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En merkelig vandring
For 15 år siden startet menigheten for alvor opp med et
engasjement knyttet til Ukraina. Etter at ungdommene i
menigheten hadde vært nede i vest Ukraina og sett nøden der,
spredde engasjementet seg.
 
Raskt ble stadig flere engasjert. Nye folk reiste ned til Ukraina.
Der møtte de mennesker som hadde et stort hjerte for andre
mennesker, samtidig som de møtte en nød som gjorde inntrykk.
Hvordan kunne det være så stor forskjell på materiell velstand
mellom Norge og Ukraina? Det var jo bare snakk om en liten
flytur, så møtte du en helt annen verden.
 
Responsen var stor. Vi støttet ulike deler av arbeidet, og i
samarbeid med ungdomsforeningen på Klepp bygget vi leirplass. 
 

Derfor hadde Ukraina en stor plass i hjertet til mange mennesker her i
området og mange kjente seg sterkt berørt da Putins meningsløse krig
starter opp 24.februar. Krigen kom oss veldig nær. 
 
Det er ikke bare menneskers hjerter som ble berørt, men også hender
og føtter, lommebøker og ressurser. Både gjennom hjelp til mange av de
som er kommet til landet, men også gjennom mye materiell, økonomisk
og åndelig hjelp til mennesker som jobber og lever i Ukraina.
 
Midt i alt det tragiske, så fylles jeg av takknemlighet og ydmykhet som
får lov til å være prest i en menighet som har gitt og bidratt så mye. Det
er en sterk erfaring å ta med seg videre i livet. 

Morgan Fjelde - sokneprest
 

Etter at den stod ferdig, har enda flere norske ungdommer og
familier reist ned, besøkt menneskene som bor der, blitt møtt av
den fantastiske gjestfriheten, vennskap er knyttet og en har fått
innblikk i andre menneskers vanskelige livssituasjoner.



//Ansatte

Kontaktinformasjon til den enkelte?
Se www.fok.no. 

sokneprestMorgan Fjelde

daglig lederMarita T. Gamlemshaug

ungdomspastorElisa Omdal

driftsleder/økonomiansvarligGeir Ådne Vestvik

musikalsk leder/trosopplærerInger Lende Sandve

barne- og familiepastorMarta Nisja (til 31.12.22)

barne- og familiepastorBenedicte Meling (fra 01.01.23)

seniorpastorPer Larsen



//Takknemlighetstall

mandager med 10-12 damer som sorterer klær til Ukraina på
formiddagen og over 80 deltagere i Soul Children og Soul Teens på
kvelden

tirsdager med oppmøte på cirka 70 deltagere på Safari i alderen 4 år – 4.
trinn som synger, danser og spiser kveldsmat sammen

onsdager med 60 konfirmanter som har valgt å lære mer om tro dette
skoleåret

torsdager med huskirke for 7. og 8. trinn der over 20 ungdommer møter
hver gang – og stadig flere som ønsker å være med i huskirkene for
denne aldersgruppen og oppover

fredager med 115 tweens som deltar på F2 og 135 ungdommer som
deltar på Fokus

lørdager med rom til å reflektere over at det er over 250 unike personer
som på ett eller annet vis har bidratt med frivillig innsats i kirka i 2022

søndager med et snitt på 300 personer som feirer gudstjeneste sammen
og en kollekt i 2022 som overstiger 1,2 mill. kroner

Januar er hvert år preget av rapporteringer til diverse
 instanser. Og på samme tid hvert år sniker ordet 
«takknemlighetstall» seg inn i vokabularet. For bak disse tallene 
skjuler det seg så uendelig mye å være takknemlig for!
 
Et utvalg av tall – der det er verdt å glede seg over de møtepunktene og det
livet som skjuler seg bak disse tallene – er: 
 

 

 

 

 

 

 

 
Mer enn nok å være takknemlig for hver eneste dag!
 



100 %

//Gudstjenester
Etter 2 rare år med restriksjoner og stadige endringer på hva som var de
gjeldende regler, så var det fantastisk å kunne feire vanlige
gudstjenester uten å måtte tenke på meter, stoler, håndsprit og avstand.
For selv om vi har hatt et digitalt fellesskap, så er det kun en blek og
dårlig erstatning i forhold til å kunne være fysisk sammen. 

Og året ble et godt år. Ett år hvor de gode, kjente fjesene var tilbake,
samtidig som mange nye ansikter dukket opp. Og en del av de nye
ansiktene har vært regelmessig innom, blitt en del av fellesskapet og tatt
del i en tjeneste. Vi er utrolig heldige og privilegerte som kan samle så
mange mennesker fra de fleste generasjoner til gudstjeneste.

Målet med barnearbeidet er at barna skal føle seg sett, elsket og
oppmuntret, og takknemligheten er stor overfor gjengen med
ledere som uke etter uke gjør en fantastisk jobb for barna i bygda.

Det er opplegg for alle
barn og tweens underveis i
gudstjenesten. 

0 år - 4. trinn er fordelt på
ulike grupper på Jungel-
gjengen, og 5.-8 trinn kan
delta på Agapao.Opplegget
er alderstilpasset.

Gruppene på
Jungelgjengen har fulgt
Sprell Levende, et
undervisningsopplegg fra
Søndagsskolen Norge. 

Agapao varierer mellom
“Full fart” i hallen og
gruppetid med samtaler og
lek.

100 %

100 %

100 %



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

Be for noe?
 

Send en sms til 
tlf.nr. 973 28 197.

 
De fleste kvelder er det noen

i kapellet som ber for de
meldingene som blir sendt til

dette nummeret.

På søndagene er det tilbud om for-
bønn etter gudstjenesten. Forbederne
har taushetsplikt. 
 
Det er også bønn i kapellet før hver
gudstjeneste fra kl. 09.30–10.00 der
alle er velkommen til å være med.
 
Det har vært 1-2 temakvelder om
bønn per semester. Dette vil fortsette
inn i 2023.  
 
Kontaktperson: Unni Sirevåg Lende – 

tlf.nr. 970 76 73

Bønn

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. Når det er mye uro rundt oss er det viktig å kunne
legge verdenssituasjonen, og det som rører seg i folk sine liv, fram for Gud i
bønn. 
 
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 2023. Bønneemner som blir sendt til telefon-
nummeret i gul ramme under blir bedt for i to uker om ikke meldingen merkes
med at den skal slettes med det samme. 



«Troen formes i sirkel». Uttrykket
stammer fra en som løftet frem
smågruppenes verdi i menigheten
han tilhørte. Og de små
fellesskapene er uten tvil en viktig
arena for mange. Her kan vi dele
gleder og sorger, lytte til hverandres
bekymringer, samtidig som vi med
gode venner kan i felles bønn legge
de i større hender enn våre. Gledelig
er det å se at stadig nye blir med i
gruppene.
 
Ved utgangen av 2022 var det 21
cellegrupper for voksne tilknyttet
menigheten. 
 
Det er egne grupper for ungdom fra
7. trinn og oppover, se informasjon
under overskriften "Huskirker". 

Lyst til å bli med i en
cellegruppe?

 
Ta kontakt med sokneprest

Morgan Fjelde. 
 

Tlf.nr. - 489 97 108
eller

morgan.fjelde@fok.no
www.fok.no

Cellegrupper

21 grupper



«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 2022 har vi som tidligere år hatt babysang/babykafé, 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
og konfirmantreunion for 10. trinn. Fra 7.trinn og oppover er det tilbud om
huskirker. Det er stadig flere ungdommer som blir med i huskirker, og det
er vi takknemlige for. Det var også veldig kjekt at HalloVenn ble arrangert
igjen i 2022, etter et par år der det ikke har vært mulig å gjennomføre.
 
Nytt i 2022 er at vi har invitert alle 2-åringer til å komme på en
Minigjengen-samling under en gudstjeneste og at vi har invitert 2.-
klassingene til klubb. Det har vært veldig kjekt med flere treffpunkt med
ungene i bygda.
 
Tiltakene med høyest prosentvis oppslutning i 2022 er HalloVenn med
cirka 75 %, 2.-klasseklubb 72 %, 4.-klasseklubb 81 % og konfirmasjon 89 %
(måltallet/100 % tilsvarer alle døpte på årskullet).
 
Vi er takknemlige for alle barn og 
ungdommer vi har fått møte 
gjennom 2022 og på ulike måter 
fått fortelle dem om Jesus og at 
Han er virkelig også i dag!
 

//Barn og unge



550 deltagere - 
100 frivillige

Babysang/babykafé
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 lunsj med god
tid til å slå av en prat. Våren 2022 hadde vi babysang med 16 babyer i følge
med sine foreldre. 

 

HalloVenn
I 2022 var det endelig mulig å arrangere
HalloVenn-fest igjen! Rundt 350 barn i alderen 2-
10 år i følge med cirka 200 voksne var samlet til
en kjempefest for å feire vennskap og den gyldne
regel. 100 frivillige tweens, ungdommer og
voksne sørget for mange kjekke aktiviteter, kafè
og selvsagt store mengder godteri. Hold av
31.oktober 2023 og bli med på årets HalloVenn!

16 babyer
+ foreldre

Etter sommeren gikk dette arbeidet over til å bli babykafé, med noe mer
variert opplegg. Her var hovedfokuset å møtes, og vi fikk besøk av
interessante foredragsholdere som underviste om relevante temaer for
småbarnsforeldre. 
 
Våren 2023 er det babysang på onsdager. 
 
Kontaktperson: Benedicte Meling – tlf.nr. 913 90 898

 



Safari er et kor for barn mellom 4 år
og 4. klasse. Vi synger, danser og
spiser kveldsmat sammen. Her møtes
i gjennomsnitt 70 barn hver gang.
For en fest det er! 

Tirsdager i 
oddetallsuker:

 
SafariSang kl. 17.00
SafariKor kl. 17.00

SafariDans kl. 18.15

Helen H. Mori – 412 02 272 
Benedicte Meling – 913 90 898

Ledere: 

Safari

Vi møtes annenhver tirsdag i kirken, og deles deretter inn i grupper, der de
minste barna har opplegg nede og skolebarna møtes i kirkesalen. Safari
består av 3 grupper: SafariSang for 4-6 år, SafariKor for 1.-4.trinn og
SafariDans for 2.-4.trinn. Sangøvelsene foregår samtidig, men dans skjer
etterpå, slik at man kan delta på begge deler.

Våren 2022 spilte vi inn vår egen låt med tilhørende musikkvideo. Det var
stor stas for alle å være med på dette prosjektet! Ellers har vi opptrått på
gudstjenester, og dette året ble det heldigvis både opptreden på «Vi syng
jula inn» og på gudstjeneste på julaften, uten noen form for restriksjoner.

Våren 2023 gleder vi oss til øvelser, opptredener på gudstjenester og
sommerkonsert i juni. Vi øver tirsdager i oddetallsuker kl. 17.00. SafariDans
øver kl. 18.15-19.00. 

70 barn på
øvelsene



Orstad S-klubb

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

Orstad S-klubb er et barnelag for gutter og jenter i 1.-3. klasse, 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 kyrkje. 
 
Vi har i 2022 hatt totalt 14 samlinger, inkludert basar. Det har
gjennomsnittlig vært 38 barn som har deltatt per gang. 
 
Etter to år uten basar var det kjekt igjen å kunne avholde basar.
Pengene som ble samlet inn gikk dette året til KPK-Ukraina sitt arbeid i
Ukraina, og det kom inn totalt kroner 35 320. 
 
Vi har samlinger partallstorsdager – nye medlemmer er alltid velkomne!
 
Kontaktpersoner: 

 

38 deltagere



Soul Children 
og Soul Teens
Frøyland og Orstad Soul Children og Soul Teens er to kor for 
5.klasse - 3.vgs . 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 2022 har vi hatt øvinger og flere prosjekter. Sammen med Artisten Gino
Bless laget vi våren 2022 låten «Alltid der». Låten ble spilt inn i studio og
ligger på Spotify. I tillegg spilte vi inn musikkvideo som ligger på YouTube.
Vi hadde release-konsert i mai og i oktober 2022 fremførte vi låten på den
internasjonale Soul Children-festivalen i Oslo. Det var veldig stas!

Vi har sunget på flere gudstjenester i løpet av året. I august sang vi to
dager i Kongeparken på Søndagsskolens markering av Søndagsskolens dag.
I oktober reiste mange i koret til den internasjonale Soul Children-
festivalen i Oslo og i desember hadde vi også vår egen julekonsert.

De fleste opptredenene i 2022 har vært både for Soul Teens og Soul
Children. I 2022 har det likevel blitt tydeligere at de er to ulike kor.
Øvingene er ikke samtidig, og Soul Teens hadde egen opptreden på
Sisterhood høsten 2022. 

Øvinger mandager i partallsuker.
SPOND-kode: JCWJQ

Soul Children (5. - 7. trinn) kl. 19.00-20.15
Soul Teens (8. trinn - 3. vgs) kl. 20.00-21.30



F2

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

Det er en flott og trofast gjeng som er med i Soul 
Children og Soul Teens. De fleste er med på alle 
øvinger 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.
 
Øvinger våren 2023? Se www.fok.no. 
 
Ledere: 

 

F2 er et fredagstilbud for 5. – 7. trinn med samlinger
annenhver fredag (partallsuker) kl. 18.00–20.00.
 
Dette er et skikkelig meningsfylt arbeid å være med på,
og det er blitt en kjekk samlingsplass for tweens i
bygda. I 2022 var det i snitt cirka 115 tweens samlet til
andakt, aktiviteter, kiosk og konkurranser. 
 
I 2022 ble F2-crewet etablert. Crewet består av 7.-
klassinger, og de står i kiosk, arrangerer leker og
lignende. 
 
De voksne lederne utgjør to lederteam, og har du lyst å
være med som leder er det bare å ta kontakt! Nytt i år
er at vi har en prøveordning hvor F2 og Fokus har
samlinger samme fredag. 
 
Vi gleder oss til mange kjekke samlinger sammen med
kjekke tweens i året som kommer! 
 
Kontaktperson: Gustav Grastveit – tlf.nr. 993 58 331

 

83 deltagere

115 deltagere



Hver fredag i partallsuker fylles kirken med fantastiske ungdommer i
aldersgruppen 13-20 år som skal på Fokus. Fokus er et sted for fellesskap
med andre ungdommer i et trygt og rusfritt miljø. Dørene åpner kl. 19.30, og
vi starter med fellessamling i kirkesalen med lovsang og andakt. Etterpå gis
det rom for forbønn og samtale for de ungdommene som ønsker det.  I
underetasjen er  det kiosk, sosialisering og gøye, miljøskapende aktiviteter. 
 
Teamet vårt av frivillige består av ungdomsledere og voksne som har et stort
hjerte for Jesus og ungdom. Disse er utrolig viktige og gode
relasjonsbyggere som strekker seg for å se ungdom og for å skape en god
møteplass for denne målgruppen. 
 
Gjennom 2022 har lederteamet blitt en god gjeng som kjenner hverandre
stadig bedre, har det gøy sammen og brenner for det de får være med på.
Teamet består av 10 personer i alderen 15-22 år, og ledes av Elisa Omdal,
ungdomspastor, sammen med ektemannen Ruben. I tillegg til lederteamet er
de andre Fokus-teamene helt essensielle for å få til en Fokus-kveld. I 2022
startet vi opp Fokus TikTok-team som står for ren promotering på SoMe-
kanalene våre. Ellers har vi stabil framgang i miljø-, kiosk-, pynte-, teknisk-
og lovsangsteam med trofaste, flinke ungdommer som bidrar. Voksne sin
tilstedeværelse inn mot ungdom er fremdeles like viktig, og hele 2022 ble
godt dekket inn av frivillige voksne som stilte opp med ulike bidrag. 
 
Fokus 2022 var et fantastisk år! Vi feirer at vi hadde en oppgang i antall
deltagere (høsten 2022 hadde vi et gjennomsnitt på 137 deltagere per
Fokus!) og vi er glade for å se at flere i vgs-alder også tar turen innom Fokus,
for utenom de lokale ungdommene i ungdomsskolealder som stiller sterkt.
2022 var et år der vi erfarte at mange fikk sterke opplevelser med Gud, som
blant annet kom til uttrykk i at flere oppsøkte forbønn og flere bønnesvar og
helbredelser fant sted. Dette har igjen resultert i en forsterket interesse for
og ønske om å bli med i huskirker. Vi feirer også at vi har hatt økt
rekruttering av ungdom inn i team. 
 
Høydepunkter våren 2023 blir Neon Party, Fokusaksjonen, nattcup og The
Send. 

 

Fokus



Huskirker

fredager i partallsuker
kl. 19.30-23.00
cirka 15 ledere hver kveld
kontaktperson: Elisa Omdal – tlf.nr. 454 60 727

FOKUS kort oppsummert: 

 

137 deltagere

Høsten 2022 startet vi opp to nye huskirker. Disse kommer i tillegg til allerede
eksisterende huskirker (tilbud fra 7. trinn og oppover). Alle huskirkene har hatt
jevnlige møtepunkt gjennom hele 2022, og lederne har vært opptatt av å finne
gode måter å tilrettelegge for vekst og utvikling av tro og liv. Dette tilbudet er
av stor betydning både for deltagere og ledere. 
 
Hyppighet for møtepunktene i huskirkene varierer - alt fra én gang i måneden til
hver fjortende dag. Samlingene har noen få ganger vært i kirka, men det har
vært flest samlinger i ulike hjem.
 
Denne høsten har vi hatt og fortsetter å ha pågående utrustning og trening av
nye huskirkeledere. Planen er å starte opp nye huskirker for konfirmanter som
nylig kom til tro og som ønsker å bli med i en huskirke. 
 
Huskirkene innebærer en god miks av god mat/snacks, latter og relasjoner,
viktige og livsnære samtaler og fine samlingspunkt i en ellers travel hverdag. 
 
Kontaktperson: Elisa Omdal – tlf.nr. 454 60 727
 
 



 
 

Konfirmant høsten 2023? 
Sjekk www.fok.no. 

Påmeldingen åpner i løpet av
våren.

Konfirmantkullet for 2021/22 var en
fin gjeng på 55 konfirmanter. For å
kunne gjennomføre opplegget av
hensyn til gjeldende restriksjoner
måtte vi dele kullet i to. Dette
fungerte bra, og vi fikk mange gode
samlingspunkt. 

www.fok.no

Høsten 2022 startet et nytt
konfirmantkull bestående av 60 flotte
ungdommer. 

Konfirmanter

Alle konfirmantsamlinger for konfirmantåret ble gjennomført. Dette gjaldt
også konfirmantweekend på Horve i november 2021. Denne ble gjennomført
sammen med 20 ledere og 10 frivillige voksne – og ble til stor glede for alle! 

Opplegget for konfirmantene 2021/22 ble gjennomført med god hjelp av 13
flotte konfirmantgruppeledere, som ledet konfirmantene gjennom dette året
sammen med ungdomspastor Elisa Omdal. 

Vi hadde 3 konfirmasjonsgudstjenester fordelt på to dager 14. og 15. mai.
Ungdomspastoren hadde sammen med sokneprest Morgan Fjelde ansvar for
gjennomføringen. 

60 konfirmanter



www.fok.no

13.mai kl 11.00 
Alex Birkeland Bærheim
Amalie Sørensen
Benjamin Leivestad
Bruno Lodding
Elias Nydal Eide
Evelina Røise Halseth
Hannah Aarsland Nagelhus
Hannah Lende Sandve
Hedda Gauvik
Hedda Meisland
Irmelin Hegre
Iselin Charaghi
Jesper Martinsen
Linas Nisja Heskestad
Ola Torgersen Bjørke
Oline Fløtre Roaldsøy
Ruben Mathias Hansen
Sofie Aarre
Tjerand Laland 
Tobias Søreide Amundsen 

Konfirmanter 2022/2023
13.mai kl 13.00 
Andrea Kuven Alfsen
Benjamin Nygård
Brage Rosseland Rugland 
Charlotte Karen G. Ommer
Dina Sophie Salvesen
Elias Horpestad Haugland 
Emil Schill
Erle Bruntveit Austli
Even Salte
Johannes Hillestad
Julie Engstrøm Sletta
Kristoffer Seren
Margaret Skretting 
Michelle Serigstad Bugge
Nikolai Egholm
Ole Gunnar Høgenes
Sebastian Friestad Stokka
Solveig Alice Nilsen
Tevje Seland
Theodor Marin G. Arnesen
Thomas Aasland Grønvold
Tuva Nedrebø
Wilde Rolfsen Østebø 

14.mai kl 10.30
Anne Beth Pedersen Øverland
David Line Fredriksen 
Felix De Los Santos Høyland
Gabriel Kverneland-Grødem
Irline Skjæveland
Johannes Langenes
Jonas Fjelde Larsen
Julia Wiktoria Bluszcz
Julie Vaage
Lukas Nilsen Østreim
Oline Mori
Olivia Friestad
Sofie Aarrestad
Sondre Kalberg Haugen
Trym Steinsland Moi
Tuva Alme 



KRIK står for kristen idrettskontakt, og
er et opplegg bestående av aktiviteter,
andakt og sosialt. Vi arrangerer
samlinger hver søndag gjennom
skoleåret kl. 20.10 i Orstadhuset for
ungdommer fra og med 8. trinn. Selv
om det er et selvstendig arbeid, er det
godt samarbeid med ungdomsarbeidet
FOKUS i kirka. 

I 2022 kan vi se tilbake på mellom 30
og 40 samlinger med cirka 15 deltakere
i snitt per gang, og en vellykket nattcup
sammen med Fokus.

I 2023 håper vi å få med enda flere
deltakere og å arrangere nattcup i
samarbeid med Fokus i vår.

Ledere: Andreas Bjerga, Anne Marte
Vaage, Mathea Evje og Trygve Haugen
Høyland.

 

Søndager kl. 20.10
Orstadhuset

8. trinn og oppover
Kontaktperson: 
Andreas Bjerga

tlf.nr. 992 37 801

KRIK

15 deltagere



www.fok.no

//Andre grupper

26. februar - Ivar Lyster, KPK-Ukraina 
26. mars - Berit Helgøy Kloster
23. april - Fartein Valen Sendstad, prof.emeritus UiS

2022 skulle vært første hele kalenderår med full gang på seniorarbeidet. Det
ble ikke slik på grunn av pandemien, men noe ble igangsatt og seniorrådet
hadde regelmessige møter (8 stk.). Der har vært både suppleringer og
fratreden i rådet som nå består av, foruten seniorpastor Per Larsen: Olav
Tegle, Torill Kalberg Egeland, Astrid Judith Møller, Gunnlaug Frøyland,
Sigmund Helgeland og Liv Berit Lygre.
 
Våren 2022 ble det avviklet to «Søndagskveld i foajéen» - 27. februar med
Magnhild Meltveit Kleppa og 27. mars med tidligere ambassadør Øyvind
Nordsletten. Frammøte lå på mellom 35 og 45. I høst ble det arrangert tre
«Søndagskveld i foajéen», med Morten Valberg, Einar Arne Garli, Lars Sigurd
Tjelle og Astrid Berntsen som gjester. På disse samlingene har det blitt
servert smørbrød, kake og kaffi, i tillegg til en gratisutlodning av fruktkurv.
Oppslutningen har ligget på 30-40 personer, og tilbakemeldingene har vært
positive.
 
Planen for vårsemesteret er klar og ser ut som følger: 

Samlingene starter kl. 18.00 og finner sted i foajéen i kirka. 
Alle som regner seg i 55+-kategorien er hjertelig velkomne på disse
samlingene!

Seniorarbeid

Under seniorarbeidet sorterer også
klessortering som skjer hver mandag
på dagtid. Da er det 8-12 frivillige
som sorterer innsamlet klær og utstyr
i underetasjen i kirka. Dette
transporteres så videre til KPK-
Ukraina sitt lager på Vigrestad før det
sendes videre til Ukraina. 

Kontaktperson: 
Per Larsen 
454 80 788

 



Livspust
Diakonigruppen Livspust er en ressursgruppe som 
skal være pådrivere for godhet og diakonal aktivitet i 
menigheten og ut mot nærområdet. 
 
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 2022 har Livspust arbeidet innenfor følgende områder: 
 
Julegaveaksjonen 
I 2022 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 165 714. Pengene ble
benyttet til gavekort som ble distribuert via NAV Klepp/Time. Vi får
tilbakemeldinger om at det betyr utrolig mye og utgjør en stor forskjell for
de som får disse gavekortene. 
 
Flyktninger fra Ukraina
Restmidlene etter julegaveaksjonen ble brukt til innkjøp av mat og andre
husholdningsartikler til mennesker i vårt nærmiljø fra Ukraina. På
gudstjenestene har bønner, tekster og intervjuer som «Min troshistorie» blitt
oversatt til ukrainsk. Livspust er også med på planlegging av en leir på
Holmavatn i juni 2023 for mor og barn fra Ukraina som bor i Klepp, Time og
Hå. 
 
Godhetsaksjonen 
Mai 2022 gjennomførte vi en ny runde med Godhetsaksjon her på Frøyland
og Orstad. Med 60 frivillige fordelt på tre dager fikk vi gjennomført 21
oppdrag i varierte størrelser. Oppdragene var av typen beising av terrasse,
vaske kjøkken, utendørs husvask, klipping av hekker, hente hageavfall m.m.
Tilbakemeldingene er at det er godt både å få og gi hjelp. 

 



Det er gledelig i år at det var flere frivillige som 
deltok enn året før og at vi kunne hjelpe flere i 
bygda med praktiske tjenester.
 
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. 
 
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

 

Fire ganger i året har vi en
festkveld for damer i alle aldrer. Vi
møtes for å hedre Gud og
hverandre. Kirken er pyntet og
klar, samtidig er det alltid kloke
ord som deles fra scenen til
oppmuntring og inspirasjon. 

Sisterhood

23. februar
8. juni

Marta Nisja - tlf. nr. 932 31 652
Bjørg Mikalsen - tlf. nr. 476 66 634

Dette har blitt et populært samlingspunkt for damer på Jæren, og vi fryder
oss over en stappfull kirke hver gang vi møtes. 
 
Dator for våren 2023 er: 

 
Kontaktpersoner: 

 



Utvikling - KBU
KyrkjeBygg

KBU er forkortelse for ”KyrkjeByggUtvikling”. 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 dugnad på uteanlegget. For å administrere
arrangement/utleieaktiviteten dekker KBU deler av lønnen til driftsleder. 

For 2022 ble summen av overskuddet fra arrangementer/utleie,
dugnadsinntekter og innsamlede midler på godt kroner 370 000.
Givertjenesten holder seg noenlunde stabil. For arrangementer/utleie nådde
vi ikke budsjettmålet. Overskuddet endte på cirka kroner 265 000, som er
noe ned fra 2021 da det var gunstige kompensasjonsordninger grunnet
koronapandemien. Vi opplever sterk konkurranse i konsertmarkedet, og det
er en utfordring å knytte til seg de mest attraktive artistene. Driftsleder
legger ned en stor innsats for at resultatet skal bli så godt som mulig, og vi
har allerede flere spennende konsertavtaler på plass for 2023.

I 2022 har KBU blant annet investert i:
kamerautstyr for «streaming», intercomutstyr inkludert headset,
frontlys, studiolys, mikrofoner (kor- og instrumentmikrofoner),

touchskjerm i det store rommet i underetasjen
 



Totalkostnaden for ovenstående
investeringer utgjør cirka kroner 
224 000. I tillegg er det gjort en årlig
avsetning på kroner 50 000 til
vedlikeholdsfondet for teknisk utstyr.

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

Å være en pådriver for
fornying og videreutvikling

av kirkeanlegget.

Klubben har møter 3. tirsdag i måneden i Frøyland og Orstad kyrkje, med
program og for det meste eksterne foredragsholdere til å belyse aktuelle tema,
nasjonalt eller internasjonalt. Samlingene er også viktige for å bygge
fellesskap. 

Inntektsbringende dugnadsprosjekter har vi hatt lite av. I 2022 har vi kun stilt
med 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 Nils Melander,
nestleder Sigbjørn Nordmark, styremedlem Einar Rolv Hodne, kasserer Årstein
Orstad og sekretær Ketil Terning. Klubben er ved et veiskille. Nåværende
organisasjonsform betinger at vi kan verve flere nye medlemmer.

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

Frøyland og Orstad Y`s Men`s Club

KBU-styret utpekes av soknerådet i forbindelse med menighetens årsmøte.
Styret har i 2022 bestått av Iren Lassen, Kjetil Vatland, Hans Tore Nordbø,
Karl Inge Lygre og Svein Tore Åtland. Varamedlemmer har vært Jan Håkon
Nordbø, Kristian Mikalsen og Morten Laland. På styremøtene deltar driftsleder
Geir Ådne Vestvik, samt Peter Reilstad fra soknerådet.
 
Styret i KBU ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt på ulike måter i
2022, i form av økonomisk støtte og/eller praktisk dugnadsinnsats. 
 
Kontaktperson: Svein Tore Åtland – tlf.nr. 907 81 424



Givertjeneste
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//Gaver og givertjeneste
Givertjeneste er sentralt for finansiering av arbeidet vårt. I 2022 ble totalt 3,5
årsverk i staben finansiert av dette. Vi har ved utgangen av 2022 totalt 88,
familier, enkeltpersoner og firma 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 kroner 1 249 605 i kollekt på gudstjenestene i 2022. 
I givertjeneste ble det gitt totalt kroner 2 048 442. 



Misjonsprosjekt/
Ukraina
2022 ble et år som var sterkt preget av krigen i Ukraina. Vi får mange 
sterke meldinger, bilder og filmer som beskriver en tøff hverdag for våre ukrainske
venner. Samtidig er det også oppløftende å høre om innsatsen og at Guds ord blir en
viktigere del av livet for mange i Ukraina. Og vi har opplevd en enorm giverglede i
menigheten, med flere rekordkollekter. Vi hadde endelig en «normal» Ukrainasøndag i
juni, med grilling, aktiviteter og misjonsløp. Her samlet vi inn over kroner 100 000 til
arbeidet i Ukraina. Vi fikk også endelig besøk fra våre venner i Ukraina, og det er sterkt
å høre om hverdagen deres. 

Klesinnsamling: Vi startet opp i mars med innsamling av klær. Vi har fått inn mye – og
er glade for samarbeidet med flere «seniorer» som sorterer, pakker og kjører dette til
lageret på Vigrestad. 

FOK har i 2022 samlet inn hele kroner 1 142 106 til stiftelsen KPK-Ukraina sitt arbeid.
Dette er fordelt på blant annet lønn til to sosialarbeidere tilknyttet House of Mercy,
seminarer for pastorer i rom-landsbyer, skoleutstyr for barn, hjelp til krigsutsatte
områder i Øst-Ukraina vha. lønn til to hjelpearbeidere, medisiner og mat, oppussing av
House of Mercy og leirplassen, støtte til leie av gymsal for KRIK-arbeid. 

Vårt ønske for 2023 er at krigen i Ukraina tar slutt! Og at vi fortsetter å be for og
hjelper våre venner med penger, klær og utstyr gjennom en engasjert og aktiv
menighet. 

Styret er takknemlige for den store støtten og tilliten folk på Frøyland og
Orstad har vist Ukrainaprosjektet i 2022. Dette er til inspirasjon for

arbeidet fremover! 

I 2022 har Viktor Klippen, Svein Tore Åtland, Anne Steffensen Lending,
Helga Fykse og Kjetil Fylling vært i Ukrainastyret. Ida Husebø ble med i

september 2022. Bodil Merete Salvesen har vært vararepresentant. 

 
Kontaktperson: 
Kjetil Fylling – 

tlf.nr. 915 85 737
 
 



Når eg står på Brekkenuten og ser utover kjenner eg på kor glad
eg er i denne fine staden. Eg blir takknemleg når eg ser den høge
himmelen, vatnet, alle heimane og kyrkja som lyser på toppen av
Orstad. Når eg ser tilbake på året 2022 dukkar ord som uro og
usikkerheit opp, men og takknemlegheit. Eg er glad for at me som
bygd og fellesskap får bety ein forskjell for kvarandre. Eg sett stor
pris på å vera på gudsteneste, Sisterhood og på andre
arrangement i kyrkja og det er kjekt at så mange ønsker å vera
med på det som skjer. Takk til alle dykk som deltek og er med å
laga dei fine møteplassane, for både små og store. Dette er med å
gjera bygda til ein trygg og god stad å veksa opp og bu.  
 

Når eg ser kyrkja som lyser opp i fin solnedgang eller ruskevêr blir
eg fylt av håp og forventning. Håp om at Gud ser og er med oss
gjennom uroen som pregar kvardagen meir enn me er vane med.
Forventing om at framtida vil innehalda gode møter med både
menneske og Gud. Eg gler meg til det som kjem!
 
Marie K. Grastveit
soknerådsleiar
 

I 2022 har me sendt mange hjelpesendingar og me har samla inn
over 1 million kroner til arbeidet i Ukraina! Det som blir gitt er til
stor nytte og hjelpa kjem fra til dei som treng den. Tusen takk til
alle dykk som har gitt og gir tid, pengar og ressursar! 



Årsmøte for Frøyland og Orstad
kyrkjelyd avholdes søndag 26. mars
2023 i etterkant av gudstjenesten
(ca. kl. 12.00). 

Årsmøte
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