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Fra kirkebøkene

Froland kirke, døpte
7/2
21/2
21/2
14/3
18/4

Froland kirke, gravlagte

15/12		Solveig Eikhom, 90 år
17/12 Mary Røysland, 92 år
7/1 Asbjørn Bøylestad, 76 år
29/1 Sigrid Røysland, 92 år
10/2 Glenn Einar Fredriksen, 43 år
19/2 Grethe Åmlid Kleiva, 74 år
25/3 Sonja Knutsen, 79 år
29/3 Sara Netland Løvjomås, 72 år, Misjonskirka
31/3 Nina Dagestad Lauvrak, 52 år. Bisettelse

Johannes Homdal
Emil Bringsverd
Milea Henriksen-Sigvaldsen
Lilly Jane Harrington
Hennie Kruse Pedersen

Mykland kyrkje, døpte
5/4 Edmund Førsund Gjømle

MENIGHETSKONTORET

Åpningstid mandag – fredag 10 – 15

Besøksadresse:
Menighetssenteret, Ovelandsheia 1
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

Organist:
Ingrid Smith Pedersen
Mob. 936 761 05
E-post: ingrid.smith.
pedersen@agderkirken.no
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Sokneprest:
Øystein Vaaje
Tlf. 372 35 523
Mob. 959 25 487
E-post: oystein.vaaje@
agderkirken.no

Menighetspedagog:
Marie Kvalbein-Olsen
Mob: 993 82 792
E-post: marie.
kvalbein-olsen@
agderkirken.no

Barne- og
ungdomsarbeider:
Hanne Knutsen
Mob. 478 74 288
E-post: Hanne_Omdal@
hotmail.com

Kateket:
Torgeir Værnesbranden
Mob. 996 09944
E-post:
torgeir.vaernesbranden@
agderkirken.no

Hei, alle sammen!
N

år dette leses, er påska over
igjen. Enda ei påske der det
meste var stengt og mange restriksjoner. Vi vet jo at det er pga
Covid -19, men gjennom det siste
året har jeg mange ganger tenkt
på hvordan det vil bli å komme
tilbake til normalen. Ja, hva er nå
normalen?
Er vi blitt vant til å være heime?
Er det blitt behagelig å ikke delta
på noe? Eller savner vi det? Har vi
tatt det som en selvfølge at vi kan
møtes til gudstjeneste og andre
samlinger når vi vil, og delta på
det vi har lyst til?

Gud verden at han gav sin eneste
sønn for at hver den som tror på
Ham ikke skal gå fortapt, men ha
evig liv» ( Joh. 3.16)
Avslutter denne gangen med et
vers av Olav Mostøl (Fra «Ingen
kan tjore fugletrekket»):
Livet er ikkje dagen i går, og ikkje
dagen i morgon.
Livet er no i dette sekundet, som
fødes og døyr.
Me fikk eit sekund av æva
Vi sees snart
Sigbjørn

LEDER


Sigbjørn Haslemo
Menighetsrådsleder

Jeg har tenkt en del på alle de
rundt om i verden som ikke får
lov til å samles i en menighet. De
blir undertrykt og de risikerer
fengselsstraffer og sett på som
annenrangs borgere og forfulgt
for sin tro. Ta dem med i bønnene
deres!
Påska er den største av høytidene
våre. Hvor enkelt går det an å formidle påskebudskapet? Jeg synes
Johannes sier det både genialt og
enkelt i det mest kjente verset i
hele Bibelen: « For så høyt elsket

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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Jeg maktet vandringa
gjennom vintrene
fordi jeg ville skjære
ei fløyte av selje
og spille på den om våren.
HANS BØRLI

Visst skal våren komme,
visst skal jorden bli ny
F

or snart førti år siden gikk jeg
på bibelskole i Grimstad. Der
satt vi opp en ny musikal hvor refrenget på tittellåten går slik:
Visst skal våren komme
Visst skal jorden bli ny
Visst skal solen flamme
Fra en himmel uten sky
Visst skal noen danse
Visst skal noen le
Visst skal barna klatre
Høyt i livets tre
Denne strofen har jeg gått og nynnet på i år. I trass og i håp.
Trass fordi jeg ikke vil gi opp, selv
om jeg blir motløs av stadige nye
smitteverntiltak, avlysninger av
møter og arrangement vi har planlagt. Da er det at jeg trassig minner
jeg meg selv på at: «Visst skal våren
komme!» Den har kommet før og
den kommer igjen! Vi må ikke
glemme at det har vært tunge tider
før også. Noen av bladets lesere har
opplevd okkupasjonstiden. Etter
fem mørke år ble det likevel en
vakker vår i 1945. «Visst skal våren
komme!»
Mens vi venter er det viktig å
minne oss om nettopp det. Enn så
lenge får vi gjøre vår kristenplikt
og forholde oss til de regler og
tiltak vi blir pålagt. Heldigvis har
helsemyndighetene kommet med
oppmuntrende meldinger de siste
dagene.
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Pest og pandemi i gamledager
Det er interessant å lese utdrag av
brevet Martin Luther skrev til presten Johan Hess i 1527. I dette brevet
skriver han hvordan vi skal forholde
oss til en dødelig pest. Det viktigste,
skriver han, er å bry seg om medmenneskene. Men vi skal lytte til
myndighetene. Han sammenlikner
pesten med et hus som brenner.
Det er alles ansvar å slukke brannen
og følge reglene som bidrar til at
denne slukkes. Han viser til legevitenskapen og at det å skjerme seg
for smitte er middelet som må til
for å slukke brannen. Ikke åndelige
øvelser, bønn eller martyrdom.
I brevet advarer Luther å tolke
pandemien som Guds verk, eller
straff, eller endetidstegn. I møte
med alle spekulasjoner om pandemiens årsaker og virkninger, konspirasjonsteorier og endetidsspekulasjoner er det viktig å bli minnet
om at medisinen er en del av Guds
omsorg for oss. Slik sett er det interessant å se hvor nøktern og jordnær
Luther er i møte med prøvelser vi
som mennesker blir utsatt for. Sann
gudsfrykt går ikke på bekostning av
fornuften!
Hold ut!
Enn så lenge får vi holde ut litt til.
De eldste og de med underliggende
sykdommer er blitt vaksinert. Nå er
mine tanker mest hos ungdommen

PRESTENS SIDE
 Av Øystein Vaaje
og de som har mistet jobbene sine.
Det er disse gruppene samt de som
lever i destruktive relasjoner som
bærer den tyngste byrden nå. «Håll
ut, vi klarar det Vi har kommit ganska långt ändå.» synger Bo Kaspers
orkester. Det finnes en tid etter koronaen der vi igjen kan gi hverandre
en klem, der ting igjen er normalisert. Med stadig større forventning
synger jeg trassig videre. «Visst skal
våren komme!» Jeg gleder meg til å
møtes på gudstjenester, familieselskap og fotballkamper.
«Visst skal våren komme.»
I håp nynner jeg på denne sangen
fordi den peker frem mot bedre tider.
Den peker på det kristne håpet. Om
en evig sommer, der det ikke finnes
dårlige nyheter, ingen pandemi,
sorg og eller smerte. Der skal vi få
møte våre kjære igjen. Alt fordi det
var en, Jesus Kristus, som triumferte over døden en påskemorgen i
Jerusalem for drøye 2000 år siden.
Det er dette håpet som er bakgrunnen for at presten og salmedikteren
Eivind Skeie sammen med komponisten Sigvald Tveit i 1984 skrev
denne nydelige musikalen om det
kristne håpet slik vi finner det i
bibelens siste bok. Dette håpet som
springer frem fra Påskedagens store
triumf.
Vi kan derfor synge:
Visst skal våren komme
Visst skal jorden bli ny 			
					

Hilsen Øystein

Sannelig, det har
gått 15 år

Husker dere?

AV SALVE HAUGAAS

I dag er det vanskelig å forestille
seg Froland uten Menighetssenteret. Her kan vi virkelig snakke
om riktig bygg til rett tid og på
rett plass. For 15 år siden var
huset «tett» og innredningen i
gang. Senteret er faktisk like
gammelt som dagens konfirmanter. Første arrangementet var
stor juletrefest i januar 2007.

F

rolendinger pleier å tenke seg
godt om før de gjør noe stort og
viktig. Så også her. Modningstiden
var minst fem år.
En lørdag for 21 år siden tok Knut
Oveland med seg en noen karer ut
på et snødekke jorde i Dalen, og han
spurte om hva de mente om å bygge
et menighetssenter her. Muligheten
hadde åpnet seg på grunn av utbyggingen av Ovelandsheia. Ideen ble
deretter luftet i menighetsbladet,
i det første nummer i det nye tusenåret. Overskriften var enkel og grei:
«Skal vi bygge menighetssenter?»
«Vi må ikke forhaste oss, vi får se
hvordan alt legger seg til rette», sa
Knut Oveland.
«Men vi må ikke gå så sakte fram at
vi mister gløden», svarte blant andre
menighetsrådets leder, Arild Olsbu.
Resultatet kjenner vi. Fem år
senere var alle formelle vedtak var
gjort og byggingen var i gang. Det

Vinteren 2000. Kan dette bli tomt for nytt Menighetssenter? Knut Oveland, tv,
luftet ideen og fikk positiv respons fra Arnfinn Landsverk, Arild Olsbu, Tomm
Andersen og Tor Albert Oveland.

Å finne en god form på utearealene
var viktig. Her viser Torgeir Oveland, t.h. Svein Arne Andersen og
Olav Lyngroth hvordan området kan
opparbeides. Dette bildet fra 2006
minner oss om at det har skjedd store
forandringer der Dalen-gården lå.

var et stort økonomisk løft, men
samarbeidet mellom de seks partene
som hadde bygget og drevet Ungdomssenteret var basis. Og salget av
Ungdomssenteret bidro i finansieringen. Arkitekt Even Olaisen formet
det perfekte senter, og byggmester
Baasland reiste «råbygget». Dugnadsinnsatsen var imponerende, og
gavene strømmet inn. Givertjenesten
er fortsatt viktig, til drift og til nedbetaling av gjeld.

Våren 2005 var tiden for formell stiftelse av «Froland Menighetssenter», slik at
byggingen kunne settes i gang. Her er de seks partene representert. I forgrunnen de som fikk æren av å undertegne dokumentet. Fra venstre: Tore Kvitstein,
Arnfinn Landsverk, Arne Skjerkholt, Åvald Bakken, Turid Rasmussen , Arild
Olsbu og Solfrid Stømne.

I år ble Menighetssenteret utvidet for
å gi plass til Froland Menighetskontor, med kirkeverge, prest, kateket,
diakon, organist og ungdomsarbeidere. Det ble en god og praktisk løsning både for stab og bygdefolk. En av
fordelene som Menighetssenteret
har, er den store parkeringsplassen –
og den har blitt fylt mange ganger, til
store arrangementer.
I coronatidene har virksomheten
vært redusert, men de åpne lokalene har vært praktiske i en tid hvor
smittevern er viktig. Det er fint at
Menighetssenteret brukes som
vaksinerings-senter for hele bygda.
Også barnehagen på Bliksåsen har
hatt, og har, glede av huset.
Froland Menighetssenter ble bygget på solide peler til sikker grunn,
men først og fremst er grunnmuren
fundamentert på tro, håp og kjærlighet. De tre ordene er også nøkkelen til godt samarbeid mellom
partene, som er Misjonsselskapet,
Normisjon, Misjonssambandet,
Søndagskolen , Unge Kristne og Froland Menighet.
MENIGHETSBLADET i Froland
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Pensjonert fangevokter
lager fengslende radio
Olav Lindstølen har begge
beina på jorda, men er
ofte på lufta – og drømmer
om Himmelen. Svært få
har møtt så mange tøffe
skjebner som frolendingen
fra Kverve, og allikevel har
74-åringen bevart troen på
en god og rettferdig Gud.
AV SALVE HAUGAAS

E

tter et langt yrkesliv som fengselsansatt, og 10 år som ansatt
i et Blå Kors-hjem i Kristiansand
med hardt prøvede rusmisbrukere, har Olav sett at mange strever
med livet. Og han vet at det kan
være ulike årsaker til at «Jeppe
drikker».
Mange kjenner Olav Lindstølen
som stemmen i Misjonsradioen.
Han presenterer «12-timen» hver
eneste ukedag, der evangeliet blir
forkynt gjennom gode bedehussanger og klar forkynnelse. For 28
år siden ble Olav frivillig medarbeider i Misjonsradioen i Arendal, i
nærradioens pionertid, og i dag har
han ansvar for 14 timers sendinger
i uken – på FM-båndet 91,6 – DAB –
Nettradio. Den tidligere Arendalsradioen er nå del av Misjonsradioen
Agder, med redaksjon i Grimstad
– og knyttet til Norea-nettverket.
Studio Lindstølen
Olav har sitt eget studio hjemme
i Lindstølen i Kverve, der «12-timen», «Lørdagstoner» og «Olavs
musikktime» blir til, og veien til fru
Asbjørgs kjærlige og inspirerende
selskap er kort. Før radioprogrammet er i boks, er mange av CD-ene
som fyller hyllene, hentet fram
og vurdert. Olav er nøye med at
sangtekstene støtter andaktsordene. En viktig grunn til at han
har brukt enormt med dugnadstimer på å lage musikkfylt radio, er
6

Misjonsradioen Agder har sin base i Grimstad, men Olav Lindstølen har sitt eget
studio hjemme i Kverve. Han har 28 års praksis bak seg som ulønnet radioarbeider. Takknemlige lyttere, og støttende kone, bidrar til gløden.

inspirerende tilbakemeldingene
fra trofaste lyttere. I corona-tidene
har det vært ekstra gildt å lage
radio, for mange er takknemlige,
folk ringer eller skriver og noen tar
kontakt på butikken.
-Ekstra gildt er det når noen
ukjente, eller noen jeg ikke ante var
interessert i kristne programmer,
kommer og forteller at de pleier å
lytte på Misjonsradioen, sier Olav
med et beskjedent smil.
Ikke alle takler livet
Fra sitt yrke og sitt radioaktive liv,
vet han at svært mange mennesker
lever med en stille tro, den kan
gjerne kalles barnetro. Også mange
av de hardt prøvede han møtte i
Arendal fengsel og tunge rusmisbrukerne som gikk ut og inn på
Blå Kors-internatet i Kristiansand,
hadde sin barnetro.
Et eksempel som illustrerer dette,
var den gang han så en sliten rusmisbruker komme inn på et møte
i Filadelfia-menigheten i Kristiansand. Han var sterkt medtatt, men
ba om å få si noe: «Som dere ser

takler jeg ikke livet, men jeg har beholdt troen på Jesus.» -Noen dager
etter blir samme mannen funnet
død der han bodde, han lå på kne
ved senga – med foldede hender.
Olav forteller med tårer i øynene.
-Jeg kan være enig med predikanten som påsto at det er mange
rusmisbrukere som «sjangler» inn
i Himmelen. Dette kan overføres
også til andre tøffe situasjoner som
mennesker kan havne i. Mange
har for eksempel hatt en vanskelig
oppvekst.
Ren og skjær nåde
-Vi som går under merkelappen
«kristne» blir ofte oppfattet som
strenge og fordømmende?
- Det kan nok være slik, selv om
vi slett ikke føler oss vellykkede.
Vi har alle våre fall og nederlag,
og vi skal så absolutt ikke ha noen
ovenfra og ned-holdning. Uten
Jesus død og oppstandelse, det vi
kaller Jesu stedfortredende død, er
vi fortapte alle sammen. Men Gud
er kjærlighet.
-Men det er vel ikke så underlig at

mange synes dette med Jesus
og frelse er rare greier?
- Det er ikke så lett å fatte
at Jesus tok alle synder på
seg. Som fengselsbetjent fikk
jeg høre fanger si: «Du som
fangevokter bør jo skjønne
at ingen har krav på at noen
kan komme her og ta straffen
min!» Olav smiler og siterer
Alf Prøysens julekveldsvise om «ei bru Imilla seg og
himmel’n».

var greit når hun jobbet i Lillesand og han i Kristiansand,
men Olav var og er uhelbredelig frolending – og nå
har de den samme utsikt til
Brattelandsvannet som Olav
hadde levd med det meste av
sitt liv. Ei grei hytte i Lindstølen ble bygd og utvidet til bolighus (inklusive studio), og et
praktisk anneks gjør det lett
å ha besøk. Asbjørg har døtre
og barnebarn i henholdsOlav Lindstølen og hans kjære Asbjørg, helsesøster
vis Molde og Sarpsborg, og
fra Molde, er ikke i tvil om at det var Guds ledelse
barn og barnebarn er veldig
En prøvet tro
som gjorde at de møttes ved bensinpumpene på
sentrale i både Asbjørgs og
Olav Lindstølen har ei sliteStatoil i Lillesand for 20 år siden.
sterk og prøvet tro. Mer enn
Olavs liv. Hun er blitt pensjonist og trives med et rolig
de fleste andre har han opplevd sorg i livet, helt fra han
liv i Kverve, ikke minst fordi
som guttunge på 11 år mistet mor.
bygda har så «snill» og turvennlig
svar». Ting vi nå ser fra vrangsida,
Søskenflokken på fire vokste opp
skal vi en gang få se fra rettsida.
natur – og etter hvert er hun også
med en omsorgsfull pappa, men
Midt i sorg og savn har Olav følt
blitt kjent med mange frolendinger,
også han døde ni år senere. Sorg
selv om de virket litt beskjedne til å
Guds kjærlige omsorg. Denne
har fulgt Olav gjennom livet. Kona
begynne med.
omsorgen har han opplevd svært
Kari døde da hun var 49 år, og for
konkret, som da han traff Asbjørg.
nesten 10 år siden døde eldstegutMusikalsk, nei da…
Det var blink. Begge hadde passert
ten Knut Olaf fra kone og tre barn,
Vi blir med Olav inn i radio-stude 50, men de ble fort et forelsket
dioet. Ingen tvil om at han er en
bare 41 år gammel. Olav har også
par – og snart også mann og kone.
ordensmann. Når vi ser all «musikopplevd å miste bror og søster så
ken» i hyllene, antar vi at han er
alt for tidlig.
Møttes på Statoil
svært musikalsk.
Hele tiden har det vært godt å
-Det står i skriften at det ikke er
-Nei du, jeg kan ikke synge. Jeg
engasjere seg for andre mennesgodt for mannen å leve alene, sier
ker. I de 30 årene Kari (nabojenta
synger falskt, det har jeg fått høre
Olav muntert, og han er ikke i tvil
fra Aasen) og Olav var gift, hadde
av folk som har vært sammen med
om at den gode Far i Himmelen en
de omsorg for i alt 25 barn – som
meg på møter. Men det rare er
gang for 20 år siden ledet den sorgtunge enkemannen inn på Statoilfosterforeldre og besøkshjem.
at jeg kan høre når andre synger
stasjonen i Lillesand. Den samme
-Det har vært fint å følge mange
falskt, så jeg er ikke helt umusikalsk, sier Olav Lindstølen med et
ledelse opplevde også helsesøstera
av barna som bodde hos oss, særlig
hjertelig smil, mens han plukker
de som var hos oss lenge. Kari og jeg fra Molde, som hadde blitt enke
fram en av sine favoritt-CD-er, med
tre år tidligere. Hun hadde nettopp
kunne nok i blant være litt bekymret for at våre egne barn kunne
begynt som helsesøster i Lillesand i sangevangelistene Marit og Irene.
føle seg litt tilsidesatt, men når de
et forsøk på å riste noe av sorgen av
senere er blitt spurt om hvordan de seg gjennom flytting og miljøskifte.
Finner du frem til Misjonsradioen
opplevde å ha så mange fostersøsAgder på FM 91,6 – eller du søker
Så sto de der på Statoil og fylte
ken, så har svaret vært at de tvert i
den opp på DAB eller Internett/
bensin på hver sin bil. Vanligvis
mot lettere forsto hvor godt de selv
nettradio – en hverdag mellom
pleide ingen av dem å snakke med
hadde det. Og nå har barna våre
klokken 12 og 13, får du garantert
tilfeldige mennesker på en bensinstasjon. Men plutselig var de i
selv fosterbarn.
høre fin «bedehusmusikk» fra
samtale om dialekt, om bensin – og
studio Kverve. Og er du våken om
om barnevern. De oppdaget til og
Lov å stille spørsmål
natten, kan du du høre 12-timen
med at de hadde felles venner. Og
Selv om livet for Olav Lindstølen
i reprise. I Lindstølen lages også
da barnevern ble tema, ble samtaikke har vært «dans på roser», fins
«Lørdagstoner» og «Olavs musikklen med ett veldig engasjerende.
time». Det sendes 24 timer i døgdet ikke snev av bitterhet å spore,
net i samspill med landsdekkende
bare fuktige øyne og lune kommen- Det endte med at Olav inviterte på
tarer når minnene hentes fram.
«Norea pluss».
middag på en kafe i nærheten. Alt
-Jeg har nok stilt spørsmål om
stemte, kjemi, livssyn og interesser
hvorfor Gud tillater det som har
Vi avslutter med følgende påstand:
– og et år senere ble det bryllup.
vært vondt, men har slått meg
Pensjonert fangevokter Olav Lindstølen vet å lage fengslende radio.
til ro med at jeg ikke får svar på
Ble med til Froland
Men uten å spille «Jailhouse rock».
det, ennå. Som det står i sangen:
-Jovisst var det ledelse, det er de
«Hjemme i Himmelen skal vi foraldri et øyeblikk i tvil om. Først
stå, hjemme i Himmelen skal vi få
kjøpte de hus i Homborsund, det
MENIGHETSBLADET i Froland
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Påskevandring på menighetssenteret med besøk av
1-4 klasse fra Blakstadheia.
Marie og Torgeir fortalte om påskens innhold
med vandring gjennom flere stasjoner.
En stor takk til Arnhild Reinum som har gitt
alt utstyret som brukes i vandringen.

Palmesøndag. Jesus rir inn i Jerusalem – på et esel.
Folket hyllet han som konge og viftet med palmeblader

Skjærtorsdag. Siste måltid med disiplene. Først måtte de
vaske beina, før de la seg til bords. Det skulle egentlig en
tjener gjøre – men Jesus ville gjøre det denne gangen

Skjærtorsdag. Påskemåltidet hvor Jesus sa han skulle dø

Langfredag Jesus gikk ut i Getsemanehagen for å be.

Jesus ble dømt til dødsstraff – og døde på et kors på
Golgata.
8

Jesus ble lagt i en grav som var en steinhule. Men den 3.
dagen sto han opp igjen fra de døde. De som kom til graven
for å sørge, fant den tom.

Fra menighetslivet
Etter skoletid UK jr.

Engasjerte gutter i mimekonkurranse. Andreas og Harald Dalsmo,
Eskil Grønlund og Alexander Svenson.

Annenhver mandag samles en
herlig gjeng 5.-7. klassinger på
Menighetssenteret. Det er nå 20 fast
påmeldte, både gutter og jenter. Her får
deltakerne et lodd i hånda dersom de
kommer innen kl.14.45, og det klarer
de fleste, for det er stas å vinne noe
godis på en mandag. Etter noe varmt
å spise er det andakt. Så langt i år har
menighetspedagog Marie KvalbeinOlsen rullet ut en lang tidslinje der
en kan se bilder av viktige historier
fra Bibelen i kronologisk rekkefølge.
Så langt i år har vi dypdykket i den
spennende historien om Josef som ble
solgt av brødrene sine. Det er fint å
undre seg sammen over at akkurat nå er
det «vår tid», og vi som skriver videre på
den store fortellingen. På Etter skoletid
har vi konkurranser og ulike aktiviteter.
Det har vært stas for deltakerne
å bli kjent med kateketTorgeir
Værnesbranden. Han er god på både
ballspill, konkurranser og gaming.

Marie

Tråbilstafett ute, der Hanne Knutsen er dommer.

Mandagsklubben har hatt to utendørs samlinger i år. Leder Ingrid B.
Landa kan veldig mange gøye uteleker, så her holder barna varmen selv
om det noen ganger har vært kaldt. Klubben er fortsatt delt i to, 1.-2. kl.
og 3.-4. klasse for å overholde smittevern.

Soul Kids og Soul Children har øvd hver
sin onsdag når smitteregler har tillatt det.
De var med å synge på en utegudstjeneste på
Menighetssenteret 14 februar. Ellers er det ikke
mange steder å opptre når vi ikke kan samle
mange mennesker, men vi koser oss med sang
og lek på øvelsene. På bildet ser dere Lilliana
Solheim og Anna Dalsmo konsentrert i en liten
aktivitetsløype.
MENIGHETSBLADET i Froland
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UK-ledere takket
Tusen takk! I februar samlet vi denne flotte
gjengen til middag og kake på senteret. Kvelden
var fylt med samtaler og mimring fra tiden som
deltaker og leder i UK. Vi ønsker å takke denne
flott gjengen for en kjempe innsats som ledere i UK

Konfirmasjon 2021
Årets konfirmasjonsgudstjenester blir på
følgende tre datoer:
04. september kl. 10.30 (Froland kirke)
04. september kl. 12.30 (Froland kirke)
12. september kl. 11.00 (Mykland kirke)
19. september kl. 10.30 (Froland kirke)
19. september kl. 12.30 (Froland kirke)
Som i fjor har konfirmantåret blitt litt
annerledes. Vi har klart å komme oss gjennom
alle temaene i undervisningen, men noen av
tingene som mange tidligere konfirmanter
minnes med glede, har blitt avlyst eller utsatt.
Undervisning i husgrupper hjemme hos
10

og på konfirmantleirer, takk for all humor og glede
dere har gitt oss og alt ansvaret dere har tatt! Dere
er gull verdt og vi setter veldig stor pris på dere
alle og en hver!
Hanne

menighetsfolk måtte avlyses, og konfirmantleiren
er utsatt på ubestemt tid. Per Ove Solheim sto
for undervisningen i høst, mens undertegnede
tok over roret i januar – og har trivdes meget godt
med det!

Kateket Torgeir

Fra menighetslivet

Ny gravplassarbeider
Eirik Svenningsen
begynte i jobben som
ny gravplassarbeider
fra sist nyttår. Han har
ansvaret for graving,
stell og vedlikehold på
gravplassene ved Froland
kirke og Mjølhusmoen.
Vi ønsker han velkommen
i fellesskapet og lykke
til i en viktig tjeneste for
innbyggerne våre. 		
					
		

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.

Vi kan også tilby egne dåpssamlinger også
utenfor oppsatte gudstjenester. Det kan være
ettermiddagstid i ukedager eller før/etter våre
gudstjenester.
Ta kontakt for å finne en passende dato.
Tlf 372 35 520
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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For Torgeir! – det ropes muntert på den nye
kateketen når han er på Etter skoletid. At han «hette
for Torgeir» har alle barna der fått med seg. Torgeir
Værnesbranden begynte som kateket hos oss 1
januar 2021. Vi i staben gleder oss over å ha fått en
avslappet, lun og kunnskapsrik kollega. Han er også
datakyndig, noe vi kollegaer får nyte godt av. Med få
store møteplasser, er det ikke alle som har rukket å
bli kjent med han enda.

Velkommen Torgeir



-Torgeir, hvem er du, og hva har
du drevet med før du kom hit?
Jeg er 36 år, gift med Julia og far
til Jakob (9) og Joel (5). Vi kommer
fra Stjørdal i Nord-Trøndelag, og
flyttet til Grimstad sommeren
2020. Jeg har femårig utdanning
i teologi fra Menighetsfakultetet,
pluss en bachelorgrad i kommunikasjon og livssyn fra NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, samt
praktisk pedagogikk og norsk.
Bortsett fra arbeid som avløser i
tenårene og ettåringstjeneste for
NMS i London, har jeg jobbet med
undervisning og trosopplæring
– noen år i Stjørdal Misjonskirke
som ungdomspastor, et par år
som kateket i Stjørdal menighet
(DNK) og åtte år som kontaktlærer i ungdomsskolen ved Fagerhaug kristne grunnskole.
-Hvorfor ville du bli kateket i
Froland?
Yrkesvalgene mine – kanskje
bortsett fra dette med avløser
– har vært styrt av ønsket om å
formidle evangeliet til både barn,
ungdom, voksne og eldre. Merkelig nok opplevde jeg i Trøndelag at
dette ledet meg fra menighetsarbeid og inn i skoleverket. Men nå,
etter at vi flyttet sørover, kjentes
det som om dragningen gikk
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motsatt vei – fra skoleverket og
inn i menighetsarbeid. Og da jeg
så stillingsannonsen for kateket/
ungdomsprest i Froland, fikk jeg
veldig lyst på denne jobben. Jeg
gikk jo på Drottningborg vgs tidlig
på 2000-tallet, og jeg var stadig
vekk innom Froland i disse årene:
Mest i Halleluja-svingen på Blakstadheia, hjemme til familien Øie,
men jeg har også gode og artige
minner av å ha vært med på noen
fotballtreninger med Froland IL,
et par kompemiddager på Dagny’s
kompebu, rollerburger på Esso
Osedalen og den eksotiske følelsen av å passere et Lada-verksted
på veien til Evje.
-Hva er dine arbeidsoppgaver
som kateket, og hva er viktigst
for deg i denne jobben?
Å være en kateket er en lærer
i kirka. Min sterke overbevisning, etter å ha jobbet noen år
som lærer i både menigheter og
skoleverket, er at læring skjer
aller best i gode relasjoner og
fellesskap. Hvis det handler først
og fremst om ord og bokstaver og
kunnskapsinnhold, så flyter jo
både nettet og bokhandler over av
innhold som enhver kan fordype
seg i. Men det blir noe helt annet
når læringen skjer i et fellesskap

AV MARIE KVALBEIN-OLSEN

og man har mulighet til å samtale
om tro, tenke og undre seg høyt
sammen, prøve ut trospraksiser
– for eksempel å be eller å lese
Guds ord skikkelig sakte og ettertenksomt – og å gi rikelig med
rom for at tro kan oppstå og at
enhver skal kunne modnes i sin
tro.
Derfor er det viktigste for meg i
denne jobben å bygge gode relasjoner til de folkene jeg møter,
ung som gammel. Noen av møtepunktene jeg har med folk, er
i samarbeidet mellom kirken og
skolen – for eksempel jule- og påskevandringer. Andre typer tiltak
favner bredt på enkelte årskull
– Lys Våken og Tårnagent er vel
de mest kjente, i tillegg til å konfirmantarbeidet. Ellers kommer
jeg til å dukke opp på både kor og
mandagsklubb for å ha andakter,
og jeg syns det er veldig trivelig å
være med på Etter skoletid (UK
junior) og UK.
-Er det noe du synes virker utfordrende?
Nei, ikke i det hele tatt! Eller, jo, å
vite hvem som er søskenbarn eller tremenninger med hvem i Froland. Det er faktisk helt umulig å
finne ut av. Hjemme på Stjørdal

Torgeir i full utfoldelse med
påskevandringen.

så lærer man seg til å studere
folks lengde, hårfeste, hakeparti
og diverse andre fysiske særtrekk
for å avgjøre hvilken slekts-klan
vedkommende tilhører. Jeg som
har åtte av åtte oldeforeldre fra
den ganske lille plassen i Trøndelag, er på en eller annen måte i
slekt med svært mange der. Men
evnen til å «plassere» folk raskt
har jeg enda ikke opparbeidet
meg her i Froland. Så dere får ha
meg unnskyldt hvis jeg blir stående å glo!
-Hvordan ser en drømmedag ut
for Torgeir?
Den begynner med en kaffekopp,
og hvis jeg virkelig skal drømme
så ordner guttene seg selv uten
å krangle og sier «ha det bra,

pappa» når de går pent ut av døra
for å komme seg på skolen i tide.
På jobb så er det en drømmedag
når jeg får vært med folk hele
dagen.
-Du har begynt som kateket i en
utfordrende koronatid. Hvordan har din første tid i Froland
vært?
Hvert eneste møte med folk i
Froland har vært udelt positivt,
og mine positive fordommer om
bygda har blitt bekreftet. Inntrykket mitt er at det er veldig mye
humor og en flott kultur her, og
det gjelder like sterkt på kirkekontoret som i menighetssalen
og på butikken. Min «næring»
i jobben er å være med folk – så
slik sett har det vært en smule

tørt å starte jobben i en periode
hvor man fra myndighetshold
står under sterke oppfordringer
om å begrense sosial kontakt og
ansamlinger av folk. Men også i
tider med pandemi har Gud kontroll, og han kommer fremdeles
til å ha kontroll når denne tiden
er forbi. Det er godt å hvile i, og i
den «ånden» vil jeg gjerne avslutte med å oppfordre alle lesere av
menighetsbladet til å be for meg
og min tjeneste, for de andre som
tjenestegjør i menigheten – både
lønnet og ulønnet – og ikke minst
for barn og ungdom i Froland, at
de må få oppleve gleden, tryggheten og friheten i Jesus.
Vi vil ønske Torgeir hjertelig velkommen som kateket i Froland!

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

Arrangementsansvarlig: Marianne Røed  Tlf 94 53 17 39
Driftsansv: Anders Vålandsmyr 
Tlf 99 36 99 46
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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Takk for innsatsen Solheim
Høsten ble en hektisk og
krevende tid. Selv var jeg blitt
prest og vi hadde enda ingen
ny kateket på plass. Hvordan
skulle det gå med konfirmantarbeidet? Jeg innrømmer at
jeg så for meg en litt i overkant hektisk høst. Men vi er
heldige her i Froland. Vi har
mange ressurser i stab og ikke
minst blant de mange som går
i menigheten vår.

N

oen av disse ressursene bor
i Ovelandsheia. En aktiv
småbarnsfamilie med fire aktive
jenter. De «voksne» i familien
snakket sammen om menigheten
og Eliann utfordret sin mann,
og sa til Per Ove at dette kunne
vel du ha gjort. Og dermed var
det gjort. Per Ove Solheim fikk
ansvaret for konfirmantarbeidet
frem til vi fikk en ny fast kateket
på plass. Det ble en krevende tid
med stadig endringer i smittevernregler, men konfirmantene
fikk gjennomført programmet
frem til jul med noen koronajusteringer underveis. Da Per Ove
tok på seg denne utfordringen

Per Ove Solheim i aksjon.
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visste jeg at de var i trygge hender. Han er alltid godt forberedt
og evner å se den enkelte samt at
han er utstyrt med noenlunde god
humor. Jeg tror konfirmantene
husker mye av det de har lært og
også ulike ting som kan dukke
opp på en hesteveddeløpsbane.
Det siste henspiller på en leik Per
Ove utvikler til stadig nye høyder.
Igjen Takk for innsatsen Per Ove
og også til Eliann. Et slikt engasjement er et familieprosjekt. Takk
skal dere ha og takk for at dere
viser at midt i en travel småbarnstid er det mulig å være med i ulike
tjenester. Men det er viktig at
dere er sammen om det.
Mens jeg er det takknemlige
hjørnet vil jeg også rette takk til
en annen Solheim. Koronatiden
satte en midlertidig stopper for
Solheim-Tours reisevirksomhet i
USA. Da ble Frolands første kateket, Terje Solheim plutselig hjemmeværende. Han tok da kontakt
og sa han var villig til å stille seg
til disposisjon dersom det var ting
vi kunne bruke ham til. Det var
det. Med Terjes mange gaver har
vi hatt stor glede av hans bidrag

Terje Solheim.

dette året. Han har vært med på
adventsamlinger, julevandringer,
julesamlinger, gudstjenester og
planlegging av fastesamlinger som
dessverre måtte avlyses. Han har
vært med å bidratt på en positiv
måte til stor glede for stab og
menighet.
Disse frivillige menighetsmedlemmene er Froland menighets
største ressurs. Ja, det er viktig
med en god stab, men det er de
vanlige, frivillige medlemmene
som er vår største verdi. Vi har
over hundre personer på vaskelister, som er med på dugnadsarbeid, arbeider for barn og unge,
diakoni, internasjonalt arbeid og
pensjonistarbeid med mer. Da ser
dere hvor rike vi er her i Froland.
Når disse to Solheimene er nevnt
så er det fordi de har gjort en ekstra innsats dette året og fordi de
selv tok kontakt. Kanskje sitter du
med noe gaver, evner du ønsker å
bruke for felleskapet. Ta kontakt.
Vi vil gjerne at de tusen blomster
skal blomstre. Vi kjenner ikke
alle lesere av menighetsbladet og
derfor vet vi ikke hva du kan bidra
med, du som leser dette. Men en
ting vet vi. Det er veldig mange
ting som kan brukes. I disse tider
har en gruppe syglade damer tatt
på seg oppgaven å lage kostymer
til julevandringen i desember.

Strikkegaver
Froland fengsel åpnet 2020 og det har vært
en glede å få samarbeide med de to prestene
som jobber der. Dette har gitt konkrete resultater i at en besøkstjeneste er opprettet.
De venter bare på at koronarestiksjonene
skal opphøre så de kan komme i gang.

UK har fått til å samles stort sett hver
gang, med unntak av noen avlysninger
på grunn av dette elendige viruset. For
kateketen har det vært veldig givende å bli
kjent med trivelige Frolandsungdommer.
Et uttrykk på nynorsk sier «Monkey see,
monkey do» og betyr noe sånn som at hvis
man er usikker på man skal gjøre, så kan
man etterligne hva alle andre gjør. Med
denne tilnærmingen har undertegnede
spist Grandiosa på høykant, snakket om
teite og kule og teite-men-kule lærere på
ungdomsskolen, ledd av Baleno-klubb og
folk fra Rykene og ellers senket skuldrene
og storkost seg på UK-kveldene.
På bildet ser dere tre av ungdommene i
full sving med maling av den ene veggen
på biljardrommet. F.v: Ida Svendsen,
Oline Haugaas Alne, Aurora Mæsel.

	
Kateket Torgeir

Det kom også i gang et samarbeid mellom
menighetene i Froland, Barbu, Trefoldighet
og Grimstad, ledet av diakonene. Vi ble utfordret til å gi en julegave til hver av fangene
og i 2020 ble det en twistpose. Midler til
dette ble gitt av de fire menighetene, gaver
ble pakket og kort ble skrevet. Prestene
overleverte gavene på julaften og gavene ble
satt stor pris på
Litt utpå nyåret ble vi igjen utfordret til julegave og nå var ønsket luer, skjerf, votter.
Fengselet er plassert på en solrik plass med
flott utsikt, men også veldig vindfullt. Så vi
er i gang med strikkeprosjektet. Vi trenger
200 julegaver!!! Så utfordringen er å klare å
skaffe så mange.
Er du ikke en strikker men har du lyst til å
være med på dette så kan du gjøre det ved å
gi penger til å kjøpe garn.
Men har DU lyst til å bidra med en gave som
varmer så ta kontakt med meg.



VH Else Marie Treldal

Her er litt
av det som jeg
har fått inn til
nå.

De vil hverken ha navn eller bilde i bladet, men vi er
veldig takknemlige for at de har tatt denne utfordringen. Som dere skjønner, vi kan bruke mange ulike
gaver. Og i mange av dem trenger du ikke engang
være troende. Gulvene blir like reine og kappene
like fint sydd om du tror eller ei. Så ikke vær redd for
å ta kontakt. MEN husk også at om du ikke orker å
bidra med noe som helst så er du like velkommen og
en like viktig del av menighetens felleskap. I Froland
menighet skal det være muligheter til å tjene, men
også hvile.					
Øystein
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Hva skjer?

Med den uklare tidshorisonten på når de ulike tilbudene kan starte opp igjen oppfordrer vi til å følge
med på nettside, facebook og annen annonsering.
Nettsida fikk for øvrig ny ‘innpakning’ like før påske. Selskapet som leverer løsningen tok i bruk ny
publiseringsprogramvare og vi benyttet muligheten til å rydde og supplere en del av den informasjonen
som er lagt ut. Det skal blant annet nå være mulig å finne mer utfyllende informasjon om hvordan
det frivillige arbeidet knyttet til menighetssenteret er organisert og hvem som gjør hva. Den som
søker informasjon om de kirkelige tjenestene, dåp, konfirmasjon, vielse og gravferd skal også lettere
finne fram til det. Tilbakemeldinger om mangler og forslag til forbedringer mottas med takk av
menighetskontoret.
Knut Heggen
frolandmenighet.no ser nå slik ut i oppstart:

Slaattene
Begravelsesbyrå a.s
Etablert 1927

Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65
Døgnvakt

Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.
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www.frolandmenighet.no

KONSERT
Knut Anders Sørum m.band var på turne mens det var nasjonale begrensinger på max. 10 i salen. Da
Froland menighetssenter sto på programmet hadde det akkurat kommet lettelser på tiltakene slik
at det var mulig å samle flere.
Det var derfor i overkant av 20 personer som hadde oppdaget annonseringen og funnet vegen til
senteret den siste lørdagen i februar, og gjestene uttrykte stor glede over å kunne se et ‘så stort
publikum’. Også målestokken på hva en må være fornøyd med endres i en pandemitid.
Det ble en flott kveld, der en kunne merke at suget etter live musikkopplevelser gjorde at det ble
en fin og uformell kontakt mellom scene og sal. Knut Anders som tidligere Stjernekamp-vinner
fra NRK har vist at han er en artist med mange talenter og han hadde dessuten med seg habile
støttespillere på gitar og orgel.
Konserten omfattet mange av artistens egne sanger med et personlig og nært innhold, men det var
også plass til Prøysen og noen salmer. Før kvelden var over måtte det flere ekstranummer til.
Knut Heggen
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Fra menighetssenteret.
Ferdigstilling av utbyggingen.
I disse dager innredes loftsrommet over de
nye kontorene. Det blir et flott rom til møter og
aktiviteter. Det blir høyt under taket og vinduene
i gavlveggen er store og gjør rommet lyst.
Bøylestad og Moen har stått for det meste av
arbeidet siden dugnad fortsatt ikke har latt seg
gjennomføre slik det var tenkt.
Senteret til nytte for kommunen i koronatiden.
Det er ikke er så mye som har kunnet la seg
gjennomføre av den normale virksomheten
på senteret. Det har derfor vært mulig å stille
lokaler til rådighet for kommunen når det har
dukket opp behov. Den eldre del av frolendinger
og helsepersonell har allerede fått sin dose av
vaksinering utført på senteret. Med romslige
lokaler, flere utganger for å styre strømmen av
de som kommer og går, samt god parkering, var
senteret et godt alternativ for å kunne rigge til for
massevaksinering. Vi håper det ikke er lenge før

vi kommunen har fått nok vaksinedoser slik at
alle har fått muligheten til et besøk og et stikk.
Da det ble innført strengere lokale
smittevernsnivå lokalt i begynnelsen av mars ble
ungdomsavdelingen på loftet i en hasteaksjon
ryddet og gjort tilgjengelig som ekstra lokale for
Bliksåsen barnehage som ikke kunne få plass til
alle med de nye begrensingene.
Det ble ikke så mange dagene
før restriksjonen ble lettet på og
bruken av nødløsning ikke var
nødvendig lenger. Vi får håpe
våren og vaksineringen kommer
slik at det ikke blir flere perioder
med strenge tiltak. Det var en
betydelig lenger periode senteret
kom til nytte som ‘nødhjelp’ under
den forsinka utbyggingen av den
nye barnehagen Bliksåsen. Da ble
Menighetssenteret redningen i
flere måneder for å kunne starte
tilbudet som annonsert.


Fasteaksjonen 2021
Heller ikke i 2021 kunne fasteaksjonen gjennomføres på vanlig vis.
Der den digitale givergleden var stor i mars 2020, kunne mange
menigheter rapportere en kraftig nedgang i 2021. I Froland kom
det imidlertid et finfint beløp pålydende kr. 27.853 – altså snaut kr.
3.000 over innsamlingsmålet. Det tilsvarer kr. 12,61 pr. innbygger,
mens Arendal kommune bidro med skarve kr. 5,23 pr innbygger.
Den store giverinnsatsen i Froland medførte at sogneprest Øystein
og organist Ingrid måtte gjennomføre det de hadde lovet å gjøre hvis
innsamlingsmålet ble nådd: Å rappellere ned kirketårnet i Froland kirke.
Her ser dere et bilde av sognepresten i profil.
Kateket Torgeir
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Knut Heggen

Hva er en klokker? Klokker er en kirkelig stilling.
Betegnelsen stammer fra
middelalderen, og ble
brukt om den som besørget ringing med kirkeklokkene. Tidligere ble
klokkeren også kalt degn
(dansk) eller kirkesanger.
Klokkeren hadde kristendomsundervisning sammen med presten og bisto
også i konfirmasjonsundervisningen.

Klokkerstillingen
I

Den norske kirke tjenestegjør
klokkeren ved gudstjenester
og andre kirkelige handlinger.
Kirkelige fellesråd tilsetter
klokkerene, men i dag er det
mange steder blitt vanlig med
en frivillig klokkertjeneste ved
gudstjenestene. Her i Froland ble
klokkerstillingen gjort om til en
frivillig stilling i 1986. Dette som
et ledd i å omdisponere midlene
til en kateketstilling. Siden da
har mange frolendinger tatt sin
tørn. Noen i mange år. Ja, Øystein
Dalsmo som sto i bresjen for å
gjøre stillingen frivillig, gikk selv
inn i denne tjenesten og holdt
på frem til i fjor. Andre har vært
inne i kortere perioder, men hele
tiden har vi vært velsignet med
villige folk som har tatt på seg
denne tjenesten. Dette har ført
til at flere har kommet i tjeneste
med sine gaver, det har blitt mer
variasjon i gudstjenestene, hver
klokker har sin unike gave. Og
ikke minst har vi frigjort midler
til arbeidet med undervisning
av barn og unge via kateketstillingen.

Noen kommer og noen går.
Takk Marie Louise og Hanna
I dette bladet vil vi takke to som
dette semesteret har sluttet i
klokkertjenesten. Marie Louise
Landsverk som har vært på sin
post i en årrekke. Alltid blid og
oppmuntrende. Vi har merket din
glede i tjenesten, Særlig i gudstjenester med dåp og barn. Da har
du ofte sagt til meg at: «Dette er
så kjekt å være med på.» Så igjen
takk skal du ha.
Hanna Otto Treldal har ikke like
lang fartstid, men vi er veldig
takknemlig for den tiden du har
gitt i denne tjenesten. Men nå ble
barneflokken såpass stor at vi
har full forståelse for at det ikke
er like enkelt å komme fra om
søndagsmorgen. Men du har vært
dyktig og lettvinn å samarbeide
med. Du viser også at det går an
å være med i tjeneste selv om en
har små barn. Og ingen tjeneste
er for livstid.
Velkommen Mona og Oddvar.
Mona Håkedal er ei ekte Frolandsdame som er kjent for de fleste

her i Froland. Datter av den siste
lønnede klokkeren, skolesjef Kåre
Ness Thomassen. Hun bor på
Bøylestad og jobber som ergoterapeut. Hun sitter i menighetsrådet
og er allerede godt engasjert i
ulike sider av menighetens arbeid.
Oddvar Haslemo er også en ekte
Frolending. Oppvokst på Blakstad, er utdannet lærer og jobber
nå som rektor ved Lyngmyr skole
i Tvedestrand. Han bor nå på
Blakstadheia med fru Siw og er
far til to gilde sønner. Han har ei
imponerende platesamling og er
lidenskapelig opptatt av engelsk
fotball, bare synd det er feil lag.
Men det er for alle. Jeg gleder
meg i hvert fall til å samarbeide
med både Oddvar og Mona.
De frivillige klokkerene vi har
nå er: Ingrid Oveland og Gunnar
Ravnåsen i Mykland kirke, og
Kristin Solheim, Mona Håkedal,
Bernt Skutlaberg og Oddvar Haslemo i Froland kirke og Froland
Menighetssenter.

Øystein Vaaje
MENIGHETSBLADET i Froland 19

Årsrapport 2020 for Froland menighet
Et annerledes år.
2020 har vært et annerledes år
på mange måter. Det har vært
store omrokkeringer i staben,
men først og fremst har året vært
preget av koronapandemien som
råket oss og skapte store endringer fra og med 12. mars 2020. Vi
har så godt det har latt seg gjøre,
prøvd å omstille istedenfor å
innstille. Det har likevel vært krevende. Særlig utfordrende har det
vært i barne- og ungdomsarbeidet. Stadig nye smittevernstiltak
har gjort dette arbeidet vanskelig,
men ansatte og frivillige har gjort
det de kunne innenfor de rammer de er gitt for å gjøre det best
mulig.
Det at pandemien har dratt ut
i tid har også medført ekstra
slitasje.
Nøkkeltall
Det ble døpt 30 personer, og det
var 37 som ble konfirmert.
20 personer meldte seg ut og
4 personer meldte seg inn.

Ansatte
Der har vært et år med mange
endringer i staben
Staben har i 2020 bestått av
vikarprest Espen Skovli (frem
til 1.juli), Vikarprest Tor Svein
Langaas (frem til 10. august),
Øystein Vaaje kateket fram til
10. august og sokneprest fra 10.
august. Menighetspedagog Marie
Kvalbein-Olsen (60% fra 1. august),
ungdomsarbeider Hanne Omdal
(60 % vikariat), kirketjener/sekretær/diakon Else Marie Treldal,
organist Ingrid Smith Pedersen og
kirkeverge Karl Otto Bråthen. Per
Ove Solheim tok på seg ansvaret
for å følge opp konfirmantene fra
høstens oppstart til jul. Terje Solheim har også blitt engasjert noe
i desember. Vi er takknemlig for
den hjelpen de har bidratt med.
Vi ønsker også Torgeir Værnesbranden velkommen som ny
kateket fra 1. januar 2021.
Daina Pedersen gjør fortsatt en
god jobb som kirketjenervikar.
Menighetsrådet
Det har vært avholdt 8 møter og

behandlet 48 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 77 gudstjenester totalt i soknet. Totalt
antall deltakere er 4666.
Besøkssnittet har jo dermed gått
betraktelig ned fra året før. Men
dette kan ikke sammenlignes da
det har vært strenge begrensninger på å avholde gudstjenester
og ikke minst svært begrenset
maksantall som kan møtes i dette
spesielle koronaåret.
Misjon
I 2020 avsluttet Froland menighet
sammen med Froland menighetssenter sitt treårige misjonsprosjekt som støttet Normisjons
arbeid på Cuba. Samtidig ble det

Utegudstjeneste i Korona tider.
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startet et nytt treårig misjonsprosjekt som støtter Misjonssambandets arbeid i Indonesia.
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 Fasteaksjonen innbrakte kr.37.601,til Kirkens Nødhjelps arbeid.
Et bra resultat da det kun var
digital innsamling og ikke besøk
på dørene med bøsser denne
gangen.
Diakoni
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.
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
11 personer som har fått jevnlige
besøk gjennom året. Menighetssekretæren fungerer fortsatt som
kontaktpersonen. Gjennom hele
året kommer det forespørsler.
Fortsett å meld inn ønsker om få
besøk eller ta kontakt om du har
lyst til å delta i denne tjenesten.
Pusterommet på Mjølhusmoen
kapell.
Koronaepidemien har gjort at
vi har måttet avlyse 3 samlinger
i løpet av året. 9 samlinger har
det vært mulig å gjennomføre 1.
mandag i måneden.
Her samles vi til en stille, kravløs
time. Vi tenner bønnelys, har litt
avspenning, hører en bibeltekst
og er stille sammen i 20 minutter
med svak musikk i bakgrunnen.
Muligheten for en kopp te og
litt prat etterpå har variert i.h.t.
koronarestriksjonene

Språkkafèen har det meste av året
ikke vært mulig å gjennomføre
pga. koronarestiksjonene. Ardis
Dalsmo har gjennom hele året
holdt kontakt med flyktningene
og har samlet dem når det har
vært mulig. Hun og de frivillige
har gjennom dette hatt en ekstra
utfordring og betydd mye for den
enkelte.
Livsnære grupper. Det har gjennom året vært 7 livsnære grupper. Pga koronasituasjonen har
de hatt noe ujevne samlinger,
men ingen har meldt at de har
avviklet gruppen.
Torsdagstreffet. Diakoniutvalget
ønsket å starte et treffpunkt for
de som er hjemme på dagtid.
Tanken var å skape et sosialt
treffpunkt. Målet var å møtes andre torsdag i måneden og invitere
en gjest som fortalte om et valgt
tema. Vi klarte å gjennomføre et
vellykket treff før landet ble rammet av restriksjoner. Else Marie
Treldal har ansvaret sammen
med tre frivillige.
Tropplæringsplanen
Menigheten har på grunn av
Covid -19 ikke gjennomført alle de
gode tiltakene i den omfattende
trosopplæringsplan dette året.
Men med nye folk på plass blir
denne revidert og forhåpentligvis
blir flere av tiltakene realisert
kommende år. Utfordringen er å
omsette gode planer til tiltak som
er med på å realisere visjonen vår
om å «Gi alle døpte en trygg tro på
Jesus»
Samarbeid mellom kirke og
skole/barnehage
Her gjorde pandemien også sitt
til at mye ikke ble gjennomført
etter planen. De populære påskevandringen gikk ut, stort sett var
det bare julen vi hadde igjen. Her
ble det planlagt julegudstjenester for alle skoler og barnehager
i kommunen. Men så ble det
innført nye smittevernstiltak og
omstilling måtte til. Det ble laget
små julesamlinger der skoler og

barnehager kom i mindre grupper. Vi nådde ikke alle, men vi
fikk til 10 julesamlinger, 1 skolegudstjeneste og 3 barnehagegudstjenester. Igjen gjaldt det å
ikke innstille, men omstille. 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 0-1 år, torsdager på våren og onsdager på
høstsemesteret når restriksjoner
gjorde det mulig.
Søndagskoler To steder i bygda
vår
Mandagsklubben 1.-4. kl. En
mandag i måneden. Det ble ingen
Mandagsklubb fra april og frem
til sommeren. Etter sommeren
ble gruppen delt for å få mindre
kohorter, 1-2 klasse og 3-4 klasse.
UK-junior 5.-7. kl. en lørdag i
måneden frem til mars. På høsten
startet Etter skoletid annenhver
mandag
Det er også flere avgrensede tiltak
som:
Dåpssamlinger for 1 og 2-åringene
ble ikke gjennomført pga. smittevernsregler.
Gudstjeneste med utdeling av
bøker til 5-åringene tidlig på året,
3 og 4 åringer fikk utdelt bøker i
posten.
Tårnagenthelg for 8-åringene ble
avlyst.
Lys Våken for 11-åringene i kirka
ble avlyst.
Camp Villmark for 13–15-åringene
ble gjennomført.
Unge Kristne hadde lørdagsarrangementer frem til mars, noen
onsdagssamlinger i sommerferien og annenhver onsdag etter
sommeren. Sommertur (i år
avlyst) tur til Tusenfryd i august
og skiweekend
Soul Kids, kor for 1.-4. klasse, på
Menighetssenteret
Soul Children, kor fra 5. klasse og
oppover, på Menighetssenteret
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Det jobbes videre med strukturen
på senteret hvor en ønsker mer
enhetlig ledelse og økonomi.
Kirkemusikalsk virksomhet
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 familieog skolegudstjenester bruker vi
den nye liturgien som i Froland
kirke.

Konfirmantene
Det var 37 konfirmanter i Froland
menighet som ble konfirmert
dette året. Fire av disse ble konfirmert i Mykland. Pga. koronapandemien ble konfirmasjonene
flyttet fra våren til tidlig høst og
med begrenset antall tilstede i
kirken.
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 ble kortet ned til en dagstur,
men vi fikk en overnatting på
nedlagte Flateland camping takket være konfirmantforeldrene
Turid Tjelta og Kai Ingvald Flateland som stilte gården til disposisjon.
Høsten 2020 ble et nytt kull med
til sammen 45 konfirmanter innskrevet. Tre av disse skal konfirmeres i Mykland
Unge Kristne (UK)
Opprinnelig har vi hatt UK kveld
annen hver lørdag. Dette ble gjennomført frem til mars.
I februar dro vi på skiweekend til
Rauland med 50-60 ungdommer
og ledere.
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P.g.a. corona-restriksjoner hadde
vi ikke UK kvelder fra mars og
frem til august, med unntak av
noen onsdagssamlinger i sommerferien. Sommerturen ble i
år dessverre avlyst. I august dro
en god gjeng på camp villmark
til Birtedalen. I august dro også
en god gjeng på dagstur til Tusenfryd. Fra august og frem til
november hadde vi UK kvelder
annen hver onsdag med 20 deltakere pr gang.
I september hadde vi spøkelsesturen med godt oppmøte. I
november og desember var det
ingen aktivitet p.g.a. smittevernsrestriksjoner. Kompefesten
måtte dessverre avlyses i år.
UK JUNIOR (etter skoletid)
I august startet vi opp UK junior
«Etter skoletid» for 5.-7.klasse.
Dette er et tilbud vi har annen
hver mandag fra 14.30-16.30. Her
har vi hatt ca. 20 deltakere hver
gang. Vi har middag, andakt og
ulike aktiviteter.
Livsnære grupper
8 livsnære grupper som møtes
i hjemmene og betyr mye for
mange.
Froland menighetssenter
Godt samarbeid med lederskap og
driftsstyre på menighetssenteret.

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 Froland
Soul Kids
Våren 2020 ble korene ledet av
Kristin Ljosland, som sammen
med Ingrid hadde ansvaret for
det musikalske. Mona Olsen hjalp
til med servering i pausen og forefallende oppgaver. Begge korene
hadde øvelser på onsdager, med
1-4.klasse og 5-7.klasse.
Korene hadde opptredener på
juletrefest i januar og vintermesse i februar. 12. mars ble det, pga
korona, brått slutt på all aktivitet
og alle planer ble lagt på is. Vi
fikk likevel til et sommertreff på
Hersel 1. juli,
Høsten 2020 overtok Marie
Kvalbein-Olsen som dirigent, og
med smittevernregler startet vi
opp med øvelser i september. Nå
annenhver uke for korene. Det
har vært litt på og av med øvelser
ettersom reglene for hva man
får lov til har endret seg, men vi
fikk til at Soul Kids sang på en

gudstjeneste 18. oktober. Fire
konfirmanter har vært med som
hjelpeledere denne høsten.
I desember var begge korene med
og bidro på den digitale julekonserten som ble sendt 13. desember.
Soul Kids og Soul Children har
hatt 25 medlemmer til sammen i
2020.
Forsangerteam og musikere
Forsangerteam øver i utgangspunktet annenhver onsdag og
deltar på gudstjenester og andre
arrangementer. I tillegg har vi
musikere, både voksne og ungdommer, som er med og deltar.
Dessverre har dette, som all annen aktivitet, vært hardt rammet
av koronasituasjonen.
Konserter
• 13. des: Vi synger jula inn ble
digital i år. Redigert av Frolendingen, og sendt 13.des.
Arrangementer
• 4. jan: Juletrefest på senteret
• Ordinasjonsgudstjeneste 24.
juni
Julevandringer.
En av de tingene som viser om-

Årsregnskap Froland menighetsråd 2020
Inntekter

2019

2020

Frivillig klokkertjeneste Froland/Mykland
til inntekt for ungdomsarbeider

70.000,-

70.000,-

Offer til menighetsarbeidet Froland/Mykland

91.510,-

65.179,-

161.148,-

75.201,-

Menighetsbladet gaver/annonsering

46.900,-

42.670,-

Innsamlet til misjonsprosjektet

22.569,-

36.931,-

Bruk av bundet fond

98.154,-

45.783,-

490.281,-

335.764,-

159.595,-

77.131,-

Div. kostnader

32.867,-

26.738,-

Husleie menighetssenteret

15.000,-

15.000,-

Støtte ungdomsarbeiderstillingen

180.000

130.000,-

Menighetsbladet

80.250,-

46.895,-

Videresendt misjonsprosjektet

22.569,-

40.000,-

490.281,-

335.764,-

Offer til andre organisasjoner Froland/Mykland

Sum
Utgifter
Offer sendt til andre organisasjoner

Sum

stilling fremfor innstillinger er
julevandringene som ble arrangert i Solheimskogen to kvelder
i desember. Til tross for dårlig
vær ble dette en suksess med ca
hundre deltaker fordelt på fire
vandringer. Dette vil
vi gjenta uavhengig
av pandemier.

Fra julevandringen

Digital satsing.
En annen måte som
viser at vi har omstilt oss er bruken
av digitale medier.
Det er blitt spilt inn
og publisert gudstjenester, andakter
og møter. For oss
i staben har dette
vært en ny erfaring
litt utenfor komfortsonen, men det er en
måte å nå ut til dem
som ikke har kunnet
komme til oss. Her
har vi hatt et veldig
godt samarbeid med
lokalavisa Frolendingen. Jens Vegard

Mykland var også en stor ressurs
i starten. Noe av dette arbeid vil
nok bli videreført også etter pandemien, men det erstatter ikke de
fysiske møtene med folk.
Økonomi
Menigheten: Totale offergaver i
2020 i forhold til 2019 er betydelig ned da det har vært mye lavere
møteaktivitet grunnet smittevernet.
Fellesrådet fikk kutt i de kommunale tilskuddene, men har
fortsatt et godt samarbeid med
kommunen!
Menighetsbladet kom ut med kun
to nummer i 2020 da økonomien
har blitt mer presset med betydelig lavere inntekter grunnet færre
gudstjenester med ofringer.
Takk til alle som fortsatt bidrar
med gaver, stoff til menighetsbladet og alle frivillige som distribuerer bladet i alle postkassene i
kommunen.
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Velkommen til gudstjeneste
Ønsker du skyss til gudstjenesten:
Ring menighetskontoret tlf. 37 23 55 20 innen torsdagen før.

Programmet kan bli endret på grunnlag av smittevernreglene.
Froland kirke og
Froland menighetssenter
25.april: 4. s. i påsketiden
kl.11.00
Menighetssenteret: Søndagsmøte

27.juni: 5. s i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste
4. juli: Ingen gudstjeneste

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

11.juli: 7. s i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

9.mai: 6. s. i påsketiden kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsskolemesse.

25.juli: 9. s i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

16.mai: Ingen gudstjeneste

1.august: 10. s i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

17.mai kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

8.august: Ingen gudstjeneste

23.mai: Pinsedag kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

15.august: 12. s i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

30.mai: Treenighetssøndag
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste
13.juni: 3. s i treenighetstiden
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

22.august: 13. s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsskolemesse.

GRAVMONUMENTER
GRAVMONUMENTER
GRAVMONUMENTER

29.august: Vingårdssøndag
kl.11.00:
20.juni: 4. s. i treenighetstiden
Menighetssenteret: Søndagsmøte
kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsmøte
Topp kvalitet til rimelig
pris - Kort leveringstid

Topp kvalitet
Topp
Topp kvalitet
kvalitet
til rimelig
til
til rimelig
rimelig
pris - Kort
pris
prisleveringstid
-- Kort
Kort leveringstid
leveringstid

Lørdag 4.september kl.10.30 og
12.30:
Froland kirke:
Konfirmasjonsgudstjenester
5.september: 15. s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste
19.september: 17.s. i
treenighetstiden kl.10.30 og
12.30:
Froland kirke:
Konfirmasjonsgudstjenester

Mykland kyrkje

17.mai kl.11.00: Gudstjeneste
6.juni: 2. s. i treenighetstiden
kl.11.00:
Gudstjeneste
18. juli: 8. s. i treenighetstiden
kl.11.00:
29.august: Vingårdssøndag
kl.11.00:
Gudstjeneste
12.september: 16. s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste

Spesialister
omsliping,
navntilførsel,
restaurering
Spesialister
Spesialister
Spesialister
på på
omsliping,
på
på omsliping,
omsliping,
navntilførsel,
navntilførsel,
navntilførsel,
samtsamt
restaurering
samt
samt restaurering
restaurering

Åpningstider:

ÅRS
GRATIS
Åpningstider:
Åpningstider:
1010
ÅRS
GRATIS
10
10
ÅRS
ÅRS GRATIS
GRATISÅpningstider:
OPPRETTING
OPPRETTING
OPPRETTING
OPPRETTING Mandag
Mandag
– fredag
kl. 07.00
– 16.00
Mandag
Mandag
– fredag
––kl.
fredag
fredag
07.00
kl.
kl.–07.00
07.00
16.00
–– 16.00
16.00
NYE
STEIN
AVAV
NYE
STEIN
AV
AV
NYE
NYE STEIN
STEIN

GRAVMONUMENTER
Ellers etter avtale kveld/helg.

Ellers
etter
avtale
Ellers etter
Ellersavtale
etter kveld/helg.
avtale kveld/helg.
kveld/helg.
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Be
Betilsendt
om
om åå få
få tilsendt
tilsendthar tradisjoner i stein»
katalog....
Feriestengt
29
vårvår
katalog....
vår
vår katalog....
katalog.... Feriestengt
Feriestengt
29
og
Feriestengt
ukeuke
29uke
uke
og og
30.
2930.
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Topp kvalitet til rimelig pris-Kort leveringstid
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