
Sung Sung fra Burma gleder seg stort til å feire jul, etter at den tallrike familien hennes har flyttet 
inn i stort hus i Granveien i Neset. Bestemor og bestefar, som de ikke hadde sett siden flukten for ni 
år siden, er på besøk. Juletrær til stue og veranda er på plass, etter en frisk skautur med øks, bål, 

nistekorg og varm sjokolade. SE SIDE 4-6

Fra jubileumshelga. 
SE SIDE 8-9
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 12/12 Liv Bjelland, 71 år

Mykland kyrkje, gravlagte 23/6  Veronica Tølkkø og Steffen Christiansen, viet 
på Frolands Verk

 7/7  Kristin Ljosland og Svein Ragnval Bøylestad

Fra kirkebøkene

 24/6 Live Martinsen
 24/6 Terje Hovatn
 24/6 Andrea Langøen de Lange
 1/7 Jacob Rønning Olsen
 22/7 Mikkel Frogner Lillegård
 12/8 Isak Iddeland
 12/8 Johan Andersen Roland
 12/8 Felix Andersen Bråten
 19/8 Joar Gundersen
 19/8 Olav Tallak Sund Strømvoll, Tovdal kirke
 23/9 Scott Wagner, Menighetssenteret
 23/9 Alise Olstad Landsverk, Menighetssenteret
 30/9 Sander Jørgensen Rydningen 
 7/10 Aurora Birkedal
 7/10 Olina Myren Nørholmen
 7/10 Oda Susort Andersen
 7/10 Max Nesodden Løvåsen
 7/10 Viljar Værland
 7/10 Johannes Midtstøl Lauvrak
 11/11 Ole August Vålandsmyr, Menighetssenteret
 25/11 Otto Nødtvedt Steen
 25/11 Oliver Larsen Hovatn
 25/11 Margrethe Treldal
 25/11 Aksel-Sebastian Mjåvatn Nymo
 25/11 Daniel Sveinungsen
 25/11 Marita Rugnes

Froland kirke, døpte

Froland kirke, ektevigde

Froland kirke, gravlagte

 29/6 Oddvar Rønningen, 67 år
 18/7 Signe Dale, 95 år
 8/8 Gunnbjørg Lauvrak, 99 år
 29/8 Johannes Knutsen, 73 år
 21/9 Ingrid Marit Ravnåsen, 77 år, Tromøy kirke
 27/9 Lars Messel, 56 år
 9/10 Leif Petter Oland, 84 år
 11/10 Håkon Røylund, 86 år
 23/10 Tønnes Ekesund, 87 år
 26/10 Knut Sønnik Larsen, 39 år, Bisettelse
 26/10 Kornelius Aas Langeland, 9 dager
 9/11 Guttorm Rørheim, 74 år
 28/11 Bjarne Dahl Kristiansen, 81 år, Bisettelse
 5/12 Dagmar Amalie Sandnes, 95 år
 6/12 Hilda Kristensen, 98 år

VELKOMMEN TIL VINTERMESSE
Onsdag 6. februar kl 16.30 på menighetssenteret.

Andakt • Sang av Soul Children med flere • Salg av varmmat m.m •  
Salg av bakervarer m.m • Tombola, lykkehjul og hovedlotteri •  

Mange barneaktiviteter.

 14/7  Ingvild Haakedal og Michael Fredrik 
Østenstad

 11/8  Marte Olsbu og Sverre Tobiasson Røiseland
 18/8 Kirsten-Marie Eriksen og Joachim Jacobsen 
 22/9  Cathrin Buland Johansen og Magnus Åsland 

Hansen
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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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Noe uforutsett  
har skjedd!

Jule
ANDAKT 
 av biskop Stein Reinertsen

Hvorfor feirer kirken jul? Vi feirer ikke jul fordi vi tror at Gud er 
til, eller fordi Gud har skapt den fantastisk flotte jordkloden som vi 
bor på. Heller ikke fordi han har skapt hver eneste en av oss uni-
ke. Dette tror vi og bekjenner vi i hver eneste gudstjeneste. Gud 
som skaper er en umistelig tanke for kirken. Vi forkynner derfor at 
det er vår plikt å kjempe for menneskeverdet som er truet, og å ta 
vare på skaperverket som vi er i ferd med å ødelegge. 

Men jul feirer vi av en an-
nen grunn. Vi feirer jul fordi 

noe helt uventet og nytt skjedde i 
vår verden. Noe som aldri hadde 
skjedd før og som var fremmed for 
alle filosofer og religiøse ledere. 

Vi feirer jul fordi Gud, som var til 
før verden ble skapt, valgte å bøye 
seg ned til oss mennesker. Når 
Betlehemsmarken fylles av sangen: 
«Ære være Gud i det høyeste og 
fred på jorden blant mennesker 
Gud har glede i!», er det fordi det 
uventede har skjedd. Han som har 
all makt, gav avkall på sin verdighet 
for å bli født som en av oss. 

Vi mennesker har en dobbelthet 
i oss. Ingen ting er som et men-
neske, selve kronen på skaperver-
ket. Samtidig er det ingen som kan 
ødelegge de relasjonene vi står i, 
som oss mennesker. Det gjelder 
forholdet til våre medmennesker, 
skaperverket og til Skaperen. Jens 
Bjørneboe sier derfor: «Hvem er et 
menneske som ikke vet, vi trenger 

nåde og barmhjertighet?» Ole Paus 
undrer: «Hvem kommer til meg 
når andre går bort, hvem blir igjen? 
Hvem våger se bak alt jeg har gjort, 
og likevel kalle seg venn?» Julen er 
Guds svar på dette.

Jesus ble født fordi han elsker oss 
og kom til jorden for å frelse oss. 
Han kan gjøre hel de brutte re-
lasjonene. Han kan gjenopprette 
det som var ødelagt ved å sone vår 
synd og bryte syndens, dødens og 
Djevelens makt. Det er det som 
Bibelen kaller Guds nåde. 

Gud gjør seg så sårbar at han stiller 
seg slik at han kan bli avvist: «Han 
kom til sine egne, men hans egne 
tok ikke imot ham.»  Vi kan si nei 
til Guds nåde. Men vi kan også si 
ja: «Alle som tok imot ham, de gav 
han rett til å bli Guds barn, de som 
tror på hans navn.» (Joh 1,11f)

Derfor feirer vi jul!

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark
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Fembarnsmoren Sung Sung (34) stråler blant julestjerner, roser 
og orkideer i Frolands blomsterbutikk. Og i år gleder hun seg 

ekstra mye til å feire jul. 

AV SALVE HAUGAAS

Gleder seg over trygge Froland

Familien Lian har nettopp flyttet inn i større hus i Granveien, bak Helse-
huset.  Her stortrives de allerede. Denne julen feires sammen med beste-
foreldre som er kommet på besøk  (midt i sofaen). Ellers fra venstre: Benja-
min (15), Thang Ceu Lian, Edward (11), Daina (6), Mawi Te (8) på fanget til 
mor Sung Sung, og Sui Sui (13).

Minnene om den vanskelige 
flukten fra Chin-staten nord 

i Burma (Myanmar) slipper ikke 
taket, men desto lykkeligere er hun 
og ektemannen Thang Ceu Lian 
(39), over at alt gikk bra til slutt, og 
at familien er samlet i Froland.  For 
noen uker siden flyttet de med fem 
barn inn i et større hus på Gran-
veien i Neset, og denne julen blir 
ekstra  fin, også fordi mors foreldre 
har kommet på besøk.

LANG OG FARLIG FLUKT
Sung Sung og Tang Seu Lian kom 
til Froland i 2011, men da var bare 
to av barna med.  Det gikk ganske 

lang tid før de kunne bli gjenforent 
med de to eldste. Og minstejenta 
Daina født som frolending .
 For åtte år siden forsto ekteman-
nen Thang Ceu at det «brant under 
føttene» og at han måtte flykte i hui 
og hast for å komme unna juntaens 
tvangsutskrivning til arbeidstjeneste 
for hæren. De to eldste barna ble 
igjen hos besteforeldrene, mens det 
unge ekteparet tok med seg Edward 
på tre år, på en vond og dramatisk 
flukt. Den gikk delvis på en lastebil, 
der far ble gjemt under et lass med 
chili, mens gravide Sung Sung og 
den lille guttungen krøp sammen i 
førerhuset når de passerte kontroll-

poster. Flukten varte i 19 dager og 
gikk også gjennom villmark. Noen 
steder ble de padlet over elver i små 
båter, før de omsider kom seg til 
Malaysia, via Thailand. 
 -Det var en fæl reise, sukker Sung 
Sung. Og flukten ble ikke lettere av 
at hun var gravid, kvalm og kastet 
opp. Ekstra vondt var det å måtte 
reise fra barna Benjamin og Sui Sui, 
som da var seks og fire år. De måtte 
bli igjen hos besteforeldrene. Vi 
tenkte mye på dem. 

AKSEPTERT AV FN
Heldigvis kunne de holde kontakt 
på telefonen. Men årene gikk, og 
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tiden i Malaysia var 
også meget vanskelig. 
Lykken var derfor stor 
da FN godtok dem som 
kvoteflyktninger, og 
Froland tok i mot dem. 
Hit hadde en bror til 
Thang allerede kom-
met, så de gledet seg 
stort.
 -Vi var lykkelige da 
også våre to eldste barn 
fikk komme til Froland, 
ett år etter at vi kom hit 
- og da hadde vi ikke 
sett dem på over tre år.
 Søskenflokken hadde 
nå økt fra tre til fem. 
Mawi Te kom til verden 
mens familien bodde 
sammen med to andre 
flyktningfamilier på ett 
rom i Malaysia. Jenta 
som ble født mens de 
var flyktninger i Malay-
sia hadde Downs. Hun 
er i dag en stor gledes-
spreder. I Froland får 
den flotte jenta svært 
god oppfølging i barne-
hage, på skole og med 
støttekontakt.
 Minstejenta Daina (6) er virke-
lig en ekte frolending, for hun har 
tilbrakt hele sitt liv i bygda vår. 
Familien er stor, men store unge-
flokker er burmeserne  vant med. 
Mamma Sung Sung har fire søsken 
og far Thang Seu har ti.
 -Noe av det første jeg la merke til 
da vi kom til Froland, var at famili-
ene hadde så få barn. Men når jeg 
kjøper klær til ungene, og ser hvor 
fort de vokser ut av dem, forstår 
jeg at det er dyrt å ha mange barn i 
Norge, sier mor.

MANGE SPRÅK OG STAMMER
I Burma er det mange ulike stater, 
stammer og språk. Det snakkes 
fire språk i familien, Chin, norsk, 
offisielt burmesisk, samt språket til 
bestemor, for hun kommer fra en 
annen stamme. Det er en utfordring 
for de voksne flyktningene å snakke 
norsk, selv om de vet at de burde 
praktisere mer. Det er som da nord-
mennene dro til Amerika, de holdt 

sammen og snakket helst  det språ-
ket de var oppvokst med. Forand-
ringen kommer med ungene. Og 
akkurat som for norske utvandrere, 
ble kirken en viktig samlingsplass. 
Nesten alle burmeserne i distriktet 
er baptister. De har et godt for-
hold til kirke og menighetssenter 
i Froland, men samles helst  i sin 
egen menighet. Denne har nettopp 
kjøpt IMI-huset i Grimstad. Her vil 
hundrevis av burmesere samle seg i 
julen. Far til Sung Sung bidrar med 
å tale Guds ord mens han er på 
besøk, for han er pensjonert pastor.

GLEDER SEG STORT TIL JUL
Det blir fin og livlig julefeiring i 
Granveien, med god mat og gaver 
under treet.  Mange pakker kom-
mer også fra frolendinger de er blitt 
kjent med.
   -Er det noe dere kommer til å 
savne i jula?
   - Storfamilien hjemme i Chin 
vil vi savne. Og noe av maten, for 

eksempel bakte vi alltid 
en spesiell riskake til 
jul. Nå blir det gan-
ske mye norsk mat. Vi 
skal ha ribbe og ris til 
julemiddag, men ikke 
potet. Og så blir det 
riskrem. 
   Barna liker norsk mat, 
kjøttkaker står sterkt til 
daglig, men favoritten 
er taco.
   -Bruker dere juletre?
- Vi har et juletre, men 
det er av plast.

HENTET JULETRÆR I 
SKOGEN
-Har dere lyst til å  
hogge juletre oppe i 
skogen?
   - Å ja, det vil vi 
gjerne! 
Og dermed ble det lagt 
opp til en trivelig skau-
tur, en lørdag formid-
dag, med solskinn over 
et tynt lag med snø, bål, 
boller og varm sjoko-
lade.
   -Nå føler jeg virkelig 
at julestemningen har 

kommet, smilte Sung Sung, som 
forteller at hun alltid har likt seg 
ute i naturen. Der har jeg  plukket 
orkideer og høstet spiselige frukter. 
 Chin-staten ligger langt i nord,  
helt på grensen mot India og gan-
ske høyt, så det kan være kjølig 
og fuktig, men snø hadde de ikke 
opplevd før de kom til Froland.
 -Vi er kjempeglade for de gode og 
varme husene i Norge, kommer det 
med et smil.

BEKYMRINGENE ER BLITT SMÅ
-Jeg liker Norge veldig godt, og nå 
er vi lite bekymret. Og her er trygt 
å ha barn, vi er aldri redde når vi 
sender dem ut om kvelden, for 
eksempel på trening. Det er et fint 
forhold mellom oss flyktninger og 
frolendingene. Det er vi glade for, 
sier ekteparet som trekker fram be-
tydningen blant annet  «Internasjo-
nal kafe» på Menighetssenteret har 
hatt for integreringen. Selv bidrar 
Sung Sung med sang, og opptrer 

Sung Sung har drømmejobb i blomsterbutikken i Froland.
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også sammen med Tore Konnestad, 
som hun er blitt godt kjent med 
gjennom blomsterbutikken.

PÅ VEI MOT FAGBREV
Å jobbe med blomster er fan-
tastisk. Sung Sung gleder seg til 
hver arbeidsdag. Hjemme var hun 
frisørdame, men å få jobb av Ellen 
Kjempekjenn i blomsterbutikken 
har vært en stor lykke. Ikke minst 
liker hun å lage kranser og vakre 
bårebuketter. Og kontakten med 
mange hyggelige kundene gir 
glede og trivsel. Målet er snart å få 
fagbrev.

TANKENE GÅR TIL DE DER HJEMME
De blide burmeserne i den nye 
heimen på Granveien  understreker 
at Froland er drømmestedet på jord. 
En gang i fremtiden, når økono-
mien er blitt bedre og  de etter sju 
år i Norge kan søke om norsk pass,  
er håpet  å kunne  ta en ferietur til 
Chin-staten i Burma  for å møte 
igjen  familie og venner. Men uten 
norsk pass våger de ikke å reise. 
Forholdene i Burma (eller Myanmar 

som makthaverne kaller landet) er 
tilsynelatende blitt roligere, men 
fortsatt har militærjuntaen streng 
kontroll. 
***

Vi innfødte frolendinger ønsker 
familien Lian en riktig god jul. 
Og takk for at dere minner oss om 
hvor godt vi har det i Norge!

Det er gøy å dra ut i skogen for å hogge ekte frolandske juletrær.  

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.frolandmenighet.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
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PRESTENS 
SIDE 
 av Ravn Karsrud

STILLE DAG?

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

For mange av oss er jula ei travel tid. Gavene, maten og store forvent-
ninger fra familien gjør sitt til at tempoet holdes oppe. Vi kan drømme 
om det, men som regel blir det lite tid til stillhet og ettertanke. STILLE 
NATT blir som regel en litt matt seanse med oppvask og rydding i jule-
papir. Hyggelig nok, hvis stemningen har vært god, men kanskje mer 
mett enn meditativ. 
Derfor ser jeg fram til STILLE DAG lørdag 19. januar. Da blir det 
«Dagsretreat» i Barbu kirke med Ulla Käll.
Ulla har jeg vært sammen med før. En utrolig klok og vennlig kristen 
dame som i tillegg til å spille klassisk gitar er en av Kirkens mest erfarne 
åndelige veiledere. Hun skriver på sin hjemmeside www.ullakall.no: 

Välkommen
Alltsedan min första retreat väcktes drömmen om att 
arbeta och leva med det. Stillheten och den gudsbild 
som blev förmedlad på retreaten, talade direkt till mig. 
Och drömmen blev förverkligad; sedan 1991 har jag 
arbetat med retreat.
Jag spelar klassisk gitarr och upplever att mötet 
retreat och musik är mycket livgivande. I och med 
retreatarbetet kom jag också i kontakt med Taizé – en  
kommunitet i södra Frankrike. Också detta ligger nära 
mitt hjärta.
Mina nyckelord har blivit just retreat, gitarr och Taizé. 
Detta vill jag gärna dela med mig av, och besöker 
därför olika grupper, församlingar och retreatgårdar. 
Både Norge och Sverige ligger nära mig, som du 
märker på hemsidan; en salig blandning av de två 
språken.
 
Du kan melde deg på til menighetskontorene i Froland, 
Barbu eller Trefoldighet. Det koster bare 200,- og da får 
du varm lunsj på kjøpet. Registrering/Kaffe-Te kl. 10.00 
– 10.30. Avslutning kl. 16.00.
Det blir innledning ved Ulla, litt sang og innføring i 

programmet. Og god tid til bønnestillhet og ettertanke. 
Ta med gode sokker og tøfler. Vi skal bruke hele 
kirkerommet og la oss inspirere av det. Tilsvarende 
dagsretreat ble arrangert for 3 år siden. Da var det 40 
deltakere som var godt fornøyd etterpå.
Hvordan forklarer man for noen hva retreat er?
Mange av oss har forsøkt, på mange forskjellige måter, 
å forklare for venner, for menigheten osv, hva retreat er. 
Iblant når vi fram med ordene, iblant ikke.
Det uslåelige er å få oppleve det, å få erfare hvordan 
Gud virker i stillheten.
Og det fine er at det kan skje selv om en ikke riktig vet 
hvor en står i forhold til troen og kirken.
Da kommer neste spørsmål: Hvordan får du noen til å 
reise på retreat slik at de selv kan få en smak av hva 
retreat er?
En STILLE DAG i Barbu kirke, en lørdag i januar 
gir oss en mulighet til å få ”en smak av retreat” her i 
vårt område. Da blir steget til senere å reise på retreat 
kanskje ikke så stort?
 Vennlig hilsen Ravn Karsrud
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Fra  jubileumshelga

Biskopen, Ingrid 
Oveland og Ruth 
Espeland i aksjon.

Jubileumsbokas skri-
benter ble æret med 
flotte kunstgaver.

Full kirke på jubileumsgudstjenesten 4.nov.
Froland kirke har fylt 300 år. Jubileet ble gjennomført 
med glede og begeistring. Folk strømmet til konsert og 
jubileumsgudstjeneste. Avisa vår «Frolendingen» har gitt 
en god og fyldig dekning av begivenhetene. Mange har 
også sikret seg jubileumsboka «Kjerka ved Nidelva». 
Jubileet har minnet oss om at kirken stadig har en god 
og trygg plass i bygdefolkets hjerter.
Her bringer vi noen billedglimt fra jubileumsfeiringen.
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Fra Eyvind Skeies sang- og salmekveld i jubileumshelga 2. november.  
Skeie med de lokale aktørene Ingrid S. Pedersen, Marianne Kleppenes og Aud V. Grønlund.

Eyvind Skeie i fri utfoldelse.

Soul Children bidro til at  
jubileumsfesten ble så flott!

Fra  jubileumshelga

Fra Solveig  
Slettahjells konsert 
14. september.

Mangeårig medighetsrådsleder Arild 
Olsbu og «gammelpresten» Svein og Kir-
sten på jubileumsfesten 4.november.



10

Utdeling i Mykland fra 
venstre: Kathrin kile Gyenese, 
Peder Amandus Vanebo-Høyland, 
Olivia Skjegstad Mjaaland, 
Johannes Håland,  Matias Vatne 
Pedersen, (Helena Kile Gyenese 
2 år  bak) og Ragnhild Amalie 
Omland Øygarden.

Som et ledd i kirke/skolesamarbeidet er 4. trinn i kirken og lærer om sorg.

Dåpssamling for 
ett- og to-åringene.
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Glimt fra menighetslivet

Fra UK’s 60-årsjubileum 17.nov.

Øystein deler ut 4-års boka.

Fra Lys Våken helga 1. – 2. des. med overnatting i kirka. 
I Sovepose f.v. Anna Tønnessen og Guro V. Fjærbu. Bak 
f.v. Victoria W. Myrene, Eline Jøstensen og Saga Saur.

Malin Sigvaldsen får sin bibel.
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– Nå Geir, har du vært her i fire år. 
Hva vet du nå om Froland?
Ganske så mye.  Blant annet at de 
liker kompe.

– Hva synes du om frolendingene?
Kan du gå videre…. Nei bare tulla. Jeg 
har blitt kjent med mange flotte folk  
både unge og voksne. Det stor grad 
av inkludering og imøtekommenhet. 
Et urtrykk som frolendingene bruker 
mye er ordet gildt. Det har jeg satt 
pris på. Det er mange som er gilde og 
mye som er gildt i Froland. En av de 
gilde tingene  å bli kjent med mange 
folk i ulike aldersgrupper og settinger.

– I intervjuet for fire 
år siden var din drøm for 
ungdomsarbeidet dette: At 

ungdommen skulle oppleve 
et inkluderende og godt 

fellesskap gjennom gode tiltak 
og møtepunkt. Har du/ vi lykkes 

med det?
Vanskelig å si ja til dette, men jeg 
tror vi har klart å skape en bra greie 

i UK. Særlig gjennom videreføring 
av leirarbeidet som skieweekend og 
sommerturer. Også kveldene synes 
jeg har hatt en fin utvikling og tatt 
seg opp det siste året. Nå kommer det 
mange ungdommer fra åttende klasse 
til 20 år.

– Men  du har ikke bare at en 
ungdomsarbeiderstiling?
Nei jeg jeg har vært 
menighetspedagog og trosopplærer. 

– Hvilke tiltak synes du har fungert 
best?
Vanskelig å sette tiltakene opp mot 
hverandre, men variasjonen liker 
jeg. Det å møte ulike mennesker i  
forskjellige livsfaser er spennende. 
Derfor liker jeg Lys Våken og 
Tårnagenter, men trives også 
veldig godt med  Babysang og Soul 
Children.
– Her vil undertegnede føye til at det 
merkes at Geir liker mennesker. Han 
gjør en god jobb på kontoret, men 
trives aller best i felten. Det er en 
god egenskap i slike stillinger. Han 
har våget seg ut i nytt terreng. Om 
han var like selvsikker som Pippi 
Langstrøm skal jeg ikke påstå . Hun 
som sier at: «dette har jeg aldri gjort 
før så det kan jeg helt sikkert.» Men 
han heiv seg utpå med babysang 
selv om det var helt nytt for ham. 
Han har i det hele tatt ikke vært redd 
for å prøve ting. Det har vi satt pris 
på.

– Hva ønsker du Froland menighet 
fremover?
Jeg håper at menigheten fortsatt 
satser videre med fokus på barn og 

ungdom.
Jeg har gjort det på min måte, men 
andre/nye må få frihet til å gjøre det 
på sin måte. Det viktigste er at vi kan 
bety noe for de barn og unge som vi 
kommer i kontakt med.
Det har også vært fint å jobbe med 
gudstjenestelivet. Jeg håper det 
arbeidet videreutvikles.

– Hva er grunnen til at du nå slutter 
hos oss?
Det er fordi jeg har fått jobb i 
tilsvarende stilling i Landvik 
menighet. Dette er menigheten vi 
som familie går i og det ble derfor 
naturlig å søke når anledningen nå 
bød seg. Men jeg begynner ikke før 1. 
nyttårsdag 2019. Så frem til da er det 
fullt fokus på Froland. Han vil bli 
takket offisielt under arrangementet 
«Vi synger Julen inn» 16. desember.

– Hva går det arbeidet ut på?
Det blir mye av de samme 
oppgavene, men jeg får et  spesielt 
fokus på tweensarbeidet det vil si 
arbeidet for barn  i alderen 8-12 år.

– Har du en liten hilsen til 
menighetsbladets lesere?
Først vil jeg si takk!  Takk for at jeg er 
blitt tatt så godt i mot, Takk for alle 
gilde bekjentskap i alle aldre. Takk 
for at jeg har fått lov til å utvikle meg 
i tjenesten.

I 2014  hadde jeg et velkomst intervju  
som var preget av forventning og 
spenning til denne trønderen som 
skulle begynne hos oss. Nå fire 
og et halvt år senere har jeg lyst 
til å si takk. Takk Geir for den du 
er som menneske, kollega og jeg 
forsøker meg med venn. Jeg har 
mange ganger vært stolt når du 
drar i gang på gitaren. Men mest 
av alt ha jeg likt å se din omsorg og 
engasjement for barn og ungdom 
i menigheten.  Dette intervjuet blir 
derfor litt mer vemodig, men først og 
fremt kjenner jeg på takknemlighet. 
Takk Geir og vi ønsker deg og din 
familie lykke til og Guds velsignelse 
i tjenesten i Landvik. Og husk! Du  
er velkommen på gjesteopptreden i 
Froland. 
 Øystein 

Takk Geir!

Høsten 2014 hadde jeg et vel-
komstintervju med en lang, mørk 
og litt hengslende gitarist hos oss. 
Han gav da uttrykk for at han ikke 
hadde nevneverdig kjennskap til 
bygda mellom Arendal og Himmel-
syna. Bortsett fra Lille-lørdag og ei 
svigermor fra Grimstad.
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200 feiret kompetent jubilant

Toastmasterne Oddvar og Tobias Haslemo, far og 
sønn, ønsket velkommen til den 60. kompefes-

ten. Det ble en minnerik helaften, med mye sang, 
god mat, kompist-kåring og Frolands-humor i «Lille 
Lørdag-stil».  Ikke minst sørget Knut Bjørn Skyttemyr 
for åndelig sikringskost, med utgangspunkt i Kristus-
figuren som sto i kirken fram til restaureringen. Den 
viste Jesus som kommer til oss, med utstrakte armer.  
Skyttemyr røpet for øvrig at han var like 
gammel som jubilanten, men var ikke 
helt sannferdig da han påsto han be-
gynte å ligne på ei grå kompe.
 En kvartett med god hukommelse, 
Åsulv Lyngroth, Olav Næss Thomassen, 
Gunnar Hurv og Hege Tresnes Sjaa-
vaag ble intervjuet av kveldens lokale 
Skavlan, Øystein Vaaje. De fortalte om 
hvordan trygghet, vennskap, åndelig 
felleskap og spillopper har preget ung-
domsflokken i generasjoner.
 Ingen kompefest uten kompist-kåring, 
en høytidelig seremoni – med «dåp» i 
kompesø, men dog innenfor grensen 
av frolandsk sømmelighet. Applausen 
var stor da en kjent innflytter uten egen 
fartstid i UK,  en herre som har gjort stor 
innsats som voksenleder, ble kalt fram, 

Ivar Salvesen.  Kompesø laget glans 
i en  fyldige hårmanke.  Men enda 
mer glinset det da den blanke skal-
len til Øystein Vaaje ble dynket og 
hedret. Også kateketen kan dermed 
kalle seg kompist.  Det kan dessu-
ten Erik Vangsnes og Even Mjåvatn, 
to gode representanter fra den 
yngre garde.  Rollen som seremo-
nimester ble lattervekkende godt 
utført av Eirik Langemyr.
   Festen ble løftet av toner fra 
«gamle dager» og fram til dagens 
lovsanger, strålende presentert av 
engasjerte forsangere og musikere 
som til gjengjeld fikk varm respons 

fra en forsamling på 200 heltente, og etter hvert stapp-
mette festdeltagere, fra konfirmanter til veteraner fra 
starten i 1958. 
 Dyktige representanter fra dagens UK-generasjon, 
Olav Risholt og Tobias Svendsen, rundet av kvelden 
med velvalgte ord og velfortjent takk til festkomiteen.
 Salve Haugaas  

UK-historien i form av gode minner fra Hege Tresnes Sjaavaag, Gunnar Hurv, inter-
vjuer Øystein Vaaje, Åsulv Lyngroth og Olav Næss Thomassen.

Jørgen Tresnes sørger for at sultne veteraner får sin velfortjente smak fra kompegry-
tene.

Ivar Salvesen blir «døpt»
Gode forsangere og musikere sørget for at alle aldersgrupper fikk 
gjenhør med favoritter fra deres tid i Unge Kristne. 
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Et av de arbeidslag som virkelig fav-
ner mange er seniorarbeidet. De har 

mandagsturer kl. 11 hver mandag når det 
ikke er ferier og vinterføre. I alt 22 turer 
la de opp til i 2018, men siden høsten har 
vært mild og fin blir det stadig nye turer. 
På disse turene er det ofte 40-50 personer 
med. Det er et kjempegodt folkehelsetiltak. 
Folk får mosjon, treffer andre og opplever 
fellesskap. Et Gudsord sørger også for at 
det åndelige behovet får næring. Dette er 
et åpent og inkluderende menighetsliv på 
sitt beste.
 Når de så drar i gang en fest to ganger 
i året blir det fort full sal. Slik ble det også 
denne torsdagskvelden i november.  En 
flott kveld ble det. Ledet med stø hånd 
og dårlig stemme av Torjus Olsbu. (Den 
dårlige stemmen skyldes forkjølelse) Torjus 
er en av nestorene innen seniorarbeidet 
i menigheten. Alltid opptatt av å få flere 
med. Det er inspirerende å se den iver og 
innsats han og mange av den eldre garde 
legger ned for menigheten.
 Så til kvelden. Her var det lagt opp til 
et variert program. Når taleren, Halvard 
Myhren ikke kom, leste de en andakt fra 
andaktsboken hans. Music Friends spilte 
til allsang og hadde også en egen avde-
ling. Hovedtrekkplasteret denne kvelden 
var Svein Kleivane. Han fortalte om Jacob 
Sande`s  liv og diktning og fremførte 
mange av hans dikt med innlevelse og 
talent på høyde med skuespillere på nasjo-
nalt nivå.  Her var det stor spennvidde fra 
dikta «Tollekniven» og «Eit Gasta slag»  til 
«åndeleg sjømannsong» og «Når Gud held 
fest i Fjaler.» Disse og mange flere gledet 
han forsamlingen med.
 Takk for et flott arrangement! Senior-
gjengen leverte varene atter en gang. Ja, de 
gamle er fortsatt eldst.
 Øystein

De gamle 
er eldst

Ja, slik lyder et munnhell med innlysende logikk. Utrykket 
brukes når erfaringen er suksessfaktoren. I menigheten vår 
drives mye bra arbeid og mange mennesker er innom ulike 
arrangement i løpet av ei uke.

Eikely  - lørdag 2. februar kl 18.00.

Unge Kristne har feiret 60 års jubileum. 

Du som var med i UK på 1970 tallet ønskes velkommen til et 
treff hvor vi gjennom film - bilder - skjetsjer og sanger kan 
mimre fra denne tiden. 

Ektefeller og andre som har lyst til å bli med er velkommen.

Servering av gryterett med ris -salat og loff- samt dessert.  
Kaffe og kake.  Pris pr. person kr. 250,-.

Påmelding innen 20.1 -2019 ved innbetaling til konto 
2904.21.00232.

1970 
TALLS 
TREFF

Svein Kleivane bød Gunhild Fidje opp da ha 
deklamerte kjærlighetsdiktet.
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Glimt fra Menighetsbladet 

Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.

Slaattene
Begravelsesbyrå a.s

Etablert 1927
Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65
Døgnvakt

JULEMINNER OG GODE ØNSKER
Denne gang har vi bladd i gamle julenummer. 
For 35 år siden, i 1983, ble Kari Olsbu, Ole Georg 
Fjærbu, Terje Solheim (senior) og Reidun Øvland 
spurt om julegaver de husket godt og om ønsker for 
det nye år.
 Kari Olsbu fortalte om glassfiberskia hun fikk da 
hun var 11 år, Ole Georg glemmer aldri en liten var-
ebil i tre. Den fikk han da han var seks. Bilen hadde 
til og med bakdører som kunne åpnes, og det ble 
kjørt mye «varer» med den.  Bestefar Solheim hus-
ket best en torpedobåt i tre som kunne bevege seg 
framover, mens Reidun Øvland fortalte om far som 
kom med store kremmerhus med drops fra butik-
ken.
 De fire kom også med nyttårsønsker. Kari ønsket 
et godt år for Unge Kristne, og at de kunne feire nye 
jubileer i fremtiden (Da hadde de hadde nettopp 
feiret et gildt 25-årsjubileum). Ole G. var opptatt 
av mer samarbeid mellom unge og eldre i kristent 
arbeid. Terje trakk fram takknemlighet for alle de 

goder vi har fått, både åndelige og timelige, mens 
Reidun hadde varme ønsker om gode heimer og 
trygge familier.

JUL PÅ HJEMMET
I 1988 ble Turid Rasmussen intervjuet av Ingvar 
Tønnesen om jul på Hjemmet. Turid hadde da al-
lerede vært bestyrer på Alders og sjukeheimen i 17 
år.
 -Vårt mål er at julen på Hjemmet skal være som 
hjemme-jul. Vi pynter med juletrær og julepynt. Og 
når selve julaften kommer er det skikkelig julemidd-
ag. Presten kommer på besøk, og klokka 17 er vi alle 
på plass i spisesalen, også en del pårørende. Der står 
julesang, opplesing av juleevangeliet og god mat 
på programmet. Og samtlige beboere får ei pakke, 
fortalte «bestyrerinna».
 For 30 år siden var det 50 beboere på Alders og 
sjukeheimen. Noen av dem var så spreke at de 
kunne feire jula hjemme hos familien. 
 Salve Haugaas

Dette bildet sto i  
julenummeret for 

1977. Sogneprest Olav 
Nicolaisen deler ut «Min 

kirkebok» til fire-åringene. 
Noen fra Jomås som 

kjenner seg igjen?

Ny hjemmesideadresse:  
www.frolandmenighet.no
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Hva skjer:

JANUAR: 
Tirs 1. kl 12 Gudstjeneste Froland kirke
Lør 5. kl 16.00 Juletrefest
Man 7. kl 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell
Lør 12. kl.20 UK-kveld
Søn 13. kl 11 Gudstjeneste Froland 
kirke
Søn 13. kl 19.30 Felles misjonsfest 
(NMS/NLM)
Tors 17. kl 19.30 Årsmøte NLM
Fre 18. kl.17 Familiefredag
Søn 20.kl 11 Søndagsskolemesse 
Tors 24. kl 19.30 Årsmøte Normisjon
Fre 25. Internasjonal kafé
Lør 26. kl.20 UK-kveld
Søn 27. kl 11 Søndagsmøte
FEBRUAR:
Søn 3.kl 11 Gudstjeneste Froland kirke 
Man 4. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 4. kl 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell
Ons 6. kl 16.30 Vintermesse
Tors 7. kl 19.30 Årsmøte NMS
Fre 8. kl.17 Familiefredag
Lør 9. kl.20 UK-kveld
Søn 10.kl 11 Familiegudstjeneste
Søn 17.kl 11 Søndagsskolemesse
Tors 21. kl 19.30 Misjonsmøte NLM
Lør 23. kl.20 UK-kveld
Søn 24.kl 11 Gudstjeneste Mykland 
Søn 24.kl 11 Søndagsmøte 
Ons 27.  kl 11.30  Gudstjeneste 
Sykehjemmet

MARS:
Søn 3.kl 11 Prostigudstjeneste 
Trefoldighet
Man 4. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 4. kl 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell
Tors 7. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Fre 8. kl.17 Familiefredag
Fre-søn 8.-10. Skiweekend UK
Søn 10.kl 11 Visitasgudstjeneste 
(familiegudstjeneste)
Søn 17. kl 11 Søndagsskolemesse
Søn 24. kl 11 Søndagsmøte
Lør 30. kl.20 UK-kveld
Søn 31.kl 11 Gudstjeneste Froland  
kirke
APRIL:
Man 1. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 1. kl 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell
Tors 4. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Søn 7.kl 11 Gudstjeneste Froland  
kirke (tårnagenter)
Søndag 14. kl 11 Palmesøndag 
Søndagsskolemesse
Skjærtorsdag kl 16 Gudstjeneste 
Sykehjemmet
Skjærtorsdag kl 19 Gudstjeneste 
Froland kirke
Langfredag kl 11 Gudstjeneste Froland  
kirke
1.Påskedag kl 11  Gudstjeneste 
Froland kirke

2.påskedag kl 11 Gudstjeneste 
Mykland 
Tors 25. kl 19.30 Misjonsmøte NLM
Fre 26 kl.17 Familiefredag
Søn 28. kl 11 Søndagsmøte
MAI:
Søn 5.kl 11 Gudstjeneste Froland  
kirke  
Man 6. kl 17.30  Mandagsklubben
Ons 8.kl 18 Konfirmantenes 
gudstjeneste Froland  kirke  
Søn 12. kl 11 Søndagsskolemesse
17.mai kl 11 Gudstjeneste Froland og 
Mykland
Søn 19. kl 11 Søndagsmøte
Søn 26. kl 10.30 og 12.30  
Konfirmasjon Froland kirke
Tors 30. kl 10.30 og 12.30  
Konfirmasjon Froland kirke
JUNI:
Man 1. kl 17.30  Mandagsklubben
Søn 2. kl 11  Konfirmasjon Mykland
Søn 2. kl 11 Søndagsmøte
Fre 7. kl.17 Familiefredag
Søn 9. Pinsedag kl 11 
Søndagsskolemesse
Ons 12.  kl 11.30  Gudstjeneste 
Sykehjemmet
Søn 16. kl  ??  Friluftsgudstjeneste
Søn 23. kl 11  Gudstjeneste Froland 
kirke
Søn 30. kl 11  Gudstjeneste Froland 
kirke

Arrangementene er på Menighetssenteret når ikke annet er angitt
Faste ukentlige arrangement:

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

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
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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, pluss 
leirer. Noen lørdager er det også UK jr for 5-7 kl. 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 

BABYSANG 
Sangstund for 
babyer og barn opp 
til 4 år og mor/far/
foresatte.  
På Menighetssen-
teret torsdager kl 
11-13.  
Følg med på 
Facebook-gruppen 
«Babysang i Fro-
land».

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

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 Menighetssenteret hver onsdag kl 18.30 – 
19.30. 
Kontaktpersoner: Ingrid Smith Pedersen 936 76105 
Kristin Ljosland 90 38 32 22

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 
På menighetssenteret når det er 
søndagsskolemesse. For øvrig søn-
dagsskoler på Hurv, Bøylestad og 
Løvjomås.

SØNDAGSMØTENE 
På menighetsenteret søndag formiddag når det ikke er 
gudstjeneste. Kontaktperson Hermund Alne tlf 47 80 68 10

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. Kontaktperson: 
Arnfinn Landsverk 920 20 325

SPRÅKKAFÉ Hver tirsdag kl. 18 – 19.30 
Kontaktperson: Marit Skutlaberg Tlf. 92 20 24 37
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Juletrefest
Lørdag 5. januar kl.16.00 
på Menighetssenteret

En god start på  
det nye året

Tradisjonell juletrefest,  
med sang tale,  
juletregang, nissebesøk  
og utlodning.

Velkommen til dåp
Har dere fått bestilt dåp? 

• Gi det beste til ditt barn.                                                                                                              
• Guds velsignelse og trygghet over livet.

Vi i Froland menighet står klare til å døpe ditt barn.

Ta kontakt for å finne en passende dato. 
Menighetskontoret tlf 37 23 55 20 eller:  

www.frolandmenighet.no

Hva er dåp?  
Ved dåp av små barn feirer vi barnet. Gjennom 
dåpen blir vi medlem av kirken og den lokale 

menighet. I dåpen tar Jesus i mot oss og gir oss 
fellesskap med seg selv. Vi velsignes med korset 

som et tegn på at vi skal tilhøre Jesus Kristus. Kirken 
ønsker at alle døpte skal få opplæring i den kristne 

tro og bli en aktiv del av den lokale menighet. I 
den lutherske kirken er dåpen et sakrament, en 

hellig handling der Gud gir oss sin nåde.

Menighetssenteret:  
Når det nye året kommer, skal vi slippe å huske på 
så mange ulike klokkeslett.  Da vil søndagsmøtene 

på Menighetssenteret foregå «i kirketiden». 

   Vi ønsker å lage en fast struktur på 
møteaktiviteten og i større grad samkjøre 

tidspunktet med Froland menighets aktiviteter.

   Vi har opp gjennom årene brukt forskjellige 
møtetidspunkter om søndagene, og fra tid til 
annen vurdert hva som ville være det beste 

for våre møter, med tanke på at flest mulig får 
anledning til å være med.

   Fra og med vinteren 2019 har vi, i samråd 
med menighetsrådet, bestemt oss for å legge våre 
søndagsmøter til klokken 11, og naturligvis holde 
oss til søndager hvor det ikke er gudstjenester i 

kirken eller på Menighetssenteret. 

  Dermed får vi et enkelt system, som er lett å 
huske.

  Datoene for søndagsmøter i vinter og vår, i regi 
av lederskapet, blir 27/1 - 24/2 - 24/3 - 28/4 - 

19/5 og 2/6.
                                                                                                                     

Hilsen fra lederskapet

Sammen på  
søndag formiddag

Vi synger jula inn
Froland Menighetssenter

Søndag 16. desember kl. 16.00

Froland Soul Children • Froland skolekorps 
• Kor Gla • Nina Byttingsmyr • Solister, 

forsangere og husband • Allsang

Velkommen!
Det kan gis en gave til menighetens  

misjonsprosjekt på Cuba.
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Hvordan vil DU at kirka skal 
være? Ved kirkevalget har du 
en gylden mulighet til å være 
med å sette agendaen for din 
lokale kirke. For folk i ditt 
nabolag kan dine holdninger 
og handlinger utgjøre en stor 
forskjell.

Det er kirkevalg 9. september 
2019. Kanskje du skal stille til 

valg?  Du er invitert til å være med 
på å skape fremtidens kirke! Fristen 
for å foreslå kandidater eller selv 
melde seg som kandidat, er 1. mars 
2019. Ta kontakt med Froland me-
nighetskontor eller nominasjonsko-
mitéen v/ Målfrid Viksnes.

Vær med å sette preg på kirka!

KONTAKTINFO: 
Froland menighetskontor tlf. 37 23 55 20 • Målfrid Viksnes (90 60 49 01)

 Hvorfor sitte hjemme når du kan 
ha det gøy på menighetssenteret 

sammen med mange andre 
ungdommer. 

Her blir det god mat, gild 
underholdning, en fin og aktuell 

andakt. Topp fyrverkeri  
(skytes opp av voksne) 

Alt foregår i  
trygge rusfrie rammer. 

Spørsmål og påmelding ved 
henvendelse til Hanne Omdal: 
478 74 288 mer informasjon 
kommer på facebookgruppen:  

UK Froland 

  arr: Unge Kristne  UK

NYTTÅRSAFTEN 
FOR UNGDOM

Bispevisitas  5.-10. mars 2019
Biskop Stein Reinertsen (bil-
det)  vil avholde visitas i Fro-
land menighet i uke 10.
En slik visitas er vanlig cirka 
hvert tiende år.  På slike visitaser 
er det noen formelle ting han 
skal se på. Men hovedmålet er 
å bli kjent med de menighetene 
han er satt til å være hyrde for. 
 Det legges opp til to dager 
tettpakket program, med sam-
taler, møter og besøk på ulike 
institusjoner. I tillegg blir han 
med og deltar på gudstjenesten 
søndagen.
 Likevel er det hvordan menig-
heten fungerer som menighet og 
i lokalsamfunnet som er det vik-
tigste. Han vil derfor etter guds-
tjenesten på søndagen holde et 
kort visitasforedrag der han vil si 
litt om hva som fungerer og ting 
vi kan ta tak i.  Ta gjerne kontakt 
med ham disse dagene. 



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

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Telefon hele døgnet

915 52 003

17.mars: 2.s. i fastetiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 
 
24.mars: Maria budskapsdag 
kl.11.00:  
Menighetssenteret: Søndagsmøte

31.mars: 3.s. i fastetiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 
 

Mykland kyrkje
24.desember: Julaften kl.15.00:
Gudstjeneste. Offer

24.februar: Kristi forklarelsesdag 
kl.11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer.

Froland kirke og  
Froland menighetssenter
16.desember: 3.s. i advent:  
Menighetssenteret kl.16.00: Vi synger 
jula inn 

23 desember: 4.s. i advent:
Froland sykehjem kl.11.30: 
Gudstjeneste. Nattverd. Offer. 

24.desember: Julaften kl.14.30 
og16.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Offer. 

25.desember: 1.juledag kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer

1.januar: Nyttårsdag kl.12.00: 
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer.

6.januar: Ingen gudstjeneste

13.januar: 2.s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

20.januar: 3.s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Dåp. Nattverd. 
Offer. 

27.januar: 4.s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:  
Menighetssenteret: Søndagsmøte

3.februar: 5.s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

10.februar: 6.s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Familiegudstjeneste. Utdeling av 
5-årsbok. Offer 

17.februar: Såmannssøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

27.februar: kl.11.30:
Froland sykehjem: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer 

3.mars: Fastelavnssøndag kl.11 .00:
Trefoldighetskirken: 
Prostigudstjeneste. 

10.mars: 1.s. i fastetiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Visitasgudstjeneste
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