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ÅRGANG 53

«Visst skal våren komme,
visst skal jorden bli ny»

Inntil nye
bestemmelser fra
myndighetene foreligger er alle
planlagte arrangement avlyst.
Dette vil også berøre årets
konfirmasjoner. I skrivende stund
jobbes det med nye datoer til
høsten.
FOTO: INGVAR TØNNESSEN

Fra kirkebøkene

Froland kirke, døpte
12/1
12/1
19/1
2/2
2/2
15/3
15/3
15/3

Cornelia Moripen Leikvangen
Aslak Matheo Mjåvatn
Mia Mjåvatn Nilsen (Menighetssenteret)
Kaja Louise Lea Guttormsen
Sofia Minde Andersen-Bremar
Tilje Andersen Birkeland
Max Frogner Lillegård
Mie Bjorvatn

Egil Per Kleiva, 80 år
Ranveig Andersen Berås, 58 år
Nils Bernt Berntsen, 85 år
Torfinn Skarli, 75 år
Anne Lise Brekke, 82 år
Gerd Julie Børøsund, 83 år
Lars Solheim, 86 år
Anne Marit Olsen, 76 år
Lars G. Stiansen, 68 år
Anne Berntsen 89 år (Arendal kapell)

Mykland kyrkje, gravlagte

Froland kirke, gravlagte
18/12
18/12
3/1
3/1

7/1
14/1
14/1
21/1
31/1
6/2
10/2
11/2
6/3
17/3

17/1 Harry Borge Helleland, 82 år, bisettelse

Ruth Ingebjørg Juvatsli, 68 år
Torine Steen, 92 år
Ruth Johnsen, 83 år
George Myhren, 93 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

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

Menighetssekretær/
kirketjener:
Else Marie Treldal
Tlf. 372 35 521
Mob. 489 944 36
E-post: else.marie.treldal@
agderkirken.no
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Organist:
Ingrid Smith Pedersen
Mob. 936 761 05
E-post: ingrid.smith.
pedersen@agderkirken.no

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

Vikarprest:
Espen Skovli
Tlf. 452 05619
E-post: espenskovli@
gmail.com

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

Håpløst eller håp?
Kalenderen viser 16. mars, sola
skinner og det er en fin og stille
dag. Ja, bemerkelses vis stille.
Koronavirus har gjort sitt inntog
også her i vårt lille land langt i
nord. Vi slapp ikke fri vi heller.
Pandemien som raser over verden
rammet også oss. Vi ble med ett
så sårbare. Et virus som vi ikke ser
er vanskelig å beskytte seg mot.
En ytre usynlig fiende.

H

va gjør dette med oss? Jeg synes
Kong Harald satte ord på det i
innledningen til en kort tale søndag
15. mars. «Vi befinner oss i en situasjon som både er uvirkelig, fremmed
og skremmende for oss alle. Vi kjenner verken igjen hverdagen vår eller
verden rundt oss. Og fremdeles står vi
bare ved begynnelsen av noe vi ikke
fullt ut kjenner konsekvensene av.»
KREVENDE TIDER			
Dette er krevende. Mange vil i tiden
som kommer bli rammet av sorg.
Dette fordi viruset for mange, særlig
i sårbare grupper er farlig og kan
ende med død. For andre blir det
sorg over tapte inntekter som følge
av permitteringer, oppsigelse og
konkurser. Det er også krevende
dager for alle de som opplever vold
i nære relasjoner. Skolen og jobben
som var fristeder er nå stengt. For
atter andre er det tungt fordi de ikke
kan ta imot besøk. Dette gjelder de
som kanskje trenger det mest. De
som bor på våre institusjoner. For
noen er det krevende å måtte være
i ro. I ro med sine egne tanker. Når
en ikke kan være på jobb på samme
måte som før, kan fortrengte tanker
komme til overflaten.
EN MENING MED DET?
«Hvorfor skjer dette? Hvorfor rammer
dette oss/meg? Er det et endetidstegn?
Det er vel en mening med det.» Slike
utsagn møter jeg noen ganger i møte
med det vanskelige. Ja, jeg skal vel
være så ærlig at jeg av og til har stilt
spørsmålene selv. Men jeg har ingen
gode svar. Og jeg vet ikke om det er
så viktig heller. Vi kan lage oss noen
teorier, men i møte med lidelsen og
det vonde går det alltid an å stille
et hvorfor? Et hvorfor som det ikke

telse hvis vi gav penger. Men vi kan
stole på at ingen av oss er utenfor
Guds åsyn og vi kan alle få del i hans
nåde og velsignelse. Han er ikke
langt borte fra noen av oss. Han er
finnes et fullgodt svar på. (på side 12
med oss i dette livet med trøst og
i dette bladet kan dere lese om en tehjelp, og vi skal få eie et håp om en
masamling som tok opp noe av dette)
fremtid da all sykdom og sorg er tatt
Og viktigere enn å finne en mening
bort. Johannes åpenbaring 20, 3-4
i alt er å gjøre noe meningsfylt i den
Til slutt vil jeg dele et dikt som
situasjonen vi til enhver tid befinner
Hans
Olav Mørk skrev på lørdag 14.
oss i.
mars som jeg synes setter ord på
HVA KAN JEG GJØRE?		 dette på en fin måte.
Med ønske om Guds omsorg i en
Hva kan vi gjøre som er meninvanskelig
tid.
gsfylt? Vi kan ta telefoner til noen

Øystein Vaaje
som trenger det. En gåtur med en
venn (med litt avstand). Være sammen med familien på en god måte. Se
også hva som står om fasteaksjonen i
dette bladet. En støtte til arbeidet for
rent vann er avgjørende i en tid som
denne. Jeg tenker med gru på hva
Vi skal møtes
som kan skje i flyktningleirer og slunår dette er over,
mområder når pandemien kommer.
Ved et bord i en smekkfull kafè,
De trenger vår støtte.
I en kirke,
Kanskje du nå får tid til å lese ei
i
midtgangens
vrimmel
god bok. Kan med dette anbefale
Mot
Guds
alter
bibelen. Les Markusevangeliet (Det
og det som skal skje.
som kanskje er lettest å forstå) eller
Vi skal feire,
Johannesevangeliet. Begge er i det
og synge
Nye Testamentet. Vi er i fastetiden og
da kan vi bruke denne ekstra stillog le.
heten til å søke Gud i bibel og bønn.
Hør eller les gjerne noe salmer. Og i
Vi skal gi hverandre
denne tiden anbefaler jeg påskesalmEt løfte,
er.
At vi møtes
Selv om kirkebygningene i disse
når veien er gått.
dager er stengte så er kirken fortsatt
Når det mørke g vonde
åpen. Vi kan ikke treffes ansikt til aner bak oss,
sikt i skrivende stund. Men vi kan snNår
prøven vi fikk
akkes med og vi kan be. På Kirken.no
er
bestått,
vil det bli lagt ut små ord for dagen.
Skal vi dele det svar
Der er egen bønneside. På side to i
vi har fått.
dette bladet ser du også telefonnummer og e-post-adresse til oss ansatte.
Ta kontakt for en prat eller send oss
Men alt nå
bønnemner så skal vi stå sammen
vet vi svaret,
med deg med det du bærer på.
Vi vet det.

Vi skal møtes

HÅP					
For om jeg har sagt at jeg ikke finner
mening i det som skjer så kan jeg eie
håp og trøst midt i det som er vondt
og vanskelig. Når jeg leser min bibel
ser jeg mange løfter om en Gud som
ser meg og som går med meg gjennom det som er vondt og vanskelig.
I Jesaja 43, 1-3 står det om Gud som
hjelper gjennom vann og ild, men
ikke nødvendigvis utenom. Vi som
kristne er ikke spart for livets tunge
stunder. Det var derfor blasfemisk å
høre predikanten som lovet beskyt-

Det å elske hverandre
er alt.
Bære byrder
når en har for mye,
Holde oppe
når noen har falt.
Til å elske,
Til det
er vi kalt.

Hans Olav Mørk 14.03.2020
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Firebarnsmoren Horia fra Syria har blitt god venn med Tove og Olav Rosef. Hun liker seg veldig godt både i Froland og
på språkkafeen. Wiam (10) og Jawad (11) synes tydeligvis at Olav er en koselig «bestefar». Også Eskil liker seg på språkkafeen.

Rikere liv med språkkafe
Språk læres, lekser leses, trafikkregler pugges – og vennskap
bygges. Vi er på språkkafe på Menighetssenteret, med herlig
blanding av folk fra Froland og andre land.
AV SALVE HAUGAAS

S

pråkkafeen er for nye landsmenn, men den har tilleggseffekter, den gjør frolendinger mer
sosiale, og spleiser ulike mennesker sammen. Den sistnevnte
effekten blir understreket av
ekteparet Tove og Olav, som godt
kan kalle seg både innflyttere og
myklendinger, - eller østlendinger
fra Bliksåsen. De veksler mellom
å bo på gården Rosef i Mykland og
i blokkleilighet i Froland sentrum, alt etter lyst, vær og føre.
4

ALLSIDIG PRAKSIS
Den pensjonerte professoren,
Olav, liker veldig godt å stelle på
slektsgården, som ligger nederst i
gamle Mykland kommune, mens
Tove setter pris på kort vei til Biblioteket, Liens konditori, Menighetssenteret og andre steder hvor
frolendinger treffes. Derfor har
de valgt å bo på to steder, og begge
er fornøyd med løsningen.
Olav er veterinær, med doktorgrad på bakterier, og han har

blant annet vært professor på
Høgskolen i Telemark – og er gjesteprofessor i Kaunas i Litauen.
Tove har bakgrunn som legesekretær og fra sykehuslaboratorier
i Oslo og Skien. Og la oss legge til,
da de oppfylte boplikten på Rosef
i 1980-årene, var hun blant de
første som jobbet i barnehagen i
Mykland.
ANDRE TIDER PÅ HYNNEKLEIV
Tilknytningen til Froland kom

allerede den gang, selv om de
senere virket i Telemark, og Tove
husker med glede at på Hynnekleiv var det den gang butikk,
bensinstasjon, posthus, togstopp
og leirskole. Og det var mange
barn på skolen i Mykland, deriblant deres to døtre. Utviklingen
i Mykland har vært trist, synes
hun.
Språkkafeen er et hjertebarn
til diakoni-ansvarlig i Froland
menighet, Else Marie Treldal, og
i spissen for tiltaket står blant
andre Ardis Dalsmo. Ardis og co.
har mange gode hjelpere, og de
setter stor pris på innsatsen til
ekteparet Rosef, og derfor vil de
gjerne at Menighetsbladet tar en
prat med «rosefene» for å høre
hva språkkafeen betyr for dem –
og alle som går der.
FIN OG RAUS ATTEST
Tove Rosef sier det slik: «Vi er
veldig glad for å være med på
språkkafeen. Her møter vi flotte
mennesker fra andre deler av verden, mennesker som har opplevd
mye vondt, men som er glade og
positive. Og i tillegg har vi blitt
kjent med mange gilde frolendinger, folk som vi ikke ellers ville
truffet. Vi har minst like mye å
takke språkkafeen for, som de
som har kommet fra andre land.»
Hun forteller hvordan de ble
engasjert i arbeidet blant innvandrerne. Hun ble kjent med Ardis
Dalsmo og Marit Skutlaberg på
trimmen i Frolandia og forhørte

seg om språkkafeen. Da Olav og
Tove snakket om det etterpå, sa
Olav: «Kanskje vi skal møte opp
der!» Jeg måtte tenke meg litt
om, sier Tove, som legger til at
hun er mer beskjeden enn ektemannen.
Og de stilte opp, uten spesielle
forventninger, kanskje også litt
spørrende, men følte seg hjemme
med en gang. Språkkafeen har
et opplegg som er trygt og greit,
enten man er muslim, buddhist,
kristen, eller ikke har noen uttalt
tro.
– Vi var ikke akkurat vant med
bedehus og slike ting, selv om
jeg hadde vært på søndagsskole
i Evangeliesalen på Lillehammer som liten - og syntes bildene
på flanellografen der var spennende, forteller Tove med et smil.
Slekta hennes kommer fra Lesja i
Gudbrandsdalen, mens Olavs far
var odelsgutten fra Rosef, som i
stedet ble statsautorisert revisor i
Oslo.
HJEMMEKOSELIG
-Hvilket inntrykk fikk dere av Menighetssenteret og miljøet der?
- Vi følte det hjemmekoselig,
rett og slett, med god takhøyde
og gilde mennesker. Her har vi
fått gode venner, og la meg legge
til: Ardis som leder for kafeen er
helt fantastisk, med omtanke for
alle, hun skulle hatt medalje. Vi
har også vært på andre arrangementer og truffet mange flotte
folk, både på høstmesse og vinter-

messe. Det har vært veldig trivelig. Olav legger til: «Jeg håper vi
har vært til nytte og at vi har lært
flyktningene noe, i hvert fall er
det helt sikkert at vi har lært mye
av dem.»
MUKTAR – ETT EKSEMPEL
Olav stortrives som leksehjelper
og samtalevenn. Kontakten med
flytninger på kafeen, har hatt en
tendens til å utvikle seg. Han ble
kjørelærer for Muktar, en etiopisk flyktning. På kjøreturene
ble det fortrolig prat og etter
hvert glimt fra den dramatiske
flukten gjennom Sahara, arbeid
hos menneskesmuglere og – omsider - en livsfarlig reise i båt over
Middelhavet. Begge foreldrene til
Muktar (22) døde i fengsel, og han
har fire søsken som han ikke vet
hvor er, men nylig fikk han høre
at de skal være i live.
I sommer var alle på språkkafeen invitert til Rosef-gården til
sommeravslutning. Noen fikk
også, for første gang prøve fiskestang, og det ga mersmak, særlig
ble Muktar helt betatt.
NATURLIG SPRÅKOPPLÆRING
Da Menighetsbladet stakk innom
språkkafeen en tirsdagskveld i
februar, hadde Tove og Olav også
med seg barnebarnet Eskil (12),
som var kommet på vinterferie
fra Drammen. Han storkoste seg
og engasjerte seg i kortspillet
UNO, noe som førte til livlig prat
rundt bordet, - det ble praktisk og >>

Å spille UNO er en populær aktivitet. Da går praten lett og norske ord smyger seg naturlig på plass.
MENIGHETSBLADET i Froland
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spennende norsk-opplæring. Ved
andre bord foregikk blant annet
pugging av trafikk-ABC og lekselesing.
SOLSKINNSHISTORIER
Det dukket opp flere og flere
fargerike og blide deltakere,
blant andre en syrisk firebarnsmamma, Horia. Hun hadde med
seg de to minste barna, som var 9
og 10 år. Selv om de bare har bodd
i Norge i halvannet år, overrasker
hun med å fortelle på flytende
norsk om hvor fantastisk godt det
er å bo i Froland – og Langedal,
etter 7 år i en elendig flyktningeleir i Libanon. Mannen Hassan
er også strålende fornøyd, med
praksis hos Øystein Gauslå for å
sikre seg fagbrev i sitt gamle yrke
som gravemaskinfører. Horia går
på skole og har praksis i Kirkens
Bymisjon i Arendal. Vi lovet forresten å reklamere for kafeen på
Torvet, mellom kl. 12 og 17, der lager hun arabisk mat hver torsdag,
og ellers serveres mye annet godt.

Historien til flyktningen Muktar er dramatisk, med opplevelser i Sahara og
Middelhavet som han helst vil glemme. Trytefiske i Rosefvannet sammen med
Olav og Eskil er god terapi. Mye takket være vennen fra språkkafeen, har han
nå også fått «lappen».

Dette var noen korte glimt fra det
fargerike miljøet på språkkafeen
på Menighetssenteret. Etter å
ha kjent på atmosfæren, forstår
vi godt hvorfor ekteparet Rosef
trives med fellesskapet i kafeen på
Menighetssenteret - og verdsetter
båndene som knyttes der.

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Telefon hele døgnet

915 52 003

Eikely Senter
/ Frolandcom
Vandrerhjem
www.eikely.
• Søndagsbuffet • Mandagsmiddag • Overnatting • Kurs
4827
Frolands
Verk• Leir/weekend
• Catering
• Selskap
• Minnestund

Tlf 37www.eikely.com
03 96 80
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Årsrapport 2019 for Froland menighet
NØKKELTALL
Det ble døpt 52 personer, og det var 47
som ble konfirmert i 2019.
22 personer meldte seg ut og 6 personer meldte seg inn.
ANSATTE
Staben har i 2019 bestått av sokneprest Ravn Karsrud (frem til 1.juli),
kateket Øystein Vaaje,
menighetspedagog/barne og ungdomsarbeider Kristin Hallandvik
Svendsen (80% fra 1. august), ungdomsarbeider Hanne Omdal (80 % vikariat), kirketjener/sekretær/diakon
Else Marie Treldal, organist Ingrid
Smith Pedersen, kirkeverge Karl Otto
Bråthen.
Daina Pedersen er fortsatt med som
kirketjenervikar etter behov.
I tillegg har Tor Svein Langås vært
vikarprest i aug.-sept. og Espen Skovli
fra og med oktober fram til våren
2020.
MENIGHETSRÅDET
Det har vært avholdt 9 møter og behandlet 43 saker.
Menighetsrådet ivaretar også den
viktige rollen som kirkeverter i gudstjenestene.
FELLESRÅDSUTVALGET
Fellesrådsutvalget består av 3 medlemmer fra menighetsrådet, en kommunal representant, sokneprest og
kirkeverge.
GUDSTJENESTEARBEIDET
Det har vært avholdt 66 gudstjenester
totalt i soknet. Totalt antall deltakere
er 7162.
Besøkssnittet har gått litt opp fra 104
deltakere i 2018 til 108 i 2019.
MISJON
I 2019 har Froland menighet sammen
med Froland menighetssenter sitt
misjonsprosjekt på tredje året som
støtter Normisjons arbeid på Cuba.
Froland menighet er fortsatt appellmenighet gjennom Stefanusalliansen
hvor vi konkret er med i appellaksjoner om hjelp og støtte til forfulgte
mennesker i flere land.
Den årlige landsomfattende Fasteak-

sjonen med konfirmantene i spissen
innbrakte kr.50.454,- til Kirkens
Nødhjelps arbeid.
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 14 personer som har fått
jevnlige besøk gjennom året. Menighetssekretæren fungerer fortsatt som
kontaktpersonen. Gjennom hele året
kommer det forespørsler. Fortsett
å melde inn behov eller ønsker om å
delta i denne tjenesten.
Diakoniplanen revideres hvert år og
godkjennes av bispedømmerådet.
Diakoniutvalget består av 2 oppnevnte personer fra menighetsrådet
og 2 stk. fra menighetssenterstyret
i tillegg til diakoniarbeideren. Marit
Skutlaberg er leder for utvalget.
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 menighetssenteret. Her
samles det 20
-30 stk. Det
er fortsatt
god oppslutning og det
oppleves 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».
Kvelden rammes inn av en enkel
servering.
TROSOPPLÆRINGSPLANEN
Menigheten har fulgt opp den omfattende trosopplæringsplan også i 2019.
Utfordringen er å omsette gode planer til tiltak som er med på å realisere
visjonen vår som er «Gi alle døpte en
trygg tro på Jesus».
SAMARBEID MELLOM KIRKE OG
SKOLE/BARNEHAGE
Også i 2019 har det vært gjennomført
gode samarbeidsprosjekter i henhold
til nedfelte planer mellom menighetene og skolene våre. Vi er takknemlige for det gode samarbeidet vi får ha
med skoler og barnehager i kommunen vår.
BARN OG UNGDOM
Aktivitetene er stort sett på menighetssenteret:
Babysang primært 0-4 år, torsdager.
Søndagskoler To steder i bygda vår
Mandagsklubben 1.-4. kl. En mandag
i måneden.
UK-junior 5.-7. kl. en lørdag i måneden
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
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Camp Villmark for 13–15-åringene
ble ikke gjennomført i år
Unge Kristnes lørdagsarrangementer, sommertur og skiweekend
KRIK 13 år og oppover, samling i Mjølhushallen hver onsdag kl. 19.30
KONFIRMANTENE
Det var 47 konfirmanter i Froland
menighet våren 2019 To av disse ble
konfirmert i Mykland.
Gruppeundervisning annenhver uke,
deltaking i gudstjenester og Unge
Kristne er fortsatt hovedinnholdet i
konfirmantforberedelsen.
Konfirmantene har også gruppesamlinger i private hjem i bygda som
fungerer svært godt.
Den årlige konfirmantturen til Evje er
fortsatt en svært populær tradisjon.
Høsten 2019 ble et nytt kull med til
sammen 37 konfirmanter innskrevet. Fire av disse skal konfirmeres i
Mykland
UNGE KRISTNE (UK)
Ca annen hver lørdag har det vært UK
kveld på menighetssenteret. Oppmøte her har variert fra 20 til opp mot
170 på det meste. I tillegg til våre UK
kvelder har vi også hatt spøkelsestur
og kompefest som er gode tradisjoner
for oss, samt skiweekend og sommertur. På turene var det henholdsvis 50
og 80 deltakere.
Vi har hatt et godt år med mye spennende på programmet. .
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LIVSNÆRE GRUPPER
8 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
menighetssenteret.
Det jobbes videre med strukturen på
senteret hvor en ønsker mer enhetlig
ledelse og økonomi.
KIRKEMUSIKALSK VIRKSOMHET
2019
Musikk i gudstjenestene
Froland kirke
Vi bruker hovedsakelig den nye liturgien 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
forsangerteam som er fast med på alle
arrangementer på senteret. I tillegg er
det ofte med flere musikere, og det er
alltid teknikere på lyd og data. Dette
fungerer fint, og involverte gjør en
glimrende jobb!

Kor
Froland Soul Children og Soul Kids
Kristin Ljosland har sammen med
Ingrid hatt ansvaret for det musikalske, mens Mona Olsen hjelper til med
servering og forefallende oppgaver.
Korene 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 2019 ble
det 27 øvelser. 25 barn har vært med,
fordelt på de to gruppene.
Sangoppdragene har stort sett vært
på Menighetssenteret. I mai hadde vi
et samarbeid med Arendal Soul Children, og deltok på en gudstjeneste
og en konsert i Arendal Frikirke. I
oktober var den eldste gruppa med på
et stort Soul Children arrangement
i Grimstad. Dette var en flott opplevelse både for barna, og de voksne
som var med.
Forsangerteam og musikere
Forsangerteam øver annenhver
onsdag og deltar på gudstjenester og
andre arrangementer. I tillegg har vi
musikere, både voksne og ungdommer, som er med og deltar. Her har
det vært med rundt 35 personer som
har deltatt en eller flere ganger.
Konserter
• 6. april: Gospel-Elvis-konsert på
senteret
• 31. mai: Bedehusfestivalen på menighetssenteret. Flere aktører.
• 22. nov: Countrykonsert på senteret

Årsregnskap Froland menighetsråd 2019
2018

2019

70.000,-

70.000,-

101.490-

91.510,-

131.510,-

161.148,-

Menighetsbladet gaver/annonsering

46.650,-

46.900,-

Innsamlet til misjonsprosjektet

52.141,-

22.569,-

Inntekter
Frivillig klokkertjeneste Froland/Mykland til inntekt
for ungdomsarbeider
Offer til menighetsarbeidet Froland/Mykland
Offer til andre organisasjoner Froland/Mykland

Bruk av bundet fond
Sum

98.154,401.791,-

490.281,-

Utgifter
Offer sendt til andre organisasjoner

127.760,-

159.595,-

Div. kostnader

11.515,-

32.867,-

Husleie menighetssenteret

15.000,-

15.000,-

120.000,-

180.000,-

Menighetsbladet

69.622,-

80.250,-

Videresendt misjonsprosjektet

52.141,-

22.569,-

5.753,-

0,-

Støtte ungdomsarbeiderstillingen

Avsatt bundet fond
Sum
• 13. des: Østerhuus i Mykland kirke
• 15. des: Vi synger jula inn på menighetssenteret. Julekonsert med lokale
aktører.
Arrangementer
• 5. jan: Juletrefest på senteret
ØKONOMI
Menigheten: Totale offergaver i 2019
i forhold til 2018 er litt opp men til
menighetsarbeidet litt ned.

401.791,-

490.281,-

Fellesrådet har også fått kutt i de
kommunale tilskuddene, men har
fortsatt et godt samarbeid med kommunen!
Menighetsbladet kom ut med fire
nummer i 2019. Takk til alle som
bidrar med gaver, stoff til menighetsbladet og alle frivillige som distribuerer bladet i alle postkassene i
kommunen.

«Hvilken
dag er det
i dag?»
Spør Ole Brum. «Det
er i dag», svarer Nasse
Nøff. «Min favorittdag»,
sier Ole Brum
Jeg har tenkt på dette enkle
utsagnet til Ole Brum. Dagen i
dag er min favorittdag.
Ja, hva skulle det ellers være?
Dagen i går er vi ferdig med
og den kan vi ikke endre på,
og morradagen vet vi ingen
ting om.
Da er det jo i dag som er
dagen med stor D. Den kan vi
gjøre noe med.
Vi har nok fort for å dvele
ved det som har vært eller se
framover, for ikke å snakke
om å bekymre seg for det som
måtte ligge foran. Er det litt
bortkasta tid og energi?
Det er akkurat NÅ vi lever og
kan bestemme hva vi vil gjøre.
Så, i dag er favorittdagen min

☺

Sigbjørn Haslemo
MENIGHETSBLADET i Froland
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Skiweekend til Rauland

28.feb-1.mars hadde vi en fin skiweekend til Rauland.
Tusen takk til alle deltakere og ledere som i år igjen var
med å skape mange gode minner. Hanne

Menighetsbladet med
tre utgivelser i år
Da menighetsbladet har en presset økonomi og må
gjøre innsparinger har bladkomiteen bestemt at det
blir tre utgivelser i år mot normalt fire.
Det betyr at neste utgivelse blir først etter sommeren.
Vi håper likevel dere kan fortsette å støtte med gave/
kontingent slik at vi kan fortsette å gi ut menighetsbladet i alle postkassene i Froland. Takk til alle som
støtter bladet!

Øystein Vaaje ny sokneprest
Som mange har fått med seg har Bispedømmerådet ansatt
Øystein Vaaje som ny sokneprest i Froland.
Han vil gå inn i prestestillingen sannsynligvis i løpet av
sommeren.
Nøyaktig dato ikke avklart når dette skrives, men han vil
gjøre ferdig prestestudiet nå i vår og samtidig avslutte sin
katekettjeneste. Vi kommer tilbake med bredere info senere.
10

Fra menighetslivet

Vellykket møtehelg
Froland menighet og Misjonskirka
arrangerte felles møtehelg 21-23.feb.
med Egil Svartdal.
Både Misjonskirka og Menighetssenteret ble brukt til møtene som ble svært
godt besøkt.
Takk til Egil Svartdal og alle som bidro
til ei oppbyggelig helg.

Nytt fra Menighetssenteret
Et godt besøkt årsmøte takket
Hermund Alne som avgående styreleder. Øyvind Helsør og Kristoffer Hurv gikk også ut av styret og
ble hedret for sin innsats.
Tre nye ble valgt inn: Ingunn Lyngroth, Anders Vålandsmyr og Rolv
Helge Risholt (leder). Styret består
for øvrig av Per Ove Solheim,
Frode Sørensen, Marianne Røed,
Ivar Salvesen og Rolf Thore Roppestad

I disse dager reises påbygg som
menighetskontoret skal flytte inn
i til sommeren. I forbindelse med
dette er det gode muligheter for
å bli med på dugnad på innvendige sluttarbeider når Bøylestad
og Moen er ferdig med sin del av
jobben.
Økonomigjennomgangen viste
et budsjett med økt omsetning.
Løpende kostnader på tilbygget vil
delvis finansieres av
leieinntektene, men
budsjettet forutsetter at det også må
gjøres en innsats for
å øke givertjenesten.
Du kan melde deg
inn som giver og opprette avtalegiro via
Froland menighets
nettside.

LUNSJMESSE I
TREFOLDIGHETSKIRKEN
Fredager kl. 12.00-12.30
Hver fredag kl 12.00 inviterer Kirkens Bymisjon i
samarbeid med Trefoldighet
Menighet til Lunsjmesse- en
hverdagsmesse med liturgi,
nattverd og rom for lystenning og bønn.
Etter gudstjenesten samles vi i kirkerommet for en
hyggelig prat, en kopp kaffe
og kake.
Hjertelig velkommen!
Kontaktperson:
Lene Merete Gunnarson,
459 75 192/ lene@skbat.no

Kontaktpersoner på Menighetssenteret:
Leder: Rolv Helge Risholt 
Nestleder: Per Ove Solheim
Barne- og ungdomsansv: Ingunn Lyngroth 
Økonomiansvarlig: Frode Sørensen
Misjons- og diakoniansv: Ivar Salvesen
Frivillighetsansv: Rolf Thore Roppestad

Tlf 48 08 14 80
Tlf 90 83 94 70
Tlf 90 85 91 00
Tlf 90 88 81 71
Tlf 91 16 86 25
Tlf 97 55 92 45

Driftsansv: Anders Vålandsmyr 
Vaktmester: Åvald Bakken
Vaskelagene: Øyvind Helsør
Seniordugnaden: Åvald Bakken
Utleie: Menighetsktr. Karl Otto Bråthen

Tlf 99 36 99 46
Tlf 90 06 14 18
Tlf 94 50 45 07
Tlf 90 06 14 18
Tlf 37 23 55 20
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Temadag på
menighetssenteret
Froland menighet arrangerte
sammen med Barbu og
Trefoldighet menigheter en
felles temadag 8. februar på
Menighetssenteret. Sosionom,
forfatter og sjelesørger Torborg
Aalen Leenderts kom og holdt
foredrag over tema «En kjærlig
Gud? Store spørsmål i møte
med lidelsen».

H

un har også skrevet en bok med
samme tema «I MØTE MED
LIDELSEN – Finnes det en kjærlig
Gud?»
Hele 91 personer hadde satt av
denne dagen for å høre om dette
viktige, men så vanskelige temaet.
Store spørsmål som det ikke finnes
enkle svar på. Hele dagen var en god
blanding av foredrag, ettertanke,
samtale og god mat.
Gjennom språket vårt formidler vi
hva vi tror på. Vårt Gudsbilde trenger
også å bli satt ord på.
Mange husker dette bildet av engelen
som beskytter barna over en farlig
bro. Ingen er så trygg i fare …….
Men hva gjør det med vårt gudsbilde
når ulykken skjer? Veien fra den
enkle barnetro til den voksne tro
går veien gjennom språket vårt. Vi
trenger ord for å kunne vite hva vi
tror på, hvem vi tror på. Tror vi at
det finnes en inndeling innenfor
eller utenfor i relasjonen med
Gud? I møte med vanskeligheter
kan vi miste språket for vår tro.
Relasjonen til Gud er både dyrebar
og sårbar. I gode dager er det
12

enklere å ha en tro på Gud som den
store beskytteren. Når ulykker og
vanskeligheter rammer oss, hvor blir
da Guds beskyttelse av? Har Gud da
forlatt oss? Vi kan da komme i den
situasjonen at vi taper tilliten til Gud.
Tap av tillit er alvorlig i relasjonen til
Gud. Hans løfter til oss er derimot
at Han blir med oss inn i og gjennom
det som skjer. Vårt gudsbilde kan gå
i stykker når ulykken rammer oss,
men Gud selv forlater oss ikke. Han
går med oss igjennom lidelsene.
Gud har aldri gitt kristne løfte om
spesialbeskyttelse.
Leenderts sier at det finnes to
forståelser av Guds makt.
1. Guds allmakt som total makt.
At Gud kontrollerer eller tillater alt
som skjer. I denne form for makt
er det ingen ting som skjer uten
at Gud har en mening med det.
Foredragsholderen kalte en slik form

for makt for spekulativ, og hun tok
avstand fra den.
2. Guds allmakt som kjærlighetens
makt. Gud er tilstede overalt og
alltid i våre livsvilkår med sin
kjærlighet.
Hans allmakt ligger i begrepet
kjærlighetens makt. Gud er til
stede overalt og alltid i våre livsvilkår
med sin kjærlighet. Guds makt er
en kjempende og tjenende makt
som må tas imot i frihet. Denne
makten er varsom. Den banker på
hver hjertedør, men sparker seg ikke
gjennom den. Det er helt naturlig at
kristne i perioder strever i relasjonen
til Gud. Om vi bebreider og anklager
Gud, så tåler han det. Jfr. Jobs bok i
Bibelen. Gud er et mysterium. I ham
finnes det paradokser som ikke lar
seg forene. Ikke minst er lidelsen og
det onde en del av det mysteriøse ved
Gud. Paulus skriver i et av sine brev
at «nå forstår vi stykkevis, men en
dag skal vi møte Gud ansikt til ansikt
og erkjenne fullt ut hvem Han er.»
Tro er å åpne seg for Guds
kjærlighet. Tro er knyttet til det å
elske, og det å la seg bli elsket av Gud.
Bønn er en levende relasjon, et
samvær med Gud. Gjennom bønnen
kan vi be Gud inn i vårt liv, inn i vår
nød. Der møter Gud oss. Slik kan vi
bli kjent med kjærlighetens vesen og
makt. Den har evnen til å sette oss
fri.
Leenderts gav oss ingen konkrete
svar på disse store spørsmål om hvor
Gud er i møte med lidelsen. Hun
utfordret oss til å sette ord på hvilket
Gudsbilde vi har og snakke med
hverandre om det som er vanskelig.
Ikke strev etter å være perfekt.
Gud er alltid med i mine livsvilkår.
Han har en forvandlende kraft og
bærer oss gjennom alle livets mange
utfordringer og vanskeligheter.
Gud er og blir et mysterium og
veien gjennom lidelsen innebærer å
åpne seg for en kraft som er større
enn mennesket, ja, alliere seg med
kjærlighetens makt.
Temadagen ble avsluttet med
en enkel gudstjeneste hvor de
som ønsket det kunne få ta imot
nattverden.
Flere av de fremmøtte var
takknemlige for en temadag som
denne, der man våget å ta opp de
dypeste og vanskeligste spørsmålene
i livet.					

Diakoniutvalget
	
Else Marie Treldal

Påsketema
Nå er det snart påske. Selv
om julen er årets store
høytid for mange, så er det
egentlig påsken høydepunktet i den kristne kalenderen.
For det var i påsken de store
tingene skjedde. Jesus ble
dømt, han døde, han overvant døden og oppstod igjen.
Hele grunnlaget for vår
kristne tro.

F

kan det sies. Det er mye vi kan
klare oss uten, noe fastetiden - tiden før påsken - er ment å minne
oss på. Men håpet er helt avgjørende, det må vi ha.
I tiden etter påsken ble ikke
livet noe enklere for disiplene.
Hverdagen deres kom til å bestå
av forfølgelse, latterliggjøring og
reel fare for eget liv. Men når vi
leser historiene om hvordan disiplene levde i en slik krevende tid,
skjønner vi at noe hadde skjedd.
De kunne leve resten av tiden sin
i håpet, med forventning om det
som ventet dem i fremtiden.
La oss derfor minnes håpet.

or disiplene til Jesus var
påsken en kontrastfylt høytid.
Det var i påsken at Peter fornektet at han tilhørte Jesus. Det var
i påsken at Judas forrådte sitt
store forbilde. Det var i påsken
disiplene så sin mester bli tatt til
fange, ydmyket i offentligheten,
og ble hengt på et kors for å dø.
Det ble en tid da alt opplevdes
håpløst, og der fremtiden virket
mørk.
Men påsken var også tiden da
Maria kom til Jesu grav og oppdaget at den var tom. Det var i påsken Tomas fikk se Jesus i levende
live, fikk kjenne på sårene på Jesu
kropp, og oppleve den enorme
gleden over at Jesus virkelig var
frelseren. Påsken ble derfor en
tid der disiplene kunne fylles av
håp, og glede seg til fremtiden. Og
slik viser den bibelske historien
oss hvor avgjørende håpet kan
være.
Den kjente forfatteren og
psykologen Cecilia Samartin har
skrevet: «Det er mulig å leve uten
såpe og
tannpasta,
men
manpris
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Av Espen Skovli
Minnes fortellingen om Jesu død
og oppstandelse, noe som gir oss
god grunn til å håpe, til å ha forventning til fremtiden - uansett
hvordan livet er nå.
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Hva skjer i Froland menighet:

Inntil nye bestemmelser fra myndighetene
foreligger er alle planlagte arrangement avlyst.
Arrangementene er på Menighetssenteret når ikke annet er angitt
Faste ukentlige arrangement:
Bønnemøte mandager kl 18. Språkkafé tirsdager kl 18
Kor: Soul Kids (1-4 kl) onsdager kl 17.30 Soul Children (5-10 kl) kl 18.30.
Babysang: torsdager kl 11.

APRIL:
Tors 2. kl 19.30 Misjonsmøte
NMS, Tor Svein Langås
Søn 5. kl 11 Palmesøndag
Søndagsskolemesse
Man 6. kl 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
Skjærtorsdag 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 kyrkje
Tors 16. kl 19.30 Misjonsmøte
NLM, Odd Rannestad/
Randesundskameratene
Fre 17. kl 20 UK felleskveld med
PowerHouse i misjonskirka
Lør 18. kl 17 UK jr.
Søn 19 .kl 11 Gudstjeneste
Froland kirke , Tårnagenter
Man 20. kl 11 Seniortur Tresnes
Tors 23. kl 19.30 Noreakveld
Fre 24. kl 17 Familiefredag
Søn 26 . kl 11 Søndagsmøte/
søndagsskole
Man 27. kl 11 Seniortur Dalane/
Seljestøl/Buåsen
MAI:
Søn 3. kl 11 Søndagsskolemesse
Man 4. kl 11 Seniortur
Osevollen/Neset/Langedal
Man 4. kl 17.30
Mandagsklubben
Man 4. kl 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
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Tors 7. kl 19.30 Misjonsmøte
NMS, Åsta Ledaal
Lør 9. kl 17 UK jr., kl 20 UKkveld
Søn 10. Friluftsgudstjeneste
Man 11. kl 11 Seniortur
Landstveit
Ons 13. kl 18 Konfirmantenes
Gudstjeneste Froland kirke
Tors 14. kl 19.30 Misjonsmøte
NLM, Gunnar Oseng/
Losbrødrene
16.mai Ungdomskveld
17.mai kl 11. Gudstjenester
Froland og Mykland
17.mai kl 18 Nasjonaldagsfest
Man 18. kl 11 Seniortur
Nævisdal og omegn
Fre 22. Bedehussangfestival
Søn 24 . kl 10.30 og 12.30
Konfirmasjon Froland
Man 26. kl 11 Seniortur Kverve
Søn 31 . kl 10.30 og 12.30
Pinsedag, Konfirmasjon Froland

Fre 12. kl 17 Familiefredag
Søn 14 .kl 11 Gudstjeneste
Froland kirke
Man 15. kl 11 Seniortur
Homborsund
Fre 19. Internasjonal kafè
Søn 21 . kl 11 Søndagsmøte/
søndagsskole
Man 22. kl 11 Seniortur
heimarnæs
Søn 28 .kl 11 Gudstjeneste
Froland kirke

JUNI:
Man 1. kl 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
Lør 6. kl 17 UK jr., kl 20 UKkveld
Søn 7 . kl 11 Konfirmasjon
Mykland
Man 8. kl 11 Seniortur Oland/
Røysland
Man 8. kl 17.30
Mandagsklubben

AUGUST:
Søn 9 .kl 11 Gudstjeneste
Froland kirke
Søn 16 .kl 11 Gudstjeneste
Froland kirke
Man 17. kl 11 Seniortur
Gauperåfjellet
Søn 23. kl 11
Søndagsskolemesse
Man 24. kl 11 Seniortur
Himmelsyna
Søn 30 .kl 11 Gudstjeneste
Mykland kyrkje
Man 31. kl 11 Seniortur
Skogtveit

Tors 11. kl 19 Felles sommerfest
NLM/ NMS, Halvard Myhren /
Simonstad sangkor

JULI:
5. – 8. Familiecamp Dvergsnes
8. - 11. UK sommertur Dvergsnes
Søn 12 .kl 11 Gudstjeneste
Froland kirke
Tors 16. kl 19.30 Misjonsmøte
NLM
Søn 19 .kl 11 Gudstjeneste
Mykland kyrkje
Søn 26 .kl 11 Gudstjeneste
Froland kirke

Turid Rasmussen slutter som «søndagsskolesjef», men fortsetter som
søndagsskolelærer. Her får blomster
og varm takk fra menigheten, representert ved Målfrid Viksnes.
OPPFORDRER FORELDRENE
Turid sender mer enn gjerne en
oppfordring til bygdas foreldre om å
sende barna sine på søndagsskolen.
Når de små bæres til dåp lover man jo
at barna skal bli lært opp i den kristne
tro, og søndagsskolen er viktig i trosopplæringen, og det er faktisk ekstra
viktig i dag, siden skolen ikke lenger
har dette ansvaret.
SØNDAGSSKOLE-ARV
Til slutt spør jeg Turid om hun
husker juletrefesten på Nævisdal
bedehus i 1990? Da fikk Adolf Nævisdal, far hennes, Kongens Fortjenstmedalje etter 50 års virke som
søndagsskolelærer. (Jeg var dere som
journalist for Agderposten.) Og den
begivenheten husker hun naturligvis
godt. Engasjementet
for søndagsskolen må
være arvelig. For også
bestefaren var søndagsskolelærer. De tre
generasjonene har til
sammen holdt søndagsskole i mer enn 100
år. Far Adolf hadde
vært engasjert i 49 av
50 juletrefester. Den
ene gangen hadde han
god grunn til å skofte,
siden han lå skadet
Grethe Osmundsen, som overtar søndagsskoleansvaret etter Turid, med en glad ungeflokk på
på sykehuset etter å
Menighetssenteret rundt seg.
ha overlevd den stygge
togulykken på Hjuksebø.
Menighetssenteret og Bøylestad som
har søndagsskoler.
43 ÅR FOR FROLAND KOMMUNE
La oss legge til at Turid var utholdSÅÅÅÅ MORO!
ende også som sykehjemsbestyrer og
¬-Turid, du var søndagsskolelærer
omsorgsleder i Froland kommune. Da
selv om du hadde travel jobb som
hun ble pensjonist i hadde hun hatt
sykehjemsbestyrer og omsorgsleder,
denne ledende stillingen i 43 år.
og du fortsatte da du ble pensjonist.
Som nevnt, ungene i Froland skal fortDet må bety at du har trives med opsatt få glede av Turid, når de kommer
pgaven?
til Menighetssenteret om søndagene,
-Ja, det har vært sååå moro! Da jeg
men nå er det yngre krefter som tar
jobbet med gamle og syke var det fint
hovedansvaret. Etterfølger Grethe
også å være sammen med de yngste.
Osmundsen har også vokst opp i
Og jeg stortrives ennå med å holde
Øyestad, men mammaen hennes er
søndagsskole, særlig er det gildt å
fra Sanden i Froland.
prate med barna som nærmer seg
Velkommen til Menighetssenteret,
skolealder – og som undrer seg over
der det er «skole» de fleste søndagene.
mye.
Følg med på nettsiden!

Søndagsskole-blomster
til Turid Rasmussen

Turid Rasmussen har vært søndagsskolelærer i Froland i 41 år, og
det vil hun fortsette med, selv om
hun nå overlater hovedansvaret til
Grethe Osmundsen. Den ungdommelige pensjonisten fikk nylig
blomster og varme ord fra forsamlingen på Froland Menighetssenter,
der søndagsskolen er populær.
Seks personer deler på oppgaven,
og barna fordeles på to aldersgrupper.
Av Salve Haugaas

T

urid begynte som søndagsskolelærer i Froland i 1979. Da
ble hun «kapret» av Berit Skjerkholt,
som holdt søndagsskole i sin egen
stue. Her var det liv og røre hver
søndag inntil Ungdomssenteret ble
åpnet i 1982, og man flyttet dit. Etter
hvert tok hun på seg å lede søndagsskolestyret for hele Froland, og
den gang var det mange samlinger
rundt om i bygda. For tiden er det
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kraftig, særlig i Midt-Østen og
i afrikanske land. Vi ber nå om
hjelp fra alle i Norge.

ÅRETS FASTEAKSJON
blir digital og er viktigere
enn noensinne

RENT VANN REDDER LIV
Verden står nå overfor en
pandemi, som rammer oss
alle. I Kirkens Nødhjelp er
vi spesielt bekymret for de
mest sårbare menneskene i
verden. Koronaviruset kan få
katastrofale konsekvenser for
land med stor fattigdom og
dårlig utbygde helsesystemer.
Rent vann og god hygiene er
livsviktige i denne ekstreme
situasjonen. Både for å
forebygge videre spredning,
men også for å hjelpe de som
allerede er rammet. Kirkens
Nødhjelp er spesielt bekymret
for områder med dårlig
tilgang til rent vann og dårlige
sanitære forhold, for eksempel
flyktningleire og slumområder.

svært bekymret for spredningen
som allerede skjer i stadig
nye land, også land med svake
helsesystemer og svært dårlige
sanitære forhold. Pandemien
kan i verste fall bremse
den økonomiske og sosiale
utviklingen i mange fattige
land, sier Dagfinn Høybråten,
generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp.

-V

- Vi må alle bidra til en
umiddelbar respons for hindre
videre spredning. Vi vurderer
nå hvordan vi kan øke innsatsen

i trenger en global
dugnad for å begrense
spredningen av COVID-19 i de
mest sårbare landene. Vi er
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Kirkens Nødhjelp er til
stede i 30 av de mest
sårbare landene i verden.
Vi er allerede i gang med
opplæring om koronaviruset og
smitteforebygging i våre vannog hygieneprosjekter i flere av
de landene vi er til stede i.

Kirkens Nødhjelp sin årlige
Fasteaksjon er Norges nest
største innsamlingsaksjon. I fjor
samlet aksjonen inn 32 millioner
kroner, et beløp som gir 160.000
mennesker tilgang til rent vann.
29. - 31. mars skulle 40.000
bøssebærere ha gått dør til dør
for å samle inn penger for å gi
sårbare mennesker tilgang til
rent vann og god hygiene.
For å hindre spredning også
her hjemme i Norge, vil våre
innsamlere i Fasteaksjonen
ikke komme på døra. Dette
betyr at pengene til årets
fasteaksjon ikke samles inn dør
til dør, men via Vipps 2426, via
fasteaksjonen.no og på sosiale
medier, særlig Facebook.

På facebooksiden:
Froland Menighet og
på hjemmesiden
www.frolandmenighet.no
ligger det informasjon på
om hvordan du kan være
med å bidra.
Der vil dere også få
informasjon om hvor mye
som er samlet inn via den
siden.
- I en så krevende situasjon,
må vi stå sammen og hjelpe
hverandre. Vi er alle sårbare
nå. Hjelp oss å hjelpe de mest
sårbare. Vær med å redd liv
og støtt oss digitalt i årets
fasteaksjon.

Søndagen før
konfirmasjonen
K

onfirmasjonen har en lang historie. Men form og
innhold har forandret seg mye siden den ble innført av den eneveldige og strenge kong Christian 6.
i 1736, forresten ikke så lenge etter at Froland kirke
sto ferdig i 1718.
Konfirmasjon var lenge en forutsetning for å
kunne ta fatt på voksenlivet, for eksempel måtte
man være konfirmert for å gifte seg og for å bli soldat. Og konfirmantene måtte kunne sin katekisme,
det ble sjekket på «overhøringen».
Da Froland ble eget prestegjeld i 1849 (og også ble
egen kommune), ble Lorents Ditlev Krogh sogneprest. Han var streng. Det er blitt fortalt at han
kunne bruke fysisk makt på konfirmanter. Men
tidene forandrer seg stadig, og kirkens praksis med
den.
Vi som «gikk og leste» for sogneprest Smith-Gahrsen på slutten av 1950-tallet, husker ennå nervene
da vi ble testet på kirkegulvet. Vi måtte kunne svare
på sentrale trosspørsmål og huske salmevers. Men
Smith-Gahrsen var ikke streng, selv om han virket
bestemt og alvorlig. Smilet lå på lur, og han var flink
til å stille spørsmål som det gikk greit an å svare på.

Gilde minner
Senere ble konfirmasjonsopplegget myket ytterligere opp, og det ble samtalegudstjenester som
ingen behøvde å grue seg for.
Bildet er fra «overhøringen» i 1986. Den godmodige sogneprest Olav Nicolaisen rusler langs radene
på kirkegulvet, guttene på en side og jentene på
den andre, og samtalen går greit. Nicolaisen var
prest i Froland fra 1975 til 1990. Mange drar nok
kjensel på flere av ungdommene, som etter et enkelt regnestykke nå nærmer seg de 50.
Salve

Takk!
Styret i UK Froland var lørdag 1.februar på
Rema 1000 for å overrekke en blomst til Leif.
De ønsket å gi han en stor takk.Leif gjør mye
fint for mange i Froland og det setter også
ungdommen stor pris på.
På tredje året så har Rema 1000 i Froland en
kvitteringsvegg, her har UK og mange andre
organisasjoner god mulighet for å få inn litt ekstra
penger.
Nytt i 2020 er en ny panteautomat som er kommet
på Rema 1000, den fungerer slik at når du er ferdig
med å pante flaskene dine så kan du velge å gi det
som gave. Her kan man gi til: Power House (Froland
misjonskirke), Froland IL, Familiens hus, UK (Unge
Kristne, Froland menighet).
Vi i styret i UK er veldig takknemlig for at Leif husker
på oss og gjør dette.
Så til dere som leser dette, bruk kvitteringsveggen og
takk til alle som gir oss støtte der og i panteautomaten!

Mvh. Hanne Omdal
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Ingvars påskemoro

PÅSKEKRYSSORD
1

Dette bildet av

2

3

6

4

5

7

8

9

10

Ingvar Tønnessen har laget kryssord og nøtter
dere kan bryne dere på i påska. Fasit finner
du på en annen side i bladet. Lykke til!

Tre nøtter fra Tre
nessennøT:
nøtter fra «nessennøT»:
1. Lyder gikk til skolen. En dag hadde
han gått en firedel av veien.
Tre nøtter fra nessennøT:
Akkurat da kom en medelev og slo følge
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Den siste tredelen av42veien
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pyramiden av?
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6. Rolls Royce
1. Ferskvannsfisk
3.
Til
mosjonsløpet
«Kringledilten»
hadde tre kamerater lovet å
7. Tettsted i Rogaland
2. Ljåskaft
3. visste
Til mosjonsløpet
stille med drikke til løperne. De
at den store «Kringsaftbeholderen
8. Diskjockey
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kam- «gulloppskrift»
9. Svulme
4. Samarbeidsorganisasjon
i klubbhuset rommet 6,0 liter.ledilten»
De haddehadde
funnettre
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3. Til mosjonsløpet
«Kringledilten»
hadde tre kamerater
lovetååstille med
10. Bevege
5. Britisk
(kv.)
erater lovet
forartist
saftblandingen:
11. Festival i Grimstad
10. Bletilvekket
opp fraDe
de visste
døde at den store
stille med drikke
løperne.
saftbeholderen
drikke til løperne. De visste
Ole tok
med en treliterskanne med blandingsforhold 1+3, Finn tok med
12. Hunndyr
Tidligere
frolandsprest
den store«gulloppskrift»
saftbeholdi klubbhuset 11.
rommet
6,0
liter. De hadde funnetatfølgende
14. Torskefisk
13. Hovedstad
en toliter med bl.forh. 1+4, ogeren
Sølvei klubbhuset
en literflaske,rommet
blandet 1+9.
for
saftblandingen:
15. Mottok de ti bud
16. Musiker
Alt dette ble blandet sammen.6,0
Hva
ble
det
totale
blandingsforholdet?
liter.
DeFinn
hadde
Ole tok med 17.
en Spydig,
treliterskanne
med blandingsforhold
1+3,
tokfunnet
med
19. Verdensdel
satirisk
følgende
«gulloppskrift»
for
21. Nigeriansk by
18.bl.forh.
Sportsklubb
(forkortelse)
en toliter med
1+4,
og Sølve en literflaske, blandet 1+9.
saftblandingen:
22. Pukkeldyr
20. Jentenavn
Alt dette ble blandet sammen. Hva ble det totale
Oleblandingsforholdet?
tok med en treliter-

25. Kv. artist/farge
23. Profet i GT
skanne med blandings26. Slumre!
24. Dansk skoprodusent
28. Viura (Vindruetype)
27. Sykdom
forhold 1+3, Finn tok med
29. Teams Olsbus «bjellemann»
32. Verdens 4. største land
en toliter med bl.forh. 1+4,
30. Cartoon Network (fork.)
35. Tretøfler
og Sølve en literflaske, blan31. Tidl. bilmerke
36. Språkforstyrrelse
det 1+9.
Anagram-oppgaven under
består i å stokke om bokstavene, slik at det
33. Leif Sigve Ask
38. Vestlandskommune
Alt dette ble blandet sammen. Hva ble det totale
34. Bilmerke
40. Kjærlighetsgud i antikken
kommer
fram enten navn
på statsråder eller lokalpolitikere!
blandingsforholdet?
37. Politisk parti
41. Bulgarsk
fjellkjede
39. Overflatebehandler Anagram-oppgaven
43. Epoksylim (merke)
under består i å stokke om bokstavene, slik at det
42. Egyptisk kongetittel
44. Stoppested på Arendalsbanen
Finn
politikerne!
1. BråUhindra
dialekter
2. eller
Suveren
endog
3. Bitehøne
kommer fram
enten
navn
lokalpolitikere!
45. Elastisk tøy/plagg
46.
slutt i boksing
(fork.)på statsråder
Anagram-oppgaven under består i å stokke om
47. Kortform av Aristoteles
48. Fjell i Sveits/Østerrike
bokstavene, slik at det kommer fram enten navn
48. Naturviter
49. Blant Donalds nevøer
49. Obstruktivt søvnapnèsyndrom
52.
4. Krydder
Epler handmates
5.statsråder
Narreteeller
nasjon
1. Uhindra dialekter
2. Suverenpå
endog
3. lokalpolitikere!
Bitehøne6. Innsnevra storetå
50. «Kyssa»
53. Romsdalskommune
1. Uhindra dialekter
2. Suveren endog
51. Region nord i Israel
55. Mannsnavn
3. Bitehøne
4. Epler handmates
54. Vestlandskommune
57. Tine
4. Epler handmates
nasjon
6.Vadsø
Innsnevra9.storetå
7. Sint
Barselnorge5. Narrete 5.
8.Narrete
Rimordet
Avsto utnevninger
55. Elvene
59.
nasjon
6. Innsnevra storetå
56. Ikke inn
60. Veiviser
58. Kvadratroten av 1
61. Vente
7. Barselnorge
8. Rimordet Vadsø
59. Skal man aldri si…..
62. Varm og vindfri
7. Barselnorge
8. Rimordet
9. Avsto10.utnevninger
9. Vadsø
Avsto utnevninger
Vårsildfiske-NM		
61. Kan oppstå under påskeutfarten
63. Adverb (at det går …)
10.
Vårsildfiske-NM
11.
Dansete
rikinger
12. Sedvanlig fransk
63. Moses sin storebror
65. Klasse (fork.)
11. Dansete rikinger
12. Sedvanlig fransk
64. Kan noen drømme om i påsken
66. Skratte
67. Rengjøringsredskap

Finn politikerne!

Finn politikerne!
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10. Vårsildfiske-NM

11. Dansete rikinger

12. Sedvanlig fransk

OVERSIKT OVER
UK JUNIOR
OG UK
UK junior kl.17-19:
28.mars • 18.april
9.mai • 6.juni
Dette er for de som går i
5.-7.klasse. Her blir det andakt, kiosk og mye moro.

Givertjenesten er bærebjelken i virksomheten på senteret.
Over 100 er i dag med som faste givere, mange helt fra starten.
Til deg som setter pris på arbeidet, men som ennå ikke er
giver, minner vi om at det nå er lett å registrere seg på Froland
menighets nettside. www.frolandmenighet.no.
Der kan du på forsida klikke på illustrasjonen for givertjeneste
som du ser her, og du kan selv registrere de opplysningene som
trengs for at en fast avtalegiro opprettes. Du kan du velge om din
gave skal gå til et bestemt formål dvs barne- og ungdomsarbeid,
til misjonsprosjekt eller til nedbetaling av gjelden på bygget, men
du kan også la det du gir gå til menighetsarbeidet uten spesiell
øremerking.
Husk at gaver til menighetssenteret omfattes av ordningen med
skattefradrag.
Gjennom registrering via avtalegiro er rapportering for
skattefradrag forenklet, og det er derfor en oppfordring også
til den som er med i givertjenesten fra før å få sin gave over på
avtalegiro via denne registreringen.
Har du spørsmål til ordningen eller ønsker hjelp til å få ordnet
registrering kan dissse kontaktes:
Frode Sørensen  tlf 90 88 81 71
Frode Lyngroth  tlf 90 93 78 42
Øystein Dalsmo  tlf 91 57 99 49
Karl Otto Bråthen tlf 95 06 48 34

Slaattene
Begravelsesbyrå a.s
Etablert 1927

Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65

Følg oss på facebook
«UK junior».

UK kvelder kl.20-23:
28.mars
17.april: Felleskveld med
PH i misjonskirka
9.mai • 16.mai • 6.juni
Dette er for de som går i
8.klasse og oppover.
Følg oss på facebook
«UK Froland».
Sommertur 8.-11.juli
Dvergsnestangen i
Kristiansand.

Fasit: 1. 1800 m • 2. 100 appelsiner • 3. 3 til 19
1. Knut Arild Hareide • 2. Ove
Gundersen • 3. Bent Høie • 4.
Marthe Espeland • 5. Jan Tore
Sanner • 6. Torstein Ravnåsen • 7.
Erna Solberg • 8. Oddvar Østreim
• 9. Sveinung Rotevatn • 10.
Målfrid Viksnes • 11. Trine Skei
Grande • 12. Frank Sigvaldsen

GIVERTJENESTEN
PÅ MENIGHETSSENTERET

www.frolandmenighet.no

Døgnvakt

Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.
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Velkommen til gudstjeneste
Ønsker du skyss til gudstjenesten:
Ring menighetskontoret tlf. 37 23 55 20 innen torsdagen før.

Inntil nye bestemmelser fra myndighetene foreligger er alle
planlagte arrangement avlyst.
Froland kirke og
Froland menighetssenter
29.mars: 5.s. i fastetiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte
5.april: Palmesøndag kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsskolemesse. Undervisning.
Bønnevandring. Nattverd.
9.april: Skjærtorsdag:
Froland sykehjem: Gudstjeneste.
Nattverd.
Froland kirke kl.19.00:
Nattverdgudstjeneste
10.april: Langfredag kl.11.00:
Froland kirke:
Langfredagsgudstjeneste

31.mai: Pinsedag:
Froland kirke kl.11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
14.juni: 2.s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste
21.juni: 3.s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

5.juli: Ingen gudstjeneste
12.juli: 6.s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

19.april: 2.s. i påsketiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste.
Tårnagenter
26.april: 3.s. i påsketiden kl.11.00
Menighetssenteret: Søndagsmøte
3.mai: 4.s. i påsketiden kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsskolemesse. Undervisning.
Bønnevandring. Nattverd.
10.mai: 5.s. i påsketiden:
Friluftsgudstjeneste
13.mai kl.18.00: Froland kirke:
Konfirmantenes gudstjeneste

i Froland

24.mai: Søndag før pinse:
Froland kirke kl.10.30 og 12.30:
Konfirmasjonsgudstjenester.

28.juni: 4.s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

12.april: Påskedag kl.11.00:
Froland kirke:
Høytidsgudstjeneste. Nattverd.
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17.mai kl.11.00: Froland kirke:
Gudstjeneste

26.juli: 8.s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste
2.august: Ingen gudstjeneste
9.august: 10.s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste
16.august: 11.s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

23.august: 12.s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsskolemesse. Undervisning.
Bønnevandring. Nattverd.
30.august: 13.s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte
6.september: Vingårdssøndag
kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon.
13.september: 15.s. i
treenighetstiden:
Menighetssenteret:
Fellesgudstjeneste

Mykland kyrkje
13.april: 2.påskedag kl.11.00:
Påskegudstjeneste. Nattverd. Offer.
17.mai kl.11.00:
Gudstjeneste
6.juni (lørdag): Treenighetssøndag
kl.13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste
19.juli: 7.s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Gudstjeneste
30.august: 13.s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Gudstjeneste.
Konfirmantpresentasjon
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