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Mykland kyrkje, gravlagte

Fra kirkebøkene

 3/10 Liam Råna Amundsen
 3/10 Nora Johansen Strand
 3/10 Wilhelm Knutsen Oveland
 3/10 Knut Knutsen Oveland
 3/10 Jakob Knutsen Oveland
 24/10  Viktor Mørkholt Salvesen, Menighetssenteret
 24/10 Kaja Gauslå Johnsen, Menighetssenteret
 14/11 Jenny Andreassen Grude
 14/11 Aslak Heum
 14/11 Sanne Tulander Byttingsmyr
 14/11 Tellef Langemyr Kjempekjenn
 14/11 Philip Sousa Johannessen
 28/11 Oskar Larsen Hovatn
 28/11 Hedda Sandnes
 28/11 Edvin Sandnes
 28/11 Tarjei Homstøl
 5/12 Sondre Ås Orerød  

Froland kirke, døpte Froland kirke, gravlagte

 6/10 Hjørdis Messel, 68 år, Bisettelse
 29/10 Inger Karen Lunden, 74 år
 29/10 Otto Krogstad, 95 år
 2/11 Else Aud Olsen, 79 år
 5/11 Preben Steen, 35 år
 9/11 Gerd Alice Hovatn, 83 år
 22/11 Inger Marie Nersten. 53 år
 23/11 Helga Astri Lyngmyr, 81 år
 25/11 Kåre Bjørn Olsen, 92 år
 29/11 Solveig Gjøtterud, 80 år, Misjonskirka
 10/12 Jørgen Tresnes, 76 år

www.frolandmenighet.no

 14/10 Åge Jan Kile, 72 år

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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Dette spørsmålet var vi en gjeng som 
snakka litt om her en kveld.

Har vi det så bra og bekymringsløst at 
vi ikke føler vi har bruk for Jesus?

Greier vi oss greit på egen hånd?
Vi er nå inne i adventstida, som i 
kirken betyr ventetiden fram mot 
julaften da vi feirer Jesu fødselsdag.

Jeg vil oppfordre oss alle til å bruke 
ventetida til å tenke litt ekstra etter: 

Trenger jeg Jesus?
Vil dermed ønske alle en riktig god og fred-

fylt jul og et riktig godt nyttår

Trenger du 
Jesus?

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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Har du lest overskriften før? 
Ja, dette er faste overskrifter 

hver jul. Artiklene som tar opp 
ulike ting vi er opptatt med i 
julen. Hvordan kjøpe de rette 
julegaver, hvordan få julematen 
god, eller hvordan få familien 
til å trives sammen.  I år har det 
også vært sterkt fokus på hvordan 
vi skal forholde oss, slik at vi 
slipper å stenge ned landet i igjen. 
Overskriften er omtrent lik på alle 
tema: «Slik redder vi julen!»

Jeg harselerer ikke over innholdet 
i disse spaltene. Det er mange 
god tips og noen ikke fullt så 
gode. Det jeg har stoppet opp ved, 
er overskriften «slik redder vi 
julen!» For kan vi egentlig redde 
julen? Ja, vi kan få bedre julemat, 
treffe bedre med presangene, 
unngå familiekrangelen. Vi kan 
kort sagt få en bedre jul, men kan 
vi redde julen? Dypest sett tror 
jeg ikke noen av oss er i stand til 
det. Vi kan fikse stemning, vi kan 
lage fest og det er kjempeflott. Vi 
trenger det. Særlig når det er som 
mørkest.

Men julen handler om mer enn 
det. Julen forteller om mørket i 
oss selv.  Det som ikke kan skjules 
bak glitter og kunstige lys. 

Slik redder julen oss.     
Julen handler om han som steg 
ned til jord og møtte oss midt i vår 
egen skitt og mørke.  Han bøyde 
seg helt ned i matfatet til dyra i 
stallen, han bøyde seg helt ned 
til kvinnen som var grepet i hor 
og som fryktet steinene skulle 
hagle over henne og han gikk inn 
til landsforræderen og sniken 
Sakkeus i Jeriko. Det er Julens 
budskap. Gud ser ikke gjennom 
fingrene med mine synder, men 
han sender en som tar straffen for 
meg. Ikke fordi jeg fortjener det, 
men fordi han liker meg selv om 
han ikke liker alt jeg gjør. Ja, skal 
vi tro hans eget ord så sies det 
enda sterkere. Han elsker meg. 
(JOH.3,16)

Vi kan ikke redde julen, men 
julen kan redde oss. Det skjer 
ved at vi våger å bli en del av 
julefortellingen. Vi trenger ikke 
komme med noe, hverken gull, 
røkelse, myrra, gode prestasjoner 
eller et fint liv. Det eneste vi 

trenger å komme med er oss 
selv. Våg å slippe Jesus inn 

på oss. Da ser vi kanskje 
det jeg har sett. At Jesus 

tåler møkka som gjør 
det mørkt i mitt liv. 
Ja, han er villig til å 
tilgi meg og gi meg 
ny start gang på 
gang. Da vokser det 
frem en tillit til ham 
som vi kan kalle tro. 
I så fall har; «julen 

reddet oss!»

Vi kan spre lys  
I julen går det mange 

julefilmer. Mange 
spinner rundt temaet 

til Charles Dickens «Et 
juleeventyr» fra 1843.  Der møter 

vi gjerrigknarken Ebenezer 
Scrooge som går fra å være bitter 
til å få livet snudd opp ned og blir 
en harmonisk og raus mann. Han 
møtte tre ånder julenatten som 
åpnet øynene hans. I andre filmer 
er det en liten gutt eller jente som 
klarer å endre bitterheten hos 
hovedrolleinnhaveren. Slik Cindy 
makter å nå inn til Grinchens 
hjerte, i filmen ved samme navn, 
slik at han endres fra bitter til 
lykkelig.

Hva vil jeg med dette? Vi som er 
blitt reddet av julens budskap, vi 
skal få lov å spre juleglede til de vi 
omgås. Kanskje vi kan våge å be 
noen som trenger det inn i vårt 
felleskap? Kan hende vi våger å 
ta den vanskelige samtalen som 
gjør at vi ikke forblir sure og bitre 
på noen andre. Det være seg i 
familien eller vennegjengen.  
Om vi ikke redder julen, så kan 
vi gjøre den lysere for noen. 
Kanskje vi opplever at det faktisk 
ble mye lysere og triveligere å vær 
oss også.  Det handler om å leve 
i lyset fra ham som kom som Det 
sanne lys. Som lyser for hvert 
menneske. (Joh.1,9)

Ønsker dere med dette en  
velsignet Julehøytid!

PRESTENS SIDE 
 Av Øystein Vaaje

Slik redder vi julen.
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Den kjente naturvitenskaps-
mannen og kristne filosofen 

Pascal skriver i sin dagbok om en 
hendelse som fikk stor betydning 
for han.

I nådens år 1654.

Mandag 23 november, den hellige 
pave og martyr Clemens og andre 
martyrers fest.

Fra omtrent halv elleve aften til 
omtrent en halv time etter midnatt.

Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs 
Gud.

Ikke filosofenes og de lærdes Gud.

Visshet! Visshet! Følelse, Glede, 
fred.

Jesu-Kristi Gud.

Din Gud skal være min Gud (Ruth 
1,16)

Hva var det Pascal oppdaget? 
Han oppdaget den store forskjel-
len det er på en gud som bare er 

inne i hodet til mennesker, og på 
Abrahams, Isaks og Jakobs Gud 
som kommer inn i vår verden. 
Julenatt kommer Gud så nært 
at vi kan se Gud. Ta på han, høre 
stemmen, ja, se hvordan Gud er. 
Vi så en sårbar Gud, overlatt i 
menneskenes hender og omsorg. 
Julen er det sterkeste beviset på 
at vi ikke tror på en gud som bare 
er inne i hodene til filosofene og 
de lærde.  «Ordet ble menneske, 
og vi så Hans herlighet,» skriver 
Johannes. 

Det var også en annen viktig 
oppdagelse Pascal gjorde. Det 
stopper ikke med at Gud kom-
mer nær, det handler også om en 
relasjon mellom Gud og oss. «Din 
Gud skal være min Gud.» Gud ble 
menneske for å nå helt inn til oss. 
Gjennom dåpen og troen på Jesus 
blir dette en virkelighet. 

«Alle som tok imot ham gav han 
rett til å bli Guds barn, de som tror 
på hans navn.» (Joh 1)  

Da Pascal døde, fant de en lapp 

sydd inn i frakken hans. Her 
hadde han sydd inn det som var 
aller viktigst i livet. På den lappen 
stod ikke de viktigste formlene 
han hadde oppdaget, men der 
stod ordene han hadde skrevet 
ned etter opplevelsen.

Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs 
Gud.

Ikke filosofenes og de lærdes Gud.

Visshet! Visshet! Følelse, Glede, 
fred.

Jesu-Kristi Gud.

Velsignet jul!

BISKOPENS  
JULEANDAKT 
 Av Stein Reinertsen

Biskop i Agder og Telemark

IKKE FILOSOFENES GUD

– men Gud som 
er nær!
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Det har gått 51 år siden Turid 
og Leif, begge fra Nævisdal, 

kjøpte tomt i Neset og ble frolen-
dinger. Ikke ante de nygifte den 
gang hvor perfekt tomta lå, med 
tanke på jobben Turid skulle ha 

i 43 år. Særlig var det praktisk å 
bo nær aldersheimen, når sje-
fen måtte tilkalles om natten, og 
særlig når hun ennå ikke hadde 
telefon.
 -Jeg kan ikke forstå at jeg våget 
å ta den jobben, skulle tro det var 
mangel på vett, ler pensjonisten, 
som nå er blitt 73 år, fortsatt er 
full av energi og arbeidsglede. 
Ennå stepper hun inn med vak-
sinasjonssprøyte, og ikke minst 
trives hun som bestemor og som 
søndagsskolelærer.

Uniform ga respekt
Turid satte seg i respekt i Froland, 
fra første stund. Det var sikkert 
smart at ungjenta konsekvent 
stilte i sykepleieruniform på jobb. 
I hvert fall opplevde hun aldri å 
bli sett på som for ung og uerfa-
ren. Men det hendte hun kjente 
at utfordringene kunne være i 
tøffeste laget, selv om det gikk an 
å ringe til doktor Ramson når det 
virkelig røynet på. 
 Turid minnes med et smil en 
episode da en eldre mann fikk 

Turid Rasmussen har gjort en enorm innsats for de eldre i Froland, og for barn i bygda, som søndagsskolelærer. Her er det 
barnebarnet Lilly (6), som har fått farmor til å sette seg ned litt, samme med bestefar Leif.

Da 22 år gamle Turid 
Rasmussen ble bestyrer på 
aldershjemmet i Froland, 
i 1971, var hun den eneste 
sykepleieren i kommunens 
tjeneste. 

Ungjenta som ikke lot 
seg skremme AV SALVE HAUGAAS
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problemer med «vannet» og det 
hastet med å fa satt inn kateter.  
-Jeg hadde jo lært om slikt, men 
aldri gjort det før – og ringte til 
Ramson. Han svarte: - Det kan vel 
du gjøre? Og det ordnet seg uten 
doktorhjelp. Dette var forresten 
siste året Ramson var distrikts-
lege i Froland. Turid husker også 
avskjedsfesten for Bara og Abram 
Ramson, på Eikely. Fru Ramson 
hadde ikke sett Turid uten uni-
form og spurte sidemannen på 
festen om hvem hun unge piken 
var.

Et godt team
De første årene hadde alders-
hjemsbestyreren ansvaret for 
12 på sykeavdelingen og 12 på 
aldersavdelingen. Det var travle 
tider, døgnet rundt, men alle 
sto på – og det var lite snakk om 
timer og vaktlister. Turid var 
eneste sykepleier, to av de ansatte 
hadde hjelpepleierutdanning. En 
av hjelpepleierne jobbet dag og 
den andre på natta. Hjemmesy-
kepleien sørget «samaritt» Olga 
Nordgren for, hun hadde åtte 
ukers kurs.
 -Det var enkle forhold på «Gam-

leheimen», før det nye alders og 
sykehjemmet sto ferdig i 1977?
 - Ja, Vi hadde for eksempel et 
stort sitte-badekar, som egentlig 
skulle vært nedsenket i gulvet. 
I stedet trengtes en stige med 
fire trinn. Badekaret ble mye 
brukt, og det hendte også at Olga 
tok med seg eldre som bodde 
hjemme, for at de kunne få en god 
vask.

Joranda anbefalte
Turid hadde et praksisår på 
sykehuset etter eksamen, og her 
jobbet hun sammen med Joranda 
Vatne fra Hurv.
 -Det var Joranda som sa jeg 
burde søke på den utlyste syke-
pleierjobben i Froland. Jeg leverte 
søknaden til Torjus Hurv, som var 
skeptisk, for hvor lenge ville ei 22 
år gammel jente bli i jobben? Men 
så kom beskjeden om at jeg var 
ansatt, og ikke bare som syke-
pleier, men til min overraskelse 
betydde det å være bestyrer på 
aldersheimen.
 Bestyrerstillingen hadde hun 
i godt og vel 21 år, før hun av-
anserte ytterligere og ble helse 
og omsorgssjef, med krevende 
ansvar for alt fra sykehjem og 
hjemmesykepleie til psykiatri. Da 
hun sluttet var det 150 på løn-
ningslistene og budsjettansvaret 
(for minst 60 millioner) var tøft, 
men hun stortrivdes med jobben.

Gode og onde dager
-Du vokste opp med stort ansvar i 
familien?
 -Ja, jeg var bare fire år da mor 
døde av kreft. Min bror var ett år 
eldre og søstera to år yngre. Vi 
hadde en liten gård og far drev 
med båtbygging - som de fleste på 
Nævisdal. Det er klart at vi lærte å 
ta ansvar og å jobbe mye. To år før 
mor døde ble far hardt skadet i 
den store togulykka på Hjuksebø, 
og ble liggende på sykehus i Oslo i 
flere måneder. Han ble aldri helt 
god igjen i kroppen.
 Kanskje det var denne oppvek-
sten som lærte Turid å ikke bare 
stå på for fullt, men også kunsten 
å ikke la seg knekke av bekymrin-
ger, men ta en dag av gangen – og 
samtidig finne mye å glede seg 
over.  Ingen vet bedre enn henne 
at livet byr på både medgang og 
motgang, det har hun sett i sitt 
lange yrkesliv, og det opplever 
hun fortsatt til daglig. For nå som 
hun og Leif virkelig skulle funnet 
på mye gildt sammen, så sliter 
Leif med minnet. Demens er en 
lei sykdom, som rammer mange, 
og for Leif slår den også ut i van-
sker med å snakke. 

Såbulia gir styrke
De er så heldige å ha ny lettstelt 
bolig på Blakstadheia, etter nes-
ten 50 år i huset som Leif bygde 
i Neset. Leif tilbringer dagene >>

Stram ung jente i sykepleieruniform. 
Den tok Turid på seg den siste ar-
beidsdagen, og uniformen passet 
fortsatt, etter 43 års innsats som syke-
hjemsbestyrer og omsorgsleder.

Såbulia, øverst i Øyestad, har vært fristedet for Turid og Leif i mange år. Her 
kunne det jobbes med kroppen og samles krefter. Bildet ble tatt forrige sommer.
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tålmodig i godstolen, like 
blid som alltid, heldigvis.  
Det er viktig at det ikke 
skjer store forandringer 
rundt ham. Heldigvis kan 
de også dra «på hytta», 
Såbubulia, det idylliske 
småbruket i skogen øverst 
i Øyestad. Her har Leif og 
Turid lagt ned stor innsats 
med restaurering, ved-
hogst og hagestell.

Barn og barnebarn
Leif og Turid har tre 
barn, Olav Arne, Signe og 
Elin, og gjennom de tre 
familiene er Leif og Turid 
velsignet med syv barne-
barn. Og nå blir det god 
tid til å kose seg med de 
små, det var det begren-
set med tid til i de travle 
1970-årene. Sønnen bor 
på Bøylefoss og jentene i 
Arendal og Kristiansand. 
Yngstejente Elin har vært 
mye på farten, med tje-
neste for Misjonsselskapet i Nice 
og Paris. Nå er hun engasjert med 
barne- og ungdomsarbeid, stadig 
for Misjonsselskapet.
 
Seks uker fødsel perm
-Det ble ingen lange fødselsper-
misjoner for aldershjems-besty-
reren?
 - Nei, Da Olav Arne kom i 1972 
hadde jeg seks uker fri, forresten 
ikke helt fri. Det ble litt mer per-
misjon da de to jentene kom. 
 Turid er veldig glad i unger, og 
søndagsskole.  Nævisdal-familien 
har holdt søndagsskole i tre 
generasjoner. Pappa Adolf fikk 
Kongens Fortjenstmedalje etter 
å ha holdt søndagsskole i 50 år, 

Turid har vært søndagsskolelæ-
rer i Froland i 42 år – og holder på 
fortsatt, selv om hun har gitt fra 
seg hovedansvaret. Hun var også 
leder for Aust-Agder søndags-
skolekrets.  Og vi kunne ellers 
listet opp en lang rekke oppgaver 
i Froland Menighet og på Hurv 
bedehus, Ungdomssenteret og 
Menighetssenteret som Turid har 
påtatt seg – vi hadde nær sagt på 
strak arm, og ved siden av kre-
vende jobb. 
 - Ikke noe er så viktig som å 
lære barna om Jesus, og så er det 
gildt å være søndagsskolelærer 
for de fantastiske ungene. De har 
så mange gilde spørsmål og kom-
mentarer.

Juletradisjoner
-Nå er det jul igjen. Har du 
tatt med deg mange jule-
tradisjoner fra Nævisdal?
   -Det første jeg da tenker 
på er fattigmennene. Far 
var nok det eneste mann-
folket på Nævisdal som 
bakte fattigmenn til jul. 
   -Du opplevd mange jul-
aftener på «Hjemmet»?
   - Ja, der var jeg med på å 
feire 24 julaftener på rad, 
og det var fantastisk gildt. 
Vi sang julesanger, og 
mange som var sterkt de-
mente kunne synge med 
på alle versene. Det var 
sterkt å oppleve.  Leif har 
laget mange julemiddager 
hjemme hos oss, legger 
Turid og sender et godt 
smil til mannen sin.

Jul og glede
-Hvilken av julesangene er 
den kjæreste for deg?
   -Jeg liker godt både 

tekst og tone til «Mitt hjerte alltid 
vanker i Jesu føderom …» Og så 
glemmer jeg aldri stemningen på 
«Hjemmet», når vi sang «Jeg er så 
glad hver julekveld». 
 -Og hva vil du si at julas budskap 
betyr for deg?
 -Jula er veldig viktig for meg. 
Budskapet er at Jesus kom til vår 
jord. Adventstida er ventetid, jeg 
pynter med lilla farger, men det 
er først når jula ringes inn at det 
blir virkelig høytid. Jeg blir litt 
lei meg når jula handler om så 
mye annet enn Jesu fødsel, og jeg 
venter med å pynte juletreet til 
lille julaften. – Det er ikke jul før 
det er jul! sier Turid.

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

Turid i godstolen, en posisjon som ikke har vært særlig 
typisk for henne. Og fortsatt liker hun å være i aktivitet, 
ikke minst som bestemor – og med oppgaver på Me-
nighetssenteret.
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Hva skjerHva skjer    
  I FROLAND MENIGHETI FROLAND MENIGHET

DESEMBER:
ONS 15. KL 19.30 Adventsamling
Froland kirke
JULAFTEN KL 14.30 OG 16
Gudstjeneste Froland kirke
JULAFTEN KL 15 Gudstjeneste
Mykland kyrkje
1.JULEDAG KL 11 Gudstjeneste
Froland kirke

JANUAR:
NYTTÅRSDAG KL 12 Gudstjeneste
Froland kirke
MAN 3. KL 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
TORS 6. KL 19.30 Julemøte/
årsmøte NMS
LØR 8. KL 16.30 Juletrefest
SØN 9. KL 11 Gudstjeneste Froland
kirke
MAN 10. KL 14.30 Etter skoletid
5-7 kl
MAN 10. KL 17.30 Mandagsklubben
1-4 kl
ONS 12. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl
TORS 13. KL 12 Torsdagstreffet
SØN 16.KL 11 Gudstjeneste, bøker
til 4-åringene
ONS 19. KL 17.30 Soul Children
5-10 kl
TORS 20. KL 19.30 Misjonsmøte/
årsmøte NLM
SØN 23.KL 11 Gudstjeneste Froland
kirke
MAN 24. KL 14.30 Etter skoletid
5-7 kl
ONS 26. KL 11 Gudstjeneste
sykehjemmet
ONS 26. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl
FRE 28. KL 17 Familiefredag
SØN 30. KL 11 Søndagsmøte

FEBRUAR:
ONS 2. KL 17.30 Soul Children 5-10
kl
TORS 3. KL 19.30 Misjonsmøte
NMS
SØN 6. KL 11 Gudstjeneste Froland
kirke
MAN 7. KL 14.30 Etter skoletid 5-7
kl
MAN 7. KL 17.30 Mandagsklubben
1-4 kl
MAN 7. KL 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
ONS 9. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl
TORS 10. KL 12 Torsdagstreffet
SØN 13. KL 11 Gudstjeneste, bøker
til 5-åringene
ONS 16. KL 17.30 Soul Children
5-10 kl
TORS 17. KL 19.30 Misjonsmøte
NLM
FRE 18. KL.17 Familiefredag
SØN 20. KL 11 Gudstjeneste
Froland kirke
ONS 23. KL 11 Gudstjeneste
sykehjemmet
SØN 27. KL 11 Gudstjeneste
Mykland kyrkje
SØN 27. KL 11 Søndagsmøte

MARS:
ONS 2. KL 17.30 Soul Children 5-10
kl
ONS 2. KL 19 Askeonsdag -
Gudstjeneste Froland kirke
TORS 3. KL 19.30 Misjonsmøte
NMS
SØN 6. KL 11 Prostigudstjeneste
Trefoldighet
MAN 7. KL 14.30 Etter skoletid 5-7
kl
MAN 7. KL 17.30 Mandagsklubben
1-4 kl

MAN 7. KL 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
ONS 9. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl
TORS 10. KL 12 Torsdagstreffet
SØN 13. KL 11 Søndagsskolemesse
ONS 16. KL 17.30 Soul Children
5-10 kl
TORS 17. KL 19.30 Misjonsmøte
NLM
SØN 20. KL 11 Gudstjeneste
Froland kirke (Tårnagenter)
MAN 21. KL 14.30 Etter skoletid
5-7 kl
ONS 23. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl
FRE 25. KL 17 Familiefredag
SØN 27. KL 11 Søndagsmøte
ONS 30. KL 17.30 Soul Children
5-10 kl
ONS 30. KL 11 Gudstjeneste
sykehjemmet

APRIL:
SØN 3. KL 11 Gudstjeneste Froland
kirke
MAN 4. KL 14.30 Etter skoletid 5-7
kl
MAN 4. KL 17.30 Mandagsklubben
1-4 kl
MAN 4. KL 20 Pusterommet
Mjølhusmoen kapell
ONS 6. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl
TORS 7. KL 19.30 Misjonsmøte
NMS
SØNDAG 10. KL 11 Palmesøndag,
HEL-gudstjeneste
SKJÆRTORSDAG KL 11
Gudstjeneste Sykehjemmet
SKJÆRTORSDAG KL 19
Gudstjeneste Froland kirke
LANGFREDAG KL 11 Gudstjeneste
Froland kirke
1.PÅSKEDAG KL 11 Gudstjeneste
Froland kirke
2.PÅSKEDAG KL 11 Gudstjeneste
Mykland kyrkje

Arrangementene er på Menighetssenteret når ikke annet er angitt
Se også kalenderen på www.frolandmenighet.no og annonsering i  i Frolendingen 

Faste ukentlige arrangement: 
Bønnemøte mandager kl 18. Babysang torsdager kl 11
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Fra menighetslivet
DÅPSSAMLING FOR 1 OG 2 ÅRINGENE TIRSDAG 9. NOVEMBER

Marie og «krølle»  
hilser på barna

Toåringene

Ettåringene 
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Fra menighetslivet

I år, 16-17 oktober, var det endelig tillatt å samles til prostihelg. Det ble en flott helg der vi fikk kjenne på 
gleden over å være flere kirker i samarbeid og fellesskap. Lørdag var det ungdomsgudstjeneste og søndag var 
det gudstjeneste med kor bestående av flere kor i prostiet vårt, bla. Froland Soul Kids og Soul Children. 

Her ser dere Froland Soul Children på høstmessa. Der sang 
de, og gjorde en flott innsats med å ha aktiviteter for barn. Koret 
er for barn i 5-9 klasse og øver annenhver onsdag. Velkommen til 
nye sangere! 

Mandagsklubben for 1.-4. klassinger har en tradisjon med 
å leie Bulder lekeland en gang på høsten. 18 oktober var en 

flott gjeng samlet til lek og moro. Prest Øystein Vaaje og 
menighetspedagog Marie Kvalbein-Olsen, hadde det også gøy! 
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Hver torsdag kl.11.00 
er det babysang på 
Menighetssenteret. 
Dette er et flott sted å bli kjent med andre med 
baby, synge og skravle. Noen ganger tar vi 
babysangen på sykehjemmet. På bildet ser dere Eilif 
Hovatn lyse opp når han får brorens oldebarn, Oskar 
Larsen Hovatn, på fanget. Følg vår Facebook-side 
Babysang i Froland hvis dette er noe for deg. 
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Fra menighetslivet

GUDSTJENESTE MED 
BOKUTDELING MYKLAND 

KIRKE 31. OKTOBER
Fv. Nora Selås Bratteland (4), 

Helena Kile Gyenese, Sindre 
Skoglund Wikøren  og Edvard 

Førsund Gjømle (alle 5).

Gudstjeneste 
Allehelgensdag  
kveld. 

Gudstjeneste Froland 
menighetssenter 7. november med 
utdeling av bøker til 3. åringene 
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Takk for nå! 
På nyåret blir kateketstillingen 
utlyst, et drøyt år siden forrige 
gang. Jeg trives svært godt i 
menigheten og i bygda, men 
forpliktselen arbeidet fører 
med seg på helg- og kveldstid, i 
kombinasjon med familieforplik-
telser hjemme, har utviklet seg 
til å bli for tung å bære, selv for 
en røslig kar fra Trøndelag. Så 
da blir det en annen person som 
får gleden av å være kateket i 
Froland. 

Til vedkommende vil jeg med 
hånden på hjertet kunne si at 
Froland menighet er en særde-
les god plass å jobbe, både på 
grunn av staben, menighetsmed-
lemmene og stedet i seg selv. 
Jeg har varslet kirkevergen om 
at jeg kan fortsette med kon-
firmantene ut konfirmantåret, 

dersom det tar tid å finne ny 
kateket – så niendeklassingene 
blir ikke kvitt meg helt enda.

To av de uforutsette virkningene 
jobben har hatt på meg, er at 
jeg har fått lyst til å overnatte i 
telt (inspirasjonen kom i august, 
med både Camp Villmark ved 
Førevann og konfirmasjonsleir 
på Dvergsnestangen) og at vi har 
kjøpt hytte på Øynaheia, i Espe-
støylveien. Så hvis dere ser en 
som strever med å sette opp et 
telt i Frolands skoger, eller dere 
passerer en skiløper som peser 
opp en bakke i retning Toplands-
heia, så er det er en viss sjanse 
for at denne personen er meg. I 
så fall må dere for all del stoppe 
å si hei!  

    Torgeir

JULETREFEST 
på Froland menighetssenter lørdag den 8. januar kl. 16:30

Den enkelte gjest bes om å ta med julekaker etter eget ønske • Vi stiller med kaffe  
og saft • Det blir andakt og gang rundt juletreet. • Julenissen er på vei!!

Velkommen skal dere være.

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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Husker dere?

Det er nå 31 år siden Svein 
Skaland ble sogneprest i 

Froland. Bildet er tatt sommeren 
1990, i stua til familien Heggen. 
Kirsten og Svein hadde kjørt fra 
Mosjøen-traktene i Nordland, 
sammen med de tre yngste barna, 
for å ta en titt på bygda de nå 
skulle flytte til. Og samtidig gikk 
turen til Helle på Eydehavn, der 
Kirsten vokste opp.

Menighetsbladet intervjuet 
selvfølgelig det nye presteparet. 
Svein var da 42 år og hadde vært 
prest i nord i 14 år, de siste årene 
som sogneprest i Vefsn. Han 
hadde også vært bibelskolelærer i 

Rognan i tre år. Nå var det greit å 
slå seg ned i nærheten av Kirstens 
barndomshjem.

Med på «prøveturen» var Kirsti (7) 
og tvillingene Anne og Bente (14). 
Guttene, 18 og 19 år, var opptatt 
med eksamen og andre gjøremål i 
Mosjøen.

Mange i Froland kunne huske at 
Kirsten var veldig flink til å synge 
– ofte duett sammen med sin mor. 
Menighetsbladet fikk bekreftet at 
også Svein var musikalsk – og at 
de ofte sang sammen.

Følte den nye sognepresten noe 

forventningspress? 

– Ja, men jeg får være meg selv, 
svarte Svein Skaland. 

Den nordlandske muntre og 
naturlige væremåte praktiserte 
sognepresten også i sine vel 20 
år som sogneprest i Froland, 
noe frolendingene satte pris 
på. Og stadig er det stas når 
Kirsten og Svein kommer fra 
Helle ved Eydehavn opp til 
Menighetssenteret. Da vet man at 
det blir vakker sang og musikk og 
gode evangeliske ord. 
 FOTO: SALVE HAUGAAS

Da Skaland-familien Da Skaland-familien 
kom til bygdakom til bygda
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Diakoni er evangeliet omsatt i handling. Jesus 
viste veg. Han gav omsorg, var barmhjertig og 

ba oss elske vår neste som oss selv. Som kristne er 
vi kalt til å følge hans eksempel. Å omsette tro til 
handling betyr å stille seg til disposisjon, både som 
fellesskap og som enkeltperson. 
 Diakonien omfatter alt Gud har skapt. Troen 
på Gud som skaper gjør at vi vårt forvalteransvar 
gjelder hele verden.
 Den norske kirke definerer diakoni som 
kirkens omsorgstjeneste, og uttrykkes gjennom 
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om 
skaperverket og kamp for rettferdighet.
 Nestekjærlighet omfatter alle sider ved 
menneskelivet.  Livsbetingelsene er ulike, og noen 
har det vanskeligere enn andre. Gjensidighet, 
likeverd og respekt for andres integritet ligger til 
grunn.
 Inkluderende fellesskap. Bibelen beskriver 
fellesskapet som en kropp med mange ulike lemmer 
og funksjoner. I dette fellesskapet møtes mennesker 
av ulike kjønn, med ulike funksjonsevner, ulik 
kultur og etnisk bakgrunn. I et inkluderende 
fellesskap skal den enkelte både se og bli sett. 
 Vern om skaperverket omfatter alt Gud har skapt; 
jorden med planter, dyr og mennesker; havet og 
luften og hele det økologiske samspillet. Det gjelder 
også vårt eget forbruk og livsstil. Vi utfordres til å ta 
vårt forvalteransvar på alvor. 
 Kampen for rettferdighet innebærer at alle 
mennesker har rett til å leve et menneskeverdig 
liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til de som lever 
i fattigdom og nød og kjemper for livet. Som kirke 
er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet, 
menneskerettigheter og fred både lokalt og globalt.
 Froland menighet og styret for Froland 
menighetssenter har et felles diakoniutvalg 
bestående av Marit Venemyr Skutlaberg (leder), 
Grethe Osmundsen, Hilde Andersen Risholt, Ardis 
O. Dalsmo og Else Marie Treldal (diakonarbeider). 
Diakoniutvalget arbeider etter en egen diakoniplan, 
som er vedtatt av menighetsrådet og senterstyret. 
Diakoniplanen kan leses på hjemmesiden til Froland 
menighet: www.frolandmenighet.no

Hva er diakoni?

RETREATDAG
TREFOLDIGHETSKIRKA, ARENDAL

LØRDAG 5. FEBRUAR 2022  
KL. 10.00-15.00

Tilgivelse –krav eller mulighet? 
Foredrag ved terapeut, diakonilærer og 
sjelesørger Torborg Aalen Leenderts. 

Tilgivelse – misforstått og misbrukt.  
Begrepet tilgivelse har gjennom tidene vært både 

misforstått og misbrukt. Mye nytenkning har skjedd 
i senere år. Faktisk var det slik at endringen kom 
samtidig både i terapeutiske og sjelesørgeriske 

miljøer. I dag er temaet omfattet av stor interesse 
og inkluderer et mangfold av faggrupper. Leenderts 
vil på retreatdagen gå inn i temaet som angår både 
nasjoner, lokalsamfunn, familier og enkeltpersoner. 
Vi ser fram til ny spennende dag med henne. Denne 

gang med en enkel retreatramme i Trefoldighetskirka. 

Avsluttes med en enkel nattverdgudstjeneste.

Pris kr. 300,- (inkl. lunsj).  
Betales i forkant. Vipps #630309

Temaretreat (Barbu sokn).  

Påmelding innen 1.feb. til: 
rannveig.aas.olsbu@agderkirken.no 

99271679
else.marie.treldal@agderkirken.no 

48994436

ravn.karsrud@agderkirken.no 41683430

Arr: Barbu, Trefoldighet og Froland menigheter 
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Navnene er de som de hadde som konfirmanter. Fra v: Alfhild Isaksen, Ellinor Leikvangen, Anne Kristine Tveit, Mona 
Næss Thomassen, Turid Sæden, Karl Åge Lyngroth, Liv Signy Andersen, Birthe Solberg, Åshild Øybekk, Magnus Jomås, 
Grethe Reiersølmoen, Arne Ove Jomås, Olaf Eivindstad og Eivind Terje Bergland.

50-års konfirmantjubilantene i Froland.

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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Gåte 1 (fra Maria) Hva er til felles med en lærer og en sky?
Gåte 2  (fra Hanna , Amalie og Elise) Nissen hadde 12 gaver. Han 
mista  4. Han ødela 4. Resten leverte han. Hvor mange pakker har han?
Gåte 3  (fra Amalie) Hva får du hvis du blander en kalkulator med en 
venn?
Gåte 4 (fra Johanna) Hva ville du gjort hvis du plutselig hadde en ja-
guar, en løve og en tiger foran deg og du bare har et skudd igjen i gevæ-
ret. Hvilket dyr hadde du skutt?

GÅTER FRA BARNA  
på etter skoletid/UK Junior:

Fasit julesanger:
Sang 1. O jul med din glede: vi vet jo hvorhen I skal drage; for vi vil nå også så gjerne derhen
Sang 2. En Krybber var vuggen: Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Sang 3. Deilig Jorden aldri forstummer tonen fra himlen i sjelenes glade pilgrimssang
Sang 4. Nå tennes tusen julelys Til hver et fattig hjerte send Et lystreif ifra sky Så finner det den rette vei
Sang 5. O Helga natt då Gudamänniskan till jorden steg ned För att försona världdens brott och synder, för oss han dödens smärta led
Sang 6. En stjerne skinner i natt Se himmelen ligger og hviler, på jordens gule strå. Vi står rundt krybben og smiler,for vi er fremme nå.
Sang 7. Musevisa mens barna feier golvet og danser som en vind og soper borti krokene med halen sin.
Sang 8. Julekveldsvisa Nå sett vi øss og hvile og puste på ei stund, imens je rugge vogga, så bror din får en blund.
Sang 9. Det lyser i stille grender Der låg han med høy til pute og gret på si ringe seng,
Sang 10. Tenn lys for dem som viser omsorg og alltid bygger bro. Må fanger få sin frihet og flyktninger et hjem.

Svar på gåtene:
Svar Gåte 1: Begge kan regne
Svar Gåte 2: Ingen. Han hadde jo levert 
de fra seg.
Svar Gåte 3: En venn du kan regne med.
Svar Gåte 4: Jeg hadde skutt løven, satt 
meg i jaguaren og fylt tiger på tanken.

Det kan være vanskelig nok. Vi 
har kjørt noen linjer fra kjente 
julesanger gjennom google 
translate.  Klarer du å finne ut 
hvilken sang? Dette kan dere 
gjøre med andre sanger også og 
dere har med et en selskapslek. 
Den eller de som tipper først 
reiser seg og stemmer i.

Sang 1.  we know where you are 
going; because we now also want 
to go there

Sang 2. So easily and quietly God 
came to our earth.I am so much 
loved by Jesus, my brother.

Sang 3. never silences the tone 
from the sky in the happy pilgri-
mage of souls

Sang 4. To each a poor heart send 
A ray of light from the sky Then it 
finds the right path

Sang 5  when the Man of God 
descended to earth To atone for 
the crimes and sins of the world,                       
for  us he suffered the pain of 
death

Sang 6. See the sky lying and 
resting, on the yellow straw of the 
earth. We stand around the crib 
and  smile, for we are advancing 
now.

Sang 7. while the children sweep 
the floor and dance like a wind and 

sweeps away the hooks with his 
tail.

Sang 8. Now we sit and rest and 
breathe for a while, while I rock the 
cradle, so your brother gets a nap.

Sang 9. There he lay with hay for 
pillow and cried on say poor bed,

Sang 10. for those who show care 
and always builds bridges. Priso-
ners must be given their freedom 
and refugees a home,

Kjenner du julesangene?
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§ 2 FREDNINGSTID OG FESTE 
AV GRAV
2.1 Fredningstida for kiste- og 
urnegraver er minst 20 år. Der-
som jordforholdene er slik at 
nedbrytningen ikke er fullgod 
etter fredningstidens utløp, kan 
fellesrådet forlenge denne tiden 
så lenge det måtte være nødven-
dig. Fredningstiden utvides da 
tilsvarende.

2.2 Festetida er 10 år. Når festeti-
da er ute, kan festet fornyes med 
10 nye år. Når det er gått 
60 år etter siste gravlegging, kan 
festet ikke fornyes uten særskilt 
samtykke fra fellesrådet.

2.3 Når kistegrav tas i bruk er 
det anledning til å feste grav ved 
siden av.  Disse gravene utgjør da 
et gravsted. Ved bruk av særskilt 
urnegrav kan det ikke festes grav 
ved siden av. 

2.4 Ved overtagelse av inngjerdet 
eller særskilt avgrenset familie-
gravsted skal det betales feste-
avgift for det antall graver fami-
liegravstedet inneholder. Disse 
gravene kan som hovedregel kun 
benyttes til gravlegging av urne. 
Hvorvidt gravstedet kan benyttes 
til kistegravlegging avklares ved 
inngåelse av festeavtale.

2.5 Ved feste av tilleggsgrav beta-
les festeavgift. En grav som er fes-
tet kan ikke bli frigrav før den er 
slettet av fester eller fellesrådet.

2.6 I god tid før festetiden er ute 
skal festeren varsles. Er festet 
ikke blitt fornyet innen 6 måne-
der etter forfall, faller gravstedet 
tilbake til gravplassen. Det er 
festers plikt å melde adressefor-
andring.

2.7 Ingen må gravlegges i festet 
gravsted uten samtykke fra feste-
ren. Dersom festerens samtykke 
ikke kan innhentes, kan fellesrå-
det ta avgjørelse om gravlegging.

 Karl Otto Bråthen 
 Kirkeverge 

Festeavgiften for gravplassene  
i Froland reguleres
Festeavgiften er vedtatt regulert opp til kr. 300,- pr. år pr. 
grav på gravplassene i Froland fra og med 2022. Da vil avgif-
ten være på et gjennomsnittsnivå med sammenlignbare kom-
muner. I den forbindelse tar vi med utdrag fra de lokale grav-
plassvedtektene for å minne om reglene for feste av graver. 
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UNGE KRISTNE Treffsted for ungdom  i 8-klasse og oppo-
ver.Møtes onsdager, men dette kan det bli endringer på. 
Følg med UK Froland på  facebook.  
Kontaktperson: Hanne Knutsen tlf. 47 87 42 88

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
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AKTIVITETSOVERSIKT Her er en oversikt over de aktivitetene 
som kom i gang igjen i løpet av høsten. 

For datoer se «Hva skjer» på s.9. Smittesituasjonen gjør at det raskt kan komme endringer. Følg med 
på kalenderen på nettsida www.frolandmenighet.no. Flere av gruppene er også å finne på facebook.
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Gave til menighetsbladet 
Vi håper så mange som mulig vil støtte Froland menighetsblad  

med gave. Vi er svært takknemlige for alle som trofast sender kontigent  
og gave til bladet.
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JULE- 
KRYSSORD 

JULEKRYSSORD 
Løsningen sendes til: oystein.vaaje@agderkirken.no og vinner trekkes på 4. januar 2022 
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VANNRETT:
 1.  Ingrediens i 

julemat
 3. Filtrerer
 6. Holme
 7. Jentenavn
 9. Høyde
 11. Drikk
 12.  Kan noen være 

med julefor-
beredelsene, 
mens andre er 
det på sykkel

 14. Udelt
 15. Tall
 17.  To like eller en 

bluesmusiker 
med som het 
King.

 20. Stirre
 22. Gull
 24. Bønn
 25. Mål
 27. Land 
 29. Smart
 30. Ikke
 31. Matroser
 32.  Forhenvæ-

rende
 34. Nynorsk høytid
 35. Odde
 36.  Kan sees på 

biljard og i 
trafikken

 37. Sangmetode
 40.  Tidligere tra-

fikkselskap
 42.  Aktører i Jule-

evangeliet
 45. Blakk
 47.  Kulpen / van-

net stedsnavn i 
Agder

 49.  Transportmid-
del. Finnes 
også i glass.

 50. Betale
 51.  Det Nye testa-

mentet
 53. Bak
 54. Hellig
 55.  Gildt å få for 

mange studen-
ter

 60.  Frolandsk for 
situasjonen slik 
den er nå

 63. Stemme
 64. Farge.
 66. Bra

 67. Fisk
 68.  Ligger på 

mange bord nå 
i julen.

 69. Natrium
 70. Uro

LODDRETT:
 1. Skavank
 2. Mistak
 3. Grunnstoff
 4. Dessert
 5. Skratte
 6.  Kom vismen-

nene fra
 8. Slengete
 10. Plassen
 13. Spiste
 14. Sier Julenissen 
 16. Drikk
 17.  Drømmested 

for askepott
 18. Overgang
 19. Gripe
 20. Ake
 21. Ly
 23. Vekst
 26. Pugg!
 27.  Du kan sette 

jule og fot 
foran dette 
ordet.

 28. Havørn
 33.  Gammel hest 

(baklengs)
 34. Leke
 37.  Mange av i 

førjulstiden
 38. To like
 39.  Høyst middel-

mådig fotbal-
lag (England)

 41. Tipi
 43. Støtt
 44. Landtunge
 46. Nedbøren
 48. Regnet med
 52. Disen
 54. Kikket
 56.  Film om et 

romvesen
 57. Slange
 58. Håndlag
 59. Stillhet
 61. Lykkeønskning
 62. Elver
 63. Tall
 65. Sivbåt

JULE- 
KRYSSORD 

Steffen P. Dyve, misjonær 
fra Grimstad er stedlig re-
presentant for NLM i Indo-
nesia. 
Sammen med kona Marthe 
og deres tre barn har de nå 
vært på plass i Indonesia 
siden februar etter lengre 
Norgesopphold grunnet 
pandemien. Han har sendt 
en liten hilsen til oss i Fro-
land om arbeidet de står i:

«Indonesia som alle 
andre land er fort-

satt preget av pande-
mien. Men vi har klart å 
opprettholde aktivitet i 
prosjektene våre.

Mentawai går veldig bra 
og vi er i en fase der vi 
vurdere å øke arbeidet 
der. Jeg kan ikke si så mye 
om dette enda, men det 
vil innebære at vi ansetter 
en prosjektkoordinator til 
å bo sammen med teamet 
vi har på Mentawai og job-
ber og tenke større rundt 
livet på øya! 

Prosjektteamet som er på 
Mentawai nå gjør en vel-
dig god jobb, og de synes 
det er spennende å kom-

me lengre inn til landsbyer dypt 
inne på øya hvor det er få eller 
ingen kristne. Det er et stort 
bønneemne at de må få bringe 
evangeliet til menneskene som 
bor der!

Med ønsker om Guds rike velsig-
nelse over arbeidet i Froland!

Beste hilsen fra 
Steffen P. Dyve

NLM Indonesia

Menighetens 
misjonsprosjekt i 
Indonesia

•  Misjonssambandet (NLM) startet arbeid i landet i 1975.

•  Egne utsendinger og flere titals lokalt ansatte.

•  235 unådde folkegrupper. 

•  NLM driver arbeid blant to av disse folkegruppene som 
utgjør 5,5 millioner personer.

FAKTA:

Løsningen sendes til:  
oystein.vaaje@agderkirken.no 
og vinner trekkes 4. januar 2022.
Premie venter en heldig vinner.
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3.april: 3. s. i fastetiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

10.april: Palmesøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste

14.april: Skjærtorsdag kl. 11.00:
Froland sykehjem: Gudstjeneste. 
Nattverd. 
Froland kirke kl.19.00: Nattverd-
gudstjeneste

15.april: Langfredag kl.11.00:
Froland kirke: Langfredagsgudstje-
neste

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

24.april: 2.s. i påsketiden kl.11.00
Menighetssenteret: Søndagsmøte

Mykland kyrkje
Julaften kl.15.00: Gudstjeneste

27.februar: Fastelavnssøndag 
kl.11.00: Gudstjeneste

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

Froland kirke og  
Froland menighetssenter

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

2. januar: Ingen gudstjeneste

9.januar: 2. s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

16.januar: 3. s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste

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

26.januar kl. 11.00:   
Froland sykehjem: Gudstjeneste.

30.januar: 5. s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

6.februar: 6. s. i åpenbaringstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

13.februar: Såmannssøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste

20.februar: Kristi forklarelsesdag 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

23.februar kl.11.00:
Froland sykehjem: Gudstjeneste.

27.februar: Fastelavnssøndag 
kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

Onsdag 2.mars: Askeonsdag kl.19.00:
Froland kirke: Kveldsgudstjeneste

6.mars: 1. s. i fastetiden kl.11.00:
Trefoldighetskirken: Prostigudstje-
neste

13.mars: 2. s. i fastetiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsskole-
messe

20.mars: 3. s. i fastetiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

27.mars: Maria budskapsdag kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

30.mars kl. 11.00:   
Froland sykehjem: Gudstjeneste.


