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 7/2 Knut Ingvald Abrahamsen, 77 år
 19/2 Inga Lauvrak, 100 år (Fra Gjerstad kirke)
 7/3 Eddy Odd Kjell Østebøvik, 73 år

Mykland kyrkje, gravlagte
 9/3  Carina Heia Gundersen og  

Christian Venemyr

Fra kirkebøkene

 13/1 Isabell Mørkholt Salvesen
 13/1 Iben-Andrea Hagen Madsen
 13/1 Therese Fidje Nyli
 3/2 Benjamin Salvesen
 3/2 Tiril Veråsdal
 3/2 Leah Emilie Heen Hegelstad
 3/2 Othilie Tveit-Mjåvatn
 9/3 Tiril Heia Venemyr

Froland kirke, døpte

Froland kirke, ektevigde

Froland kirke, gravlagte

 28/12 Asbjørg Haugebo Helleland, 92 år
 2/1 Olianne Marie Aslaksen, 78 år
 25/1 Kåre Olsen, 85 år
 29/1 Reidun Lillestø, 75 år
 30/1  Anny Kristine Dalen, 94 år  

(Fra New Life Blakstadheia)
 31/1 Trine Furuvald, 48 år 
 13/2 Marte Hansen, 83 år
 15/3   Marianne Thaule, 33 år,  

(Øyestad gml. kirke)
 15/3  Olav Liane, 77 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.frolandmenighet.no 

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

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

Menighetspedagog / 
ungdomsarbeider:
Hanne Omdal
Mob. 478 74 288
E-post: Hanne_Omdal@
hotmail.com

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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GRAVMONUMENTER  
«Bjørklund har tradisjoner i stein»

Topp kvalitet til rimelig pris-Kort leveringstid
Spesialister på omsliping, navntilførsel, samt restaurering

10 ÅRS GRATIS
OPPRETTING
AV NYE STEIN
Be om å få tilsendt
vår katalog....

GRAVMONUMENTER
Topp kvalitet til rimelig pris - Kort leveringstid

Spesialister på omsliping, navntilførsel, samt restaurering

Ring oss! Vi gir råd og veiledning ang. gravstedet.

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

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00
Ellers etter avtale kveld/helg.
Feriestengt uke 29 og 30.
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PRESTENS 
SIDE 
 av Ravn Karsrud

Påske
Grekerne og romerne hadde fått med seg at 

Jødene feiret Pesach og hadde gjort det i 
uminnelige tider. Det var jo jødiske menigheter i 
nesten alle byene rundt Mid-
delhavet. De som skrev ned 
beretningene om Jesus skrev 
på et slags gresk folkemål 
som var blitt det internasjona-
le språket. Og da ble Pesach 
til Pascha og endte til slutt 
opp som vårt Påske. Ei reise 
på  3500 år.
 Påske betyr «gå forbi» og 
bakgrunnen er israelittenes 
Exodus/utgang fra slaveriet i 
faraoenes Egypt (2. Mosebok 
kap.12-14) Under Moses sin 
ledelse og i Guds kraft skjer 
frelsesunderet. Så følger den 
rensende ørkenvandringen, 
hjem til «det lovede land». 
 Det gikk en dødsengel 
gjennom Egypt. Farao hadde 
forherdet sitt hjerte og hans 
eget folk måtte bære konsekvensene. Men Gudsfol-
ket var beskyttet av Lammets Blod, som de hadde 
strøket på dørkarmene sine. Det er som om «Øde-
leggeren» ikke ser dem. Han ser bare blodet. Og 
går forbi. Slik at de kan gå fri.
 700 år senere profeterer Jesaia om «Herrens 
lidende tjener» Dette Guds Lam som skal komme for 
å ofre sitt blod for oss: 

Men han ble såret for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet. (Jes. 53,5)

 Så går det 700 år til og Jesus Messias dør på et 
kors. «Agnus Dei. O, du Guds Lam, som bærer ver-
dens synder. Miskunn deg over oss!» Nå er det ikke 
lenger bare den ytre døra og den religiøse ramma 
som beskytter. Nå kan vi åpne hjerte, munn og 
hender, og ta inn frelsen med alle sanser. Lammet har 
reist sin trone i vårt indre menneske, i ånd og sjel og 
kropp. Og frelsesgledens vin og brød er en forsmak 
på «Lammets bryllup»: Den store, evige påskefesten 
som ringes inn når Jesus kommer igjen og alle dødsri-
kets krefter har gått oss forbi. 
 «På grunn av Jesu blod har vi nå frimodighet. Til å 
gå like inn til det aller helligste sted. Innfor din trone 
Far. Inn i den høyestes nærhet. Innfor din trone Far. 
Vi er her for å tilbe deg!»
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Nina med fele, til høytid og fest

Mange frolendinger har i 
årevis frydet seg over den 

musikalske Løvjomås-jenta, som 
har strøket buen med stø hånd på 
alt fra 4H-fester til jule- og påske-
gudstjenester. 
 Det er en sterk opplevelse å høre 

Nina framføre kjente salme- og 
folketoner mellom Froland kir-
kes 300 år gamle tømmervegger, 
gjerne i  nydelig samspill med 
organist Ingrid Smith Pedersen.  
Da kribler det langs ryggsøyler 
i tettpakkede kirkebenker, og 

trauste frolendinger reagerer med 
spontan applaus.
 Vi treffer Nina i barndomshjem-
met på Løvjomås, med utsikt over 
skog og vidder,  en rolig lørdag 
ettermiddag. Her nytes fridagen 
sammen med mor Helga, mens 

Per Spelemann måtte bytte bort kua for å få fela igjen. Nina 
Byttingsmyr (26) slipper å ta slike vanskelige valg, for hun har flere 

feler, og både musikk- og lærerutdanning i ryggen. 

AV SALVE HAUGAAS

Nina Byttingsmyr bruker flere 
feler, og de må mosjoneres, «spilles 
opp», for å gi den beste lyden. 
Hun veksler mellom vanlig fele 
og hardingfele med dobbelt sett 
strenger.
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>>

far Ole er på dugnad i skiløypa. 
Nina er nyutdannet lærer med vi-
karjobb på Blakstadheia skole, der 
også musikkutdanningen kommer 
til nytte. 

LÆRTE AV SELJÅSEN
Selv har fiolinisten gode minner 
fra barneskolen på Mjølhusmoen. 
Da hun var 7-år og elev i 2. klasse 
kom ei ung dame på besøk. Det 
var Ingrid Seljåsen Miller fra Kul-
turskolen,  og hun spurte om noen 
hadde lyst til å lære og spille fele. 
 -Jeg fikk veldig lyst, men mam-
ma var litt skeptisk. Hun hadde 
hørt sin bestefar (Georg Omdals-
moen) spille fele og husket best 
de irriterende  lydene av stem-
ming. Men heldigvis fikk jeg lov til 
å begynne på kulturskolen.  Etter 
hvert ble det deltagelse i både 
juniororkester og strykeorkester. 
Det var spennende da vi begynte 

å opptre, som da kulturskolen 
fikk spille for kommunestyret.  I 
konfirmanttida ble jeg spurt av or-
ganisten, Geir Ivar (Bjerkestrand), 
om å spille i kirka. Det var stas. 

I SAMSPILL MED INGRID
Gjennom årene har det blitt man-
ge opptredener i kirka. Her trives 
Nina, og særlig i samspill med 
organist Ingrid.  De er blitt gode 
venner  og  liker å øve sammen, 
og det kan bli mange treningsti-
mer, særlig når de skal spille på 
flere gudstjenester på rad til jul og 
påske. 
 - Ingrid har ofte utfordret meg 
til å spille melodier jeg knapt har 
hørt før, men mange salmer har 
kjente folketoner, og slike har 
jeg spilt mange av opp gjennom 
årene, ikke minst under studiene i 
Rauland.

DEN SØTE JULETID
-Er det noen salmetoner du liker 
ekstra godt?
 -Ja, et av høydepunktene for meg 
er å spille «I denne søte juletid», 
den er jeg veldig glad i. Det er en 
gammel Brorson-salme på folke-
melodi.  Ingrid og jeg  bruker en 
versjon som Kirsten Bråten Berg 
synger.
 -Du interesserer deg for folke-
musikkens historie i vårt distrikt, 
og fela var vel ikke alltid like vel-
sett i kirke og bedehus? 
 –Nei, i en periode da pietismen 
sto sterkt, ble fela av mange sett 
på som et syndig instrument. Ved 
bryllup måtte spelemannen stoppe 
på utsiden av kirkedøra. Det er 
godt at holdningene er mer roms-
lige nå, smiler fiolinisten som har 
lært mye musikkhistorie på tre års 
studier i folkemusikk i  Rauland 
(Universitetet i Sørøst-Norge), der 

Det er alltid sterk applaus når Nina spiller i Froland kirke sammen med organist Ingrid. En viktig grunn til det fine 
samspillet er at de to musikerne trives sammen, har sans for de samme melodiene -  og liker å øve.
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hun tok bachelorgraden. Fire måneders folkemusikk-
studier i Limerick i Irland hørte også med.  Deretter 
ble det tre år på lærerhøgskolen i Volda.

SLÅTTER PÅ VANDRING
-Jeg ble så engasjert av musikkhistorien at jeg rett og 
slett ble ganske nerdete, opptatt av detaljer. Jeg liker 
for eksempel å studere hvordan musikken har beveget 
seg over landegrenser og vandret gjennom daler og 
bygder med omreisende spellemenn.  Det gjelder også 
Froland og Åmli, sier Nina og peker på ei tykk bok om 

slåttemusikken i Åmli som ligger på stuebordet.  
Like ved står skrinet med to av de felene hun 
bruker mest, ei vanlig fele og ei hardingfele, den 
siste kjennetegnet av dobbelt sett med strenger.

FELA TRENGER MOSJON
-Er det sant at ei fele må ha mosjon hvis den 
skal lyde godt? Kan du høre forskjell hvis den 
har lagt i ro lenge?
 -Ja, absolutt. Fela er laget av levende materiale, 
treet påvirkes av temperatur og luftfuktighet. 
Det blir mindre spenst i den hvis den ikke er 
brukt på lenge. Da må den spilles opp.
 Nina har to eldre brødre som ganske tålmodig 
har godtatt at lillesøster har øvd og øvd. 
 -Det hendte de rømte huset da jeg åpnet 
feleskrinet, forteller hun.  Mor og far har vært 
veldig tålmodige. Og det ble mange transporter 
fra Løvjomås til øvelse eller konserter.  Pappa 
var glad da jeg fikk «lappen».
 Nina legger til at hun ikke er blant dem som 
øver aller mest, men konsentrerer seg godt og 
satser på kvalitetsøving fremfor mengde. Og 
senebetennelse har hun heldigvis sluppet, selv 
om det kan bli noen stramme skuldre av og til.

NOE Å GLEDE SEG TIL
Felemusikerne i distriktet, i alle aldre, har det 
trivelig sammen, blant annet  i Sørlandet Spe-
lemannslag i Arendal. Der har forresten Nina 
funnet spor etter oldefar Georg, som hadde 
ført regnskapsboka.  I likhet med sin oldefar er 
hun opptatt av historiene om «Strømsingene», 
en kjent spelemannslekt med forbindelse til 
Froland. Det sies at en av «Strømsingene»  sto 
modell for Per Spelemann i den kjente visa om 

kua og fela.  Og det bodde en Petter Strømsing på Bilit, 
ikke langt fra Omdalsmoen.
 Vi gleder oss til å lytte mer til Nina og fela hennes i 
Froland kirke. Palmesøndag blir hun med på gudstje-
nesten på Menighetssenteret. Og ellers kan vi nevne 
at 8. mai blir det folkemusikk-kveld på Biblioteket. Her 
vil Nina spille sammen med Vidar Lande, professoren 
med  Strømsing-fela og oppvokst på Lyngroth. Vidar 
skal  her også fortelle om slåttemusikken i vårt om-
råde. 

Mor Helga trives med musikk i stua. Nina  er glad for at 
foreldrene lot henne få begynne med fele på Kulturskolen da 
hun var ganske ung.  Men det hendte at brødrene stakk av når 
lillesøster åpnet feleskrinet for å øve.  

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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Årsrapport 2018 for Froland menighet 

NØKKELTALL
Det ble døpt 38 personer, og det var 48 
som ble konfirmert i 2018. 
6 personer meldte seg ut.   

ANSATTE
Staben har i 2018 bestått av sokneprest 
Ravn Karsrud, kateket Øystein Vaaje, 
menighetspedagog/barne og ung-
domsarbeider Geir Bjørknes Grande, 
kirketjener/sekretær/diakon Else Marie 
Treldal, organist Ingrid Smith Pedersen, 
kirkeverge 
Karl Otto Bråthen. Geir B. Grande slut-
tet i stillingen 31.12 og Hanne Omdal 
overtok stillingen 1.jan. og vikarierer 
fram til ny menighetspedagog starter 
1.august i år. 
Daina Pedersen er fortsatt med som 
kirketjenervikar etter behov.

MENIGHETSRÅDET
Det har vært avholdt 8 møter og be-
handlet 48 saker. 
Menighetsrådet ivaretar også den 
viktige rollen som kirkeverter i gudstje-
nestene.  

FELLESRÅDSUTVALGET
Fellesrådsutvalget består av 3 medlem-
mer fra menighetsrådet, en kommunal 
representant, sokneprest og kirkeverge.

GUDSTJENESTEARBEIDET 
Det har vært avholdt 68 gudstjenester 
totalt i soknet. Totalt antall deltakere er 
7057. 
Besøkssnittet har gått betydelig ned fra 
126 deltakere i 2017 til 104 i 2018.

MISJON
I 2018 har Froland menighet sammen 
med Froland menighetssenter sitt 
misjonsprosjekt på andre året som støt-
ter Normisjons arbeid på Cuba. 
Froland menighet er fortsatt appellme-
nighet gjennom Stefanusalliansen hvor 
vi konkret er med i appellaksjoner om 
hjelp og støtte til forfulgte mennesker i 
flere land.
Den årlige landsomfattende Fasteaksjo-
nen med konfirmantene i spissen inn-
brakte kr. 48.884,- til Kirkens Nødhjelps 
arbeid.        

FROLAND KIRKE 300 ÅR
I 2018 ble Froland kirke 300 år. Jubileet 
ble feiret med konserter, markeringer 
i kulturuka og stor jubileumsgudstje-
neste med påfølgende fest på menig-
hetssenteret sammen med ordfører og 
biskop. 
Jubileumsboka «Kjerka ved Nidelva» 
slo godt an i bygda. Opplaget forsvant 
raskt da husstandene i Froland fikk til-
bud om en bok gratis. Takk til kommu-
nen som støttet prosjektet økonomisk. 
Takk også til bokkomiteen som klarte å 
lage en så folkelig og leseverdig bok.  

DIAKONI
Besøkstjenesten
Besøkstjenesten har gjennom dette 
året bestått av 17 besøksvenner. Noen 
kommer og noen går. Takk for den gode 
innsatsen til dere alle. Gjennom disse 
er det 15 personer som har fått jevnlige 
besøk gjennom året. Menighetssekre-
tæren fungerer fortsatt som kontakt-

personen. Gjennom hele året kommer 
det forespørsler.  Fortsett å melde inn 
behov eller ønsker om å delta i denne 
tjenesten.
Pusterommet
Også gjennom dette året har det vært 
månedlige samlinger i Mjølhusmoen 
kapell.
Her samles vi til en stille, kravløs time. 
Vi starter med å tenne et lys for det vi 
selv har på hjerte, avspenning, hører en 
bibeltekst og så er vi i stillhet. 
Kvelden avsluttes med en kopp te og en 
prat for de som ønsker det.
Språkkafé 
Språkkafèen fortsetter med ukentlig 
samling hver tirsdag på menighetssen-
teret. Her samles det 20 -30 stk. Det er 
fortsatt god oppslutning og det opp-
leves som en god språktreningsplass.  
Ulike temaer blir tatt opp, og vi holder 
på med mange forskjellige aktiviteter.  I 
tillegg ønsker mange leksehjelp. Det er 
gode tilbakemeldinger både fra våre nye 
landsmenn og «urfrolendingen».  Kvel-
den rammes inn av en enkel servering. 

TROSOPPLÆRINGSPLANEN 
Menigheten har fulgt opp den omfat-
tende trosopplæringsplan også i 2018. 
Utfordringen er å omsette gode planer 
til tiltak som er med på å realisere visjo-
nen vår som er «Gi alle døpte en trygg 
tro på Jesus». 

SAMARBEID MELLOM KIRKE OG 
SKOLE/BARNEHAGE
Også i 2018 har det vært gjennomført 
gode samarbeidsprosjekter i henhold til 

>>

Kirke/skolesamarbeidet – besøk på kirkegården. Unge Kristne-styret.
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nedfelte planer mellom menighetene 
og skolene våre.  Vi er takknemlige for 
det gode samarbeidet vi får ha med 
skoler og barnehager i kommunen vår.

BARN OG UNGDOM
Aktivitetene er stort sett på menighets-
senteret:
Babysang primært 0-4 år, torsdager.
Søndagskoler Fire steder i bygda vår
Mandagsklubben 1.-4. kl. En mandag 
i måneden.
Etter skoletid 5.-7. kl. Annenhver uke 
frem til sommeren 2018
UK-junior 5.-7. kl. en lørdag i måneden
Stikk innom 8.-10.kl.  Annenhver uke 
frem til sommeren 2018
Unge Kristne økte heller sitt program
Det er også flere avgrensede tiltak som:
Dåpssamlinger for 1 og 2-åringene
Gudstjenester med utdeling av bøker 
for 3,4 og 5-åringene
Tårnagenthelg for 8-åringene i kirka
Lys Våken for 11-åringene i kirka
Camp Villmark for 13–15-åringene ble 
ikke gjennomført i år
Unge Kristnes lørdagsarrangementer, 
sommertur og skiweekend
KRIK 13 år og oppover, samling i Mjøl-
hushallen hver onsdag kl. 19.30 - 20.30

KONFIRMANTENE
Det var 42 konfirmanter i Froland 
menighet våren 2018 Seks av disse ble 
konfirmert i Mykland. 
Gruppeundervisning annenhver uke, 
deltaking i gudstjenester og Unge 
Kristne er fortsatt hovedinnholdet i 
konfirmantforberedelsen. 
Konfirmantene har også gruppesamlin-
ger i private hjem i bygda som fungerer 
svært godt. 
Den årlige konfirmantturen til Evje er 
blitt en svært populær tradisjon. 

Høsten 2018 ble et nytt kull med til 
sammen 47 konfirmanter innskrevet. To 
av disse skal konfirmeres i Mykland 

UNGE KRISTNE (UK)
Stikk innom fortsatte frem til som-
meren 2018 annenhver onsdag, 1-2 
lørdager pr måned, samt skiweekend og 
sommertur. På turene var det henholds-
vis 50 og 80 deltakere.
Vi har hatt et godt år med mye spen-
nende på programmet. Når det gjelder 
oppmøte har det på Stikk innom variert 
fra 10-30 ungdommer. Til sommeren 
ble derimot Stikk innom avviklet, og 
det har gjennom hele høsten vært UK-
kvelder annenhver lørdag på Menig-
hetssenteret. Oppmøte her har variert 
fra 20 til opp mot 170 på det meste.
I november ble det holdt et stort jubi-
leum for kompefesten som feiret 60 år. 

Drøye 200 påmeldte gjorde kvelden til 
en fest, med underholdning som sang, 
kompesødåp, taler og bilder.

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

FROLAND MENIGHETSSENTER
Det har fortsatt vært et godt samarbeid 
med lederskap og driftsstyre på menig-
hetssenteret.
Det jobbes videre med strukturen på 
senteret hvor en ønsker mer enhetlig 
ledelse og økonomi. 

KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET 2018
Musikk i gudstjenestene
Froland kirke 
Vi bruker hovedsakelig den nye litur-
gien som ble innført i 2011. Forsangere, 
musikere og/eller solister har deltatt 
med jevne mellomrom.   
Mykland kirke
Her brukes som regel den gamle 
liturgien på nynorsk. På familie- og 
skolegudstjenester bruker vi den nye 
liturgien som i Froland kirke. 
Menighetssenteret
Både på søndagsskolemesser og andre 
gudstjenester har mange musikere vært 
innom, i tillegg til at vi har forsanger-
team som er fast med på alle arrange-
menter på senteret. Ofte har vi vært 
fullt band, og i tillegg er det alltid tekni-
kere på lyd og data. Dette fungerer fint, 
og involverte gjør en glimrende jobb!
Kor
Froland Soul Children
Kristin Ljosland har sammen med Geir 

Mandagsklubben i klatreveggen.

Utdeling til treåringene.
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og Ingrid hatt ansvaret for det musikal-
ske, mens Mona Olsen hjelper til med 
servering og forefallende oppgaver. 
Koret er delt på øvelsene med 1-4.
klasse kl 17.30-18.30 og 5-7.klasse k 
18.30-19.30 hver onsdag. I 2018 ble det 
25 øvelser. 35 barn har vært fordelt på 
de to gruppene.
Sangoppdragene har stort sett vært 
på Menighetssenteret. I oktober fikk 
derimot den eldste gruppen være med 
på Soul Children-festivalen i Oslo 
Spektrum. Det var en stor opplevelse 
for både barn og foreldre å være med 
på, og oppleve stemningen der!
Forsangerteam
Forsangerteam øver annenhver onsdag 
og deltar på gudstjenester og andre ar-
rangementer på menighetssenteret. Her 
har det vært innom rundt 25 personer. 
Konserter
• 23. mai: Soul Childrens sommerkon-
sert på menighetssenteret.
• 25. mai: Bedehusfestivalen på menig-
hetssenteret. Flere aktører.
• 14. sept: Solveig Slettahjell på menig-
hetssenteret.
• 2. nov: Salmekveld men Eyvind Skeie 
i Froland kirke.
• 14. des: Tidløs i Mykland kirke
• 16. des: Vi synger jula inn på menig-
hetssenteret. Julekonsert med lokale 
aktører.

ARRANGEMENTER
Froland kirkes jubileumsår med 
konserter og fest.
Møtehelg Menighetssenteret i januar.
Juletrefest 5. januar -19

ØKONOMI
Menigheten: Offergavene totalt i 2018 
i forhold til 2017 er omtrent det samme 
i kronebeløp.  
Fellesrådet har fortsatt et godt sam-
arbeid med kommunen! Utvidelsen 
av Froland kirkegård er blitt ferdigstilt 
i 2018. Takk også til kommunen som 
ga økonomisk støtte til utgivelsen av 
Froland kirkes jubileumsbok. 

Menighetsbladet kom ut med tre 
nummer i 2018 i tillegg til et nummer 
av Frolendingen med 16.s. menighets-
stoff i forbindelse med kirkas 300-års-
jubileum, Takk til Frolendingen for godt 
samarbeid. Takk også til alle som bidrar 
med gaver, stoff til menighetsbladet og 
alle frivillige som distribuerer bladet i 
alle postkassene i kommunen. 

Soul Children.

Årsregnskap Froland menighetsråd 2018

Inntekter 2018 2017

Frivillig klokkertjeneste Froland/Mykland 

til inntekt for ungdomsarbeider 70.000,- 50.000,-

Offer til menighetsarbeidet Froland/Mykland 101.490- 93.715,-

Offer til andre organisasjoner Froland/Mykland 131.510,- 141.926,-

Menighetsbladet gaver/annonsering 46.650,- 51.450,-

Innsamlet til misjonsprosjektet 52.141,- 30.639,-

Sum 401.791,- 367.639,-

Utgifter

Offer sendt til andre organisasjoner 127.760,- 140.200,-

Div. kostnader 11.515,- 12.350,-

Husleie menighetssenteret 15.000,- 10.000,-

Støtte ungdomsarbeiderstillingen 120.000,- 80.000,-

Menighetsbladet 69.622,- 71.800,-

Videresendt misjonsprosjektet 52.141,- 30.548,-

Avsatt bundet fond 5.753,- 22.741,-

Sum 401.791,-       367.639,-
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Bispevisitas 
5-10. MARS

Åpent møte.

Gjeter Øystein på skolegudstjenesten. Takk for besøket.

Visitasgudstjenesten.

Harmony, synger i 
visitasgudstjenesten.

Hyggelig møte med kommuneledelsen.
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Biskopen har med jevne mellomrom 
visitas(besøk) i menighetene i sitt 

bispedømme på grunnlag av sitt tilsyn-
sansvar for å se på, og støtte arbeidet 
i menighet og kommune.
 Denne gangen var det Froland sin 
tur. Biskop Stein Reinertsen, prost 
Jorunn Raddum og diakonikonsulent 
Erling Jakobsen hadde et tett og all-

sidig program over to dager i tillegg 
til visitasgudstjenesten på søndag 
10.mars.
 Noen av møtepunktene for bisko-
pen var bl.a. med kommuneledelsen, 
besøk på fengselet, Mykland kirke, 
skolegudstjenester, sykehjemmet 
med gudstjeneste, menighetsstaben, 
kompelaget, lederskapet på senteret, 

åpent møte på menighetssenteret, 
menighetsrådet, Frolendingen, språk-
kafeen.
 I tillegg hadde han flere samtaler 
med enkeltpersoner i menigheten.  
Vi takker biskop Stein med følge for 
gode og inspirerende dager.   
  Karl Otto

Besøk på fengselet.

Fra skolegudstjenesten –  
5. – 7. kl koret.

Besøk på fengselet.
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Menighetens og  
Menighetssenterets  
felles hjemmeside:  

www.frolandmenighet.no

Leilighet  
ønskes leid 
sentralt i Froland

til vår nye barne- og ungdoms- 
arbeider Kristin Svendsen som skal  

starte i jobben 1. august.

Ta kontakt med menighetskontoret 
tlf. 37 23 55 20/950 64834.          

Froland menighet

8.-10.mars reiste 50 ungdommer   på skiweekend til Rauland.
En flott helg med alt fra allsang på bussen, skikjøring, felles måltider, underholning  
og en koselig korssamling lørdag kveld. Deltakere og ledere som gir av seg selv og 
som alle sammen var med å laget ett godt fellesskap.
Tusen takk for en flott helg med veldig gjild ungdom.
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Årsmøtet på Menighetssenteret 
2019 - Forsøksår med endret organisering.

Årsmøtet på Menighetssenteret 
bestemte at 2019 skal være et 
forsøksår der lederskapet som 
er valgt av medlemmene for å 
koordinere det som foregår på 
senteret nå også skal ha ansvaret 
for oppgavene  knyttet til driften av 
selve huset.

Driftsstyret som er representanter 
for eierorganisasjonen  har 

hittil hatt mange praktiske oppgaver 
gjennom året. Dette fritas nå for 
disse oppgavene og  skal ha en 

overordnet rolle for å se til at husets 
drift får et forsvarlig budsjett og 
at virksomheten er i samsvar med 
de avtaler som ligger til grunn for 
samarbeidet. 
Med dette håper en blant annet på 
at det skal bli bedre koordinering 
på å rekruttere frivillige til de 
mange oppgaver som skal 
løses. Et eget underutvalg for 
den samla økonomien knytta til 
huset skal inspirere til et  løft for 
den givertjenesten senteret er 
avhengig av for å dekke både 

virksomheten, driften av huset og de 
forpliktelser vi i felleskap tar på oss i 
misjonsprosjekter.
Noen av de arrangement som 
foregår i løpet av et år er vesentlige 
element i budsjettet når det gjelder 
inntekt. Lederskapet får nå mulighet 
til å se helhetlig på hvordan den 
frivillige innsatsen best kommer til 
nytte for å oppnå dette. Kanskje er 
tida moden for å se på endringer i 
noen tradisjoner.

8.-10.mars reiste 50 ungdommer   på skiweekend til Rauland.
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Glimt fra Menighetsbladet 

I 1980 ble Lena (Oline) og Olav Sv. Lauvrak 
intervjuet av Menighetsbladet. De fortalte 
om livet i Mykland da de var unge tidlig på 
1900-tallet. 

Bare i deres skolekrets, på Øvre Lauvrak, var det 
nærmere 30 elever på den todelte skolen. Lena 

vokste opp på Hushovd, i en søskenflokk på ti. Hos 
Olav på Øvre Lauvrak var de sju.
 Skolehuset var samlingssted for møter og fester. 
Særlig var det mye kristen virksomhet. I 1933 op-
plevde myklendingene vekkelsestider, med Ole 
Ingvald Andersen fra Nes Verk som predikant. 
 Gjennom årene bodde mange emissærer hos 
Lauvrak-familien.  De var ganske forskjellige 
personligheter. Thor Helleren fra Landvik var en 
skøyer, og glad i mat, noe som syntes godt på ham. 
Det var vanlig at predikantene hjalp til med op-
pgaver på gården, men ikke alle var like praktiske. 
Ånon Kleivene var en ekstra gild gjest hos Lena og 
Olav, en folkelig forkynner som det fulgte mye liv 
og humør med. Ånon var også skomaker og svært 
så praktisk. Han klippet Olav, og påsto at håret hans 
krøllet seg som ei takrenne. Ånon var nok den siste 
av predikantene som overnattet.
 Lena og Olav fortalte i intervjuet også om 
Myklands siste legdekall, Terje Neresen, som flyttet 
fra gård til gård med en bylt under hver arm. Det 
var den tids sosialvesen, og lengden på oppholdet 

var avhengig av gårdens størrelse.  Terjes oppgave 
var å hogge ved, og ellers likte han å skjære små 
trehester. De var ganske like alle sammen. På Øvre 
Lauvrak tok de vare på en av trehestene, som et 
kjært minne. Terje var ikke flau for å måtte gå på 
legd, han klaget aldri og hadde bare godord om de 
han bodde hos.
 -Terje var uendelig lett å glede, en fin egenskap 
som vi kan ta lærdom av i vår overflodstid, sa Olav 
Sv. Lauvrak, som minnet om at «gudsfrykt med 
nøysomhet» er ord som trengs i en materialistisk tid.

«Lena» og Olav Sv. Lauvrak heime i kårboligen sin like før jul 
i 1980.

Fortalte om gamle dager i Mykland

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.
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Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.

Slaattene
Begravelsesbyrå a.s

Etablert 1927
Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65
Døgnvakt

Ny hjemmesideadresse:  
www.frolandmenighet.no

Her skjer følgende:

• Det kommer veldig mange 
ungdommer

• Det blir mange aktiviteter 
som:
• Bruskasseklatring
• Rodeookse
• Pil og bue
• Fotballdart og mye mer.

• Det blir  møte med 
underholdning, sang og tale.

• Grilling og kiosk
TA MED DEG EN VENN OG KOM!

Kvelden arrangeres av:
Unge kristne i Froland

sammen med
Power House og 

«Lær dem å lede»
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Hva skjer:

APRIL: 
Man 1. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 1. kl 20 Pusterommet Mjølhusmoen kapell
Tors 4. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Lør. 6. kl.19 Konsert – «Elvis goes to church»  
Lør 6. kl.20-23 UK kveld.
Søn 7.kl 11 Gudstjeneste Froland  kirke (tårnagenter)
Tir 9. Fasteaksjonen
Tors 11. kl.19 Sang og bildekveld
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:
Tors 2. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
 Søn 5.kl 11 Gudstjeneste Froland  kirke  
Man 6. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 6. kl 20 Pusterommet Mjølhusmoen kapell
Ons 8.kl 18 Konfirmantenes gudstjeneste Froland  kirke  
Tors 9. kl 19.30 Misjonsmøte NLM 
Lør 11. kl 17-19 UK-juniorkveld, kl.20-23 UK kveld.

Søn 12. kl 11 Søndagsskolemesse 
Tors 16. kl.20 Ungdomskveld.
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
Fre 31. Bedehusfestivalen

JUNI: 
Lør 1. kl.17-19 UK-juniorkveld, kl.20-23 UK kveld.
Søn 2. kl 11  Konfirmasjon Mykland
Søn 2. kl 11 Søndagsmøte
Man 3. kl 17.30  Mandagsklubben
Man 3. kl 20 Pusterommet Mjølhusmoen kapell
Tors 6. kl 19 Sommerfest NMS
Fre 7. kl.17 Familiefredag
Søn 9. Pinsedag kl 11 Søndagsskolemesse
Ons 12. kl 11.30  Gudstjeneste Sykehjemmet
Lør 15. kl.20-23 UK kveld.
Søn 16.  Friluftsgudstjeneste
Tors 20. kl 19.30 Misjonsmøte NLM
Søn 23. kl 11  Gudstjeneste Froland kirke
Søn 30. kl 11  Gudstjeneste Froland kirke

JULI:
11.-14. UK sommertur på Dvergsnestangen.
Tors 18. kl 19.30 Sommerfest  NLM

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

Bønnemøte mandager kl 20. 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:

Leder: Hermund Alne Tlf 47 80 68 10
Nestleder: Per Ove Solheim Tlf 90 83 94 70
Barne- og ungdomsansv: Marianne Røed Tlf 94 53 17 39
Pr/kommunikasjonsansv: Kristoffer Hurv Tlf 93 69 02 98
Økonomiansvarlig: Frode Sørensen Tlf 90 88 81 71
Misjons- og diakoniansv: Ivar Salvesen Tlf 91 16 86 25

Frivillighetsansv: Rolf Thore Roppestad Tlf 97 55 92 45
Driftsansv: Øyvind Helsør Tlf 94 50 45 07
Vaktmester: Åvald Bakken Tlf 90 06 14 18
Vaskelagene: Øyvind Helsør Tlf 94 50 45 07
Seniordugnaden: Åvald Bakken Tlf 90 06 14 18
Utleie: Menighetsktr. 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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I 2015 og 2016 reiste Ole J. & The Kingsmen 
rundt med en musikalsk forestilling som tok for 
seg Elvis sitt liv og musikk. Det ble en dundrende 
suksess, og en stor opplevelse for hele bandet. 
Likevel var den opprinnelige ideen med prosjektet 
The Kingsmen, å gjøre en kirkekonsert med Elvis 
sine religiøse låter. Så i august 2017 tok de med 
seg Elvis og ruslet til kirka. Nå har faktisk 1900 
mennesker i Gudbrandsdal opplevd konserten! Så 
endelig tar de turen til Sørlandet og gjør et forsøk 
på Menighetssenteret i Froland lørdag 6.april og i 
Gjerstad kirke søndag 7.april. 

«Hvis ikke Elvis-navnet selger billetter, satser vi alt 
på at folk støtter opp om den eneste Sørlendingen 
og Frolendingen i bandet, Vidar Hoel», smiler 
bandets overhode Ole Jonny Bekkemellem. Han 
fortsetter med å fortelle at nervene står i høyspenn 
når de nå skal reise skrekkelig langt fra trygge 
Gudbrandsdal og ned til bibelbeltet hvor svært få 
Gudbrandsdøler har satt sin fot. 

I Elvis-universet finner vi en hel bunke musikalske 
godbiter som sogner til det religiøse. Blant annet 
så er det i kategorien gospel Elvis sine eneste 
Grammy-belønna innspillinger finnes. Elvis selv var 

en kar som var på stadig leting etter å finne seg 
selv rent spirituelt, og han var veldig opptatt av 
religion og livssyn helt til det siste. 

Dette er en lettbeint musikalsk reise. Dere vil 
få servert det vi mener er de flotteste låtene 
fra gospelkatalogen til Elvis, sammenbundet 
med tullprat, alvor, små historier og anekdoter. 
Låtmaterialet spenner fra myke «There’ll Be Peace 
In The Valley», mer rocka «Swing Down, Sweet 
Chariot», eller grandiose «How Great Thou Art». 
Alt gjort Elvis-style, uten å prøve å etterligne ham 
nevneverdig.

The Kingsmen er:
Ole Jonny Bekkemellem – vokalist/gitarist.
Vidar Hoel – piano.
En Frolending i Gudbrandsdal! De er det ikke 
mange av!
Morten Graff – gitar.
Henning Grindstuen – bass.
Ole Erik Bjørnstadhaugen – trommer.

Inngang: Kr. 200,-     
Forhåndssalg på www.tikkio.com

ELVIS GOES TO CHURCH 
Et band fra Gudbrandsdal, ispedd en Frolending, kommer med Elvis til 

Froland Menighetssenter lørdag 6. april kl.19.00. 
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Etter at mamma og storebror 
døde har 12 år gamle Hawo 
tatt over mye av det daglige 
ansvaret for familien. - Aller 
helst vil jeg bli sykepleier. Fordi 
jeg jeg ønsker å hjelpe andre.

Smilet sitter et stykke inne, men det 
er likevel en voksen mildhet i blik-

ket til Hawo. En blanding av sjenanse 
og opplevelser ingen unner et barn. 
For få år siden, hun husker det så godt, 
levde hun med mor og far, fem brødre 
og en søster. Et enkelt, men godt liv 
som nomader ute i det golde ørken-
landskapet i Puntland, Somalia. Det var 
før regnet sluttet å komme. Sesong et-
ter sesong. Før geitene de livnærte seg 
av startet å dø, en etter en. Før de selv 
ble utmagret. Før Hawo mistet mamma 
og deretter storebror. Han var bare 
skinn og bein, og da han ble syk maktet 
ikke kroppen mer. 

LIVREDDENDE VANN
- Vi har ingenting. Men vi kom hit for 
at vi ikke skulle dø, sier Hawo med lav 
stemme. Hun forteller at de voksne 
bestemte at storfamilien måtte komme 
seg til provinshovedstaden Garowe. Hit 
til flyktningleiren Jilab 3, hvor nye kli-
maflyktninger strømmer til hver eneste 
dag. I 2010- 2012 ble Somalia rammet 
av den mest alvorlige tørken på 60 år 
og hungersnøden tok livet av nærmere 
260.000 mennesker. Ifølge FN 2.6 mil-
lioner somaliere i dag på flukt, hoved-
sakelig fra tørke, men også konflikt. 
 De har mistet stort sett alt, heldigvis 
sørger Kirkens Nødhjelp for rent vann 
her i leirene. Det er helt avgjørende 
for å unngå vannbårne sykdommer 

som kolera – og for at folk i skal kunne 
overleve under de svært krevende 
forholdene. De daglige turene til en 
av vannpostene er det Hawo som står 
for. I tillegg til at hun lager mat, vasker 
klær, passer småsøsken og holder rent 
i og utenfor det enkle teltet. Etterpå 
gjør hun mye av det samme også for 
tanten som bor i en annen flyktningleir 
20 minutters gange unna.  

AVHENGIG AV HJELP FOR Å HJELPE
For at Hawo og andre skal få rent vann 
trengs det hjelp fra mange norske 
frivillige. Folk som ikke er på flukt, men 
som i likhet med Hawo har engasje-
ment og et ønske om å hjelpe mennesk-
er i en svært krevende situasjon.  Hvert 
år er tusenvis av frivillige med på å 
samle inn penger til Kirkens Nødhjelps 
arbeid gjennom Fasteaksjonen. 
 Det er nettopp disse pengene som 
gjorde det mulig å levere rent og trygt 

vann i Somalia. For Hawo og tusener 
av andre flyktninger har dette vært 
livsviktig hjelp.

Også i år skal frivillige over hele Norge 
være med på å samle inn penger til 
brønnboring, latrinebygging og andre 
tiltak som redder liv rundt om i verden. 

Du kan bidra når Froland menighet skal 
gjennomføre årets aksjon, enten ved å 
være bøssebærer eller å støtte aks-
jonen. I fjor kom det inn 48 884 kr. Det 
sikret rent vann til 244 mennesker. 

Ta derfor godt imot  
konfirmantene som kommer 
rundt tirsdag 9. april  
mellom kl. 17:00 og 19:30.

Fasteaksjonen 9.april
Hawos hjelpende hånd



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

Froland kirke og  
Froland menighetssenter
31.mars: 3.s. i fastetiden kl.11.00:
Froland kirke:  
Gudstjeneste. Dåp. Nattverd. 
Menighetens årsmøte etter gudstj. 

7.april: 4.s. i fastetiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Tårnagentene deltar.

14.april: Palmesøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. 

18.april: Skjærtorsdag:
Froland sykehjem: Gudstjeneste. 
Nattverd. 
Froland kirke kl.19.00: 
Nattverdgudstjeneste

19.april: Langfredag kl.11.00:
Froland kirke: 
Langfredagsgudstjeneste

21.april: Påskedag kl.11.00:
Froland kirke: Høytidsgudstjeneste. 
Nattverd. 

28.april: 2.s. i påsketiden kl.11.00
Menighetssenteret: Søndagsmøte

5.mai: 3.s. i påsketiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. 

Onsdag 8.mai kl.18.00:
Froland kirke: Konfirmantenes 
gudstjeneste

12.mai: 4.s. i påsketiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. 

17.mai kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

19.mai kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

26.mai: 6.s. i påsketiden:
Froland kirke kl.10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester.

30.mai: Kristi himmelfartsdag:
Froland kirke kl.10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester.

2.juni: Søndag før pinse kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

9.juni: Pinsedag kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. Undervisning. 
Bønnevandring. Nattverd. 

Onsdag 12.juni kl.11.30:
Froland sykehjem: Gudstjeneste. 
Nattverd. 

Utgiver: Froland Menighet  l  Karl Otto Bråthen, mailadr. karl.otto.braathen@agderkirken.no
Grafisk produksjon: fjellh@online.no  l  Trykk: Erik Tanche Nilssen AS  l  Opplag 2 650
Fulldistribusjon i Froland

MENIGHETSBLADET

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

16.juni: Treenighetssøndag:
Friluftsgudstjeneste: Se nærmere 
annonsering

23.juni: 2.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. 

30.juni: 3.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Nattverd. 
  

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

17.mai kl.11.00:
Gudstjeneste

2.juni: Søndag før pinse kl.11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste
 


