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 26/6  Rebecka Lauvrak Løvjomås og Martin 
Fredriksen

 26/6 Ting Lin og Stian Bergersen Søisdal
 31/7 Ragnhild Fjærbu Bråten og Sindre Solheim
 31/7 Kamilla Aal Vesterdal og Daniel Sundseth
 21/8 Karina Dahlberg og Filip André Nygård

Fra kirkebøkene

 25/4 Oskar Holm Samuelsen
 2/5 Emil Kopperud Hansen
 2/5 Tellef Ljosland Bøylestad
 2/5 Eskil Grønlund
 2/5 Vemund Grønlund
 2/5 Johan Rønning Olsen
 23/5 Linus Homstøl
 30/5 Ella Nordbø, Fjære kirke
 30/5 Lavrans Emil Hansen
 6/6 Olav Hovatn
 13/6 Elias Vedvik Johansen
 4/7 Håvard Prestegård Nielsen, Sokndal kirke
 11/7 Aksel Tingstveit Hovatn
 30/7 Hennie Askildsen
 1/8 Ole Magnus Sandland Hovdekleiv
 15/8 Thor Hodne Høimoen
 15/8 Mio Nesodden Løvåsen
 15/8 Vetle Martinsen
 15/8 Maiken Vik Gauslå
 15/8 Trygve Ravnåsen
 25/8 Amalie Andersen Rasmussen
 25/8 Mia Andersen Rasmussen
 5/9 Tuva Flydal Hoveland, Fjære kirke
 12/9 Tor Elias Holdhus Mehammer, Os kirke
 15/9 Ayla Adriana Grønneberg
 19/9 Sebastian Nilsen Danielsen

Froland kirke, døpte

Froland kirke, ektevigde

Froland kirke, gravlagte

 30/4 Anita Solveig Wiesener, 60 år, Bisettelse
 28/5 Steinar Finsådal, 69 år, Bisettelse
 2/6 Harald Gundersen, 77 år
 4/6 Dagny Anette Strandli, 92 år
 11/6 Gudrun Tonette Sparsås, 93 år
 18/6 Gudrun Amalie Eriksen, 90 år
 22/6 Arvid Skutlaberg, 72 år
 24/6 Astri Irene Gulbrandsen, 55 år
 6/7 Signe Løvland, 97 år, Bisettelse
 7/7 Åmund Kittelsen, 93 år
 13/7 Venke Snøløs, 68 år
 14/7 Torunn Lauvrak, 69 år
 6/8 Øyvind Hole, 80 år, Bisettelse
 9/8 Anne Breimyr, 51 år
 20/8 Gunnar Lyngroth, 92 år
 26/8 Grete Haukefær Paulsen, 56 år
 1/9 Odd Edvin Vatne, 89 år
 9/9 Arna Synnøve Bjørkli, 86 år
 10/9 Bjørg Josvanger, 83 år
 22/9 Ellen Svantesen, 72 år
 22/9  Turid Elly Jakobsen Sangvik, 78 år, 

Misjonskirka

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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Hei igjen alle sammen. Nå er vi inne i en periode der vi prøver å 
planlegge høst- og vårsemesteret igjen. Nå begynner vi vel å tro at 

aktiviteten kan normalisere seg? I samarbeid med senterstyret og stab, 
har vi laget noen grupper som skal se på aktiviteten vår. Sentralt er ar-
beid for barn/ungdom, tema i forkynnelsen og sang/musikk. Jeg gleder 
meg til å se resultatet av dette arbeidet.
 I den forbindelse er hver enkelt av oss viktige personer.  
DU er viktig! Vi har savna det å komme sammen som før, og  
mange har savna nettopp deg! Det lille smilet, og det lille nikket  
som gjør at du er sett og lagt merke til. Nettopp DU betyr noe for  
noen. Ikke la stolen din stå tom. Noen har bruk for nettopp deg.  
Vær med å bygge fellesskapet.
 Til slutt vil jeg minne om Jesu ord til  
den blinde mannen: «hva vil du jeg skal  
gjøre for deg?» ( Lukas 18.35) 

Sigbjørn Haslemo

DU er viktig

LEDER 
 Sigbjørn Haslemo

Menighetsrådsleder

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

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

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

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

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

Kateket:
Torgeir Værnesbranden
Mob. 996 09944
E-post:  
torgeir.vaernesbranden@
agderkirken.no
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Jeg håpet i fjor og jeg håper og 
tror det skjer nå i høst. Hva da? 
At vi kommer tilbake til en situa-
sjon omtrent som før koronapan-
demien rammet oss. En tid der 
vi slipper å avvise noen i kirken 
og på menighetssenteret fordi vi 
har begrenset antall. En tid der 
vi slipper å tenke på meteren og 
kohorter. Vi er på vei. Nå får vi lov 
til å besøke våre syke og gamle.    
Det var tungt den tiden vi ikke 
kunne det.

Blir alt som før? Og vil vi det? 
De fleste mennesker er sosiale 
og har savnet å være sammen i 
hjemmene og i sosiale sammen-
henger i bygda. Noen har savnet 
det å gi hverandre en klem, særlig 
i sorgens stund. Ja, nettopp i slike 
stunder er det godt å komme 
nær, men ellers også.  For noen 
har det vært en befrielse at vi må 
ha litt avstand. Folk har ikke lov 
til å komme meg fysisk nær. For 
dem har det vært godt med noen 
tydelige grenser. Det er ikke alle 
som liker å bli fysisk berørt. Da 
kjennes det trygt å kunne komme 
i en sosial setting uten at noen 
tråkker over ens intimsoner.

Vi skulle gjerne vært korona-
pandemien foruten. Mange har 
hatt det svært tøft og jeg snakker 
ikke lettvint om dette. Samtidig 
kan den ha hjulpet oss til en ting: 
stoppe opp og tenke. Det er et 
tankekors at noen travle familier 
synes det var litt godt å senke 
tempoet og gjøre noe sammen 
som familie. Et spørsmål jeg har 
stilt meg selv, og som jeg også 
har utfordret menighetsrådet 
til å tenke på er: Må vi tilbake til 
samme «kjøret» med like mye 
aktivitet som før? Det er flott med 
mange tilbud, men er en vellykket 
menighet ensbetydende med en 
full aktivitetsplan? Jeg har ikke 
svar, men jeg vil grunne på det. 

Forventning eller ork?
Jeg håper og tror at gjenåpningen 
av samfunnet er nært foreståen-
de. Hva tenker jeg om det? Er det 
glede og forventning over endelig 
å kunne samles igjen som domi-
nerer, eller er det forbundet med 
litt ork? «Nå må jeg i kirken eller 
på Menighetssenteret igjen.» 
Selv er jeg fylt med forventning, 
fordi jeg vet vi har så mange gode 
ressurser. I staben har vi fått inn 
Marie og Torgeir som er nye dyk-
tige medarbeidere. Ellers så er vi i 
Froland menighet i den lykkelige 
situasjon at vi har veldig mange 
ressurser blant våre medlemmer. 
Vi hadde nettopp et drøftingsmø-
te med styret for menighetssente-
ret, stab og menighetsråd og her 
kom det frem mange spennende 
tanker som det jobbes videre 
med. En annen spennende ting er 
at det har flyttet nye mennesker 
til kommunen og som har begynt 
å gå i menigheten. Folk jeg ikke 
har blitt kjent med, men som vi 
nå kan møte. 

Våger vi nye bekjentskap?
Hvorfor skal jeg «gidde» å bli 
kjent med nye mennesker? Jeg 
har det jo greit med gjengen min. 
Tja? Det er ikke alle som klarer å 
håndtere en haug med nære ven-
ner. Men kan det være forskjell 
på nære venner og mer perifere 
venner? Selv har jeg stor glede av 
være med ulike folk og bli kjent 
med nye selv om jeg har min nær-
meste krets som jeg er mest for-
trolig med. Det er ikke alle det er 
naturlig å be hjem, men kanskje 
finner en kjemi med noen.  Jeg 

oppfordrer dere til å lese stykket 
om Eli Josefine og Else som ble 
venner på tvers av generasjons-
kløften. Det kan være berikende å 
få nye perspektiver.
 For en menighet er det avgjø-
rende at vi våger se hverandre. 
Våger å ta kontakt med nye. Det 
er lite hjelp i de rette meningene 
og de rette svarene dersom vi ikke 
ser vår neste. Diakoni er et ord 
som handler om å vise barmhjer-
tighet, omsorg i ord og ikke minst 
handling. 

De gamle som forbilder.
Vi har startet med noe vi kaller 
kirkelunsj. Les også mer om det 
i bladet. Dette har det vært gildt 
å være med på. En av de tingene 
som kommer frem er at de fortel-
ler om at de har fått nye venner i 
livets høst. Venninner og venner 
de kan være fortrolige med. Er 
det ikke flott!
Kanskje blir høsten starten på et 
nytt vennskap?

PRESTENS SIDE 
 Av Øystein Vaaje

Tilbake til normalen
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Rolv Helge Risholt fotografert i et miljø han trives i, blant fornøyde unger, foreldre og besteforeldre på Froland Menighets-
senter.

Rolv Helge Risholt tar 
mer enn gjerne både en 
og flere utfordringer. 
Jordnær frolending med 
95 fallskjermhopp bak 
seg, leder både på jobb og 
i fritiden. Nylig fullførte 
«kraftkaren» et vindmølle-
prosjekt på Vestlandet, 
men heretter skal han 
konsentrere seg om lys og 
ledninger i veitunneler. 
 

Jordnær kraftkar på 
Menighetssenteret AV SALVE HAUGAAS

NOEN FAKTA:
• Rolv Helge Risholt (50)

•  Leder for styret for Froland Menighetssenter

•  Familie: Gift med Hilde, barn Olav (18) og Åste (13)

•  Oppvekst: Ved Flatenfoss og på Bøylefoss

•  Bransje/jobb: Kraftlinjebygging.Nå prosjektleder for Otera, 
strøm/sikkerhet i veitunneler.

•  Fritid: Familien, menighetssenteret, skiskyttergruppa,  
synger (gjerne i Harmony). >>
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Det måtte bli noe med kraft 
for Rolv Helge, som vokste 

opp ved Flatenfoss og Bøylefoss, 
mens pappa  Tor jobbet i Fosse-
kompaniet. Gjennom årene er det 
blitt ulike lederjobber i selskapet 
utgått fra Agder Energi, blant 
annet bygging av 10 mil kraftlinje 
over Finnmarksvidda mellom 
Alta-dammen og Kautokeino. I 
disse dager har Rolv Helge skiftet 
arbeidsgiver og fått kontor på 
Blakstadheia. Men det blir ikke 
mye kontorsitting, «Otera Traf-
tec» har fokus på installasjoner i 
trafikksikre veitunneler.

Leder senterstyret
Rolv Helge får også tid, eller tar 
seg tid, til å være styreleder for 
Menighetssenteret. Han liker 
oppgaven, selv om coronatiden 
har medført en del klabb og babb 
og avlysninger. Men nå er sjefen 
optimist og gjengen hans full av 
energi og stå-på-vilje.
 -Hva fikk deg, travle mann, til å 
ta jobben som leder for sentersty-
ret?
 -Jeg følte for å bidra. Og så vis-
ste jeg hvilke fantastiske folk som 
er med i teamet. Vi jobber godt 
sammen, alle gjør en flott innsats 
– uten at jeg behøver å mase. 
 Styret har et felles mål. Rolv 
Helge formulerer det folkelig og 
enkelt:
- Ungene skal trives så godt på 
Menighetssenteret at de trekker 
foreldrene med seg. 
 Vi satser på å gi et sammen-
hengende tilbud fra babysang til 
Unge Kristne - og de godt voksne. 
Og så har vi tro på å dele på opp-
gavene. Det er viktig at ingen skal 
slite seg ut og gå trøtte.

Kirken og frivilligheten
Rolv Helge snakker gjerne om 
det gode samspillet mellom alle 
ansatte i Froland Menighet -  Sta-
ben», og «de frivillige» på Froland 
Menighetssenter. 
 -Det er viktig at alle drar i sam-
me retning. Nylig hadde vi et sam-
ordningsmøte for Senterstyret, 
menighetens stab og menighets-
rådet. Her var vi enige om å satse 
på barne- og ungdomsarbeid, 
sang og musikk, likeså samarbeid 
over generasjonsgrensene, samt 
at vi kan bli flinkere på annonse-
ring og markedsføring. Det ble 
satt ned grupper som skal jobbe 
videre med disse spørsmålene.

Travel familie
Risholt-familien trives med å ha 
det travelt. Hilde har lederjobb i 
«If Forsikring», og sønnen Olav 
satser for fullt på skiskyting. Han 
går 3. året på skiskytterlinja til 
Norges Toppidrettsgymnas på 
Lillehammer. Lillesøster Åste er 
ivrig turner, som skal kjøres på 
trening og aktiviteter de fleste av 
ukens kvelder.
 - Vi er nok involvert i litt for 
mange ting, og vi snakker om at 
vi må roe oss litt. Men det er også 
nokså sant at en får tid til det 
en vil. Vi vil gjerne ha mer tid til 
sosial kontakt, både Hilde og jeg 
trives sammen med mennesker, 
fra ulike miljøer.

Kraft og nettverk
- Du har lang erfaring med el-
kraft, hva er likheten mellom å 
bygge elektrisk nett og kristent 
nettverk?
 - Det har jeg sannelig ikke tenkt 
på, der setter du meg fast, hum-

rer Rolv Helge. Han sitter med en 
kaffekopp i kveldssola på terras-
sen, høyt over Messel og Nidelva, 
akkurat nå alene hjemme. Hus 
og tomt forteller om en praktisk 
mann som liker å jobbe med stein 
og murer.
 -Jeg føler meg jo ikke så veldig 
åndelig, jeg er ikke den som er 
flinkest til å holde andakter, for 
å si det slik. Når du spør om dette 
med kraft og nettverk, så er det 
viktig for oss som kaller oss krist-
ne å blande oss med folk flest, 
sier Rolv Helge som gjerne vil 
representere jordnær hverdags-
kristendom. Troen på Jesus som 
frelser og venn skal ikke begren-
ses til kirke og bedehus.
 - De som er med på menighets-
senteret må også ha tid til å delta i 
aktiviteter ellers i bygda. For min 
del var jeg fotballtrener i 7 år, før 
jeg fulgte med sønnen Olav inn i 
skiskyttermiljøet.

Skiskytter-sønnen
Skiskyting, ja. 18-åringen Olav 
viste på sommerens «Blink-fes-
tival» at han kan hevde seg blant 
juniorene i landet, selv om han er 
opptil tre år ynge enn de eldste i 
klassen?
 -Ja, det blir spennende tider 
framover, og nå er det rulleski-
NM på Lillehammer. Det gleder 
vi oss til, og skiskyttermiljøet i 
Froland er det fantastisk gildt å 
være med i.
   - Du har selv likt å trene - og 
slite deg skikkelig ut. Hvor mange 
ganger har du gått 7-mila i Mar-
cialonga, der det er så bratt på 
slutten?
   -Fem ganger.
   Vi må legge til at Rolv Helge gikk 

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Telefon hele døgnet

915 52 003
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ganske fort, han ble ca. num-
mer 400 av 7000 deltagere.

Kirken og Senteret
-Tilbake til Froland og me-
nighetslivet. Hvordan er det 
å samordne gudstjenesteliv i 
den 303 år gamle kirken med 
virksomheten på Menighets-
senteret? 
   - Både Kirken og Menighets-
senteret er viktige, de utfyller 
hverandre, men det er tydelig 
at barnefamiliene og de yngre 
finner seg best til rette på Me-
nighetssenteret. Senteret vil 
bli viktigere og viktigere, men 
den gamle kirkebygningen vil 
ha stadig ha sin funksjon. 

Harmony-sanger
Til slutt, du liker å synge – og 
har til og med vært på turne 
i USA, sammen med Terje 
Solheim og «Harmony». 
Hvordan går det med sang-
karrieren?
   -Ja, det er gildt å synge, 
særlig sammen med Terje og 
gjengen. Vi har ikke lagt opp, 
men vi har sluttet å øve – det 
er ikke så lett å få tid til alt en 
har lyst til.
   - Sang og musikk er viktig. 
Nå skal vi rigge til et godt 
musikkrom i etasjen over 
menighetskontorene. Vi 
håper at mange unge, og ikke 
minst flere gutter, vil lære å 
spille, sier Rolv Helge entu-
siastisk, samtidig som han 
lover et godt og variert tilbud  
- og fint åndelig felleskap - på 
Menighetssenteret, til alle al-
dersgrupper, i tida framover.

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

Risholt-familien ser fram til vinteren.  Åste, Hilde, Olav og Rolv Helge trives på ski.  
(Foto: privat).
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Første rekke fra venstre: Linn-Karin Lauvrak, Terese Kollåsen, Frida Mørch, Charlotte Nordheim Bjåland, Jenny Ber-
githe Venemyr, Hedda Fjærbu. Andre rekke fra venstre: Sogneprest Øystein Vaaje, Kevin Veråsdalen Tønnesen, Niklas 
Nygård Pettersen, Ayla Adriana Grønneberg, Linn Ariel Neset Duus, Ingrid Linnea Skotnes Jakobsen, Ida Osmundsen, 
Heidi Rebecca Neset Seljåsen, kateket Torgeir Værnesbranden. Tredje rekke fra venstre: Mia Fjærbu Seppola, Jonas 
Skaiå Olimstad, Marita Rugnes, Ingeborg Margrethe Tønnesen, Tor Risholt, Adrian Stiansen, Aron Leander Fjeldskår 
Ramse. Fjerde rekke fra venstre: Sigmund Stien Susort, Olav Landa, Ida Råna, Amalie Andersen Rasmussen, Leander 
Homstøl, Hedda Neset Lysvoll. Femte rekke fra venstre: Mathias Wickstrøm, Marius Grudal Boye, Tor Arne Strand 
Johnsen, Andreas Leikvangen, Elise Stømne, Elin Katrin Rysstad, Jakob Alne, Tobias Andersen Bang. Bakerste rekke 
fra venstre: Vetle Eng, Jan Eivind Strand Johnsen, Tor Emil Vimme, Marius Myren, Vemund Grønlund, Emil Kristensen, 
Sander Hodne, Lukas Ellevold Sørby. FOTO: DANNEVIG FOTO

Konfirmanter  
i Froland 2021
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Håvard Skjegstad Mjåland, Hanna Torp Østebøvik, Eivind Skjeggedal. FOTO: DANNEVIG FOTO

Konfirmanter i  
Mykland 2021

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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Fra menighetslivet

Prest Øystein er midt i blinken

SOMMERAKTIVITETER I UK REGI
UK arrangerte diverse utflukter i løpet av sommeren. Noen ble med på klatretur og klatret Via 
ferrata i Evje, noen var med på rafting og gokart eller stranddag på Groos i Grimstad.
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Fra menighetslivet

ETTER 
SKOLETID.

Dette semesteret er det 
Etter Skoletid for 5.-7. klasse 

annenhver mandag i partallsu-
ker rett etter skolen er ferdig 

til 16.30. Her spiser vi varm mat 
sammen, har andakt, leker, har 
konkurranser og ulike aktivite-
ter. Påmelding skjer på grup-

pens facebookside: UK ju-
nior etter skoletid.

Hanna  
K. Sørlie lager 

blomst av  
kreppapir.
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Fra menighetslivet

MANDAGSKLUBBEN.
Mandagsklubben er for alle barn i 1.-4. klasse en mandag i måneden fra 
kl. 17.30-19.00. Her er det morsomme aktiviteter, spennende formidling og 
deilig mat. På siste samling før ferien fikk vi takket Ingrid Bøylestad Landa 
for hennes fantastiske lederinnsats gjennom mange år. Se program på 
Mandagsklubben på facebook hvis du ønsker mer informasjon.

Celine  
Syvertsen i  

klatreveggen.

Julia Oline  
Kvalbein-Olsen, 

Samuel Bakke og  
Celine Syvertsen  

spiller Mikasa.
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Fra menighetslivet
TÅRNAGENT
Smittevernsregler gjorde det vanskelig å gjennomføre vanlig 
Tårnagenthelg for 3. klassinger i år. Likevel fikk vi hatt en samling 
etter skoletid for årets 3. klassinger. Her måtte de først komme 
seg gjennom laserstrålene i våpenrommet før flere agentoppdrag 
ventet. Det ble også en Tårnagentsamling for årets 4. klassinger 
som gikk glipp av Tårnagenthelg i 2020. Veldig stas!

BARNEKORENE
Her ser dere et glimt fra 
Soul Childrens sommerav-
slutning. Koret er for 5.-10. 
klassinger og øver på ons-
dager i oddetallsuker fra 
kl.17.30-19.00. Vi har også 
kor for 1.-4. klasse, Soul 
Kids. De øver på onsdager 
i partallsuker fra kl.17.30-
18.30.  Her er det bare for 
sangglade barn å møte opp. 
Vi vil gjerne ha flere med i 
korene.
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Fra menighetslivet
TORSDAGSTREFFET
Vi er glade for at vi nå har fått muligheter 

til å samles. Vårt håp er at vi nå «ser 
ryggen» på pandemien og at vi kan nærme oss 
mer vanlige og kjente tilstander i samfunnet. 
Vi tok opp tråden fra i fjor og inviterte til 
TORSDAGSTREFFET 9.september. Det var med 
spenning og forventning vi åpnet dørene kl.12.
 Vil det komme noen? Og folket kom, vel 50 mennesker var samlet til to hyggelige 

formiddagstimer. Sammen nøt vi vår medbrakte 
mat og kaffen smakte godt, som den alltid gjør i 
godt lag.
 Sammen med oss var Svein Kleivane og 
fortalte den fantastiske historien om Terje Vigen. 
En historie om kontrastene som er i fattigdom og 
rikdom, heltemot, fortvilelse, makt, maktmisbruk, 
men ikke minst styrken som er gjemt i 
kjærligheten, nåden og forsoningens kraft.
 Dette vil vi fortsette å gjøre 2. torsdag i hver 
måned. Hver gang får vi besøk av en personer 
som har et tema de kan mye om (følg med 
i annonsen). Det blir god tid til en prat over 
bordene. Samtidig får du en mulighet til å lære 
noe nytt!
 Håpet og ønsket vårt er å skape en god 
møteplass for alle som har tid, lyst og anledning 
på dagtid.
 Ta med deg niste og kom til menighetssen-
teret kl 12:00 2.torsdag i måneden. Vi koker 
kaffe/te. Bli med å skap mange trivelige timer 
sammen på menighetssenteret utover høsten.
 Arr. Froland menighet

Vennskap  
er som en kopp sjokolade,  
den gjør deg varm tvers 
igjennom.



15MENIGHETSBLADET i Froland

Husker dere?

Å reise på 
konfirmanttur 

er alltid populært. I 
flere år var det vanlig 
å dra på skitur til 
Gjøvdal eller Nissedal/
Gautfall.  Dette bildet 
er fra Nissedal i 
1979.  Da deltok 48 
konfirmanter fra 
Froland og Mykland. 
Terje Solheim kjørte 
bussen. Turen ble 
vellykket, med opphold 
på Furuly leirsted 
(tidligere aldershejm 
i Treungen) og passe 
dose åndelig innhold. 
Terje og bussen 
sørget for utflukt til 
Gautefall lørdag og 
søndag ble det et friskt 
hopprenn, i en ikke 
alt for stor bakke, i 
Heimdalsgrenda.

På bildet ser vi en del 
av gjengen, klar for 
heimreise etter å ha 
boltret seg på ski i 
Nissedal-snøen.  

Det er 42 år siden 
bildet ble tatt, noe 
som betyr at disse 
konfirmantene har 
nådd siste halvdel av 
50-tallet.  Håper og 
tror at alle har gode 
minner fra turen og 
konfirmasjonstiden 
med Olav Nicolaisen 
som prest – og Terje 
Solheim m.fl. som unge 
ledere.

FOTO: SALVE HAUGAAS

Aktive konfirmanter –  Aktive konfirmanter –  
i 1979i 1979
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Her er høstens første gruppe samlet til fellesskap rundt bordet. Det er spennende å høre om hva livet har 
gitt og hvordan det har formet dem som mennesker.
F. v. Else Marie Treldal,  Anne Gunhild Solhaug , Astrid Synnøve «Nøva» Johansen, Evelyn Berglund, 
Martha Gunda Vaaje og Laila Tengelsen. 

KIRKELUNSJ 
Sykehjem/omsorgstjenesten i alle kommuner 
er nå lovpålagt å tilrettelegge for beboerne sin 
mulighet til trosutøvelse. I forlengelsen av det 
har Froland menighet startet «Kirkelunsj» i 
samarbeid med ledelsen for Froland sykehjem/ 
omsorgsboliger.

Dette fungerer slik at samme gruppe har 
samlinger tre onsdager etter hverandre.  Den 
enkelte må selv melde seg på. Påmeldingen 
ivaretas av sykehjemmet. Hver gruppe består av 
6-7 personer og blir ledet av prest eller diakon. 

Vi møtes til «12 mat» og bordet er nydelig pyntet 
og vi får servert flotte påsmurte skiver.

Vi har hatt to grupper i løpet av våren og fortsetter 
nå med nye grupper utover høsten.

Menigen med dette er å skape en plass hvor det er 
rom for å snakke om livets mange erfaringer, tro 
og tvil.

Det er med stor glede vi samles til denne 
tolvmaten og hører om livserfaringer fra de mange 
hverdagsheltene som vi alle har rundt oss.

Else Marie Treldal/ Diakonarbeider
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Konfirmantleir
12-15. august ble – for de aller fleste av 
årets 45 konfirmanter – tilbragt sammen 
med nesten 200 Arendalskonfirmanter på 
Kristiansand Feriesenter.

Etter 18 måneder med stort sett rødt og gult nivå i 
skole og konfirmasjonsundervisning, var det godt 
å kunne være sammen uten restriksjoner. Prisen 
å betale for dette var noen timer i hurtigtestkø ved 
ankomst til leirstedet, men Marie Kvalbein-Olsen og 
flere andre ledere gjorde ventetiden lettere å utholde 
da de delte ut varm pizza.

Neste post på programmet besto av å slå opp telt, og 
det var et interessant syn for kateketen. Heldigvis 
utviste de telterfarne konfirmantene stor tålmodighet 
og hjelpevilje ovenfor de andre, så sammen klarte de 
det med glans. Da vinden blåste opp og himmelen 
åpnet seg, ble det sendt noen lengtende blikk fra 
teltleiren til Arendalkonfirmantenes campinghytter 
og leiligheter – men bortsett fra noen dyngbløte 
soveposer og litt nattlig løping til jentehytter, gikk det 
stort sett greit å sove i teltene ☺

Opplegget ellers besto av undervisning, aktiviteter, 
måltider, lek og moro, underholdningskvelder 
og en veldig flott gudstjeneste i Søm kirke. Det 
som nok gjorde mest inntrykk på konfirmantene 
var faktisk ikke gudstjenesten, men motet som 
Frida Mørch, Charlotte Nordheim Bjåland og Jan 
Eivind Strand Johnsen utviste ved å stille seg fram 
foran alle konfirmantene og framføre sanger på 
underholdningskvelden. Jenteduoen sang Hallelujah 
av Leonard Cohen, mens Jan Eivind – i følge ryktene 
som en del av et veddemål – sang Fairytale av 
Alexander Rybak.

Da leiren var ferdig søndag formiddag var stemningen 
en blanding av god og amper – god fordi alle hadde hatt 
det så artig, og amper fordi de syns leiren var altfor 
kortvarig! Det lover godt for neste års konfirmantleir, 
som også finner sted i skolens sommerferie sammen 
med hundrevis av andre konfirmanter, som en del av 
Skjærgårdsfestivalen på Risøya.  Torgeir
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Basardamene er ikke som 
før, heller ikke de froland-
ske. I stedet for å strikke, 
sy og selge lodder til inn-
tekt for misjonen står de i 
butikk, i en gjenbruksbu-
tikk. 

En av de mest populære brukt-
butikkene i distriktet ligger 

midt i Stoa-området og drives av 
NMS, Det Norske Misjonsselskap. 
Her jobber mange på dugnad, 

inkludert et dusin frolendinger, 
flest damer, men sterke mannfolk 
tar også et godt tak med trans-
port og andre praktiske gjøremål. 
Minst 60 personer fra Arendal og 
Froland står på dugnadslistene.

Jobb nok til alle
For tiden er Ingrid Oveland daglig 
leder, og hun forteller om en su-
per utvikling i omsetningen siden 
de flyttet fra Vestregate i Arendal 
til Stoa. Det skjedde for halvannet 
år siden. 
 Vi samlet frolendingene til en 

prat og et bilde, en humørfylt 
pensjonistgjeng – som trives med 
å rydde og vaske og selge. Noen 
jobber en dag i uken, noen en dag 
annenhver uke – og noen jobber 
flere dager i uken. Her kan man 
rett og slett stille opp så mye man 
vil, og få mye godt sosialt felles-
skap som bonus.

Startet av Skjerkholt
Frolendinger har vært sentrale i 
driften i alle de 19 år som har gått 
siden Misjonsselskapet startet 
gjenbruksbutikken i Arendal. 

«Rent og helt og  salgbart» AV SALVE HAUGAAS

Trivselsfaktoren er like stor som vareutvalget på NMS Gjenbruk. Her er de fleste i dugnadsgjengen fra Froland samlet. 
Fra venstre: Ingrid Oveland, Marie Louise Landsverk, Inger Oveland, Inger Søisdal, Ruth Espeland, Nils Espeland, 
Målfrid Bøylestad og Else Gerd Ravnåsen.
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«Rent og helt og  salgbart» AV SALVE HAUGAAS

Arne Skjerkholt var område-
sekretær i Misjonsselskapet og 
sentral i oppstarten, sammen 
med fru Berit.  Ingrid Wathne var 
sentral i arbeidet helt fra starten, 
sammen med dyktige Arendals-
damer, og snart kom også Marie 
Louise Landsverk med i teamet.  

Veteran Marie Louise
Marie Louise er fortsatt aktiv i 
butikken, etter17 års innsats, og 
hun forteller om en eventyrlig 
utvikling i aktivitet og omsetning. 
 -Den første tiden var fornøyde 
med 500 kroner i kassa når dagen 
var over. Og hvis vi manglet litt på 
målet, hendte det at vi la til noen 
kroner for å kunne gå i banken 
med et rundt tall.   
 Flyttingen til Stoa har vært 
svært vellykket, lokalene er store 
og gode – og med grei parkering 
utenfor døra.
 Omsetningen har økt kraftig 
de siste månedene. Flere er bitt 
kjent med butikken og Corona-
en har sluppet taket. Forleden 
lørdag var omsetningen 17 000 
kroner mellom klokken 11 og 15.  
Hittil i år har man kunnet sende 
over 800 000 kroner til misjonen.  
Inntektene fra 51 gjenbruksbu-
tikker over hele Norge, utgjør en 
svært viktig del av inntektsgrunn-
laget til Det Norske Misjonssel-

skap, det eldste misjonsselskapet 
i Norge.

Mannfolk trengs
Når varene er fint utstilt, ser alt 
enkelt og greit ut, men det ligger 
mye arbeid bak. Ofte skal det hen-
tes og ryddes etter dødsbo, og det 
skal kjøres mange tilhengerlass. 
Mange ektemenn kommer her til 
nytte, og det er en fordel om de 
har sterk rygg, for ofte må det bæ-
res tungt. Marie Louises mann, 
Ånon, har vært med lenge, og da 
vi stakk innom var Nils Espeland 
mannfolkas representant.  Man-
dag er dugnadsdag, da er butik-
ken stengt – og da er det særlig 
god bruk for herrene. 
 Damene strever med å få men-
nene til å stå bak disken og selge, 
her kunne det gjerne vært mer li-
kestilling. Dette kan bedre seg nå, 
for frolendingen Knut Heggen har 
meldt seg til tjeneste. Han kan bli 
en god selger, mener jentene.

Tøff sortering
Butikklokalene på Stoa er stapp-
fulle av «ting og tang», klær, 
møbler, malerier, til og med en 
og annen ovn kan dukke opp. 
Det kommer også inn godbiter 
for samlere. Jentene tar gjerne 
imot leveranser, men sier tydelig: 
«Husk! Rent, helt og salgbart».  

Mannfolka bør slippe å kjøre 
mange lass til søppelgjenvinning. 
Varer som blir til overs kjøres til 
Sion på Rise, og sendes til Øst-
Europa av «Agder-Telemarkaksjo-
nen».

Retromøbler i skuddet
-Det må være vanskelig å bestem-
me prisen på brukte ting?
 -Det kan bli noen diskusjoner, 
men som regel går det greit. Og så 
tar vi et salg av og til, med ekstra 
gode tilbud. Vi får også god hjelp 
av en antikvitets-ekspert som 
stikker innom en gang i uka.
 - Hva er mest spennende å 
selge?
 - Det kan variere. I det siste 
har vi sett at «retro-møbler» slår 
an. Og klær går det mye av. Men 
bøker har vi akkurat nå inntaks-
stopp på, forteller damene.
 -Vi selger dessuten veldig gode 
lys fra «Knausen Lysstøperi», 
laget av innsamlede stubber. Vi 
tar imot lysstubber for «Knau-
sen». Støperiet drives av NMS, på 
dugnadsbasis. 
 Den engasjerte flokken fra Fro-
land er skjønt enige om at gjen-
bruksbutikken er et flott tiltak, 
miljøvennlig, kontaktskapende, 
– og den gir gode bidrag til ytre-
misjonen. 
 Den sosiale kontakten har vært 
begrenset siden mars i fjor, men 
nå ser det lyst ut, og kaffetrakte-
ren kan forhåpentligvis hentes 
fram igjen. Folk som besøker 
gjenbruksbutikken liker ofte en 
god prat.  Den sosiale kontakten 
kan være minst like viktig som 
«ting og tang».  På NMS Gjenbruk 
får man «i pose og sekk».

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
Styremedlem: Anne Lyngroth Tlf 90 66 68 19

Arrangementsansvarlig: Marianne Røed   Tlf 94 53 17 39 
Driftsansv: Anders Vålandsmyr  Tlf  99 36 99 46
Vaktmester: Åvald Bakken Tlf 90 06 14 18
Vaskelagene: Øyvind Helsør Tlf 94 50 45 07
Seniordugnaden: Åvald Bakken Tlf 90 06 14 18
Utleie: Menighetsktr. Karl Otto Bråthen Tlf 37 23 55 20
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UNGE KRISTNE Treffsted for ungdom  i 8-klasse og 
oppover.Møtes onsdager, men dette kan det bli endringer 
på. Følg med UK Froland på  facebook. Kontaktperson:  
Kateket Torgeir Værnesbranden  tlf 99 60 99 44

UK JUNIOR ETTER SKOLETID er for alle 5.-7.klassinger 
Annen hver mandag (oddetallsuke) kl.14.30-16.30. 
Følg gjerne UK junior etter skoletid på Facebook, her vil 
det komme info ang påmeldinger og ulike aktiviteter. 
Kontaktperson: Menighetspedagog Marie Kvalbein-Olsen 
tlf  99 38 27 92

MANDAGSKLUBBEN for alle i 1.-4.klasse, mandager 
fra kl.1730-1900. Fellesleker, aktiviteter, fortellinger fra 
Bibelen 
Kontaktperson: Marie Kvalbein-Olsen tlf  99 38 27 92

BABYSANG for alle babyer med mor/far/foresatte. Hver 
torsdag  fra kl.1100-1300 
Samlingen starter med 30 minutter sangstund, og deret-
ter spiser vi nistepakka vår sammen. Kontaktperson: Marie 
Kvalbein Olsen tlf  99 38 27 92

SOUL CHILDREN er Norges største korbevegelse med 
over 200 kor for barn og ungdom rundt om i landet  
FROLAND SOUL KIDS er for barn fra 1.-4.klasse. 
Øver annen hver onsdag(partallsuke) fra 17.30-18.30. Her 
er alle barn velkomne, og det er bare å møte opp hvis man 
er nysgjerrig på om det kunne være noe.  
FROLAND SOUL CHILDREN er for barn fra 5. klasse og 
oppover. Øver annenhver onsdag (oddetallsuker) fra kl. 
17.30-18.30 Vi synger synger kule og fengende sanger. Vi 
øver oss på å bruke stemme og pust riktig, synge fler-
stemt, solo og i grupper. Det er også viktig for oss med 
lek og moro, og vi ønsker at dette skal være et sted der vi 
kan lære mer om den kristne tro. Dirigent er menighets-
pedagog Marie Kvalbein-Olsen, og organist Ingrid Smith 
Pedersen er med som leder og musiker. 

FAMILIEFREDAG er et lavterskel tilbud for HELE fami-
lien, i alle kombinasjoner og varianter, unge som voksne. 
Fredager fra kl. 17:00 – 1830. Familiefredag ønsker å inklu-
dere og skape fellesskap, og ha masse moro! 
Kontaktperson: Einar Eskilt tlf 90 99 14 11

TORSDAGSTREFFET. Enkle samlinger for voksne kl 
12-14 hver 2. torsdag i mnd. Matpause med nistepakke. 
Vanligvis inviteres en gjest til å fortelle om et tema.  
Kontaktperson: Else Marie Treldal tlf 48 99 44 36

INTERNASJONAL KAFE arrangerer bl.a familiesamlin-
ger og kafekvelder  med programinnslag  fra ulike land. 
Kontaktperson: Arnfinn Landsverk tlf 92 02 03 25

MISJONSMØTER 
Normalt hver 1. og 3.torsdag i mnd. 
Kontaktpersoner i lokalforeningene av  
misjonsorganisasjonene: 
NMS: Torbjørn Oveland tlf  48 11 23 45  
Misjonssambandet: Turid Rasmussen tlf 90 82 59 32 
Normisjon: Arnfinn Landsverk tlf 92 02 03 25

SENIORTURENE. Mandager  kl 11.30-14 ut oktober. Ny 
sesong til våren. 
Kontaktperson: Åge Magnus  Thorsen tlf 97 03 88 77

GUDSTJENESTE PÅ MENIGHETSSENTERET ca en 
gang pr mnd. Bibelundervisning for alle aldersgrupper, 
nattverd. Se Gudstjenestelista.

SØNDAGSMØTENE På menighetssenteret søndag 
formiddag når det ikke er Gudstjeneste på senteret eller i 
Froland Kirke.

SØNDAGSSKOLEN På menighetssenteret når der er 
gudstjeneste eller søndagsmøte. 
Kontaktperson: Grethe Osmundsen tlf 91 12 68 90 
Det er også søndagsskole på Bøylestad.

PUSTEROMMET. Kapellet på Mjølhusmoen kl 20 første 
mandag hver mnd. 
Enkle samlinger med skriftlesning og stillhet. 
Kontaktperson: Else Marie Treldal tlf 48 99 44 36

BØNNEMØTE. Hver mandag kl 18. 
Kontaktperson Arnfinn Landsverk tlf 92 02 03 25

froland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITETSOVERSIKT Her er en oversikt over de aktivitetene som er 
kommet i gang etter som det er lettet i smitte-

verntiltakene. Noe er kommet til som nytt og noe har endret opplegg og tidspunkt. Sted er Menighetssenteret 
når ikke annet er angitt. For datoer se kalender på nettsida www.frolandmenighet.no. Flere av gruppene er også 
å finne på  facebook.
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Vi nærmer oss mer ‘normal’ 
aktivitet igjen.

 Etter som lettelsene i smitte-
vernregler har kommet er mye av 
det som vanligvis skjer på sente-
ret kommet i gang igjen, noe er 
endret og noe er nytt.  Se aktivi-
tetsoversikten på siden til venstre 
Følg med på nyheter og kalender 
på www.frolandmenighet.no
 
Basar-og markedsdag lørdag 
30.oktober og digitalt høstlot-
teri med forhåndssalg på VIPPS
Vi håper åpningen av samfunnet 
fortsetter slik at vi på nytt kan 
gjennomføre arrangement i en 

trivelig ramme med marked, lot-
teri, kafe, aktiviteter for barna og 
program fra scenen.
 Se nærmere info nedenfor med 
oppfordring til å kjøpe lodd på 
forhånd. 

Foajeen oppgraderes ☺
Froland Menighetssenter er nå 
14 år. Huset blir heldigvis mye 
brukt, og bruken er mangfoldig. 
Det skjer stadig litt små endrin-
ger etter som bruken forandres 
eller vi ser mer hensiktsmessige 
måter å gjøre ting på. De siste 
årene har det blitt sett en del 
på inngang/foaje – og om denne 

kunne gjøres mer brukervenn-
lig. Foajeen blir stadig brukt av 
for eksempel foreldre som sitter 
og venter på barn som er på kor, 
til billettsalg og til registrering 
av 4-åringene som skal få boka 
si.. Det har nå kommet et flott 
forslag til litt ombygging – og Åse 
Guri Imeland har sagt seg villig 
til å være prosjektleder og lede 
arbeidet med å bygge en flott «re-
sepsjonsdisk» og nye sitteplasser. 
Planen er at arbeidet skal ferdig-
stilles før jul – vi gleder oss til å se 
det ferdige resultatet!

NYTT FRA 
MENIGHETSSENTERET.

MENIGHETSSENTERET

HØSTLOTTERI OG BASAR/MARKEDSDAG
I år satser vi på at det igjen kan arrangeres 
høstmesse.
Dato er lørdag 30.oktober
Ut fra hva som måtte bli av gjeldende 
smittevernregler kommer nærmere info om 
arrangementet  på www.frolandmenighet.no og 
i annonser i Frolendingen, men hold av dagen 
til trivelig treff på senteret denne lørdagen. 
Markedet åpner kl 13.
Forhåndssalg av lodd via VIPPS til nr 50 58 99

Med den gode erfaringen vi hadde med digitalt 
lotteri i fjor kan du også i år kjøpe lodd på forhånd 
via VIPPS. Pris pr lodd kr 20. Det som ‘vippses’ 
inn føres i loddbøker og blir med i trekningen 30. 
oktober.
Også i år har privatpersoner og næringsliv 
i Froland og omegn støttet lotteriet med 
fine gevinster og du kan i tillegg vinne 
sentrumsgavekort på kr 5000. Gevinstlista finner 
du under nyheter på frolandmenighet.no
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Et par dager før 
jeg gikk ut i som-

merferie fikk jeg en 
hyggelig melding på 
Messenger.  Det var 
Eli Josefine Roppestad 
som lurte på om vi i 
menigheten visste om 
noen som hun kunne 
ha som besøksvenn i 
sommer. Hun studerer 
i Bergen, men om som-
meren er det Froland 
som gjelder. Sommer-
jobben var mest på 
kveldstid så da hadde 
hun litt tid på dagtid. 
Siden besteforeldrene 
her i Froland nå var 
døde, savnet hun å 
snakke med den gene-
rasjonen. Og hvis det 
kunne være til gjensi-
dig glede ville det være 
topp. 

Jeg synes slike initiativ 
er topp og jeg tenkte 
litt, men så dukket 
navnet Else Olsen opp. Bare hun 
ikke var for opptatt? Hun har jo 
sine, samtidig så har hun glimtet i 
øyet og mye livserfaring å komme 
med til ei ung jente. Dette kan 
kanskje bli til gjensidig glede. 
Og Else sa ja, til å prøve;  «så får 
vi se om kjemien er der. Vi kan ta 
en samtale hvis du tror jeg kan 
passe.» som hun sa.

Jeg gav nummeret til Eli Josefine 
som opprettet kontakten og siden 
gjorde jeg ikke annet enn å sende 
et par meldinger i løpet av som-
meren for å høre hvordan det 
gikk. 
 Siden Eli Josefine nå bor i 
Bergen  fikk hun tilsendt noen 
spørsmål og Else kom med utfyl-
lende kommentarer via telefon. 

Derfor er det ikke noe felles bilde 
av de to.
 
-Så nå Eli Josefine. Hvordan 
gikk det? 
«Det gikk utrolig bra. Noe som 
gjorde at det gikk ekstra bra er 
nok at kjemien var på plass og vi 
gikk aldri tom for samtaleemner, 
uansett hvor lenge vi var sammen. 
Jeg ville ikke vært foruten besø-
kene hos Else. Det har vært lære-
rikt å både bli kjent med Else, og 
det å bli kjent med en person du i 
utgangspunktet ikke har noe til fel-
les med. Man kan jo på en måte si 
det var et «arrangert vennskap», 
der man ikke vet noen verdens ting 
om personen du skal bli venn med. 
Man kan nok ha uflaks ved slike 
«arrangerte vennskap», men jeg 

vil tro at de fleste gan-
gene vil det være en bra 
opplevelse og forhåpent-
ligvis bra kjemi slik som 
med meg og Else.»

-Else er enig i be-
skrivelsen. Og da jeg 
spurte henne om hun 
vil anbefale andre å ta 
imot en slik utfordring 
sa hun:
«Ja, det er jo ikke så far-
lig. Dersom kjemien ikke 
stemmer så er det en grei 
sak og da blir det med 
det ene besøket, men det 
kan bli flott.» 

-Hva gjorde dere?
«Vi var som regel 
hjemme hos Else. Det 
var bare fint siden da 
fikk jeg et innblikk i livet 
til Else første gang jeg 
møtte henne. Noe av det 
første jeg la merke til 
var alle magnetene på 
kjøleskapet til Else fra 

mange av reisene hennes. Og da 
fant vi ut at besteforeldrene mine 
og Else hadde reist sammen, blant 
annet til USA. Vi hadde alltid noe å 
snakke om, og god mat som vaffel 
eller lefse som Else serverte gjorde 
besøket enda koseligere». 

-Else ler når Elis Josefine nev-
ner magnetene. 
-Har du lært noe av Else?
«Jeg har lært mye av alle samta-
lene våre. Else var veldig åpen og 
det førte til mye refleksjon med 
og uten Else. Det kommer opp 
mye tanker når man hører om 
hendelser og erfaringer hun har 
gjort opp gjennom årene. Man 
lærer også overraskende mye av 
prosessen i å bli kjent med et nytt 
menneske, særlig når vi i utgangs-

Venner på tvers av   generasjonskløfta.

Eli Josefine  
Roppestad
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punktet ikke hadde noe 
til felles. For som regel 
blir man kjent med folk 
ved at man har noe til 
felles i utgangspunktet 
for eksempel gjennom 
idrett, studier eller i en 
menighet. Den erfarin-
gen føler jeg er veldig 
nyttig å ta med meg 
videre.»

-Og du Else, har du 
lært noe av Eli Jose-
fine?
«Jeg fikk et mer utvidet 
syn på ungdommen. 
Selv om jeg er bestemor 
til mange så blir det en 
annen rolle. Nå var vi 
samtalepartnere og jeg 
fikk ei ung jente som var 
åpen og ærlig på livet. 
De er mye mer frimo-
dige til å snakke om ting 
enn det vi var da vi var 
unge.»

-Tenker dere veldig 
ulikt om ting og tør dere utfor-
dre hverandre?
«Vi tenker likt om mye, og deler en-
del av de samme verdiene. Selvføl-
gelig tenker vi også ulikt om noe, 
med det var aldri noe problem. Vi 
er tross alt vokst opp i en ulik tid 
som gir ulike grunnverdier. Jeg 
tenker det er viktig å være åpen 
for at andre mennesker har ulike 
verdier og syn, og akseptere det. Vi 
utfordret hverandre på et vis ved 
at vi begge kunne stille hveran-
dre ganske direkte spørsmål, noe 
jeg tror også fører til et ærlig og 
konkret svar. Det å stille spørsmål 
til den andre personen også om 
personlige ting er nok en viktig 
del av det å bli ordentlig kjent. Å 
stille direkte spørsmål til venner 
og familie er noe jeg skal huske 

på senere. Det gjør nok at man 
blir enda bedre kjent, og de får en 
bekreftelse om at du bryr deg om 
dem. Sier Eli Josefine.»

-Ja, så lenge det er en gjensidig 
varme er det ikke farlig å være 
konkret og gi hverandre noe å 
tenke på. Det er lærerikt. Else 
bekrefter dette med å si at:
-«Ja vi utfordret hverandre begge 
veier og det var spennende.»

-Hva var det fineste med samta-
lene/besøkene?
Det fineste var nok å høre om de 
ulike tingene vi hadde til felles, 
og de mange livserfaringene hun 
hadde. Selv om vi er fra to ulike ge-
nerasjoner er det mye hun forteller 
fra sin ungdomstid og ellers som 

jeg kan relatere til min. 
Det skal sies at det er en 
stor fordel at vi begge 
er fra samme område, 
det gjorde at vi hadde 
masse å snakke om i 
starten. Men etterhvert 
fikk jeg høre mye om 
Elses liv, der hun hadde 
mye spennende og fine 
historier.

-Og hva sier du Else?
Ja , vi hadde det veldig 
fint. Eli Josefine var ei 
voksen jente med veldig 
mange gode refleksjo-
ner som var spennende 
og gild å prate med. 
Slike samtaler øker 
forståelsene på tvers 
av alder og visker på 
mange måter ut den 
berømmelige genera-
sjonskløften.  

Kommer dere til å 
holde kontakten?
Ja, det håper jeg. Jeg sa 

hvertfall at jeg skulle ta kontakt på 
telefon når jeg er hjemme på ferie. 
Så da vil jeg tro vi møtes igjen hvis 
ikke hun har for mye familie hun 
skal treffe. Svarer Eli Josefine
«Hun sa hun ville ta kontakt så det 
tror jeg.» 

Og igjen må hun understreke 
hvor reflektert og gild Eli Jose-
fine var å prate med. Selv var jeg 
ikke overrasket over at kjemien 
ble god. Såpass kjenner jeg til 
begge to, Men jeg er glad noen 
våger å ta kontakt og at noen vå-
ger å slippe inn. Det å bli kjent 
med nye, kan være berikende 
også for en selv.
 Øystein

Else Olsen 
sammen med  

oldebarnet  
Johan.
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14.november: 20. s. i 
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

21.november: Domssøndag/Kristi 
kongedag kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

24.november kl.11.00: 
Sykehjemmet: Gudstjeneste 

28.november: 1. s. i adventstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

5.desember: 2. s. i adventstiden 
kl.11.00:
Menighetssenteret: HEL-
gudstjeneste

12.desember: 3. s. i adventstiden 
kl.17.00:
Menighetssenteret:  
Vi synger jula inn. 

19.desember kl.11.00: 
Sykehjemmet: Gudstjeneste 

Julaften kl. 14.30 og 16.00:
Froland kirke: Gudstjenester 

1.juledag kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

1.nyttårsdag kl.12.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

Mykland kyrkje
31.oktober: Bots- og bønnedag 
kl.11.00:
Gudstjeneste

Julaften kl.15.00: Gudstjeneste

Froland kirke og  
Froland menighetssenter
3.oktober: 19. s i 
treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste 

10.oktober: 20. s. i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Søndagsskolemesse. 

17.oktober: 20. s. i 
treenighetstiden kl.11.00:
Trefoldighetskirken: 
Prostigudstjeneste
Menighetssenteret: 
Søndagsmøte

24.oktober: 21. s. i 
treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: 
Gudstjeneste

27.oktober kl.11.00: 
Sykehjemmet: Gudstjeneste 

7.november: Allehelgensdag:
Menighetssenteret kl.11.00: 
Gudstjeneste 
Froland kirke kl.17.00: 
Minnegudstjeneste


