soul Children (5-7. trinn) og Soul Teens (8.-10. trinn) har øvinger 
mandager i partallsuker 19.00-20.00 (Soul Children) og 20.15-21.30 (Soul Teens).

Øvinger våren 2022: 10.jan, 24.jan, 7.feb, 21.feb, 7.mars, 21.mars, 4.april, 2.mai, 16.mai, 
30. mai

Ledere: 
• Hilde Svela – tlf.nr 482 45 034 
• Inger Lende Sandve – tlf.nr 918 40 797
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FOKUS kort oppsummert: 

• fredager i partallsuker
• kl. 19.30-23.00
• ca. 10-15 ledere hver kveld
• 86 deltagere i snitt per kveld
• kontaktperson: Elisa Omdal – tlf.nr. 454 60 727

2021
Høsten 2021 startet vi en ny huskirke for 10. trinn – 1. vgs, i tillegg til allerede 
eksisterende huskirker (én for 7. og 8 trinn og én for vgs+). Alle huskirkene har 
møttes jevnlig gjennom hele 2021 og har vært opptatt av å finne måter å kunne samles 
på selv med diverse restriksjoner. Det har vært et godt trøkk i huskirkene med fantastiske 
ungdommer som trofast møtes, har det gøy og deler tro og liv sammen. Flere uttrykker at 
disse fellesskapene er av stor betydning både åndelig og sosialt. 

Hyppighet for møtepunktene i huskirkene varierer - fra én gang i måneden til hver 
fjortende dag. Samlingene har noen ganger vært i kirka grunnet begrensinger på antall 
i hjemmet,  men så ofte restriksjonene har tillatt det, har vi vært i ulike hjem, laget god 
mat og hatt fine samlingspunkt. 

2022
Vi gleder oss over huskirkeweekend helgen 4.-6.februar på Tonstadli! Alle fra 8. trinn og 
oppover som er med i en av huskirkene er invitert. Gjennom denne helgen ønsker en å 
investere i fellesskapet, troslivet og skape minner for livet. 

Ellers ser vi fram mot et år med sunn og god vekst i huskirkefellesskapene!

Kontaktperson:  Elisa Omdal – tlf.nr. 454 60 72786 deltagere 

2021
Fokus har samlinger fredager i partallsuker for ungdom i aldersgruppen 13 – 20 år og er et 
sted der ungdommer kan komme og være. Her er det mulighet for fellesskap, tilhørighet 
og input både åndelig og sosialt i et trygt, rusfritt miljø. 

Fellessamlingen i kirkesalen består av et møte med konkurranser, lovsang, bønn og 
andakt. Etterpå er det kiosk, sosialt fellesskap og miljøskapende aktiviteter i under-
etasjen. Fredagskvelden er full av energi med blant annet air hockey, basketballmaskiner, 
bordtennis, gode samtaler og mye gøy som skjer. 

Vi har dyktige ledere som er gode relasjonsbyggere og jobber for å skape et godt miljø for 
ungdommene! 

Vi hadde et godt år for Fokus i 2021. Vi fikk gjennomført og hatt alle samlingene våre, 
med unntak av siste samling før jul. Den ble gjort om til en julebasar for alle frivillige i 
de ulike teamene. Gjennom året har vi hatt fokus på å bygge relasjoner på ulike måter – 
mellom ungdommene, de frivillige og de voksne som bidrar inn i Fokus. Mange har søkt 
samtale og forbønn, og det har blitt mange gode samtaler om liv og tro. 
 
Det har vært litt utskiftning i lederteamet i Fokuset. Det nye teamet er et bra team som 
stadig blir en mer sammensveiset gjeng. Teamet består av 9 ungdommer i alderen 14-22 
år. Av de som er med i lederteamet, har 3-4 stk ansvar for Fokus hver gang. Utover det 
er det ungdommer som bidrar inn i ulike team på teknikk, pynt, kiosk, miljø, lovsang og 
møteledelse, og som gjør det mulig å arrangere disse kveldene. Vi har også engasjert 
flere voksne til å bidra på Fokuskveldene – noen er tilstede i miljøet, noen lager mat og 
noen ber. 

2022
Vi ser blant annet fram til å arrangere og invitere til Fokus Neon Party, dra på Impuls 
sammen (ungdomskonferanse i Stavanger 25.-27.mars), være med på Gino Bless-konsert 
og ha mye gøy vi skal finne på i tiden fremover!

FOKUS

HUSKIRKER
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Konfirmantkullet for 2020/21 var en flott gjeng på 50 konfirmanter som 
vi fikk mange fine samlingspunkt med. Vi var heldige og fikk gjennomført 
omtrent alle våre planlagte konfirmantsamlinger for konfirmantåret, til tross 
for koronasituasjonen. 

Opplegget for konfirmantene 2020/21 ble gjennomført med god hjelp av 6 
dyktige konfirmantgruppeledere, sammen med ungdomspastor Elisa Omdal. 

Siden det ikke ble mulig å ha konfirmantweekend for dette kullet, arrangerte 
vi en sommeravslutning for alle konfirmantene der de surfet og spilte 
paintball, fikk pizza og slush, gode gutte – og jenteseminar og avsluttet med 
hawaii-inspirert «Slow Box photobooth». 

Vi hadde 7 konfirmasjonsgudstjenester fordelt på to helger: én helg i mai og 
én i august. Elisa hadde sammen med sokneprest Morgan Fjelde ansvar for 
gjennomføringen. 

Høsten 2021 startet Elisa og en god gjeng konfirmantgruppeledere opp med 
et nytt konfirmantkull med 55 flotte ungdommer.  

Lørdag 14.mai kl 13.00

Aurora Høgenes
Benjamin Leonardo Salvesen
Chris Birkeland Bærheim
David Fjelde
Eileen Serigstad Bugge
Elina Høgenes
Filip Skjæveland
Hanna Fjelde
Henrik Slettedal
Ida Angelica Larsen
Ingrid Aasland
Jonas Frandsen Holgersen
Jonas Kristiansen Lohne
Kine Pollestad Jacobsen
Kjell Grude Østrått
Kristian Skurve Håland
Linnea Liland
Maren Laihinen Nyland
Ragna Kristine Miller
Sine Bøe
Thea Natalie Aasgård
Tobias Egeland
Vanja Hjørnevik
Åsta Ueland 

KONFIRMANTER

KONFIRMANTER 2021/2022

55 konfirmanter

Lørdag 14.mai kl 11.00 

Alma Helen Soltvedt
Alvine Marie Eskeland Kvitvær
Andrea Heskestad 
Andreas Pedersen Øverland
Berit Amalie Bakk Orstad
Casper Havaas 
Christoffer Pedersen Øverland
David Nydal Eide
Hedda Rovik
Henriette Handeland
Henrik Handeland
Kasper Risa Fylling
Lena Friestad
Marie Langenes
Mathea Dahle Mæland
Mirabelle Løvik
Misha Venice Cluas Sundt
Nora Erga Brunes
Oda Sofie Hagetun Bore
Ole Henrik Sørensen-Sundsrud
Sivert Alme
Thea-Celine Nordbø-Sørensen
Torbjørn Laland 

2021

Søndag 15.mai kl 10.30

Anna Birkeland Helmersen
Dagne Kleppe Opstad
Elisabeth Laland
Madelen Soltveit
Melvin Lea
Sebastian Lilleøre
Tilla Madsgård Semb
Tobias Stokland 
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// ANDRE GRUPPERKRIK 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, og rundt 15-20 
ungdommer samles til KRIK for aktivitet, andakt og fellesskap. Selv om det er et 
selvstendig arbeid, er det godt samarbeid med ungdomsarbeidet FOKUS i kirka. 

Gjennom 2021 hadde vi rundt 30 kjekke samlinger med variert opplegg både inne i 
Orstadhuset og utendørs. Flesteparten av deltakerne dette året har vært ungdommer i 
videregåendealder. 

For 2022 håper vi at enda flere ungdomsskoleelever har lyst å komme på KRIK. Vi håper 
også å kunne arrangere KRIK og FOKUS Nattcup i Frøyhallen etter to år uten pga. covid-19.

Ledere: Mathea Evje, Trygve Høyland, Andreas Bjerga og Kristin Friis

Kontaktperson: Mathea Evje - tlf.nr 482 74 450

KRIK

2021

15-20 deltagere

Menigheten har et klart uttrykt ønske om å bygge fellesskap der en støtter hverandre i 
hverdagen, vokser i troen og får hjelp til å leve som frimodige etterfølgere. Derfor er det 
tilbud både for små barn, unge, voksne og nå også for seniorer.  

Høsten 2021 fattet soknerådet vedtak om å starte et seniorarbeid. Som en følge av det, 
ble det etablert en frivillig tjeneste som seniorpastor (tilsvarende ca. 20 % stilling) som 
Per Larsen har gått inn i. Seniorpastoren er med på stabsmøtene, og det er et 
grunnleggende fokus at dette arbeidet skal inngå som en del av helheten i menighetens 
arbeid.  

Sammen med et team, som nå teller 5 personer, har han ansvar for i første omgang å 
legge til rette for ett arrangement i måneden der lokale personer deler av sin kompetanse 
og erfaring. Den «unntaksstilling» som har vært også i vinter har ført til at første samling 
ikke blir før søndag 27. februar 2022 der tidligere fylkesmann, Magnhild Meltveit 
Kleppa, blir gjest. Etter hvert vil det også være aktuelt med andre type tiltak som en del 
av seniorarbeidet.

Datoer for vårens samlinger: 27. februar, 20. mars og 24. april
Tidspunkt: kl. 18.00
Sted: foajeen i kirka

Kontaktperson: Per Larsen, seniorpastor – tlf.nr. 454 80 788

SENIORARBEID



// ANDRE GRUPPER

Diakonigruppen Livspust er en ressursgruppe som skal være pådrivere for godhet og 
diakonal aktivitet i menigheten og ut mot nærområdet. Gruppen møtes én 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 2021 har Livspust arbeidet innenfor følgende områder: 

Julegaveaksjonen
I 2021 ble Julegaveaksjonen arrangert i samarbeid med flere av menighetene i både Klepp 
og Time kommune. Menigheter/frikirker samlet inn penger, og det kom inn på vår konto 
kroner 162 858. Vi kjøpte gavekort sammen med Klepp frikyrkje til en verdi av kroner 175 
000 og delte ut 150 gavekort (130 i 2020). Vi får tilbakemeldinger om at det betyr utrolig 
mye og har gjort en stor forskjell for de som får disse gavekortene.

Godhetsaksjonen
Våren 2021 åpnet restriksjonene for at vi kunne kjøre igang ny runde med Godhet her på 
Frøyland og Orstad. Til tross for at det på forhånd var mye usikkerhet knyttet til 
arrangementet, følte vi, mer enn noen gang før, at vi gikk i ferdiglagte gjerninger. Alt 
ordnet seg! Med 54 frivillige fordelt på tre dager fikk vi gjennomført 13 oppdrag i varierte 
størrelser. Tilbakemeldingene er at det er godt både å få og gi hjelp. 

Godhetsaksjonen koordineres av en egen gruppe bestående av Renate H. Kleppa, Karl 
Inge Lygre, Geir Ådne Vestvik, Sigve Klakegg, Iren Lassen, Sigbjørn Sørland og Asbjørn 
Finnbakk.

Samlivskurs
Det ble planlagt samlivskurs i februar, men det ble avlyst pga korona. Nye kurs er plan-
lagt i februar 2022.

Mottaket i Hå
Det har vært levering og oppfordring til å levere klær til mottaket på Nærland.

LIVSPUST

2021

Diakonitjeneste i Klepp kyrkjelege fellesråd
FOK har også en felles diakonitjeneste med Klepp som diakon Ingelin Norbakken 
organiserer. Diakonen har informert ansatte om tilbud om sorggrupper og samtale-
grupper for barn/ungdom arrangert av «Se meg». Det har også vært noen få jubilant-
besøk, men noe begrenset pga. korona.

Medlemmer Livspust. 
Asbjørn Finnbakk (leder), Renate Hellang Kleppa, Bjørg Nese, Ragnhild Vaage, Geir Ådne 
Vestvik og Sigbjørn Sørland.

Kontaktperson: Asbjørn Finnbakk – tlf.nr: 404 05 683

Vi har i løpet av 2021 arrangert ett Sisterhoodmøte i kirken. Selv om det bare ble 
gjennomført ett møte dette året, ble det til gjengjeld en skikkelig festkveld. Vi ser stort 
frem til å samles mer i 2022! 

Sisterhood er en kveld for damer i alle aldrer. Vi møtes for å bruke tid sammen med 
hverandre og sammen med Gud. Vi har et rått team som jobber for at jenter og damer i 
alle aldrer skal få senke skuldrene og kose seg. Sisterhood inneholder alt en festkveld 
skal inneholde - god snacks, kaffe, kjekke folk og gode samtaler. Vi ønsker at de som 
kommer skal føle seg sett, oppmuntret og verdifulle. 

Vi er stolte over alle frivillige som hver Sisterhood bidrar til at disse kveldene blir så 
minneverdige som de faktisk er. Har du ikke vært innom enda, så vil vi all beskjedenhet 
oppmuntre til å komme. Vi gleder oss til fortsettelsen!

Dato for Sisterhoodkveld våren 2022 er 2. juni. 

Kontaktpersoner: 
• 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 3. tirsdag i måneden i Frøyland og Orstad kyrkje, med program 
for det meste med eksterne foredragsholdere til å belyse aktuelle tema, nasjonalt eller 
internasjonalt. De månedlige samlingene er også viktige for å bygge fellesskap. 

Koronarestriksjoner medførte avlysning av møter på våren. Inntektsbringende dugnads-
prosjekter har vi hatt lite av. I 2021 har det kun vært sikkerhetsvakter ved fyrverkeriet i 
Sandtangen på nyttårsaften. 

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

Klubben har 10 medlemmer. Per i dag består styret av leder Einar Rolv Hodne, sekretær 
Ketil Terning, kasserer Årstein Orstad og styremedlemmene Sigbjørn Nordmark og Nils 
Melander. 

Klubben er ved et veiskille. Nåværende organisasjonsform betinger at vi kan verve 
flere nye medlemmer.

Kontaktperson: Sigbjørn Nordmark – tlf.nr. 476 79 291

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

// ANDRE GRUPPER 2021

FRØYLAND OG ORSTAD Y’S MEN’S CLUB

KBU er forkortelse for ”Kyrkje Bygg Utvikling”. KBU er organisert som en underavdeling i 
menigheten, med mandat fra soknerådet til å være «en pådriver for fornying og 
videreutvikling av kirkeanlegget».

Inntektskildene for KBU er overskudd fra arrangementer/utleie, fast givertjeneste og 
eksterne dugnader. For å administrere arrangement/utleieaktiviteten dekker KBU deler 
av lønnen til driftsleder. 

For 2021 ble summen av overskuddet fra arrangementer/utleie og innsamlede midler på 
nesten kroner 415 000. Givertjenesten holder seg noenlunde stabil, og overskuddet fra 
arrangementer/utleie endte tett opp mot budsjettet på tross av flere avlyste 

KBU

arrangement grunnet koronapandemien. En viktig grunn til dette er stor innsats fra 
driftsleder for å få gjennomført så mange arrangement som mulig.

KBU har i 2021 foretatt en rekke investeringer på kirkeanlegget. Her nevnes:
• oppgradering av trådløst mikrofonsystem
• stagepiano og bassforsterker
• LED-lys
• forsterkere, monitorer, mikrofoner
• beplantning på uteanlegget
• støydemping i gymsal

Totalkostnaden for ovenstående investeringer utgjør ca. kroner 337 000. I tillegg er det 
gjort en årlig avsetning på kroner 50 000 til et vedlikeholdsfond for teknisk utstyr.

Vedlikehold på uteanlegget er, som tidligere år, utført på dugnad i regi av KBU.

KBU-styret utpekes av soknerådet, og styret har i 2021 bestått av Iren Lassen, Kjetil 
Vatland, Jan Håkon Nordbø, Karl Inge Lygre og Svein Tore Åtland. Varamedlemmer har 
vært Ruth Eide Sinnes, Kristian Mikalsen og Morten Laland. På styremøtene deltar drifts-
leder Geir Ådne Vestvik, samt Peter Reilstad fra soknerådet.

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 på ulike måter i 2021, i form 
av økonomisk støtte og/eller praktisk dugnadsinnsats. 



Givertjeneste er sentralt for finansiering av arbeidet vårt. I 2021 ble totalt 3,3 årsverk 
i staben finansiert av dette. Vi har ved utgangen av 2021 totalt 90 firma, familier og 
enkeltpersoner som er med i fast givertjeneste. Vi har ikke kollekt til kyrkjelydsarbeidet i 
gudstjenestene, men til misjonsprosjektet i Ukraina og andre prosjekt/eksterne aktører. 
Totalt ble det gitt kr. 782 319 i kollekt på gudstjenestene i 2021.

// GAVER & GIVERTJENESTE

GAVER // GIVERTJENESTE

MISJONSPROSJEKT // UKRAINA
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*Gjennomsnittlig kollekt per gudstjeneste er lik i 2020 og 2021, 
men det ble feiret noe færre gudstjenester i 2021 enn året før.
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2021 ble også ett år der vi ikke fikk delta på leir/besøke Ukraina. Heller ikke fikk vi 
besøk fra våre venner i Ukraina. Vi håper igjen på at dette lar seg gjøre i 2022!

12. september 2021 arrangerte Ukrainastyret aktivitetsdag for hele familien etter 
gudstjenesten. Dette var en flott dag som samlet mange til kjekke aktiviteter, misjons-
løp og grilling. Det ble samlet inn kroner 62 863 til misjonsprosjektet. 

Klesinnsamling: Det anbefales å levere dette til lageret på Vigrestad, se KPK-Ukraina 
sine Facebook-sider for mer informasjon om åpningstider. 

FOK har i 2021 samlet inn ca. kroner 600 000 til stiftelsen KPK-Ukraina sitt arbeid. 
Pengene er overført til KPK-Ukraina som gjennomfører utbetalingene/prosjektene. 
Midlene er blant annet fordelt på følgende prosjekter:

• lønn for to sosialarbeidere tilknyttet House of Mercy for 2022 - kroner 115 000 
• seminarer for pastorer i rom-landsbyer for 2021 - kroner 60 000 
• skoleutstyr for barn - kroner 40 000 
• matutdeling i Perechin rom-landsby - kroner 76 000 
• hjelp til krigsutsatte områder i Øst-Ukraina vha. lønn til to hjelpearbeidere
 medisiner og mat, for deler av 2021 og hele 2022 - kroner 213 700 
• klargjøring av leirplassen og støtte til sommerleirer 2021 - kroner 37 300 
• støtte til leie av gymsal for KRIK-arbeid - kroner 8 000

I tillegg ble det overført kroner 34 665 etter 40-årskonserten til Svein Arild Varhaug, til 
«prosjekt hustak» i Hodlevo.

Styret er takknemlige for den store støtten og tilliten folk på Frøyland og Orstad har 
vist Ukrainaprosjektet i 2021. Dette er til inspirasjon for arbeidet fremover! 

I 2021 har Viktor Klippen, Svein Tore Åtland, Anne Steffensen Lending, Helga Fykse og 
Kjetil Fylling vært i Ukrainastyret. Gunn Lyster Åtland er vararepresentant. 



Dei siste par åra har lært meg å setja ekstra pris på heilt vanlege deler 
av livet. Og eg har blitt meir klar over kor viktig det er å høyra til, bli sett 
og å sjå andre. 

I år gler eg meg til å gjera meir av dei heilt daglegdagse tinga. Til å møta 
kjentfolk med eit smil, invitera på besøk, samlast til gudsteneste, rett 
og slett delta i fellesskapa eg er ein del av. 

I Frøyland og Orstad kyrkjelyd har me lagt bak oss nok eit år med mykje 
å vera takknemlege for! I ei verd med mykje uro er me sånn cirka dei 
heldigaste av alle. Me bur på den beste staden i verda med dei tryg-
gaste ramene for pandemilivet. Til og med kyrkjebygget er me heldige 
med her i bygda. Me har eit stort og funksjonelt bygg som har gjort det 
mogleg å invitera til gudsteneste, konfirmasjon, bryllup, dåp, gravferd, 
både saman i kyrkja og på nett. Dette gler eg meg til å gjera meir av i 
tida som ligg føre oss! 

Eg ser fram til at me kan ønska alle velkomne til å ta del i fellesskap, 
feiring og sorg - utan å telle meter og folk! 

Marie K. Grastveit
soknerådsleiar

2021

Årsmøte for Frøyland og Orstad kyrkjelyd avholdes søndag 27. 
mars 2022, i etterkant av gudstjenesten (ca. kl. 12.00). 



Les om hva som skjer i 2022 på 

FOK.no

FRØYLAND & ORSTAD KYRKJELYD


