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Mykland kyrkje, døpte

15/7  Kristina Naomi Gundersen og  
Leif Inge Heldal

15/7  Henriette Hessje Norbø og  
Eivind Andre Nordbø

29/7  Karina Gundersen Nilsen og  
Benny Andre Nilsen

29/7  Guro Jin Hurvedal Heggen og  
Brandon Matthew Bergeron

19/8 Andrea Lien og Jostein Sørlie 

Fra kirkebøkene

 18/6 Henry Værland (Døpt i Øyestad)
 25/6 Oda Angelica Holtebekk Eskilt
 10/9 Linus Knarud Granerud (Døpt i Gran)
 10/9 Henrik Kruse Pedersen
 10/9 Kari-Marie Baaseland Snøløs

Froland kirke, døpte

Froland kirke, gravlagte

 21/7 Trine Elisabeth Knudsen, 55 år (Bisettelse)
 8/8 Nina Jomås, 83 år
 9/8 Magne Lillestø, 93 år
 16/8 Karina Pedersen, 26 år
 17/8 Olaf Andreas Andersen, 76 år
 24/8 Unni Kristina Gauslå, 82 år
 1/9 Kari Snøløs, 92 år
 8/9 Terje Hovatn, 95 år

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

 14/9 Margit Rønningen, 87 år
 19/9 Margrethe Songe, 96 år

Froland kirke, ektevigde

 27/6 Nora Selås Bratteland
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Mange har opplevd omvendel-
sesforkynnelsen som skam-

påførende. Det er ikke sikkert pre-
dikantene har ment det, 
men det mange har hørt 
er: «Det er noe galt med 
deg. Det er noe galt med 
din tro. Du må bli helt an-
nerledes. Vi 
vet hvordan 
livet skal 
leves» Det 
mange har 
hørt er fordømmelse. Og 
det indre bildet er den tru-
ende pekefingeren. Slik til-
tale resulterer ofte i skam-
følelse. Og den kan bli dyp. 
Av og til har jeg hatt følel-
sen av at det er predikan-
tenes egen, godt skjulte 
skam, som blir projesert 
over på tilhørerne.
 Da er det bedre å snakke 
åpent om synd og kon-
krete synder, konsekvensene av 
synd i den enkeltes liv og i relasjo-
nene. Da kan folk selv vurdere om 
denne synden faktisk er noe som 
jeg har begått og om dette er noe 
jeg skal gå til Gud/mennesker med 
for å søke forsoning og tilgivelse. 
Ekte skyldfølese er ikke skadelig. 
En synd er noe konkret som man 
faktisk skal gjøre noe med. Den er 
samvittigheten i funksjon.
 Påført skamfølelse, derimot, er 
mye vanskeligere å hanskes med. 
Den er diffus og angriper kjernen i 
den du er. Den sier: «Du er feil» Sta-
dig påføring av slik skam kan ha al-
vorlige konsekvenser for selvbilde, 

glede og frihet i livet. Og kildene til 
slik skam kan være mange. Fra au-
toritær forkynnelse og oppdragelse 
til bombardementet av skampåfø-
rende budskap i reklame og sosiale 
medier. Skammens kanaler inn til 
sjelen er legio (mange), og det skal 
noe til for å stå i mot.

 Det fins selvsagt 
også en god og sunn 
skam. Når du forbry-
ter deg mot etiske 
standarder så sen-

der samvittigheten din en bølge 
av skam gjennom kroppen. Det er 
en en hjelp til å endre atferd . Selv 
om «skamløs» er i ferd med å bli 
et honnørord i kulturen vår, så må 
vi holde fast ved at sunn og ekte 
skamfølelse er en gave.
 Hva er motsetningen til skam? 
Det er ære. I stedet 
for å lytte til den 
stemmen som sier at 
du skal skamme deg 
over den du er, så 
kan vi høre mer på den andre stem-
men som sier: Vær stolt over den du 
er ! Ikke nødvendigvis stolt over alt 
du gjør og sier og føler. Men at det 
er ærefullt å være deg!
 Jeg forankrer min ære og stolthet 
i det at jeg er et Guds barn, skapt 
av Faderen, frelst av Sønnen og 
trøstet av Ånden og Ordet. Det å få 
«omvende seg» og tro at den tre-
foldige Gud har gitt meg del i sin 
store ære,  det er en mektig mot-
kraft mot den falske skammen. Det 
er frelse ! Denne, første og største 
omvendelsen gir også mot til å gyve 
løs på den daglige omvendelsen fra 

de mange små og store synder. De 
som vi nesten ikke ser og ofte ikke 
hører. Men Ånden har ingen peke-
finger. Den sier heller: Du fortjener 
bedre enn å slepe deg rundt i gamle 
opptråkka syndespor og labyrinter. 

Identifisèr og konfrontèr 
konkret synd i livet ditt 
og ta i mot omvendelsens 
gave, steg for steg, område 
for område. Du blir ikke 
syndfri før du en dag står 

for Guds 
trone, men 
tenk på 
hvor man-
ge som vil 

ha glede av din omvendel-
se ! Og du vil selv få opp-
leve hvor mye glede og 
fred som forløses når du , 
i praktisk endringsarbeid 
i ditt eget liv, søker den 
æren som hører Gudsriket 
og Gudslivet til.
   Herren velsigne deg og 
bevare deg. Herren la sitt 
ansikt lyse over deg og 
være deg nådig. Herren 
løfte sitt åsyn på deg og gi 

deg sin fred.
Kjærlig hilsen

Din sokneprest Ravn

PRESTENS 
SIDE 
 av Ravn Karsrud

OMVENDELSENS  
MULIGHET

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....
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I fjor var det 60 år siden 23-årin-
gen Arne ble skogtekniker her i 

bygda og fikk hybel hos Marthe og 
Gunhild på Mjølhus. Det var travelt 
i skogen i den tida, men den sosiale 
ungkaren hadde tid til å bli kjent 
med andre unge i bygda. De dro 

ofte til Bedehuset i Arendal, der det 
var et livlig ungdomsmiljø. Hit dro 
også Berit Hartvigsen fra Strøm-
men, det ble et par av dem - og i 
1959 sto bryllupet. 

 Snart hadde de sitt eget hus i Ne-
set og tre livlige barn, Elin, Gro og 
Fridtjof, og minstemann  var nok 
den livligste. Nå har de også fire 
barnebarn og fire oldebarn.

Hun er fra byen og han er fra Holt, men ingen er mer positive og 
patriotiske frolendinger enn Berit og Arne Skjerkholt. 

AV SALVE HAUGAAS

Ingen pensjonsalder i Herrens 
tjeneste

Berit og 
Arne Skjerkholt 
kan snart feire 

diamantbryllup, og 
stadig gleder de seg 

over  livet - og bygdas 
menighetsliv.

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
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EVENTYRLIG TID I SKOGEN
 Det er ikke mange frolendinger 
som er så godt kjent innover alle 
heier og skogsveier i ”gamle” Fro-
land som Arne. Som skogtekniker 
gjennom 14 år, ansatt av skogei-
erforeningen Nidarå, ble han godt 
kjent med de fleste som hadde 
skog - eller som arbeidet i skogbru-
ket.
 - Det var en fantastisk tid, for-
teller Arne, for nå startet en re-
volusjon i skogen. Da jeg kom til 
Froland var det minst 100 tøm-
merhoggere i sving, alt tømmeret 
ble barket og alt ble kjørt med 
hest. Det aller meste ble fløtet. 
Kan noen i dag forestille seg synet 
av ei eneste, stor tømmervelte på 
1000 kubikkmeter, med flotte barka 
tømmerstokker, klar til å veltes 
på Nidelva? Det opplevde jeg hos 
Tarald Eivindstad, som da hadde 
overtatt en av  Olsbu-gårdene. 
 - Traktorene hadde ennå ikke 
slått gjennom i skogbruket?
 -  Nei, men de var begynt å 
komme. Da det ble slutt på fløting 
og barket tømmer, måtte hestene 
gi tapt. Og ellers var flyfotografe-
ringen i 1956 et stort framskritt. 
Jeg hadde alltid flybilder av skogen 
med meg i veska, og da var det mye 
lettere å få oversikt.

KAFFE OG KAKE
-  Og så var du ofte på Reiersøl 
planteskole for å hente planter til 
plantegjengene dine?
- Ja, ett år husker jeg vi satte ut 300 

000 planter.
 - Er du ofte ute i skogen og ser at 
plantene er blitt til store tømmer-
stokker?
 - Nei, men det er gildt å tenke på, 
sier Arne som sliter litt med bena 
for tiden. Da vi var på besøk ventet 
han på innkalling til hofteopera-
sjon. Berit har hatt slik operasjon 
tidligere, og den var vellykket, og 
hun er i stadig aktivitet. Det luk-
ter ofte godt av nystekt kake. Den 
ivrige misjonskvinnen er glad i 
å bake. Mye kake var noe av det 
første Berit merket seg da hun kom 
til Froland - og ble med i kirke- og 
misjonsliv. 
 - Damene kom med kringler og 
kaker fra alle kanter og kretser, 
syntes jeg. Det var mer bevertning 
enn jeg var vant med fra byen.
 Berit og Arne merker at tidene 
forandrer seg en del. Det er ikke så 
lett å samle folk til kvinneforenin-
ger og misjonsforeninger rundt om 
i kretsene lenger, men samtidig er 
de begeistret over alt som skjer på 
Menighetssenteret. 
 Nylig ble det aller siste møte i 
Hurv kvinneforening arrangert, en 
forening som i høst kunne ferie 
90-årsjubileum. Nå var de fleste 
medlemmene så høyt oppe i årene, 
at de bestemte seg for å avslutte, 
kanskje vi kan bruke uttrykket 
”mens leken var god”?  For dette 
betyr ikke at misjonsarbeidet av-

sluttes, det får andre former - for-
mer som passer yngre generasjoner 
bedre. Blant annet støtter Froland 
Menighet og Menighetssenteret et 
nytt misjonsprosjekt på Cuba, og 
ellers har misjonsforeningene et 
godt arbeid med utgangspunkt fra 
Menighetssenteret.

MANGE ÅR I MISJONENS  
TJENESTE
Misjon har alltid stått Berit og 
Arnes hjerte nær, både indre- og 
ytremisjon. I 1970 ble Arne utfor-
dret til å jobbe på heltid for Det 
norske Misjonsselskap, som om-
rådesekretær i et distrikt som også 
Froland hørte til. Det var ikke lett å 
si adjø til skogen, som han trivdes 
så godt i, men han har aldri angret 
på at han fulgte kallet om å jobbe i 
misjonens tjeneste.
 I to perioder dro Berit og Arne til 
Nord-Norge, der han skulle vika-
riere som kretssekretær, og den før-
ste gangen, i 1988,  ble oppholdet 
på hele to år.
 - Det ble en fantastisk tid i nord, 
riktig en vitamininnsprøyting, for-
teller de samstemte. - Vi ble veldig 
godt tatt i mot og trengte ingen 
omstillingstid. Folk var like ufor-
melle og greie som i Froland. 

MADAGASKAR - OG BØNN
- Ble det også turer til misjonsmar-
kene?

Berit og Arne, lett gjenkjennelige på 
bildet tatt tidlig på 1970-tallet.

Arne Skjerkholt, stående til høyre, med tømmerklave i handa. Bildet er fra en 
skogdag for frolendinger, et av de siste årene Arne var skogassistent i bygda.
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 -Ja, det skal jeg virkelig si, fortel-
ler Arne. - Jeg fikk en lengre tur til 
Madagaskar, for å sette meg inn 
i misjonærenes virksomhet, noe 
som var viktig for meg i jobben her 
hjemme. Det var fantastisk å se alt 
det misjonen hadde utrettet på Ma-
dagaskar, og det var forresten her 
Yngvar Langås hadde virket, i noen 
år før jeg var på besøk. Yngvar og 
familien hadde bodd på et sted som 
het Medongy.
 På Madagaskar levde ei fantastisk, 
innfødt, kvinne, Nenilava, som også 
kom til Norge. Hun talte blant an-
net på teltmøter i Øyestad, og hun 
besøkte Skjerkholt-familien hjem-
me i Froland. På denne tiden hadde 
lille Fridtjof en medfødt hofteskade, 
diagnosen hadde et spesielt og van-
skelig navn. Gutten fikk bundet opp 
det ene benet og måtte hoppe rundt 
på krykker. Legene fortalte at det 
måtte han regne med å gjøre lenge. 
Fridtjof ble en reser på krykker.
 Etter hvert skulle han gå til 
kontroll en gang i året, og vi måtte 
regne med at dette ville bli langva-
rig. Da Nenilava, som virkelig var 
en bønnens kvinne, så guttungen, 
ville hun gjerne be for ham. Og for 
å gjøre historien kort: Snart mente 
den gassiske dama at gutten kunne 
kaste krykkene. Etter litt nøling tok 
Berit og Arne gutten med seg til 
sykehuset, etter å ha fått en ekstra 
kontrolltime hos legen, og sanne-
lig viste røntgenbildene at alt var i 
orden. Fridtjof var blitt helt frisk og 
kunne kaste krykkene.

TROR PÅ LØFTENE
- Berit og Arne, dere hører til den 
faste kjerne som drar til bønne-
møter på Menighetssenteret hver 
mandagskveld. Dere har stor tro på 
bønn?
 - Jeg tror ikke jeg kan få sagt 
sterkt nok hvor viktig det er med 
bønn, sier Arne. Og Berit er enig.  - 
Vi har fantastiske løfter i Bibelen 
knyttet til bønn. 
 -  Arne, du har holdt mange an-
dakter gjennom et langt liv, hva er 
kjernen i det du har formidlet?
 - At Jesus er kommet, at han har 
gjort alt som trengs til frelse, det 
er bare å ta i mot, gratis - av bare 

nåde. Og jeg er så glad i ordet om at 
Jesus ikke kom for å dømme, men 
for at Verden skulle bli frelst ved 
ham.  Arne legger til:  - Og så har vi 
misjonsbefalingen, om å gå ut med 
evangeliet for å gjøre alle folkeslag 
til disipler.
 Berit og Arne ser mange sider ved 
utviklingen i samfunnet vårt som 
ikke er så bra, ikke minst blir det 
mindre kunnskap om kristen tro, 
men samtidig er de optimister og 
gleder seg over alt som går bra - 
både her hjemme og ute på mis-
jonsmarkene .

-Vi er så takknemlige for det gode 
menighetslivet i bygda vår, både 
i kirken og på Menighetssente-
ret. Ja, det var fantastisk at vi fikk 
bygget Menighetssenteret for vel 
ti år siden, all ære til de som gikk i 
spissen for et så fantastisk prosjekt.  
Arne legger til: - Og vet du en ting 
som gledet meg veldig, det var den 
lange listen over folk som tegnet 
seg for å vaske på senteret. Folk er 
fantastiske til å stille opp til alt som 
skal gjøres, og så er det veldig gildt 
å det jeg nettopp hørte om det flotte 
familiearbeidet og at det startes 
opp nye sangkor, som barnekorene 
”Soul Children”.

MANGE VIL GJERNE SI TAKK
Det er mange som setter stor pris 
på alt det Berit og Arne har gjort, 
og gjør, for menighet og misjon. Og 
vi har nå fulgt oppfordringen fra 
sterke røster som mener de fortje-
ner en ekstra takk gjennom menig-
hetsbladet.
 Jeg avslutter med å spørre: - 
Mange er beskjedne, de tror og ber 
sitt Fadervår helt i det stille. Hva 
synes dere om ordet ”barnetro”?
 - Uttrykket ”Barnetro” skal vi 
ikke kimse av. Der har vi så lett 
for å bomme. Og det er ikke alle 
mennesker som livet har fart så 
lett med. Livet kan gå i stykker for 
noen og en hver, og det kan skorte 
på frimodigheten. Vi som er aktive 
i kristent arbeid kan nok av og til 
bli sett på som litt for prektige, men 
alle har vi vårt å stri med. Og så 
er det viktig å vise medfølelse og 
omsorg, det er slik misjonen og det 
kristne budskap har hatt fremgang 
rundt om verden, sier misjons-
ekteparet Berit og Arne.
 Begge har for lengst passert de 
80, men gløden er i behold, og 
begge er et godt eksempel på at det 
ikke er noen pensjonsalder i Her-
rens tjeneste.

Glad, positiv og frimodig i sin tro, det er Arnes varemerke.
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Unge Kristne har helt siden 
starten i 1958 vært en aktiv del 

av bygdas ungdomsarbeid. De unge 
har selv styrt og tatt ansvar, selv om 
de etter hvert har fått eldre ledere i 
ryggen.
 I Unge Kristne har det vært rom 
for ungdommelig livsutfoldelse og 
mange sprø påfunn, og lenge sto 
et stort sangkor sentralt i arbeidet. 
Ikke minst har ungdommene funnet 
sammen i et trygt fellesskap som 
har fått stor og varig betydning for 
mange. I en årrekke var bønnemø-
tene på galleriet i kirken et naturlig 
samlingspunkt. De foregikk hver 
mandagskveld, og det åndelige og 
sosiale hørte naturlig sammen. Her 
ble det bedt, her ble det snakket, 
her ble det ledd - og her ble det lagt 
planer.
 Dette bildet fra kirkegalleriet tok 
Ingvar Tønnessen høsten 1988, og 
det er Fridtjof Skjerkholt som har or-
det. Han var da leder sammen med 
Torbjørn Vaaje. Samme høsten kunne 
Unge Kristne feire 30-årsjubileum. 
Neste år er foreningen 60 år. 

 Fortsatt er det stor aktivitet i UK, 
selv om gjennomsnittsalderen er en 
del lavere enn i ”gamle dager”.  Og 
nå er det ikke galleriet i kirken som 
er treffsted, men Menighetssenteret, 
der man også har sitt eget ungdoms-
rom med gode sofaer, kiosk og andre 

fasiliteter, - litt mer komfortabelt 
enn benkene på kirkegalleriet. Men 
det var noe spesielt med stemningen 
i kirken, og samlingene hver man-
dag ga inspirasjon og sterkt felles-
skap.

Det var en gang...

Da galleriet var treffsted for UK

Fridtjof Skjerkholt har ordet, og ellers ser vi fra venstre:  Trond Johnsen, Kjetil Vasstveit, 
Øyvind Helsør, Per Torstein Terjesen (fra Nedenes) , Tore Bøylestad (halvt skjult) og 
Torbjørn Vaaje. 

Årets 50-årskonfirmanter i Mykland

Navnene er fra venstre: 
Anna Østbøvik, Reidun 
Gjømle, Wenche Snøløs, 
Torhild Engenes, Arne 
Wallheim, Øystein 
Gauslå, Karl Haugland, 
Leif Thorsen
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REKORDKULL I MYKLAND
Nå er vi i gang med et nytt konfir-
mantår med nye konfirmanter. Det 
er like spennende hvert år. Hvem er 
disse ungdommene? Noen kjenner jeg 
litt fra før andre er nye bekjentskaper, 
men alle blir jeg litt bedre kjent med i 
løpet av året. Det er et privilegium å 
få være sammen med de i  undervis-
ning, ungdomskvelder, gudstjenester 
og turer i løpet av de ni månedene 
konfirmantopplegget varer. 

I år er det et forholdsvis lite kull på 
rundt 60 elever i niende trinn. Av 

disse har 41 meldt seg til konfir-
masjon i Froland menighet. Hele 
seks av disse er fra Mykland og vil 

konfirmere seg der. Så mange har 
det ikke vært siden jeg begynte her 
i 2004.
 Et konfirmantår er på minimum 
60 timer og  består blant annet 
av et pensum de skal innom, åtte 
gudstjenester, samlinger i Unge 
Kristne, turer og husgrupper.
 Vi startet med en bli kjent dag  
på menighetssenteret 2. september. 
Her var målet at vi som stab og le-
dere skal bli kjent med konfirman-
tene og de skal bli kjent med oss. 
Det gjør vi gjennom ulike leker og 
konkurranser.  Etterpå ble de fleste 
med over på «pangstart» på høst-
semesteret i UK (Unge Kristne). 
Her var det møte, underholdning 

og gratis pizza. Over hundre ung-
dommer var innom denne kvelden.
 Dagen etter, på søndagen fikk 
konfirmantene hver sin bibel og 
ble presentert for menigheten. Her 
hadde vi lagt opp til grilling og 
sosialt samvær etterpå. Grillingen 
regnet bort, men mange ble igjen 
en god stund og spiste kokte/trekte 
pølser isteden.
  I skrivende stund har vi også 
hatt vår første ordinære under-
visningstime. Det ser ut til å være 
en kjempefin gjeng også i år. Jeg 
gleder meg til fortsettelsen. 

Hilsen en glad og optimistisk kateket 
Øystein

Årets konfirmantkull i Froland.

Sultne konfirmanter venter på gratis pizza.

Antonio Grønnberg, Tobias Svensen, Eirin 
Vaksdal Aas og Sigurd Skomedal Pavljok 
har full innsats, bivånet av Lenny Jeanette 
Grude Tveit.

Årets konfirmantkull i Mykland fra v Karoline Usterud, Alexander Haugen,Sondre 
Østerbøvik, Eivind Aakhus Omnes, Sigrid Mykland Haugås og Stine Malén Mjaaland 
Kvamme.
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froland
I høst har vi startet opp med to nye barnekor som øver hver 
onsdag ettermiddag på menighetssenteret. Det er Pre-Soul 
Children, fra 1. – 4. klasse, og Soul Children, fra 5.klasse og 
oppover. Drøye 40 barn har vært innom på de to første øvelsene, 
og her er det god stemning og sangglede! Med på laget har vi 
vært så heldige å få Kristin Ljosland, som er dirigent for begge 
korene. Geir og Ingrid er fremdeles med som ledere og musikere. 
I skrivende stund gleder vi oss til første opptreden som er på 
familiegudstjenesten i festivalhelga 24/9. Dette blir spennende!

Vi har plass til mange flere barn, og interesserte er hjertelig 
velkommen på øvelse!
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«Camp Villmark»

Fra venstre Eivind Fjærbu, Erik 
Bøylestad og Olav Risholt.

Nils og Ole Lyngroth drar fornøyd 
opp en av våre mange fisk.

Fra venstre Randi Haugmoen og 
Johanne Fjærbu studerer ivrig kartet 
for å finne veien hjem igjen.

For 4. år på rad ble det arrangert vill-
marksleir for ungdom i regi av Froland 
menighet, den første helga i august. 
Tidligere år har vi hatt basecamp ved 
Brokke i Setesdal, men denne gangen 
valgte vi Øyarvatn i Birtedalen.

15 flotte ungdommer trosset 
fuktige værmeldinger og 

møtte forventningsfulle opp på me-
nighetssenteret for avreise. Regnet 
øste ned og veiene lengre opp i 
dalen flommet over.
 Da vi ankom Øyarvatn regnet det 
litt mindre og bagasjen ble lempet 
fort over i kajakkene og kanoene før 
himlen igjen åpnet seg utpå vannet. 
Vi var så heldig å få låne de 12 flotte 
kajakkene fra Krik Froland, i tillegg 
til noen private kanoer og en båt.
 Etter 3 fuktige kilometer i «far-
kostene» våre kom vi endelig til den 
flotte basecampen i nordenden av 
Øyarvatn. Det skulle vise seg å være 
et meget egnet sted for oss i forhold 

til allerede opparbeidet bålplass og 
gode teltplasser. (villmarksfolk tren-
ger nemlig ikke stuegulv-slette til 
teltet sitt, og så lenge vi får ha det 
tørt inni teltet er det intet mindre 
enn tommel opp)
 Nils Lyngroth og Alf Jørgen 
Fjærbu var med som voksenledere, 
i tillegg til undertegnede, og på et 
blunk var leiren rigget med presen-
ning og bål som lyste opp plassen 
til langt inn i det neste døgnet.
 Samlinger rundt bålet med sang 
og andakt var en viktig del av helga 
både på morgenen og kvelden.
 De 2 neste dagene var det full ak-
tivitet med fisking både i Øyarvatn 
og Sandvatn og gåtur og fisking i 
Hyljevatn, nordøst for Øyarvatn. I 
Hyljevatn ble det store forventnin-
ger om å dra opp storfisk, og det 
klarte vi, dog ikke det store antallet.
 Det ble også mye tid til kajakk-

og kanopadling. Noen prøvde seg 
på «rulle» i kajakkene. Om dette 
var frivillig vites ikke…, men alle 
overlevde!! Atter andre tok seg en 
«Brødrene Gaus- ekspedisjon» og 
fikk seg en skikkelig lang kajakk- 
og fisketur i vann lengre nord.
 Pizzabaking på bål og primus har 
blitt en tradisjon på disse turene, 
og intet unntak dette året heller. 
Utover dette mettet vi oss, som 
villmarksfolk flest, med alt naturen 
har å by på av delikatesser som 
blåbær, molter og fisk. Kan man ha 
det bedre??
 Takk til alle som ble med på 
denne turen. En mer positiv og glad 
gjeng skal man lete lenger etter!!

-Ingrid Bøylestad Landa-
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Glimt fra menighetslivet

SKOLELAGET  
SAMLET MANGE 

   Det er mange år siden det har vært skolelag på 
Froland skole, men nå er de i gang igjen.

Jeg var spent da jeg skulle ha den første skole-
andakten der. Ville det komme noen? Det så litt 

stusselig ut med en gang så jeg tenkte at jeg måtte 
oppmuntre styret til ikke å gi opp, men det var ikke 
nødvendig. De tok et par minutter å minnet folk på 
andakten og dermed var det plutselig tretti stykker 

der. 

   Skolelaget er tilsluttet NKSS (Norges Kristelige-
skole og studentlag) og ta sikte på å ha en samling 

i uken til andakt, samtale, bønn og evt. sang.

   Etter litt samtaler sist vinter fikk vi på plass et styre 
rett før sommerferien. De har hatt en samling på 
sensommeren før skolestart og de har lagt opp et 
fint program med andakter i storefri hver onsdag.

   Styret har virkelig gjort en god  jobb. Vi er noen 
voksne fra kirken og misjonskirken som ønsker å 
være en støtte for styret, men foreløpig så vet de 

hva de vil og ordner opp selv. Derfor gikk jeg glad  
og takknemlig tilbake på kontoret.

Styret består av: Andrea Jahr Pedersen, Nicole 
Mang, Helene Risdal, Veronica Skaarstad  og Tuva 

Emilie Gauslå          

Øystein

LYS VÅKEN 
For alle 6- klassinger • 25. – 26. november.

Hold av datoen og følg med på vår nettside  
www.froland.kirken.no for mer info.

Flott ungdomsgjeng.

Grill, camping og fellesskap.
Fornøyde ledere

Fra UK’s  
sommertur på 

Dvergsnes- 
tangen

FOTO: FROLENDINGEN

FOTO: FROLENDINGEN
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Nå er seniorturene godt igang igjen etter sommerferien. I høst har vi allerede hatt tur til Loppero i 
Vatnedalen, til Vardehytta, Flekemarka og Jomåsknuten. Det er gledelig med det store fremmøtet. 

Spennende hver mandag hvem nye som dukker opp.

Hver mandag kl.11.00 samles vi ved menighetssen-
teret. Så kjører vi dit 

gåturen skal starte. Fyller 
bilene og betaler kr.20,- til 
sjåføren.
 Turene starter første 
mandag etter påske og ut 
juni. Så tar vi sommerferie. 
Starter opp igjen i midten 
av august og holder på ut 
oktober. Turene varierer 
endel i lengde og noen er 
mer krevende enn andre. 
Ta gjerne kontakt med den 
som står som ansvarlig for 
turen hvis du lurer på noe. 

De går på vei, sti og noen ganger litt utenom sti. Nor-
mal gangfart, passer alle i 
vanlig form.
   Matpausen er viktig, da 
får vi en god prat og også et 
ord for dagen.
   Du kan bli med på tur 
selv om du ikke er pensjon-
ist. Har du som er yngre 
anledning og lyst er det 
bare å møte opp.
   Program for turene er lagt 
ut på menighetsenteret og 
på biblioteket. Da ses vi på 
tur. Vel møtt.
 

FROLAND 
NORMISJONS SENIORTURER

SAMLING PÅ BIBELENS GRUNN 2017 
søndag 15. okt. kl 17.30
Søndagsmøtet på Menighetssenteret denne dagen  er igjen et samarbeid med 
Aust Agder Misjonsforum NLM som årlig inviterer  til storsamling om aktuelle 
spørsmål i lys av Bibelens lære. 
Denne gangen er det rektor på Fjellhaug internasjonale høgskole Frank Ole 
Thorsen som skal tale over temaet: « Jeg tror på Gud Fader den allmektige, 
himmelens og jordens skaper». Hva skal vi tenke/tro når ulykke rammer oss selv 
eller andre. Det blir også sang av Arendal Frikirkes menighetskor.
Eget opplegg for barn og servering etter møtet.
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Velkommen til menighetsturen  
på Vegårtun leirsted 

– Dette er en tur for alle 

– Ei rolig adventshelg med lave skuldre

– Godt fellesskap på tvers av generasjonene

– Rimelige priser

Mer info får du på menighetens hjemmeside 
froland.kirken.no, frolandmenighetssenter.no 

eller menighetskontoret.

Hilsen komiteen

Årets menighetstur
1-3.desember på  

Vegårtun

Markedsdagen lørdag 16. september på  
menighetssenteret ble svært godt besøkt 
også i år.

FamilieFredag-flokken med aktiv sang på markedsdagen.

Årets omsetning ble ca. kr. 140.000,- som er omtrent det samme som i fjor.  
Dette inkluderer hovedlotteriet, markedet, åresalg og kafeen.
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Hva skjer:

OKTOBER:
Man 2. kl 11 Seniortur Nedre 
Nevisdal
Man 2. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Tors 5. kl 19.30 Misjonsmøte
Søn 8. kl 11 Søndagsskole
Søn 8. kl 19.30 Temamøte
Man 9. kl 11 Seniortur Fevik
Man 9. kl.17.30: Mandagsklubben
Ons 11. kl 14.30: Stikk innom UK
Fre 13. kl.17 Familiefredag
Lør 14. Trefoldighetskirken:  
TREFF 2017: Kl.14-19: 
Div. workshops, kl. 20: 
Ungdomsgudstjeneste                                                                                                                              
Søn 15. kl 17.30 Søndagsmøte
Samling på Bibelens grunn (NLM) 
Man 16. kl 11 Seniortur Buøya
Tirs 17. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)
Fre 20. kl.20 UK 16+
Lør 21. kl.20 UK Spøkelsestur
Søndag 22. kl 11 Søndagsskole /
Søndagsskolemesse

Man 23. kl 11 Seniortur Lyngroth/
Solheimvannet
Ons 25. kl 14.30: Stikk innom UK
Tors 26. kl 19.30 Disippelskolen
Man 30. kl 11 Seniortur Lysløypa 
Dømmesmoen
Tirs 31. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)

NOVEMBER:
Tors 2. kl 19.30 Misjonsmøte
Fre 3. kl.17 Familiefredag
Lør 4. kl.20 UK kompefest
Søn 5. kl 11 Søndagsskole
Søn 5. kl 17. Medarbeiderfest
Man 6. kl.17.30: Mandagsklubben
Man 6. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Ons 8. kl 14.30: Stikk innom UK
Tirs 14. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)
Tors 16. kl 19.30 Misjonsmøte
Lør 18. Kl 20 En kveld for to. Tonje 
Hauketo Stang

Søn 19. kl 11 Søndagsskole /
Søndagsskolemesse
Ons 22. kl 14.30: Stikk innom UK
Tirs 28. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)
Tors 30. kl 19.30 Disippelskolen

DESEMBER:
Fre 1.-Søn 3. Menighetsweekend.
Man 4. kl.17.30: Mandagsklubben
Man 4. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Ons 6. kl 14.30: Stikk innom UK
Tors 7. kl 19.30 Misjonsmøte
Fre 8. kl.17 Familiefredag
Fre 8. kl.20 UK 16+
Lør 9. kl.20 UK
Søn 10. kl 11 Søndagsskole /
Søndagsskolemesse
Tirs 12. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)
Tors 14. kl 19 Misjonsmøte/ 
adventsamling   
Søn 17. Vi synger jula inn

Arrangementene er på Menighetssenteret når ikke annet er angitt.
Gudstjenester og søndagsskolemesser finner du på siste side.  

Faste ukentlige arrangement: Bønnemøte mandager kl 18  (f.om. 9.10) 
Språkkafé tirsdager  kl 18   

Kor: Pre Soul Children 1-4 kl ) onsdager kl 17.30, Soul Children (5-10kl) kl 18.30

Se kalenderen på frolandmenighetssenter.no for evt. endringer.

DISIPPELSKOLEN 
I løpet av høsten er det tre torsdagsmøter på menighetssenteret kl.19.30 som blir 

samlinger basert på Normisjons opplegg kalt Disippelskolen

28.09. – Johannes Vålandsmyr - Disippel – våken og forberedt
26.10. – Tove Rustan Skaar - Disippel – «Blir i Hans ord»

30.11. – Arne Inge Vålandsmyr - Disippel – en hverdagsmisjonær
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UNGE KRISTNE
Treffsted for ungdom. Målet er at alle skal føle seg vel-
komne, og at de skal få en sjanse til å møte og bli mer
kjent med Jesus! UK har opplegg mange lørdager. I
tillegg arrangeres stikk innom på onsdag ettermiddag
fra kl 14.30. Datoer: se Hva skjer. For oppdateringer av
programmet se UK Froland på facebook

KRIK
Hovedaktivitet: 
Treninger med 
ballspill, stafetter, 
lek og andakt for 
ungdommer fra 8. 
klasse og oppover i 
Mjølhushallen.
Datoer se KRIK 
Froland på FB. 
Kontaktperson:
Jens Vegard Myk-
land   
Tlf 481 70 764

MANDAGS- 
KLUBBEN
For deg i 1. -4. 
klasse, mandager  
kl 17.30 -19.00.
Menighetssenteret.
Datoer: se Hva 
skjer.
Kontaktperson  
Ingrid Bøyle-
stad Landa  
959 33 979 

ETTER  
SKOLETID
For deg i 5. 6. og 7. 
klasse tirsdager kl 
12.30-15.00.
Menighetssenteret.
Datoer: se Hva 
skjer.
Kontaktperson 
Geir Bjørknes 
Grande Tlf 982 20 
357

BABYSANG
Sangstund for 
babyer og barn 
opp til 4 år og mor/far/foresatte. På Menighetssenteret 
torsdager kl 11-13
Kontaktperson: Geir Bjørknes Grande tlf 982 20 357

FAMILIEFREDAG
Et tilbud for alle familier i alle varianter og former. Sam-
ling ca en gang i måneden fredag ettermiddag kl 17. Først 
er det mat deretter kan du velge å synge i kor eller være 
med på annen aktivitet. Til slutt er det kaffi og kake.
Kontaktperson: Silje S. Olsbu Tlf 976 26 856

KOR GLA
Voksenkor åpent for alle- Øvelser mandager ca 2 ganger
i måneden fra 18.30 – 20. Kontaktperson: Solveig
Oveland. Tlf 918 73 542

NY KORSATSING FOR BARN OG UNGE: 
SOUL CHILDREN
Froland Pre Soul Children - 
for deg som går i 1 - 4. klasse. 
Øvinger på Menighetssenteret 
hver onsdag kl 17.30-18.15.
Froland Soul Children  - for 
deg som går i 5. – 10. klasse. Øvinger på Menighetssente-
ret hver onsdag kl 18.30 – 19.30.
Kontaktpersoner: 
Ingrid Smith Pedersen 936 76105
Geir Bjørknes Grande 982 20357

MISJONSMØTER/TORSDAGSMØTER:
Møter normalt 1. og 3. torsdag i  
hver mnd. med fokus på misjon.
arr. Misjonsorganisasjonene
Kontaktpersoner: 
Froland Misjonsssamband  
Turid Rasmussen tlf 908 25 932
Froland NMS:  
Torbjørn Oveland Tlf 481 12 345
Froland Normisjon:  
Arnfinn Landsverk Tlf  920 20 325

SENIORGRUPPA 
Mandagsturer ut okto-
ber og ny sesong etter 
påske Kontaktperson: 
Torjus Olsbu:  
370 38 342

INTERNASJO-
NAL KAFE 
Arrangerer bl.a. kafekvelder med informasjon fra ulike 
land. Kontaktperson: Arnfinn Landsverk. Tlf 920 20 325

SØNDAGSSKOLEN
I Froland er det søndagsskoler på 
Menighetssenteret, Hurv, Bøylestad 
og Kverve.  
På senteret er noen av datoene i tilknytning til Søndags-
skolemessa. Datoer: se Hva skjer.
Kontaktperson: Turid Rasmussen tlf 908 25 932

SØNDAGSMØTENE
Ettermiddagstid kl 17.30 på Menighetssenteret.
Opplegg for barna og enkel bevertning etter møtene.
Datoer: se Hva skjer.
Kontaktperson: Siri Dalsmo Berge Tlf 47 23 80 32

SØNDAGSSKOLEMESSE
Gudstjeneste på Menighetsenteret, ca en gang pr mnd.
Bibelundervisning for ulike aldersgrupper, bønnevandring
og nattverd. Se Gudstjenestelisa

PUSTEROMMET
Kapellet på Mjølhusmoen første mandag hver måned
kl 20.00 Enkle samlinger med skriftlesning og stillhet

BØNNEMØTE
Hver mandag kl 18 

SPRÅKKAFÉ
Hver tirsdag kl. 18 – 19.30
Kontaktperson: Marit Skutlaberg Tlf. 92 20 24 37
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I tråd med Ravn prest sin 
oppfordring om å søke Gud 
i naturen i sommer, tok jeg 
meg en sykkeltur fra Tresnes 
via Reiersølvannet til Næ-
visdal. Turen kan virkelig 
anbefales.

Like før Rugdelia fulgte jeg 
ikke nøye nok med på kartet. 

Dermed havnet jeg i et svært 
ulendt terreng, og jeg måtte 
nærmest ta sykkelen på ryggen 
før jeg igjen kom inn på ”den 
rette vei”, men da med flere små 
sår på bein og armer.
 
Men det som egentlig var en 
lei omvei, var likevel det som 
ga meg turens store opplevelse. 
Jeg ble nemlig sliten og satte 
meg ned i kanten av det flotte 
Reiersølvannet. Mens jeg satt 
der, oppdaget jeg det du ser 
på bildet her, nemlig en gammel stokk, halvt 
nedsunket. Ved første øyekast ikke særlig mye å se 
på, langt kommet i nedbrytningsprosessen som den 
var. Likevel  så utrolig flott da jeg tok meg tid til å 
studere den nærmere. Da så jeg nemlig detaljer i 
farger og mønster jeg ikke oppdaget med en gang.

Dette forteller meg 3 ting:
•  At det vi ser på som ”omveier” i livene våre også 

kan føre noe godt med seg.
•  At det vakre finnes ikke bare i det store og 

prangende, men også i det små.
• En skal ikke skue hunden på hårene.

Alle vil vi helst at livene våre skal ”gå på skinner”, 
det er bare å følge med på Facebook. Der er det det 
perfekte og det vellykkede som teller og som er 
idealet. Jeg legger selv ut mange naturbilder på FB, 
og det er ikke mange av dem som er tatt i regnvær, 
for å si det sånn.  Faren med dette er at vi fort kan 
skape et feil bilde av tilværelsen, noe som igjen kan 
føre mennesker ut i fortvilelse. Andre kan tenke at 
mitt liv bare består av solskinnsdager. Men sånn er 
det jo ikke. 
 

Livet består nemlig ikke bare 
av høye topper, men også av 
dype daler og omveier. «Det 
er omveiene, forsinkelsene og 
sidesporene som beriker ens 
liv», har forfatter Nils Kjær 
uttalt. Jeg har selv opplevd at 
mine ”omveier” også har ført 
noe godt med seg og faktisk 
har vært med på å endre meg 
som menneske. De har rett og 
slett gjort meg mer tilstede i 
eget og andres liv. Kanskje er 
det fordi at en i slike situasjoner 
må gi slipp på egen stolthet og 
på egen perfeksjonisme.  Jesu 
ord i 2. Kor. 12,9-10 sier noe om 
dette: ”Min nåde er nok for 
deg, for min kraft fullendes i 
skrøpelighet. For når jeg er svak, 
da er jeg sterk.” Rare greier og 
stikk i strid med all menneskelig 
fornuft. Men egen erfaring er 
også den at det er først når jeg 
ser og erkjenner egen svakhet 

og utilstrekkelighet, at jeg også innrømmer at jeg er 
avhengig av Gud, den allmektige.

To år som lærer i Balsfjord i Troms lærte meg for 
alvor å sette pris på skaperverket. Med Lyngsalpene 
og Dividalen nasjonalpark som nære naboer, var 
det ikke til å unngå å bli imponert av den storslåtte 
naturen. Faktisk hendte det at jeg tok fram mitt lille 
munnspill, satte meg ned og stemte i «O store Gud, 
når jeg i undring aner hva du har skapt i verden 
ved ditt ord.» For min tro sier at det må stå en Gud 
bak alt det skapte. Da jeg underviste i kristendom, 
tok jeg gjerne fram en enkel penn for elevene mine 
og stilte spørsmål om hvordan den var blitt til. Alle 
var enige om at den måtte være laget av noen. Den 
kunne jo ikke ha blitt til av seg selv. 
Hva da med universet eller oss mennesker? spurte 
jeg. Kan noe så komplisert ha blitt til av seg selv? Da 
ble det stille i klasserommet og tid for undring.

I de senere år har jeg fått mer og mer sansen for 
det store i det små. I naturen, men ikke bare der. 
I Bibelen er det faktisk de små barn, de svake og 
uskyldige som holdes fram som forbilder for oss. 
Ja, vi må alle bli som barn for å komme inn i Guds 
rike, sier Jesus. Helt motsatt av vanlig menneskelig 

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 Ivar Salvesen.

«Om å se det store i det små»

TANKER OM  
TRO – OG TVIL 

Ivar Salvesen
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tankegang. Hva er det så med barnet som gjør det 
til det største i Guds rike? Å bli som et barn er å 
innrømme at vi ikke klarer oss selv, vi er avhengige 
av andre – i dette tilfellet Gud selv.

Vi har så lett for å bedømme mennesker ut fra det 
ytre. Med andre ord; «vi skuer hunden på hårene». 
Petter uteligger på TV har gjort inntrykk på alle som 
har sett programmene hans. Han har vært med på 
å åpne øynene våre slik at vi har sett mennesket 
bak et ustelt ytre. Han har vist oss veien til et mer 
inkluderende samfunn.

Hvordan er det i Froland menighet, hvordan møter 
menigheten her mennesker som har gått en omvei 
eller to og som livet har påført noen sårmerker? 
Beholder man masken av vellykkethet på og gir 
inntrykk av at en lykkes med troen og livet? I så 

fall er det fare for å skape avstand til dem som 
trenger menigheten mest. Ja, faktisk risikerer en at 
mennesker trekker seg ut av menigheten når de får 
det vanskelig. For det er når mennesket er som mest 
sårbart, at det har behov for å bli sett. Det er ofte 
ikke så mye som skal til. Et smil eller noen vennlige 
ord kan ofte være nok for å skjønne at en forstår og 
har omsorg. Jeg vet at Froland menighet er velsignet 
med slike mennesker som ser, som stanser og som 
tar seg tid når det trengs. 

Jeg tror ikke vi skal være så redde for å vise vår 
utilstrekkelighet og sårbarhet. Vi er ikke så ulike 
vi mennesker, det viser seg når vi våger å åpne 
oss opp for andre. Det er da vi virkelig kommer 
hverandre nær som mennesker, når vi lar masken 
falle og er ærlige. Og – det er også da vi er nærmest 
oss selv og Gud.

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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Medarbeiderfest 
Søndag 5. november kl.17 på menighetssenteret

Velkommen til alle små og store medarbeidere i menigheten. Øysteins pep talk.  
Sang og musikk. Kaffe og kaker. Barneopplegg.

I ettertid har mange uttrykt bekymring over at Hanne Kroghs intelligente og 
kunnskapsrike forestilling skal gå i glemmeboken etter konsertene i Oslo kon-
serthus og Kilden konserthus i Kristiansand. «En så unik forestilling kan ikke 
fremføres så få ganger», var tilbakemeldingene til Bibelselskapet.

Bibelselskapet spurte derfor Hanne Krogh om hun kunne tenke seg å lage en 
turneversjon av festforestillingen, tilrettelagt for norske kirker og menigheter.

Og det ville hun svært gjerne! 

Og lørdag 17. mars 2018 kommer denne unike forestillingen til 
Froland menighetssenter!

Hanne Krogh har med seg unike Helene Bøksle, vår kanskje 
fremste klassiske tenor gjennom tidene, Thomas Ruud, og en av 
klodens få kvinnelige bass-stemmer, Marianne Antonsen Riise, 
lokale kor og et knippe av nasjonens fremste musikere.

Ideell julegave til 
den som har alt. 

Billettene legges ut 
om ikke lenge.

Festforestillingen

Bibelen  
Froland menighetssenter lørdag 17. mars 2018
Store ord ble brukt for å beskrive opplevelsene da festforestillingen Bibelen for mange ble det store 
høydepunktet i feiringen av Bibelselskapets 200 års jubileum i Norge. «En opplevelse for livet», 
«vår flotteste trosopplevelse på mange år», «vår fineste konsert noensinne», var omkvedet etter 
jubileumskonsertene.
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Menighetsbladet har kommet ut i 50 år, men 
denne gangen har vi plukket litt stoff som er 
40 år gammelt.

I 1977 kunne vi blant annet lese:

NY ALTERDUK
- Ved gudstjenesten 3. juli kunne vi innvie 
ny, vakker alterduk, som var en gave fra 
Bondekvinnelaget.  Duken som er sydd av Gundine 
Rønningen, er et syn verd.

***
HURV MISJONSFORENINGEN 75 ÅR:
Hurv misjonsforening ble stiftet i 1902 under 
navnet ”Hurv kvinneforening for Kinamisjonen”. 
Foreningen ble til etter at Ludvig Hope hadde hatt 
møter i kretsen. 
 Fire kvinner gikk i gang, og de skiftet om å 
være formenn. I 1919 gikk man over til å bli 
vanlig misjonsforening. I jubileumsåret 1977 var 
skolestyrer Olav Sørensen formann, og foreningen 
hadde da ca. 60 medlemmer.

***
FROLAND KIRKES HISTORIE var tema på en turist-
gudstjeneste med utendørs kirkekaffe, som ble 
holdt denne sommeren.
 Skolestyrer Olav Mjåvatten orienterte, og han 
fortalte blant annet at den kirken som sto i Froland 
på slutten av 1600-tallet var i svær miserabel stand. 
Og i 1704 bestemte myndighetene at den skulle 
rives, men først i 1718 kunne dagens kirke innvies. 
Den var ikke gjort helt ferdig, tårnet kom ikke før i 
1727.

***
Denne sommeren ble det holdt teltmøter ved 
Nidarhall. Tom Nicolaisen var hovedtaler. Han var 
bror til sogneprest Olav Nicolaisen, som også deltok 
på flere av møtene. Et evangeliseringsteam på 30 
ungdommer, ledet av John Bøylestad, var engasjert 
i opplegget. Arne Skjerkholt sto for møteledelse 

og praktisk organisering, og Knut Oveland var 
formann for aksjonskomiteen.

***
TRIST MELDING
I oktobernummeret kom budskapet om at 
pensjonert sogneprest Jens M Johannessen var 
død. Han døde mens han vikarierte i sitt gamle 
prestegjeld i Ballangen i Nord-Norge.
”Froland menighet vil i kjær erindring huske ham som 
den glade og frimodige Herrens tjener han var”, skrev 
Kåre N. Thomassen.

Menighetsbladet for 40 år siden

Olav Mjåvatten fortalte også om gapestokken, på 
turistgudstjenesten i 1977

Kontaktpersoner på Menighetssenteret:

Lederskapet (koordinering av arbeidet ved senteret):
Leder: Siri Dalsmo Berge  Tlf. 47 23 80 32
Barne- og ungdomsansv: Karin Fjærbu Tlf. 91 51 46 82
PR/kommunikasjonsansv: Per Ove Solheim Tlf. 90 83 94 70
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

Driftsstyret (Teknisk og økonomisk drift av huset) 
Leder: 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
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MENIGHETSBLADET

i Froland

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

10.desember: 2. søndag i advent 
kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

17.desember: 3.s. i advent:
Froland sykehjem kl.11.00: 
Gudstjeneste. Nattverd.
Menighetssenteret kl.17.00: Vi 
synger jula inn

24.desember: Julaften kl. 14.30 
og 16.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

25.desember: 1.juledag kl.12.00:
Froland kirke: 
Høytidsgudstjeneste. Offer

Mykland kyrkje
29.oktober: Bots- og bønnedag 
kl.11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer. 

24.desember: Julaften kl.15.00:
Gudstjeneste.

Froland kirke og  
Froland menighetssenter
1.oktober: 17.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
50-årskonfirmanter. Offer. 

8.oktober: 18.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

15.oktober: 19.s. i 
treenighetstiden kl.11.00:
Trefoldighetskirken: 
Prostigudstjeneste

Tirsdag 17.oktober: 
Sykehjemmet kl.11.30: 
Gudstjeneste. Nattverd. 

22.oktober: 20. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

5.november: Allehelgensdag 
kl.11.00: 
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

12.november: 23.s. i 
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

19.november: 24. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

26.november: Domssøndag 
kl.11.00:
Froland kirke: LysVåken-
gudstjeneste. Dåp. Offer. 

3.desember: 1. søndag i advent 
kl.11.00:
Vegårtun: Familiegudstjeneste i 
forbindelse med menighetsturen 
på Vegårtun. 
Salg av middag e. gudstj.


