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12/5  Tonje Helene Fredriksen og Trond Råna 
Amundsen

19/5 Cathrine Fiuren Taule og Morten Hole Taule

Fra kirkebøkene

15/4  Eh Tha Mee Kyaw
15/4  Mohamed Sanza
6/5  Martin Baardseth Reiersølmoen
6/5  Martin Oveland Hansen
27/5  Ada Seljåsen Hodne
27/5  Ida Christine Hansen

Froland kirke, døpte Froland kirke, gravlagte

MENIGHETSKONTORET
Åpningstid mandag – fredag 10 – 15

Besøksadresse:
Osedalstunet (over biblioteket)

Postadresse:
Frolandsveien 995 • 4820 Froland • Tlf. 372 35 520
E-post: karl.otto.braathen@agderkirken.no
Hjemmeside: www.froland.kirken.no 

Sokneprest:
Ravn Karsrud
Tlf. 372 35 522
Mob. 416 83 430
E-post: ravn.karsrud@
agderkirken.no

Organist:
Ingrid Smith Pedersen
Tlf. 375 02 499 
Mob. 936 761 05 
E-post: ingrid.smith.
pedersen@agderkirken.no

Menighetspedagog / 
ungdomsarbeider:
Geir Bjørknes Grande
Tlf. 375 02 498 
Mob. 982 20 357
E-post: geir.b.grande@
agderkirken.no

Menighetssekretær/ 
kirketjener:
Else Marie Treldal
Tlf. 372 35 521
Mob. 489 944 36
E-post: else.marie.treldal@
agderkirken.no

Kateket:
Øystein Vaaje
Tlf. 372 35 523
Mob. 959 25 487
E-post: oystein.vaaje@
agderkirken.no

Kirkeverge:
Karl Otto Bråthen
Tlf 372 35 520
Mob. 950 64 834
E-post: karl.otto.braathen@
agderkirken.no

27/3  Klara Alise Landsverk, 97 år
3/4  Anne Gunhilde Myrene, 87 år
3/4  Roald Svenningsen, 72 år
10/4  Odd Magnar Alvestad, 78 år
2/5  Anders Løvland, 93 år, Bisettelse
9/5  Tom Rui, 54 år
18/5  Astrid Alice Homdal, 79 år, Misjonskirka
12/6  Vigdis Hangeland, 64 år, urnenedsettelse

Froland kirke, ektevigde
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GRAVMONUMENTER  
«Bjørklund har tradisjoner i stein»

Topp kvalitet til rimelig pris-Kort leveringstid
Spesialister på omsliping, navntilførsel, samt restaurering

10 ÅRS GRATIS
OPPRETTING
AV NYE STEIN
Be om å få tilsendt
vår katalog....

GRAVMONUMENTER
Topp kvalitet til rimelig pris - Kort leveringstid

Spesialister på omsliping, navntilførsel, samt restaurering

Ring oss! Vi gir råd og veiledning ang. gravstedet.

Tlf. 37 04 72 31 - Fax. 37 04 71 48 Adr: Moy - mellom Grimstad og Fevik
mail: fevik.stein@online.no

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00
Ellers etter avtale kveld/helg.
Feriestengt uke 29 og 30.
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PRESTENS 
SIDE 
 av Ravn Karsrud

ST. HANS
Kvelden den 23. juni, sankthansaf-

ten, eller Jonsok (Jons-vaka) er vå-
kenattsfeiringa før festdagen for Johan-
nes Døperen. Ifølge Lukasevangeliet ble 
Johannes angivelig født omkring seks 
måneder før Jesus (jamfør engelens ord 
til jomfru Maria ved bebudelsen (Luk 
1,26–37), og derfor er festdagen fastlagt 
til 24. juni, seks måneder før Kristi 
fødselsfest (jul). 
 «Og hør: Din slektning Elisabet venter 
en sønn, hun også, på sine gamle dager. 
Hun som de sa ikke kunne få barn, er 
allerede i sjette måned. ... Maria ble hos 
Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte 
hun hjem. Tiden kom da Elisabet skulle 
føde, og hun fikk en sønn (Luk 1, 56–57).
 Denne feiringen er en av ganske få 
som finner sted på en helgens forment-
lige fødselsdag - ellers er det dødsda-
gen som feires. 
 Feiringens kristne innhold kan 
oppsummeres med et utdrag av den ka-
tolske takkebønnen som hører til denne 
festdagen: 
 «Vi lovpriser din [Guds] storhet som 
vi ser i den salige Johannes, han som ble 
Kristi forløper og hedret fremfor alle som 
er født av en kvinne. I sin mors liv jublet 
han av fryd over Frelserens komme; ved 
sin fødsel bragte han stor glede, og som 
den eneste av profetene utpekte han Guds 
lam, som gir oss forløsning. I Jordans 
flod døpte han dåpens opphavsmann, og 
således gjorde han dette vann hellig. Ved 
sin blodige død fikk han bære det høyeste 
vitnesbyrd om Kristus.»
 Sankthansaften feires 23. juni, 
kvelden før høytidsdagen, på samme 
måte som for eksempel jul-, påske- og 
pinseaften.
 I løpet av kirkeåret møter vi Døperen 
helst i adventstida. «Rydd vei for Her-
rens komme, for frelsen fra vår Gud» 
Hans oppgave var jo å være en forløper 
som skulle peke på Jesus Messias: «Han 
skal øke, jeg skal avta», det var Johannes 
sin ydmyke holdning. 

 Men for en veirydder ! En fascine-
rende skikkelse, den siste profeten i den 
gamle pakt. Slektning av Jesus, levde i 
ødemarken, sterk i språkbruken, ertet 
på seg de mektige og endte med hodet 
på et fat. En skikkelig villmann for 
Guds Rike.  Gud kan av og til bruke de 
merkeligste virkemidler for å få sin plan 
igjennom.  Kanskje vi også burde være 
mer åpne for Guds overraskende grep. 
Vi venter med spenning på Helligån-
dens neste trekk, her i Froland, i Norge 
og Europa. Hvem tenner ilden på ny? 
Fra hvilken kant kommer vinden ? 
 St. Hans er høysommer. Fargene, 
blomstene, frodigheten og vekstkraf-
ten. Alle nyansene i grønt. Nå er hele 
treenigheten i arbeid. Og vi er kalt til 
å se fram mot høsten. Som menighet 
og kirke har vi i folkekirken vært den 
store såmaskina som har rullet og gått 
gjennom generasjoner. Er det snart tid 
for innhøstning? For å sanke sjeler inn 
i himmelriket? For å lære av vekkelses-
bevegelsene ? For å hjelpe folk til å ta 
skrittet fullt ut og inn i Guds Rike?
 Jeg ser for meg mine 35 konfir-
mankull i sine hvite kapper. De første 
nærmer seg nå 50 år. Og jeg tenker på 

det Jesus sier i Joh. 4,35: «Men jeg sier 
dere: Løft blikket og se på markene! De står 
alt hvite mot høst.»
Johannes Døperen gikk foran. Han gikk 
ut i ødemarken. Han gikk «down to 
the River» Han levde uten beskyttelse, 
dedikert til èn stor sak. Han hadde sin 
tid og så kom Jesus; med nåde og fred.
«og når Ordets nøkler åpner en lukket 
hjertegrind, går vi et skritt til siden slik at 
Jesus slipper inn»

Høysommerlig hilsen
Sokneprest Ravn

Nicolai Astrup: Midtsommer
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Frolands mest fornøyde 
traktoreier

Oddbjørn 
Ravnåsen med sin 

blå New Holland, sin 
fjerde traktor. 

En ny traktor koster mange 
penger, men det er ikke noe 

problem for Oddbjørn. Han har 
sans for å jobbe og spare penger, 
og han synes traktor er en god 
investering. 
 Nå er det over 40 år siden han 
begynte å jobbe på ProFlex på 
Nedenes, som før het Ellengård. 
Der er han ekspert på å kappe 
bord. Han har fått medalje for 
lang og tro tjeneste. Å skofte er 
det aldri snakk om. En tannlege-
time for eksempel, må gjøres unna 
tidlig på morgenen, for at det 
ikke skal gå ut over jobben. Men 
hjemme venter noe som er minst 
like gildt, traktoren.

JOBB FOR OPERAEN
En hel del av materialene til 
lydveggen på Operaen i Oslo, har 
Oddbjørn kuttet. - Mange, mange, 

sier han med et fornøyd smil. Han 
har selv vært i operaen og sett den 
flotte veggen med eikespiler. Nå 
gleder han seg forresten til snart å 
dra på tur igjen, til Spania. Dette 
er den populære turen som stadig 
arrangeres for frolendinger som 
ikke kan reise helt på egenhånd. 
Oddbjørn var med på denne rei-
sen også for flere år siden, men da 
ble han frastjålet lommeboka. Det 
var en sjokkerende opplevelse for 
en som er vant til å kunne rusle 
rundt med pengene sine trygt på 
baklomma, så noen Spania-tur 
ville han ikke ha mer av. Men nå 
har han ombestemt seg, og denne 
gang skal pengene henge i en 
pose på brystet, innenfor skjorta. 

VÅR OG VED ER BEST
Oddbjørn liker ikke vinter, så snø-
rydding overlater han til brødre-
ne sine, men kom igjen når snøen 
tiner og vedlagene dukker fram. 
Da starter han opp sin strøkne 
New Holland, med transportskuf-
fe, og kjører ved.  
 -Så lenge Oddbjørn har hatt 
traktor har han kjørt all veden til 
meg, forteller en fornøyd store-
bror, Thor Ingvar. - Fullt så heldig 
har ikke jeg vært, sier yngstebror 
Reidar. 
 Oddbjørn er så heldig at begge 
brødrene nesten bor tun i tun 
med ham og mamma Ruth.  Og 
her i Ravnåsen har han vokst opp 
med at det skal jobbes og kjøres 

Mange mannfolk liker traktorer.  
Oddbjørn Ravnåsen (54) fra Kverve er blant dem.  
Og helst skal traktoren være blå. 

AV SALVE HAUGAAS
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traktor. Så praktisk opplæring 
har aldri vært noe problem. Hele 
familien er enige om at pappa 
Trygve skal ha det meste av æren 
for at Oddbjørn lærte å kjøre 
traktor og liker å jobbe. Han lot 
guttungen få prøve seg på det 
meste, og det gikk veldig bra. 
Den første traktoren var en liten 
«Iseki», men så ble større saker. 
Oddbjørn har et stort forbilde 
når det gjelder traktorkjøring, 
det er vennen Eilev Hovatn. Han 
hadde Fiat, og da måtte det jo bli 
Fiat-traktor i Ravnåsen også. Men 
så var det dette med fargen da. 
Fiaten var orange, og Oddbjørn 
liker best blå. Så nå er det blitt blå 
traktor igjen. Den er blank og sti-
lig og har til og med soltak.

LUFTER TRAKTOREN
Mamma Ruth er også en trygg 
person, som har sett at Oddbjørn 
kan mestre mange oppgaver. 
Dessuten er han forsiktig og setter 
aldri opp stor fart. Han har sine 
faste løyper der han «lufter trak-
toren», som han selv kaller det. 
 Nå har forresten Oddbjørn også 
kjøpt seg el-sykkel, og det blir 
mange turer oppover Kverve-
grenda, særlig til niesen sin på 
Søysdal. Oddbjørn har vært en 
god og annerledes onkel for tre 
barn, som nå er voksne, en nær 
venn som de har satt stor pris 
på og lært mye av. Den viktigste 
lærdommen er at ikke alle men-

nesker er helt like, men at alle er 
like verdifulle og fortjener å ha 
det godt i livet.
 Da vi var på besøk, konstaterte 
Oddbjørn at det var støv på den 
blanke blå lakken. Han ga tyde-
lig uttrykk for at traktoren måtte 
vaskes til 17. mai, og da trengte 
han litt hjelp av mor. De to er et 
godt team. De trives sammen, og 
Oddbjørn liker å være med i kir-
ken og på Menighetssenteret, og 
om søndagene blir det ofte en god 
middag på Frolandsstaua. Over 
alt treffer den sosiale karen med 
«traktor-caps» og godt humør 

folk han kjenner.  Og det er ekstra 
gildt med en prat om traktoren og 
jobben på ProFlex.
 
PAPPA VAR MODIG
Hele familien er enige om at de 
fire traktorene som Oddbjørn har 
kjøpt for egne penger, har vært 
en god investering. De har gitt 
mestringsfølelse og livsglede. Og 
den som ser Oddbjørn lempe ved 
i transportskuffen, for så å sette 
seg bak rattet og kjøre gjennom 
tunet med et fornøyd glis, får selv 
del i traktorgleden.   En ekstra 
takk fortjente pappa, som våget 
å slippe guttungen til bak rattet 
og sørget for at Oddbjørn fikk sin 
første lille traktor. Og gildt var 
det at Trygve var med da sønnen 
fikk nøkkelen til sin fjerde traktor, 
en ekstra fin, flunkende ny og 
blank New Holland.
 Vi sitter og prater med mor og 
søsken om årene som har gått, 
om far som døde forrige vinter, 
om hvor viktig det er å ikke være 
overbeskyttende, og om at vi alle 
trenger å ha noe meningsfylt å 
være opptatt med. Plutselig hører 
vi traktoren bli startet. Oddbjørn 
rygger, snur og durer forbi oss 
med capsen på snei. Praten er 
over. Traktoren må luftes.

I Ravnåsen er det mye ved som skal kjøres, og Oddbjørn liker å arbeide.

Erfaren fører med stø hånd på traktorrattet.
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SOMMERTUR  
9.-12. juli -18
Tradisjon tro arrangerer UK også i år sommertur for ungdommen til campingplassen på Dvergsnestangen.

Turen er for de som er ferdig med 7. klasse og opp til 18 år. Denne turen har i alle år vært svært populær og 
er et av årets høydepunkt i UK-regi. Noe av det som står på programmet er UK-leikene, morgensamling, felles 
grilling, beachvolley, fotball, kubb, kveldsmøter og mye annet kos og gøy. Med fint! vær, strålende omgivelser 
og mange gilde frolandsungdommer, kommer dette til å bli en tur du sent vil glemme! Så har du lyst til å bli med 
oss på tur, meld deg på til Hanne Omdal på mobil 478 74 288. Gå inn på www.froland.kirken.no eller sjekk UK 
Froland på facebook for mere info. Håper vi ses! Geir B Grande

VELKOMMEN SOM KONFIRMANT
Vi vil med dette ønske alle som er født i 2004 velkommen 
til konfirmantforberedelse i Den norske  kirke, Froland menighet.

Ønsker du å vite mer om konfirmantopplegget finner du informasjon på   
www.froland.kirken.no eller ring kateketen på tlf. 372 35 523 (kontor)  
mobil 959 25 487 
Eller du kan ta en prat på menighetskontoret (på baksiden av biblioteket)

Frist for påmelding er: 10 august.  
Påmelding gjøres elektronisk ved å gå inn på: https://minkirkeside.no/Froland

Konfirmasjonsdatoer for 2019 
Froland kirke: 26.mai og 30 mai (Kristi Himmelfartsdag)

Mykland kirke: 2. juni

FOTO: FROLENDINGEN
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Bedehussangfestivalen for tiende gang.

Alle korene avsluttet med fellesnummer.

De hadde tiårsjubileum for 
arrangementet i fjor, men i en 

kommune som engang hadde slagordet 
2+2 =5 minst, så er vel dette med tall 
ikke så lett. I år derimot mente de at det 
faktisk var tiårsjubileum. Med KorGla 
i spissen fulgte Simonstad sangkor 
(Åmli), Hallelujamusikken (Rykene) 
og Salig blanding (Songe) opp med 
sanger som gjorde mange av de 300 
fremmøtte salige.  Solveig Oveland 
og Tore Konnestad hadde også noen 
fine duetter sammen. Dette er ikke 
noe ungdomsarrangement, men et 
kjempeflott tiltak for alle de som har 
vokst opp med disse sangene. Det er 
folkelig i sjanger og ledelse. Det er 
veldig bra. Takk til familien Oveland 
og KorGla som står i bresjen for dette 
sammen med mange gode hjelpere.  
Selv hadde jeg med meg to fornøyde 
damer som hadde storkost seg denne 
fine forsommerskvelden. Øystein

Glimt fra eldre menighetsblader:

Klokker i Mykland i 36 år

Denne gang bringer gulnede menighetsblader oss 
til Mykland. 

Vinteren 1985 besøkte vi Jon Sv. Lauvrak, som hadde 
vært klokker i Mykland kyrkje i 36 år. Nå hadde han 
passert 70 år, og dermed også aldersgrensen for klok-
kere. Gudrun Nicolaisen tok over oppgaven. Selv 
hadde Jon overtatt etter Arne Raustøl, da han skulle 
flytte for å bli lærer på Frolands Verk. Det var Notto 
Mykland som kom fra soknerådet og spurte om Jon 
kunne tenke seg å bli bygdas klokker. 
 Jon var snekker og skogsarbeider og hadde glimt 
i øyet. Da menighetsbladet intervjuet ham, drev han 
og snekret på ei hytte, sprek som en ungdom. Han 
fortalte at han likte godt de gamle salmene, men forsto 
at ungdommen ikke alltid følt det på samme måte:  «Vi 
hadde jo ikke piggtrådmusikk i vår ungdom, den må 
ha kommet med forurensningen, sa myklendingen 
med et smil. Dattera hadde forresten nettopp fått jobb 
i Statens Forurensningstilsyn i Oslo. Og samtalen kom 
inn på hvordan tidene hadde forandret seg, og at ung-
dommen måtte dra ut for å finne arbeid. Han merket 
at befolkningen i Mykland ble eldre, og det preget 
også kirkesøkningen..

Jon Sv. Lauvrak fra Øvre Lauvrak i Mykland var klokker i 
36 år. Han var også en svært nevenyttig mann.

AV SALVE HAUGAAS

 Utpå våren ble Jon takket av med blomster og gode 
ord på menighetens årsfest, som ble holdt på bede-
huset. Her kom det fram at han bare hadde skoftet en 
eneste gang. Sogneprest Olav Nicolaisen talte: «Med 
din rolige og fine væremåte har du også vært til hjelp 
og trøst for meg. Vi har pratet mye sammen, og vi har 
pratet godt. Du har et fint syn på Bibelen og Bibelens 
ord, og du er også glad i de gamle salmeskattene i 
kjerka vår.»



8

Hermund Alne ny leder på 
Menighetssenteret.
Froland Menighet har sitt me-

nighetsråd, men for to år siden 
fusjonerte alle de frivillige orga-
nisasjonene til et fellesstyre på 
menighetssenteret. Her er også me-
nigheten representert sammen med 
NLM, NMS, Normisjon, Søndag-
skolen og Unge kristne. Tanken er 
å samle ressursene og få en mer hel-
hetlig plan på virksomheten.  Siri 
Dalsmo Berge var sentral i fusjons-
arbeidet og ble den første lederen 
av det nye styret. Når hun nå takket 
av ble Hermund Alne foreslått og 
enstemmig valgt.   Mange kjenner 
han, gjennom sitt engasjement i 
idrettslag og menighet. Men vi har 
valgt å ta en prat med ham, for å få 
vite litt mer om denne 43 åringen 
fra Sandefjord, som har bosatt seg 

på Haugaas, en av Frolands største 
gårder. Her bor han vakkert til med 
fru Karianne, barna Selma, Oline og 
Jakob.

- Hvem er du Hermund?
Godt spørsmål. Det prøver jeg vel 
fortsatt å finne ut av.... Jeg ønsker 
i alle fall å være en positiv fyr. Og 
så har jeg vel ikke så lett for å sitte 
stille. 

- Hvordan var det å komme til 
Froland?
Det var veldig bra. Og det var mye 
som skjedde samtidig da. Selma ble 
født i Oslo et par uker før vi flytta. 
Så fra å være bare meg og Karianne 
i en liten leilighet på Frogner i 
begynnelsen av januar 2001 var vi i 

begynnelsen av februar plutselig en 
familie på 3 som bodde på skog-
bruk langt inn i skogen – med hund 
og stasjonsvogn. Det var jo ny jobb 
også samtidig, så det tok litt tid før 
jeg følte at jeg «landa». Jeg har blitt 
tatt veldig godt imot i Froland.

- Du har fått ansvar i å forvalte en 
stor skogeiendom, hvordan er det 
for en farmasøyt?
Å kombinere milligram og papir-
arbeid på sykehusapoteket med 
kubikk og kroppsarbeid på Haug-
aas er helt perfekt. Jeg trives veldig 
godt på skauen med motorsaga el-
ler ryddesag – gjerne sammen med 
svigerfar. Det har vært mye å lære, 
og det har vært en morsom «reise» 
for en ordentlig bygutt. Å forvalte 

Hermund t.v. liker at det skjer 
noe på Menighetssenteret.
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skogen, bygningene og historien 
på Haugaas er jo et stort og viktig 
ansvar. Håper våre etterkommere 
vil synes at vi har gjort en OK jobb 
med det.  

- Har du tid til noen hobbyer?
Jeg trener jujutsu, og har gjort det 
i snart 25 år. Det er god og allsidig 
trening. Dessuten må man være 
100% fokusert på treningene, så da 
må man bare legge vekk tanker om 
jobb og barneoppdragelse og alt 
som burde vært gjort her og der. 
Det blir på en måte en «nullstilling» 
i topplokket. Og nå er jeg, sammen 
med andre, trener for håndbal-
laget til Oline. Har ingen erfaring 
fra håndball selv, men så lenge jeg 
ligger tre uker foran jentene i kom-
petanse, så tenker jeg det er greit. 
Det er viktig at ungene trives med 
idrett, så hvis jeg kan bidra med 
noe der, gjør jeg gjerne det. Jakt 
og fiske er også aktiviteter som jeg 
liker veldig godt. Spesielt fisking 
har det blitt mye av de siste årene 
– og da er det gjerne Jakob som tar 
initiativ til en fisketur.
- Her kan undertegnede fortelle at han 
har sort belte i jujutsu. Hvilken grad 
vet jeg ikke, men jeg er imponert nok 
til at jeg ikke børter meg mot han. Dog 
virker han som en fredsommelig kar 
denne skaubonden.

- Er jujutsu en kampsport for de 
barske gutta?
Jujutsu passer for absolutt alle. Man 

lærer selvforsvar, som kan være 
nyttig å kunne, og får samtidig 
kjempebra fysisk trening og et bra 
sosialt miljø. 

- Har du andre hobbyer eller hva 
liker du å gjøre når du skal slappe 
av?
Jeg ser gjerne en film eller serie, 
men det blir lenge mellom hver 
gang jeg finner tida til det.

- Til menighetsbladets lesere kan 
jeg informere at Hermund har 
vært engasjert i utviklingen av 
ungdomsarbeidet i menigheten. 
Har du lett for å la deg engasjere?
 Jeg vil gjerne bidra der jeg kan – 
og ønsker at ryggmargsrefleksen 
skal være å si ja til ting. Samtidig 
må alt balanseres med det ansvaret 
jeg har i familien og på jobb. Jeg 
har hatt stor glede av å være en del 
av et miljø i kristen regi, og bidrar 
gjerne til at andre skal få samme 
opplevelser.

- Hva gjorde at du nå sa ja til å ta 
på deg dette ledervervet?
Jeg vet godt at hverken menighets-
senteret eller andre organisasjo-
ner/fellesskap driver seg selv. Det 
krever at noen stiller opp og gjør en 
innsats. Jeg hadde i utgangspunk-
tet tenkt at min rolle som kristen i 
Froland nå skulle være innen idret-
ten, men hadde begynt å tenke på 
at jeg kanskje burde ta et ansvar for 
fellesskapet på menighetssenteret 

også. Da kom forespørselen om jeg 
kunne tenke meg å stille til valg 
som leder for menighetssenteret. 
Det som gjorde at jeg sa ja til det, 
var de andre som allerede hadde 
sagt ja til å sitte i lederskapet. Bare 
«kremfolk».  Det er jo egentlig en 
gjeng som hadde klart seg fint uten 
en leder – flinke og positive folk 
med bra tanker om fremtida på 
senteret. Jeg har ikke kapasitet til 
å gjøre så mye selv, men kan godt 
ha rollen med å «holde i trådene» 
og sørge for at vi samles og legger 
planer sammen. Det å være med 
i et slikt styre bør være noe som 
ikke tapper medlemmene for tid og 
overskudd. Tenker derfor at litt av 
min rolle kan være å legge lista slik 
at vi får til noe bra uten at vi sliter 
oss ut.

- Hvilke tanker og drømmer har 
du for arbeidet på menighetssen-
teret?
Visjonen til senteret er å skape et 
åpent og inkluderende fellesskap 
med lav terskel og tydelig forkyn-
nelse. Håper vi kan få til det. At 
senteret er et sted hvor alle kan 
komme og føle seg hjemme, og at 
man går hjem etterpå med et tyde-
lig budskap «i bagasjen». Og med 
tydelig forkynnelse må vi også ha 
takhøyde nok til at vi kan være 
uenige i det som blir sagt. 

- Hva skal til for å nå disse må-
lene/drømmene?
Vi har snakket mye i lederska-
pet om hvordan vi kan legge til 
rette for et åpent og inkluderende 
fellesskap. Og vi har fokus på at 
forkynnelsen skal ha en «rød tråd». 
Samtidig handler det vel om at 
hver enkelt av oss kan velge å være 
en del av fellesskapet på menig-
hetssenteret, både når vi kjenner at 
vi trenger det selv og når vi husker 
på at andre kanskje trenger at vi er 
der.

- Vi takker Hermund for praten og øn-
sker han lykke til og Guds velsignelse i 
et viktig arbeid og tjeneste. Vi er trygge 
på at dette er rett mann på rett plass.
 Øystein

Til daglig bruker Hermund kvit frakk på sykehusapoteket, men han trives også med 
motorsag og vernebukse.
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Konfirmanter i Froland 2018
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Konfirmanter  i Mykland 2018

Bak fra venstre:  Alexander Haugen, Eivind Aakhus Omnes Sondrer Østerbøvik. Foran fra venstre: Øystein Vaaje (kateket) Sigrid 
Mykland haugås, Karoline Usterud, Stine Malèn Mjaaland Kvamme og Ravn Karsrud (sokneprest)

Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.

Slaattene
Begravelsesbyrå a.s

Etablert 1927
Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65
Døgnvakt

Et rimelig og
verdig alternativ.

Byglands Begravelsesbyråer
Froland Begravelsesbyrå

Tlf. 37 01 02 51

Randi og Knut R Bygland

www.byglands.no
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Kontaktpersoner på Menighetssenteret:

Lederskapet (koordinering av arbeidet ved senteret):
Leder: Hermund Alne  Tlf. 47 80 68 10
Nestleder: Per Ove Solheim  Tlf. 90 83 94 70
Barne- og ungdomsansv: Karin Fjærbu Tlf. 91 51 46 82
PR/kommunikasjonsansv: Kristoffer Hurv  Tlf. 93 69 02 98
Økonomiansvarlig: Frode Sørensen  Tlf. 90 88 81 71
Misjons- og diakoniansv: Tore Bøylestad  Tlf. 91 86 57 58
Frivillighetsansv: Tone Vålandsmyr Tlf. 47 63 24 32

Drift av huset: 
Driftsstyret: Øyvind Helsør Tlf. 94 50 45 07
Vaktmester: Åvald Bakken  Tlf. 90 06 14 18
Vaskelagene: Øyvind Helsør Tlf. 94 50 45 07
Seniordugnaden: Åsulv Lyngroth Tlf. 90 77 28 22
Utleie: Menighetskontoret Karl Otto Bråthen Tlf. 37 23 55 20

Tradisjonen tro (ti eller elleve år) er 
det et stort rusfritt arrangement på 

Froland menighetssenter. Dette er et 
samarbeid med menigheten tilknyttet 
Arendal Prosti og Misjonskirken her i 
Froland. Her får vi støtte fra vår lokale 
avdeling av Sparebanken Sør. Agder 
Høydeservice låner oss gratis lift. Dette 
gjør at vi kan satse litt. Her er det 
rodeo-okse, fotballdart, sumobryting, 
bruskasseklatring m.m.
 Av det som skjedde 
inn på scenen nevner 
vi Bjørn Inge Holberg 
som underholdt som 
en mer eller mindre 
vellykket tryllekunster 
ved starten av 
arrangementet. Senere 
på kvelden holdt han 
en andakt.  Appel 
Ten-sing sang og det 
gjorde også våre 
flinke forsangere 
Selma Alne og Maria 
Simone Liane Boye. 

Vi hadde også besøk av John Berg fra 
Jessheim. Norges beste beatboxer! Han 
imponerte mange med sin lyder. Bare 
ved hjelp av stemmen/lyder etterlignet 
han fly, tiur, motorsag og mange andre 
ting. Han tok også for seg mange ulike 
musikkstiler der han med munnen var 
et helt orkester. Festlig og imponerende. 
En aktiv og fin kveld i et fantastisk fint 
vårvær. Øystein

Stor ungdomshappening 16. mai

Else Lyngroth og Mari Dalsmo Berge.

Hannah Ksen.
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17.mai  
er hele Mykland 
på beina.  Her 
ser vi skole og 
barnehage på vei 
til kirka.

Fra sommeravslutningen til Familiefredag  

på Olsbu gård. FOTO: FROLENDINGEN

Gudstjeneste med utdeling til 5-åringene.

Påskevandring  
i kapellet.

Glimt fra  
menighetslivet!
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Sommerkonsert med Soul Children 
og Soul Kids!

Jubileumsboka snart klar for trykking
Froland kirkes 300-årsjubileum kom-

mer til å bli grundig markert og fei-
ret utover høsten. Manuskriptet til en 
innholdsrik jubileumsbok er nå ferdig, 
med mye stoff både om selve kirke-
bygget og om frolendingene som har 
brukt kirka gjennom skiftende tider. 
Bokkomiteen har lagt vekt på at boka 
skal favne bredt, men være lett å lese, 
og den vil inneholde mange bilder. For 
tiden foregår en grundig korrekturles-
ing.
 Bildet av forfatterne er tatt i forbin-
delse med leting etter stoff på Statsarki-
vet i Kristiansand. Der fant man blant 
mye annet interessant, et personlig 
notat skrevet av sokneprest Møllerløk-
ken, der han åpenhjertig skildrer hvor-
dan presten og hans familie opplevde 
krigsårene i Froland. 
 Jubileumsboka skal være ferdig tryk-
ket og innbundet tidlig i september.

Bokkomiteen i arbeid. Fra venstre: Salve Haugaas, Egil Fiane, Torjus 
Olsbu og Ole G. Fjærbu.

Onsdag 23. mai var det mange barn som hadde gledet 
seg til Froland Soul Children og Soul Kids sin første ordent-
lige konsert. Kor og flinke solister fremførte 14 sanger, 
og her var til og med noen gutter som fikk prøve seg i 
bandet!  Dette ble en kjempeflott konsert, og rundt 150 
foreldre, besteforeldre, søsken og venner hadde funnet 
veien for å høre på. Etter konserten ble det servert is til 
alle som ville ha ☺
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For hvem? Alle som er født i 2005 og tidligere

Litt om turen Turen er en friluftstur for alle. Vi lager en 
basecamp. Deltakerne velger tur og opplegg etter evne 
og interesse. De vil bli mulighet for å velge padletur, 
topptur, fisketur m.m. Har du fysiske handicap vil du 
likevel kunne være med.  

Økonomi. Pris max .kr. 500,-.  Dette er i hovedsak til å 
dekke transportutgifter og litt administrasjon. Vi legger 
opp til at alle tar med seg mat de trenger for turen. Gi 
gjerne tilbakemelding om du tar med deg telt. NB!! Må 
være et lett fjelltelt.

Pakkeliste Vi vil sende ut pakkeliste med forslag om mat 
og klær evt. fjelltelt ved påmelding og senest 1. august. 
Da vil det stå mer om tider, sted og ledere også.

Påmelding. Innen 31.juli til Froland menighetskontor  
tlf. 372 35 520 eller mail til  
oystein.vaaje@agderkirken.no

J Håper vi sees J  
meld deg på J

Velkommen til 

«Camp Villmark»
MANDAG 6. – ONSDAG 8. AUGUST

Turen arrangeres av Froland menighet.

Ledere:
Øystein Vaaje

Ingrid B. Landa 

Pluss noen til

J

Konfirmanttur 27. – 29. april
Frådene vannmasser, svidd gummi,  
strålende sol og flotte ungdommer.

Dette beskriver egentlig årets konfirmanttur. For med 
nesten rekordhøy vannstand i elva skummet det fælt 

rund rafterne der de stupte ned strykene med mer eller 
mindre begeistrede frolendinger ombord. Adrenalinet steg 
og en stolt og glad gjeng hadde fått en fin opplevelse i 
Otraelva.
 Men dette var bare en av postene på programmet. 
Her var det mange ulike aktiviteter og møter. Ja møtene 
ble veldig fine. Særlig korssamlingen på lørdagskvelden. 
Her legges det opp til en samtale om livet og troen. Flere 
deltok med gode og sentrale spørsmål om livet, evigheten 
og hva om vi tok feil? Det var en ærlighet og genuin 
interesse for viktige spørsmål som gledet en kateket og 
selveste soknepresten med.

 Disse turene har vi lagt til Evjetun leirsted i all min 
tid. Dette fungerer veldig greit. Her er egen ballhall og 
muligheter for å bade i elva. Jammen var det noen som 
gjorde det også selv om det vannet bare holdt fire fem 
grader.  Da var det heitere på gocartbanen på vei hjem. 
Her var konkurranseinstinktet på topp hos de aller fleste. 
Unnskyldningene var mange etterpå blant de som havnet 
utenfor banen og hoveringen like stor for de som klarte å 
kjøre forbi noen andre. (her er ikke kateketen noe bedre 
enn ungdommen). Bortsett fra et uhell var dette en topp 
avslutning på en kjempefin konfirmanttur. Her gjorde de 
frivillige unge lederne en fantastisk innsats.  Evjetun er 
bestilt til samme tid neste år så vi gleder oss allerede. 
 Øystein
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Hva skjer:

JUNI: 
Fre 29. kl 18 Slåttegraut Oveland 

JULI:
Søn 1.kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Søn 15. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Søn 22. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
9. - 12. UK sommertur Dvergsnes
12.-15. Familietur Dvergsnes
Tors 19. kl 19.30 Sommerfest NLM
Søn 29. kl 11 Gudstjeneste Mykland 
kirke

AUGUST:
6.-8. Camp Villmark
Man 6. kl 20 Pusterommet, 
Mjølhusmoen kapell
Søn 12. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Man 13. kl 11 Seniortur Tromøy
Tors 16. kl 19.30 Misjonsmøte NLM
Søn 19. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Man 20. kl 20 Oppstart bønnemøte
Man 20. kl 11 Seniortur Hovatn /
Lindstølen
Tors 23. kl 11 Oppstart Babysang
Fre 24. kl 17 Familiefredag
Lør 25. kl 17 UK jr kl 17, UK kveld 
kl 20
Søn 26. kl 11 Søndagsskolemesse
Man 27. kl 11 Seniortur Berli/
Hemningstveitvannet
Ons 29. Soul Kids/Soul Children 
band + kor

SEPTEMBER:
Søn 2. kl 11 Familiegudstjeneste 
konfirmantpresentasjon
Man 3. kl 11 Seniortur Assevneset/
Eikås
Man 3. kl 17.30 Mandagsklubben
Man 3. kl 20 Pusterommet, 
Mjølhusmoen kapell
Ons 5. Soul Kids/Soul Children kor
Tors 6. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Lør 8. kl 20 UK kveld

Søn 9.kl 11 Gudstjeneste Mykland 
kirke
Søn 9. kl 17 Søndagsmøte
Man 10. kl 11 Seniortur Bjellåsen/
Lauvrak
Ons 12. Soul Kids/Soul Children 
band + kor 
Fre 14. kl.19 Konsert Solveig 
Slettahjell, Froland kirkes 
jubileumsbok slippes
Søn 16. Fellesgudstjeneste
Man 17. kl 11 Seniortur Brudeleder 
på gamle Risdalsvegen.
Kort tur passer for alle
Ons 19. Soul Kids/Soul Children 
kor 
Tors 20. kl 19.30 Misjonsmøte/
Bibeltime NLM
Fre 21. kl.17 Familiefredag
Lør 22.  UK jr kl 17 UK kveld kl 20
Søn 23.kl 11 Familiegudstjeneste 
4-års bok
Man 24. kl 11 Seniortur 
Veråsdalen/Verkjennhagen
Ons 26. Soul Kids/Soul Children 
band + kor 
Søn 30. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Søn 30. kl 17 Søndagsmøte

OKTOBER:
Man 1. kl 11 Seniortur Nævisdal
Man 1. kl 20 Pusterommet, 
Mjølhusmoen kapell
Tors 4. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Søn 7. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Man 8. kl 11 Seniortur 
Fevikområdet
Man 8. kl 17.30 Mandagsklubben
Ons 10. Soul Kids/Soul Children 
band + kor
Lør 13. Treff – ungdomsarr. i 
Trefoldighetskirka
Søn 14. kl 11 Prostigudstjeneste 
Trefoldighetskirka
Søn 14. kl 17 Søndagsmøte
Man 15. kl 11 Seniortur Kollen 
Fjæreheia
Ons 17. Soul Kids/Soul Children 

kor 
Tors 18. kl 19.30 Misjonsmøte/
Bibeltime NLM
Lør 20. kl 20 UK spøkelsestur
Søn 21. kl 11 Søndagsskolemesse
Man 22. kl 11 Seniortur 
Gjennestadkjenna
Ons 24. Soul Kids/Soul Children 
band + kor
Fre 26. kl.17 Familiefredag, Hurv 
bedehus
Fre 26-Søn 28. The International 
Soul Children Festival Oslo
Søn 28. kl 11 Gudstjeneste Mykland 
kirke
Søn 28. kl 17 Søndagsmøte
Man 29. kl 11 Seniortur 
Løvjomåsheia
Ons 31. Soul Kids/Soul Children 
kor 

NOVEMBER:
Fre. 2. Jubileumskveld m/Eyvind 
Skeie, Froland kirke
Lør 3. UK jr kl 17 UK kveld kl 20
Søn 4. kl 11 Jubileumsgudstjeneste 
Froland kirke med påfølgende fest 
på Menighetssenteret
Man 5. kl 17.30 Mandagsklubben
Man 5. kl 20 Pusterommet, 
Mjølhusmoen kapell
Ons 7. Soul Kids/Soul Children 
band + kor  
Tors 8. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Søn 11. kl 11 Gudstjeneste  
Ons 14. Soul Kids/Soul Children   
kor 
Tors 15. kl 19.30 Misjonsmøte NLM
Lør 17. kl 20 UK kompefest, 
60-årsjubileum
Søn 18. kl 11 Søndagsskolemesse
Ons 21. Soul Kids/Soul Children 
band + kor
Tor 22. Felles misjonsmøte
Fre 23. kl.17 Familiefredag
Søn 25. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Søn 25. kl 17 Søndagsmøte
Ons 28. Soul Kids/Soul Children 
kor 

Arrangementene er på menighetssenteret når ikke annet er angitt.
Utfyllende  oversikt over Gudstjenester og søndagsskolemesser på siste side.

Faste ukentlige arrangement: Bønnemøte mandager kl 20. Språkkafé tirsdager kl 18.
Kor:  Soul Kids (1-4 kl) onsdager kl 17.30  Soul Children (5-10 kl) kl 18.30. 

Onsdager der det også er Soul Children band kl 14.45 framgår av oversikten.
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Fredag 14. september blir det konsert 
med Solveig Slettahjell på Froland 
menighetssenter kl.19.00. 

Solveig Slettahjell trenger knapt noen 
presentasjon. Hun er en av våre fremste 
og mest anerkjente sangere og har 
gjennom mange år som plateartist 
satt tydelige spor hos både publikum 
og presse over hele verden. Hun er 
langt på vei blitt blitt allemannseie i 
norsk musikk, og synger for et stadig 
voksende publikum. 

Solveig Slettahjell har alltid sunget, 
og har gjennom årene befattet seg 
med et bredt utvalg sjangere, først og 
fremst jazz og jazzrelatert musikk, 
men også mye musikk fra singer/
songwriter- tradisjonen. I tillegg er det 
nære forholdet til norske salmer og 
amerikanske spirituals fra oppveksten 
fortsatt klart tilstedeværende i uttrykket 
hennes. Hun og medmusikerne skriver 
det meste av sin musikk selv, men 
Slettahjell anser først og fremst seg selv 
som sanger – noe hennes publikum 
gjenkjenner i hennes personlige og 
sterke tolkninger både av egen og av 
andres musikk. Som få andre greier 
hun å gjøre alt hun synger til sitt eget. 
Om det er originalkomposisjoner, 
popklassikere, viser, gamle spirituals, 
salmer eller julesanger er Slettahjells 
stemme en krystallklar og personlig 
avsender.

Denne gangen har hun med seg 
perkusjonisten Pål Hausken.

Gå ikke glipp av denne spesielle 
konserten som er lagt til Frolands 
kulturuke og er en del av Froland kirkes 
300-årsmarkering.

Billetter blir tilgjengelig om ikke lenge. 

SOLVEIG SLETTAHJELL  

Til Froland  
14. september 
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Arbeidet med utvidelsen av Froland kirkegård er 
igjen i full gang etter en hard vinter. Planen er 
at arbeidet skal være ferdig nå i løpet av som-
meren.

Kirkegården vil få ca. 330 nye kistegraver og en navnet 
minnelund med plass til ca. 125 urner. 

I tillegg blir det et mindre muslimsk felt med plass til ca. 25 
graver.  Dette er et kommunalt ansvar som er blitt tydeliggjort 
i gravferdsloven.
 Det blir nye vanningsposter, avfallspunkter og sittebenker, 
mens en beplantningsplan kommer etter hvert. 
 Planarbeidet startet tidlig i 2016 med et godt samarbeid 
mellom kommune, fellesråd og Asplan Viak som faglig 

konsulent og landskapsarkitekt. Selve arbeidet ble startet i 
2017 og skal ferdigstilles til bruk nå i 2018. 
 Oveland Utemiljø er hovedentreprenør, og Froland 
Utbyggingsselskap er en av underentreprenørene som har 
gjort/gjør mye av det store grovarbeidet med graving, 
utskifting av masse, steinsetting osv.
 Den nye navnede minnelunden vil nok sannsynligvis bli 
tatt i bruk først på den nye delen da det fortsatt gjenstår noe 
kapasitet for nye kistegraver på den gamle delen.
 Vi vil takke kommunen og entreprenørene for et godt 
samarbeid i dette omfattende arbeidet.
        
  Kirkeverge Karl Otto Bråthen

Utvidelsen av Froland kirkegård  
i sluttfasen

UK og Kompefesten 
60 år! 
Er du kompist? Eller har du fartstid i  
UK/Unge Kristne?

UK’s oppstart var en kompefest for 60 år siden - og 
det skal markeres med kompe, mimring og mye gøy!

Hold av datoen 17. november 2018 – dette vil du 
ikke gå glipp av ☺

Den navnede minnelunden tar form.

60
ÅR
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Godtroende? Her går jeg og mener 
at Gud har skapt jorda, verdens-
rommet og  evnen til å tenke og 
føle, selv om mange kloke og 
lærde påstår at alt har blitt til av 
seg selv. Først og fremst tror jeg 
på Jesus som min Frelser. Hans liv 
og oppstandelse er meget godt 
bevitnet. 

Jeg er folkekirkelig  påske- og 
pinsevenn, med stor tillit til pås-
kens under og pinsens kraft. Gud 
står for den ekte kjærlighet, men 
ondskapen i verden må vi leve 
med, inntil videre. Over alt ser vi 
kampen mellom det onde og det 
gode. Visst er det mange spørsmål 
som ennå står ubesvarte.  Salme-
dikteren sier det godt: «Vesle vetet 
strekk ikkje til, ei tru må stødja 
oppunder.» Men det handler også 
om personlig erfaring av at troen 
kan gi et trygt og meningsfullt liv – 
i storm og stille. 

Ikke alle kristne jeg har møtt, har 
svart helt til forventningene. Selv-
følgelig, for vi er jo fulle av feil alle 
sammen. Og mange synes alt med 
«Gud og sånn» er noe vas. Kris-
tentroen blir ofte mer slitesterk og 
herdet i møte med skeptikere, som 
tvinger oss til å grave dypere i livets 
og universets mysterier. Verre kan 
det være med kristelige småpaver. 
I min ungdom florerte mange tullete 
regler og krav til kristelig oppførsel. 
Da jeg var 16 møtte jeg for eksem-
pel en predikant som advarte meg 
mot å bli grepet av skyttersportens 
farer.  Da kunne det fort blitt takk 
og farvel til bedehus og kirke.  Jesu 
advarsel mot «fariseere og skrift-
lærde» skal vi ikke kimse av.  

Heldigvis lærte alle i min genera-
sjon «Fadervår», og derfor folder 
flere enn vi aner sine hender under 
dyna – og sovner trygt. Her ligger 
mye av folkekirkens styrke. I Fro-
land fikk vi «Unge Kristne», som ga 

næring til tro og livsglede.  Dermed 
fikk det vi hadde lært på skolen og 
«hos presten» en sjanse til å gro. I 
dag gir ikke skolen mye næring for 
kristen tro.  

Flere lærebøker formidler på eller 
mellom linjene at kristen tro er over-
tro. For meg er det derimot overtro 
å godta at livet oppsto ved at 
levende celler, med sitt fantastiske 
DNA, plutselig og tilfeldig krøp ut 
av en «ursuppe». Det er spennende 
å lese om maskineriet i cellene, 
med prosesser så fantastiske at de 
ikke kan være blitt til av seg selv. I 
mange kretser rår imidlertid skråsi-
kre forenklinger, med teorier som 
jeg tviler på at selv Charles Darwin 
hadde gått god for, om han hadde 
sittet med siste nytt fra uavhengig 
forskning foran seg.

Jeg tror ikke at verden ble skapt 
på seks dager. Det er nok 13,7 
milliarder år siden Gud innledet 
skapelsen av universet. Jeg tror 
Gud har skapt menneskene i sitt 
bilde. Visst kan det skje spennende 
ting ved tilfeldige mutasjoner, men 
som regel ender det med ubruke-
lige produkter. Sant nok har ulv blir 
til hund gjennom mikroevolusjon. 
Men makroevolusjonen, den store 
helheten og naturlovene kan ikke 
ha utviklet seg selv. For meg er det 
lettere å tro at en bok blir til ved 
eksplosjon i et boktrykkeri, enn at 
verden er en stor tilfeldighet.

Hvis vi mennesker svever rundt 
på en ert i universet, helt uten mål 
og mening,  da har vi ikke bruk 
for verken kirke eller evangelium 
i møte med en tom fremtid. Men 
hvis Gud har skapt oss, og Jesus 
har sprengt dødens mysterium, da 
er det grunn til håp. optimisme og  
begeistring. 

Bibelen forteller oss sannheten om 
Jesus. Forskere kan følge flere av 

Det nye testamentets gamle hånd-
skrifter tilbake til noen ganske få ti-
år etter Jesu død og oppstandelse.  
Ett eksempel: 500 mennesker så på 
en gang Jesus etter han han hadde 
stått opp fra død og grav. De fleste 
av denne flokken levde faktisk da 
hendelsen ble nedskrevet omkring 
år 55, altså bare vel 20 år etter 
oppstandelsen. (1. Korinterbrev, 
kapittel 15) . 

Kristendom er ikke tørr teori. 
Sann tro er virksom i kjærlighet og 
gode gjerninger, derfor er diakoni 
viktig. Snåsamannen har vært et 
godt eksempel.  Det fins mange 
forbilder, alt fra Moder Teresa til 
Lise og Ludvig Karlsen, med sine 
evangeliesentre. Og i all beskje-
denhet, Froland har «Godhetsuka», 
og mange virker i det stille. Heldig-
vis gjelder uttrykket: «Den største 
gleda ein kan ha, det er å gjera 
andre glad.»

Tiden er inne for mer aktivt tros-
forsvar, apologetikk. Det er faktisk 
gode grunner til å tro, og spennen-
de forskning å bygge på, både om 
bibelske skrifter og skaperverkets 
fantastiske detaljer. 

I denne spalten oppfordrer vi frolendinger til å uttrykke sin  
hjertens mening om tro og tvil og livets utfordringer og gleder.  
Denne gang gir vi ordet til Salve Haugaas.

Gode grunner til å tro

TANKER OM  
TRO – OG TVIL 

Salve Haugaas
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Velkommen til gudstjeneste

Takk for gaver til bladet som fortsatt kan gis på kontonummer: 2904.20.37786

Ønsker du skyss til gudstjenesten: 
Ring menighetskontoret tlf. 37 23 55 20 innen torsdagen før.

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Telefon hele døgnet

915 52 003

16.september: 17.s. i 
treenighetstiden kl. 11 .00:
Fellesgudstjeneste. 

23.september: 18.s. i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Familiegudstjeneste. Utdeling av 
4-årsbok. Offer 
 
30.september: 19.s. i 
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Presentasjon av 50-årskonfirmantene. 
Dåp. Nattverd. Offer. 

Mykland kyrkje
29.juli: 10.s. i treenigheten kl.11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer.

9.september: 16.s. i treenigheten 
kl.11.00:
Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. 
Nattverd. Offer.

Froland kirke og  
Froland menighetssenter
24.juni: 5.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

1.juli: 6.s. i treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

8.juli: 7.s. i treenighetstiden 
Ingen gudstjeneste

15.juli: 8.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

22.juli: 9.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

5.august: 11.s. i treenighetstiden 
Ingen gudstjeneste

12.august: 12.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

15.august: Sykehjemmet

19.august: 13.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

26.august: Vingårdssøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

2.september: 15.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Familiegudstjeneste. 
Konfirmantpresentasjon. Offer 

www.eikely.com

Eikely Senter / Froland Vandrerhjem
• Søndagsbuffet • Mandagsmiddag • Overnatting • Kurs
• Catering • Selskap • Minnestund • Leir/weekend

www.eikely. com
4827 Frolands Verk

Tlf 37 03 96 80


