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22/11  Mona Vangsnes Hillestad, 45 år

Mykland kyrkje, døpte

Mykland kyrkje, gravlagte

Fra kirkebøkene

 1/10 Leo Sigvaldsen Henriksen
1/10  August Dale Lie
8/10  Elias Bringsverd
8/10  Even Aasland
8/10  Isak Nygård
8/10  Tomine Langemyr Kjempekjenn
5/11  Embla Ebeltoft
5/11  Elena Abrahamsen
12/11 Elias Brimsøe Olsen

Froland kirke, døpte

Froland kirke, gravlagte

6/10  Thordis Simonstad, 92 år
10/10 Arne Skjerkholt, 84 år
10/11 Knut Oddvar Knutsen, 73 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

14/11 Gunnlaug Danielsen, 92 år
 8/12 Finn Nygård, 72 år

29/10 Alida Marie Snøløs Sagemoen
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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.

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.

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.

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.

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

Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med disse 
ordene: «Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå 
til verden.»  Vi kaller julens store hendelse for inkarnasjonen, at 
Gud ble menneske, født som en av oss i en stall.
  

Dette er større enn tanken vår 
kan fatte. Kirkefader Tertullian 

sier derfor om dette ufattelige som 
vi nå skal feire at «dette er så utro-
lig at det må være sant.» 

Hva var det som «det sanne lys» 
viste? Ordet fotografere er sam-
mensatt av de to greske ordene 
«lys» og «skrive». Direkte oversatt 
betyr det «å skrive med lys». Jesus 
fotograferer Gud. Han tegner et 
sant bilde av hvordan Gud er. Det 
som ikke var mulig tidligere, å se 
Gud, ble nå mulig. Jesus sier om 
seg selv: «Den som har sett meg, 
har sett Far.» 

Johannes skriver derfor i sitt 
evangelium og i sine brev om det 
han har sett og hørt. Han så hvor-
dan Jesus møtte mennesker med 
verdighet. Hvordan han førte de 
som var utenfor fellesskapet inn 
i fellesskapet. De som kom med 
skyld, ble tilgitt og satt fri. De som 
manglet håp, fikk håpet tilbake. 
De som manglet mening, gav han 
mening med livet. Det var det de 
kunne se med egne øyne. De så at 
Guds navn er barmhjertighet.

En kvinne ble en gang spurt: «Hva 
var det som kjennetegnet Jesus?» 

Hun svarte: «Han snudde aldri an-
siktet sitt bort fra noe menneske.»

Julens budskap gir oss bilde av 
Gud, men det sier også noe mer. 
I Mozarts Requiem synger koret 
«Husk nåderike Jesus (pie Jesu), jeg 
er din reises årsak.» Det var altså 
menneskenes frelse som var grun-
nen til at Han som var i begyn-
nelsen hos Gud, la ut på reisen ned 

til oss her på jorden. Til hyrdene 
på Betlehemsmarken sier engelen 
derfor: «I dag er det født dere en 
frelser i Davids by. Han er Messias, 
Herren.» Jesus kom ikke bare for å 
gi oss et bilde av Gud. Han kom for 
å frelse.

I dette året har vi markert at det er 
fem hundre år siden reformasjo-
nen startet. Et av reformasjonens 
kjerneord er ordene «troen alene». 
Det er ved troen på Jesus at Gud 
tilbyr oss sin frelse. Ikke ved vår 
egen innsats. Jesus utfordrer oss til 
å respondere på at han kom til jor-
den. Sagt med Johannes sin versjon 
av juleevangeliet:

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.

Med ønske om en velsignet jule-
høytid. 

Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

«Husk nåderike Jesus, 
jeg er din reises årsak»

Jule
ANDAKT 
 av biskop Stein Reinertsen



4

Ole Sandås (70) har mye til felles med julenissen. Han 
er glad i unger, liker seg i stallen og kjører julegaver. 

AV SALVE HAUGAAS

Frolands svar på julenissen 
kjører gaver med egen buss

Ole Sandås 
gjør seg her 

klar til sin 18. 
hjelpesending, en 

julegavetur til Narva i 
Estland. Men nisselua 

lot han bli igjen 
heime.

I motsetning til nissen, 
som visstnok bruker 

reinsdyr, kjører Ole 
gods-buss, og det store 
varerommet brukes til 
hjelpesendinger både 
før og etter  jul.
 Den travle pensjonisten har de 
siste ukene kjørt to turer til Estland, 
med bussen stappfull av varme klær, 
leker og andre varer som sårt trengs 
blant både barn og voksne på livets 
skyggeside. De åtte passasjer-setene 
i den tidligere ”Sørlandsruta” er 
alltid fylt av engasjerte turvenner og 
reiseledere.
 - Jeg bare kjører jeg, sier Ole 
beskjedent. På ”Frolands-turene” 

er det alltid Gunhild og Arnfinn 
Fidje som ordner opp, og de har 
mange gode hjelpere. Det er også 
blitt flere turer for ”Tulla” Halvorsen, 
ildsjelen som i årevis har organisert 
hjelpesendinger fra misjonshuset på 
Saltrød.

EPLER TIL SJÅFØREN
Ole har ei lita notisbok der han 
skriver opp avstander og ting som 

kan være viktig å huske 
på neste tur. Den ligger 
på motorkassa ved siden 
av et stort fat med epler, 
for epler må sjåføren ha 
å knaske på - mil etter 
mil. 

 - Hvor mange turer har du notert i 
loggboka di?
 - Siden jeg fikk bussen for åtte år 
siden, er det blitt 13 turer til Estland 
og 5 til Polen. Polen-turene er de 
lengste.
 Bussen ble egentlig kjøpt for å 
kjøre hester med, men Ole fant 
snart ut at han heller ville bruke den 
til hjelpesendinger, og da var det 
best å unngå hestelort på gulvet.
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MAGISK PÅ OSERØYSA
Spenningen er stor når den tomme 
bilen ruller inn på Oserøysa tid-
lig en torsdagskveld. Har folk lagt 
merke til annonsen? Vil det komme 
nok varer til å fylle det store laste-
rommet?  
   Etter et par timer er bussen 
stappfull. Nok en gang har folk 
strømmer til med fulle plastsek-

ker, Ikea-bager og ”banankasser”, 
konstaterer Gunhild og Arnfinn 
fornøyd. Hele gjengen som skal 
være med til Estland deltar i lastin-
gen, sammen med andre trofaste 
hjelpere. I Estland støtter frolendin-
gene blant andre pastor Vladimir, 
som brenner for å hjelpe de aller 
fattigste. 

RUSSERE BLE TAPERNE
Russernes store fabrikker gikk ned-
enom og hjem, og mange arbeids-
plasser forsvant, da Sovjet raknet 
og på 1990-tallet måtte trekke seg 
ut av blant andre Estland, Latvia og 
Litauen. Mens estlenderne opplev-
de frihet og fremgang, ble mange 
russere sittende igjen som taperne. 
 Ole understreker at mye har gått 
den rette veien i Estland. Barne-
hjem og sykehus som fikk hjelpe-
sendinger fra Oddbjørn Lønnskog, 
”Tulla på Saltrød” og fra Froland, 
klarer seg nå fint. Men i den his-
toriske, men fattige grensebyen 
Narva, er situasjonen fortsatt grå og 
trist. 

SKRIKENDE BEHOV 
- Behovet i Narva er skrikende 
stort, for å si det mildt. Her bor det 
nesten bare russere, de fleste snak-
ker ikke en gang estisk, og de er 
dårlig likt av estlenderne som lenge 

ble undertrykket av Sovjet-staten, 
forteller Ole.
 - En kan jo tenke seg hvordan 
vi nordmenn ville reagert hvis 
vi hadde hele byer av lutfattige, 
arbeidsløse tyskere. Men russerne 
i Estland er jo helt uskyldige i for-
fedrenes misgjerninger, og ekstra 
trist er det at ungene  må leve opp i 
fattigdom og håpløshet. 
 Det er rørende å oppleve når bus-
sen fra Froland ruller inn mellom 
flokker av vinkende, gledestålende 
barn. Flere steder er det tydelig 
at ungene kjenner folk igjen, ikke 
minst gjelder det sjåføren Ole. Etter 
at varene er båret inn, liker barna 
å leke i bussen og krype rundt i 
spennende kanaler under laste-
rommet.

DET VIL HELST GÅ GODT
Alt ordner seg på Oles turer. Selv 
om Volvoen er 25 år, går den som ei 
klokke - stort sett. Men mer enn en 
gang har det kommet godt med at 
eieren har vokst opp med laste-
biler, og særlig Volvo, både tøm-
merbiler og tippbiler.  Eksempler 
på at lykken har stått reisefølget 
bi, er mange. Bønner har nok også 
hatt sin virkning. Arnfinn stiger 
hver morgen inn i bussen med et 
bredt smil og et godt ord for dagen, 
sammen med en enkel bønn om at 
alt må gå greit.
 Noen utfordringer må en regne 
med, men alt ordner seg, alltid.
 På den første turen med bussen, 
det var i 2009, kranglet strøm-
men. Vel hjemme i Froland ble det 
oppdaget at ledningen til batteriet 
hang ”i en tråd”, den var svidd av.
 le har flere eksempler på at det 
helst vil gå godt:  - En gang, etter å 
ha kjørt 80 mil i ett strekk - hjem-
over fra fergehavna i Stockholm, 
ble det motorstopp på Stoa. Men 
da var vi jo i praksis hjemme. 
 - En annen gang kom jeg greit 
heim og parkerte i tunet, men mor-
gen etter nektet bussen å starte. 
Den var helt tom for strøm. 

SÅ SA DET PANG!
På turen vår først i november kjørte 
vi på en humpete Estland-vei, og 
da røk en ”gummiballong” i fjæ-

Bussen ble kjøpt med tanke på å transportere hester, men så ble det 
hjelpesendinger i stedet. 

På Oserøysa strømmet varene inn. 
Etter et par timer var det store 
varerommet stappfullt. 
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ringa. Det sa pang, og bussen ble 
skakk, Men mannen til ei av dame-
ne på hjemmet vi besøkte, jobbet 
på et bussverksted, og der hadde 
de faktisk en ”ballong” som passet. 
Etter et par timer var alt ordnet, vi 
tok raskt inn forsinkelsen - og rakk 
en deilig lunsj til rett tid. 
 - Vi får ofte god servering der vi 
kommer, men til gjengjeld er vi 
nøye med å betale godt for oss når 
vi drar. Vi gir også bidrag til ting 
de trenger, som de kan kjøpe selv i 
Estland. 
 Folk her hjemme er rause med 
transport-penger og passasjerene 
betaler godt for seg. Siden bilutgif-
tene begrenser seg til noen diesel-
kroner og fergebiletten over Øster-
sjøen, blir det kjærkomne penger til  
julefest for barna, ovn til storkjøk-
ken og mye annet. 

AVHENGIG AV VERKSTED
- Det hadde ikke vært mulig å drive 
med den gamle bussen, uten at jeg 
kunne låne verktøy og smøregrav 
av sønnen min, Asbjørn, legger han 
til. 
 Og når vi er inne på familie, så er 
det ekstra stas akkurat nå: Turid og 
Ole er blitt oldeforeldre til en nyde-
lig liten gutt. Straks etter hjemkom-
sten fra Estland var det barnedåp 
for lille Andreas.  

 Det er til og med snakk om opp-
kalling, for oldefars fulle navn er 
Ole Andreas.

LIKER Å KJØRE - HEST OG BIL
Årene ruller fort, særlig når en 
har det så travelt som pensjonist 
Sandås - som tviholder på gamle 
kunster og interesser. Helt siden 

guttedagene har det handlet om 
hestekrefter - både på fire bein og 
på hjul. Far hans hadde tømmerbil, 
men han døde da Ole og tvilling-
søster Bodil bare var 12 år gamle 
-  lillesøster var ikke mer enn to år. 
En kan bare ane hvor tungt det var 
å miste sin kjære far.  Onkel, Olaf 
Nyli, overtok tømmerbilen - og 
Ole ble mye med ham.  Samme 
dag som 18-åringen fikk førerkort 
kjørte han et stort lass med påler til 
Larvik.  Før han fikk ”lappen” kjørte 
unggutten hest i skogen sammen 
med Helmer Stien. Han lånte hes-
ten til Andreas Kittelsen i Dalen. 
Og senere kjørte Ole med Tor Bjørn 
Dales hester.
 Hesteinteressen er i behold, på 
stallen står flotte og spreke ”Aron” 
og ”Herkules”. Ole er forresten 
norgesmester i skogkjøring med 
hest. Stadig blir ekvipasjen etter-
spurt, og ja-mannen fornekter seg 
ikke. Nylig fikk beboere på Sol-
haug-hjemmet i Arendal en heste-
skyss de vil huske resten av sitt liv.
 Konklusjon: Det nærmeste vi 
kommer en positiv frolandsk jule-
nisse, det er Ole Andreas Sandås.

Det er godt å kunne følge gavene helt fram, ikke minst til barn som trenger 
omsorg fordi situasjonen hjemme er vanskelig.

Epler gjør underverker på langkjøring, sier Ole, som aldri blir trøtt og lei bak 
rattet. 
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PRESTENS 
SIDE 
 av Ravn Karsrud

HELLIG

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

På Allehelgensdag brukte jeg preika mi til å utforske 
ordet «hellig», og jeg vil dele noen av tankene mine 

om dette ordet på «Prestens side»

Gud er hellig. Jesus er nok 
det eneste mennesket som 

er 100 % hellig. Men han er jo 
Guds Sønn. 
 Hva betyr det så at Gud er 
hellig? I den hellige Skrift er 
dette selve hovedordet for å 
beskrive Gud og typisk nok så 
betyr det «ubeskrivelig» ! Det er 
et vilt ord! På hebraisk heter det 
Kadosjh. Kjenn på den tyngden: 
Kadosjh ! Kadosjh! Kadosjh! 
«Hellig, hellig, hellig¸er Herren, 
hærskarenes Gud. All jorden er fylt 
av hans herlighet»
 Ordet «hellig» samler i 
seg alle Guds egenskaper: 
Gud er ubeskrivelig kjærlig, 
ubeskrivelig mektig, 
ubeskrivelig rettferdig. Han er 
den han er.  Han er fullstendig 
annerledes enn alt annet. 
Han er hel og fullkommen 
og ubeskrivelig attraktiv. Gud 
er det mektige verdensfjellet 
som synger mot deg. Mystisk, 
dragende, verdens akse, en 
du bare vil bli ett med og leke 
i skogene, rundt føttene på. 

Gud er en du elsker og har 
ærefrykt for. Hellig og ren. Den 
eneste naturlige responsen på 
at det finnes et slikt vesen er 
TILBEDELSE. 

Din rettferd er som mektige fjell,
som det store havdyp  

er dine dommer.
Herre, du berger både  

mennesker og dyr.
Hvor dyrebar er din kjærlighet, 

Gud!
I skyggen av dine vinger søker 

menneskebarna ly.
De får nyte overfloden i ditt hus,

du lar dem drikke av din gledes bekk          
For hos deg er livets kilde,

i ditt lys ser vi lys. 
(Salme 36)

Han er forresten for stor for 
språket vårt også. Han rommes 
ikke i ord som «han og «hun» og 
«det». Vi er kjønnsvesener. Han 
er ikke det. Men Bibelen lærer 
oss å bruke de kjente og kjære 
orda i menneskespråket om 
Ham: Faderen. Skaperen. Sånne 

ord er begripelige. Kongen. 
Herren. Dommeren. Husbonden. 
Vingårdseieren. Men Han er en vi 
aldri kan putte i våre teologiske 
lommer og få kontroll på. Jeg 
er av de som puster lettere ved 
tanken på at Han fins. Og at alle 
makter på jorden en dag skal 
svare for Ham. Også din og min.
 For Gud vil at vi også skal 
være hellige. Han har gitt oss en 
hellighetslov, de ti bud. Og han 
har gitt oss en frelser og forsoner, 
Jesus Kristus som oppfyller 
loven for oss fordi vi ikke kan. 
Og så gir han oss sin Hellige 
Ånds gave. Slik at vi blir frie til 
å leve hellig for å tjene Gud og 
medmennesker i kjærlighet.
 Så det er altså Han som gjør 
oss hellige. Logisk egentlig. Bare 
Den Hellige kan gjøre noen 
eller noe, hellig. Dette er vår 
helliggjørelse , for å bruke et 
gammelt uttrykk. De er i grunnen 
fine, de gamle orda. De er som 
velbrukt gammalt verktøy, laget 
av stål og tre og lær. De har stått 
sin prøve og har sin funksjon. La 
oss ta vare på dem, skjerpe dem 
og bruke dem. 
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Liv og røre på samling for våre døpte ett 
og toåringer.

Mange takket ja til tilbudet 
om gratis middag i forkant 

av samlingen for våre døpte ett 
og toåringer. Samlingen fant sted 
på menighetssenteret tirsdag 21. 
november.
 Etter middagen var det samling 
med sang og tenning av lys for hver 
enkelte av de påmeldte som kom. 
Så snakket vi litt om hvor fint vi er 
skapt før alle fikk ei bok med for-
tellinger om 
Jesus, han de 
er døpt til. 
En kjærlig-
het på pinne 
skulle også 
minne de 
på at de var 
høyt elsket 
av Gud.
 Øystein

Glimt fra menighetslivet

Fra venstre ved bordet sitter 
Klara Malene og Varg-Johan 
Vangsnes, Lilliana, Sanne An-
dina og Per Ove Solheim og vi 
ser litt av Endre Nygård.

Fra venstre ved dette bordet 
sitter Johan Fransis,  Oda 
Angelica og Gudrun Holtebekk 
Eskilt sammen med Ragnhild 
og Cristine Hurv og Pål 
Lyngroth.

Sognepresten 
hadde ekstra 
mange og flinke 
hjelpere på guds-
tjenesten, som 
avsluttet en 
svært vellykket 
menighetsweek-
end på Vegårtun.

>>>

Over 100 på menighetstur første  helga i advent
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Stikk Innom er et tilbud for de 
som går på ungdomskolen og 

oppover. Her kan de komme rett 
etter skolen og gjøre lekser og få en 
enkel middag for en billig penge. 
Det er en liten samlingsstund med 
andakt, quiz eller  lignende før de 
bare henger rundt som de selv sier. 
Et fint tiltak som mange setter pris 
på.

Ungdommene koste seg på Stikk innom

Fv. Benjamin Khupchhawn, Lenny Jeanette Grude Tveit, NN 
og Mohamed Sanza.

Fv. Lenny Jeanette Grude Tveit, Markus Gauslå og 
Sondre Østerbøvik i Pizzakøen.

Fv. Markus Gauslå,  NN 
og Eivind Aakhus Omnes.

Det manglet ikke 
på sponsorer da de 

yngre deltagerne 
gjennomførte 

et fartsfullt 
misjonsløp. Hver 

runde ga uttelling 
i form av mange 
kroner til barne- 

og ungdomsarbeid 
på Cuba.

Over 100 på menighetstur første  helga i advent
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FROLAND MENIGHETSSENTER
Velkommen til vintermesse

Fredag 9. februar kl. 16.30- kl. 20.00.
Besøk av Sonja Mehammer som holder andakt. • Sang av Froland Familiekor m flere • Salg av 
varmmat og bløtkake m.m. • Salg av bakervarer m.m • Tombola, lykkehjul og hovedlotteri. • 

Mange barneaktiviteter

Helgen 25-26 nov var 23 påmeldte 11-åringer samlet til Lys Våken  
i Froland kirke. Dette var en helg fullt av program med bl.a. gudstjenesteverksted, 

skattejakt og ikke minst overnatting i kirka.
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Glimt fra menighetslivet

Vi synger jula inn
Froland Menighetssenter

Søndag 17. desember kl. 17.00

Froland Soul Children, Froland skolekorps, 
lokale solister, allsang, husband mm. 

Arr: Froland Menighet

Velkommen!

Juletrefest
Lørdag 6. januar kl 17:00 
på Menighetssenteret.

Appell av Ragnhild Gellein

Sang av Froland Soul 
Children

Bevertning. Juletregang

Fra  
kompefesten  
17.november

Årets kompister flankert av lysbærerne 
Kristian Eivindstad og Fredrik Monrad, 
samt Eirik Langemyr. Kompistene er fra 
venstre Silje Gauslå, Stener Oveland, Pål 
Gundersen og Johanne Fjærbu.

Even Mjåvatn og Erik Vangsnes underholder.

Kompelan Eirik Langemyr døper Johanne Fjærbu i 
kompesø.

Ragnhild Olsbu Kittelsen og Amalie 
Salamonsen koste seg med komper.
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- Froland Menighet ønsker å være en åpen og inkluderende menighet. For halvannet år siden kom 
det flere flyktninger til bygda, blant annet fra Syria, og da var det naturlig for oss å ta utfordringen 
vi fikk om å starte språkkafe på Menighetssenteret i Osedalen. Dette sier diakon og menighetssekre-

tær Else Marie Treldal. 

Else Marie Treldal er én av ti til 
femten frolendinger som hver 

tirdag møter opp og legger til rette 
for språktrening og sosiale aktiv-
iteter for nye sambygdinger. 
 – Vi startet opp med en liten 
gruppe, og så har det økt på. På det 

meste har vi vært oppe i 35 flykt-
ninger. Språkkafeen er en trening-
sarena der vi snakker sammen, og 
de kan praktisere det de lærer på 
voksenopplæringen i en sosial og 
trygg atmosfære. Og så bygger vi 
relasjoner, drikker kaffe og te, spiller 

Yatzy, sjakk og kort og har det veldig 
koselig. I kveld er vi også i gang med 
enkel trafikkopplæring.
 
STOR OVERGANG   
Denne kvelden er det 26 flyktninger 
og 11 nordmenn til stede. Én familie 

Språkkafé på Menighetssenteret:  

«En gave å få være  
med på dette»

For Turid Sandås er det mellommenneskelige og 
menneskeverdet viktig.

Rami Alhenani kommer ofte til språkkafeen og får mye 
hjelp.

Else Marie Treldal 
ønsker flere frolendinger 
til språkkafeen.

AV BERNT SKUTLABERG
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er her for første gang. De 
har akkurat ankommet 
bygda og snakker lite eller 
ingenting norsk. Da er det 
viktig med god hjelp fra 
de som har vært i landet 
lenger og mestrer språket 
bedre. En av disse er Rami 
Alhenani (22). Han kom 
til Norge for litt over to år 
siden og har bodd i Fro-
land i vel ett år. Nå går 
han i innføringsklasse ved 
Sam Eyde videregående 
skole i Arendal, og planleg-
ger å begynne på bygg og 
anlegg neste år. Fra Syria 
har han utdanning som tømrer, og 
vil få formalisert denne utdanningen 
i Norge. 
 - Jeg kommer fra en millionby 
i Syria, sier Rami. - Så det er en 
ganske stor overgang å komme til 
lille Froland. Det er veldig stille her 
– ikke så mye bråk. Og så er det litt 
problemer med transport. Men det 
er helt greit.  
 - Hvorfor kommer du på språk-
kafeen? 
- For å bli kjent med nye mennesker 
og å få trening med språket. 
- Synes du det har hjulpet deg noe? 
- Ja, masse. Vi får hjelp med lekse og 
sånn.  Vi kan bruke norsk. Særlig her 
i Norge har man mye privatliv. Da er 
det litt vanskelig å bli kjent. Derfor 
kommer vi til språkkafeen. Og her er 
det mye lettere å bruke språket.

BARE VÆRE 
Turid Sandås ble pensjonist i fjor, og 
da dukket språkkafeen opp nærmest 

som troll i eske, som hun uttrykker 
det. 
 – Jeg kjente med én gang at dette 
har jeg fryktelig lyst til å være med 
på. Ja, jeg ser på det som en gave å 
få lov til å være med. For meg er det 
mellommenneskelige og mennesk-
everdet viktig. Det en hører i nyhe-
tene bli annerledes når man møter 
ansiktene og menneskene bak skjer-
men. Det blir på en måte ufarlig-
gjort. Jeg skulle ønske at mange flere 
frolendinger fikk oppleve det som 
skjer her på tirsdagskveldene. Her 
kan du komme helt uforpliktende, 
snakke med folk og bare være her.
 Ole Hurv synes det er et veldig 
godt miljø på språkkafeen. Kona 
hans Nadiia Magrytska er fra 
Ukraina, og sammen men sønnen 
Atem kommer de innom hver tirs-
dag så sant de kan. Ole sier at kona 
er veldig glad i språkkafeen. 
 - Hun synes det er hennes andre 
hjem. Her kan hun komme og treffe 

bekjente og venner, og 
hun synes at det er som å 
være sammen med famil-
ien.  Det er trygge person-
er som hun kan prate med 
og få hjelp til lekser. Bare 
det å kunne prate norsk 
og være norsk betyr veldig 
mye for henne. 

TRENGER FLERE
Ole legger til at selv om en 
har ulik kultur og ulik tro, 
må en bli kjent. 
   – Da blir vi ikke redde 
for hverandre, men byg-
ger tillit og får forståelse 

for hverandres kultur og tro. Vi 
ønsker et fargerikt fellesskap på en 
positiv måte. Språkkafeen er blitt en 
naturlig del av mitt liv.
 Else Marie Treldal sier at som me-
nighet er det avgjørende å møte nye 
mennesker. 
 - Vi ser språkkafeen som en viktig 
diakonal oppgave. Dette er våre nye 
sambygdinger som menigheten kan 
være med og ta imot og skape gode 
relasjoner til. På den måten kan vi 
være med på å vise litt av Jesu kjær-
lighet. 
 - Har dere plass til flere nord-
menn?
- Ja, det har vi et stort ønske om, 
både yngre og eldre. Mange av 
flytningene er i 20-30-åra, og det 
hadde vært fint med flere som er 
nærmere de i alder. Ta kontakt 
med meg på menighetskontoret, 
telefon 48 99 44 36, eller møt opp 
neste tirsdag det er språkkafe, 
avslutter Else Marie.

Turid Sandås er en dyktig språktrener. Språkkafeen er viktig for Ole Hurv. Her sammen med 
kona Nadiia og sønnen Atem.

Arnfinn Landsverk har trafikkopplæring.
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Hva skjer:

DESEMBER: 
Søn 17. kl 17.30: Vi synger jula 
inn
Fre 22. kl 17: Internasjonal kafé. 
Førjulsfest
Søn 24. kl 14.30 og 16 
Julegudstjeneste Froland kirke
Søn 24. kl  15 Julegudstjeneste 
Mykland kirke
Man 25. kl 12 Høytidsgudstjeneste 
Froland kirke

JANUAR:
Man 1. kl 12  Nyttårsdag 
Gudstjeneste Froland kirke
Lør 6. kl 17: Juletrefest for hele 
familien
Søn 7. kl 11  Gudstjeneste Froland 
kirke
Man  8. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Tors 11. kl 19.00 Hellig  Tre 
kongers fest   NMS
Lør 13. kl 17: UK junior
Lør 13. kl 20: UK kveld
Søn 14. kl 11 Søndagsskole /
Søndagsskolemesse
Tors 18. kl 19.30 Misjonsmøte  
NLM
Søn 21. kl 11  Gudstjeneste 
Froland kirke
Man 22. kl 19 Årsmøte Normisjon

Tirs 23. kl 12.30 Etter skoletid (5-7 
kl)
Ons 24. kl 14.30: Stikk innom UK
Fre 26.-Søn 28. Møtehelg
  Fre kl 20 Møte
  Lør kl 12 Seminar
  Lør kl 20 Møte
  Søn kl 11 Møte /søndagsskole
Tirs 30. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)

FEBRUAR:
Tors 1. kl 19.30 Årsmøte NMS
Søn 4. kl 11  Gudstjeneste 
Mykland kirke
Søn 4. kl 17 Søndagsmøte/
sangmøte
Man 5. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 5. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Ons 7. kl 14.30: Stikk innom UK
Fre 9. kl  16.30  Vintermesse
Fre 9.-Søn 11. Skiweekend UK 
Rauland
Søn 11. kl 11 Søndagsskole /
Søndagsskolemesse
Tirs 13. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)
Tors 15. kl 19.30 Misjonsmøte 
NLM 
Søn 18. kl 11  Gudstjeneste 
Froland kirke

Søn 25. kl 11 Søndagsskole
Søn 25. kl 11 Prostigudstjeneste 
Trefoldighetskirken
Søn 25. kl 19.30 Temamøte

MARS:
Tors 1. kl 19.30 Misjonsmøte  
NMS
Lør 3. kl 20 En kveld for to
Søn 4. kl 11 Gudstjeneste  Froland 
kirke
Man 5. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 5. Årsmøte og 
representantskapsmøte
Man 5. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Tirs 6. kl 12.30 Etter skoletid (5-7 
kl)
Ons 7. kl 14.30: Stikk innom UK
Lør 10.   UK ‘Firestarter’  Vegårshei
Søn 11. kl 11 Familiegudstjeneste
Tors 15. kl 19.30 Misjonsmøte 
NLM
Lør 17. kl 17: UK junior
Lør 17. kl 20: UK kveld 
Søn 18. kl 11 Gudstjeneste  
Froland kirke
Søn 18.  kl 17  Søndagsmøte
Ons 21. kl 14.30: Stikk innom UK
Søn 25. kl 11 Søndagsskole/
Søndagsskolemesse

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

Faste ukentlige arrangement: Bønnemøte mandager kl 18. 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. (ikke 4.1 og 22.2)  

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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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 torsda-
ger kl 11-13. Oppstart 11.1, utgår 22.2 (vinterferien)
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, 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 18 

SPRÅKKAFÉ
Hver tirsdag kl. 18 – 19.30
Kontaktperson: Marit Skutlaberg Tlf. 92 20 24 37
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En 10 års jubileumsgave!
Vi løfter i flokk på Froland 
Menighetssenter. Givertjenesten 
har vært en suksess, og etter  
10 år trenger den påfyll.  
• Nye givere ønskes 
velkommen. 
• «Gamle» givere utfordres til 
å øke.
• Og alle utfordres til å gi en 
ekstra julegave/jubileumsgave.

Noen fakta: 
Menighetssenteret trenger gaver 
både til drift og avdrag på gjeld.

De første årene ble det gitt over 
600 000 kroner årlig. Gradvis har 
gaveinntektene sunket til under  
500 000.

Gjelden på senteret er halvert på ti 
år, til under 3 millioner kroner. Ennå 
er det mulig å bli gjeldfri hele 10 år 
tidligere enn den første planen, men 
da bør vi igjen trappe opp givertje-
nesten. 

NB: Det blir gitt skattefradrag på 
registrerte gaver

Slik kan du gi: 
Bruk bankkontonummer  
2801.12.22511 

Vil du registrere deg som fast giver, 
ta gjerne kontakt med Froland Me-
nighetskontor, Frode Sørensen eller 
Knut Heggen.

Skattefritak ordnes ved å melde 
navn, adresse og personnummer til:  
Karl Otto Bråthen på Menighetskon-
toret, gjerne på epost:  
karl.otto.braathen@agderkirken.no 
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Møtehelg 26. – 28. januar
Siste helgen i januar er det igjen klart for møtehelg på Menighetssenteret. 
Denne helgen har vi med oss Pål Helmersen som hovedtaler. Han har med seg 
sin datter Rebekah, som også kommer til å tale på noen av møtene. De kommer 
til å dele sine sterke historier. Tema for møtehelgen er: «Elsket hele veien hjem». 

Nytt av året er at det blir seminar med Pål Helmersen på lørdag formiddag med tema: «Hvor 
er Gud når ting blir vanskelig». Det blir også mye god musikk denne helgen av vårt eget 
husband og lovsangs team, Froland Soul Children og flere lokale solister. Etter kveldsmøtene 
kan man nyte en kopp kaffe og litt snacks, og få en sosial og hyggelig stund sammen.  

Programmet for helgen ser foreløpig slik ut: 
Fredag kl 20.00 Møte med kafé etterpå.

Lørdag kl 12.00-14.00 Seminar med Pål Helmersen. Det blir servert lunch underveis i seminaret. 
Det blir også eget barneopplegg i under seminaret. For de minste blir det aktiviteter på senteret, og for de fra 6-12 år  
blir det KRIK i hallen.

Lørdag kl 20.00 Møte med kafé etterpå. 

Søndag kl 11.00 Formiddagsmøte med eget barneopplegg og sang av Soul Children. Det blir grilling av pølser og aking i 
bakken for de som vil etter møtet.

Vi ønsker folk i alle aldere velkommen til møtehelg! 

Her ser vi utviklingen i gaver til Menighetssenteret. Givergleden er fortsatt stor, 
men tendensen er fallende. 10-årsjubileet inspirerer til ny giv.
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Fra menighetsbladet for 25 år siden

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

GOD MOTTAGELSE
I 1992 fortalte Kåre 
Næss Thomassen at 
menighetsbladet kunne 
feire 25-årsjubileum, og 
han skrev blant annet: 
 ”Min kasserertid 
varte i 11 år, og i dette 
arbeidet hadde jeg god 
kontakt med leserne. 
Sammen med inn-
betalingen fulgte det 
ofte noen takkens ord. 
Ikke minst de såkalte 
”kirkefremmede” viste 
en rørende omsorg for 
bladets økonomi (…) 
og de gledet seg til hver 
gang det kom ut et nytt 
nummer.”  
 Den frivillige kontingenten var 5 kroner de første 
årene, og i 1977 steg den til ”15 kroner, eller mer”.

HURVMUSIKKEN
Høsten 1992 hadde Hurv Musikkforening sunget i 70 år. 
En fin jubileumsfest ble ledet av Inger Haslemo.  
 Åsta Venemyr fortalte fra foreningens historie. Det 
startet med en kraftig vekkelse over bygda i 1921 - 22, 
med Odin Bøe som emissær. Foreningen Unges Misjon 
ble da stiftet, og flere ønsket seg også et musikklag. 
 Aktiviteten ble stor og fellesskapet, selv om man ble 
hindret under krigen, da tyskerne tok bedehuset. Ett år 
sang musikken på 121 møter. 
 På festen ble Helge Lorentsen og Åge Øybekk utropt 
som æresmedlemmer. De hadde da vært med sammen-
hengende i 50 år.

HALVTRESS
Korsangen har blomstret i Froland. I menighetsbladet 
for august 1992 leser vi at det var dannet et nytt kor, 
HalvTress. Navnet kom av at minst halvparten av med-
lemmene var fra Tresnes-kretsen. Flere kom også fra 
Frolands Verk, og Thorfinn Skarli slo an tonen med sitt 
trekkspill.
 -Knut Oveland har diktet en god del av tekstene våre. 
Han dikter når han kjører bil og stopper i veikanten for 
å skrive strofene ned, fortalte Thorfinn.

TELTMØTER SAMLET MANGE
Teltmøtene ved Nidarhall i august samlet mye folk. 
Forkynnelsen til Ola Kjetil Kvitstein og Arvid Hunemo 
var både vekkende og trosstyrkene. Og folk hadde god 
tid til en prat etter møtene.

Dette bilde av Hurvmusikken ble tatt i 1980.  
Selmer Kragebøl, t.h. er leder.

AV SALVE HAUGAAS
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Festforestillingen

Bibelen  

Søndag 1. oktober, midt i flom-
toppen, møttes konfirmanter fra 
24. september 1967 i Froland 
Kirke til 50-års konfirmasjons-
jubileum.
Av totalt 51 konfirmanter er 44 
gjenlevende og av disse kom 21 
til jubileet. 

Etter gudstjenesten møttes ju-
bilantene til en god middag på 

Eikely og mange bidro med gode 
historier og minner fra skole- og 
konfirmasjonstiden.
 
Konfirmantene fra 1967 var det siste 
kullet i Froland som ble konfirmert 
på høsten.
 På den tiden var det mange 
meninger om konfirmasjonen skulle 
flyttes til våren. Blant motargumen-
tene var mangel på ferske, egenpro-
duserte grønnsaker og poteter, samt 
at de foreldre som arbeidet utendørs 
kunne ha hatt lite lønnet arbeid på 
vinteren og dermed vanskelig øko-
nomi for å holde konfirmasjon i mai 
måned.
 Jeg husker godt et menighetsmø-
te om denne saken. Møtet foregikk i 

kirkebenkene etter en vanlig søn-
dagsgudstjeneste. Og diskusjonen 
fikk etter hvert ganske høy tempe-
ratur og var underholdende. Men 
ingen lurte på hva de unge konfir-
mant-spirene mente om saken.
 

 Men det ble bestemt at konfir-
masjonen skulle flyttes fra høst til 
vår. Så vidt jeg husker var det derfor 
ingen konfirmasjon i Froland i 1968. 
Den neste konfirmasjonen ble våren 
1969.
 Hilsen Steinar Lyngroth

50-års konfirmantjubileum 
i Froland

Bildet viser fra venstre i 1. og 2. rekke: Arne Hurvenes, Elise (Songe) Strat, Liv 
(Hurvedal) Heggen, Otto Vålandsmyr, Jan Magnus Bredsten, Karin Bergland, Inger 
Elise (Olsen) Hansen og Wenche (Tveitdal) Lauvrak.
I 3. og 4 rekke: Kari Tresnes, Steinar Stenersen (delvis skjult), Liv Sandnes, Arnfinn 
Fidje, Steinar Lyngroth (delvis skjult), Reidar Råna, Harald Danielsen (delvis skjult), 
Anne Karin Røysland, Magnhild (Mjåvatn) Høie, Arnfinn Nygård, Per Daniel 
Pedersen, Sigmund Danielsen og Sigrun (Nesland) Stømne.

Turneen med 
konserten 
17.mars 2018 på 
Menighetssenteret 
som var annonsert i 
siste menighetsblad 
er dessverre avlyst 
grunnet sykdom. Vi 
håper at muligheten 
kan by seg til å 
få til noe liknende 
ved en senere 
anledning.

AVLYST
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Det var i hvert fall det jeg satt igjen med etter å ha snakket med tre ungdommer på  
Stikk Innom onsdag 22.november. Etter en liten samtale med dem, kunne jeg fornemme at  

julestemning dreier seg om noe annet og at julen fortsatt er viktig for dem.

De fikk spørsmål om hva som er best av hvit jul og 
jul uten snø? Hva julen betyr for dem var et an-

net spørsmål. Jeg spurte dem også om hva de gleder 
seg mest til ved årets julefeiring? Om de hadde noen 
tradisjoner i forbindelse med jul ville jeg også vite. De 
måtte også dele et juleminne og si litt om hva de tenker 
om juleevangeliet. Ungdommene hadde mange tanker 

og de var overraskende lite opptatt av gaver. Det er 
gleder en kateket. (som i skrivende stund har vært ute 
og handlet på Black Friday)
Ungdommene går alle i niende klasse og er konfirman-
ter i menigheten vår. De bærer navnene Mia Amalie 
Kristiansen, Markus Gauslå og Lenny Jeanette Grude 
Tveit.   Øystein

Julestemning 
mer enn gaver

MIA AMALIE KRISTIANSEN                                                                                                                                            
-Helt klart hvit jul. Det blir ikke 
ordentlig jul uten snø, mener Mia                                                                  
-Julen betyr først og fremst god mat 
med familie og venner. Det er så 
koselig.            
-I år er det maten og samværet med 
god venner Mia gleder seg  mest til. 
Det er kalkun som gjelder både på 
julaften og nyttårsaften.                                                                                                                       
-Det er også samværet med familie og 
venner som utgjør rammen rundt den 
tradisjonen Mia setter mest pris på. 
Hver lillejulaften samles nemlig venner 
og familie og drar til skogs for å grille 
og kose seg. De drar nødvendigvis 
ikke så langt, bare de kommer ut en 
tur.
-Et juleminne som Mia husker godt var 
en julaften de skulle på besøk til andre. 
Men så ble en i familien syk og de 
måtte være hjemme. Kalkunen var jo 
dypfryst og måtte tines. Da var gode 
råd dyre og badekaret godt å ha. Der 
ble kalkunen tint før steking, og julen 
med tradisjonsmaten ble sikret.         
- Mia synes juleevangeliet er en fin og 
interessant fortelling.

MARKUS GAUSLÅ                                                                                                                                             
Også for Markus er det snø som 
gjelder. Gjerne mye snø. Jo mer snø 
dess mer julestemning.                - 
Julen betyr samhold for Markus. 
Da møtes familie og naboer til 
hyggelig samvær. Derfor trekker 
Markus frem samholdet som en 
god og kjær tradisjon. Lillejulaften 
eller julaften formiddag samles 
venner, familie og naboer. De 
hygger seg og gir hverandre gaver. 
Noen snakker en ikke med så mye 
ellers i året, så derfor er det ekstra 
koselig å samles slik synes Markus.                               
- Juleminnet til Markus handler 
naturligvis også om snø. Ei jul snødde 
det hele jula og det kom så mye snø 
at de så vidt fikk åpnet ytterdøra.                                                                                                                    
-Juleevangeliet er Markus ærlig på 
at han tenker lite på. Men han synes 
det er historisk interessant å vite mer 
om hvordan det var på den tiden.  Er 
historien om Jesu fødsel sann eller er 
den oppdiktet? Det er ting han synes 
er interessant å finne svar på.

LENNY JEANETTE GRUDE TVEIT.                                                                                                                                            
-Snø er fint. Der er liksom 
det som er jul sier Lenny.                                                                                           
-For meg er julen en tid hvor vi koser 
oss sammen med familien. Det er 
veldig fint med god tid sammen.  
Vi feirer julen fordi Jesus ble født. 
Det hører også med mener Lenny.                                                           
-I år gleder Lenny seg mest til maten. 
Det er den tradisjonsrike ribben 
som står på menyen der i heimen.                                                                                                                                          
-Å gå rundt juletreet og synge 
julesanger er en fast tradisjon som 
holdes i hevd hjemme hos Lenny. Det 
synes hun er en fin tradisjon.
- På spørsmål om et konkret juleminne 
trekker hun frem en annen tradisjon 
som er blitt et godt minne for henne. 
Det er julenissen som kom og som 
fortsatt kommer med gaver på 
julekvelden.
- Lenny synes Juleevangeliet er en 
vakker og fin fortelling. Særlig synes 
hun det er så koselig å høre om 
Jesusbarnet i krybben.
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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

25.mars: Palmesøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

29.mars: Skjærtorsdag:
Froland sykehjem kl.16.00:
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. 

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

4.februar: Kristi forklarelsesdag 
kl.11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer. 
Kirkekaffe

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

Froland kirke og  
Froland menighetssenter
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

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

7.januar: Kristi Åpenbaringsdag 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

14.januar: 2.søndag i 
åpenbaringstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

21.januar: 3.søndag i 
åpenbaringstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer. 

28.januar: Såmannssøndag:
Møtehelg

11.februar: Fastelavnssøndag 
kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. Offer. 

Onsdag 14.februar kl.11.30:
Froland sykehjem: Gudstjeneste. 
Nattverd

18.februar: 1.søndag i fastetiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer. 

25.februar: 2.s. i fastetiden:
Ingen gudstjeneste

4.mars: 3.s. i fastetiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Tårnagenter. Nattverd. Offer. 
Trefoldighetskirken kl.11.00: 
Prostigudstjeneste

11.mars: 4.s. i fastetiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Familiegudstjeneste. Gave til 
3-åringene. Offer 

18.mars: Maria budskapsdag 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer. 


