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 26/5 John Jacek Jacques Messell, 80 år

Mykland kyrkje, døpte

Mykland kyrkje, gravlagte

25/3 Lill Tanja Andersen og Gjermund Hurvenes
22/4  Grethe Reiersølmoen og Reidar Amandus 

Eilertsen
5/5 Ying Ma og Vidar Tallaksen
3/6 Hanne Ustad og Richard Mortensen Råna
17/6 Veronica Strand og Tore Jan Johnsen
17/6 Silje Christina Theresie Liane og Jørgen Rysstad

Fra kirkebøkene

 26/3  Leander Johnsen Christensen (Menighetssenteret)
 2/4 Leander Jensen Berthelsen
 16/4 Lilli Haagensen Nilsen
 16/4 Aurora Johansen
 16/4 Oline Hidle-Byttingsmyr
 7/5 Thea Sophie Osuldsen
 7/5 Tobias Grønli Igland
 18/5 Tuva Emilie Gauslå
 18/5 Annabel Bredesen
 28/5 Lise Mjåvatn Nilsen

Froland kirke, døpte

Froland kirke, gravlagte

 29/3  Karin Lyngroth, 95 år
 29/3  Olav Lyngroth, 89 år
 3/4  Liv Monica Løite, 41 år (Misjonskirka)
 21/4  Olve Bernhard Assev, 64 år
 2/5  Arild Johan Vige, 66 år
 31/5  Mathilde Kristiansen, 95 år

MENIGHETSKONTORET
Åpningstid mandag – fredag 10 – 15

Besøksadresse:
Osedalstunet (over biblioteket)

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

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

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

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

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

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

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

 9/6 Aasta Sundtjønn, 95 år
 15/6 Julie Alvilde Fyhn, 88 år

Froland kirke, ektevigde

 4/6 Kristian Alexander Hestø-Kile
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Den keltiske kristendommen 
fra århundrene før Norge ble 

kristnet hadde i seg en sterk sans 
for Guds nærvær i naturen. Dette 
diktet fra 600-tallet  gir stemme til 
en Gud som er større enn det vi 
vanligvis forbinder med kristen te-
ologi. Men Paulus har også denne 
storheten med i sin tale til Athen-
erne i Apg. Kap 17: «Det er jo han 
som gir liv og ånde, ja, alt til alle.» 
og « Han er jo ikke langt borte fra 
en eneste av oss». Dette nærværet 
kan vi sanse i naturen. Det vis-
ste de gamle kelterne, og det er 
det mange som erfarer også i dag. 
Kanskje kunne sommeren være 
en tid for å søke Gud i naturen ?  
Og kanskje meditere over denne 
keltiske teksten?

Jeg er vinden som puster på sjøen.
Jeg er bølgen på havet.

Jeg er viskingen i det raslende løv.
Jeg er solens lys.

.Jeg er månens og stjernenes stråler.
Jeg er kraften i treet som gror.

Jeg er knoppen som springer ut i 
blomst.

Jeg er bevegelsene i den svømmende 
laks.

Jeg er motet i det kjempende villsvin.
Jeg er hurtigheten i den løpende 

kronhjort.
Jeg er styrken i oksen som drar plogen.
Jeg er storheten i det mektige eiketre.

Og jeg er tankene til alle de 
mennesker

som priser min skjønnhet og storhet.
 

Jeg har erfart at det å be når du er 
alene i skogen, ved sjøen, eller på 
fjellet kan gi en egen glede i Gud. 
Takkebønner til «Den store, store 
Gud» midt ute i skaperverket kan 
få deg til å puste friere og kjenne 
deg omsluttet av en stor kjær-
lighet. For Gud i naturen er ikke en 
panteistisk upersonlig kraft. Gud i 
naturen er den treenige Gud , tre-
foldig personlig; Faderen Sønnen 
og Helligånden. Det er Jesus selv , 
som fra sin Fars høyre side blåser 
regnet inn i øyenkrokene dine 
ved sin Ånd. Solvarme svaberg 
som gnur seg mot skulderbladene 
dine kan minne deg om det faste 
fundamentet Gud ønsker å være i 
ditt liv og Hans røst lyder ved hver 
dønnings bulder mot strand og 
hvert vindsus i fjellbjørklia. Nynn 
med i sangen «Du omgir meg på 
alle sider, og held meg fast i di 
hand….» Kanskje skulle du denne 
sommeren ta deg tid til flere små 
stunder av «Christfulness» ? Å 
takke og be under et stort løvrikt 

tre er jo også et «Lønnkammer», 
kanskje det fineste av dem alle.
Selv er jeg veldig glad i store elver. 
«Ol` man, River; he is rolling 
along» Elva forteller meg at ingen 
kan stanse Gud og Hans store 
kjærlighets frelsesplan.

«Sett meg som et segl på ditt hjerte,
et stempel på din arm!

For kjærligheten er sterk som døden,
lidenskapen er ubøyelig som dødsriket.

Den brenner som flammende ild,
en Herrens brann.

          
7 Veldige vann slukker ikke 

kjærligheten,
elver skyller den ikke bort. (Høysangen 

8, 6-7a)

PRESTENS 
SIDE 
 av Ravn Karsrud

«Det er i Ham vi lever, 
beveger oss og er til»  

(APG. 17,28)

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
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-Det er kirka i Mykland vi kan 
knytte de aller største og 

fineste begivenhetene våre til, sier 
Kari. 
 Men så dukker også de dystre 
minnene om Myklands-brannen 
fram, den om blusset opp 8. juni 
for ni år siden. Sterk vind virvlet 
flammene framover knusktørre 
heier, helt til det var mindre enn 
100 meter fra kirkeveggen. Men nå 

hadde brannmannskapene klart å 
legge seg i forsvar med slanger fra 
tjenna ovenfor. Det gikk bra - både 
med kirka og gårdene i nærheten. 
Men kritisk var det. Kari og Ådne 
følte virkelig på alvoret da de måtte 
evakuere gården mens flammer 
slikket kanten på jordet bak tunet. 
De fikk ikke flytte heim igjen før det 
var gått fire dager. 
 - Hvordan hadde myklendingene 

reagert om kirka hadde blitt flam-
menes rov?
 - Da hadde reaksjonene blitt 
sterke, sier Kari og Aadne. - Og det 
er vel ikke sikkert at kirka hadde 
blitt bygget opp igjen, det ville vært 
fryktelig tragisk. Uten kirka hadde 
ikke bygda blitt den samme igjen.
 - Skolen, butikken og kirka er 
selve fundamentet for vårt lille byg-
desamfunn, slår begge fast. Midlene 

Kari og Aadne bor høyt og fritt i, eller på, Mykland. Like under det 
naturvakre gårdstunet ligger kirka, der bryllupet sto i 1969. Og her 

har de opplevd fine familiebegivenheter gjennom årene -  mange 
knyttet til tre døtre og syv barnebarn.

AV SALVE HAUGAAS

- Noen av de beste minnene er 
fra kirka i Mykland

Kari (72) og Aadne (84) får ofte besøk 
av barnebarna. Her er det Ella (3) 
og Kari (4) som storkoser seg hos 
bestemor og bestefar i Mykland.

www.eikely.com

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

www.eikely. com
4827 Frolands Verk

Tlf 37 03 96 80
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>>

som  staten ga som kompensasjon 
etter brannen var viktige, og særlig 
det kunne reises ny butikk.

PRESTEN BODDE I HEREFOSS
-Da Kari Mykland giftet seg med 
Aadne K. Mykland i Mykland kirke 
hørte dere til Herefoss prestegjeld?
 - Ja, og vi dro til Herefoss for å 
ta ut lysning. Presten var en eldre 
kar, en vikar. Han hadde tydeligvis 
ikke hadde sett så nøye på etternav-
nene våre, sier Kari. - For jeg fikk 
en grundig innføring om etternavn, 
faktisk fikk jeg tre valg - å beholde 
mitt gamle etternavn, ta mannens 
etternavn - eller bruke begge. Jeg 
valgte å bruke mitt eget, ler Kari. 
 Aadne var en godt voksen mann 
da han giftet seg med Kari, som var 
12 år yngre - og som allerede hadde 
seilt et par år til sjøs, som telegrafist.
 - Jeg fikk yrkesveiledning av rek-
tor Molaug på Hornnes landsgym-
nas, og han mente at telegrafistyrket 

måtte være noe for meg, minnes 
Kari. Det var en artig tid, men ikke 
akkurat noe fremtidsyrke.
 Senere har Kari vært engasjert 
på heltid sammen med Aadne på 
Mykland-gården, og med tre kjekke 
jenter, mange sauer, pelsdyrfarm og 
en frodig hage, og ikke minst livets 
dessert - barnebarn.

 60 ÅR MED POLITIKK
Aadne innrømmer raskt at mye 
av arbeidet på gården falt på Kari, 
mens han var mye opptatt med po-
litiske verv. I 20 år var han ordfører 
i Froland. Faktisk kan han nå se 
tilbake på over 60 år med politiske 
verv, helt fra ”gamle” Mykland i 
1956 og til nå - som medlem av 
Frolands kontrollkomite.   
 - Det hadde en lei tendens til å bli 
ekstra mange møter når det var tra-
velt i sauefjøset - eller det var mye å 
gjøre i revegården, minnes Aadne.
 Han hadde lagt langrennssporten 

på hylla før han ble ektemann, men 
var skitrener og skogsarbeider før 
politikken krevde mer og mer av 
tiden. Nesten hver kveld forsvant 
Aadne avsted på møter, husker Kari. 
Det ble mange turer opp og ned til 
Osedalen gjennom årene. Konas 
støtte var helt avgjørende for at 
ektemannen kunne satse like enga-
sjert på samfunnsoppgaver som han 
hadde gjort på idretten - og som 
gav 2. plass på 5-mila i norgesmes-
terskapet, bare slått av Reidar An-
dreassen (fra samme prestegjeld).

FRA SOKNERÅD TIL  
MENIGHETSRÅD
Kari var også engasjert i viktige 
oppgaver i bygda, og hun trivdes i 
menighetsrådet.
 - Tidligere var det eget sokneråd i 
Mykland, men ved de siste valgene 
har det vært felles menighetsråds-
liste for hele Froland. Er det en grei 
ordning?

Mens Aadne har vært mye på farten med politiske verv og ordførerjobb, har Kari likt seg godt hjemme på gården, noe 
den fine hagen er et tegn på.
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 - Ja, og det eneste riktige. Det 
hadde ikke vært mulig lenger å få 
satt opp ei liste bare for Mykland. 
I dag er det ingen myklendinger i 
menighetsrådet. Men jeg synes al-
likevel Mykland kirke blir tatt godt 
vare på.
 - Har dere noen personlige 
ønsker for kirke- og kristenliv i 
Mykland?
 - Jeg synes godt presten kan gå 
over til bokmål også i Mykland, sier 
Aadne. - Det faller mest naturlig, 
ikke minst for de yngre, og særlig 
nå som også Mykland-elevene har 
bokmål på skolen. 
 Kari har et ønske om at flere 
kommer på de vanlige gudstjenes-
tene, men hun er ikke så veldig op-
timistisk akkurat der. Begge legger 
vekt på at mange slutter opp om 
kirken når det er dåp, konfirmasjon, 
begravelser, 17. mai-feiring og an-
dre begivenheter. Det viser at kirka 
fortsatt står sterkt i folks bevissthet 

og betyr mye for bygda. De husker 
også med glede på tiden da orga-
nist Geir Ivar Bjerkestrand lykkes 
så godt med barnekor-virksomhet, 
og da var det naturlig for foreldre 
og besteforeldre å bli med til kirken. 
Fine konserter er også noe som set-
tes pris på.

GOD START MED NICOLAISEN 
Det er nå 40 år siden Mykland ble 
en del av Froland prestegjeld, et-
ter i lange tider å ha hørt sammen 
med Herefoss og Vegusdal. Det ble 
protestert mot endringen, særlig 
fra Herefoss. I Mykland slo folk 
seg raskt til ro med endringen, selv 
om Mykland sokneråd ikke var tatt 
med på råd. 
 - Jeg synes det var helt naturlig, 
etter kommunesammenslåingen, 

at vi også skulle ha felles prest, sier 
Aadne. Det gikk seg veldig raskt til. 
Og vi fikk jo en veldig grei og folke-
lig prest i Olav Nicolaisen. 

BARNETALLET VIKTIG
I tiden framover blir det spennende 
å se hvordan det går med folketallet 
- og ikke minst barnetallet i Myk-
land. Det viser seg å være vanskelig 
å få etablert nye arbeidsplasser, så 
jeg er ikke så veldig optimistisk, sier 
Aadne, som legger til: Vi er jo mest 
pensjonister her i bygda.
 Eldste dattera har overtatt går-
den. Hun og familien bodde flere 
år i Mykland, men med jobber i 
Grimstad ble arbeidsveien for lang 
for den travle barnefamilien. To av 
døtrene bor i Grimstad og den mel-
lomste i Oslo.  
 Det er sikkert litt spennende 
for besteforeldrene å se om det 
med tid og stunder dukker opp et 
barnebarn med lyst til å bosette 
seg på den gamle sektsgården 
”Der oppe”.  Kanskje unge Aadne 
Mykland, 13-åringen i Grimstad, 
etter hvert blir fristet, men akkurat 
nå er det fotballspill i Jerv som har 
første proritet, naturlig nok. Kari 
og Aadne har et realistisk syn på 
utfordringene med å leve av og på 
gårder i utkant-Norge, så slike ting 
må barna selv finne ut, er deres 
kloke holdning. Men gildt er det 
at alle barnebarna stortrives hos 
besteforeldrene, fra den eldste på 
19 som kommer kjørende i bil - til 
de minste på tre og fire år - som ty-
deligvis elsker å være hos bestemor 
og bestefar.

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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Selv om Mykland ble slått 
sammen med Froland 1. 
januar 1967, var bygda 
fortsatt del av Herefoss 
prestegjeld. Og slik ble det i 
ti år.

Høsten 1976 kom det, nesten 
som lyn fra klar himmel, en 

melding fra hovedstaden om at kir-
kedepartementet hadde bestemt seg 
for å endre sognegrensene. Endrin-
gen var godkjent i statsråd - uten at 
menighetsrådene i Herefoss, Vegus-
dal og Mykland hadde blitt spurt om 
hva de mente. 
 I Agderposten kan en lese om 

sterke reaksjoner, særlig fra He-
refoss, som jo hadde presten og 
prestegården. I en felles uttalelse fra 
de tre soknerådene ble det blant an-
net uttalt: ”Myndighetene har gått bak 
ryggen på oss. Vi visste ingen ting før 
meldingen kom i presse og radio..”  
 Og i et brev til myndighetene 
undertegnet av de tre soknerådsfor-
mennene, der Lars Aas representerte 
Mykland, ble det slått fast: ”Dette 
er en diktatorisk avgjørelse!” De be-
merket også at biskopen, bispedøm-
merådet, to proster og de tre pre-
stene hadde gått inn for å beholde 
Herefoss prestegjeld, som altså besto 
av de tidligere kommunene Here-
foss, Vegusdal og Mykland.
 At vedtaket kom overraskende 

bekreftet også sogneprest Olav 
Nicolaisen, som akkurat da over-
tok som prest i Froland etter Jens 
Johannessen. Og det var nok preste-
skiftet i Froland som gjorde at noen 
så muligheten for  oppsplitting av 
Herefoss prestegjeld. 
 Olav Nicolaisen fortalte i et inter-
vju med menighetsbladet for to år 
siden om dette:
 ” Etter at jeg hadde sagt ja til Fro-
land, fikk jeg beskjed om at jeg også 
skulle ha Mykland. Det kom som en 
overraskelse. Å holde gudstjenester på 
nynorsk var nytt for meg. Men jeg likte 
meg veldig godt sammen med myklen-
dingene.”

Det hadde tydeligvis skjedd en 
del politisk påvirkning i kulissene 
i denne saken, og det er interes-
sant å se hvordan departement og 
regjering kunne overstyre biskop og 
bispedømmeråd. Det forteller nok 
også en god del om den tids stats-
kirke-styring at sognerådene ikke 
fikk uttale seg. 
 På den annen side så vi at myk-
lendingene raskt ble fornøyd med 
forandringen, noe den nye sogne-
presten må få mye av æren for. Men 
Nicolaisen fikk det svært travelt, 
arbeidsbelastningen var ganske sik-
kert uforsvarlig stor for en aleneprest 
i både Froland og Mykland. Det ble 
arbeidet aktivt for at han skulle får 
mer hjelp, i første omgang mer hjelp 
på kontoret. Og etter hvert ble det 
også ansatt kateket, men det skjedde 
først i 1986. Dette ble forresten løst 
på uformelt vis, ved at klokkertje-
nesten i Froland ble fordelt og gjort 
på dugnad, slik at klokkerlønna 
kunne dekke en del av kateket-stil-
lingen.

Det var en gang...

40 år siden Mykland fikk  
frolandsprest 

Mykland-konfirmanter fra 1979
Da Mykland i 1977 ble en del av Froland prestegjeld, fikk sogneprest Olav Nicolaisen 
også ansvaret for Mykland-konfirmantene.  Dette bildet er tatt i 1979, og det betyr at vi 
her ser det andre (eller det tredje?) konfirmantkullet som Nikolaisen hadde i Mykland 
kyrkje.Konfirmantene er, fra venstre, Eva Moe, Kurt Tore Ramse, Liv Flaten, Bodil Ky-
dland, Hilde Eivid Ramse og Sigrid Aastveit.

AV SALVE HAUGAAS
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Menighetssenteret til glede 
og velsignelse i ti år.  Av Øystein Vaaje

For mange snakkes det ennå 
om det nye menighetssenteret 
i Froland. For andre er dette 
det eneste menighetssente-
ret de kan huske. Ti år er for 
noen nesten som i går, men 
for andre er det et helt liv. Det 
siste gjelder for alle de mange 
barn og unge som ukentlig har 
sitt åndelige hjem i det «nye» 
menighetssenteret. 

En uke på menighetssenteret 
inneholder en mengde tilbud 

for ulike aldersgrupper. Noen har 
ukentlig samlinger andre litt mer 
sjeldent, men gjennom dette arbei-
det kan det være cirka fem hundre 
ulike mennesker innom menig-
hetssenteret i løpet av ei uke.  Ei 
uke kan arte seg omtrent slik: 
 Mandag med Seniortur, Man-
dagsklubb, Kor Gla og Bønne-
møte. Tirsdag med Etter skoletid og 
konfirmantundervisning. Onsdag 
med Stikk Innom, Språkkafe og 
lovsangsøvelser. Torsdag med ba-
bysang, konfirmantundervisning og 
torsdagsmøter. Fredag med Fami-
liefredag og av og til UK-junior og 
Krik-møter. Lørdag UK. Søndag 
gudstjeneste eller møter. I tillegg 
er det en del livsnære grupper som 
har sitt utgangspunkt fra fellesska-

pet på Menighetssenteret. Det hen-
der ofte at det kommer andre ting i 
tillegg til det faste programmet. Slik 
som fester og konserter.
  Menighetssenteret har også blitt 
bygdas hus.  Her har idrettslaget 
og særlig håndballgruppa hatt sine 
årlige fester, Kulturskolen har hatt 
UKM her. Det har vært kurser og 
til og med fjernsynsopptak her. 
Det var stas når TV2 rigget opp til 
debattprogrammet Landstinget. 
Mange frolendinger møtte opp og 
fikk sine 15 sekunders berømmelse 
som linselus på den landsdekkende 
eteren denne sommerkvelden i 
2010. Med andre ord så er Menig-
hetssenteret blitt et brukshus for 
Gud og hvermann midt i Froland. 
Det ønsker vi at det fortsatt skal 
være.
 Lørdag 10. og søndag 11. juni 
ble det første tiåret markert. Det 
startet med en fest lørdag ettermid-
dag og fortsatte med en konsert av 
Garness i forlengelse av festen. På 
søndagen var det festgudstjeneste. 

 

Målfrid Viksnes og Siri Dalsmo 
Berge ledet festen med stø hånd.  
Pål Berge hadde sågar diktet en 
jubileumssang for anledningen. 
Det ble vist bilder fra byggestart og 
frem til dagens mange aktiviteter.  
 Ørjan Kronheim (ungdomsprest 
i Landvik) talte om et felleskap som 
bærer og som må la seg bære ikke 
minst av Jesus selv. Gunnar Ravnå-
sen fremhevet i sitt kåseri tidligere 
ildsjeler på de mange bedehusene 
rundt om i Froland. Hadde vi ikke 
hatt disse hadde vi ikke hatt Unge 
Kristne. Da hadde vi sannsynligvis 
ikke hatt noe ungdomssenter og 
nå et menighetssenter. Vi høster 
velsignelse av tidligere generasjo-
ners tålmodige såarbeid. Gunnar 
levendegjorde dette gjennom sin 
gode fortellerstil og levende per-
sonskildringer. 
  To sentrale aktører i prosessen 
med reisingen av senteret var Knut 
Oveland og Knut Heggen. De kom 
med hver sin hilsen. Det gjorde 
også sokneprest Ravn Karsrud. 

Forsangerene på festen Gunnar Ravnåsen kåserte. «Evangelistene» Solheim og Vaaje hadde 
også en hilsen
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«Evangelistene» Vaaje og Solheim 
kom også med sin formanende 
hilsen til forsamlingen før de fikk 
forsamlingen med i en allsang.
  Til lørdagen hadde vi fått søs-
trene Garness. De sang et par 
sanger på festen og hadde en egen 
konsert senere på kvelden. Da kom 
det også mange folk utenbygds 
fra. Garness er usedvanlig flinke 
og proffe. Mange ble imponert 
over alle instrumentene de spilte i 
tillegg til sangprakten. De gav oss 
en flott og minnerik konsert. Fint å 
høre deres klare vitnesbyrd mellom 
sangene. Vitnesbyrd om Jesus og 
bl.a. om det positive de opplevde 
i sin oppvekst på bedehuset på 
Vestlandet.
 
SØNDAGEN VAR DET  
FESTGUDSTJENESTE.
Her utfordret Ørjan Kronheim 
oss til å ta Jesus med når vi fortel-
ler vår historie til venner.  Etter 
gudstjenesten var det annonsert 
grilling, men litt utrygt vær gjorde 
at de fleste koste seg med gryterett 
innendørs.
 Alt i alt en fin markering på ti 
gode år for Froland menighetssen-
ter. Nå står huset her og har gjort 
det i ti år. Vi håper det står og blir 
brukt i mange tiår enda. Men huset 
er kun et redskap. Det er mennes-

ker som er målet for alt vårt arbeid.  
I Froland og ute på misjonsmar-
kene.

Representanter fra de ulike arbeidslag som har sitt virke på menighetssenteret ble tatt fram på festen. 

Garness-søstrene med Torjus Vierli (gift med Hildegunn) ved tangentene 

Fra venstre Øystein Dalsmo (klokker), 
Ørjan Kronheim (predikant) og Ravn 
Karsrud (liturg) Ørjan Kronheim talte.
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Konfirmanter i Froland kirke våren 2017
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Konfirmanter  i Mykland kirke 1. pinsedag 2017

Fra Venstre : ØysteinVaaje (kateket) Mary Victoria Dolino Davidsen, Anne Skjeggedal og Ravn Karsrud (prest)

Hanne blir ungdomsarbeider i 20% stilling
Fra 1. juli er vi så heldige at vi får Hanne Omdal som ungdomsarbeider i 
20% stilling. 
Hanne er 30 år og er fra Froland, og jobber til daglig i Froland 
Musikkbarnehage. 
Hun har 2 barn (Madelen og Emmeline) og er gift med Alexander. 
Hanne skal i hovedsak jobbe med Unge Kristne, i samarbeid med Geir og 
UK-styret.

Hvorfor tok du denne jobben Hanne?
Jeg tok denne jobben fordi jeg trives godt sammen med ungdommen og 
ønsker å være med å skape en god og trygg plass for de. Jeg tok også 
denne jobben fordi jeg trives godt å jobbe sammen med foreldre, andre 
frivillige og Geir om å lage gode miljø for ungdommen vår. 
Jeg kjenner at jeg har fått mye igjen for det 1 1/2 året som jeg har jobbet 
frivillig med ungdommene. 
Jeg ser frem til å bruke enda mere tid sammen med de, og bli bedre kjent 
med de som jobber i staben og miljøet rundt ungdommen. Jeg gleder meg 
også over å få være med på ett samarbeid mellom Unge Kristne, KRIK og 
Misjonskirka. Dette syns jeg er veldig gøy å få være med på. 
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16. mai 2017: 
Sander Gun-
narsen impon-
erte med over 
et minutt på 
rodeooksen.

Ørjan Furre Kittelsen leser prekenteksten mens 
Amli Bujordet tv. og Andrea Jahr Pedersen bærer 
lys på konfirmantenes gudstjeneste 10. mai.

Tårnagentene Thea Byttingsmyr, Vemund Helsør 
og Lotte Baarsen leter etter spor i kirketårnet.

16. mai 2017: Ruben Gaski i et 
forrykende flammeshow.

Friluftsgudstjeneste Råna 18 juni.

Konfirmanttur på Evje
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Glimt fra menighetslivet

Flott sommeravslutning for barnekoret 15.juni der 
både sangen og isfesten etterpå falt i smak.

Ordfører Ove Gundersen legger ned krans 
ved minnebautaen 17. mai 17 mai fest 2017: Kjell Wedø talte.

17 mai fest 2017: Inge Røysland med famile  
underholdt med sang.
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Hold av helgen 22. - 24. sep-
tember!! Da inviterer Froland 
Menighet på nytt til festivalhelg 
på Menighetssenteret. I Festival-
helgen har vi fokus på felles-
skap, kreativitet og gode opple-
velser på tvers av generasjoner. 
Årets hovedgjest er sanger og 
musiker Martin Wikstøl. Han 
blir med oss gjennom hele 
helgen. Litt om programmet slik 
det ser ut nå: 

UKJR 
Det hele starter fredag kl 17-19 
med en storstilt happening for 5. 
– 7. klasse. Her blir det møte med 
mye musikk, lovsang og andakt, 
gøye og spennende aktiviteter, 
konkurranser og kiosk. 

UNGDOMSKVELD
Senere på kvelden fortsetter vi 
med en storstilt ungdomskveld for 
de som går i 8. klasse og oppover. 
Her blir det møte med tale, mye 
musikk og lovsang, sosialt, gøye 
aktiviteter, konkurranser og kafé. 
Martin Wikstøl blir med oss og 
leder lovsangen sammen med 
festivalhusbandet.  Lars Ivar 
Bratsberg, ungdomsrådgiver i 
Agder og Telemark bispedømme, 
taler for oss på ungdomsmøte.

MUSIKKVERKSTED 
På lørdag formiddag blir det 
også i år musikkverksted for 
musikkinteresserte i alle aldre. Her 
blir det mulighet til å lære mer om 
å spille i band, og eget opplegg for 
de som driver med lovsang. Det vil 
også bli kurs for lydteknikere.

KONSERT 
Lørdag kveld kl 20 er det 
klart for konsert med Martin 
Wikstøl sammen med vårt eget 
festivalhusband. 
 Martin Wikstøl er for mange 
kjent som frontfigur i bandet Tidløs, 
men denne kvelden får vi høre han 
som soloartist. Med sin klokkeklare 
og myke stemme serverer Wikstøl 
fengende popmelodier.
 Martin Wikstøl er en 31 år 
gammel sanger og låtskriver fra 
Øvrebø. Han har de siste årene 
jobbet som freelance musiker. Han 
er mye brukt som studiokorist, 
blant annet for artister som Secret 
garden, Maria Arredondo, Bjøro 
Håland og en rekke andre artister 
og prosjekter. Øvrebøgutten har 
en bred musikalsk appell, og det 
er kanskje dette som gjør at han 

ofte er å høre i alt fra begravelser til 
store og små konsertscener. Wikstøl 
skriver og utgir egen musikk. 
Høsten 2017 er han aktuell med ny 
utgivelse.
 Festivalhusbandet består i år 
blant annet av Kjell Håkon Aalvik 
på trommer, Geir B Grande på gitar 
og Ingrid Smith Pedersen på flygel/
keyboard.
 I tillegg til Martin Wikstøl vil du 
få høre noen av våre egne lokale 
solister på denne konserten.
 Konserten er helt gratis, men det 
vil bli mulighet for å gi kollekt.

GUDSTJENESTE
Søndag avsluttes helgen med 
en storstilt familiegudstjeneste 
på Menighetssenteret kl 11 med 
blant annet utdeling av bok til 
4-åringene.

FESTIVALHELG PÅ  
MENIGHETSSENTERET 

MARTIN WIKSTØL

Følg med på Froland Menighet sin facebookside, www.froland.kirken.no eller på  
www.frolandmenighetssenter.no her vil det komme mere informasjon og program for helgen.

LARS IVAR BRATSBERG
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Jeg er blitt oppfordret til å 
skrive noe om tro, men det er 
neimen ikke så lett. Egentlig er 
det ikke så ofte vi snakker om 
hva vi tror, selv om alle har et 
livssyn. Det kan være religiøst, 
filosofisk, humanistisk eller 
kanskje materialistisk. Ett eller 
annet tror vi om livet og døden; 
noen tror at vi bare har dette 
livet her og nå, og så er alt slutt. 
Andre, og det er kanskje de 
fleste, tror at det må være noe 
mer et sted, noe større enn det vi 
ser rundt oss, kanskje en større 
virkelighet. Det vi tror er vel 
like forskjellig og unikt som vi 
mennesker er, selv om vi jo er 
ganske like. 
 Siden ingen er helt identiske 
kan heller ikke vår tro være 
det; slik er vi skapt. Ingen tror 
nøyaktig det samme om livets 
store spørsmål, selv om vi 
danner grupper og menigheter 
der det tilsynelatende kan se ut som at alle tror likt. 
Noen overtar foreldrenes eller menighetens tro uten 
å gå så mye mer inn i de spørsmålene, andre har 
hatt en religiøs opplevelse og bygger sin tro på den. 
Mange mener de har funnet Sannheten og bygger 
sin tro på at Bibelen er Guds ufeilbarlige ord. Jeg 
har forresten lurt på hvordan de kan vite det? Er 
ikke det også noe man må tro? I noen menigheter 
er det regler som må følges eller tegn som må være 
til stede for at et menneske kan kalles kristen. Slik 
skapes tro ut fra så mange tanker og erfaringer vi 
møter i livet. Vi påvirkes av mennesker og hendelser 
og troen dannes og vokser i pakt med livet sjøl. 
 Skal jeg prøve å forklare min tro må jeg 
fortelle litt av min historie. Jeg er oppvokst i et 
bedehusmiljø med søndagsskole, barneforening, 
yngres, musikklag, møter, skolelag, gudstjenester og 
leirer. Der var det trygge sosiale livet mitt; bibelen 
ble mye lest og mange av sangene kan jeg ennå 
utenat. Men under det hele lå en uro, en angst som 
jeg ikke visste om før den en dag, i voksen alder, 
veltet over meg som en kjellerlem som spratt opp 
av et trykk nedenfra og sendte meg inn i angstens 
svarte skog. Da var det merkelig nok ingenting 
å hente i det jeg hadde trodd på og heller ingen 
hjelp å få hos prester og kristne jeg møtte. Tvert 

imot ble angsten for å synde og 
svikte Gud, angst for døden og 
fortapelsen, Guds vrede og dom 
en uløselig del av min angst. Det 
ble som å prøve å balansere på 
ei gyngende planke. I den tida 
mistet jeg mitt kristenliv.  
 Jeg hadde et bilde: Hele 
mitt liv hadde jeg vært om bord 
i et stort trygt skip sammen 
med de andre kristne, men så 
ble jeg satt ut i en liten båt uten 
årer og seil, alene på havet, 
prisgitt en gud jeg ikke kjente. 
Det var ingen mennesker som 
kunne gi meg trygghet, som 
så meg. Vettskremt var bare 
fornavnet på hvordan jeg følte 
i den tida… Angsten forsvant 
ikke brått, heller ikke de vonde 
angstanfalla, men midt i dette 
møtte jeg en kjærlighet som sa:  
«uansett hvor gal du bærer deg, 
uansett hvor mye du bråker og 
styrer så har jeg full kontroll; 

du kommer aldri utenfor min kjærlighet.» Det var 
ikke akkurat de orda jeg hørte, men det var slik mitt 
hjerte oppfatta det, og det gjorde at jeg trodde og 
begynte å bli trygg igjen. 
 Jeg tror at dette gjelder alle mennesker, for vi er 
alle en del av det samme livet. Siden har dette vært 
fundamentet for min tro, og i de 20 årene som er 
gått etterpå har jeg opplevd at storheten i troen har 
utvidet seg,  -  og gjør det stadig.  
 Slik har min tro og min vei vært til nå. Den har 
ikke vært lik noen andres jeg kjenner. Den er ikke 
mer rett enn noen andres, den er bare forskjellig. 
Jeg kan aldri si til noen: ”du går på feil vei” for det 
vet jeg ikke, men jeg kan fortelle hva jeg sjøl har 
erfart, hvordan jeg sjøl ble hjulpet og gi videre noe 
av den kjærligheten og medfølelsen jeg ble møtt 
med. Vår psykiske helse, våre følelser, er avgjørende 
for hvor godt vi har det i livene våre. Det vi tror er 
av stor betydning.  
 Er vi trygge i vår egen tro kan vi møte andres 
med åpenhet og ydmykhet fordi vi er forskjellige, 
vi er unike, men vi vet også at vi er likeverdige og 
verdifulle og vi ønsker egentlig å leve i fred med 
hverandre. 
 Grete Askland

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 Grete Askland.

Når tro møter tro 

TANKER OM  
TRO – OG TVIL 

Grete Askland
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VELKOMMEN SOM  
KONFIRMANT
Vi vil med dette ønske alle som er født i 2003 
velkommen til konfirmantforberedelse i Froland 
menighet.

Ønsker du å vite mer om konfirmantopplegget 
finner du informasjon på  www.froland.kirken.no 
eller ring kateketen på tlf. 372 35 523 (kontor)
mobil 959 25 487
Eller du kan ta en prat på menighetskontoret 
(på baksiden av biblioteket)
Frist for påmelding er: 10 august
Påmelding gjøres elektronisk 
ved å gå inn på: https://minkirkeside.no/Froland

Konfirmasjonsdatoer for 2018
Froland kirke: 20.(1. pinsedag) og 27.  mai
Mykland kirke: 3. juni

 

Kontaktperson: Geir Bjørknes Grande 

�e�i��etsped��o� ��o���d �e�i��et 

�o�i�: ��� �� ���    �-post: �ei��������de���de��i��e���o  
Nettside: ������o���d��i��e���o                                             
���e�oo����ppe: «Babysang i Froland» 

BABYSANG I FROLANDBABYSANG I FROLAND 

��S� ���� 

��������: ��o���d �e�i��et 

 ��e� to�sd�� �� ����� p� ��o���d �e�i��etsse�te� ����do�s�o��et��                
�ed oppst��t 24. august.  �iste ���� ��� ��� ��i� �� dese��e�� 

 �o� ����e� o� ���� opp�� � ��� o� �o�������o�es�tte 

 ����i��e� st��te� �ed �� �i� s���st��d� de�ette� spise� �i �istep���� ��� 
s���e��  

 ��is �o� ��ste� �� ����- 
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Velkommen til 
«Camp Villmark»

TORSDAG 3. – LØRDAG 5. AUGUST

For hvem?
Alle som er født i 2004 og tidligere

Litt om turen
Turen er en friluftstur for alle. Vi lager en basecamp  etter cirka en times padletur. Derfra vil deltakerne velge 

tur og opplegg etter evne og interesse. De vil bli mulighet for å velge padletur, topptur, fisketur m.m.
Har du fysiske handicap vil du likevel kunne være med. 

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

fjelltelt.

Pakkeliste
Vi vil sende ut pakkeliste med forslag om mat og klær evt. fjelltelt ved påmelding og senest 1. august.

Påmelding.
Innen 31.juli til Froland menighetskontor tlf. 372 35 520 eller 

mail til oystein.vaaje@agderkirken.no

J Håper vi sees J meld deg på J

Bildene er fra tidligere tur

Turen arrangeres av Froland menighet.

Ledere:
Øystein Vaaje

Ingrid B. Landa 

Alf Jørgen Fjærbu

Pluss noen til

J
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I det første menighetsbladet, som kom ut før jul i 
1967, kan vi blant annet lese om søndagsskolen:
”I Froland er det mange barn som går på 
søndagsskolen. Elevtallet varierer litt, men det 
ligger gjerne på omkring 300. Det er for tiden 
søndagsskole i 11 kretser her i menigheten.”

 ***
Vi leser videre om ”Ullteppeaksjonen”. Den 
innbrakte kr. 1650 til flyktningene i Midt-Østen, 
noe som var penger nok til 25 ulltepper.

***
Fra Kirkebøkene tar vi med at disse ble døpt 
høsten 1967:  Svein Nygård, Vidar Gauslå, Svenn 
Inge Sagemyr,  Anette Seljåsen,  Tone Kristine 

Strandli, Eva Andersen og Anne Berntsen.
Og i den triste delen av ”Fra Kirkeboken” kunne 
vi lese navnene til åtte som var døde:  Matias 
Mjåvatn, Knut Lindstølen, Syvert Aslaksen, Roy 
Nilsen, Karen (Kaia) Jensen,  Klara Haugaas, 
Gunhild Fjellmyr og Torine Auensplass.

***
I listen over gudstjenester og møter kan vi se 
at presten også var mye ute på bedehusene.  
17. desember ble det for eksempel invitert til 
gudstjenestelig møte på Lyngroth bedehus, og 
26. desember var det misjonsfest på Mjåvatn 
bedehus, der sognepresten deltok.
Nyttårsaften ble det invitert til 
våkenattsgudstjeneste klokken 23.

Gode minner

Froland kirkegård utvides

Når dette bladet leses er nok arbeidet 
med utvidelsen av Froland kirkegård 
i gang.
Utvidelsen skal skje i forlengelsen av 
kirkegården i retning Froland stasjon.

Oveland Utemiljø starter arbeidet nå 
i slutten av juni og skal etter planen 
være ferdig i starten av november. 

Det betyr at det blir en del anleggs-
virksomhet i tilknytning til kirkegår-
den, men vi håper det ikke blir for 
mye innvirkning for dere som besøker 
og steller på gravene.  

Kirkevergen
Karl Otto Bråthen
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Hva skjer:

JUNI: 
Fre 30.kl.18 Slåttegraut, Oveland

JULI:
Man 3. kl.20 Pusterommet, 
Mjølhusmoen kapell
Man 10.-Tors 13. Familiecamp, 
Dvergsnestangen
Tors 13.- Søn 16. Uk sommertur
Tors 20. kl 19.30 Misjonsmøte Egil 
Grindland
Søn 23. kl.11 Gudstjeneste

AUGUST:
Man 7. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Man 14. kl 10 Seniortur Loppero, 
Vatnedalen
Tors 17. kl 19.30 Misjonsmøte  
Fre 18. kl.17 Familiefredag
Søn 20. kl 11 Søndagsskole /
Søndagsskolemesse
Man 21. kl 11 Seniortur 
Vardehytta, Vigeland
Søn 27. kl 17.00 Søndagsmøte
Man 28. kl 11 Seniortur 
Flekemarka

SEPTEMBER:
Fre 1. kl.20 UK 16+
Lør 2. kl.20 UK 
Søn 3. kl 11 Søndagsskole/ 
Gudstjeneste
Man 4. kl 11 Seniortur 
Jomåsknuten 
Man 4. kl.17.30 Mandagsklubben
Man 4. kl.19 Inspirasjonssamling, 
søndagsskolen
Man 4. kl 20 Pusterommet, 
Mjølhusmoen kapell
Tirs 5. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)
Tors 7. kl 19.30 Misjonsmøte
Søn 10. kl 17 Søndagsmøte 
Man 11. kl 11 Seniortur Olandsbu
Ons 13. kl 14.30: Stikk innom UK

Fre 15. kl.17 Familiefredag
Lør 16. Basar / markedsdag
Søn 17. kl 11 Søndagsskole
Søn 17. kl 17 Økumenisk 
Gudstjeneste 
Man 18. kl 11 Seniortur 
Gruvevandring på Lyngroth
Tirs 19. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)
Tors 21. kl 19.30 Misjonsmøte.

Fre 22. – Søn 24 Festivalhelg:
Fre 22. kl 17 UK jr
Fre 22. kl 20 UK
Lør 23. kl 11 Musikkverksted
Lør 23. Konsert med Martin 
Wikstøl
Søn 24 kl 11 Familiegudstjeneste

Man 25. kl 11 Seniortur Bøylestad
Ons 27. kl 14.30: Stikk innom UK

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

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

NOVEMBER:
Tors 2. kl 19.30 Misjonsmøte
Fre 3. kl.17 Familiefredag
Lør 4. kl.20 UK kompefest
Søn 5. kl 11 Søndagsskole
Søn 5. kl 17. Medarbeiderfest
Man 6. kl.17.30: Mandagsklubben
Man 6. kl 20 Pusterommet , 
Mjølhusmoen kapell
Ons 8. kl 14.30: Stikk innom UK
Tirs 14. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)
Tors 16. kl 19.30 Misjonsmøte
Lør 18. Kl 20 En kveld for to. Tonje 
Hauketo Stang
Søn 19. kl 11 Søndagsskole /
Søndagsskolemesse
Ons 22. kl 14.30: Stikk innom UK
Tirs 28. kl 12.30 Etter skoletid  
(5-7 kl)

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

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

Faste ukentlige arrangement: Bønnemøte mandager kl 20 fra 21. august, kl 18 etter høstferien. 
Språkkafé onsdager kl 18. KRIK-trening i Mjølhushallen onsdager kl 20.  

Babysang torsdager kl 11, oppstart 24. august.

Se kalenderen på frolandmenighetssenter.no for evt. endringer. 
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Velkommen til gudstjeneste

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

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

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

Mykland kyrkje
2.juli: 4.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Gudstjeneste. Nattverd. Offer. 

27.august: 12.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Gudstjeneste. Presentasjon 
av nye konfirmanter og 
50-årskonfirmantene. Offer

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

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

Froland kirke og  
Froland menighetssenter
9.juli: Ingen gudstjeneste

16.juli: 6. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

23.juli: 7. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer.

30.juli: 8. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer. 

6.august: Ingen gudstjeneste

13.august: 10. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. Offer. 

20.august: 11. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. 
Offer. 

Ønsker du skyss til gudstjenesten: 
Ring menighetskontoret tlf. 37235520 innen torsdagen før.

Onsdag 23.august kl.11.30:
Sykehjemmet: Gudstjeneste. 
Nattverd 

3.september: 13. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste. 
Konfirmantpresentasjon. Offer.

10.september: Vingårdssøndag 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. Dåp. 
Nattverd. Offer. 

17.september: 15.s. i 
treenighetstiden kl.17.00:
Menighetssenteret: Økumenisk 
gudstjeneste sammen med bl.a. 
Misjonskirka

24.september: 16. søndag i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Festivalhelgas 
familiegudstjeneste. Utdeling av 
4-årsboka. Offer.

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

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Telefon hele døgnet

915 52 003


