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Fra kirkebøkene
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Froland kirke, ektevigde

29/6		 Eline Fredriksen og Tom Henning Linden
6/7		Ragnhild Margrethe Krogh og Jan Kåre
Treldal
13/7		Cathrine Bjelke og
13/7		Lena Frantsen og Tommy Brobakken
20/7		 Line Rønning Ulriksen og Jonas Olsen
31/8		 Maria Thorbjørnsen og Roger Nordheim

Rolf Martin Gryting Andersen
Olai Løvdal
Chrisander Knutsen
Jonas Risdal Larsen
Chrisander Christensen Urdal
Lotta Homstøl
Martine Osuldsen
Emil Vindholmen Danielsen
Liam Bredvold Andersen
Mali Olsen Thorsen
Leo Rasch Hansen Helgesen
Oline Tresnes
Nils Trygve Espeland
Vemund Birkedal
Vetle Blankenberg Jomås
Ingrid Olina Solheim
Mona Oline Solheim
Lykke Hagane Halleland
Noah Blankenberg
Vetle Jon Stødle
Anne Lise Baaseland Snøløs

Froland kirke, gravlagte
4/7		
17/7		
23/8		
30/8		
13/9 		
17/9		
18/9		
19/9		

Astri Dale, 94 år
Kåre Johnny Jørgensen, 74 år
Hans Kristen Daland, 65 år, Bisettelse
Gunnar Nordli, 81 år
Grete Thorbjørnsen, 67 år
Guro Røed, 97 år
Unni Ellefsen, 78 år
Anders Omdalsmoen, 84 år

MENIGHETSKONTORET
Åpningstid mandag – fredag 10 – 15
Besøksadresse:
Osedalstunet (over biblioteket)
Postadresse:
Frolandsveien 995 • 4820 Froland • Tlf. 372 35 520
E-post: karl.otto.braathen@agderkirken.no
Hjemmeside: www.frolandmenighet.no

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

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

2

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

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

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

Menighetspedagog
Barn og unge:
Kristin Hallandvik Svendsen
Mob. 482 16 162
E-post: Kristin.svendsen@
agderkirken.no

EN LEVENDE MENIGHET
Jeg er begeistret for Froland
menighet! Etter å ha fulgt den
i en del år som veileder i analyse-verktøyet Naturlig Menighetsutvikling (NaMU), og som
vanlig deltaker i mange år via
mitt hytteliv på Haugåsheia, er
det en ekstra glede å få være
vikarprest i menigheten i to og
en halv måned denne høsten.

J

eg er opptatt av temaet «En
levende menighet». I den boka i
Bibelen som har fått navnet «Apostlenes gjerninger» (Apgj) finner jeg
en beskrivelse av den første kristne
menigheten – urmenigheten i Jerusalem (se kapitel 2 vers 42-47). Det
må ha vært en skikkelig levende menighet! Utgangspunktet for denne
var den gruppe Jesus-tilhengere
som var samlet på «salen» i Jerusalem mellom Kristi himmelfartsdag
og pinse (Apgj 1,12-15) – omkring
120 mennesker. På pinsedagen
økte «medlemstallet» med 3000. 3
år senere kan tallet ha vokst til 10
000 – 12 000. Menigheten må ha satt
hovedstaden Jerusalem «på hodet»
og blitt et voldsomt samtaleemne i
byen og langt utover dens grenser!
Med bakgrunn i det som står skrevet om denne menigheten – pluss
noen egne og andres betraktninger
– deler jeg noen sider ved temaet:

«brenner» etter å presentere Jesus
for mennesker.
En levende menighet samler seg
om dåpen og nattverden. Mennesker døpes og «brødet brytes». Den
søker samfunn med Kristus i nattverdmåltidet (1 Kor 10,16). Den vet at
dette måltidet er en forsmak på «det
himmelske gjestebudet» da mennesker skal komme fra alle verdens
«hjørner» og sitte til bords sammen
(Luk 13,29).
2. EN LEVENDE MENIGHET LEVER
I BØNN
Til alle tider gjelder Jesu egne ord:
«Be, så skal dere få»! (Matt 7,7) I min
ungdom lærte jeg at bønnen er kristenlivets «åndedrett». Hvis bønnelivet dør ut, stanser livet. Der hvor det
pustes, er det liv. Der hvor det bes,
er det åndelig liv! En levende menighet erfarer at bønnens liv åpner de
store og uante mulighetene. For det
finnes ikke grenser for hva Gud kan
gjøre!
3. EN LEVENDE MENIGHET ER
VARM OG RAUS
Menigheten i Jerusalem hadde en
tiltrekkende indre kraft. Der var en
«ild» som varmet. Det kan ikke ha
vært vanskelig å komme inn i fellesskapet og bli inkludert. De første
kristne levde for å inkludere nye!
De «varme relasjonene» må ha vært
avgjørende.
Urmenigheten var preget av
raushet. De kristne delte av hva de
hadde og eide. Diakonien og kjærligheten ble lagt merke til i en grad
som gjorde menigheten «godt likt» i
byen.

1. EN LEVENDE MENIGHET
KOMMER SAMMEN OM ORD OG
SAKRAMENT
Et typisk kjennetegn på en levende
menighet er dette: Den kommer
sammen! (Jfr Paulus i 1 Kor 14,26).
Den møtes! Den samler seg om
4. EN MENIGHET SYNGER OG
Guds Ord! Den setter Jesu budskap
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 Av Tor Svein Langås
synger så mye som kristne mennesker! Det synges om navnet Jesus
over hele verden. Men dette er et
ømtålig område. Fordi vi har så ulike
meninger om hva vi «liker». Denne
spenningen må en levende menighet
leve med. For meg synes det viktig at
sangen og musikken blir mangfoldig
og preges av det som alle generasjoner foretrekker!
5. EN LEVENDE MENIGHET VIL
VÆRE MENIGHET FOR NYE
GENERASJONER
Mange kristne fellesskap og forsamlinger har visnet og dødd hen fordi
de ikke ville eller maktet å ta hensyn
til dette. Rekrutteringen forsvant.
Former og stil, sang og musikk,
forkynnelse og fellesskap bar i for
liten grad preg av å være til for alle
generasjoner. Dette er en konstant
utfordring for den menighet som vil
leve, inkludere og vokse!
«Om vi ikke gir plass til neste
generasjon, vil vi som kirke snart
tappes for krefter» (Øyvind Haraldseid)
«Hva er best; at mine barn og
barnebarn opplever at de går i min
menighet, eller at jeg går i det som
de opplever som sin menighet?» (Egil
Svartdahl)
«Unge må slippe til, men voksne må
ikke slippe tak» (Torbjørg Oline Nyli)
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Ett av mange barnekor
I

Froland har det vært mange barnekor gjennom
tidene. Dette bildet er tatt på bedehuset på Frolands Verk, trolig på slutten av 1970-tallet. Inger
Lunden slo an tonen på gitaren, og sangglade

Gilde minner

jenter hadde det gøy. Mange som nå nærmer seg
de 50, eller kanskje alt har passert det runde tall,
vil kjenner seg igjen. Og dere andre kan se om
dere drar kjensel på noen. (Foto: Salve Haugaas)

LIVSNÆRE GRUPPER
I

2011 startet Froland menighet
med noe vi kaller livsnære grupper. Dette er grupper som kommer
sammen regelmessig og prater om
livet, tvil og tro. For mange er disse
gruppene verdifulle. I et lite fortrolig fellesskap, med sterkt fokus på
taushetsplikt, våger de å snakke
om gode og vanskelige ting i livet.
Opplevelsen av å stå i et fellesskap
hvor alle kan kjenne seg likeverdige
er noe mange trekker frem som det
fineste.
Gruppene er ulike akkurat som vi
er ulike. Hver gruppe består av 5 -10
personer. Gruppene er åpne for nye
medlemmer hele tiden. Når gruppa
består av 10 personer, deles den
i to, celledelingsprinsippet. Slik
utvides gruppene og der er alltid
plass til en til. Uansett hva du tror
og tenker er det plass til deg!

Noen grupper har mest fokus
på tema rundt tro og tvil, mens
andre dveler mer med livets mange
fasetter. I dag har vi syv registrerte
grupper. fem damegrupper og to
mannfolkgrupper.
Vi ser for oss å starte ulike typer
grupper. Noen for ungdom, noen
mer basert rundt en felles aktivitet
som for eksempel trening eller jakt
og fiske, grupper som går på tvers
av generasjoner, grupper for par
eller grupper for de som er hjemme
på dagtid.
Nettopp i slike små fellesskap
skal du få lov å være deg selv, med
din tro og med din tvil eller mangel
på tro. Her er dine spørsmål og ditt
liv viktig.
Rammen for samlingene der vi
foruten å dele fra hverdagen også
har et ord, tema, en case vi snak-

ker om og litt bønn. Hvor vekten
legges er ulikt for gruppene. I slike
grupper er det store muligheter for
få venner som du blir glad i og som
bryr seg om deg!

Øystein

Noe for deg? Ta kontakt med kateket Øystein Vaaje 959 25 487 oystein.vaaje@agderkirken.no eller
Diakon Else Marie Treldal 489 94 436 else.marie.treldal@agderkirken.no
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Valgoppslutningen ved menighetsrådsvalget
var på 17 %. Det er en nedgang fra sist valg
for fire år siden som da var på 20 %.

Resultat fra Kirkevalget i Froland
Det nye menighetsrådet i Froland for 2019-2023:
Medlemmer:

1. Sigbjørn
Haslemo

2. Oddvar
Heddeland

Varamedlemmer:
1.Mona Håkedal
2.Inger Søisdal
3.Christine F. Gjømle
4.Maria Ringheim
5.Nadiia Magrytska

3. Einar Eskilt

4. Berit
Landsverk

5.Frøydis E.
Kile

6. Daina L.
Pedersen

Resultatet for Bispedømmerådsvalget i Froland:
Åpen Folkekirke: 215
Nominasjonskomiteen: 181
Bønnelista: 69
Blanke stemmer: 13
Valgoppslutningen til bispedømmerådsvalget var på 14 %.
Hvilke personer som kommer inn i bispedømmerådet var ikke klare når
bladet gikk i trykken.

Kirkevalget
Gunnar Gundersen gir sin
stemme på Frolands Verk
mens valgvaktene Arnfinn
Landsverk og Ruth Espeland
følger med.

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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UK turen
D

a var sommerturen for 2019 over. Turen var fra
11 juli - 15 juli., og var veldig fin! Vi var en god
gjeng på rundt 70 ungdommer som dro av sted og
fordelte oss i telt, lavvo og campingvogn. Været kunne
ikke vært bedre, det var til og med så fint at flere
ble solbrente! Vi spilte mye volleyball, både vanlig
spill og turnering. I tillegg ble det mye bading, både
i ferskvann og saltvann, siden det var så fint vær.
På fredagskveld hadde vi en fin kveldsavslutning
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med andakt og gitarspill med Magnus og Pål.
Høydepunktet på turen var definitivt UK-lekene.
Alle ble delt inn i lag, og skulle konkurrere i ulike
aktiviteter som svampekast, hesteskokasting og quiz
med vannstraff. Dette var noe litt utenom det vanlige,
og veldig gøy! Turen ble avsluttet med at ungdommene
fikk sitte på brygga siste kvelden og snakke sammen
og være våkne så lenge de ville.

Kristin



Fra menighetslivet
Familieturen

Familiecamp ble i år igjen arrangert fra 8.-11.juli Dvergsnestangen i Kristiansand. Det var
en kjempe fin tur for både store og små. Dagene ble startet med morgensamling og lek.Ellers ble dagene fylt med
krabbefiske, bading og strand kos. Vi hadde felles grilling hverdag og en kveld med kvelds samling hvor Per Ove delte
noen fine ord med oss. Små og store gleder seg til en ny høst på familie fredag og ønsker alle hjertelig velkommen dit.
Følg oss gjerne på facebook: Familiefredag.
Her er datoene for høsten: 13. september, 11.oktober, 15.november, 13.desember
Hanne

Sykkelturen

Fv: Marius Boye, Vemund Grønlund, Marius Myhren, Aslak
Dalsmo Berge, Jonathan Baarsen, Olav Landa, Tor Risholt og
Kristin H. Svendsen.

14 august var vi en gjeng som
dro på sykkeltur fra Nelaug til Froland. Det var en veldig
fin tur preget av godt humør og mye sol. Turen startet
med at vi tok toget til Nelaug. Underveis møtte vi på en
liten utfordring, for toget stoppet ikke på Bøylestad.
Likevel klarte alle å komme seg til Nelaug, og vi kunne
begynne å sykle. Første stopp var Flaten. Her tok vi
en god pause med litt mat og bading, før vi fortsatte
videre. Neste stopp ble Bøylestad, og her var det noen
som takket for seg og ikke ble videre. Resten av gjengen
fortsatte likevel og syklet siste del av turen, som var
gjennom Lyngroth. Alt i alt var det en veldig fin tur, med
fine opplevelser og veldig godt selskap. 
Kristin

Gudstjenesten i Mykland 25. august:

50-årskonfirmantene i Mykland. Fra venstre: Olav Lian
Bratteland, Arvid Gjømle, Gurine «Gulla» Mandelid ( f. Skjeggedal),
Ottar Gauslå, Signe Johanne Berge ( f. Risdal), Gerd Bøylestad ( f.
Homdal) og Oddvar Haugland.

Årets konfirmanter i Mykland. Fra venstre:
Erlend Førsund Gjømle, Lars Morten Usterud,
Håkon Mykland Haugås og Katrina Flateland.
MENIGHETSBLADET i Froland
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Presentasjonsgudstjenesten
for nye konfirmanter 1.sept.

Anders
Haugmoen
får sin Bibel.

Selma
Haugaas Alne
gledet forsamlingen med vakker
sang.

Oppstart av UK 31. august

Ida Svensen barberer en ballong som Oline Haugaas Alne
har i munnen. Heldigvis for Oline var Ida Stø på hånden,
men vi var mange som håpet på et smell. I midten Katrina
Flateland som også hjalp til med barberingen.
Vi er heldige som har gode musikere og sangere blant
oss. Pål Gundersen (ikke på bildet ) hadde fått med seg fv.
Stian Baardsen (bass) Tom Ivar Solberg (gitar) og Veronica
Andersen (sang og gitar).
Koselig sensommerstemning den siste augustkvelden.
Fv. Mathea Valderhaug Blindheim, Berit Rørheim Sørbo,
Hedda Fjærbu, Oline Haugaas Alne, Aurora Messel Kveim
og Ida Svensen.
8

Fra menighetslivet

Bli kjent-dag for
konfirmantene 31.august

Årets
konfirmantgjeng.

Glade gutter fv. Mads Solberg og Jonas
Jacobsen.

Aurora Messel Kveim (til høyre) gir en hjelpende
hånd til Thomas Nesland Kvam.

Fv. Tor Røisland, Knut Gjhømle Gauslå,
Erik Tønnessen, Pia Messel Breimyr og
Maren Haugaas Rønningen. I bakgrunnen
tidtaker Johanne Fjærbu.
MENIGHETSBLADET i Froland
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Velkommen Kristin
K

ristin Hallandvik Svendsen er straks 24 år og
kommer fra Grua i Hadeland. I oppveksten var hun
med i Acta sitt barne- og ungdomsarbeid. Hun sang
i kor i mange år, var med på leir i regi av både Norsk
misjonsselskaps ungdom og Skolelaget. Her fikk hun
også god lederopplæring og fikk etterhvert oppgaver
med mer og mer ansvar. Nyttige erfaringer som hun
kan ta med seg videre inn i arbeidet her i Froland.
Hva gjorde du før du kom til Froland?
Jeg gikk to år på bibelskolen i Grimstad. Første
året gikk jeg på «Vekst» linjen og andre året var det
TT linjen, som betyr «Til Tjeneste». Som en del av
undervisningen dette året var jeg ettåring i ACTA
Agder. Her fikk jeg enda mer erfaringer med barne- og
ungdomsarbeid.
Etter dette ble det bachelor i ungdom, kultur og
trosopplæring. Et 3 års studie på MF i Oslo som
var ferdig i juni 2019. Som en stor del av studiet
hadde jeg praksis i Skøyen menighet, og da var jeg
med ungdom og unge igjennom tweensklubb, Ten
Sing, konfirmantarbeid og lederkurs for fjorårets
konfirmanter. Trivdes veldig godt med å ha praksis i
Skøyen menighet. Ved siden av studiene jobbet jeg med
søndagsskolen i Bygdøy menighet.
Hvordan fant du på å søke stiling i Froland?
Jeg synes det så ut som en spennende jobb, med et bra
ungdomsmiljø. Jeg liker å prøve nye ting! Så her så jeg
en mulighet til å få jobbe videre med det jeg trives godt
med og har litt erfaring fra.
Jeg liker også veldig godt å bo landlig, med nærhet til
naturen og den roen jeg finner der.

Hanne, Karin og Kristin i godt samarbeid.
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Kjente du noe til Froland fra før?
Jeg har to venninner fra Froland som har snakket
godt om bygda. Jeg har og andre venninner som er fra
Grimstad- og Fevikområdet som også snakket godt om
Froland. De to årene i Grimstad gjorde at jeg ble så glad
i Sørlandet at jeg gjerne ville tilbake. Som ettåring var
jeg faktisk 2 ganger på leir på Eikely.
Hvilke drømmer har du for ungdomsarbeidet i
Froland?
Jeg ønsker å vise/lære ungdommen om livet sammen
med Jesus. Lære dem at Jesus går med oss i hverdagen
uansett hvordan dagen og situasjonen er. Jeg ønsker
også at Froland menighet kan være et sted der
ungdommene føler seg velkommen og ivaretatt.
Drømmen er at vi kan være et sted der alle kan være
seg selv.
Hva tenker du blir din viktigste rolle for at denne
drømmen skal bli realisert?
Være med å videreføre det gode arbeid som er her og
at menighetssenteret fortsatt kan være et sted hvor tro
kan få vokse. Et sted hvor tro, tvil og alle salgs spørsmål
er naturlig å snakke om. Jeg ønsker å være en trygg
voksen for barn og unge. Være med å skape trygge
og gode miljøer med sunn humor og mye moro. Jeg
ønsker og at barn og unge skal lære å bli glad i Jesus og
glad i Bibelen.
Jeg vet selv hvor stor betydning trygge, gode voksne
kan få for livet og troen videre.
Hva skal du begynne å jobbe med?
I samarbeid med Hanne Omdal og Øystein Vaaje blir

Høstmesse
19. oktober!
oppgavene lagt, men jeg starter opp i UK, UK junior,
Babysang og Soul Children.
Hvordan vil du beskrive deg selv?
Det er litt vanskelig, men jeg liker å være ute i naturen,
liker å være i aktivitet, har godt humør og er ikke redd
for å ta utfordringer. Jeg er glad i å synge, være med
venner og så liker jeg å holde på med håndarbeid.
Hvordan har den første måneden din I Froland
vært?
Den har vært spennende og utfordrende. Alt er nytt,
mennesker, steder, miljø og natur. Mye å sette seg inn i
og bli kjent med.
Jeg kjenner meg godt tatt imot i Froland. Føler meg
veldig velkommen både i menigheten, blant barn og
unge og på kontoret. Dette tror jeg kommer til å bli en
fin arbeidsplass.
Jeg gleder meg til alt det nye jeg skal og er ikke redd
for utfordringer. Jeg fått en sentral og fin plass å bo i
en leilighet i det gamle ungdomssenteret.
Jeg hører også om mye flott naturterreng. Jeg vil
gjerne bli kjent, så inviter meg gjerne med på tur!
Tilslutt vil vi få ønske Kristin lykke til sin tjeneste i
Froland.
Vi ber om at du både blir velsignet og blir til
velsignelse i ditt arbeid for menigheten.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen og håper du vil
finne deg godt til rette blant oss.

Else Marie

Høsten er på vei og vi skal selvsagt
også i år arrangere den populære
Høstmessen på Menighetssenteret. Så
ta gjerne turen og inviter med venner
og familie!
Program:
13.00: Åpner
14.00: Andakt: Fridunn Karsrud. Sang:
Soul Children
15.15: Slutt på salg av hovedlotteriet,
15.30: Trekning
16.00: Vel hjem
Marked med bakervarer, syltetøy og
mange fine gaver!
Mye gøy for barna!
Det blir salg av lapskaus, våruller, pølse,
kake og kaffe. Tombola og loddsalg.
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Hva skjer:

Faste ukentlige arrangement:
Bønnemøte: Mandager kl 18. Språkkafé: Tirsdager kl 18
Kor: Soul Kids (1-4 kl) onsdager kl 17.30. Soul Children (5-10 kl) kl 18.30.
Babysang: Torsdager kl 11.
OKTOBER:
Tors 3. kl 19.30 Misjonsmøte NMS
Søn 6 .kl 11 Gudstjeneste Froland
kirke
Man 7. kl 11 Seniortur Kniben rundt
(Kaldvell)
Man 7. kl 17.30 Mandagsklubben
Man 7. kl 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
Fre 11. kl 17 Familiefredag
Lør 12. kl 17 UK jr
Lør 12. kl 20 UK kveld
Søn 13. kl 11 Søndagsmøte/
søndagsskole
Søn 13 .kl 11 Prostigudstjeneste
Trefoldighetskirka
Man 14. kl 11 Seniortur Fjære kirke
og omr. rundt
Lør 19. kl.13 Basar/marked
Søn 20 .kl 11 Familiegudstjeneste
Man 21. kl 11 Seniortur Nævisdal
Fre 25. kl 20 UK/KRIK Natturnering
i Frolandshallen
Fre 25. kl.19 Lysbildeshow med
naturbilder

Søn 27. kl 17 Samling på Bibelens
grunn (NLM) Espen Ottosen,
Flekkerøyguttene

DESEMBER:
Søn 1. kl 11 Gudstjeneste Froland
kirke

Man 28. kl 11 Seniortur Soleglad

Man 2. kl 17.30 Mandagsklubben

NOVEMBER:
Søn 3. kl 11 Gudstjeneste Froland
kirke
Man 4. kl 17.30 Mandagsklubben
(Bulder lekeland)

Man 2. kl 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
Tors 5. kl 19.30 Adventsmøte NMS
Lør 7. kl 17 UK jr
Lør 7. kl 20 UK Juleavslutning

Man 4. kl 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell

Søn 8. kl 11 Søndagsskolemesse

Tors 7. kl 19.30 Misjonsmøte NMS

Fre 13. Julekonsert Mykland kirke

Lør 9. kl 17 UK jr

Fre 13. kl 17 Familiefredag

Lør 9. kl 20 UK Spøkelsestur

Søn 15. kl 16 Vi synger jula inn

Søn 10. kl 11 Søndagsskolemesse

Søn 22. kl 11 Gudstjeneste Froland
sykehjem

Tor 14. kl.19 Sang og bildekveld
Fre 15. kl 17 Familiefredag
Søn 17. kl 11 Gudstjeneste Froland
kirke
Tors 21. kl 19.30 Misjonsmøte NLM,
Knut Bjørn Skyttemyr, Maxising
Fre 22. kl 20 Uk Kompefest
Søn 24. kl 11 Søndagsmøte/
søndagsskole

Tors 12. kl 19 Adventsamling NLM

Julaften kl 14.30 og 16
Gudstjeneste Froland kirke
Julaften kl 15 Gudstjeneste Mykland
kyrkje
1. juledag kl 11 Gudstjeneste
Froland kirke
Tirs 31. kl 19 UK Nyttårsaften

Søn 27. Kl 11 Gudstjeneste Mykland

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

Frivillighetsansv: Rolf Thore Roppestad
Driftsansv: Øyvind Helsør
Vaktmester: Åvald Bakken
Vaskelagene: Øyvind Helsør
Seniordugnaden: Åvald Bakken
Utleie: Menighetsktr. Karl Otto Bråthen

Tlf 97 55 92 45
Tlf 94 50 45 07
Tlf 90 06 14 18
Tlf 94 50 45 07
Tlf 90 06 14 18
Tlf 37 23 55 20

UNGE KRISTNE

Treffsted for ungdom. Målet er at alle skal føle seg
velkomne, og at de skal få en sjanse til å møte og bli mer
kjent med Jesus! UK har opplegg mange lørdager, pluss
leirer. Noen lørdager er det også UK jr for 5-7 kl. Datoer:
se Hva skjer. For oppdateringer av programmet se UK
Froland på facebook

KRIK

Hovedaktivitet:
Treninger med
ballspill, stafetter,
lek og andakt for
ungdommer fra 8.
klasse og oppover i
Mjølhushallen.
Datoer se KRIK
Froland på FB.
Kontaktperson:
Jens Vegard Mykland
Tlf 481 70 764

MANDAGSKLUBBEN

For deg i 1. -4.
klasse, mandager
kl 17.30 -19.00.
Menighetssenteret.Datoer: se Hva
skjer.
Kontaktperson
Ingrid Bøylestad Landa
959 33 979

BABYSANG

Sangstund for
babyer og barn opp
til 4 år og mor/far/
foresatte.
På Menighetssenteret torsdager kl
11-13.
Følg med på
Facebook-gruppen
«Babysang i Froland».

FAMILIEFREDAG

Et tilbud for alle familier i alle varianter og former.
Samling ca en gang i måneden fredag ettermiddag kl
17. Først er det mat deretter kan du velge å synge i kor
eller være med på annen aktivitet. Til slutt er det kaffi
og kake.
Kontaktperson: Silje S. Olsbu Tlf 976 26 856

KOR GLA

Voksenkor åpent for alle- Øvelser mandager ca 2 ganger
i måneden fra 18.30 – 20. Kontaktperson: Solveig
Oveland. Tlf 918 73 542

SOUL CHILDREN

Froland Soul Kids - for deg
froland
som går i 1 - 4. klasse.
Øvinger på Menighetssenteret
hver onsdag kl 17.30-18.15.
Froland Soul Children - for
deg som går i 5. – 10. klasse.
Øvinger på Menighetssenteret hver onsdag kl 18.30 – 19.30.
Kontaktpersoner: Ingrid Smith Pedersen 936 76105
Kristin Ljosland 90 28 32 22

MISJONSMØTER/TORSDAGSMØTER:
Møter normalt 1. og 3. torsdag i
hver mnd. med fokus på misjon.
arr. Misjonsorganisasjonene
Kontaktpersoner:
Froland Misjonsssamband
Turid Rasmussen
tlf 908 25 932
Froland NMS:
Torbjørn Oveland Tlf 481 12 345
Froland Normisjon:
Arnfinn Landsverk Tlf 920 20 325

SENIORGRUPPA
Mandagsturer.
Kontaktperson:
Torjus Olsbu:
370 38 342

INTERNASJONAL KAFE

Arrangerer bl.a. kafekvelder med informasjon fra ulike land. Kontaktperson:
Arnfinn Landsverk. Tlf 920 20 325

SØNDAGSSKOLEN

På menighetssenteret når det er
søndagsskolemesse. For øvrig søndagsskoler på Hurv, Bøylestad og
Løvjomås.

SØNDAGSMØTENE

På menighetsenteret søndag formiddag når det ikke er
gudstjeneste. Kontaktperson Hermund Alne tlf 47 80 68 10

SØNDAGSSKOLEMESSE

Gudstjeneste på Menighetsenteret, ca en gang pr mnd.
Bibelundervisning for ulike aldersgrupper, bønnevandring og nattverd. Se Gudstjenestelisa

PUSTEROMMET

Kapellet på Mjølhusmoen første mandag hver måned
kl 20.00 Enkle samlinger med skriftlesning og stillhet

BØNNEMØTE Hver mandag kl 18. Kontaktperson:
Arnfinn Landsverk 920 20 325
SPRÅKKAFÉ Hver tirsdag kl. 18 – 19.30

Kontaktperson: Ardis Dalsmo tlf. 907 57 959
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Menighetskontoret flytter
til sommeren
Menighetssenteret har sammen med kommunen inngått en leieavtale hvor nye menighetskontorer skal være klar sommeren
2020.

V

i på menighetskontoret er svært fornøyd med den
nye avtalen. Det er greie lokaler her vi er nå som
vi har trivdes i, men behovet for mer kontorplass er
økende. Så da leieavtalen går ut neste år var det naturlig
å vurdere nye lokaliteter.
Mye av arbeidet vårt foregår på Menighetssenteret og
vi kan på en enda bedre måte serve senteret på dagtid
når vi flytter.
Dette betyr at det nå i høst vil bli satt i gang en ny
byggeprosess på senteret for nye kontorer.
Menighetssenteret utvides på kortenden ut mot
parkeringsplassen.
Vi takker kommunen for det gode samarbeidet og at
de har vært lydhør til våre ønsker og behov vedrørende
lokalitetene.

Karl Otto Bråthen

Den nye fasaden for utbygget.

Dagens bygg.

Velkommen til dåp
Har dere fått bestilt dåp?

Lysbildeshow på Menighetssenteret
Fredag 25.oktober kl. 19.00 blir det holdt et lysbildeshow med
flotte naturopplevelser på Froland Menighetssenter.
Naturfotografene Kåre Hansen, Dag Wennesland og Stig Repstad vil vise bilder
fra flere verdensdeler, Antarktis, Alaska, Afrika og flere steder på den nordlige halvkule.
Vi får også besøk av Kim Werner Isaksen med pianist May Linne Danielsen
som vil prege denne kvelden med nydelig sang og musikk.
Dette arrangementet er til inntekt for Kreftforeningen!
Alt som kommer inn går uavkortet til kreftforskning.
Vi venter det kommer mye folk, så vær tidlig ute for å sikre plass.
Dette blir en opplevelse som er verd å få med seg, samtidig så støttes en god sak.
Inngangsbilletten blir kr.150.- pr. person, maks kr.300.- pr. familie.
Kontant og Vipps betales ved inngangen.
Det er selvfølgelig også mulighet til å betale beløp over dette hvis det er
ønskelig å støtte Kreftforeningen med mer.
Kåre Hansen
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• Gi det beste til ditt barn.
• Guds velsignelse og trygghet over
livet.
Vi i Froland menighet står klare til å
døpe ditt barn.
Ta kontakt for å finne en passende dato.
Menighetskontoret tlf 37 23 55 20 eller:
www.frolandmenighet.no

Mange blir døpt i Froland
Det var mange smil og mye
glede i kirken 8. september,
da hele seks barn ble båret til
dåpen. Kirken var fullsatt av
festkledt familie og venner –
og en menighet som fryder seg
over at mange velger å døpe
barna.

P

resten, Tor Svein Langås, var
bokstavelig talt på heimebane, og han fikk dåpsfølgene
til å slappe av. Han merket seg
forresten at ingen av de nye
medlemmene av Froland menighet gråt en eneste tåre under
den store begivenheten. Nå bør
det her legges til at det er helt
greit med barnegråt under en
dåpsgudstjeneste.
Den lange dåpsprosesjonen som
beveget seg oppover midtgangen, var et flott syn. Rekkefølgen
var satt opp etter fødselsdato.
Tvillingene, Mona Olivie og Ingrid Olina, ble båret først i opptoget, med søstrene sine, Sanne
Andina og Lilliana, foran seg.
Dåpsbarna kom fra ulike deler
av bygda. Tvillingene Solheim
har sitt hjem i Ovelandsheia.
Anne Lise Baaseland Snøløs bor
på Tveiten-gården, som ligger nesten på Øynaheia. Vetle
John Stødle er fra Kolbonnen i
Ovelandsheia. Noah Blanken-

Dåpsprosesjonen gjør seg klar i våpenhuset, mens kirkevert Målfrid
og prest Tor Svein organiserer.
berg har sitt hjem i Hislihagen
på Frolands Verk, og Lykke Hagene Halleland bor på Røyrmyr,
Bliksåsen.
Et av høydepunktene under
dåpsgudstjenesten var da

Slaattene
Begravelsesbyrå a.s
Etablert 1927

Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65

6-åringen Sanne Andina Olsen
Solheim sang solo med stø og
klokkeklar stemme, akkompagnert av organist Ingrid ved
pianoet.

Salve Haugaas

www.frolandmenighet.no

Døgnvakt

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

Froland kirke og
Froland menighetssenter
29.september: 15.s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsmøte
6.oktober: 17.s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd.
13.oktober: 18.s. i
treenighetstiden:
Menighetssenteret:
Søndagsmøte kl.11.00
Trefoldighetskirken:
Prostigudstjeneste kl.11.00
20.oktober: 19.s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret:
Gudstjeneste. Utdeling av
4-årsboka.

27.oktober: Bots og bønnedag
kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsmøte

1.desember: 1.s. i advent
kl.11.00:
Froland kirke: Lys Våkengudstjeneste.

3.november: Allehelgensdag
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd.

8.desember: 2.s. i advent kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsskolemesse.
Undervisning. Bønnevandring.
Nattverd.

10.november: 22.s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsskolemesse.
Undervisning. Bønnevandring.
Nattverd.
17.november: 22.s. i
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste.
Dåp. Nattverd.
24.november kl.11.00:
Menighetssenteret:
Søndagsmøte

15.desember: 2.s. i advent kl.16:
Menighetssenteret: Vi synger
jula inn
22.desember: 3.s. i advent kl.11:
Sykehjemmet: Gudstjeneste

Mykland kyrkje

27.oktober: Bots og bønnedag
kl.11.00
Gudstjeneste. Utdeling til 3, 4 og
5-åringene

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Telefon hele døgnet

915 52 003
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