
Lydmannen fra Hurv SIDE 24-25

Hva skjer (ikke) SIDE 12-13

God  jul
FOTO: INGVAR TØNNESSEN

Jul
en

 20
20i FrolandFroland

MENIGHETSBLADET

NR. 2   ÅRGANG 53

Velkommen!  SIDE 20-21



2

Fra kirkebøkene

 19/4 Oliver Clausen
 8/5 Hannah Sivertsen
 31/5 Lilli Sofie Aanonsen
 6/6 Tobias Jørgensen Rydningen
 6/6 Hektor Lysvoll Jørgensen
 19/6 Jens Studshammen Haugmoen
 28/6 Kaja Dowerdock
 28/6 Anna Nygård
 28/6 Nicolay Andreassen Grude
 28/6 Josefine Bjorvatn
 9/8 Lina Seljåsen Hodne
 16/8 Jonas Skyttemyr
 16/8 Isabella Sousa Johannessen
 20/9 Mario Adrian Gomez-Osmundsen
 20/9 Tilde Thorbjørnsen
 27/9 Nova Otilie Galåen Skogheim (Røros kirke)
 4/10 Tom Olaf Juvasstøl
 4/10 Matheo Nødtvedt Steen
 1/11 Emilian Thorbjørnsen Nordheim
 15/11 Jesper Jacobsen
 29/11 Tuva Østensen Andersen
 6/12 Johanna Treldal (Menighetssenteret)

Froland kirke, døpte

Froland kirke, ektevigde

Froland kirke, gravlagte

 29/8 Katrine Brådli og Esben Ustad
 5/9 Kirsti Homstøl og Roy Nystøl
 12/9 Marianne Midtstøl og Atle Lauvrak

 3/4  Arnfinn Aslaksen, 70 år
 16/4 Preben Evensen, 35 år (Bjorbekk kirke)
 7/5 Kjell Agnar Bjørkli, 85 år
 26/5 Gudrun Amalie Nygård, 93 år
 17/6 Tom Hasager Sørensen, 48 år
 30/6 Evy Hermansen, 66 år
 8/7 Kjell Stian Fjærbu, 85 år
 14/7 Kari Lillestø, 73 år
 24/7 Olav Åsulv Skomedal, 71 år
 30/7 Leif Knutsen, 83 år
 7/8 Bent Olaf Nilsen, 67 år
 18/8 Grethe Bjorvatn, 72 år
 27/8 Jørga Veråsdal, 89 år
 4/9 Olga Olsen Norgren, 99 år
 9/9 Jonn Øyrås, 91 år
 1/10 Odd Kåre Heum, 85 år
 2/10 Thor Arne Eppeland, 73 år, (Arendal kapell)
 8/10 Anny Oline Lyngroth, 97 år
 30/10 Inger-Berit Tresnes, 79 år
 4/11 Liv Tone Sørlie, 52 år
 6/11 Oddvar Gjømle, 69 år
 13/11 Jan Viggo Hansen, 72 år, (Arendal kapell)
 16/11 Tordis Eidet, 76 år
 9/12 Torhild Moen, 72 år, (Misjonskirka)
 9/12 Stig Annar Evertsen, 61 år
 11/12 Odd Helge Fatland, 54 år

 2/4 Anna Oline Askland Næss, 82 år
 16/6 Ingrid Amanda Homdal, 90 år

Mykland kyrkje, gravlagte

Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.

Slaattene
Begravelsesbyrå a.s

Etablert 1927
Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65
Døgnvakt

www.frolandmenighet.no
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Når jeg skriver dette, er vi igjen 
inne i en fase der det er lagt 

strenge restriksjoner på hvordan 
vi kan møtes. Dette kan være 
tungt for mange. Vi blir litt «satt 
til side» og det er mange som 
ikke har sett hverandre på flere 
måneder, og det merkes. 

Jeg vil oppfordre oss alle til å 
ha MOT til å vise omtanke for 
hverandre. Når dette leses, har 
nok de fleste pynta til advent og 
jul. Sjøl var vi tidligere enn vanlig 
med å få litt ekstra lys både ute og 
inne. Det kjentes både riktig og 
godt å lyse opp litt ekstra i år.

Advent betyr jo vente.. Det har 
fått en liten ekstra betydning i år. 
Vi venter på å feire at Gud sendte 
Jesus til oss, men vi venter også 
på at vi kan besøke hverandre, 
at vi kan treffe hverandre og at 
vi kan gi hverandre en god klem 

igjen. Vi venter på at ting skal bli 
som før. Mens vi venter, så plan-
legges og forberedes samlinger 
for unge og gamle. Her vil jeg rette 
en stor takk til stab og frivillige 
som greier å ha motivasjon til å 
planlegge framover arrangement 
som mange ganger må endres, 
utsettes eller avlyses.

Tankene går spesielt til barn og 
unge og dermed også barne- og 
ungdomsarbeidere våre. De har 
vært kreative og sett seg om etter 
alternative måter å drive virk-
somheten på. 

Til slutt vil jeg ønske dere alle ei 
riktig god jul og et godt nyttår

Hei, alle sammen!

LEDER 
 Sigbjørn Haslemo

Menighetsrådsleder

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

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

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

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

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

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 

Menighetspedagog:
Marie Kvalbein-Olsen
Mob: 993 82 792
E-post: marie. 
kvalbein-olsen@
agderkirken.no
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Så sitter jeg her og skriver 
prestens hjørne for første 
gang.  Det føles litt rart, det 
er liksom ikke meg. Det var 
lettere å kalle seg kateket, 
det var det ikke alle som vis-
ste helt hva var. Men prest, 
det er noe alle har et forhold 
til på godt og vondt. Anti-
autoritær som jeg er håper 
jeg likevel at folk fortsatt 
kjenner meg og ser meg som 
Øystein, en ganske alminne-
lig mann med gode og mindre 
gode sider.
 

Samtidig som jeg sa ja til å la 
meg ordinere til prest avla jeg 

for biskop og menighet et firedelt 
løfte:

– å forkynne Guds ord klart og rent

– i sjelesorg og skriftemål å dra 
omsorg for hvert enkelt menneske 
og bære dem frem for Gud i bønn

– å veilede og formane til sann 
omvendelse, levende tro og et hel-
lig liv

– selv av hjertet legge vinn på å 
leve etter Guds ord, og i studium 
og bønn å trenge inn i de hellige 
skrifter og den kristne tros sann-
heter

Rollen som prest er derfor ikke 
en rolle jeg tar lett på. Det er 
noe jeg har sagt ja til å være hele 
tiden. Selv om vi prester har fått 
bedre arbeidstidsbestemmelser, 
med fridager og ferieavviklinger, 
og derfor ikke kan gjøre tjeneste 
er jeg likefullt prest hele tiden. 
Akkurat som jeg er kristen, ekte-
mann og pappa hele tiden. I rol-
len som prest ønsker jeg å være 
tilgjengelig og forhåpentligvis 
også omgjengelig. Men jeg ønsker 
ikke å være en solospiller. Derfor 
er mitt ønske å dra veksel på stab 
og frivillige.

Som prest håper jeg at jeg opple-
ves som livsnær, i den betydning 

at jeg relaterer troen til hverdags-
livet. Det kan godt hende noen vil 
oppleve meg som utfordrende i 
det jeg skriver og sier. Det håper 
jeg, for jeg har ingen tro på en 
friksjonsfri kristentro. Men jeg 
har ikke patent på all forstand 
eller fasiten på alt som har med 
tro og liv å gjøre. Det er lov å være 
uenig med en prest. Uenighet må 
vi kunne leve med.

Det som jeg ikke har lyst til å leve 
med er sår som jeg påførerer an-
dre. Hvis, eller når, noen av dere 
blir såret av det jeg skriver eller 
sier, så håper jeg dere tar kontakt 
slik at vi får pratet ut. Det er ikke 
sikkert vi blir enige om sak, men 
vi kan være venner. Kommuni-
kasjon er vanskelig. Ofte kan vi 
bli såret over ting som kanskje 
ikke var ment slik fra avsender. 
For meg som bruker mye ord er 
det nyttig å få tilbakemelding på 
hvordan dette virker på dere som 
hører.  

Til slutt vil jeg takke for alle som 
har ønsket meg velkommen i 
denne tjenesten. Det varmer 
veldig. Det er lett å føle seg liten 
og utilstrekkelig, og da er det godt 
å vite at man ikke står alene, men 
har mange som støtter i bønn og 
omtanke. Fortsett med det. Jeg er 
et godt bønneemne fordi jeg tren-
ger visdom, kraft og kjærlighet i 
en tjeneste som denne.

Mvh 
Øystein

PRESTENS SIDE 
 Av Øystein Vaaje
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En historisk 
hendelse!

Datoen 12. mars 2020 endret Norge. Da tok politikerne 
grep mot den truende pandemien. Bortsett fra for 
noen fagpersoner som hadde varslet om en mulig epi-
demi, kom koronaviruset svært overraskende på oss 
og verdens nasjoner. Et lite, men svært hissig og døde-
lig virus, har endret hverdagen for oss og hele verdens 
befolkning. 

Det har vært en underlig tid å 
være menneske og også en 

annerledes tid for kirken. Nærhet 
og å kjenne gleden over å være 
mange samlet, er ikke lenger 
et mål, men snarere noe vi må 
unngå. Stikk i strid med alt vi har 
lært handler det nå om å holde 
avstand og ikke være for mange 
samlet på en gang. Det er den 
beste måten vi nå kan ta vare på 
hverandre inntil vi får en vaksine.

Foran oss ligger julen. Lukas 
innleder juleevangeliet slik: «Det 
skjedde i de dager at det gikk ut 
befaling fra keiser Augustus om 
at hele verden skulle innskrives 
i manntall.» Den første jul var en 
historisk hendelse like reell som 
covid19 pandemien.

Jesu fødsel har store og varige 
konsekvenser for hele verden. Ja, 
så store at vi i vår del av verden 
regner vår tidsregning fra Jesu 
fødsel. Verden ble ikke lenger 
den samme etter at englene sa til 
hyrdene: «I dag er det født dere 

en frelser i Davids by; han er Mes-
sias, Herren. Og dette skal dere 
ha til tegn: Dere skal finne et barn 
som er svøpt og ligger i en kryb-
be.» Historiske hendelser endrer 
vår hverdag!

Den første jul kom svært overras-
kende på datidens ledere og folk. 
Det var noen profeter i Det gamle 
testamentet som hadde forutsett 
at Messias skulle komme. Men at 
det skulle skje på denne måten, 
at Gud selv skulle fødes inn i vår 
verden, var det ingen som hadde 
forutsatt eller trodd. Likevel 
skjedde underet!

Julen er svaret på spørsmålet: 
«Betyr vi noe for Gud?» Sterkere 
kan ikke Gud vise det enn

ved å bli som en av oss og til slutt 
gir sitt liv for vår skyld. Gud ven-
der ikke ansiktet sitt bort fra oss, 
men kommer til oss. Han kom 
for å skape tro på Jesus og for å 
invitere oss til å følge Han.

Historiske hendelser endrer vår 
hverdag. Pandemier forbindes 
med sykdom og død. Jesus kom 
for å gi oss liv. Det gir håp, også i 
tunge tider.

Salmedikteren Svein Ellingsen 
døde i vår 90 år gammel. Han 
hadde en egen evne til å sette ord 
på vår tro og vår virkelighet. I 
julesalmen «Mørket omkring oss 
er mørket før daggry», skriver 
han i det siste verset:

Håpet får gripe det kommende 
daggry! 
Englenes lovsang skal sprenge 
vårt mørke. 
Se, her blant mennesker finnes 
Guds bolig! 
Ingen er lenger alene på jorden.

Jeg ønsker alle en god adventstid 
og en velsignet jul!

Stein Reinertsen 
Biskop i Agder og Telemark

Jule
ANDAKT 
 av Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark
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Det kryr av prester blant rådyra  
på Solheim. Og i høst fikk jaktkameratene enda 

en sogneprest i rekkene.  
AV SALVE HAUGAAS

Mandagsjegerne på Solheim

Gode jaktkamerater som har mye å snakke om rundt bålet, ikke minst om tro og liv. Fra venstre Øystein Vaaje, Knut Bjørn 
Skyttemyr, Sigbjørn Haslemo, Eivind Grønlund og Terje Solheim.

Den ferske sognepresten er 
riktignok ikke ny på laget, 

tvert i mot, han er en av vetera-
nene blant de teologiske «Man-
dagsjegerne». At vi kan kalle dem 
«Mandagsjegerne», har en god 
forklaring som vi kommer tilbake 
til. 
 Øystein Vaaje var med på mo-
roa helt fra jakt-kameraderiet 
begynte, en gang på 1980-tallet. 
Den gang stilte Terje opp med 
harebikkje. Men nå mener Terje 

og hans disipler at det er sunnere 
å jakte på rådyr uten drivende 
hund. Det er helsebringende for 
godt voksne mannfolk å bruke 
apostlenes hester.  Og særlig 
sognepresten i Nissedal, Knut 
Bjørn Skyttemyr, er  en  friskus 
i terrenget. I følge kameratene 
sporer og driver  han som ei god 
bikkje. Knut Bjørn er frolending, 
med erfaring  både som misjonær 
i Sør-Amerika og prest i Gjerstad 
og nå i Nissedal. 

Troverdige folk
La oss presentere resten av je-
gerne:
 Terje Solheim er grunneieren, 
som serverer kaffe på kjøkkenet 
klokken åtte om morgenen – 
mens jakten planlegges og drev 
diskuteres.  Terje  kunne starte 
jaktsesongen tidligere enn vanlig 
denne høsten, for Amerikaturene 
han leder er stilt på corona-pau-
se.
 Så er det han med ny tittel, 



7MENIGHETSBLADET i Froland

sogneprest Øystein Vaaje. Teo-
logen og birøkteren , oppvokst i 
naturen i Bjornesgrenda i Austre 
Moland, har fulgt stiene til Terje 
også i yrkeslivet. I sin tid overtok 
han Terjes jobb som kateket i 
Froland. Tidligere hadde Øystein 
også etterfulgt Terje som medar-
beider  i Indremisjonen. 
 Den tredje veteranjegeren med 
teologisk styrke, er Arne Inge 
Vålandsmyr, (som ikke hadde 
anledning til å delta denne man-
dagen). Han er født som bøyle-
stadgutt, ordinert som prest, og 
regionleder i Normisjon Agder. 
Et annet viktig medlem, som 
gradvis har gjort seg uunværlig 
på jaktlaget, er Sigbjørn Haslemo, 
leder av Froland menighetsråd.  
Han er omtenksom, særlig glad i 
melkekyr (pensjonist fra Tine) og 
flink med forsyninger, til og med 
forsyning av sigarer.
 Og så var det  Eivind Grønlund, 
bosatt på Bøylefoss,  pastorsønn 
og sentral lyd- og lysmann på Me-
nighetssenteret, klart den yngste 
på laget. «Vi har hengt en stor 
L på ryggen hans», lyder det fra 
kameratene. Til gjengjeld stiller 
læregutten med kompetanse på 
akutt-psykiatri. 

Alt mellom himmel og hav
Ved første øyekast ser karene 

ved bålet mer ut som heimevern-
soldater enn prester og prelater. 
Men bålet skal ikke ha blafret 
lenge før man føler seg hensatt 
til friluftsmøte i menighetsrådet 
(skjønt man holder seg vel mest 
innendørs der?).  Vi kom til å 
overvære en alvorlig samtale om 
hvor viktig det er at dåpsgudstje-
nester blir tilpasset dåpsfamilie-
ne, og hvordan menighetene skal 
nå ut med tilbud om dåp, når man 
ikke lenger får fødselsmeldinger. 
Det siste er en følge av at stat og 
kirke har skilt lag.
 Men like raskt som vinden får 
røyken fra bålet til å snu, handler 
det om rådyra i Solheimåsen, og 
om dyret som de på morgenkvis-
ten så skimten av like bak huset i 
Venemyr. Til jegere å være, hørte 
vi lite skryt. Sant å si virket det 
som karene hadde forholdsvis få 
fellinger å skryte av, bortsett fra 
Øystein, som tydeligvis hadde 
vært blant de siste heldige.
 – Men det er vel viktig å få 
skutt?
– Nei da, når det smeller er moroa 
over, kommer det kjapt fra en av 
karene.
– Ja, i hvert fall for rådyret, lyder 
replikken fra sidemannen.
 Og så er alle enige om at det 
er gildere å nyte spenningen og 
naturen, enn å slakte.

Jakt på blå resept
–Jakt er fantastisk fin avkobling, 
den kunne vært på blå resept, sier 
Knut Bjørn. Han er nok dessuten 
den mest lidenskapelige mosjo-
nisten av hele gjengen,  godt i 
gang med å gå vidstrakte Nissedal 
rundt, langs kommunegrensene.
 Vennskapelig erting hører 
med. På jakt, med ammunisjon 
i løpet, man bør være skjerpet. 
Det fikk  Arne Inge erfare en gang 
han satt på harepost med hagla 
ved sin side - og leste i ny-testa-
mentet. Haren føyk like forbi. 
En av jaktkameratene, på god 
avstand, glemmer aldri scenen da 
den oppslukte jegeren plutselig 
skjønte hva som foregikk og kas-
tet seg etter geværet, mens haren 
unnslapp med glade hopp.
 De er ellers enige om at det gjel-
der å ha troen. 
 – Knut Bjørn er den som alltid 
har best tro på at vi skal finne 
dyr, påstår Øystein. Da minner  
Nissedal-presten om at «--- tro 
er full visshet om det som håpes, 
overbevisning om ting som ikke 
sees» 
 Og sant og si så er rådyra ofte 
ganske usynlige.

Viltpleie og jaktmora
– Hva sier dere til eventuell kri-
tikk mot prester som går på jakt, 

Sognepresten samler 
krefter i høstsola, 
mens rådyra venter i 
Solheimåsen.

>>
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Øystein Vaaje er en proff jeger med utstyret i orden, og først og 
fremst jakter han på gode naturopplevelser. 

og der det til og med hender at 
dere skyter?
– Det kan nok være noen som 
reagerer, derfor lot vi deg komme 
så tidlig på dagen at vi var sikre 
på at du ikke fikk bilde av et skutt 
dyr, kommer det kjapt fra en av 
karene, mens kameraten hjelper 
til med en annen formildende 
uttalelse: -Vi spiser lite kjøtt, men 
mye saus og grønnsaker. Og du 
vet, rådyr  er nesten å betrakte 
som vegetarmat. 
 Deretter kommer en seriøs 
betraktning om at jakt også er 
viltpleie. 
 – Snobbete og nådeløse trofeje-
gere er dere  ikke?
– Nei, jakta vår handler om å 
komme ut i naturen, og ikke 
minst om godt kameratskap og 
gode samtaler rundt bålet.
– Men hvorfor jakter dere nesten 
bare på mandager?
– Det er da prestene har fri.
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 NYTT  
MISJONSPROSJEKT  

for Froland menighet og senteret
Som du kanskje kjenner til 
har vi gjennom mange år 
hatt et opplegg med treår-
ige misjonsprosjekter. Dette 
har  alltid vært et samarbeid 
med en av de tre store or-
ganisasjonene, Normisjon, 
Misjonsselskapet og Misjons-
sambandet. Vi mener det har 
vært en positiv ordning. For 
på denne måten har vi fått ny 
kunnskap om misjonen og en 
mer direkte tilknytning til 
arbeidet der ute.

I år avsluttes prosjektet som vi 
har hatt gjennom Normisjon. 

Det betyr at det er Misjonssam-
bandets tur til å finne et nytt 
prosjekt for de neste tre årene.                     

Denne gangen skal vi gå inn i 
viktige oppgaver i Sørøst-Asia, 
nærmere bestemt Indonesia. Her 
har NLM arbeidet i ganske mange 
år, og en del av utsendingene 
kommer fra vår landsdel. Dermed 
skulle det være mulig å holde 
forholdsvis god kontakt med 
arbeidet.  

Hvis du reiser til Indonesia vil du 
i enkelte områder kunne se en 
god del kirker. Likevel er landet 
i kristen sammenheng betegnet 
som et av de minst nådde. Av en 
befolkning på over 270 millioner 
er nærmere 90 % muslimer.

Vårt prosjekt er knyttet til Menta-
wai-øyene utenfor vestkysten av 
Sumatra. Her bor det mennesker 
som enda ikke har hørt evangeliet 
om Jesus, den sosiale nøden er 

stor og de få kristne i området er 
under hardt press. I en slik sam-
menheng vil ditt og mitt engasje-
ment ha stor betydning. 

NLM har i mange år gitt støtte til 
flere prester som gjør tjeneste på 
øya Siberut, men har nå startet et 
enda større arbeid i dette om-
rådet. Bl.a. sendes det ut indo-
nesiske ungdommer for å drive 
disippeltrenings-arbeid.

Kallet til misjon og tjeneste i Guds 
rike er ikke forbeholdt noen få, 
nei, kallet er gitt til alle kristne.

«Din rikssak, Jesus, være skal                                                         
min største herlighet.                                                                                                      
Takk, at jeg også fikk ditt kall                                                        
og skal få være med!»

 Turid Rasmussen 



10

Fra menighetslivet
Denne høsten har alt vårt barne 
– og ungdomsarbeid (med unntak 
av konfirmantene) måtte følge 
smitteverns-anbefaling om å være 
maks 20 barn/unge samlet på faste 
aktiviteter. 

Vi startet i høst opp «Etter skoletid» for 5-7 
klassinger annenhver mandag, med mat, 

andakt, konkurranser og ulike aktiviteter. 
Vi rakk å ha 4 samlinger med en utrolig flott 
gjeng, før vi måtte ta en koronapause. 

Mandagsklubben har hatt 3 samlinger i høst. 
Klubben har vært delt i to for at flest mulig 
skal få være med. 1-2. klasse har vært samlet 
fra 17-18.15, og 3-4. klasse fra 18.15-19.30. Her 
har barna fått lære en helt ny mandagsklubb-
sang, hørt en andakt og kunnet velge mellom 
gøye aktiviteter som tråbiler, klatring, fotball 
i bingen og hobby. De frivillige skal ha en 
stor takk for å strekke seg langt for å kunne 
gi dette tilbudet til barna denne spesielle 
høsten. På mandagsklubben er det gøy, gøy!  
 Marie

Julia Oline Kvalbein-Olsen liker godt å kjøre tråbil på Man-
dagsklubben.

Hanna Kløvfjell Sørlie, Hannah Heggen Bø og Amalie Even-
sen bretter flott bokser sammen med Barne- og ungdomsar-
beider Hanne Omdal

Her testes bilbanen på Etter skoletid.

Her lages det fine lykter på Etter skoletid etter en andakt 
om Allehelgenssøndag.  På bildet: Hanna Kløvfjell Sørlie, 
Hannah Heggen Bø, Maren Fidje, Kristina Rasmussen,
Ida Alice Juvasstøl, Tuva B. Eikevoll og menighetspedagog 
Marie Kvalbein-Olsen.

Emmeline Omdal er klar for klatring på Mandagsklubben. 
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Fra menighetslivet

Allehelgenssøndag 1.11 var Froland kirke åpen på etter-
middagen. Et godt rom for en stille stund for å minnes sine 
kjære. Vakker musikk ble spilt og de som ønsket kunne 
tenne lys i globen. Gode, meningsfulle timer i ettertankens 
tid. Fra Blikjent-dagen for de nye konfirmantene.

50-års konfirmantjubilanter i Mykland
Fra v.: Torstein Øygarden, Gunhild Lauvrak og Magne 
Haugland.

Utdeling av kirkebok til førskolebarna i Mykland 25.10.
Fra v.: Mathias Vatne Pedersen, Helena Kile Gyenese, Nora 
Selås Bratteland og Olivia Skjegstad Mjåland.

Marie i full sving med babysangen.
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Kontaktpersoner på Menighetssenteret:

Leder: Rolv Helge Risholt   Tlf 48 08 14 80
Nestleder: Per Ove Solheim Tlf 90 83 94 70
Barne- og ungdomsansv: Ingunn Lyngroth   Tlf 90 85 91 00
Økonomiansvarlig: Frode Sørensen Tlf 90 88 81 71
Misjons- og diakoniansv: Ivar Salvesen Tlf 91 16 86 25
Frivillighetsansv: Rolf Thore Roppestad Tlf 97 55 92 45

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

HVA SKJER HVA SKJER (...og hva skjer ikke)(...og hva skjer ikke)
Vi har denne gangen drop-
pet kalenderoversikten HVA 
SKJER siden så mye av plan-
lagte aktiviteter har måttet 
utgå de siste månedene og det 
i det bladet går til trykking 
fortsatt er smittevernregler 
som begrenser hva som kan 
gjennomføres. I stedet kom-
mer her en kommentar til de 
ulike delene av arbeidet i Fro-
land Menighet.  Vi oppfordrer 
for øvrig til  å bruke  Froland 
Menighets hjemmeside. Der 
oppdateres kalenderen fort-
løpende med det som skjer og 
evt. må endres.

Menighetskontoret kom i 
sommer på plass i nye lokaler 

i gjennom en påbygging  av Froland 
Menighetssenter.
Staben har dermed fått bedre plass 
og kort vei til forberedelser av den 
delen av menighetsarbeid som 
foregår på senteret. Åpningstidene 
for kontoret  er uendret,  kl 10-15 
mandag til fredag.  
 
Tidsplanen for ferdigstilling av 
de nye lokalene holdt selv om det 
var lagt inn et betydelig innslag av 
dugnad i planene. Siden smittehen-
syn gjorde dugnad svært vanske-
lig, måtte byggekomiteen snu seg 
rundt og finne andre løsninger. 
Ekstra innleid hjelp på innredning 
samt uvurderlig innsats fra  ildsje-
lene Åvald Bakken og Kittel Løvdal 
gjorde at fristene for innflytting 
ble holdt. En alternativ «digital 
dugnad» i form av oppfordring til 

å være med å dekke de uforutsette 
kostnadene, gav nesten kr 200.000. 
Takk til alle som bidro!

Gudstjenester.
Pandemien har gitt store konse-
kvenser for bl.a gjennomføring 
av konfirmasjoner. De nasjonale 
innstrammingene  de siste ukene 
har forhåpentlig bidratt til at smit-
tesituasjonen fortsatt er under 
kontroll slik at  førjulstidas Guds-
tjenester for skoler og barnehager  
kan gjennomføres om enn noe 
redusert. Gudstjenesteliste for  jula 
og ut over på nyåret finner du på 
siste side.
Menighetssenteret hadde nettopp 
avholdt årsmøte da nedstengingen 
av Norge skjedde i mars. Det  nye 
styret fikk derfor en tøff start med 
å finne ut av hva som kunne gjøres 
som alternativ til det som var 
planlagt. Det meste av samlinger  i 
vårhalvåret måtte avlyses, men noe 
kom i gang igjen før sommeren og 

etter sommeren har de fleste av 
tiltakene for ulike aldersgrupper 
kommet i gang med tilpasninger til 
smittevernreglene.

Økonomien for senteret som i stor 
grad er basert på givertjeneste, 
men også på noen større arrange-
ment, har derfor også fått merke 
bortfall av inntekt. Høsten store 
basar lot seg ikke gjennomføre , 
men i skrivende stund er det for-
ventning til det alternative  digitale 
lotteriet  som ble lansert i  i starten 
av november.

Etter en prøveperiode i 2019 er 
organiseringen av virksomheten på 
senteret endret slik at styret som 
velges av medlemmene på årsmøtet 
nå koordinerer både selve driften 
av huset og den felles frivillige 
virksomheten. Huset eies formelt 
av Froland Menighet v. menighets-
rådet, men  rammene for bruken 
av huset legges av partene i samar-
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HVA SKJER HVA SKJER (...og hva skjer ikke)(...og hva skjer ikke)

beidsavtalen gjennom eierrådet. Fi-
guren viser hovedtrekkene i dette.

Søndagsmøtene for hele familien 
på senteret vil med de restriksjo-
nene som gjelder fortsatt være 
på formiddagstid når det ikke er 
gudstjeneste.  Siste søndagsmøte i 
høst ble sendt digitalt og lanserte 
det som nå er Froland Menighets 
misjonsprosjekt for de neste tre 
årene, støtte til Norsk Luthersk 
Misjonssambands arbeid på 
Mentawai-øyene utenfor kysten av 
Sumatra  i Indonesia.

Babysang startet opp igjen i høst 
med ny leder. Tidspunkt:  Onsdag 
formiddag kl 11 
Kontaktperson: Menighetspedagog 
Marie Kvalbein Olsen  
Tlf 993 82 792

Soul Children.
Koret øver nå oppdelt i to grup-
per som møter annenhver onsdag. 
Partallsuker for 1-4. klasse og odde-
tallsuker for 5. klasse og oppover.
Kontaktperson: Menighetspedagog 
Marie Kvalbein Olsen 
Tlf 993 82 792

Mandagsklubben.
For 1-4 klasse en mandag i måne-
den. Deles nå opp i to grupper 1-2 
kl 17 og 3-4 kl kl 18.15
Kontaktperson: Ingrid Bøylestad 
Landa Tlf 959 33 979

Uk junior
Tilbud for 5-7 klasse etter skoletid. 
Pga antallsbegrensing (20) er det 
påmelding til Ungdomsarbeider 
Hanne Omdal  
Tlf 478 74 288

UK – Unge Kristne
For alle fra 8.klasse. Møtes an-
nenhver onsdag kl 19. Se UK’s egen 
facebookside 

Familefredag og Språkkafe har 
ikke kunne ha virksomhet i høst. 
Starter opp igjen når situasjonen 
normaliseres.

Mandagsturene kom i gang igjen 
siste del av sesongen og vil starte 
opp til våren igjen.

Torsdagstreff startet i høst med 
uformelle samlinger en torsdag 
i måneden kl 12  beregnet på den 
som er hjemme på dagtid. 

Misjonsmøter
NMS og NLM står for disse på tors-
dagskvelder. Møtene kom i gang 
igjen i september. 
Kontakt NMS: Torbjørn Oveland  
Tlf  481 12 345,  Kontakt NLM: Turid 
Rasmussen tlf 908 25 932

Pusterommet. 
Musikk, skriftlesing og stillhet i 
kapellet på Mjølhusmoen første 
mandag i måneden kl 20 er startet 
opp igjen. Kontakt Else Marie Trel-
dal Tlf 489 94 436

Bønnemøter:
På senteret hver mandag kl 18.  
Kontakt Arnfinn Landsverk 
tlf 920 20 325
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Fra venstre: Katrina Flateland, Lars Morten Usterud, Håkon Mykland Haugås og Erlend Førsund 
Gjømle.

Konfirmanter i  
Mykland 2020

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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Prest som trives blant  
folk flest AV SALVE HAUGAAS

Øystein Vaaje er presten som 
kom til sine egne, og hans 
egne har tatt godt i mot ham. 
Frolendingene føler de kjen-
ner den folkelige kirkens 
mann, kateketen som tok 
presteutdanning på si og nå 
bærer tittelen sogneprest. 
Men kanskje kan vi grave 
fram noen ukjente sider ved 
56-åringen fra Kleivene? 

Visste dere at Øystein var en raba-
gast som gutt, en humørspreder 

på gymnaset (det har vi fra lektor 
Messel), at han er aktiv birøkter og 
har 17 års tjeneste for Normisjon på 
CV-en, blant annet som ungdoms-
arbeider og forkynner? «Ettåring» i 
skolelaget NKSS har han også vært.  
Det er 16 år siden han begynte som 
kateket i Froland, og som prest har 
han fått en stor heiagjeng av sine 
tidligere konfirmanter. Frolendin-
gene har satt pris på hans mange 
innhopp som «hjelpeprest» gjen-
nom disse årene, en erfaring som 
fikk ham til å gå løs på nye studier 
for å bli prest.  Tvilen rådet om han 
skulle søke jobb i heimbygda, «midt 
i kjensla», men han lot seg over-
bevise av mange oppfordringer og 
klare beskjeder om at han var sterkt 
ønsket som sogneprest.

Øystein Vaaje forteller at han vokste 
opp på et småbruk i Bjornesgrenda 
i Moland, like ved Frolands-grensa, 
sammen med fem søsken, mor og 
far, katter, hund og sauer.  Den jord-
nære oppveksten bidro muligens 
til at den unge mannen fikk som-
merjobb i hage-firmaet til Torgeir 
Oveland, men livsoppgaven ble å 
så og plante «Livets ord». Vår nye 
sogneprest har ikke høye tanker om 
sangstemmen sin, men deltagelse i 
miljøet i ungdomskoret Ekko i Mo-

land, fikk stor betydning. I et godt 
og naturlig ungdomsmiljø ble troen 
modnet og styrket. Kontakten var 
også nær til Unge Kristne i Froland, 
og her fant han sin kjære kone To-
runn (Øybekk). 

La oss konfirmere sognepresten 
med noen krevende spørsmål:
-I yngre år vanket du mye på be-
dehusene, nå er du prest for «hele 
folket». Er det stor forskjell?
-Både ja og nei. Budskapet er det 
samme. Men da jeg reiste til ulike 
bedehus levde jeg ikke like tett på 
folks hverdag, som jeg gjør i min egen 
bygd og menighet. En forskjell var 
også at nesten alle på bedehuset var 
bevisst sin kristne tro og bekjennelse. 
I en stor menighet som Froland tref-
fer jeg også de som bare er innom kir-
ken ved dåp, konfirmasjon, vigsel og 
gravferd. Da er jeg opptatt at de skal 
få presentert en tro som er jordnær, 
livsnær og himmelvendt.

-Som kateket har du vært ung-
domsprest, midt i blinken for en 
alvorlig «skøyer» som deg. Er det 
fint å møte konfirmantene igjen 
som voksne?
-Ja, det setter jeg veldig stor pris på. 
Det er et privilegium å ha fått ar-
beide i samme menighet i så mange 
år. Nå har jeg konfirmert noen av de 
første jeg døpte, jeg har døpt barn til 
tidligere konfirmanter, og i høst fikk 
jeg vie tidligere konfirmanter. Det er 
veldig gildt når «gamle» konfirman-
ter tar kontakt. Jeg husker de fleste 
ansiktene, selv om jeg ikke alltid 
kommer på navnet med en gang.  

-Når begynte det å gå opp for deg 
at du skulle bli prest «på dine 
gamle dager»?
-For 12-13 år siden ble jeg kastet 
inn i enkelte presteoppgaver som 
begravelser og kriseteam. Tilbake-
meldingene gjorde at jeg begynte å 

tenke tanken, men akkurat da hadde 
jeg ikke kapasitet til å mer studier. 
Etter hvert la ting seg til rette, og en 
samtale med biskopen inspirerte.

-Det er delte meninger i både i fol-
ket og i kirken om alt fra ekteskap 
og samliv til om vi skal slutte å 
pumpe opp olje. Fins det en opp-
skrift som kan forene troende på 
tvers av ulike meninger?
-Jeg tror ikke det finnes noen enkel 
oppskrift.  Klart det hadde vært 
ønskelig og lettere med en mer 
samlet kirke. Men slik er det ikke. 
For meg blir Bibelen normgivende. 
Det Bibelen sier noe konkret om bør 
vi kunne samles om, men så er det 
mange spørsmål der Bibelen ikke er 
tydelig. Da må vi bruke skjønn. Jeg er 
glad for at jeg har venner med ulike 
oppfatninger om viktige spørsmål. 
Det hjelper meg til å reflektere.  Det 
er fint hvis også Menighetsbladets 
lesere lar seg utfordre av Bibelen på 
ting de synes er vanskelig.  Det er lett 
å søke råd og støtte hos personer som 
man på forhånd er enige med, men 
av og til er det fint å bryne seg også 
på andres meninger og erfaringer. 
En god oppskrift er: Tal tydelig der 
skriften er tydelig, og bruk skjønn i 
saker der den ikke gir klare svar. Og 
når vi ser ulikt på ting, husk å bruke 
«innestemme». 

-Meningsmålinger forteller at 
under halvparten av befolkningen 
tror på kirkens budskap. Kan vi 
si at Norge er et kristent land – og 
Froland ei kristen bygd?
Først og fremst, det er mennesker og 
ikke land eller bygd som er kristne. 
Når det er sagt er jeg veldig takk-
nemlig for det sterke fotfestet vår 
kristne tro har hatt i landet vårt, og 
særlig i Froland. Men utviklingen 
bekymrer. Men det må ikke gjøre oss 
handlingslammet. Vi vet at det har 
snudd tidligere, og vi ber om at det 
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må komme tider igjen da mange men-
nesker søker Gud.  Hver generasjon 
trenger å få tak i evangeliet og verdi-
ene som springer ut fra det.  I mine 16 
år som konfirmantleder merker jeg 
at bibelkunnskapen har dalt.  Som 
kirke må vi satse enda mer på barn 
og unge, og tenke nytt om arbeidsfor-
mer. Selv om tidene endres, har vi i 
Froland fortsatt veldig god kontakt 
med skolene og barnehagene. De 
kristne høytidene markeres, og vi ser 
at ved viktige begivenheter, og i kri-
ser, spiller kirken fortsatt en sentral 
rolle. 

-Mange sier «Jeg har min barne-
tro». Er det nok?
-Det kommer an på hva du legger i 
ordet barnetro.  Der det er utrykk for 
tillitsfull tro uten noen gjerninger å 
vise til, er svaret ja. Jesus trekker jo 
barna frem som trosforbilder nett-
opp av den grunn.  Dersom vi bruker 
begrepet som et uttrykk for å holde 
Jesus på avstand er Bibelen mer 
alvorlig. Jeg har lyst til å si til skepti-
kerne: Hva er det som er så ille med 
Jesus, siden de ikke vil slippe han inn 
i livet? Ja, jeg hører fort noen røster 
om at det er et livsfornektende liv, 
men er det logisk? Hvis vi tror at Gud 
har skapt oss, at Jesus er glad i oss 
og villig til å frelse oss, er det ikke da 
ulogisk at han vil oss noe vondt?  Jeg 
vil gjerne stå for en glad og Jesus-
sentrert kristendom som har noe å gi 
til oss alle, også i år 2020.

-Hva bygger du din egen tro på?
-Det er mye jeg ikke forstår. Jeg 
har mange «hvorfor» også når det 
gjelder troen. Men det er  vanskeli-
gere å tenke at verden er blitt til ved 
en tilfeldighet, enn å tro at det er en 
skaper og en mening bak. For meg 
blir denne tanken Gud. Det andre jeg 
er overbevisst om, er at det har levd 
en person som het Jesus, han som 
virket i Palestina for drøye to tusen 
år siden. Det er veldig godt vitenska-
pelig dokumentert i Bibelen og også 
i andre historiske skrifter. Bevisene 
for at Jesus sto opp igjen etter sin 
død er også så sterke at jeg finner det 
svært troverdig.  Derfor stoler jeg på 
at Jesus er den han sa han var, Guds 
sønn, og da tror jeg på løftene om 
at Han vil være venn med meg og gi 
meg evig liv. jfr. Johannes 3,16 «Den 
lille bibel».  Når tvilen kommer så tar 
jeg denne tankerunden. 

-Presten forbindes gjerne med 
søndagens gudstjeneste, men gi oss 
et gløtt også inn i sogneprestens 
hverdager?
-Gudstjenestene er sentrale og krever 
forberedelse. I tillegg blir det mange 
samtaler av ulike karakter. Jeg snak-
ker med folk som skal døpe et barn, 
eller selv skal døpes, samtaler med 
folk som skal gifte seg, og ikke minst 
de som har mistet noen og skal ha 
begravelse. Ofte er det noen som bare 
vil ha en prat med en de vet har taus-
hetsplikt. Det kan også være men-
nesker som har behov for et besøk 
fordi de ikke kommer ut.  Ikke sjelden 
kommer det en telefon fra hjemmesy-
kepleien eller sykehjemmet om noen 
vil ha en prat. Og så er det fint å være 
med på samlinger for barn og unge. 
Ja, til og med Kompelaget kan en 
prest blir invitert til. Presten er ingen 
solospiller og noe tid går til planleg-
ging med frivillige og med staben 
på menighetskontoret. Jeg sitter i 
kriseteamet, ulike råd og utvalg. Det 
ligger også til prestens oppgave være 
den som må rykke ut å overbringe et 
dødsbudskap. Så selv om jeg prøver å 
planlegge dagene det dukker stadig 
opp ting. Det gjør hverdagene spen-
nende.

-Kan du røpe litt av tankene du 
gjør deg i en travel førjulstid.
-I år er det veldig spesielt. Tankene 
går mye rundt koronapandemien. 
Hva kan vi gjennomføre? Blir det 
skolegudstjenester, juleaftengudstje-
nester? Blir sykehjemmet og om-
sorgsboligene stengt? Hva med alle 
som er redde? 
Hva kan vi som kirke bety i denne 
tiden?  Julen er lysets høytid. Vi 
feirer at han som kalte seg Verdens 
Lys kom til jord. «Det sanne lys som 
lyser for hvert menneske, kom nå til 
jorden.» Joh.1,9. Så håper jeg at vi 
alle får tak i dette ekte lyset, som gir 
oss varme og tenner håp, og ikke lar 
oss blende av alle de mange kunstige, 
kalde lysene som prøver å fange vår 
oppmerksomhet.  De gir ikke varme 
og tenner ikke håp.

-Til slutt: Er det ennå en sjanse for 
at det blir rådyrsteik julaften? 
-Det kan godt hende at det henger 
et rådyr på låven før julaften, men 
menyen på julaften er av den mer 
tradisjonelle sorten. Og hvem kan 
spise rådyrstek på julaften etter å ha 
sett Bambi på isen i den tradisjonelle 
Disneytimen på formiddagen? Litt 
følelser har selv en jeger.

Øystein Vaaje er bygdas nye sogneprest, men han er slett ikke ny i Froland 
menighet. Det er nå 16 år siden Øystein ble ansatt som kateket. I det siste året 
har han studert på deltid og tatt såkalt «praktikum». Bildet er tatt på Menighets-
senteret.
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Vannrett:
8. Marsipan-ingrediens
10. Jødisk lærer, far
11. Alfabetnaboer 
12. Komiker
14. Rakels søster
17. Gå for … og kaldt vann
18. Er jula
23. Gaus, Roms og Brumund …
24. Tor Dagfinn Ruud
25. Islandsk skillemynt
26. «Glaneboks»
27. Dyreverden
29. Skratte
30. Hodesmykke
33. Kortspill
34. Hemingways fornavn
36. Barmhjertig, overbærende
37. Fransk guttenavn (betyr jul)
38. Sikker

39. Likevel (muntlig form)
41. Grunnkrets i Kvadraturen
42. Kunstharpiks (bl.a. maling-
type)
44. «Å» på dansk
45. Romersk keiser
47. «Juicy»
49. Med …. og lempe
51. Er Hidra
52. Rekke
53. Julefisk
56. Ikke julefisk
58. Abba
59. Lengdeenhet
60. 8520
61. Operasjon Dagsverk
62. Jentenavn (sjeldent)
63. Foreningen med de røde T-ene
65. Grønlands hovedstad
66. Kampsport

68. Ikke
69. Gammelt yrke
70. Tøyser

Loddrett:
1. Utroper/sendebud/mannsnavn
2. Kjærlighet
3. Primærfargene (forbokstavene)
4. Hilde Helene Iversen
5. Ikke på
6. Blomst
7. Svensk nyhetsbyrå
9. Den europeiske kringkasting-
sunion
13. Lakseelv i Agder
15. Førjulssamling
16. … Prøysen
19. Innmat (fisk)
20. Nedbør
21. Plassen etter komma

22. Regnbuehinne
26. F.eks. (nynorsk)
28. Hundesport
31. Gripe (baklengs)
32. Øy i Frøya kommune
35. Månefase
38. Sportsklubb
40. Skjebne (nynorsk)
43. Grunnstoff
46. Like
48. Ikke sist
50. Dessert
54. Norgesmesterskap
55. Romersk gud
57. Vokalene
58. Travbane
62. Forstavelse (tysk oppr.)
64. Sanggruppe
66. Ønsket svar ved frieri
67. Pronomen2
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Lett med tall?
1. Panteren. Ole pantet 90 flasker på Spawi 1000. Der kjøpte han ei snøskuffe som var nedsatt  
20 % fra 350 kr. Da slapp han unna med å betale eksakt en femtilapp. Hvor mange store flasker 
hadde Ole pantet?

2. På Finnmarksvidda møttes en same og en amerikaner. Begge hadde med seg termometer. 
Samens viste Celsius, men amerikanerens viste Fahrenheit. De sammenliknet, og termometrene 
viste samme gradtall. Hva var temperaturen på vidda den dagen?  
(F=1,8 C + 32)

3. Kirketjeneren hadde glemt å henge opp nummeret  til gudstjenestens siste salme. Den spontane 
og matte-glade presten kunne ikke dy seg. Han sa: «Siste salme er det tallet du får ved først å 
multiplisere antall disipler med antall brød i brødunderet. Legg så til antall fisk som ble den 
endelige fangsten Simon Peter trakk om bord iflg. Joh. 21.11. Klarer dere dette er dere verd en stor 
applaus!»  Hvilket salmenummer var det?

Geomoro:
Her finner du noen litt rare, korte setninger. Ett av ordene i hver setning er en 
hovedstad som bokstavene er blitt stokket om på. Du skal fram til landet som huser 
denne hovedstaden. Skriv ned forbokstaven til landet. Gjør du rett vil du ende  
opp med to relativt lokale stedsnavn!

Sted nummer 1: 
Gry ble henta på jobb. 
De kalte treet for Bulind.  
Band-Gunnar ville nå gå solo. 
Mandakut het Ninas katt. 
Per kjøpte en Samara av Leif. 
Han ble kalt for Sove-Raja! 
Du må vike for den doningen!

Sted nummer 2: 
Accar er vel ikke en blekksprut? 
Den nye bilen ble bulka. 
Rino hadde veldig god badepust. 
Violine øvet på harpa hver dag. 
«Inntall» og «uttall» stemte bra. 
Diamanten var høyt prisa. 
Alle så bort på Ranita. 
Alf var gira på å vinne. 
Det nye klesmerket heter Unisvil.

www.eikely.com

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

www.eikely. com
4827 Frolands Verk

Tlf 37 03 96 80

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Telefon hele døgnet

915 52 003

 ved Ingvar Tønnesen



20

Velkommen til Froland 
menighet Marie. AV ELSE MARIE TRELDAL

Marie Kvalbein-Olsen har allerede vært 
ansatt hos oss en liten stund og mange av 
oss har allerede rukket å hilse på henne. 
Marie er ei blid dame på 38 år som kommer 
fra Stokke i Vestfold. Her vokste hun opp 
sammen med 4 søsken i et godt hjem. Sang 
og musikk har alltid vært hennes interesse. 
Både korsang, solosang og korledelse har 
vært viktige aktiviteter i hennes oppvekst. 

Allerede i 2001 kom hun til Sørlandet for å gå et 
år på Bibelskolen i Grimstad på Dramalinja. 

 Året etter flyttet hun til Askim og jobbet som 
1.åring for Normisjon og Den norske kirke der. 
Dette året startet hun Norges 2. Soul children kor 
sammen med en annen 1. åring. 
 Hun likte seg så godt i Askim at hun ble værende 
enda ett år for å dirigere to kor, mens hun pendlet 
til Oslo for å studere på Menighetsfakultetet. 
 Marie er ei godt skolert dame. Hun tok bachelor 
i ungdom, kultur og tro på MF og har en master i 
diakoni. Hennes masteroppgave var om hvordan 
kirken møter tweens, og særlig de som vokser opp i 
hjem med brutte relasjoner. Tweens er barn fra 10 
-12 år. 
 Mens hun studerte jobbet hun for Acta i Normi-
sjon region øst. Der var det leirarbeid som var hen-
nes primæroppgave. 

Hva gjorde at du igjen fant veien til Sørlandet?
Mens jeg studerte på MF var jeg med i ei sang-
gruppe, og der sang Lars Christian også. Vi ble et 
par og gifta oss i 2007. Da han fikk sin turnusplass 
på sykehuset i Arendal gikk turen igjen sørover i 
2009. Jeg fikk jobb i Arendal frikirke som Barne -og 
ungdomsarbeider. Her trivdes jeg godt. Jeg fikk bl.a. 
starte opp Arendal Soul Children. 
 
Hvordan havnet dere i Froland?
I Frikirken fikk vi venner fra Froland og slik ble vi 
introdusert for Froland.  Så i 2014 kjøpte vi et hus på 
Blakstadheia og her bor jeg nå med mann og 4 døtre 
i alderen 2 – 11 år, 4 kaniner, 1 katt og fisk i akvariet 
og stortrives. Det er så mange flotte folk her, og vi er 
heldige med nabolaget vårt. Jentene har fått mange 
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venner og funnet sine plasser på ulike aktivi-
teter, også på Menighetssenteret. 

Hva gjorde at du søkte stillingen her i  
Froland menighet?
Frikirken og Froland begynte et samarbeid 
med Soul children korene.  Jeg fikk et godt 
samarbeid med Hanne Omdal. Da mine to 
minste barn var små, deltok vi på babysang 
på Menighetssenteret, og jeg hadde et veldig 
godt inntrykk av arbeidet og menigheten her. 
Etter 10 år i Frikirken var jeg klar for nye ut-
fordringer og da 60 % stilling som menighets-
pedagog ble utlyst så var jeg klar til å søke. 

Hva er dine oppgaver som  
menighetspedagog?
Jeg startet i jobben 1.august. Koronasitua-
sjonen har lagt noe begrensninger på hvor 
mange som kan samles, og det påvirker selv-
følgelig hvordan jeg kan gjøre jobben min. I 
kirken er vi vant til å ønske alle velkommen, 
så det å måtte sette begrensninger på antall 
er sårt. 
 Mine arbeidsoppgaver tar utgangspunkt 
i menighetens trosopplæringsplan. For 
de minste har jeg babysang, Jeg deler ut 
kirkebøker til ulike alderstrinn, dirigerer 
korene Soul Kids 1-4 klasse og Soul Children 
5 – 10 klasse, har andakter og musikk på 
«Mandagsklubben» (som nå er delt i to for 
å få plass til alle som vil komme), og har fått 
starte «Etter skoletid» for 5-7 klasse. I korene 
har jeg vært heldig å få med noen ungdommer som 
ledere, så det blir litt ledertrening også. Ellers er jeg 
med på UK. Hadde ting vært normalt skulle vi hatt 
«Lys våken» for 6. klassinger i høst. 

Hva er viktig for deg i denne jobben?
Jeg har et sterkt ønske om å skape rom hvor de unge 
kan ha en plass å dele sine tanker, utfordringer og 
gleder i livet, tanker om tro og tvil. Det har alltid 
vært viktig for meg at kirken må snakke «med» 
og ikke bare «til» folk.  Jeg håper barn og unge vil 
oppleve Menighetssentret som «deres treffsted», 
hvor de trives, og kan få øve og prøve seg på ulike 
oppgaver. Håpet er å lage trygge rom der de unge får 
blomstre, og der de kan få ta flere steg på sin egen 
trosreise. Jeg håper vi klarer å skape samlinger der 
vi kan formidle at det finnes håp i en verden der mye 
er vanskelig, og at alle mennesker er elsket og øn-
sket av Gud. Det er viktig for meg å møte mennesker 
der de er. De skal få kjenne at det er godt å tilhøre 
våre fellesskap selv om de ikke helt vet hva de tror 
på. Sånn sett er det viktig for meg at vi snakker et 
språk de forstår og ikke forventer at de vet menin-
gen bak mange kristne fraser. Det vi formidler må 
være relevant inn i livene deres.

Hvordan har din første tid i Froland vært?
Jeg kjenner meg kjempeheldig som har så mye 
direkte kontakt med barn og unge. Det gir meg mye 
glede. Dessverre har det vært mindre av det nå som 
koronabølge nr. 2 skyller over landet.  Jeg er glad i å 
formidle, bygge relasjoner og drive med sang og mu-
sikk – og det får jeg gjort mye i denne jobben. 
 Jeg er takknemlig for å få være med i en dyktig 
stab, det gir ekstra energi i en ellers tung koronatid. 
Jeg synes samarbeidet mellom menigheten og de uli-
ke organisasjonene er helt topp og unikt i Froland. 
Det er inspirerende å jobbe med engasjerte frivillige 
som gir det lille ekstra for å holde oppe et tilbud for 
barn og unge. 

Til slutt vil vi få ønske Marie velkommen til Froland 
menighet. Både stab og frivillige har allerede blitt 
litt kjent med deg. Et godt samarbeid er allerede er i 
gang og vi gleder oss til fortsettelsen.
 Vi ber om at du både blir velsignet og blir til velsig-
nelse i ditt arbeid for menigheten.

Hjertelig velkommen  
til Froland Menighet!

Fra babysangen.



22

Menighetsliv i koronatider.
Så, ble det atter en nedstengning av bygda 
vår. Det begynner å tære på noen og enhver. 
Vi legger planer, spør folk, vil komme i gang. 
Men gang på gang må vi avlyse og gjøre ting 
annerledes. Så langt har det fungert på et 
vis men det har et stusselig preg over seg.  Vi 
lengter alle tilbake da vi kunne oppleve et 
fullt menighetssenter og en full kirke. Men 
der er vi ikke enda. 

Nå er det noen uker med maks femti tilstede som 
gjelder. Dette er trist særlig i begravelser der vi 

har måttet avise folk på kirketrappen og hvor vi ikke 
får gitt de sørgende et håndtrykk og enda mindre 
en klem.  Det er trist. Verst er det likevel for de som 
ligger på det siste, er demente og kun får tilmålt tid 
til besøk på et besøksrom. Samtidig må vi minne 
hverandre om at det likevel er veldig mye bedre enn 
det var i vår, da ingen fikk besøke sine på sykehjem-
met eller i omsorgsboligene.

Personlig er jeg veldig glad for alt vi rakk å få gjort i 
«det åpne vinduet» i vår, sommer og tidlig høst. Vi 
har fått gjennomført alle konfirmasjonene, riktig-

nok med begrensinger, men med en følelse av det 
ble noen fine festgudstjenester. Vi har dratt i gang 
et nytt kull. Og jammen ble det ikke også tid til en 
ordinasjon på sommeren.

Vi var nå godt i gang og fikk noen storsamlinger med 
ca. 150 personer for felleskapet vårt. Men så ble det 
et økt smittetrykk med alle de konsekvenser det 
fører med seg. I en slik situasjon er det lett å bli frus-
trert og utålmodig.  Når kan vi komme i gang?

Dette er også tanken til alle mine kollegaer i prostiet 
og i bispedømmet. Det mest utfordrende er barne- 
og ungdomsarbeidet. Det går igjen hos alle de jeg 
snakker med. Det var også dette som mange trakk 
frem da vi hadde et møte med biskop og stiftsdirek-
tøren for en drøy måned siden. 

Her i Froland har ungdomsarbeidere som prøver å 
være kreative og ønsker å få til noe for barn og unge. 
MEN de skal balansere dette opp mot strenge smit-
tevernregler fra lokale myndigheter, råd fra kirke-
lig hold og nød etter og igjen være sammen med 
barn- og unge. De trenger mye forbønn og omsorg i ei 
frustrerende tid.  

Hva gjør vi helt konkret her i Froland nå. 
I skrivende stund (november) er alt uten gudstje-
nester, dåp og begravelser avlyst. Vi har planlagt 
gudstjenester med skoler og barnehager, men det er 
uvisst om disse lar seg gjennomføre.
   Vi har derfor gått i gang med planlegging av jule-
vandring i skogen og flere, mindre arrangement i ad-
ventstiden. Vi håper kunne møtes til gudstjenester i 
julen, men tar høyde for at også disse gjennomfører 
med et begrenset antall.
 Vi hadde også planlagt gudstjenester med utdeling 
av bøker til førskolebarna våre. Dette fikk vi gjen-
nomført i Mykland, mens nedstengning gjorde at vi 
i nedre delen av kommunen måtte levere bøkene i 
postkassene i stedet.  
 Vi planlegger å håper at vi kan gjennomføre tre til 
fire sangkvelder i adventstiden og at kirken eller me-
nighetssenteret er steder hvor en kan komme inn å 
sitte i stillhet og kanskje tenne et lys. Mange trenger 
det i disse dager.

Hanne og Marie pakker bøker til førskolebarna.
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Digitalt satsing.
Noe etterspør større digital satsing. Særlig blant 
barn og unge. Det som viser seg imidlertid at det 
er veldig krevende å lage et omfattende opplegg for 
ungdom. For eksempel viser det seg at veldig få ser 
på innslag over et minutt.  Likevel satser UK på en 
digital kompefest og små adventsinnslag for de unge.

Vi i Froland er imidlertid heldige som har ei lokala-
vis som satser digitalt og som ønsker å spille på lag 
med de lokale kreftene som er i bygda. Derfor vil det 
hver søndag kl. 18 bli sendt program med sanger og 
musikk som er spilt inn i kirkene våre.  Vi synger 
julen inn være et av de innslagene som blir sendt vi 
frolendingen den 13.desember. Vi vil også spille inn 
en julegudstjeneste som kan vises for alle de som 
ikke har anledning til å komme på gudstjenesten 
julaften.

Gudstjenester og dåp
Begrensinger på antall tilstedeværende ved guds-
tjenester har medført et behov for egne dåpssere-
monier. Det er trist at menigheten ikke får ta del i 
denne begivenheten, men likevel har det en positiv 
side. Barnet og dåpsfamilien kommer enda mer i 
sentrum. Det åpner også for en større fleksibilitet 
med hensyn til tid og sted. Vi har dåp etter gudstje-
nester, på ettermiddagstid i uken, vi har hatt det i 
kirke, menighetssenter og kapellet. Tilbakemeldin-
gen er at det oppleves mer personlig og nært. Denne 
fleksibiliteten er nok noe som vil videreføres også 
etter koronatiden. I urkirken var ikke dåpen knyttet 
opp som en del av gudstjenesten slik vi ser i dag. Så 
har dere et barn som skal døpes eller er der ikke selv 
døpt og vil døpes så ta kontakt for en samtale.

Bruk tiden godt.
Som dere skjønner. Vi har ikke glemt vårt kall eller 
tjeneste, men vi prøver å finne tjenlige veier i ei kre-
vende tid. 
For dere som har sagt dere villige til ta på dere et 
verv i menigheten enten det er i senterstyret eller i 
menighetsrådet. Bruk tiden godt. Det er ei frustre-
rende tid. Mye er satt på vent, men ventetiden kan 
brukes i bønn og bibellesning. Til å lese oppbyggelig 
litteratur oppdatere seg på annet stoff.  Samtaler og 
gåturer med enkeltpersoner, små grupper kan være 
gode ting å bruke tiden på. 

Leser vi vår bibel så skjer det så mye på få sider. Vi 

glemmer ofte tidsepokene. Israelsfolket gikk førti  
år i ørken. Vi leser om alle undrene på noen få sider, 
men de kunne være år mellom mange av de tingene 
vi leser om. Vet dere hvor lenge Paulus gikk i lære 
etter han møtte Jesus i et syn på vei til Damaskus og 
han startet tjenesten? Det ser ut som et par sider i 
bibelen, men det var kanskje tretten til femten år.

Hva vil jeg med dette? Kanskje vi kan bruke denne 
koronatiden til å istandsette oss og hverandre. Kan-
skje vi nå tvinges til å tenke nytt. Skal vi tilbake til et 
menighetsliv som teller suksess i antall mennesker 
og aktiviteter eller kan vi nå prioritere radikalt nytt.  
Jeg har ingen klare tanker pr. i dag, men jeg vil be om 
dette. Be om å se hva som er Guds vei for oss nå. Det 
kan hende det er som før, men det kan hende vi fin-
ner en annen vei som er spennende å gå.  

Imens må vi huske på hverandre. Heie hverandre 
frem og snakke om dette i stab, menighetsråd og 
menighetssenterstyret.  Så må vi i vår iver ikke gå 
fortere frem enn det vi har blitt enige om.             Det 
skaper frustrasjon og usikkerhet.  Jeg vet at dere 
som er i menighetsråd og styre for menighetssente-
ret og stab brenner etter å se at noe skjer. Den nøden 
er sunn dersom den blir kanalisert rett.  Vi må vokte 
oss for å legge våre egne savn på skuldrene til noen 
andre slik at det blir ett usunt forventningspress.

Kong David opplevde også tunge tider, men skriver 
en flott salme (salme 40) om at Gud svarte ham og 
gav ham ny start. Jeg tror også på en ny start for oss 
personlig og for menigheten. Fatt mot!

    2 Jeg ventet og håpet på Herren.
          Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.
 
     3 Han dro meg opp av fordervelsens grav,
          opp av den dype gjørmen.
          Han satte mine føtter på fjell
          og gjorde skrittene faste.
          
     4 Han la en ny sang i min munn,
          en lovsang til vår Gud.
          Mange skal se det og frykte
          og sette sin lit til Herren.

MVH
Øystein
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Gutten i røyken –  
og i lydboksen 
AV SALVE HAUGAAS

Tor Røisland fra Hurv er en 15-åring 
med mange jern i ilden.  Hjemme på 
Hurv liker han å smi, men han er også 
skauhogger og lydmann på Menighets-
senteret. 

Eldre folk kjenner ordtaket: «Den skal tid-
lig krøkes som god krok skal bli.» Slike 

gamle uttrykk er ikke så vanlig blant dagens 
unge, men for Tor passer uttrykket perfekt. 
Han smir til og med kroker og knagger.  Så 
her er det originale julegaver å få kjøpt.

Vedhogger og lydmann
I smia utfolder Tor seg så gnistene fyker. 
Praktisk arbeid har han drevet med lenge, 
mest hos tante og onkel Heddeland på 
Hurvenes-gården. Fritiden brukes også til 
vedhogst, den foregår på Mjåvatn sammen 
med bestekameraten Markus Gauslå, og 
salget går strykende. Også Markus er flink 
lydmann på Menighetssenteret, begge er 
kurset på Viken ved Gjøvik i kunsten å styre 
lyd. Disse kursene, som Menighetssenteret 
har sponset, har vært veldig spennende og 
gilde, forteller Tor.  Ikke minst har guttene 
lært mye av Eivind Grønlund, som har vært 
lydansvarlig på Menighetssenteret i 
mange år.
 -Som lydmann 
er det vel 
ikke lett å 
gjøre alle 
like fornøyde. 
Noen vil ha høy 
musikk og andre liker den mer 
dempet – og ikke alle hører like godt?
 -Det går som regel fint, og folk er hyggelige 
og greie. Men det er ikke det samme å styre 
lyden på et søndagsmøte som på en konsert.  
Det er lettest å ha med proffe musikere å 
gjøre. De vet akkurat hvordan de vil ha det. 

Praktiske gener
Den unge smeden fikk sansen for dette 

Tor har kort vei over tunet 
til smia, der liker han seg, 
og der skaffer han seg også 
inntekter med å lage kroker 
og knagger og andre smi-
jernsprodukter.
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håndverket da skolen 
hadde undervisning på 
Frolands Verk, i regi av 
«Den kulturelle skolesek-
ken». Senere har han tatt 
kurs på Holmen Gård i 
Gjerstad, og mye om smed-
kunsten er også fanget 
opp på nettet, Youtube. De 
praktiske genene kan Tor 
ha arvet fra begge sider av 
slekta. Far Aleksander er 
rørlegger og mor Åse Guri 
er møbelsnekker. Ja, kan-
skje unge Tor også har fått 
noen gener fra oldefar, den 
kjente skomaker og emis-
sær, Ånon Kleivane?

Aktiv i UK
Tor Røisland er en ung 
mann med positive hold-
ninger og bestemte me-
ninger. Han er med i styret 
i Unge Kristne (UK), og 
ellers er han innvalgt i Fro-
land Ungdomsråd og der opptatt av at frolandsun-
gdommene er forskjellige og må få liv til å være seg 
selv. Ikke minst er han tilhenger av en mer praktisk 
skole.  Det behovet har han selv kjent på.  Politikk og 
samfunn står høyt på interesselista.  –Å følge valget i 
USA har vært som en drøm, sier han. 
 Etter over to år i «lydboksen» bakerst salen, er 
Tor fortsatt like glad i jobben, eller hobbyen som 
han selv kaller den. Å mikse lyd er en kunst. Utrolig 
mange dingser skal styres, all verdens utstyr skal 

virke.  Han lover å være lydmann så lenge han bor 
i Froland. Etter hvert kommer tiden for mer skole, 
trolig blir det Bygland videregående – der man er 
gode på skog og natur, og så har den et kristent fun-
dament.
 Tor Røisland, tenåringen med overflod av arbeids-
lyst og interesser, smil og overskudd, stiller like 
gjerne opp på Menighetssenteret en søndag formid-
dag som på en konsert på fredagskvelden.  Mange 
«bøyer seg i hatten» for innsatsen hans. 

Lydmannen fra Hurv er stadig å finne «bak spakene» på Menighetssenteret, der han 
gjør en strålende innsats.

Ny  
kateket 
ansatt

Vi ønsker Torgeir Værnesbranden 
velkommen som ny kateket i  
Froland fra nyttår.

Han er 35 år og kommer fra Stjørdal.
Sammen med familien har han nylig flyttet 
til Grimstad.
Nærmere presentasjon av Torgeir kommer 
i neste blad.

Oppfordring 
Jeg vil oppfordre nye og gamle givere til 
å støtte opp om givertjenesten til barne- 
og ungdomsarbeid. Pr. i dag utgjør 
givertjenesten ca. 35% av kostnadene til 
dette arbeidet. 

Gå inn på www.frolandmenighet.no  
og les om givertjenesten hvordan en 
enkelt kan gi.

Sigbjørn Haslemo, menighetsrådsleder 
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SORGSTØTTEGRUPPER
Kirken har et tilbud om sorggrupper til etterlatte ved dødsfall. Her er alle velkommen 
til å melde seg på. Det er ingen krav til å være medlem av den norske kirke, eller 
være aktiv i noen menighet.

Sorg er en naturlig reaksjon på tap. Det kan gi uvante og 
sterke reaksjoner og tar ofte lengre tid enn du selv og 

omgivelsene tror. Det er ingen oppskrift på sorg, men sammen 
kan en hjelpe hverandre til å finne en vei videre. I en sorggruppe 
bestemmer du selv hva og hvor mye du ønsker å si. I gruppa 
forventer vi at alle viser respekt og varsomhet for hverandre.

Gruppene består av 6 – 8 personer og møtes 8 – 10 ganger.

Alle som deltar har taushetsplikt og tilbudet er gratis. Er dette 
noe for deg eller noen du kjenner  
så meld ifra til:

Else Marie Treldal tlf. 489 94 436  
epost: else.marie.treldal@agderkirken.no eller til  
Anita Våge tlf. 977 16 469  
epost: anita.vage@agderkirken.no   
(Diakon i Barbu)

Foran fra v.: Berit Landsverk, Daina L. Pedersen og Mona Håkedal.
Bak fra v.:  Einar Eskilt, Sigbjørn Haslemo og Oddvar Heddeland.

Menighetsrådet 2019 – 2023Menighetsrådet 2019 – 2023
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minneord

Sogneprest Olav Nicolaisen, som vir-
ket i Froland fra 1976 til 1990, døde  
14. august. Han ble 97 år gammel og 
var åndsfrisk helt til det siste. 

Selv om det var 30 år siden Gudrun 
og han flyttet for å nyte pensjonist-

tilværelsen i hjembyen Lillesand, hadde 
han fortsatt Froland og frolendinger på 
den lange og velbrukte bønnelista han 
etterlot seg. 

Hjertevarme og folkelighet preget Olav Nicolaisen, 
og hans kjære Gudrun var den støttende og gjestfrie 
prestekona som ga ham ekstra energi, krefter som 
trengtes som aleneprest i ei vidstrakt bygd. Presten 
var ventet til alt fra bygdefester og bedehuskvelder 
til husbesøk. Kanskje ikke så rart at han helst ville 
beholdt prestekontoret hjemme i prestegården, der 
Gudrun var hjertelig til stede med kaffekjelen. 

Da menighetsbladet intervjuet Olav Nicolaisen som 
92 åring, mintes han fortsatt det rådet han som ny 
prest i bygda fikk av Johan Strandli, som han møtte 
i Osedalen: -«Vær deg selv og vær en av oss». - ¬-Og 
det rådet forsøkte jeg å følge. 

Det ble også sagt at frolendingene kunne være litt 
tilbakeholdne og beskjedne, men det merket Gu-
drun og Olav etter hvert lite til, for de fikk enestå-
ende god kontakt med bygdefolket. 

At også Mykland skulle inngå i prestegjeldet kom 
som en overraskelse etter tilsettingen. Til da hadde 

Mykland hatt prest sammen med Vegusdal og Here-
foss. Det ble veldig travelt for den nye presten, men 
etter hvert fikk han kontorhjelp og etter ti år ble 
Terje Solheim tilsatt som kateket. Det ble til veldig 
god hjelp.

Erfaringene som Gudrun og Olav hadde fått som 
misjonærer i Kamerun, preget ham i prestetjenes-
ten. Han var misjonær i sitt hjerte, lavmælt og mild, 
men sterk i sin tro. Han brydde seg om hele men-
nesket og ønsket å dele det glade budskap med flest 
mulig. 

Etter oppholdet i Kamerun ble han prest i Selbu og 
senere Horten, før tjenesten ble avsluttet med 14 
travle og gode år i Froland.  Og så skulle det bli 30 
år som pensjonist hjemme i Lillesand, hjertelig til 
stede i foreninger og på eldresenteret – og aldri et 
nei når han ble spurt om å dele noen andaktsord. 
Slik sett var Olav Nicolaisen i Herrens tjeneste helt 
til det siste.
 Salve Haugaas

Sogneprest  
Olav Nicolaisen 
er død
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GRAVMONUMENTER  
«Bjørklund har tradisjoner i stein»

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

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

GRAVMONUMENTER
Topp kvalitet til rimelig pris - Kort leveringstid

Spesialister på omsliping, navntilførsel, samt restaurering

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

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

Åpningstider:
Mandag – fredag kl. 07.00 – 16.00
Ellers etter avtale kveld/helg.
Feriestengt uke 29 og 30.
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Froland kirke og  
Froland menighetssenter
24.desember:  
Julaften kl.14.30 og 16.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Påmelding. 

25.desember: 1.juledag kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 
Påmelding.

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

3.januar: Ingen gudstjeneste

10.januar: 2.søndag i 
åpenbaringstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste. 

17.januar:  
3.s. i åpenbaringstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Familiegudstjeneste. 

24.januar: 4.s. i 
åpenbaringstiden kl.11.00:  
Froland kirke: Gudstjeneste

31.januar:  
Såmannssøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte 

7.februar:  
Kristi Forklarelsesdag kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

14.februar:  
Fastelavnssøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Familiegudstjeneste 

17.februar: Askeonsdag kl.19.00:
Froland kirke: Kveldsgudstjeneste

21.februar:  
1.s. i fastetiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

28.februar:  
2.s. i fastetiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

7.mars: 3.s. i fastetiden:
Gudstjeneste ?

14.mars: 4.s. i fastetiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. 

21.mars:  
Maria budskapsdag kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte
 
28.mars: Palmesøndag kl.11.00:  
Menighetssenteret: Hel-
gudstjeneste. 

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

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

4.april: Påskedag kl.11.00:
Froland kirke: 
Høytidsgudstjeneste. 

11.april: 2.s. i påsketiden kl.11.00
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse

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

28.februar:  
2.s. i fastetiden kl.11.00:
Gudstjeneste. 

5.april: 2.påskedag kl.11.00:
Påskegudstjeneste. 


