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Fra påskevandringen i fjor.

God påske!
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Fra kirkebøkene

 25/12 Josefine Tegdan Skinningsrud
 23/1 Nova Baardsen Rønningen
 23/1 Elias Rosdahl-Milje
 23/1 Elias Tresnes
 6/2 Nikolai Hurv Fiane
 13/2 Oskar Emil Hurv, Menighetssenteret
 13/2 Itisam Isedin, Menighetssenteret
 13/2 Meria Isedin, Menighetssenteret
 20/2 Felix Bellamy Monrad
 20/2 Max Johnsen, Landvik kirke
 20/3 Felix Elvheim Kjempekjenn

Froland kirke, døpte Froland kirke, gravlagte

 22/12 Åge Råna, 84 år
 28/12 Jørgen Lunden, 78 år
 30/12 Karen Nordheim, 88 år
 10/2 Ragnhild Johansen, 85 år, Misjonskirka
 11/2 Ellen Malene Hovatn, 92 år
 15/2 Karin J. Andresen, 85 år
 25/2 Åsulv Lyngroth, 84 år
 25/2 Bjørg Karine Olsbu, 89 år, Bisettelse
 10/3 Aage Langås, 86 år
 15/3 Torgeir Homstøl, 84 år
 31/3 Inger Margareth Haslemo, 92 år

www.frolandmenighet.no

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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Etablert 1927
Kystveien 151 - 4842 Arendal
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Døgnvakt
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Når dette skrives, er vi inne i ei tid jeg aldri hadde trodd jeg skulle 
oppleve. Alt politikerne m.fl. har kjempa for siste 75 år ser ut til å 

smuldret bort i løpet av noen morgentimer.

Det er lett at fortvilelse og motløshet tar tak i oss. Ord blir fattige.

Det er snart påske, den viktigste høytiden for oss. Hva betyr påska for 
deg? Sett av noen minutter og tenk gjennom nettopp det.

Oppi alt dette vi hører nå, er det ekstra godt å vite at  
påska feirer vi fordi Jesus i stedet for deg og meg,  
døde og stod opp igjen. Det var for min skyld han døde.

«Han gikk den tyngste veien
Der bar han selv sitt kors
Han ba: «min Gud forlat dem»
Han gav sitt liv på korsets tre
Han gjorde det for oss,
for alle og for oss»

(Norsk salmebok 133.3)

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 

Kateket:
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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Under minnesamværet 
til broren Åsulv fikk Jeg 
fikk et gripekors av Arild 

Lyngroth. Han hadde laget det 
selv.  Det er et lite kors som en 
kan ha med seg i lommen. Jeg 
har i denne fastetiden hatt stor 
glede av dette korset fordi det 
har hjulpet meg til å fokusere 
tankene mine.

Gripekorset skal være godt å 
gripe rundt når man ikke har ord. 
Det skal være beroligende å holde 
i når en er syk, er redd, har det 
vanskelig eller er urolig. 

Dette har vært godt å holde i disse 
dagene.  Det er så mye som kan 
fylle oss med angst i disse dager. 
Vi har i to år hatt en pandemi som 
har berørt oss sterkt begynner vi 
endelig å se slutten på den. Men 
da vi endelig begynte å se lyset 
igjen, kom det nye mørke skyer 
over oss fra øst. En meningsløs 
krig i Ukraina med uskyldige 
ofre.  På toppen av det hele 
får vi servert en klimarapport 
som er dyster lesing med tanke 
på jordens fremtid. En kan få 
fremtidsangst av mindre.

Gripekorset skal også være godt 
å holde i når vi ber for andre, 
spesielt de som er syke og lider:

I ordinasjonsløftet som jeg avga 
da jeg begynte som 
prest er det en setning 
som lyder slik: «i 
sjelesorg og skriftemål 
å dra omsorg for hvert 
enkelt menneske og 
bære dem frem for Gud 
i bønn», Det er godt 
å ha noe håndfast å 
holde rundt når jeg ber 
for de i menigheten 
vår som kjemper sine 
kamper på mange 
ulike plan. Når jeg ikke 
finner ord til trøst i 

sorgen, helbred for sykdom og 
sår, eller ord som setter mot til 
de som kjemper. Da kan jeg gripe 
hardt rund korset og be for dem.

Gripekorset skal videre minne 
oss om at Jesus er med oss og 
det skal også minne oss om Jesu 
lidelse og død for vår skyld.

Vi skal nå feire påske. Her møter 
vi ondskapen på det mørkeste. 
Ondskapen som forråder, 
fornekter, roper de iskalde 
ropene «Korsfest, korsfest» og 
som til sist pisker og korsfester 
Jesus. Jeg blir opprørt sleipe 
og feige aktører enten de heter 
Kaifas, Pilatus, Judas eller Peter. 
Men det verste er at de bare har 
biroller i det som er den egentlige 
grunnen til at vi feirer påske. 
Det er fordi vi mennesker, også 
soknepresten ikke er gode på 
bunnen. Som Den danske Storm 
P en gang sa: «Hvis vi mennesker 
er gode på bunnen, hvorfor er 
det da så mye vondt i verden?» 
Selv om jeg forhåpentligvis ikke 
er en despot eller tyrann så er 
det dessverre slik at jeg ikke 
har problemer med å slutte 
meg til syndsbekjennelsen slik 
vi fremsier den i kirken hver 
søndag. «Gud, vær meg nådig! Jeg 
har syndet mot deg og sviktet min 
neste - med tanker og ord, med det 
jeg har gjort og med det jeg har 

forsømt.» Hadde alt vært greit så 
hadde ikke Jesus trengt å komme 
til jord og han kunne sluppet 
lidelsen.

Hva ser du Når du ser korset på 
bildet? Det er ikke sikkert du 
ser det samme som jeg så her 
om dagen. Men jeg «så merker 
etter naglene og tornekronen og 
i midten så jeg et kjempestort 
hjerte.»  I påskedramaet møter vi 
også kjærligheten på det vakreste. 
I Jesus som ber om tilgivelse for 
bødlene sine og i Jesus som dør så 
vi skal få leve. Ja, hjertet jeg ser på 
gripekorset mitt er overnaturlig 
stort, men slik er Jesu hjerte for 
sin verden; enten vi bor i Ukraina 
eller Froland. Som du skjønner, 
kjære leser, jeg har hatt glede av 
å gripe rundt dette korset, men 
jeg har opplevd noe som er enda 

viktigere og det er: Å 
bli grepet av korset!

Slik at jeg i 
takknemlighet kan bli 
med han på veien, ikke 
bare denne påsken, 
men livet ut og like inn 
i evigheten. For påsken 
handler ikke bare om 
et kors, men også om 
en tom grav!  
God Påske!

PRESTENS SIDE 
 Av Øystein Vaaje

Gripekorset
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Mark Pedersen (38 år) heter 
han og han kommer fra Aar-

hus, og er cand.theol fra Aarhus 
Universitet»

Han er ferdig med sine studier og 
mangler nå kun stiftspraksis for å 
kunne søke på jobb i Norge. Denne 
praksisen får han nå her i Froland/
Arendal hvor han skal være i 5 
uker før han reiser tilbake til Dan-
mark og er klar for ordinasjon.

Mark forteller at det har vært 
mange nye inntrykk og gode 

opplevelser så langt. Noen ting er 
likt og noen ting er annerledes i våre 
to land og kirker sier Mark.  Dette 
synes han er veldig interessant å bli 
kjent med.

Han kjenner seg godt tatt imot i 
Froland/Arendal og gleder seg til 
det han skal være med på resten 
av tiden her. Han blir her frem til 
palmehelga.

Vi ønsker ham Guds rike velsignelse 
over fremtiden og arbeidet. 
 Else Marie

MENIGHETSWEEKEND 

Marie overtar som kateket

Helga 26 – 28 august reiser vi på 
menighetstur ☺ ☺ ☺ Det er en 

fantastisk mulighet til å ha det gøy 
sammen med gamle og nye venner. 
Her er det plass til alle, uansett alder! 

Vi tar turen til FYRESDAL KURS OG 
LEIRSTED hvor HAMAREN AKTI-
VITETSPARK ligger i gangavstand 
fra leirstedet.  Her blir det moro for 
store og små. Mer opplysning kom-
mer senere, men hold av helga!!!!! Søk 
dem gjerne opp på nettet og se på de 
fantastiske mulighetene som er der.

Vi er svært glade for at Marie 
Kvalbein-Olsen overtar som ka-
teket etter at Torgeir må avslutte 
sitt virke i Froland. Marie har 
arbeidet i Froland menighet som 
menighetspedagog snart i et par 
år allerede. En del av arbeidet for 
Marie kan hende blir som før, men 
kateketstillingen vil også inne-
holde andre oppgaver. Vi ønsker 

Marie lykke til videre, nå som 
kateket! 

Det betyr også at menigheten har 
behov for ny barne- og ungdoms-
arbeider/menighetspedagog som 
blir utlyst med det aller første. 
Tips gjerne personer dere tror kan 
passe til en slik stilling.   
  Karl Otto

7. mars ventet vi spent på at vi skulle få en 
«prestestudent» fra Danmark.
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Et eple holdt nylig på å gjøre 
Dagny til pensjonist, men 

jern-ladyen fra Kverve ga seg ikke.
Historien med eplet trenger en 
nærmere forklaring, men først 
litt mer om Landvik-jenta som ble 
gårdkone i Kverve som 20-åring, 
og siden har opplevd at livet er 

uberegnelig, både på godt og 
vondt.  

Falt for tømmerhogger
Dagny møtte drømmeprinsen sin 
da hun var 18 år, en frolending 
som hogg tømmer i Hålands-
grenda i Øvre Landvik. Hun 
glemmer aldri kurvfesten på 
bedehuset snøvinteren 1954, da 
hun på hjemveien, mellom høye 
brøytekanter, plutselig merket at 
hun gikk hånd i hånd med Kittel.  
To år senere ble det stort bryllup 
på Igland, og Dagny flyttet inn på 

Folk kjører lange veier for å skaffe seg de håndlagde Frolands-kompene. Mange gryter skal passes, og kundene har ofte 
god tid.

-Du kjære mi tid, det er 
et mirakels!  Dagny Åsen 
tenker på historia til 
«Kompebua», som hun 
startet for 26 år siden.  

For Dagny er livet mer 
enn kompe AV SALVE HAUGAAS

Et vakkert par. Dagny og Kittel som 
nyforlovede.
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Åsen-gården i Froland, der hun 
skulle bo sammen med svigerfor-
eldre og svigerfars to søsken. 
 -Jeg husker mor var litt betenkt 
da vi skulle bo så mange under 
samme tak, men jeg var så for-
elsket at jeg ikke tenkte mye på 
det. Og heldigvis var svigermor ei 
fantastisk snill dame. 

Ulykken
Det ble travle og lykkelige år i 
Kverve. Etter hvert kom tre gut-
ter, og snart skulle den fjerde 
se dagens lys. Da skjedde katas-
trofen. Kittel Åsen mistet livet 
under skogsarbeid, de to eldste 
guttene var med sin far da ulyk-
ken skjedde, en arbeidskamerat 
løp etter hjelp, men livet ebbet 
ut før redningen kom.  Dagny var 
blitt enke, 31 år gammel. Tiden 
som fulgte var som en vond drøm, 
men arbeidet med barna og går-
den krevde full innsats. Og nå var 
alle de fire gamle på gården gått 
bort. Fire måneder etter ulykken 
kom Dag Kittel til verden. «Det 
var en hard fødsel, for jeg hadde 
ikke krefter», sier Dagny åpen-
hjertig. De andre guttene var da 
blitt 10, 9 og 5 år.
 -Du gav ikke opp? 
-Det var umulig, livet måtte gå vi-
dere. Det var ikke nok å ta en dag 
av gangen, jeg måtte ta en time av 
gangen. 
 Men Dagny har også opplevd at 
livet har mye godt å by på. Den 
velsignelsen som følger med fire 
barn- og svigerbarn, 11 barnebarn 
og 18 oldebarn er uendelig stor. 
Og snart kommer det 19. oldebar-
net.

Barn og misjon
Det hjalp kanskje litt at dagene 
var så travle. Og Dagny fortsatte 
sitt store engasjement for det 
kristne barnearbeidet i bygda, 
med barneforeningen hun hadde 
startet, søndagsskolen og etter 
hvert også den praktiske guttefo-
reningen. Etter hvert ble Dagny 
også spurt om å hjelpe til med 
søndagsskole på Mjåvatn. Da 
var det søndagsskole på Mjåvatn 
bedehus annenhver uke, og søn-

dagsskole i stua i Åsen den andre 
søndagen.  Og kvinneforeningen 
som ble startet i 1967 eksisterer 
ennå.
 -Du må være født sterk?
-Å, nei da, jeg var nok den mest 
engstelige i søskenflokken på 11, 
jeg var ei sytete mammajente. 
Men den motgang som ikke kla-
rer å knekke en, gjør en sterkere. 
Jeg hadde aldri klart meg uten en 
min trygge tro på Jesus. 

Ikke Guds skyld
- Men så melder spørsmålet seg, 
hvordan kan en tro på en god Gud 
når det skjer så mye vondt?
 - Jeg tenker at vi er i denne 
verden ennå, og vi må ta imot de 
slag vi får, enten vi er troende 
eller ikke. Vondskap og ulykker 
er ikke Guds skyld. Gud er god, og 
Jesus gir håp, og som det heter i 
sangen: «.. han hjelper i brattaste 
bakker».
 Dagny er blitt vant med å tåle 
plager. Hun skulle så gjerne hatt 
lettere for å smile, også når det 
skal tas bilder. Da hun var ung 
småbarn-mamma fikk hun en 
lammelse i halve ansiktet, og det 
fulgte mye smerte med. Dagny 
kom på sykehuset, men det var 
ingen hjelp å få. Hun er aldri blitt 
helt god av lammelsen, og den er 
fortsatt plagsom og synlig.

Husker krigen
-  Du er 85 år, født i 1936, og hus-
ker verdenskrigen?
 -Ja, det kan du tru at jeg gjør. 
En gang vi fikk husundersøkelse 
sto en tysk soldat med gevær like 
foran mor. Jeg ble livredd for at 
han skulle ta henne med seg.  På 
den lille skolen vår hadde en gutt 
nettopp grått sårt fordi pap-
paen hans var blitt arrestert og 
sendt til fangeleiren Grini. Faren 
hadde gått på jakt, og å ha gevær 
var strengt forbudt. Jeg grøs-
ser ennå når jeg ser for meg den 
tyske soldaten foran mor. På den 
tida hadde vi det også veldig trist 
heime, fordi min eldste søster lå 
for døden med tuberkulose, og 
på toppen av det hele hadde jeg 
en lillebror som hadde alvorlige 
astmaanfall og eksem. Jeg ble 
preget av alt det vonde og såre. Og 
de voksne snakket ikke med oss 
barna om alt det vanskelige. Ak-
kurat det hadde nok vært bedre i 
dag.

1. Tyskerne tok potetene
-Ble det mye kompe under kri-
gen?
 -Ikke så mye, for tyskerne reiste 
med de største potetene.
 -Men så kom freden?
- Ja, det var fantastisk, vi fant 
fram flagg og gikk ut og feiret. 

>>

Dagny liker å være i aktivitet, men også stille stunder i godstolen, gjerne med en 
oppslått bibel.
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Like etter gikk vi Fredsmarsjen. 
Og så var det 17. mai. Du verden 
for stas!

Kompebua 
- Du startet Kompebua da du var 
60. Hvordan kunne du finne på 
noe så vilt?
 -Jeg hadde jobbet på Eikely i 14 
år, og det kunne være slitsomt. 
En sen lørdagskveld, etter et 
bryllup, traff jeg Knut Oveland. 
Jeg visste at han hadde et uferdig 
bygg, og jeg spurte om ikke han 
kunne ordne et lokale for meg. Og 
sannelig, det gikk i orden. Kom-
pebua ble faktisk begynnelsen på 
flere virksomheter i bygget. Jeg 
hadde jo ikke så mye penger til 
utstyr, men fikk tak i mye brukt. 
Åpningsdagen var fryktelig spen-
nende, og for sikkerhets skyld 
hadde jeg spurt Gudrun Nygård 
om hun ville hjelpe meg. Det kom 
masse kunder, det måtte lages 
mer kompe, og vi gikk tomme – 
men du verden for en god start. 
 Mye gildt har skjedd på de 26 
årene Dagny har drevet sin po-
pulære kompekafe.  For en stund 
siden dukket det opp ei dame 
som hadde kjørt fra Fredrikstad. 
Sønnen hennes hadde gått på 
yrkesskolen i Froland, og han øn-
sket seg kompe til 40-årsdagen.  – 
Jeg ble helt rørt, forteller Dagny.

Farlig frukt
-Men i høst kunne det blitt kro-
ken på døra for Kompebua. Du 
knekte ankelen, og det skyldtes et 
eple?
 -Ja, jeg skulle bare ut i hagen 
og høste litt frukt. Da tråkket jeg 
på et eple, og det endte med fall 
og brudd i ankelen, heldigvis et 
greit brudd, men det ble åtte uker 
med gips. Og sannelig fikk jeg en 

kraftig influensa rett etterpå. 
 - Da var det vel fristende å 
stenge «butikken» for godt?
 - Nei, jeg håpet å komme i gang 
igjen. Og plutselig var dagen der 
da jeg følte at nå kunne jeg åpne 
igjen, etter fire måneders av-
brudd. Takk, gode Gud!
 Mange savnet Dagnys komper. 
Og det ble en vellykket gjenåp-
ning. Avisa «Fædrelandsvennen» 
dukket opp og laget en fire siders 
reportasje, som førte med seg nye 
kunder helt fra det vestre av Ag-
der. Og gamle kunder kom fulltal-
lige tilbake. 

Mer en kompe
Det kunne fortelles mye om alle 
de gilde kundene som kommer til 
den lille kafeen, og ofte blir det en 
god prat – også om tro.  En bibel 
og et brennende lys gjør at ingen 
skal være i tvil om hva Dagny 
brenner for.
 -Jeg vil ikke være påtrengende: 
«Man kan vitne, om nødvendig 
også med ord». Men jeg vil så gjer-
ne at folk skal vite at det å være 

en kristen ikke handler om alt en 
må gjøre og gjøre. Det handler om 
å ta imot en gave. Det er nok det 
som Jesus gjorde. 
 
Hemmelig oppskrift?
- Til slutt, vil du røpe kompeopp-
skriften?
 -Nei, ikke hele oppskriften, 
du får ikke mengdeforholdene, 
for jeg «slumper». Men jeg kan 
fortelle at kompene inneholder 
mye godt kjøtt fra slakter Eide i 
Lillesand, og jeg bruker hvetemel, 
semulegryn og lettkokte havre-
gryn. Pluss krydder.  
 -Ikke byggmel?
-Nei. Men så er det viktig å jobbe 
raskt, for potetene blir fort 
brune, og kompedeigen må ikke 
bløtne.
 Den viktigste oppskriften hol-
der Dagny aldri hemmelig, tvert 
imot, for Bibelen ligger godt syn-
lig, og på veggen i Kompebua står 
det skriftlig: «Jesus er verdens 
lys»

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

Dagnys Kompebu holder åpent fra tirsdag til fredag.
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Hva skjerHva skjer    
  I FROLAND MENIGHETI FROLAND MENIGHET

APRIL:
TORS 7. KL 19.30 Misjonsmøte 
NMS

SØNDAG 10. KL 11 Palmesøndag, 
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

ONS 20. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl

TORS 21. KL 19.30 Misjonsmøte 
NLM

SØN 24. KL 11 Søndagsmøte 

MAN 25. KL 11.30 Seniortur 
Messelvannet

MAN 25. KL 14.30 Etter skoletid 
5-7 kl

ONS 27. KL 17.30 Soul Children 
5-10 kl

FRE  29.  KL 17 Familiefredag

MAI:
SØN 1. KL 11 Gudstjeneste Froland  
kirke  

MAN 2. KL 11.30 Seniortur 
Reiersølvannet

MAN 2. KL 17.30 Mandagsklubben 
1-4 kl

MAN 2. KL 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell

ONS 4. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl

TORS 5. KL 19.30 Misjonsmøte NMS

SØN 8. KL 11 Søndagsskolemesse. 
Menighetens årsmøte.

MAN 9. KL 11.30 Seniortur Romehei

MAN 9. KL 14.30 Etter skoletid  
5-7 kl

ONS 11. KL 17.30 Soul Children 
5-10 kl

TORS 12. KL 12 Torsdagstreffet

SØN 15. KL 11 Søndagsmøte

MAN 16. KL 11.30 Seniortur 
Løvjomåshei/Blåfjell

17.MAI KL 11 Gudstjeneste Froland 
kirke

17.MAI KL 11 Gudstjeneste Mykland 
kyrkje

ONS 18. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl

TORS 19. KL 19.30 Misjonsmøte 
NLM

FRE  20.  KL 17 Familiefredag

MAN 23. KL 11.30 Seniortur 
Hovassli fra Hørsdal (Kverve)

MAN 23. KL 14.30 Etter skoletid 5-7 
kl

ONS 25. KL 17.30 Soul Children 
5-10 kl

SØN 29. KL 11 Gudstjeneste Froland  
kirke 

MAN 30. KL 11.30 Seniortur 
Arendal kirkegård

JUNI:
ONS 1. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl

SØN 5. KL 11 Pinsedag,  
Gudstjeneste Froland  kirke

MAN 6. KL 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell

SØN 12. KL 11 Søndagsskolemesse

MAN 13. KL 11.30 Seniortur 
Gloserhei

TORS 16. KL 19  Felles sommerfest  
NLM/NMS

SØN 19. KL 11 Friluftsmøte på 
Osevollen

MAN 20. KL 11.30 Seniortur 
Drottningborg

SØN 26. KL 11 Gudstjeneste 
Mykland kyrkje  

JULI:
SØN 3. KL 11 Gudstjeneste Froland  
kirke  

MAN 4. KL 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell

SØN 10. KL 11 Gudstjeneste 
Froland  kirke  

SØN 17. KL 11 Gudstjeneste Froland  
kirke  

SØN 31. KL 11 Gudstjeneste 
Mykland kyrkje  

AUGUST:
SØN 7. KL 11 Gudstjeneste Froland  
kirke

SØN 14. KL 11 Gudstjeneste 
Froland  kirke  

SØN 21. KL 11 Søndagsskolemesse

Man 22. kl 11.30 Seniortur Nævisdal

FRE 26. – SØN 28.  
Menighetsweekend Fyresdal

MAN 29. KL 11.30 Seniortur 
Gauperå/Kjensnes

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

Lørdag 12. mars ble kulturhuset 
fylt med sangglede.
Froland Soul Children var med på 
Soul Children gathering sammen 
med flere andre kor fra Agder. 
Det var veldig stas!

Her er Froland Soul Children 
straks klare til konsert. 
 

WE ARE THE SOUL CHILDREN! 
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Fra menighetslivet

Bingo! Gjengen fra Etter 
skoletid sitter konsentrert og 
håper det blir deres tur til å 
rope «Bingo»!
Dette er et tilbud, annenhver 
mandag, for 5-7 kl.  
Sjekk ut Facebook gruppa:  
Uk junior Etter skoletid for mer 
informasjon. 
 

Fra gudstjenesten på 
menighetssenteret 
13.februar.
Her fra dåpen av Itisam og 
Meria sammen med familien 
som har bakgrunn fra Sør-
Sudan.   
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GUDSTJENESTEN 13. MARS med Soul Kids og bøker til fireåringene.
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Fra menighetslivet

OL SENDING I FORKANT AV GUDSTJENESTEN.

LAGEGRUPPE OG  
KJØKKENGRUPPE 
 på mandagsklubben
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Froland menighet blir med 
i ordninga Grønn menig-
het. Dette ble vedtatt på me-
nighetsrådsmøtet i januar. 
Menighetsrådet mener at vi 
som kirke og menighet må bli 
mer synlige i arbeidet med å 
ta vare på Guds skaperverk. 
Dette er en viktig del av vårt 
forvalteransvar. 

Parisavtalen slår fast at tempe-
raturøkninga på jorda ikke må 

overskride to grader innen 2050. 
Skal denne målsetninga nås, må 
CO2-utslippa reduseres med mel-
lom 50 og 60 prosent før dette tiå-
ret er omme. Fra 2010 til 2019 har 
Norge kun redusert utslippa med 
2,3 prosent. EU-landas reduksjon 
er betydelig større – 24 prosent.

Få menigheter er med  
Den norske kirke har ikke makta 
å redusere sine klimautslipp i 
samme tidsrom. På tross av mange 
planer og festtaler, har det faktisk 
vært en liten økning. Dette viser 
hvor krevende det er å omsette 
ord til konkret handling.

Selv om ordninga Grønn menig-
het har eksistert i mange år, er 
det bare 1/3 av landes menigheter 
som er med. I vårt bispedømme er 
medlemsandelen enda lavere (1/4). 
Froland menighet er den første 

nye grønne menigheten 
registrert i 2022, og 
for Agder og Telemark 
bispedømme er det den 
første nye siden febru-
ar 2020.

Kirkemøtet vedtok i 
november å forsterke 
kirkas klima- og miljø-
satsing, og oppfordrer 
alle landets menigheter 
til å bli grønne. Målset-
ninga er at kirka skal 
bli klimanøytral fra 
2030.

Må løses i fellesskap
Ved å bli Grønn menig-
het kan vi bidra til å skape glede, 
takknemlighet og undring over 
Guds skaperverk og konkretisere 
hva klima- og miljøfokus betyr for 
menighetens arbeid. Ordninga 
gir oss verktøy for å fange opp vår 
handlingslammelse og håpløshet, 
og synliggjøre at utfordringene må 
løses i fellesskap. Sammen kan vi 
gjøre en forskjell. Menigheten har 
også mulighet til å bli mer synlig 
i lokalsamfunnet og samarbeide 
med andre gode krefter (andre 
menigheter, organisasjoner og 
kommune / lokalpolitikere med 
mer). I tillegg knytter ordninga 
menigheten til et nasjonalt og 
globalt felleskap av grønne menig-
heter over hele verden.

Menighetsrådet har valgt ut 25 
tiltak fra seks ulike temaområder. 
Tiltaka, som kan leses på menig-
hetens hjemmesider, er: forank-
ring i menigheten; gudstjenesteliv; 
diakoni, undervisning og misjon; 
innkjøp forbruk og avfall; energi, 
transport og reise; informasjon og 
samarbeid. Det arbeides nå med 
en handlingsplan som konkreti-
ser tiltaka. Denne skal vedtas av 
menighetsrådet i mai.  

Til høsten planlegges det en egen 
temadag på Menighetssenteret 
om kirkas engasjement i klima- og 
miljøspørsmål.

Froland menighet blir 
Grønn menighet Av Bernt Skutlaberg

Kontaktpersoner på Menighetssenteret:

Styreleder: Anders Vålandsmyr   Tlf 99 36 99 46

Vaktmester: Åvald Bakken   Tlf 90 06 14 18

Vaskelagene: Øyvind Helsør  Tlf 94 50 45 07

Utleie: menighetskontoret  
v. Karl Otto Bråthen  Tlf 37 23 55 20

Seniordugnad menn: Åvald Bakken   Tlf 90 06 14 18

Seniordugnad kvinner: Turid Rasmussen  Tlf 90 82 59 32
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Husker dere?

Mange godt voksne frolen-
dinger har gilde minner fra 
Froland Ungdomssenter. Det 
er nå vel 40 år siden bygget ble 
tatt i bruk, etter stor dugnads-
innsats og rause økonomiske 
gaver.  

Ungdomssenteret fikk butikklo-
kale i første etasje, noe som bidro 
godt til driftsøkonomien. De 
første årene drev Olav Røysland 
sportsforretning her.  En periode 
hadde yrkesskolen undervisning 
i underetasjen.

Dugnaden ble godt organisert, 
med dugnadslag fra forskjellige 
deler av bygda.  Kittil Løvdal var 
byggeleder. Torbjørn Oveland 
hadde oppgaven som styrefor-
mann, mens Margit Gundersen 
styrte økonomien.

I en reportasje i Menighetsbla-
dets påskenummer i 1981 uttalte 
Torbjørn Oveland og Arne Skjerk-
holt seg om tankene og vyene bak 
senteret. De håpet at dette skulle 
bli et samlingssted for barn og 
ungdom fra hele bygda.  60 søn-
dagsskolebarn ventet på å slippe 
inn, og ikke minst ville bygget bli 
et samlingssted for Unge Kristne. 

Den gang var Hurv bedehus og 
det «gamle» Menighetssenteret 
ved kirken samlingssteder for de 
kristne foreningene i sentrum 
av bygda, og man la vekt på at 
Ungdomssenteret først og fremst 
skulle være for de yngre – fra hele 
kommunen. Etter hvert vokste 
så behovet for et større, felles 
samlingssted for alle generasjo-
ner fram – og i 2007 startet en ny 
epoke, i nytt Menighetssenter.

Seks parter sto bak byggingen av 
Ungdomssenteret: Unge Kristne, 
Søndagsskolen, Misjonsselska-
pet, Misjonssambandet, Indre-
misjonen (Normisjon) og Froland 
menighet. 

Froland Menighetssenter ble 
reist av det samme «fellesskapet» 
som hadde bygget Ungdomssen-
teret. 

Froland Ungdomssenter hadde 
sin store berettigelse i 25 år, og 
satsingen var faktisk så vellykket 
at bygget ble for lite – og par-
keringsplassen for trang. Men 
investeringen kom fortsatt til 
nytte, i det salgssummen styrket 
egenkapitalen som trengtes for 
å finansiere et stort nytt Menig-
hetssenter.

Da Ungdomssenteret  Da Ungdomssenteret  
ble byggetble bygget  AV SALVE HAUGAAS

Vinteren 1981: 
Ungdomssen-
teret tar form. 
Foran ser vi Tor-
bjørn Oveland, 
Reidun Eikelia, 
Margit Gun-
dersen, Kittel 
Løvdal og Tore 
Kvitstein.
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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.

Styret har hatt en utfordrende 
periode gjennom pandemien, 

men vist mye kreativitet og evne 
til å snu seg rundt og finne alter-
native løsninger. Styret takket for 
samarbeidet med kommunen og 
Frolendingen omkring de ulike 
digitale arrangementene som har 
vært gjennomført, blant annet på 
17.mai.

Per Ove Solheim og Ingunn Lyn-
groth som også går ut av styret nå, 
fikk rosende ord av Ivar Salvesen 
som på vegne av  styret takket de 
tre for engasjert innsats. Per Ove 
har hatt styreverv helt fra den 
felles virksomheten på huset ble 
avtalefestet i 2015. 

Årsmeldingene fra styret og de 
ulike gruppene viste at på tross 
av mye restriksjoner har senteret 
vært samlingssted for mye virk-
somhet både for unge og eldre 
i de periodene der det har vært 
lettelser. Når det ikke var mu-
lig å arrangere noe innendørs 
med mange folk, har det vært 

gjennomført samlinger ute både 
vinter og sommer.

Gjennomgangen av regnskap og 
budsjett som økonomiansvarlig 
Frode Sørensen på en opplysende 
måte tok årsmøtet gjennom, viste 
at senteret har sunn økonomi. 
Dette på tross av utfordringene 
omkring ferdigstilling av utbyg-
ging i en tid der det blant annet 
ikke var mulig å benytte dugnad. 
Ekstrainntekter gjennom covid-
tilskudd og utleie til vaksinering 
har bidratt vesentlig til at drifts-
regnskapet viser overskudd. 

Styret har for kommende år 
lagt et budsjett med optimistisk 
anslag på å øke gaveinntekter, og 
vil derfor prioritere å få flere til 
å melde seg inn i givertjenesten, 
noe en selv kan gjøre på Froland 
Menighets nettside. Mange av 
dagens givere har vært med lenge 
og takkes for trofasthet, men opp-
fordres også til å se om giversum-
mene kan ‘indeksjusteres’

Årsmeldinger og regnskap ble 
lagt ut under nyheter på nettsida 
før årsmøtet og kan fortsatt fin-
nes der.

Styret ser nå slik ut:  
Anders Vålandsmyr (leder) 
Ivar Salvesen, Marianne Røed, 
Anne Lyngroth og Frode Søren-
sen fortsetter videre. 
Nye i styret er: Morten Stømne, 
Åse Linn Vålandsmyr Holen og 
Kristin Ljosland 

Nytt fra Menighetssenteret
På senterets årsmøte 14.mars ble Rolv Helge Risholt takket 
av som styreleder. Anders Vålandsmyr som i denne perioden 
har vært driftsansvarlig for huset ble valgt til ny leder.

Anders Vålandsmyr.
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Seniorgruppa har planene klare for en ny sesong som starter mandag 25.april.
Avreise er fra Menighetsenteret kl 11.30

Dersom du lurer på noe kan Åge Magnus Thorsen kontaktes , tlf 970 38 877

NY SESONG FOR MANDAGSTURENE

Mandagsturer vår-/høst 2022
Dato Hvor turen går til Ansvarlig Turlos Lengde osv.

25.04. Messelvannet Arnfinn Svein Edmund  
Kristianssen 4 km/greit terreng

02.05. Reiersølvannet Torjus Torjus Olsbu 4 km/Litt steinete del av sti

09.05. Romehei Lise Salve Haugås Litt bratt/litt krevende

16.05. Løvjomåshei/Blåfjell Torjus Svein Kåre Leikvangen 4 km/noe stigning

23.05. Hovassli fra Hørsdal (Kverve) Lise Olav Hørsdal 4-5 km/greit terreng

30.05. Arendal Kirkegård Øystein Lokal 2-3 km/vei/sti

13.06. Gloserhei Arnfinn  Åge Tvermyr  
Gunnar Ravnåsen 3 km/greit terreng

20.06. Drottningborg Åge Magnus Åge Magnus Thorsen 3-4 km/greit terreng

Sommerferie

22.08. Nævisdal Torhild Turid Rasmussen Greit terreng

29.08. Gauperå/Kjensnes Arnfinn Svein Edmund  
Kristianssen Sti

05.09. Himmelsyna NB. Start kl. 10.00 Torjus Kåre Usterud 7 km/litt krevende

12.09. Lomåsen Gunnar Gunnar Ravnåsen 2 km/greit terreng

19.09. Bøylestad/Solheimsvannet Øystein Inga Bøylestad Ca. 5 km/greit terreng

26.09. Sagvannet (Øyestad) Arnfinn Ivar Salvesen 3-4 km/sti/vei

03.10. Buøya (Eydehavn) Torjus Vidar Lyngroth 4 km/Litt krevende

10.10. Boes Utsikt (Hisøy) Torjus Ruth Smeland 2-3 km

17.10. Grosebekken Vandrepark (Grimstad) Åge Magnus Ove Bach 4 km/ Vei/sti

24.10. Hammen/Olandsbu Øystein Øystein Dalsmo 6 km/Greit terreng

31.10. Gullknapp/Bjellåsen Arnfinn Arnfinn Fidje 5 km/Greit terreng
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Tusen takk for gaven!  
Denne julen i Forland fengsel 

delte Eivind Stie og jeg, Anders 
Rosland ut årets julegaver som 
ble levert oss av diakonene i Fro-
land, Barbu og Grimstad.

Myke pakker. Pent innpakket 
med rødt sløyfebånd og et enkelt 
lite kort med en vennlig hilsen.

Da jeg var guttunge var ikke 
myke pakker noe særlig stas å få. 
Rundt juletider blir vi noen av 
oss som barn. Derfor var noen av 
oss spente på hvilke reaksjoner 
de innsatte ville få av bare myke 
pakker i år.

Julaften kom og vi fengselspres-
tene delte ut de 200 gavene på 
alle boenhetene.

Det kom mange reaksjoner. Først 
ved at mennene som fikk gaver 
satt stor pris på i det hele tatt å få 

en gave. En fortalte at 
han aldri fikk julega-
ver.

«Kjell» smilte fra øre 
til øre og fortalte at han 
åpnet pakken og fikk et par 
raggsokker. Det var virkelig det 
han hadde ønsket seg lenge. Det 
kan være kaldt på betonggulv.

«Thomas» fortalte at nå skulle 
han ut i luftegården selv om det 
var kaldt, for nå hadde han fått en 
varm og god lue.

En annen byttet bort lua han fikk 
med et skjerf.

Ganske utrolig var det øyeblikket 
da 2 naboer av de 200 som bor 
her åpnet hver sin gave og oppda-
get at han enes lue matchet med 
den andres skjerf. Det ble fine 
historier rundt dette sammen-
treffet.

I romjulen møtte Eivind og jeg 
mange innsatte på vei til og fra 
fengselsbutikken med nye flotte 
luer. De ber oss hilse til alle dere 
i menighetene og i foreningene 
som har strikket. Dette var virke-
lig flotte gaver som varmer.  På 
vegne av alle innsatte julen 2021. 
Tusen hjertelig takk. 

Vennlig hilsen Anders Rosland 
Fengselspresten i Froland fengsel

EN GAVE SOM 
VARMER
Strikkegave til innsatte i Froland fengsel.

Vi ønsker å takke alle dere i Froland som 
har bidratt til at vi kunne gi etterkomme 
prestens ønske om julegaver. Dette har 
kun vært mulig på grunn av den gode vilje 
hos frolendinger til å hjelpe. Noen har 
strikket og noen har bidratt med garn el-
ler penger til garn. En STOR takk til dere 
alle.

Fengselspresten, Anders Rosland, sier det 
er stort behov for gaver som kan varme 
både kropp og sjel.

Han utfordrer oss i de tre samarbeidsmu-
lighetene, Barbu, Grimstad og Froland, 
om å gjenta dette julen 2022. Så har du 
lyst til å bidra med enten med strikking, 
garn eller penger så ta kontakt med Else 
Marie Treldal.

Vennlig hilsen diakonene i Grimstad, Barbu og Froland 

Diakon i Grimstad Trygve Bergland, diakon i Barbu Anita 
Vaage, fengselsprest Anders Rosland, diakonarbeider i Froland 
Else Marie Treldal.
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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.  

562526
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Årsrapport 2021 for Froland menighet 

Et nytt annerledes år.
2021 ble på nytt et år som ble 
styrt mye av pandemiens be-
grensninger og som gjorde at mye 
virksomhet måtte både avlyses 
og utsettes.  Men både ansatte og 
frivillige har gjort det de kunne 
innenfor de rammer de er gitt for 
å gjøre det best mulig. Men nå er 
optimismen større i forhold til en 
mer normalisert hverdag.

Nøkkeltall
Det ble døpt 47 personer, og det 
var 45 som ble konfirmert i 2021. 
10 personer meldte seg ut og 2 
personer meldte seg inn.   

Ansatte
Staben har i 2021 bestått av 
sokneprest Øystein Vaaje, me-
nighetspedagog Marie Kvalbein-
Olsen, ungdomsarbeider Hanne 
Omdal (ned i 20% fra 1.aug.), 
kirketjener/sekretær/diakon Else 
Marie Treldal, organist Ingrid 
Smith Pedersen, kateket Torgeir 
Værnesbranden, kirkegårds-
arbeider Eirik Svenningsen og 
kirkeverge Karl Otto Bråthen. Vi 
er også takknemlig for å hatt god 
hjelp av Terje Solheim og Daina 
Pedersen.   

Menighetsrådet
Det har vært avholdt 6 møter og 
behandlet 36 saker. 
Menighetsrådet ivaretar også den 
viktige rollen som kirkeverter i 
gudstjenestene.  

Fellesrådsutvalget
Fellesrådsutvalget består av 3 
medlemmer fra menighetsrådet, 
en kommunal representant, sok-
neprest og kirkeverge.

Gudstjenestearbeidet 
Det har vært avholdt 90 guds-
tjenester totalt i soknet. Totalt 
antall deltakere er 3712. 

 Besøkssnittet er fortsatt lavt i 
forhold til tidligere år. Men dette 
kan fortsatt ikke sammenlignes 
med normalår da det har vært 
strenge begrensninger på avhol-
delse av gudstjenester og maks-
antall også i koronaåret 2021. 

Misjon
Det ble i 2021 startet et nytt 
treårig misjonsprosjekt som støt-
ter Misjonssambandets arbeid i 
Indonesia. Med fortsatt redusert 
aktivitet grunnet pandemien fikk 
vi nok ikke satt Indonesia på kar-
tet slik vi ønsket, men vi klarte 
sammen med menighetssenteret 
å opprettholde den økonomiske 
målsetningen. 
 Froland menighet er fortsatt 
appellmenighet gjennom Stefa-
nusalliansen hvor vi konkret er 
med i appellaksjoner om hjelp og 
støtte til forfulgte mennesker i 
flere land.
 Den årlige landsomfat-
tende Fasteaksjonen innbrakte 
kr.27.853,- til Kirkens Nødhjelps 
arbeid.

Diakoni
Diakoniutvalget i Froland menig-
het har, gjennom nok et annerle-
des år, jobbet med å tilrettelegge 
for at vi kunne drive diakoni. 
Diakoni er kirkens omsorgstje-
neste, evangeliet uttrykt i hand-
ling. Gjennom året har vi prøvd 
å gjennomføre både møtesteder 
og planlagte samlinger alt etter 
gjeldene restriksjoner.

Dette kan vi oppsummere i: 
Diakoniplanen ble revidert og 
lagt inn på Froland menighets 
hjemmeside.

Diakoniutvalget består av to 
personer oppnevnt fra Menig-
hetsrådet og to personer fra me-
nighetssenteret i tillegg til diako-

niarbeider. Alle oppnevnes for to 
år av gangen. Fra 2019 -2021 har 
diakoniutvalget bestått av Marit 
Skutlaberg (leder), Ardis Dalsmo, 
Grete Osmundsen, Hilde Risholt 
og Else Marie Treldal
Diakoniutvalget har hatt 6 møter 
i 2021

Besøkstjenesten har gjennom 
dette året muligens hatt enda 
større betydning. Menigheten har 
17 personer som har påtatt seg 
denne tjenesten og gjennom dette 
året har 13 personer fått besøk.

Livsnære grupper Det er regis-
trert 7 livsnære grupper.  Ingen 
grupper er avviklet eller delt i 
løpet av året. Kateket, Torgeir 
Værnesbranden, og Else Marie 
Treldal har gjennomført en sam-
ling for lederne i disse gruppene.

Torsdagstreffet, vårt nye treff-
punkt på formiddagen, 2. torsdag 
i måneden, fikk vi dessverre ikke 
gjennomføre i vårsemesteret. 
Høstsemesteret hadde vi fire 
flotte samlinger, stort spenn i te-
maer og dyktige gjester til å lære 
oss mer. God stemning rundt 
bordene med medbrakt niste.

Språkkafè og internasjonal 
kafe har hatt sine sporadiske 
treff. Dyktige ledere holder en 
hånd over dette arbeidet. Det er 
ikke kommet nye flyktninger til 
Froland i 2021. 

Froland fengsel. Sammen med 
menighetene i Barbu og Grimstad 
har vi blitt utfordret av prestene 
i Froland fengsel om vi kan skaffe 
besøksvenner og julegaver.
 Dette ser vi som et viktig arbeid 
innen diakonien i Froland.  Når 
det gjelder besøksvenn ønsker 
prestene at de er med på sønda-
gens gudstjeneste med påfølgen-
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de kirkekaffe. Dette har dessverre 
ikke kommet i gang pga korona-
restiksjonene.  
 Her er det plass til flere, så 
meld deg til Else Marie Treldal 
om dette er noe for deg.
 210 julegavene ble delt ut, og de 
ble veldig godt tatt imot. En stor 
takk til alle dere som har bidratt 
med penger til garn og/eller strik-
king av luer/skjerf/sokker. 

Pusterommet på Mjølhusmoen 
kapell. Pusterommet har også 
dette året vært et godt møtested i 
en kravløs, stille time 1. mandag i 
måneden. De varierende restrik-
sjoner har gjort at vi har måttet 
avlyse 2 samlinger i løpet av året.  
 Vi har tent bønnelys, hatt litt 
avspenning, hørt en bibeltekst og 
vært stille sammen i 20 minutter 
med dempet musikk i bakgrun-
nen. 
 Muligheten for en kopp te og 
litt prat etterpå har variert i.h.t. 
koronarestriksjonene.

Som menighet ønsker vi å være 
her for hverandre. Vi håper du 
kan kjenne at du er en del av et 
fellesskap der vi vil hverandre 
vel. Ta gjerne kontakt med oss på 
menighetskontoret om du har noen 
ønsker/behov, så hjelper vi deg så 
langt vi kan.

Trosopplæringsplanen 
Menigheten har på grunn av Covid 
-19 ikke gjennomført alle de gode 
tiltakene i den omfattende tros-
opplæringsplan dette året. Men 
med nye folk på plass blir denne re-
vidert og forhåpentligvis blir flere 
av tiltakene realisert kommende 
år. Utfordringen er å omsette gode 
planer til tiltak som er med på å 
realisere visjonen vår om å «Gi alle 
døpte en trygg tro på Jesus»

Samarbeid mellom kirke og 
skole/barnehage
Her gjorde pandemien også sitt til 
at mye ikke ble gjennomført etter 
planen. Dette året fikk menig-
heten en flott påskeutstilling av 
Arnhild Reinum og med den fikk 
vi gjennomført noen flott påske-

vandringer. De fleste skoleguds-
tjenestene til jul ble avlyst i siste 
liten pga. nye smittevernstiltak, 
men vi fikk en utegudstjeneste 
for Blakstadheia og ellers noen 
av barnehagene samt Mykland 
skole.. Vi er takknemlige for det 
gode samarbeidet vi får ha med 
skoler og barnehager i kommu-
nen vår.

Barn og ungdom
Mandagsklubben  Året 2021 
ble også preget av smittevern. 
Vi hadde 3 samlinger i vår, der 
vi kjørte samling for 1.-2. klasse 
først og så en samling for 3.-4. 
klasse. Etter sommeren kunne vi 
endelig samle alle igjen. Vi hadde 
4 samlinger i høst, der den ene 
var på Bulder lekeland. Vi er hel-
dige og har flere engasjerte ledere 
på Mandagsklubben. Ingrid Bøy-
lestad Landa ble takket av som 
hovedleder før sommeren. Hun 
har gjort en fantastisk innsats 
gjennom mange år. Menighetspe-
dagog Marie Kvalbein-Olsen tok 
da over som hovedleder. Vi har 
fast program. Vi synger vår egen 
Mandagsklubbsang, har andakt 
og etterpå er det aktiviteter som 
aking, sykling, tråbiler, fotball, 
radiostyrte biler, andre uteaktivi-
teter, tegning/hobby og klatring. 
Vi spiser enkel mat sammen og 
avslutter kvelden med en liten 
samling/oppsummering av 
andakten tidligere på kvelden 
og bønn/velsignelse før barna 
hentes.  Til tross for pandemi har 
over 50 barn vært innom Man-
dagsklubben, og det er vi glade 
for. I 2021 ble Mandagsklubben et 
Acta-lag.  

 
Babysang har foregått på torsda-
ger fra kl.11, ledet av menighets-
pedagog Marie Kvalbein-Olsen. Vi 
har hatt samlinger når smittevern 
har tillatt det. En periode i vår 
brukte vi den store salen og satt 
på hver vår matte med 2 meters 
avstand. Det har vært antallsbe-
grensninger. Vi hadde en enklere 
periode i høst når samfunnet åp-
net mer. Babysang starter med en 
20 minutters sangstund, deretter 
spiser vi niste sammen, prater 
og koser oss. Vi serverer frukt og 
drikke. Det oppleves godt å tilby 
en møteplass som dette der for-
eldre i samme livsfase kan treffe 
andre og bli kjent. Det er også 
flott å se babyenes musikkglede.   
   
Froland Soul Kids (1.-4. klasse) 
og Froland Soul Children (5.-10. 
klasse) Korene ble ledet av me-
nighetspedagog Marie Kvalbein-
Olsen og organist Ingrid Smith 
Pedersen. Soul Kids: Koret sang 
på en utegudstjeneste i februar, 
og var med å synge på en digital 17 
mai sending for Froland bygd. Vi 
hadde en minikonsert for for-
eldre før sommeren. Vi var da12 i 
koret. Etter sommeren opplevde 
vi en vekst av medlemmer og det 
var gøy. Vi ble da 20 medlemmer. 
I høst sang vi på et søndagsmøte 
i september, var med på prosti-
helg i Arendal i oktober med flere 
andre kor og vi sang på Froland 
sykehjem. Juleoppdragene våre 
ble dessverre avlyst p.g.a. koro-
narestriksjoner. Koret har øvd 
annenhver onsdag kl.17.30-18.30 
når smittevern har tillatt det.   
  

Babysang med korona avstand.
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Soul Children: Vi sang på en 
utegudstjeneste i februar og var 
med på digital 17 mai sending i 
Froland. Vi har vært 8 medlem-
mer. En liten, men motivert 
gjeng. Det er ekstra stas når vi 
kan synge med en mikrofon hver. 
Vi gledet oss til Soul Children 
Gathering i Agder, men den ble 
utsatt. Vi hadde da en sosial lør-
dag 18.09, istedenfor. 16 oktober 
var vi med på prostihelg i Arendal 
med flere andre kor. 30 oktober 
sang vi på Høstmesse i Froland 
og bidro også med aktiviteter for 
barn. Vi fikk dessverre ikke gjen-
nomført juleplanene våre p.g.a. 
koronarestriksjoner. Koret har 
øvd annenhver uke på onsdager 
kl.  17.30-19.00 når smittevern har 
tillatt det.   
   Vi har hatt fire 10. klassinger 
som hjelpeledere dette året, 
og det er vi veldig glade for. De 
deltok på et digitalt dirigentkurs i 
regi av Acta.    

UK junior (etter skoletid)  
Vi hadde 7 samlinger i vår, med 
20 medlemmer, ledet av Hanne 
Knutsen, Torgeir Værnesbranden 
og Marie Kvalbein-Olsen. I høst 
hadde vi 6 samlinger og 16 med-
lemmer ledet av Marie Kvalbein-
Olsen og frivillige.  Samlingene 
består av mat, andakt (vi bruker 
Den store fortellingen), lek og 
aktiviteter. Dette er et tilbud vi 
har annenhver mandag fra kl. 
14.30-16.30. Koronaregler har 
gjort at vi kun kunne åpne for 20 
medlemmer. Det har vært veldig 
fint å samle denne aldergruppen 
på denne måten.   

Søndagskoler To steder i bygda 
vår
Dåpssamlinger for 1 og 2-årin-
gene ble gjennomført i november 
med middag og samlingsstund. 
Gudstjenester med utdeling av 
bøker til 3, 4, og 5-åringene ble 
gjennomført.  
Tårnagenthelg ble noe redu-
sert men vi fikk gjennomført en 
samling for 3.klassingene og en 
samling for 4.klassingene.  
Lys Våken for 11-åringene i kirka 
ble avlyst.
Camp Villmark for 13–15-årin-
gene ble gjennomført. Dette året 
på Førevatn

Julevandringene Det startet i 
2020. Julevandringene i skogen 
ved Solheim. Tilbakemeldingene 
var da så gode at vi dro i gang 
dette året også. Med kostymer fra 
ei gruppe som tok utfordringen 
og et litt justert opplegg er vi godt 
fornøyd. I år var vi velsignet med 
måneskinn og snø som skapte en 
magisk stemning. Med to dager 
og åtte grupper ble det mange 
som var innom. Flere sa at dette 
vil de ha som en juletradisjon

Konfirmantene
Det var 45 konfirmanter i Froland 
menighet som ble konfirmert 
dette året. Tre av disse ble konfir-
mert i Mykland. Konfirmasjonene 
ble gjennomført tidlig høst og 
med begrenset antall tilstede i 
kirken.
 Gruppeundervisning annen-
hver uke, deltaking i gudstjenes-
ter og Unge Kristne er fortsatt 
hovedinnholdet i konfirmantfor-
beredelsen. 
 Konfirmantene har normalt 
også gruppesamlinger i private 
hjem i bygda som fungerer svært 
godt, men smitteverntiltak gjorde 
at dette også falt ut i år.
 Det så lenge ut til den årlige 
konfirmantturen gikk i vasken. 
Det ble imidlertid trommet i 
sammen en felles konfirmant-
leir for de fleste av menighetene 
i Arendal prosti. Leiren var på 
Dvergsnestangen og ble en vel-
lykket tur med tilsammen ca.250 
konfirmanter.
 Høsten 2021 ble et nytt kull Etter skoletid.

Nytt konfirmantkull  presenteres.

Tårnagenthelg.
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med til sammen 59 konfirmanter 
innskrevet. To av disse skal kon-
firmeres i Mykland 

Unge Kristne (UK)
UK har hatt en oppadgående 
trend med en del lørdagssamlin-
ger gjennom året. 
 Sommerturen ble i år dessverre 
avlyst. Men vi arrangerte en del 
dagsturer slik at en holdt kontak-
ten gjennom sommeren. Vi kan 
nevne klatretur til Trogefjell i 
Åmli, tur til Evje med innlagt go-
kart og rafting samt tur til strand 
på Groos i Grimstad for å nevne 
noe. I august dro en god gjeng på 
camp villmark til Førevatn. I no-
vember hadde vi spøkelsesturen 
med godt oppmøte. Etter fjorår-
ets avlysning var det gildt å igjen 
kunne arrangere kompefest med 
kåring av kompister og mye moro.

Livsnære grupper
8 livsnære grupper som møtes 
i hjemmene og betyr mye for 
mange. 

Froland menighetssenter
Godt samarbeid med lederskap 
og driftsstyre på menighetssen-
teret.

Kirkemusikalsk virksomhet 
2021
Liturgi
Froland kirke 
Størstedelen av året ble det 
hovedsakelig brukt liturgien som 
ble innført i 2011. I løpet av året 
har det blitt vedtatt ny liturgi, og 
denne ble tatt i bruk fra 1. søndag 
i advent.

Mykland kirke
Her veksles det mellom den 
gamle liturgien på nynorsk og den 
samme liturgien som i Froland 
kirke. Sistnevnte som oftest på 
familie-, skolegudstjenester og 
liknende. 

Menighetssenteret
Her varieres det mellom «søn-
dagsskolemesseliturgien» og 
varianter av «kirkeliturgien»

Musikk i gudstjenestene
Det er som oftest forsangere med 
på alle gudstjenester, noen gan-
ger også flere musikere og lydtek-
nikere, og mange flinke frivillige 
er med og bidrar. De faste øvel-
sene med forsangerteam har det 
blitt slutt på i koronatiden. 
 Instrumentene i kirkene funge-
rer godt, og i høst fikk flygelet på 
menighetssenteret seg en over-
haling som har gitt en mye bedre 
klang ☺
 Til slutt må det nevnes at det 
akkurat har blitt opprettet et 
musikkutvalg som skal jobbe med 
musikklivet i menigheten frem-
over. 

Kor
Froland Soul Children og Froland 
Soul Kids
Se avsnitt under «Barn og ung-
dom».

Juleprosjektkor
I november/desember ble det 
dradd i gang et prosjektkor der 
planen var fem øvelser og opptre-
den på «Syng jula inn» og guds-
tjenesten 1. juledag. 12 sangere 
og dirigent hadde noen veldig 
trivelige øvelser, men dessverre 
satte ny nedstenging en stopper 
for opptredenene. 

ØKONOMI

Årsregnskap Froland menighetsråd 2021

Inntekter 2020 2021

Frivillig klokkertjeneste Froland/Mykland til inntekt for 
ungdomsarbeider   70.000,-     70.000,-

Offer til menighetsarbeidet Froland/Mykland   65.179,-       60.020,-

Offer til andre organisasjoner Froland/Mykland   75.201,-       73.059,-

Menighetsbladet gaver/annonsering   42.670,-       38.647,-

Innsamlet til misjonsprosjektet   36.931,-       29.533,-

Bruk av bundet fond   45.783,-       32.295,-

Sum 335.764,-     303.554,-

Utgifter

Offer sendt til andre organisasjoner   77.131,-       70.695,-

Div. kostnader   26.738,-         3.726,-

Husleie menighetssenteret   15.000,-        15.000,-

Støtte ungdomsarbeiderstillingen  130.000,-     120.000,-

Menighetsbladet    46.895,-      64.600,-

Videresendt misjonsprosjektet    40.000,-       29.533,-   

Sum 335.764,- 303.554,-  

Menigheten: Totale offergaver i 
2021 i forhold til 2020 er fortsatt 
litt ned da møte- og gudstjenes-
teaktiviteten har vært redusert 
grunnet smittevernet. 
Fellesrådet fikk kutt i de kom-
munale tilskuddene og dermed et 
betydelig underskudd, men har 
fortsatt et godt samarbeid med 
kommunen! 

Menighetsbladet kom ut med tre 
nummer i 2021. Takk til alle som 
bidrar med gaver, stoff til menig-
hetsbladet og alle frivillige som 
distribuerer bladet i alle postkas-
sene i kommunen. 
Fortsatt er vi avhengig av gavene 
som kommer inn for å kunne gi 
ut menighetsbladet.
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21.august: 11.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsskole-
messe

26-28.august: Menighetsweekend i 
Fyresdal

31.august kl.11.00: Sykehjemmet: 
Gudstjeneste 

4.september: 13.s. i treenighetsti-
den kl.10.30 og 12.30: 
Froland kirke: Konfirmasjonsguds-
tjenester

Lørdag 10.september kl.10.30 og 
12.30: 
Froland kirke: Konfirmasjonsguds-
tjenester

Mykland kyrkje

18.april: 2. påskedag kl.11.00: På-
skegudstjeneste

17.mai kl.11.00: Gudstjeneste

26.juni: 3.s. i treenighetstiden 
kl.11.00: Gudstjeneste

31.juli: 8.s. i treenighetstiden 
kl.11.00: Gudstjeneste

11.september: Vingårdssøndag 
kl.11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste

Froland kirke og  
Froland menighetssenter

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

14.april: Skjærtorsdag:
Froland sykehjem kl. 11.00: Guds-
tjeneste. 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

1.mai: 3.s. i påsketiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

8.mai: 4.s. i påsketiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsskole-
messe. Menighetens årsmøte.

15.mai: Ingen gudstjeneste

17.mai kl.11.00: Froland kirke: 
Gudstjeneste 

22.mai: 6.s. i påsketiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

25.mai kl.11.00: Sykehjemmet: 
Gudstjeneste 

29.mai: Søndag før pinse kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

5.juni: Pinsedag kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste
12.juni: Treenighetssøndag kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsskole-
messe

19.juni: 2. s. i treenighetstiden 
kl.11.00
Friluftsmøte på Osevollen.

29.juni kl.11.00: Sykehjemmet: Guds-
tjeneste 

3.juli: 4.s. i treenighetstiden kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

10.juli: 5.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

17.juli: 6.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

24.juli: Ingen gudstjeneste

27.juli kl.11.00: Sykehjemmet: Guds-
tjeneste 

7.august: 9.s. i treenighetstiden 
kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

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


