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LEDELSE // STAB

I februar 2020 snakket jeg med vår kontaktperson i Ukraina. Han 
fortalte at de ville streame gudstjenestene de hadde i den lokale 
menigheten. Han utfordret så meg på å tenke streaming hos oss. 
Jeg sa tanken var god, men det var ikke noe vi så for oss vi kom til å 
prioritere akkurat nå...

Så ble 2020 som det ble. De fleste gudstjenester har vært 
streaming. Det har vært en lang erfaringsreise, med mange 
spennende oppdagelser. Målet har hele tiden vært å gjøre 
gudstjenestene interaktive. En gudstjeneste du deltar på, og ikke 
«ser» på. 

Deltakelsen har vært bra. Takknemligheten er stor over alle som har 
deltatt, alle gode tilbakemeldinger og ikke minst den responsen vi 
ser. Ikke alt kan måles i kroner og ører, men mye kan måles i kroner 
og ører. Når både givertjenesten og gaver til andre prosjekter øker, 
da opplever vi at vi som fellesskap står sammen. Penger er ikke det 
avgjørende, men det er utrolig hvordan de kan være en 
symptombærer av en tilstand. I denne situasjonen tolker vi dette 
som veldig gledelig. 

Så vil 2020 være et historisk år, men med mange positive over-
raskelser i det som møtte oss. Det er nesten som jeg frimodig tør 
påstå at Gud hadde en plan også midt i den vanskelige koronatiden.
 
Samtidig er det en kjensgjerning at koronaåret har vært krevende 
for mange. Da er det godt at vi tror på den Gud som ikke gav oss 
motløshets ånd, men kraft, kjærlighets og visdoms Ånd. (2.Tim 1.7)

Morgan Fjelde - sokneprest
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TAKKNEMLIGHETSTALL // GUDSTJENESTER

// TAKKNEMLIGHETSTALL
Mye ble annerledes enn planlagt dette året, og tall for 2020 lar seg derfor ikke så lett 
sammenligne med foregående år. Men til tross av – eller kanskje på grunn av? – at mye 
ble annerledes, har dette året også inneholdt mye å være takknemlig for! 

Her er et utvalg av noe det er verdt å være takknemlig for: 

• 23 «vanlige» og 17 streaminggudstjenester  
– totalt 40 gudstjenester 

• givertjeneste på totalt kroner 1 986 516, en økning på 7,7 % 

• kollekt på totalt kroner 845 894, en økning på 16,7 % 

• innsamling av ca. kroner 665 500 til misjonsprosjektet i Ukraina, en økning på 
drøyt 25 % sammenlignet med 2019 

• babysang med totalt 42 barn, 20 flere enn i 2019 

• 140 barn på Jungelgjengen og Agapao 

• 1 ny huskirke/gruppe for 9. og 10. klassinger 

• over 200 frivillige som har hatt en eller annen form for bidrag 

• en gruppe frivillige som har muliggjort streaming av både gudstjenester og 
andre arrangement 

• … men aller mest: En Gud som er levende tilstede uavhengig av hvilke  
restriksjoner som til enhver tid måtte gjelde!



2020

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 fellesskap fysisk og digitalt.

Vi har hatt 23 fysiske og 17 digitale gudstjenester gjennom dette året. Vi er svært 
takknemlige for alle som har bidratt, ikke minst de som tok ansvar for å skape en digital 
gudstjenesteplattform. 

Jungelgjengen og Agapao er for alle barn og tweens og skjer underveis i gudstjenesten. 
Vi har flere grupper for barn i alderen 0-14 år. Våren 2020 hadde vi fire aldersinndelte 
grupper: Minigjengen 0-3 år, Midigjengen 3-6 år, Jungelgjengen 1.-4. trinn og Agapao 5.-8. 
trinn. Etter koronanedstengningen ble det ikke flere vanlige samlinger dette semesteret, 
men vi fikk til en påskevandring for både voksne og barn.

For å tilpasse oss gjeldende smitteverntiltak startet vi høsten 2020 med 7 aldersinndelte 
grupper. For tre av gruppene, for dem mellom 0-5 år, ble i tillegg geografisk tilhørighet 
(barnehage og bygd) lagt til grunn for gruppeinndelingen. Dette skapte stor trygghet i 
gruppene og det var lettere å bli kjent for både voksne og barn. De andre gruppene var 
delt etter trinn der 1.-2.,  3.-4.,  5.-6. og 7.-8.  var sammen.

Høsten 2020 har alle gruppene følgt Sprell Levende, Søndagsskolen Norge, sitt 
undervisningsopplegg. Selve bibelfortellingen ble flyttet fra gruppene til storfelleskapet. 
I gruppene har det vært fokus på å skape trygghet og fellesskap, og på undring, samtale 
og lek. Agapao veksler som tidligere år mellom å ha «Full fart» i hallen og gruppetid med 
samtale, refleksjon og leker. 

Det har ikke vært samlinger etter ytterligere koronainnstramminger i november, men vi 
hadde flotte julevandringer for både voksne og barn en drøy uke før julaften. Til sammen 
150 stk deltok på disse.

// GUDSTJENESTER



GUDSTJENESTER // GRUPPER

BØNN

2020 har gitt oss nye bønnearenaer.

Etter koronautbruddet i mars 2020 startet menigheten opp “20-bønnen” i kapellet. 
Nesten hver kveld kl 20-21 er det en eller to faste forbedere i kapellet som ber for bønne-
emner som kommer inn under de digitale gudstjenestene og bønneemner som sendes inn 
per sms på en egen mobiltelefon som alle kan sende bønneemner til. Alle meldinger blir 
slettet slik at ingen meldinger blir liggende lenger enn den aktuelle kvelden, hvis ikke den 
som sender inn spørsmål om forbønn ønsker at meldingen skal bes over flere kvelder. 

En del av gjengen som har gjort streaming mulig!

// FRIVILLIGE

CA 80

Det er en god gjeng med flotte ledere, både ungdommer og voksne, som har ansvar for 
barna, fordelt på ulike team. Vi ønsker at barna som kommer på Jungelgjengen og på 
Agapao skal bli sett, ha det kjekt, og føle seg trygge og hjemme. 

Restriksjoner rundt fysiske samlinger har også ført til andre kreative måter å være 
sammen på som menighet dette året, som for eksempel digital påskebingo med presten 
som bingovert, påske- og julevandringer i og rundt kirka og friluftsgudstjeneste på Horve. 
Det ble i tillegg delt ut faste- og julekalendre til bruk hjemme og i forbindelse med de 
digitale gudstjenestene. I høst ble det også mulighet for å gjennomføre en menighets-
fest. Året ble avsluttet med innspilling av en lokal versjon av sangen «The Blessing» der 
mange barn og voksne var med på prosjektet. Innspillingen ble brukt i gudstjenesten på 
julaften – og på flere digitale gudstjenester etter det.  



19 grupper

CELLEGRUPPER

Cellegruppene har alltid vært et viktig grunnlag i menigheten. Ved semesterstart 
inviterer vi alle i cellegruppene til fellessamling sammen med de andre 
tjenestegruppene. 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

2020

Det er svært givende å kunne løfte fram det enkeltpersoner er opptatt av i bønn til 
Gud. Vi har løfter om at Gud hører vår bønn. 

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

Særlig har det vært godt å kunne løfte fram i bønn til Gud alle som er ensomme, sliter 
med sykdom og kjenner på tunge tanker og uro for dagen i dag og framtida.
 
Denne 20-bønnen fortsetter inn i 2021. Du kan med frimodighet sende bønneemner til 
mobilnr. 973 28 197.

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

Når vi kan møtes fysisk til gudstjeneste igjen, vil vi fortsette å gi invitasjon til forbønn 
etter gudstjenesten. Forbønnen etter gudstjenesten er fremme i kirkesalen. 

Da vil det også fortsatt være 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. 

Alle er velkomne 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 2020 har vi hatt babysang, utdeling av skattekiste til 3-åringer og barnebibel til 
4-åringer. Vi har hatt 1.klasseklubb, F2 for 5.–7. klassinger, Lys Våken for 6. klassinger, 
FOKUS for 8. klasse og oppover og konfirmasjon for 9. klasse. Det har vært tre huskirker 
for ungdommer, en for 7. og 8. klasse, en for 9. og 10.klasse, og en for elever på 
videregående og studenter. På kveldsgudstjenesten 2.pinsedag hadde vi også forbønn 
for ungdommer som er ferdige med videregående. De tiltakene med høyest prosentvis 
oppslutning i 2020 er babysang 86 %, Lys Våken 74 % og konfirmasjon 90 %. 
(Måltallet/100% tilsvarer alle døpte på årskullet).

Situasjonen i 2020 gjorde at følgende opplegg ikke lot seg gjennomføre: tårnagenthelg 
for 3.klassinger, F2 intro for 4.klassinger, avslutning for 7.trinn på F2, konfirmantreunion 
og tur for fjorårskonfirmanter til Ukraina. 4.klasseklubben som var planlagt høsten 2020 
ble utsatt til våren 2021.

Til tross for smittevern og nedstegning har vi likevel vært i kontakt med mange barn og 
ungdommer gjennom 2020, og på ulike måter fått fortelle de om Jesus og at Han er 
virkelig også i dag. Det er vi takknemlige for.

// BARN & UNGE

HalloVenn ble ikke arrangert i 2020 pga restriksjoner i tilknytning til koronapandemien. 

HALLOVENN



2020 ble et annerledes år for Safari pga. covid-19. Vi startet med godt oppmøte på de 
to første øvelsene, og hadde opptreden på en gudstjeneste i februar. Deretter hadde 
vi to øvelser med oppstart av prosjektet ”Du er dyrebar” sammen med Helene og Hilde 
Svela før nedstengning. Planen var å øve inn sanger fra platen deres og sammen ha en 
konsert på våren. Dette ble det aldri noe av. Vi ønsker å starte prosjektet på nytt når 
det lar seg gjøre. 

Under nedstengningen sendte vi ut en hilsen i posten til alle medlemmene våre i 
barnehagealder. Vi fikk til en sommeravslutning for alle i skolealder, inndelt etter 
skolekrets. 

Vi startet opp igjen i september, men har kun hatt tilbud til barn i skolealder pga 
koronarestriksjoner. Det har vært tilbud om både kor og dans. En av opptredenene til 
Safari var en julemusikal. Denne ble streamet og vist en uke senere på kirkas 
YouTube-kanal. Julemusikalen ble et stort og kjekt prosjekt som både ledere og barn er 
stolte av å ha fått gjennomført.

Vanligvis består Safari 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. 

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 (som har hatt pause 
nå i koronatiden) og vertskap i foajeen. Vi gleder oss over mye musikkglede på Safari 
med mange gode møter mellom voksne og mellom barn.

Safariøvelser i 2021: tirsdager i partallsuker kl. 17.00. 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

SAFARI

2020
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SOUL CHILDREN

Frøyland og Orstad Soul Children (5.-7.klasse) og Frøyland og Orstad Soul Teens (8.-10.
klasse) har øvinger mandager i partallsuker kl. 19.00-20.00 (Soul Children) og kl. 20.15-
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». I 2020 har vi hatt flere spennende prosjekter. Våren 2020 
sang vi inn vår egen låt, «Chosen», i studio og vi fikk laget musikkvideo til. I september 
2020 hadde vi releasekonsert. «Chosen» ble gitt ut på Spotify og som musikkvideo på 
Youtube. Det var kjekt å se hvor bra det ble. Før jul ble det et nytt studio- og 
musikkvideoprosjekt med «The Blessing». 

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 tillegg til kor og sang er det i Frøyland og 
Orstad Soulchildren mulighet til å lære om lyssetting av scene. Noen av tweensa er med 
på å styre lyd og lys på konserter. Ei gruppe har også jobbet med å filme og redigere 
filmer.

BABYSANG
Babysang er en møteplass på dagtid for hjemmeværende foreldre med babyer under 1 år. 
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 2020 fikk vi bare hatt noen få samlinger på våren, men på høsten fikk vi gjennomført 
et helt kurs over 9 uker. Vi merket en stor økning i antall deltakere på babysang høsten 
2020. Mange som er hjemme med små barn har nok savnet et fellesskap i koronatiden og 
satte pris på å kunne møtes på babysang.

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

42 deltagere + foreldre



57 deltagere

2020

Vi har fått gjort masse kjekt sammen til tross for annerledesåret 2020.

Ønsker du å være med, så er du hjertelig velkommen til det! Det anbefales å bli medlem i 
koret sin Facebookgruppe, «Frøyland og Orstad Soulchildren». Denne gruppen brukes som 
en viktig informasjonskanal til foreldre. 

Datoer: 
Øvinger våren 2021: 25.januar, 8. februar, 22. februar, 8. mars, 22. mars, lørdag 10.april, 19. 
april, 3. mai, 31. mai. 

Tidspunkt: 
Soul Children kl. 19.00-20.00 og Soul Teens kl. 20.15-21.30.

Ledere: Hilde Svela – tlf.nr 482 45 034 og Inger Lende Sandve – tlf.nr 918 40 797
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Orstad S-klubb er et barnelag for gutter og jenter i 1.-3. klasse. S-klubben er medlem i 
Acta som er Normisjon sin barne- og ungdomsorganisasjon. S-klubben holder til i 
Frøyland og Orstad kyrkje.

Vi ønsker å være en plass der ungene får høre og lære om Jesus, der barna har det kjekt 
og kjenner seg velkomne. På samlingene har vi bibelsamling, hobbyaktiviteter, 
konkurranser og leker.

2020 har blitt et annerledesår for S-klubben pga. covid-19. Vi hadde 3 vanlige samlinger 
på våren 2020 før vi måtte avlyse samlinger, men fikk til sommeravslutning i slutten av 
mai, for ett og ett klassetrinn. Vi startet opp i siste del av september med samlinger 
der gruppa var delt i to. Deretter ble det ytterligere koronarestriksjoner, og vi måtte fra 
midten av november gå over til samlinger for ett og ett klassetrinn.

Barna har totalt fått tilbud om S-klubb 9 ganger i 2020 (mot normalt 12 samlinger 
inkludert basar). Det har gjennomsnittlig vært 42 barn fra 1.-3. trinn som har deltatt på 
samlingene. 

For å få til samlinger for mindre grupper har vi totalt arrangert 18 samlinger i 2020. Det 
har i denne tiden vært behov for ekstra lederressurser, og vi har vært heldige og fått flere 
ledere med. Vi er en rekke ledere som utfyller hverandre på en god måte og vi får stå 
sammen om en viktig tjeneste. 

Via Facebook og Vipps hadde vi basar i mars der vi fikk inn kroner 11 400 til prosjektet 
som er å hjelpe funksjonshemmede barn på barnehjemmet i Merdekan i Aserbajdsjan. 

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

42 deltagere

ORSTAD S-KLUBB



2020

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. 

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

KRIK

15-20 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 deltagere på hver samling som ble avholdt. 

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

I løpet av 2020 tegnet 96 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 
m.m. Dette har vært et populært tilbud de gangene det har latt seg gjennomføre. 

F2

ca. 90 deltagere
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Fokus har samlinger fredager i partallsuker for aldersgruppen 13-20 år og  er et sted der 
ungdommer kan komme og være. Her får de fellesskap, tilhørighet og input både åndelig 
og sosialt, i et trygt miljø. Dørene åpnes en halvtime før møtet begynner, og under møtet 
er det lovsang, bønn og en andakt. Etterpå er det kiosk, spill, konkurranser og fellesskap 
i underetasjen. Vi har flere kjekke aktiviteter som air hockey, basket, bordtennis m.m. 
Enkelt sagt, god stemning og mye gøy som skjer! 

2020 ble klart et annerledesår på alle måter. 

Vi er fornøyde med at vi akkurat rakk å ha en talentiade før nedstengingen i mars, med 
fullt hus og et kjempekjekt opplegg som engasjerte og nådde både ungdomsskoleelever, 
videregående og til og med studenter! 

I tiden etter den nasjonale nedstengningen ble vi som alle andre satt på «prøve»: 
Hvordan kunne ungdomsarbeid se ut i en slik tid? Vi fikk raskt laget noen digitale inputs 
hvor ungdommer delte sine tanker rundt ulike tema, og vi hadde andakter og videoer med 
diverse konkurranser som engasjerte ungdommene. Vi hadde blant annet tre digitiale 
sendinger på våren, i tillegg til en koronavennlig gå-rebus som ble veldig populær. 

Fra mars og frem til sommeren fant vi ulike løsninger som fungerte godt i ulike perioder. 
Vi fikk testet ut og prøvd nye ting, og fikk nyttige erfaringer med hva som engasjerte og 
nådde ungdommer. Vi hadde blant annet noen samlinger utendørs som samlet  ca. 20-30 
ungdommer.  

Lederteamet i Fokus har vært en fantastisk gjeng å ha med på laget! De har vært positive 
og stått ekstra på for å gi noe til ungdommene i en krevende tid.  

Da vi startet opp på høsten ble Fokus flyttet inn i kirkebygget igjen, og vi kunne gå mer 
tilbake til det vi hadde gjort før covid-19 kom. Da det igjen ble en nedstengning i 
november, medførte det at vi avsluttet 2020 med en digital Fokus der vi hadde julebasar, 
appell, lovsang og samlet inn penger til menighetens misjonsprosjekt i Ukraina. Dette ble 
en stor suksess som klarte å engasjere mange ungdommer, samt flere familier. 

FOKUS



2020

Høsten 2020 startet vi opp med et nytt tilbud med huskirke for 9.-10. klasse. Denne 
kommer i tillegg til den allerede eksisterende huskirken for aldersgruppen videregående 
og oppover. Huskirkene er et tilbud for alle som ønsker å vokse mer i troen og ha et 
mindre smågruppefellesskap. Huskirken for videregående og oppover har samlinger 
annenhver tirsdag kl 19-22 i kirka. Huskirken for 9.-10.klasse har samlinger én gang i 
måneden fra kl 20-22. 

Flere av lederne og frivillige som er involvert i Fokus og konfirmantarbeidet er med i 
huskirkene. Vi ser ungdommer som lengter etter å bli mer frimodige etterfølgere av Jesus 
og dele troen i sin hverdag. På hver huskirkesamling bruker vi tid i bønn og tilbedelse, og 
vi får høre mer om hva 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 i konfirmantarbeidet. 

FOKUS – annenhver fredag i partallsuker kl. 19.30-23.00

60-90 deltagere 
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Konfirmantopplegget for 56 konfirmanter tilhørende kull 
2019/2020 ble avsluttet høsten 2020 grunnet restriksjoner i 
tilknytning til covid-19. 

Vi hadde seks konfirmasjonsgudstjenester fordelt på to ulike 
helger. Ungdomspastor Elisa Omdal hadde sammen med 
sokneprest Morgan Fjelde ansvar for gjennomføringen. 

Høsten 2020 startet Elisa opp med et nytt konfirmantkull med 
50 flotte ungdommer. 

Opplegget for konfirmantene blir gjennomført med god hjelp av 
6 dedikerte konfirmantgruppeledere som har ansvar for 
opplegget sammen med Elisa. 

KONFIRMANTER

50 konfirmanter



Kim Andreas Johansen Stenhård
Kristine Egeland
Kristoffer Aarsland Nagelhus
Leander Dybwad Moland
Ludvig Kalberg
Maria Fløtre Roaldsøy
Markus Hole Eitrheim
Martine Ognedal
Martinius Erga Eriksen
Max Pedersen
Preben Hagland
Preben Vedø
Rakel Kristine Bø
Sander Ødegaard
Signe Fossdal Drøpping
Sigurd Fossdal Drøpping
Sivert Ueland
Sofie Konstali Stokka
Solvor Bjerga
Stian André Haugen
Susanna Svela
Theodor Horvath Kvingedal
Tuva Gramstad
Victoria Sørland
William Moen

KONFIRMANTER 2020/2021

Amalie Tjessem Thu
Anbjørg Skretting
Aron Jonassen
Astrid Susanne Almås
Britt Marie Eikje Salmi
Camilla Nordhus
Carmen Høyland
Celine Skretting
Elias Haugstad
Elias Tranøy
Ella Nordbø
Emil Sundet Dysjeland
Emilie Karlson Løland
Emily Merethe Hansen
Endre Hegre
Eskil Thingbø-Støldal
Estin Nisja Lundeby
Filip Grude Malm
Hanna Carlsen
Ine Røsand
Jan Einar Olsen
Julian Eie
Julie Lende Sandve
Julie Robberstad
Karen Schøld Sørheim
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// 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 
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 2020 har Livspust arbeidet innenfor følgende områder: 

Covid-19
I februar og mars hadde Godhetsutvalget flere møter for å planlegge en godhetsaksjon i 
juni 2020. Pandemien satte en stopper for dette arrangementet. 

Vi hadde noen samtaler i Livspust om hvem i vår menighet som var rammet av 
nedstengningen av landet i mars. Vi bestemte oss for å opprette en samtaletelefon/
bønnetelefon, samt ringe til eldre over 75 år i menigheten for å høre hvordan de hadde 
det og om det var noe vi kunne hjelpe dem med. 

LIVSPUST



2020

I løpet av påsken snakket vi med 220 personer i menigheten. Mange var takknemlig for 
å snakke med noen og for å bli husket på. Det ble tent lys i kapellet for flere personer og 
frivillige i menigheten ble ringevenn for de som ønsket det.  Det var vanskelig å følge opp 
med fysiske besøk på grunn av restriksjoner. Flere skulle ta kontakt når samfunnet åpnet 
igjen om hjelp i hage. Vi kom i kontakt med en gruppe personer i vår menighet  som vi 
ønsker å gi et tilbud til når hverdagen kommer tilbake. 

I dag ligger telefonen i kapellet med mulighet for å sende inn bønneemner til de som har 
bønnevakt. 

Julegaveaksjonen
Enkelte familier opplever julen som en spesielt vanskelig tid. Derfor har vi, sammen med 
frikirker og menigheter i Klepp og Time, i flere år samlet inn penger gjennom en julegave-
aksjon. I år kom det inn ca. kroner 130 000 på vår konto. Pengene ble omgjort til gavekort, 
og i samarbeid med NAV Klepp/Time ble gavekortene delt ut til familier og andre i en 
vanskelig økonomisk situasjon i Klepp og Time. 

Annet
FOK har også en felles diakonitjeneste med Klepp. Flere av arrangementene som 
diakon Ingelin Norbakken er ansvarlig for er også for FOK. Eksempler på dette er 
Torsdagstreffen, seniorfest, minnegudstjeneste, jubilantbesøk og sorggrupper. 

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.



// ANDRE GRUPPER

Vi har i løpet av 2020 arrangert ett Sisterhoodmøte i kirken. Normalt sett har vi fire i året, 
men tre har måttet utgå grunnet restriksjoner knyttet til koronasituasjonen. 

Det er sterkt og inspirerende å se hva Sisterhood betyr for damer på Jæren. Vi gleder oss 
til 2021 og forhåpentligvis flere slike kvelder. 

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 
og for det meste eksterne foredragsholdere til å belyse aktuelle tema, nasjonalt eller 
internasjonalt. De månedlige samlingene er også viktige for å bygge fellesskap. 

Restriksjoner knyttet til koronasituasjonen forårsaket avlysning av møter både vår og 
høst. Dette var synd da vi hadde flere interessante personer som hadde sagt ja til å 
komme.

I 2020 hadde vi ett bedriftsbesøk. 

Inntektsbringende dugnadsprosjekter har vi lite av. I 2020 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 11 medlemmer. Nils Melander var leder første halvår og deretter overtok 
Sigbjørn Nordmark. Per i dag består styret av leder Sigbjørn Nordmark, sekretær Njaal 
Fykse, kasserer Årstein Orstad og styremedlemmene Einar Rolv Hodne og Nils 
Melander.    

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

Inntekter i 2020 var på kroner 13 000. Frøyland og Orstad Y’s Men har i 2020 delt ut 
gaver på kroner 1250 fordelt på 2 søkere. 

Njaal Fykse
sekretær

Frøyland og Orstad Y’s Men’s Club

2020



KBU er forkortelse for ”Kyrkje Bygg Utvikling”. KBU er organisert som en underavdeling i 
menigheten, med mandat fra soknerådet om 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. 

Summen av overskudd fra arrangementer/utleie og andre innsamlede midler ble 
ca. kroner 340 000. Dette er en god del under opprinnelig budsjett på kroner 520 000. 
Givertjenesten holdt seg noenlunde stabil, mens overskuddet fra arrangementer/utleie 
naturlig nok ble langt lavere enn forutsatt på grunn av koronapandemien.

KBU har i 2020 foretatt følgende investeringer på kirkeanlegget:
• flombelysning av kirketårnet 
• videoutstyr for streaming av gudstjenester
• løvblåser 
• høyttaler på kjøkkenet
• beplantning ved kontorfløy

Totalkostnaden for ovenstående investeringer er ca. kroner 165 000.

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

// KBU

// STIFTELSEN



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

2020

KBU-styret utpekes av soknerådet ifm. menighetens årsmøte. Styret har i 2020 bestått 
av Guro Fykse, Kjetil Vatland, Jan Håkon Nordbø, Karl Inge Lygre og Svein Tore Åtland. 
Varamedlemmer har vært Ruth Eide Sinnes, Kristian Mikalsen, Morten Laland og Arne 
Åkerlund. På styremøtene deltar også driftsleder Geir Ådne Vestvik, samt Peter Reilstad 
fra soknerådet.

Referatene fra KBU sine styremøter publiseres fortløpende under menyvalget «Voksne/
KBU» 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 2020, i 
form av økonomisk støtte og/eller praktisk dugnadsinnsats. 



Givertjeneste er sentralt for finansiering av arbeidet vårt. I 2020 ble totalt 3,3 årsverk 
i staben finansiert av dette. Vi har ved utgangen av 2019 totalt 92 firma, familier og 
enkeltpersoner som er med i fast givertjeneste. De siste årene har vi ikke hatt kollekt 
til kyrkjelydsarbeidet i gudstjenestene, men har tatt opp kollekt til misjonsprosjektet i 
Ukraina og andre prosjekt/eksterne aktører. Totalt ble det gitt kr. 845 894 i kollekt på 
gudstjenestene i 2020. 

// GAVER & GIVERTJENESTE

GAVER // GIVERTJENESTE
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MISJONSPROSJEKT // UKRAINA

2020

Sommeren 2020 var det planlagt både K2-tur for ungdommene (K2 – året etter 
konfirmasjonen) og familietur. Begge turene ble dessverre avlyst, så vi fikk ikke reist 
til Ukraina for å arrangere leirer på leirplassen. Nå satser vi på at vi kan arrangere disse 
turene sommeren 2022. 

Våren 2020 arrangerte Ukrainastyret bilrebus for hele familien. Dette var en kjekk 
aktivitet som samlet mange biler og familier.

Vi takker òg for alt som har blitt levert inn av klær og annet i kirka de seneste år. Det 
er for tiden ikke nok personell til å ta imot og sortere/pakke dette, så vi har nå sluttet 
med klesinnsamling i kirka. Det anbefales å levere dette til lageret på Vigrestad, se 
KPK-Ukraina sine Facebooksider for mer informasjon om åpningstider. 

FOK har i 2020 samlet inn ca. kroner 665 500 til stiftelsen KPK-Ukraina sitt arbeid. 
Dette er en økning på godt 25 % sammenlignet med 2019. Pengene er overført til 
KPK-Ukraina som gjennomfører utbetalingene/prosjektene. Midlene er fordelt på 
følgende prosjekter:

• dekning av utgifter til lønn for to sosialarbeidere tilknyttet House of Mercy for 
deler av 2020 og 2021, kroner 120 400

• seminarer for pastorer i rom-landsbyer for 2020, kroner 60 000
• skoleutstyr for barn, kroner 100 000
• generell nødhjelp, kroner 259 000
• hjelp til krigsutsatte områder i Øst-Ukraina gjennom dekning av lønn til to  

hjelpearbeidere, samt medisin og mat, for deler av 2020 og 2021, kroner 79 600
• utstyr til leirplassen, kroner 46 500

Styret er takknemlige for den store støtten og tilliten folk på Frøyland og Orstad har 
vist Ukrainaprosjektet i 2020, og dette er til inspirasjon for arbeidet fremover. 

I 2020 har Viktor Klippen, Svein Tore Åtland, Geir Brådland og Kjetil Fylling vært i 
Ukrainastyret. Gunn Åtland er vararepresentant. I desember 2020 kom Anne 
Steffensen Lending og Helga Fykse inn i styret. Geir Brådland gikk ut av styret etter 
god innsats i mange år.



Eg har alltid likt å møta bekjente, venner, naboar og nye menneske 
både i kyrkja og elles i bygda. Det sosiale møtet med gode blikk, varme 
smil og drøs gjer meg mykje glede i kvardagen. Det er fellesskapet med 
andre eg savnar aller mest etter snart eit år med koronarestriksjoner. 
Ikkje minst å vera mange samla på same stad. Opplevinga av å høyra til 
og å vera med på noko felles. Gjennom året me har lagt bak oss har me 
gått glipp av så mykje, og eg har tenkt at savnet eg har kjent på betyr 
at eg har mykje å vera glad og takknemleg for. 

Me har gjort mykje nytt det siste året. Me har blitt utfordra på å omstilla 
oss og raskt tilpassa oss til “den nye kvardagen”. Arbeidet og 
fellesskapet i kyrkjelyden har også gjort mykje nytt. I ei tid kor me ofte 
har snakka om at me vil lausriva oss frå skjermtid og vera meir tilstades 
“her og nå”, var det vel ingen som såg føre seg at det me skulle bruka 
mest tid og ressurser på var å læra oss å streama gudstenester på 
nettet - og at kyrkjelyden skulle få sin eigen YouTubekanal. Men dette 
har blitt eit viktig møtepunkt for familien min og meg gjennom året. 
Tusen takk til dykk som har gjort dette mogleg, og til alle dykk som er 
løysningsorienterte, held engasjementet oppe og deltek. Dette betyr 
mykje. 

Eg trur me treng fellesskapet. Me er skapte til å ha fellesskap med Gud 
og kvarandre. Eg gler meg til me kan møtast igjen, ansikt til ansikt, gje 
kvarandre gode blikk og varme smil. Å tenka på den dagen me kan vera 
mange samla for å feira gudsteneste igjen gjer meg begeistra, og eg 
håpar det nærmar seg! 

Marie K. Grastveit
soknerådsleiar
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Planen er at årsmøtet for Frøyland og Orstad kyrkjelyd skal 
avholdes søndag 7. mars 2021, i etterkant av gudstjenesten 
(ca. kl. 21.00). Men - følg med på www.fok.no for oppdatert 

informasjon når datoen nærmer seg!

Mer om hva som skjer i 2021, finner du på www.fok.no. 



FRØYLAND & ORSTAD KYRKJELYD

Les om hva som skjer i 2021 på 

FOK.no


