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 19/1 Gunvald A. Øygarden, 72 år, (Bisettelse)
 15/3 Åsmund Nyestøl, 75 år

Mykland kyrkje, gravlagte

10/3 Hege Hasselberg og Kai Sveinungsen

Fra kirkebøkene

 7/1  Tilla Skjeggedal
 7/1  Emilio Andrés Gomez-Osmundsen
 18/2  William Grostøl Neset
 4/3  Solveig Ås Orerød 
 4/3  Eva Kristine Woie
 18/3  Synnøve Johansen Thorsrud

Froland kirke, døpte

Froland kirke, gravlagte

 12/12 Tallak Tveit, 66 år
 20/12 Hans Kjempekjenn, 95 år (Misjonskirka)

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

28/12 Ingvald Knutsen, 77 år, (Bisettelse)
29/12 Anne Knutsen, 86 år
16/1  Grethe Thorsen, 67 år
23/2  Reidar M. Mikkelsen, 87 år, (Urnenedsettelse)
23/2  Øyvind Inge Andersen, 66 år
26/2  Bjørnar Nordheim Mjølhus, 24 år    
  (Misjonskirka)
 27/2 Svein Werner Songe, 70 år
 1/3 Solveig Lund, 84 år, (Bisettelse)
 2/3 Åse Linnea Rønningen, 87 år
 8/3 Astrid Danielsen, 92 år (Bisettelse)
 14/3 Olav Ingvald Røysland, 93 år
 20/3 Arne Halvorsen, 86 år

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

FRELSESVERKET
Det er mange slags verk. Kunstverk, Jernverk, Frolands Verk, Eidsvolds Verk. 
Ordet har med virke å gjøre. Et arbeid. Noe som skal utarbeides. Noe som skal 
virkeliggjøres. Få godt jern ut av malmen. Få skjønnhet ut av marmorblokka. 
Bak alle verk står det arbeidere eller kunstnere. Med virketrang. Som setter sin 
ære i sine storverk.

Vi går mot påske. Vi skal feire Frel-
sesverkets fullendelse. Det som 

Jesus forberedte seg på bl.a. gjennom 
sin 40-dagers faste og ved å utsette 
seg for djevelens fristelser i ørkenen. 
 Hva slags Verk er dette?
Salmedikteren og Agderbiskopen 
Bernt Støylen fant flere gamle bal-
lader fra tysk middelalderdiktning 
som han oversatte til norsk. Den mest 
kjente er nok «Eg veit i himmerik ei 
borg» Men han har også ei bibelsk 
vise som beskriver frelsesverket gjen-
nom en vekselssang mellom Maria og 
Jesus. Der «tar han på seg» det store 
frelsesarbeidet, «den heilage veka». 
Fra Palmesøndag til Påskeaften får 
hver dag sin betydning, men langfre-
dagen er så tung og mørk at da svarer 
Jesus mor si at «gjev langfredag vart 
løynd for deg». I gammal tid var det 
her i landet tradisjon for å gjøre noe 
ekstra hardt og skittent arbeid på 
Langfredag. Som en solidaritetshand-
ling i takknemlighet for frelsesverket. 
 
1 Då Jesu frå mor si skule gå, / den 
heilage veka taka på, / då fekk Maria 
slik hjartesut, / so sorgfull ho spurde 
son sin ut.
2 (I)Å son min, du kjære Jesus min, / 
kva vert du den heilage sundag din?

(II)Um sundag eg konge vera må, / dei 
klede og palmer for meg skal strå.
3 (I)Å son min, du kjære Jesus min, / 
kva vert du den heilage måndag din?
(II)Um måndag er eg ein ferdamann / 
som ingenstad heimvist* finna kan.
4 (I)Å son min, du kjære Jesus min, / 
kva vert du den heilage tysdag din?
(II)Um tysdag er eg profet og spår / 
kor himmel og jord dei under går.
5 (I)Å son min, du kjære Jesus min, / 
kva vert du den heilage onsdag din?

(II)Um onsdag eg ringt og lite gjeld, / 
for tretti sylvpengar vert eg seld.
6 (I)Å son min, du kjære Jesus min, / 
kva vert du den heilage torsdag din?
(II)Um torsdag er eg på nattverdbord / 
eit offerlam for den heile jord.
7 (I)Å son min, du kjære Jesus min, / 
kva vert du den heilage fredag din?
(II)Å mor, å du mor, så kjær for meg, / 
å gjev langfredag vart løynd for deg!
8 (I)Å son min, du kjære Jesus min, / 
kva vert du den heilage laurdag din?
(II)Um laurdag eg eit kveitekorn er, / 
som atter sitt liv i jordi fær.

Slike bibelviser repeterte kristen-
domskunnskapen gjennom at de ble 
sunget inn i barnesinnene. Og samti-
dig lærte ungene ukedagene!
Men fremfor alt lærte de generasjo-
nene «hva vår frelse kostet har». Disse 
sangene prentet inn i folket hvem 
som er «frelsens høvding» , og de lærte 
oss hvordan Guds frelsesplan har 
utfoldet seg helt siden før verdens 
skapelse. Og Guds Ord forteller oss 
hvordan frelsesverket nådde sin full-
endelse i Jerusalem, i påsken år 33 . 
Når evangeliet om Jesus forkynnes 
blir dette verket til frelse også for oss. 
Når vi tar det  i mot, i tro. Og takker 
for at dette storverk er gjort for oss, av 
Gud. Ved Jesus Messias. Gitt til hver 
enkelt en av oss. For tid og evighet.
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Grethe er fra Rise og Rodrigo fra Chile, men nå er de 
frolendinger, sammen med to viltre guttunger.

AV SALVE HAUGAAS

Møttes i Chile – havnet i 
Froland

Grete og Rodrigo 
møttes i villmarka 
i Chile, - nå nyter 

de aktivt familieliv i 
Ovelandsheia sammen 
med Alfred Mateo og 

Emilio Andres.

Vi møter familien Gomez Os-
mundsen  i Ovelandsheia, der 

de for tre år siden fant huset og 
utsikten de drømte om, etter å ha 
sett seg om flere steder.  Konklusjo-
nen deres var, og blir, at Froland og 
«Utsida» er best!
 -Vi har gode venner i Froland, 
og jeg har familie her – ikke minst 
bestemor Åsta på Sanden, fortel-
ler Grethe. De hadde også andre 
momenter på «poeng-lista» da de 
vurderte huskjøp i tre forskjellig 
kommuner.
 - Det gode miljøet på Menighets-
senteret var en viktig grunn til at vi 
flyttet hit, sammen med nærhet til 
naturen, for vi liker godt å komme 
oss ut i skog og mark, fortsetter 
Grethe (32) – og Rodrigo (36) er 

helt enig. De to er i det hele tatt vel-
dig enige, ikke minst om at det var 
et lykketreff  da de møttes. Grethe 
dro i 2010 til Chile for å lære spansk 
i åtte måneder, og den aktive jenta 
meldte seg også på et helgekurs i 
friluftsliv. Og der, i de chilenske fjell, 
traff hun en blid og positiv instruk-
tør.  I dag er han lærer på Myra 
skole.  
 
SPANSK FOR STORE OG SMÅ
Grethe har stadig bruk for spansken 
hun lærte, og ikke minst har den 
blitt frisket opp de siste ukene, for 
svigerforeldre og svigerinner har 
vært på besøk. Det var stort at den 
sosiale baker-familien fra Chile fikk 
være med i dåpen til Emilo Andres 
(10 måneder) i Froland kirke tidlig 

i januar. Det passet godt at huset 
på Utsida nettopp var «forstørret», 
med nyinnredet loftsetasje.  Og hele 
familien gleder seg over at storebror 
Allfred Mateo (2) nå snakker nesten 
like godt spansk som norsk.

BEGGE HAR DRØMMEJOBB
Rodrigo er glad for at han kunne 
fortsette som lærer da han flyttet 
til Norge. Han var så heldig å få 
hele lærerutdanningen sin fra Chile 
godkjent av norske myndigheter,  av 
NOKUT, og vikarjobbing på Myra 
skole ble til fast stilling. Her under-
viser han særlig i gymnastikk og 
musikk, to fag han alltid har vært 
engasjert i.
 Grethe er utdannet vernepleier, 
et yrke hun stortrives med. Det er 
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>>

fint å arbeide med mennesker med 
«ulike behov». Når hun ikke har 
fødselspermisjon, som nå, jobber 
Grethe på Asdal  Ressurssenter, 
med barn som har autisme og sam-
mensatte lærevansker. 
 -Det er en jobb jeg er svært glad 
i, og vi har et flott miljø, forteller 
Grethe. Hun liker å være aktiv også 
i fritiden, og for eksempel være med 
dametrim på Kringla. Å ha mam-
mapermisjon, som nå, gir nyttig 
fritid. Nylig satt Grethe  i komiteen 
som arrangerte stor møtehelg på 
Menighetssenteret, og ellers er 
de med i et stort og  blomstrende 
«familiearbeid». Dessuten er ba-
bysang et populært tilbud.  Hun er 
også søndagsskolelærer - og med 
i  diakoniutvalget  i Froland Me-
nighet. Grethe rekker dessuten å 
være instruktør på treningssenteret 
«Stamina» i Grimstad.

MYE Å LÆRE AV DE ELDRE
Det aktive ekteparet liker å ha kon-
takt med folk i alle aldersgrupper. 
De er begge enige om at det er mye 
å lære av eldre mennesker. 
 -Men det er lett å flokke seg med 
jevnaldrende?
 -Ja, for eksempel i bibelgrupper. 
Det hadde  vært spennende også 
med  grupper der folk er forskjellige 
både i alder og interesser. 
 - Rodrigo, er det stor forskjell på 
kirkelivet i Chile og i Froland?
 - Ja, jeg er vokst opp med katolsk 

kirke og var lærer på katolsk skole. 
Da hørte det med at jeg skulle 
spille gitar til sangene på søndagens 
gudstjenester. Og som lærer måtte 
vi ta med klassen til søndagsmesse 
en gang i måneden, også da spilte 
jeg gitar til sangene. Jeg opplever at 
det kristne budskapet som forkyn-
nes er det samme, selv om formene 
er ulike. Samtidig er jeg imponert 
over tilbudet til barn og ungdom  i 
Froland, opplegget er mer tilpas-
set de unge enn jeg var vant med i 
Chile.

LIKER SEG PÅ KJØKKENET
Rodrigo legger til at han kommer 
fra «en liten by – litt større enn 
Arendal», som ligger en times kjø-
ring fra hovedstaden – og et stykke 

innover i landet. Her vokste han 
opp som sønn til bakeren. 
 -Og da er han vel flink til både 
baking og kjøkkenstell, Grethe?
 -Det er han. Og da han fikk ei 
jerngryte av meg til jul, ble han 
veldig fornøyd. Det er han som er 
flinkest av oss på kjøkkenet.
 - Ja, i den gryta kan jeg også steke 
brød, kommer det kjapt fra ekte-
mannen.
 Rodrigo  har etterhvert begynt å 
like norsk grovbrød, men favoritten 
er fortsatt chilensk surdeigbrød. Det 
savner han, for surdeig er man-
gelvare her. Han liker også å bake 
kake, særlig kokosmakroner.

LOV Å ROSE HVERANDRE
Rodrigo og gitaren hører sammen. 
Den har han ofte med seg på Me-
nighetssenteret, og han er en flink 
gitarist – som spiller med smil og 
glimt i øyet. 
 -Hva er forresten din kjære 
Grethe flinkest til?  
 – Hun er sporty, positiv, omsorgs-
full, hun er flink med unger. Ja, 
det er veldig mye positivt å si om 
henne.  
 Grethe roser til gjengjeld Rodrigo 
for at han aldri er redd for prøve nye 
ting. Derfor tok han også sjansen 
på å la kjærligheten styre og dra til 
Norge, uten å kunne verken engelsk 
eller norsk. Den unge chileneren 
fikk oppholdstillatelse for å studere 
norsk i ett år, og han lærte raskt 
både språk og kultur. 

Rodrigo kommer fra en matglad bakerfamilie, og han satte ekstra stor pris på 
jerngryta han fikk til jul av sin kjære Grethe.

I vinter kom Rodrigos foreldre og søstre på et langt og godt besøk, og de ble 
med på dåpen til Emilio Andres. Her er familien samlet like før hjemreisen. Til 
jul møtes de igjen i Chile.
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KONFIRMANT-VERTER
I høst ble familien spurt om å være 
vertskap for en konfirmantgruppe. 
Ungdommene har vært både åpne 
og pratsomme – og spist mye 
kringle. At de får besøke en folkelig 
Frolands-familie flere kvelder, for 
samtale om kristen tro, er en viktig 
del av konfirmasjons-opplegget. 
Grethe og Rodrigo var spente på 
hvordan disse  kveldene ville arte 
seg, men det har vært lette og trive-

lige samlinger. Og det blir gode 
relasjoner, det merkes når man 
treffe ungdommene igjen i andre 
sammenhenger.

HELNORSK SKIGLEDE
-Hvor går ferieturen i år? Til et 
spansktalende land?
 - Nei, vi drar til Holmenkollen i 
mars, for å se 5-mila, bare Grethe 
og jeg på kjærlighetsferie, røper 
Rodrigo.  Han synes langrenn er 

spennende, men liker slalåm og 
utfor enda bedre – og er stolt av at 
norske alpinister drar til hjemlandet 
hans om sommeren, for å trene i 
fjellene der. 
 Og like før jul tar familien fly til 
Chile, selv om det blir en lang tur 
med to viltre krabater. Storfamilien 
er veldig viktig – både i Chile og i 
Norge, også det er de enige om.
 

Gleden er gjensidig når konfirmantgruppa kommer på besøk. Ungdommene i sofaen heter, f.v.: Alexander Haugen, 
Eivind Aakhus Omnes, Sigurd Skomedal Bavljuk, Sondre Østebøvik, Sigrid Mykland Haugås og Karoline Usterud.  
Alle unntatt Sigurd bor i Mykland. Etter en runde med Ludo, kom biblene fram, og det ble en god samtale. Senere kom 
Rodrigos kake på bordet.

Noe for deg? Ta kontakt med kateket Øystein Vaaje 959 25 487 oystein.vaaje@agderkirken.no  
eller Diakon Else Marie Treldal 489 94 436 else.marie.treldal@agderkirken.no  

LIVSNÆRE GRUPPER
I 2011 startet Froland menighet med noe vi 

kaller livsnære grupper. Dette er grupper som 
kommer sammen regelmessig og prater om 
livet, tvil og tro. For mange er disse gruppene 
verdifulle. I et lite fortrolig fellesskap, med sterkt 
fokus på taushetsplikt, våger de å snakke om 
gode og vanskelige ting i livet. Opplevelsen av 
å stå i et fellesskap hvor alle kan kjenne seg 
likeverdige er noe mange trekker frem som det 
fineste.  
 Gruppene er ulike akkurat som vi er ulike. 
Hver gruppe består av 5 -10 personer. 
Gruppene er åpne for nye medlemmer hele 
tiden. Når gruppa består av 10 personer, deles 
den i to, celledelingsprinsippet.  Slik utvides 
gruppene og der er alltid plass til en til. Uansett 
hva du tror og tenker er det plass til deg! 
 Noen grupper har mest fokus på tema rundt 

tro og tvil, mens andre dveler mer med 
livets mange fasetter.  I dag har vi syv 
registrerte grupper. fem damegrupper og to 
mannfolkgrupper.  
 Vi ser for oss å starte ulike typer grupper. 
Noen for ungdom, noen mer basert rundt en 
felles aktivitet som for eksempel trening eller 
jakt og fiske, grupper som går på tvers av 
generasjoner, grupper for par eller grupper 
for de som er hjemme på dagtid.
 Nettopp i slike små fellesskap skal du få 
lov å være deg selv, med din tro og med 
din tvil eller mangel på tro. Her er dine 
spørsmål og ditt liv viktig. 
 Rammen for samlingene der vi foruten å 
dele fra hverdagen også har et ord, tema, 
en case vi snakker om og litt bønn. Hvor 
vekten legges er ulikt for gruppene. I slike 
grupper er det store muligheter for få venner 
som du blir glad i og som bryr seg om deg!
 Øystein
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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

Årsrapport 2017 for Froland menighet

NØKKELTALL
Det ble døpt 37 personer, og det var 48 som ble konfirmert i 
2017. 22 personer meldte seg ut.   

ANSATTE
Staben har i 2017 bestått av sokneprest Ravn Karsrud, kate-
ket Øystein Vaaje, 
trosopplærer/barne og ungdomsarbeider Geir Bjørknes 
Grande, kirketjener/sekretær/diakon Else Marie Treldal, or-
ganist Ingrid Smith Pedersen, kirkeverge Karl Otto Bråthen. 
Hanne Omdal startet i juli i en 20% stilling som ungdoms-
arbeider og Daina Pedersen er en god medarbeider som 
kirketjenervikar.

MENIGHETSRÅDET
Det har vært avholdt 8 møter og behandlet 34 saker. 
Menighetsrådets medlemmer har i mange år også hatt den 
viktige rollen som kirkeverter i gudstjenestene.  

FELLESRÅDSUTVALGET
Det har vært avholdt 2 møter og behandlet 10 saker.
Fellesrådsutvalget består av 3 medlemmer fra menighetsrå-
det, en kommunal representant, sokneprest og kirkeverge.

GUDSTJENESTEARBEIDET 
Det har vært avholdt 62 gudstjenester totalt i soknet. Totalt 
antall deltakere er 7788. 
Besøkssnittet i 2017 er stabilt fra året før med 126 deltakere.

NAMU
Namu (Naturlig menighetsutvikling) er et verktøy Froland 
Menighetsråd har brukt siden 2009. 
I 2017 har Namu hatt en pause, men vil fortsette arbeidet 
med fokuset på utvikling av «Inspirerende gudstjenester» 
senere. 

MISJON
I 2017 har Froland menighet og menighetssenter forpliktet 
seg på et nytt misjonsprosjekt som skal støtte Normisjons 
arbeid på Cuba. 
Froland menighet er fortsatt appellmenighet gjennom Ste-

fanusalliansen hvor vi konkret er med i appellaksjoner om 
hjelp og støtte til forfulgte mennesker i flere land.
Den årlige landsomfattende Fasteaksjonen med konfirman-
tene i spissen innbrakte kr.60.233,- til Kirkens Nødhjelps 
arbeid for å skaffe rent vann i utsatte land med store klima-
endringer.        
 
DIAKONI
Besøkstjenesten 
Menigheten har fortsatt en godt fungerende besøkstjeneste, 
med 16 besøksvenner. Av disse var det 14 som var i aktiv 
besøkstjeneste. Menighetssekretæren fungerer som kon-
taktperson for både de som melder seg til denne diakonale 
tjenesten og for dem som melder behov for besøk.   
Har du tid og lyst til å være med på denne diakonale siden 
av menighetsarbeidet så ta kontakt med menighetssekretæ-
ren.

>>

Diakoniutvalget 2017. Foran: Marit Skutlaberg og Ardis 
Dalsmo. Bak: Arnfinn Landsverk og Else Marie Treldal.
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PUSTEROMMET
Det er gledelig å kunne melde om gode pusterom også i år i 
Mjølhusmoen kapell. 
Pusteromtimen inneholder bl.a. lystenning for det vi selv har 
på hjertet, lesing av en bibeltekst/refleksjonstekst og stillhet 
mens rolig musikk blir spilt i bakgrunnen.
Fortsatt velkommen til Mjølhusmoen kapell hver første man-
dag i mnd. kl. 20 for enhver som kjenner behov for en kravløs, 
stille time i hverdagens mange gjøremål. 

SPRÅKKAFÉ 
Hver onsdag kl. 18:00 er det språkkafe på Menighetssenteret
Dette er i hovedsak en språktreningsarena for de som bor i 
Froland og trenger en plass i å øve seg på norsk. Det er i tillegg 
en fin plass og få nye venner. Her møtes 20 -30 personer hver 
uke. Noen har bodd i Froland i over 60 år og andre i kun kort 
tid. 
I tillegg til å snakke norsk så spiller vi ulike spill, gjør litt lekser, 
hekler/strikker o.s.v.
Kvelden rammes inn av enkel servering. En svært hyggelig 
plass å treffes.

TROSOPPLÆRINGSPLANEN 
Menigheten har fulgt opp den omfattende trosopplærings-
plan også i 2017. Dvs. at et barn som følger våre tiltak fra de er 
født til de er myndige vil få 383 timer trosopplæring i Froland. 
Utfordringen er å omsette gode planer til tiltak som er med på 
å realisere visjonen vår som er «Gi alle døpte en trygg tro på 
Jesus». Trosopplæringsplanen kan lastes ned fra hjemmesiden: 
www.froland.kirken.no 

SAMARBEID MELLOM KIRKE OG SKOLE/BARNEHAGE
Også i 2017 har det vært gjennomført gode samarbeidspro-
sjekter i henhold til nedfelte planer mellom menighetene og 
skolene våre.  Vi er takknemlige for det gode samarbeidet vi får 
ha med skoler og barnehager i kommunen vår.

BARN OG UNGDOM
Aktivitetene er stort sett på menighetssenteret:
Babysang primært 0-4 år, torsdager.
Søndagskoler Fire steder i bygda vår
Mandagsklubben 1.-4. kl. En mandag i måneden.
Etter skoletid 5.-7. kl. Annenhver uke
Stikk innom 8.-10.kl.  Annenhver uke
Det er også flere avgrensede tiltak som:

Dåpssamlinger for 1 og 2-åringene
Gudstjenester med utdeling av bøker for 3,4 og 5-åringene
Tårnagenthelg for 8-åringene i kirka
Lys Våken for 11-åringene i kirka
Camp Brokke for 13–15-åringene 
Unge Kristnes lørdagsarrangementer, sommertur og ski-
weekend
KRIK 13 år og oppover, samling i Mjølhushallen hver onsdag 
kl. 19.30 - 20.30

KONFIRMANTENE
Det var 48 konfirmanter i Froland menighet våren 2017. To av 
disse ble konfirmert i Mykland. 
Gruppeundervisning annenhver uke, deltaking i gudstjenester 
og Unge Kristne er fortsatt hovedinnholdet i konfirmantforbe-
redelsen. 
Konfirmantene har også gruppesamlinger i private hjem i 
bygda som fungerer svært godt. 
Den årlige konfirmantturen til Evje er blitt en svært populær 
tradisjon. 
Høsten 2017 ble et nytt kull med til sammen 42 konfirmanter 
innskrevet. Seks av disse skal konfirmeres i Mykland 

UNGE KRISTNE (UK)
I 2017 har UK fortsatt med Stikk Innom annenhver onsdag, 1-2 
lørdager pr mnd, samt Skiweekend og Sommertur.
Vi har hatt et godt år, med mye spennende på programmet. 
Når det gjelder oppmøte har det på Stikk Innom variert fra 
10-30 personer, 
På lørdagene har det vært fra 50-185 på det meste. Skiweekend 
og sommerturen hadde henholdsvis 50 og 80 deltakere.

LIVSNÆRE GRUPPER
Flere livsnære grupper som møtes i hjemmene og betyr mye 
for mange. 

FROLAND MENIGHETSSENTER
Feiret sitt 10-årsjubileum i juni

KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET 2017
Musikk i gudstjenestene
Froland kirke 
Vi bruker hovedsakelig den nye liturgien som ble innført i 2011. 
Ofte medvirker det forsangere på gudstjenestene, og dette er 
til god støtte for både organist og menighet. Ulike musikere og 
solister har også deltatt. 

Fra en  
skolegudstjeneste 

julen 2017.

Menighets-
senterets 10-års 

jubileum.
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Mykland kirke
Her brukes som regel den gamle liturgien på nynorsk. På 
familie- og skolegudstjenester bruker vi den nye liturgien 
som i Froland kirke. 

Menighetssenteret
Både på søndagsskolemesser og andre gudstjenester har 
mange musikere vært innom, i tillegg til at vi har forsan-
gerteam som er fast med på alle arrangementer på senteret. 
Ofte er vi fullt band, og i tillegg er det alltid teknikere på lyd 
og data. Dette fungerer fint, og involverte gjør en glimrende 
jobb!

Kor
Froland barnekor
Våren 2017 hadde Geir og Ingrid barnekor for 1.- 4. klasse på 
Froland skole. Der var det ca. 15 barn med. Dette ble avsluttet 
i juni med planer om å starte opp Soul Children fra august.

Froland Soul Children 
Høsten 2017 startet vi opp med Soul Children. 35 barn er 
med her, fordelt på to kor: Pre-Soul Children (1.-4. klasse) 
og Soul Children (5.-7.klasse). Vi var så heldige å få med oss 
Kristin Ljosland som dirigent, og i tillegg er Geir og Ingrid 
med som ledere og musikere. Soul Children øver på me-
nighetssenteret på onsdager og har hatt flere opptredener i 
løpet av høsten, blant annet på gudstjenester, på kulturhuset 
i Arendal og på Syng jula inn. 

Forsangerteam
Forsangerteam øver annenhver onsdag og deltar på gudstje-
nester og andre arrangementer på menighetssenteret. Her 
har det vært innom rundt 25 personer. 

Konserter
• 19.mai: Bedehusfestivalen på menighetssenteret. Flere 
aktører.
• 10.juni: Menighetssenterets jubileumskonsert med 
Garness-søstrene
• 14.juni: Avslutningskonsert for Froland barnekor. Menig-
hetssenteret. 
• 23. september: Konsert med Martin Wikstøl i forbindelse 
med festivalhelga.
• 14. desember: Kor Gla i Mykland kirke.
• 17. desember: Vi synger jula inn på menighetssenteret. 
Julekonsert med lokale aktører.

ARRANGEMENTER
Menighetsturen på Vegårtun i desember.
Møtehelg Menighetssenteret i januar.
Festivalhelg Menighetssenteret på høsten.
Juletrefest 6. januar -18

ØKONOMI
Årsregnskap Froland menighetsråd 2017

Inntekter
Frivillig klokkertjeneste Froland/Mykland 
til inntekt for ungdomsarbeider     50.000,-
Offer til menighetsarbeidet Froland/Mykland   93.715,-
Offer til andre organisasjoner Froland/Mykland 141.926,-
Menighetsbladet gaver/annonsering     
51.450,-
Innsamlet til misjonsprosjektet     30.548,-
Sum      367.639,-

Utgifter
Offer sendt til andre organisasjoner  140.200,-
Div. kostnader          8.464,-
Kurs/opplæring         3.886,-
Husleie menighetssenteret     10.000,-
Støtte ungdomsarbeiderstillingen     80.000,-
Menighetsbladet       71.800,-
Videresendt misjonsprosjektet     30.548,-
Avsatt bundet fond      22.741,-
Sum      367.639,-

Menigheten: Offergavene totalt i 2017 i forhold til 2016 er 
omtrent det samme.  
Fellesrådet har fortsatt et godt samarbeid med kommunen!
Det største samarbeidsprosjektet med kommunen i 2017 er 
fortsatt utvidelsen av Froland kirkegård som ventes ferdigstilt 
i 2018. 
På regnskapssida har også fellesrådet gjennom mange år 
godt samarbeid og god hjelp fra ekspertisen i kommunens 
økonomiavd. Det har vært ekstra viktig nå i 2017 da nye 
regnskapssystemer skulle etableres.  
Menighetsbladet kom ut med fire nummer i 2017. 
Takk til alle som bidrar med gaver, godt stoff til bladet og alle 
frivillige som distribuerer bladet i alle postkassene i kommu-
nen. 

Fra en  
UK-kveld.

Froland  
SoulChildren.

Forsangere.
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Møtehelg i omsorgens tegn
Av. Salve Haugaas 

Gode musikere og sangere fikk taket til, nesten, å løfte seg. Dette bildet er fra 
lørdagskvelden, med kjente fjes fra Froland. Kvelden før var Grimstad sterkt representert. 

Rebekah Helmersen, t.h., fortalte 
åpenhjertig om en tøff ungdomstid. 
Her blir hun presentert av Siri Dalsmo, 
leder for virksomheten på Senteret.

Lørdagskveld på Menighetssenteret. Det går unna på pizzaen 
når tøffe, sultne karer stikker innom.

Møteuka siste helg i januar er blitt 
en tradisjon. Bildet er fra søndagens 
formiddagsmøte. Da var det også 

søndagsskole og sang av Soul 
Children.

Hvordan forklare mottoet: «Elsket hele veien hjem»?

Den utfordringen tok både talere og sangere på møtehelga på 
Menighetssenteret i slutten av januar. Og fra fredag kveld til 

søndag formiddag var gjennomgangstonen at Jesus lever og vil 
være med i alle slags dager, og at Gud kjenner oss og tar i mot 
oss slik vi er, ikke slik vi burde være.

Pål Helmersen og hans datter Rebekah talte – og fortalte – om 
sine liv,  med tøffe perioder, før Jesus løftet dem opp på trygg 
grunn. Budskapet var allikevel ikke forventninger om et sorgløst 
liv, men om å kunne be om hjelp når det røyner på og være 
trygg midt i vanskelighetene.

Helgen var ellers preget av gode og engasjerte sangere og 
musikere, og ikke minst gledet Soul Children en stor forsamling 
med sin friske sang på søndagens formiddagsmøte. De strålende 
barna høstet stormende applaus.
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Gjør deg klar til en storslått 16. mai 
happening i Froland!!
For deg som går i 7. klasse og oppover! 
Tradisjon tro så arrangerer Den Norske kirke sine 
menigheter i Arendal og Froland sammen med 
Froland Misjonskirke felles ungdomskveld på 
Menighetssenteret i Froland onsdag 16. mai kl 
19-23.

ÅRETS HOVEDATTRAKSJON:
Beatboxer Jon Bergh fra Jessheim kommer på 
besøk og skal ha et forrykende show for oss. Jon 
er en av landets beste beatboxer. Dette er virkelig 
verdt å få med seg. 

ØVRIG PROGRAM:
Kickoff inne kl 19 og etter det blir det masse gøye 
aktiviteter både ute og inne som bruskasseklatring, 
rodeookse, sumobryting, tråbilrace, 
svampkastinging, stafett og masse annet gøy! Det 
blir også grilling av hamburgere og pølser, og 
det er helt gratis! I tillegg blir det salg av brus og 
godteri i kiosken.
Senere på kvelden blir det sceneprogram med 
lovsang, kor, andakt og altså show med Jon Bergh. 
Vi har med et supert lovsangsteam og Appell Ten-
sing fra Barbu er også med. 

Hold av kvelden, avtal med venner og kom på en 
storslått kveld på Menighetssenteret.

Sett av kvelden 
søndag 3.juni.
Kom til Froland menighetssenter og 
hør Levi Geir Eidhamar undervise 
om islam.
Levi Geir Eidhamar er en norsk luthersk teolog.
Han er førstelektor ved Universitetet i 
Agder og underviser på ulike nivåer innen 
allmennlærerutdanningen
på instituttet for religion, filosofi og historie.
Han har skrevet mange bøker og har stor 
kunnskap om islam.

Ungdomshappening 
16. mai

Konfirmasjonsdatoer  
2019-21 

2019: Froland: 26. og 30.mai  
(Kr.himmelfartsdag)
Mykland: 2.juni

2020: Froland: 24. og 31.mai
Mykland: 7.juni

2021: Froland: 23. og 30.mai
Mykland: 6.juni
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I Menighetsbladet for 35 år siden
Denne gang har vi sakset fra menighets-
blader fra 1983.

MARIT TEGNET I MANGE ÅR
I et intervju med Marit Homstøl, som laget fine teg-
ninger for Menighetsbladet i en årrekke, blir hun 
spurt om det er vanskelig å finne på nye motiver:
- Nei, særlig synes jeg Bibelen er utømmelig når 
det gjelder stoff og fortellinger som kan illustreres. 
Og når ideen er der, er det bare å risse opp. Det går 
fort, men finpussingen tar lengre tid.
Marit forteller at hun alltid har likt å tegne.  –Jeg 
har gått med papir og blyant siden jeg var en neve 
stor.  Og hun legger til at det var læreren til datte-
ren  deres, Gunnar Ravnåsen, som spurte om hun 
ville tegne til Menighetsbladet.
 
PRESTEN HADDE MYE Å GJØRE
Årsstatistikken for 1982 kunne trygt brukes for  å 
understreke behovet for en menighetssekretær som 
kunne avlaste presten .
Sogneprest Olav Nicolaisen  hadde året før hatt  67 
gudstjenester,  bidratt på 139 møter, foretatt 282 besøk 
på sykehus og hjemme. Det hadde vært 19 vigsler og 45 
begravelser.  I tillegg hadde presten hatt 90 timer med 
konfirmantundervisning. 

LETTERE FOR RULLESTOLBRUKERE
«Arbeidet med handikapp-inngangen i Froland kirke 
er fullført. Det er nå en enkel sak å ta seg inn i kirken 
med rullestol, etter at gulvet i våpenhuset er hevet, slik 
at det er i høyde med golvet inne i selve kirken.»

MANGE MED I UNGE KRISTNE
En overskrift lyder: «Kari Olsbu og Eva Hansen til rors 
i Unge Kristne.»  

Det skrives bl.a.:  « Unge Kristne har nå stor glede av 
Ungdomssenteret, hvor man er samlet til ulike arran-
gementer som for eks. «Stikk Innom», bibelgrupper, 
sangøvelser  osv. Bønnemøtene fortsetter tradisjonen 
tro, hver mandag i kirken.» 
Det er 89 ungdommer på medlemslisten. De er fordelt 
på fire grupper som ledes av Torunn Øybekk, Jan Wil-
helm Kvitstein,  Solveig Oveland og Marit Fjærbu.

EN UTFORDRING FRA PRESTEN
Under overskriften «Søndag er kirkedag» kommer sog-
neprest Nicolaisen med en utfordring: «Hvis kristen-
folket slutter fullt opp om gudstjenesten, ville det være 
et mektig vitnesbyrd om begeistring og takk til Ham vi 
tror på. Et vitnesbyrd uten ord. »(….) «Kristenfolk! La 
oss gjøre en god forandring. Søndagen må bli kirkedag 
for oss alle. Velkommen!»

Marit Homstøl tegnet mange forsider og barnesider for Menighets-
bladet. Her er hun fotografert med blyant, papir og kaffe ved kjøk-
kenbordet sitt.

AV SALVE HAUGAAS

Nytt fra Menighetssenteret  Kontaktpersoner på Menighetssenteret:

På årsmøtet 5.mars kunne en fastslå at  gjelden nå 
er mer enn halvert etter 11. års drift.

Fjoråret viste noe nedgang i givertjenesten, men dette 
satses det på å snu i det kommende året.
 Øyvind Helsør har gjort stor innsats i flere år som 
leder av driftsstyret og har takket ja til å sitte i styret 
fortsatt.  Torgeir Oveland og Åvald Bakken ble valgt 
som nye til driftsstyret for neste 2-års periode. De 
øvrige som det kommende året skal ta seg av husets 
drift og økonomi er Hanne Omdal, Torunn Vaaje, 
Jørgen Tresnes, Harald Landa , Morten Stømne og 
Tom Andersen.
 De som går ut,  Trond Reinum, Ellen Ottersland 

og Frode Sørensen ble takket med blomster og 
applaus. Aasulv Lyngroth fikk dessuten spesiell 
heder for sin uvurderlige innsats gjennom ledelse av 
seniordugnaden.
 Samme kveld var det godt frammøte til 
representantskapsmøte for den felles organiseringen 
av virksomheten på senteret. Siri Dalsmo Berge har 
hatt ansvaret i ledergruppa helt fra denne ordningen 
kom i gang  og ble nå avløst av Hermund Alne.  Se 
oversikten til høyre for den øvrige sammensetningen 
av lederskapet. 
 I årsrapporten var det spesiell omtale  av de  
mange tilbudene til barn og unge. Det er gledelig stor 
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Hun fester den hvite perleøredob-
ben i venstre øre, ser seg i spei-

let , konstaterer at den sitter ørlite 
lavere enn den høyre. «Ja, ja.» tenker 
hun, «peanuts».
Tar på seg hvit bluse, fullstendig idi-
otisk, rekker ikke skifte. Hvitt, -selve 
symbolet på renhet og uskyld…
Hun løper til bilen, kjører den halve 
mila til Kirka hvor hun er døpt og 
viet. Vondt i magen. Dette er ingen 
god dag. Finner mikrofonen. Forsan-
geroppdrag, med øvelse grytidlig en 
søndag morgen, i utgangspunktet et 
håpløst prosjekt for et B-menneske
Pianotoner.
Frustreres over innpåslitne tekster- 
«Herre, jeg elsker deg, kom rør ved 
meg, jeg lengter etter deg…» Blir så kleint, føles 
ikke riktig å stå her, synge dette, vil helst hjem…
Hun setter seg, føler seg falsk, glad for at ingen 
ser innsida. Vil gjerne, men lykkes ikke. Kjenner 
likevel Guds kjærlighet gjennom små, men viktige 
glimt av storhet i hverdagen. Føler at noen holder 
igjen, nekter å slippe, ønsker henne fortsatt med 
på teamet sitt. Må le. Noen ting er så tydelige, Gud 
har humor som likner min, tenker hun i blant. 
Opp igjen, mikrofonen venter, klump i magen for 
andre gang. Nye sanger, nye tekster:
 «Her er jeg Gud, med mine byrder, jeg kommer nå 
med mine sår. Du har jo sagt at jeg får hvile inntil 
deg hvor hjertet slår.»

 Tenker på skjelettene i skapet, de 
som rasler når hun går forbi, og som 
hun er glad for ingen kjenner til. 
Bortsett fra Gud, som ser alt, men 
som samtidig vet at det å være men-
neske ikke er lett, som sendte Søn-
nen, ikke til det perfekte, da hadde 
Hans komme ikke vært nødvendig, 
men til de uperfekte, de med- eller 
i trøbbel, og skjeletter i skapet. De 
som vil, men ikke får til. Hun suk-
ker, takker, kjenner etter. Pulsen 
synker, klumpen i magen er på retur. 
Favorittsangen og solo, den koster å 
synge, lettrørt som hun er:
«Men når mørket kommer, når jeg 
mister din vei, ja da vet jeg jo at du er 
her hos meg»

«Du som sto med åpne armer den dagen jeg kom 
hjem, du kjente meg og visste hvem jeg var.
Du som alltid leter etter den som går seg bort, 
du som er den svakes hjelper, undertryktes sanne 
Frelser, du er den som jeg vil være nær.»

Hennes Sårbarhet
Andres Kjærlighet, - mennesker som løfter opp, 
som er der når noe brister, når noe går galt, når 
ting ikke funker. Som ser og forstår, tørker tårer og 
trøster når det er vanskelig å være menneske.
Guds Nåde
Guds Tilgivelse
Hennes Takk.

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 Ingunn R. Lyngroth.

Perleøredobber, og skjeletter i skapet

TANKER OM  
TRO – OG TVIL 

Ingunn R. Lyngroth

Nytt fra Menighetssenteret  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

oppslutning om nysatsingen på barnekor under 
Soul Children konseptet. Familiefredag har vist 
seg å samle mange unge barnefamilier, der det 
er mat, sang og aktiviteter for store og små.
 Budsjettet for kommende år viser økt satsing 
på midler til misjon, noe både fast givertjeneste 
og vintermesse er viktige forutsetninger for. Aktiv 
bruk av digital kollekt  gjennom VIPPS håper 
en også skal bidra til at budsjettmålene kan 
oppnås.
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Hva skjer:

MARS: 
Søn 25. Kl 11  Palmesøndag. 
Søndagsskolemesse
Skjærtors 29: kl 19 Gudstjeneste 
Froland kirke
Langfre 30: kl 11 Gudstjeneste 
Froland kirke

APRIL:
Søn 1. kl  11 Påskedag, 
Gudstjeneste Froland kirke
Man 2. kl  11 Gudstjeneste  
Mykland kirke
Man 2. kl 17 Påskemøte
Man  2. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Tors 5. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Søn 8. kl 11  Dåpsgudstjeneste, 
utdeling til 5-åringene
Man 9. kl 17.30  Mandagsklubben
Fre 13.  UK junior og Uk kveld , 
Misjonskirka
Søn 15. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke, menighetens årsmøte e. 
gudstj. 
Ons 18. kl 14.30: Stikk innom UK
Tors 19. kl 19.30 Misjonsmøte  NLM
Fre 20. kl 17 Familiefredag
Søn 22. kl 11  Søndagsskolemesse

Tirs 24. kl 12.30 Etter skoletid (5-7 
kl)
Fre 27. kl.18 Internasjonal kafé, 
Syriakveld
Lør 28.   En kveld for to

MAI:
Ons 2. kl 14.30: Stikk innom UK
Tors 3. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Lør 5. kl 20 UK kveld
Søn 6. kl 11 Søndagsskole
Søn 6. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Søn 6. kl 17 Søndagsmøte
Man 7. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 7. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Ons 9. kl.18 Konfirmantenes 
gudstjeneste, Froland kirke
Søn 13. kl 19.30 Temamøte
Ons 16. Ungdomskveld
Tors 17. kl.11 Gudstjenester 
Froland/Mykland
Tors 17. kl 18 Fest  
Søn 20. Konfirmasjonsgudstjenester 
Froland kirke
Tirs 22. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)

Tors 24. kl 19.30 Bønn- og 
vitnemøte NLM
Fre 25. Korfestivalen
Søn 27. Konfirmasjonsgudstjenester 
Froland kirke
Søn 27. Fellesmøte i Misjonskirka 
Man 28. – Fre 1. Godhetsuka. 

JUNI:
Lør 2. kl 17 UK junior
Lør 2. kl 20 UK kveld
Søn 3. Konfirmasjonsgudstjeneste 
Mykland
Søn 3.  kl 19.30 Temamøte 
Man 4. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 4. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Tors 7. kl 19 Sommerfest   NMS
Søn 10.  kl 11 Søndagsskolemesse 
Lør 16. UK sommeravslutning
Søn 17. Friluftsgudstjeneste
Tors 21. kl 19.30 Misjonsmøte   
NLM
Lør 23. St-Hans feiring, Osevollen

JULI:
9. - 12. UK sommertur Dvergsnes
12.-15. Familietur Dvergsnes
Tors 19. kl 19.30 Sommerfest NLM

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

Babysang: torsdager kl 11.00 

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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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 noen tirsda-
ger 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 Soul Kids - 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, Ny 
sesong starter 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 17.00 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 20 

SPRÅKKAFÉ
Hver tirsdag kl. 18 – 19.30
Kontaktperson: Marit Skutlaberg Tlf. 92 20 24 37
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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

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

Mykland kyrkje
2.april: 2.påskedag kl.11.00:
Påskegudstjeneste. Nattverd. Offer. 
Kirkekaffe.

17.mai kl.11.00:
Gudstjeneste. Offer.

3.juni: 2.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste. Offer.

Froland kirke og  
Froland menighetssenter
25.mars: Palmesøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

29.mars: Skjærtorsdag:
Froland sykehjem kl.16.30:
Gudstjeneste. Nattverd
Froland kirke kl.19.00: 
Nattverdgudstjeneste

30.mars: Langfredag kl.11.00:
Froland kirke: 
Langfredagsgudstjeneste.

1.april: Påskedag kl.11.00:
Froland kirke: Høytidsgudstjeneste. 
Dåp. Nattverd. Offer. 

8.april: 
Menighetssenteret: 
Familiegudstjeneste. Gave til 
5-åringene. Offer 

15.april: 3.s. i påsketiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

22.april: 4.s. i påsketiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

29.april: 5.s. i påsketiden:
Ingen gudstjeneste

6.mai: 6.s. i påsketiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

Onsdag 9.mai kl.18.00:
Froland kirke: Konfirmantenes 
gudstjeneste

13.mai: Søndag før pinse:
Ingen gudstjeneste 

17.mai kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Offer

20.mai: Pinsedag:
Froland kirke kl. 10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester. Offer

27.mai: Treenighetssøndag:
Froland kirke kl. 10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester. Offer

10.juni: 3.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

17.juni: 4.s. i treenighetstiden:
Friluftsgudstjeneste. Se nærmere 
annonsering


