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Mykland kyrkje, døpte

Mykland kyrkje, gravlagte

Fra kirkebøkene

 3/4 Amalie Moripen Leikvangen
 3/4 Ingrid Dåbu
 3/4 Gabriel Knutsen Tellefsen
 3/4 Tarjei Værland
 10/4 Mikkel Bratteland Fredriksen, Menighetssenteret

 17/4 Casper Langmyr
 17/4 Jannicke Gundersen
 1/5 Sofia Thalette Stiansen
 1/5 Alma Bjornes Sørum
 1/5 Markus Langøen De lange
 1/5 Ella Skyttemyr
 1/5 Theodor Aas Langeland
 29/5 Elise Baaseland Harnes
 29/5 Carina Clausen
 5/6 Lykke Oline Mjåvatn
 5/6 Carlos-Andre Gulbrandsen
 3/7 Klara-Amanda Vareberg Bjørkli
 3/7 Sonja Homdal
 3/7 Olivia Løvdal
 14/8 Milian Løvåsen
 14/8 Liam Vevik-Coll
 14/8 Daniel Moripen Helleland
 14/8 Thomas Porslid Mosberglia, Trefoldighetskirken 
 4/9 Oliver Mateo Dalheim
 4/9 Ulrik Rønning Olsen
 2/10 Ingrid Risdal Røynestad
 2/10 Martine Gryting Hansen

Froland kirke, døpte

Froland kirke, ektevigde

Froland kirke, gravlagte

 4/4 Arne Risdal, 77 år, Misjonskirka

 6/4 Knut Hallvard Risholt, 81 år
 12/4 Tora Margrethe Rønningen, 84 år
 21/4 Aud Hege Andersen, 65 år
 22/4 Karen Johanne Torp Kittelsen, 75 år
 26/4 Oddvar Sveinungsen, 83 år
 28/4 Olga Olea Blankenberg Kallhovd, 102 år, Bisettelse

 3/5 Kittel Å. Homdal, 91 år
 13/5 Ida Røylund, 87 år
 1/6 Bjørg Johansen, 87 år
 10/6 Edith Sofie Knutsen, 85 år
 14/6 Tore Kvitstein, 90 år
 16/6 Øyvind Johansen, 60 år
 16/6 Karl Gustav Ellefsen, 57 år
 24/6 Gunnar Evensen, 79 år
 30/6 Sigmund Knutsen, 75 år
 6/7 Svein Hornset, 75 år, Bisettelse

 15/7 Helga Mary Lillestø, 75 år
 3/8 Magne Dale, 64 år, Bisettelse

 4/8 Anna Reierselmoen, 90 år
 9/8 Terje Breimyr, 87 år
 24/8 Gudrun Emilie Lorentzen, 94 år
 1/9 Åsta Grostøl, 92 år
 6/9 Linda Nordheim, 45 år
 12/9 Gunnar Johan Isaksen, 87 år, Misjonskirka

 13/9 Knut Bøylestad, 85 år
 20/9 Hildeborg Gundersen, 89 år
 21/9 Oddvar Vallheim, 78 år
 23/9  Tore Ekra, 81 år, Misjonskirka

 22/4 Hanna Kyrychenko og Ching-Lun Yu
 14/5 Mathilde Nygren og Sverre Torjus Homme
 28/5 Anne Tove Dragland og Ivar Øygarden
 18/6 Kine Andersen og Torstein Værland
 25/6 Oda Eskeland Berge og Kevin Andre Ruden
 25/6 Jannike Sagbakken Raknes og Kevin Haye
 2/7  Maren Schelbred Thormodsæter og Lars Olav 

Lyngroth
 2/7 Marthe Froland Johnsen og Steffen Dagestad
 16/7 Hege Mjåvatn og Magnus Tveit Torsvik
 6/8 Kamilla Løvjomås Larsen og Eivind Lyngroth
 13/8 Cecilie Andersen og Lars Solheim
 20/8 Linn Therese Aarstad og Torgeir Homstøl
 27/8 Helene Bråthen og Kim Arne Håland

 30/4 Hedvig Risdal Kviftet

 13/7 Kari Aslaug Randen, 76 år, Bisettelse

 27/7 Nora Alfrida Nordli, 78 år
 16/9 Borghild Haaland, 87 år
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Hei alle sammen
Endelig ser vi for oss en «normal» høst der vi kan møtes uten å tenke 
på avstand og smitteforebyggende tiltak.

Det er mange aktiviteter som er tatt opp igjen, og vi trenger dere alle 
som deltakere og frivillige i dette arbeidet. Jeg blir glad når jeg ser 
dere alle.

Henrik Syse kommer på visitt til oss 1.november, og da vil jeg gi en 
utfordring til oss alle: Spør med deg en nabo, bekjent eller venn og 
kom på den samlinga. 

Da kan vi kanskje praktisere litt av det som ble sagt om de første 
kristne: «Se hvor de elsker hverandre.» De levde opp til de orda Jo-
hannes skriver i 1.Joh. 4.11: «Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da 
skylder vi også å elske hverandre».

Ønsker oss alle en god høst 😊

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
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Slik lød slagordet på den 

norske såpeserien Hotell 

Cæsar som gikk fra høsten 

-98 til jul 2017. Selv om jeg 

ikke har sett en hel episode 

av alle de 3123 episodene (har 

vel ikke gått glipp av så mye 

med det). Så har slagordet 

festet seg. «Et hjem for oss et 

hjem for deg!»

Et hjem for oss 
For mange av oss er Froland 
menighet et hjem der vi opplever 
fellesskap, får styrket troen vår 
og finner meningsfulle oppgaver. 
Det er ikke et perfekt hjem. Vi 
som går her er mennesker på 
godt og vondt. Vi skaper glede 
og vi skaper sår. Noen har vi 
bedre kjemi med enn andre 
akkurat som i en vanlig familie, 
arbeidsplass eller et fotballag. Jeg 
vil derfor ikke tegne et rosenrødt 
bilde av menigheten vår. Men 
likevel, på tross av dette, så har vi 
noe som binder oss sammen. 
 Dette så jeg tydelig på 
menighetsweekenden siste 
helgen i august. Her koste vi oss 
i alle aldre. Vi var sammen og 
vi kunne glede oss på tross av 

krevende relasjoner. Kanskje 
fordi vi alle er sammen om ham, 
mannen fra Galilea som vist oss 
sin uendelige raushet og tilgivelse 
like inn i døden. Slik kjærlighet 
kan smitte over på oss dersom vi 
lar oss prege av ham. 
 At menigheten er et hjem 
for mange ble jeg også minnet 
om da vi hadde en samling for 
de livsnære gruppene som vi 
har i menigheten. I disse små 
gruppene samles 8-10 stykker 
og snakker om livet og troen. 
Ja, sågar tvilen er også et rom 
for i hjemmet som menigheten 
ønsker å være. For noen er disse 
gruppene det eneste rommet 
de våger eller orker å være i for 
tiden. Alle våger seg ikke inn i 
«festsalen.»

Et hjem for deg?  
Mitt store ønske er at enda flere 
opplever at Froland menighet 
kan være et hjem. Vi jobber mye 
for at barn og ungdom skal finne 
sin plass i dette hjemmet. Mange 
voksne har engasjert seg denne 
høsten for å få til nettopp dette. 
På menighetsweekenden så jeg 
mange barnefamilier som har 
funnet sin plass. Seniorarbeidet 
med torsdagstreff og 

mandagsturer har også medført 
at flere føler seg hjemme hos oss.

Er menigheten relevant for 
deg?
Dette er et spørsmål jeg grunner 
på. Kanskje vil Henrik Syse 
berøre dette med temaet «Hva 
trenger vi kirken til i dag?» 
som han skal snakke om på 
menighetsfesten 1. november. (se 
egen omtale i bladet). Selv tenker 
jeg på dere jeg gikk sammen med 
i Unge kristne og som nå er i 50-
60 åra. Jeg savner mange av dere. 
Noen av dere er blitt såret, andre 
sliter med helsa og for noen har 
det bare blitt slik.  
Kan dere hjelpe meg til å se hva 
som skal til for at menigheten 
igjen skulle bli relevant for deg? 

Har fortsatt troa.
Dere vil aldri finne en menighet 
som er perfekt. Ei heller Froland 
menighet. Likevel til tross for 
våre skavanker, en middelmådig 
prest og ting som skulle vært 
annerledes. Jeg har troen på 
Froland menighet. Eller viktigere. 
Jeg har troa på han som samler 
oss, Jesus Kristus. Det viktigste 
for deg er at du har troa på ham! 
Og for å bli bevart hos ham tror 
jeg vi som menighet kan spille en 
vesentlig rolle.
 Mvh Øystein

PRESTENS SIDE 
 Av Øystein Vaaje

«Et hjem for oss, 
et hjem for deg» 
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-Hytta, som vi fikk i 1976, gir 
oss ro og stillhet, turer i 

friluft og fisking, og anledning til 
å pleie mye sosialt fellesskap med 
frolendinger. Jeg har det veldig 
godt på hytta! Rekorden min er 
henimot 90 overnattinger på ett 
år.  
 Tor Svein startet som prest på 
Vegårshei i 1974, og siden ble det 
Sola og Oddernes, Torridal og 
Voie i Vågsbygd, der også Flek-
kerøy var en viktig del av menig-
heten. I senere år har Froland fått 
nyte godt av hans tjeneste som 
prestevikar. Det har vært til stor 

glede for Froland menighet – og 
Tor Svein forteller at han har likt 
veldig godt å praktisere som prest 
i sin kjære hjembygd.  Lilian og 
Tor Svein har valgt å bo i leilighet 
i Kristiansand, i fin balanse med 
hytteliv i Froland.

 Sport og Unge Kristne 
-Fortell oss litt mer om hvordan 
det var å vokse opp i Froland på 
1950- og 60-tallet?
 -Skolegangen foregikk på Hurv 
skole på Blakstad de fem første 

Den pensjonerte sognepresten, Tor Svein Langås, har kost seg på hytta i Froland i 46 år. Her er han opptil 90 dager i året. 
Han roser Frolands-naturen og setter stor pris på kontakten med heimbygda.

Visst er det moro å være 
fra Froland, sier Tor Svein 
Langås (76), mens han 
utvider jordbæråkeren på 
hytta på Haugaasheia. Moro 
var det også å vokse opp på 
Blakstad, spille fotball på 
Stimoen og tuba og kornett 
i guttemusikken. 

Glad prest og ekte 
frolending AV SALVE HAUGAAS

>>
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åra. Min første lærer var 
naboen Margit Kleivene. 
Og så ble det sentralskolen 
på Mjølhusmoen 1958-
1960. Der var det særlig 
Hans Øvland og Kåre Næss 
Thomassen som forsøkte 
å putte i meg lærdom. I 
min oppvekst lå Neset 
ubebygd. I skogen laget vi 
hoppbakker og «kriget» 
mot Osedalsgjengen. Som 
gutt og tenåring var mine 
viktigste fritidsinteresser 
ski og fotball. Det ble noen 
langrennsløp og mange 
fotballkamper for Froland 
IL. I tenåringstida var 
«Unge Kristne» viktig for 
meg. Der lærte jeg mye om 
Guds ord, planlegging og 
organisering. Det var skik-
kelig gode år i livet mitt.
 -Og så ble det skolegang 
på Tyholmen i Arendal – og 
romantikk?
  Ja, jeg giftet meg med 
Lillian fra Arendal i 1970. 
Vi har fått 4 barn sammen. 
Nå har vi 9 barne-barn. To 
av barna bor ikke langt fra oss i 
Kristiansand mens ett holder til 
i Skien og ett i Oslo. Det gjør det 
mulig å ha mye kontakt og felles-
skap med alle. Det setter Lillian 
og jeg stor pris på. Hun har i 
mange år hatt jobb i skatteetaten.
 Begge Langås-brødrene, Yngvar 
og Tor Svein, ble prester. Og Tor 
Svein forteller at det er et valg 
han aldri har angret på.

-Fotball er kunst
-Alle som kjenner deg vet at du er 
veldig glad i fotball?
 -Ja, fotballinteressen er stor, 
og jeg ser mange kamper på 
TV. Aller mest norsk og engelsk 
fotball. Det gir meg mange flotte 
opplevelser. Fotball er kunst! Jeg 
startet som fotballspiller på «pla-
nen» på Hurv skole, fortsatte på 
den berømte Stimoen og deretter 
på Kringla. Som student spilte jeg 
på KFUM i Oslo. Etter det ble det 
bedriftsfotball. Som 13-14 åring 
var det et høydepunkt å være med 
i Agderpostens løkketurnering. 

Mange lag var med. Vi var en 
gjeng fra Blakstad, Osedalen og 
Messel som laget vår egen klubb: 
«Orkan Blakstad». Vi hentet til og 
med en spiller fra Nelaug. I 1960 
gikk vi til topps og vant 3-2 i fina-
len på selveste Bjønnes stadion. 
Det var flotte «guttetider»!

Heimbygda kalte
-Du har vært en svært aktiv pres-
te-pensjonist. Hvordan har det 
vært å praktisere som både prest 
og også som ofte som «taler» på 
Menighetssenteret?
 - Da jeg ble pensjonist i 2011, be-
stemte jeg meg for å prioritere Bi-
bel-undervisning og forkynnelse. 
Jeg har vært frivillig forkynner i 
Det norske Misjonsselskap, holdt 
mange bibeltimer rundt forbi 
og hatt noen prestevikariater. 
Å være vikarprest i Froland har 
vært en hyggelig opplevelse. Jeg 
har stor sans for denne menig-
heten. Å komme tilbake til heim-
bygda som prest har bare vært 
en takknemlig erfaring. Og det 

har vært veldig positivt å treffe 
«gamle» venner og bekjente.

Lærdom fra øst og fra vest
-Du har lenga vært opptatt av 
kirkevekst og har studert dette te-
maet i inn- og utland. Hva virker 
best?
 Ja, jeg har vært sterkt opptatt av 
misjon, evangelisering og menig-
hetsvekst og møtt kristne ledere 
fra mange land. Det har blitt 
studieopphold og kristne konfe-
ranser i bl.a. Estland, Tyskland, 
England, Island, Hong Kong, Fi-
lippinene og USA. Du kan jo kan-
skje tenke deg hvor interessant og 
inspirerende dette har vært for 
en alminnelig norsk prest med 
oppvekst på Blakstad! Jeg er dypt 
takknemlig for alt dette.

 «Livsnære grupper»
Og her kommer Tor Svein med en 
del sannheter som har vist seg å 
virke i kristne menigheter over 
hele verden:
 - Menigheten må ha et leder-

For 40 år siden sto det bilde og intervju i Froland menighetsblad med den unge prest-
efamilien i Sola menighet, og her ser vi Lillian og Tor Svein med de tre eldste barna, 
Tonje, Jens Christian og Nicolai. Litt senere ble også Tor Marius født.
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skap som setter seg felles mål. 
Lederne må anerkjenne, respek-
tere og inspirere hverandre – og 
menigheten! De må legge vekt 
på å oppmuntre og utruste de 
troende til liv og tjeneste - med 
entusiasme og glød, slik at de 
er opptatt av å invitere nye inn 
i dens ulike fellesskap. Det må 
bygges gode og varme relasjoner. 
Gudstjenestene må ikke være 
kjedelige, men fungere inspi-
rerende og oppleves relevante. 
Sang og musikk spiller en viktig 
rolle sammen med forkynnelsen. 
Og «kjerkekaffien» hører med - 
slik at man kan møte hverandre 
også. 
 Og så understreker den erfarne 
presten: -Det redskapet som over 
hele verden gir størst vekst er 
å skape livsnære grupper hvor 
mennesker kan komme som de 
er, møte omsorg og få dele liv, tvil 

og tro med hverandre. At me-
nigheten fungerer diakonalt, er 
også svært viktig. Den diakonale 
omsorgen skal være til for men-
nesker som sliter med sitt. Og 
selvfølgelig må dette være med: 
At troende mennesker deler 
evangeliet om Jesus med men-
nesker som er åpne for å lytte og 
få del i det!

En «inner-tier
 -Og så må du si noen ord om 
Froland Menighetssenter!
 Frolands Menighetssenter ser 
jeg på som en «inner-tier» - for å 
bruke skytterspråket. Ære være 
alle de som er årsak til at det 
ble bygd og som tar ansvar for 
virksomheten! Jeg tror det kom 
i rette tid – da bygda allerede 
var «sentralisert», da alle gene-
rasjonene hadde sett at det er i 
sentrum ting primært foregår og 

ikke lenger i samme grad som før 
i de gamle skole-kretsene.

Naturen i Froland 
-Apropos vekst, du satser på å 
utvide jordbæråkeren på hytta?
 -Jeg anla for noen år siden 
en liten jordbærhage «i mage-
høyde». Den fungerer bra. Greit 
å kunne stelle den på stående 
fot – bokstavelig talt. Det smaker 
med jordbær til frokost. Og ikke 
minst når de er plukket av bar-
nebarn. Livet på Haugaasheia er 
sabla godt! Og nå kan jeg utvide 
med fine stiklinger.
 Det er fint å nyte livet i Fro-
lands skoger. Jeg er veldig enig 
med min avdøde svoger, Chris-
tian Jensen, som en gang ut-
talte: «Det er ikke mye som er så 
undervurdert, sett fra Pollen i 
Arendal, som naturen i Froland»!

Jordbærdyrking er en viktig hytte-aktivitet, og her finner hans grønne fingre stiklinger som kan øke produksjonen til neste 
år.
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Danmarktur
10. september dro en god gjeng med ungdommer til Fårup 
i Danmark. Bussen dro fra Froland kl. 06.00, godt å se at 
ungdommen ikke er redd for å stå opp tidlig selv en lørdag 
morgen. En kjempefin dag med masse fart og spenning! På 
båtturen ble tiden fylt med spill og moro, og noen fikk til og 
med med seg litt godis hjem. Allsang på bussen hører med, 
og selv etter en lang dag så stemte ungdommen godt i.UK 
sin faste bussjåfør var med og gjorde turen mulig for oss 
alle. Tusen takk for en fin tur alle sammen. 

Hanne K.
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Fra menighetslivet

Konfcamp Risøya 2022
6. – 10. juli dro 29 konfirmanter og 5 ledere til Risøya for å være med på Konfcamp og Skjærgårds Music and 
Mission Festival. 
Vi bodde i telt, en tendens var at konfirmantene hadde større og mer behagelige telt enn lederne, men det får vi 
gjøre noe med til neste år!
Været var topp, og badevannet godt over 20 grader hele uka. Konfcampen startet en dag før selve festivalen, 
og det var eget opplegg for konfirmantene, med morgenmøter med veldig bra undervisning og musikk, masse 
aktiviteter utover dagen, samt egen kafé med quiz og andre artige aktiviteter på kvelden. Klokka 00.30 senket 
roen seg over leiren hver kveld, i alle fall i teorien. Noen sov, noen glemte å sove, noen ble tatovert og båret ut 
av teltet, uten å våkne, men alle overlevde.
Vi fikk også masse flott musikk med oss hver kveld, fra ettermiddagen til seint på natt.
Frolendingene gjorde seg også bemerket med super innsats på misjonsmarked, med kunstneriske evner når 
faner skulle males, og ikke minst med en fantastisk flåte, bygd med tau, teip og tomflasker, imponerende!
Takk til Glenn og Håvard for nattevaktjobb, det var gull verd for oss ledere!
Takk også til konfirmantene for ei gild uke, vi gleder oss til neste år allerede!
 Terje, Torgeir og Marie



10

gikk i år til Fyresdal i slutten av august og var en fin arena  

til å bli litt bedre kjent med folk man alltid har «kjent», men kanskje ikke 

snakket så mye med tidligere.

Noen var ganske «ferske» i menigheten – kjempetøft at de ble med.

For ikke å snakke om ungdommene da – det var en veldig flott gjeng! 

Håper på flere turer som dette!         

MENIGHETSWEEKENDEN 

Fra v. Maren 
Fidje Fjærbu, 

Johanna Lyngroth, 
Rebekka Kvalbein-Olsen, 
Madelen Omdal, Hannah 

Heggen Bø, Elise 
Grønlund og Amalie 

Kvalbein-Olsen.
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Christine 
Hurv

Hannah  
Heggen  

Bø
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Foran fra venstre: Mia Linga Sigvaldsen, Madelen Larsen, Astrid Gjømle Gauslå, Anna Tønnessen, Kamilla Bjerkholt, 
Eline Leikvangen Jøstensen og  Oline Christin Eikemo
Rad to fra venstre: Øystein Vaaje (sokneprest), Victoria Bøthun, Anne Josephsen, Jenny Skjerkholt, Leanna Valderhaug-
Blindheim, Mariell Kristensen, Marte Bøylestad, Guro Vangsnes Fjærbu, Vilde Tveit Risholt og Torgeir Værnesbranden 
(kateket)
Rad tre fra venstre: Ida Røisland, Sandra Dahl Paulsen, Nathalie Hammer, Ingrid Josefine Breimyr Hansen, Marie Leik-
vangen, Amalie Vatne Skjulestad, Linn Jeanett Rui Andersen, Marie Kristine Juvasstøl og Victoria Wegner Myrene
Rad fire fra venstre: Carlos-Andre Gulbrandsen, Magnus Haugaas Rønningen, Emil Bujordet, Håvard Pedersen Botterli, 
Martin Bergmann Risberg, Jonas Skaarstad og Gabriel Butler Butler Gjelsvik
Bakerst fra venstre: Martin Nordli Brynjulvsrud, Jonas Nordli Brynjulvsrud, Heine Skaaland Vinsnes, Julian Berntsen 
Skagseth, Elias Solheim Sollid, Tobias Hegland Hegland Knutsen, William Løvjomås Spinnanger, Vemund Bøylestad og 
Torjus Fidje Fjærbu
Disse var ikke tilstede da bildet  ble tatt: Christoffer Depui Svensen, Marko Leander Jonasson, og Aleksander Bjorvatn 
Andersen 

Konfirmanter  
i Froland 2022
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Fra menighetslivet

Fra venstre. Øystein Vaaje, Sokneprest, Marianne Knutsen, Tarjei Skjegstad  
Mjåland og Torgeir Værenesbranden, kateket.

Konfirmanter i  
Mykland 2022

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. 

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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Hva skjerHva skjer    
  I FROLAND MENIGHETI FROLAND MENIGHET

OKTOBER:
MAN 3. KL 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell

MAN 3. KL 11.30 Seniortur til 
Buøya

TORS 6. KL 19.30 Misjonsmøte 
NMS

SØN 9. KL 17   Kveldsgudstjeneste 
konfirmantpresentasjon

SØN 9. KL 19  
Evangeliseringsmøte 
ungdomsteam fra Asia

MAN 10. KL 11.30 Seniortur til 
Boes utsikt (Hisøy)

ONS 12. KL 17.00 Soul Children 
5-9 kl

FRE 14. KL 12 Torsdagstreffet

SØN 16. KL 11 Prostigudstjeneste 
Trefoldighetskirken 

SØN 16. KL 17 Samling på 
Bibelens grunn arr. NLM 

MAN 17. KL 11.30 Seniortur til 
Groosebekken vandrepark

ONS 19. KL 19  Temakveld:  Grønn 
menighet

FRE 21. KL 17 Familiefredag

FRE 21.-SØN 23. Soul Children  
festival i Oslo

LØR 22. KL 19.30 Unge Kristne 

SØN 23. KL 11  
Søndagsskolemesse

MAN 24. KL 11.30 Seniortur til 
Hammen/Olandsbu

MAN 24. KL 17.30 Mandagsklubb 
på Bulder lekeland

LØR 29. KL  19.30 KRIK/UK 
Idrettshallen

SØN 30. KL 11 Gudstjeneste i 
Mykland kyrkje 

SØN 30. KL 11 Søndagsmøte

MAN 31. KL 11.30 Seniortur til 
Gullknapp/Bjellåsen

NOVEMBER:
TIRS 1 KL 19 Menighetsfest

ONS 2 KL 9 Seminar om kriser og 
verdier med Henrik Syse

ONS 2. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl

TORS 3. KL 19.30 Misjonsmøte 
NMS

LØR 5.  KL 19.30 UK kompefest

SØN 6. KL 11 Gudstjeneste 
Froland  kirke  

SØN 6. KL 19.30 
Minnegudstjeneste Froland  kirke  

MAN 7. KL 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell

ONS 9. KL 17.00 Soul Children 
5-9 kl

TORS 10. KL 12 Torsdagstreffet

LØR 12. KL 13 Høstmesse

LØR 12  KL 19.30 KRIK/UK 
Idrettshallen

SØN 13. KL 11  Gudstjeneste,  
utdeling til 3-åringene

ONS 16. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl

TORS 17. KL 19.30 Misjonsmøte 
NLM

FRE 18. KL 17 Familiefredag

LØR 19. KL 19.30 Unge Kristne

SØN 20. KL 11 Søndagsmøte 

ONS 23. KL 17 Soul Children 5-10 
kl

LØR 26.  UK spøkelsestur

SØN 27. KL 11 Gudstjeneste 
Froland  kirke  

MAN 28. KL 17.30 Mandagsklubb 

ONS 30. KL 17.30 Soul Kids 1-4 kl

ONS 30. KL 19.30 
Adventssamling Froland kirke

DESEMBER:
TORS 1. KL 19 Fellesmøte NLM/
NMS

LØR 3. KL 19.30 Unge Kristne

SØN 4. KL 11 Gudstjeneste

MAN 5. KL 20 Pusterommet 
Mjølhusmoen kapell

ONS 7. KL 17 Soul Children 5-10 
kl

ONS 7 KL. 19.30  
Adventssamling Froland kirke

TORS 8. KL 12 Torsdagstreffet

FRE 9. KL 17 Familiefredag

LØR 10. KL 19.30 KRIK/UK 
Idrettshallen

SØN 11. KL 17 Vi synger jula inn

TIRS 13 KL. 19.30 
Adventssamling Froland kirke

ONS. 14 KL.19.30  
Konsert Erlend Gunstveit

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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UNGE KRISTNE Treffsted for ungdom  i 8-klasse og 
oppover. Møtedag lørdager. Følg med UK Froland på  
facebook. Kontaktperson: Hanne Knutsen tlf. 47 87 42 88

MANDAGSKLUBBEN for alle i 1.-4.klasse, mandager 
fra kl.1730-1900. Fellesleker, aktiviteter, fortellinger fra 
Bibelen 
Kontaktperson: Ingrid  Dalsmo tlf 41 24 17 70

BABYSANG for alle babyer med mor/far/foresatte. Hver 
torsdag  fra kl.1100-1300 
Samlingen starter med 30 minutter sangstund, og 
deretter 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. 
17.00-18.30 Vi synger kule og fengende sanger. Vi øver oss 
på å bruke stemme og pust riktig, synge flerstemt, 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 menighetspedagog Marie 
Kvalbein-Olsen, og organist Ingrid Smith Pedersen er med 
som leder og musiker. 

FAMILIEFREDAG er et lavterskel tilbud for HELE 
familien, i alle kombinasjoner og varianter, unge som 
voksne. Fredager fra kl. 17:00 – 1830. Familiefredag 
ønsker å inkludere 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 
familiesamlinger og kafekvelder  med programinnslag   
fra ulike land. Kontaktperson: Arnfinn Landsverk  
tlf 92 02 03 25

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

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

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

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

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

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

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

froland

AKTIVITETSOVERSIKT  
For datoer se «Hva skjer» på motsatt side.  Følg med på kalenderen på nettsida  
www.frolandmenighet.no. Flere av gruppene er også å finne på facebook.
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Dette året vil Erik Noddeland 
være min faste stedfortreder 

disse ukene med noen unntak.  
Han har fått fritak fra andre 
oppgaver og har derfor anledning 
til å trø til litt hos oss. Det setter 
jeg stor pris på. Erik er en flink og 
erfaren prest som i sin studietid 
hadde sommertjeneste i Froland. 
Erik er en kunnskapsrik, enga-
sjert og folkelig prest med glimt i 
øyet.
 Han er som undertegnede fra 
Austre Moland, ja sogar er han 
fra samme vei som meg. Bjornes-
veien. Ikke nok med det. Vi gikk 

på samme søndagskole. Longum 
søndagskole.  Han var en av de 
store gutta da jeg trådte mine 
barnesko der.  For ytterligere å 
understreke at det er en e skikke-
lig kar vil jeg nevne at han også er 
gift med min kusine Inger og har 
ei datter som er lærer  i Froland.  
Så godtfolk. Dere som møter Erik 
i sorg eller glede. Dere er i de 
beste hender. 
 
Apropos søndagsskolen:
Et lite personlig minne fra søn-
dagskolen som ikke Erik har 
noe med. For å komme til denne 

søndagskolen måtte vi krysse 
ei beite med strømledning. Min 
fetter som sener ble elektriker 
lærte meg da at vann leder strøm. 
Læringen skjedde ved å be meg 
tisse på strømgjerdet og siden har 
jeg visst nettopp dette. Men som 
sagt dette var ikke Erik. 
 Øystein

Erik Noddeland 
tjenestegjør i Froland
Arendal prosti består av syv menigheter hvorav Froland er et 
av dem. De øvrige er: Moland, Tromøy, Hisøy, Øyestad, Barbu og 
Trefoldighet. Prestene er ansatt i Prostiet med hvert sitt tjenes-
tested. Selv er jeg ansatt med Froland som tjenestested. Erik Nod-
deland er ansatt sokneprest med Hisøy som sitt tjenestested. Alle 
vi prester har en frihelg i måneden samt at vi har en friuke hvor 
vi ikke skal ha tjenester sombegravelser og vielser. Dersom det 
kommer slike tjenester i denne blir det satt inn vikar. 

Onsdag 19. oktober kl. 19 

blir det temadag om Grønn menighet på 
Menighetssenteret. Denne kvelden settes det fokus 
på hvordan vi som menighet skal forholde oss til 
klimakrisen og hva vi konkret kan gjøre. Svein Tveitdal 
(på bildet) kommer og gir oss siste status på hvordan 
kloden har det. Han har lang erfaring fra arbeid med 
klima- og miljøspørsmål i FN. Vi får også besøk av KFUK/
KFUM Global. De vil hjelpe oss å tenke konkret og 
konstruktivt sammen og vekke engasjement og håp for 
fremtiden. Konfirmantene blir med. Arrangementet er 
åpnet for alle, og er gratis. 

TEMAKVELD  

– Grønn menighet 
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MENIGHETSFEST 1. NOVEMBER
«Hva trenger vi kirken til i dag? 

Tanker om kirken og menigheten som levende kraft i vår tid»

Dette er temaet når Froland menighet inviterer til åpen menighetsfest i  

Menighetssenteret tirsdag 1. november kl.19

Det er ingen ringere enn filosofen, forfatteren, søndagsskolelæreren og  

fredsforskeren Henrik Syse som vil ta oss med på en vandring inn i dette temaet. 

SEMINAR 2. NOVEMBER
Froland Menighetssenter onsdag 2. november kl. 09:00-11:30

Når vi får en slik kapasitet som Syse til Froland så utfordret vi han til  å ha et  

seminar på onsdagen. Temaet for seminaret er:

 «Kriser og verdier: 

Hvordan tar vi vare på det viktigste i vanskelige tider?»
 

 Vi har de siste årene blitt rammet av pandemi, krig i Europa og en stadig truende 

klimatrussel. Samt at vi alle opplever større og mindre kriser i våre liv.

 Henrik Syse vil med en filosofs øyne dele sine betraktninger om hva dette gjør med oss  

og hvordan vi best kan møte dette. 

 

Pris:kr. 200,-
 

Påmelding: til Froland menighetskontor på tlf. 37 23 55 20
Eller digitalt (www.frolandmenighet.no) 

Vi er veldig glade for at Syse vil legge 

turen til Froland. Han er en av de 

mest etterspurte foredragsholderne i 

landet. Gjennom skarpsindige analyser, 

poengterte refleksjoner og humorsistiske 

anekdoter er han i stand til å trollbinde sitt 

publikum.

Det vil på denne festen bli servering og 

god musikk m.m  Festen er gratis og åpen 

for alle, men vi tar opp kollekt for å dekke 

utgiftene.
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Gilde minner:

For nokså lenge siden hadde Froland Menighets-

blad mange fine tegninger. De var Marit Homstøl 

mester for. Ofte var forsiden på bladet prydet 

av et bibelsk motiv som Marit hadde streket opp 

med sikker hånd. Og barnesiden, som Gunnar 

Ravnåsen laget, var «livet opp» med spennende 

motiver, skapt på kjøkkenbordet på Frivold.
  

Høsten 1983 intervjuet vi 
Marit.  Hisøy-jenta, født 
Edvardsen, hadde kom-

met til Homstøl på Jomås for 19 
år siden. Hun jobbet i flere år på 
Holthes smykkefabrikk, og her 
brukte hun ferdighetene sine, 
blant mye annet, til å tegne alle 
smykkene inn i kataloger.
 Nå trivdes hun på Homstøl og 
var takknemlig for å ha blitt spurt 
om å tegne for Menighetsbladet. 
Hun ville gjerne forkynne med 
tegninger, slik andre forkynner 
med ord. 
 -Særlig synes jeg Bibelen er 
uuttømmelig når det gjelder stoff 
og historier som kan illustreres, 
fortalte Marit. 
 Far i huset, Torjus N. Homstøl, 
stelte biene mens vi var på besøk, 
og barna Ellen, Irene og Nils var 
på skolen.
 Hvis vi har regnet riktig er det 
58 år siden Marit kom til Froland. 
Hun er blitt enke, men har sitt 
sprudlende humør i behold – og 
er stadig like glad i kirka og me-
nigheten.

Marit tegnet for ossMarit tegnet for oss  
  AV SALVE HAUGAAS

Med kaffekopp  
og tusjpenn tryllet 

Marit fram fine 
tegninger ved 

kjøkkenbordet på 
«Frivold»

Her har Marit tegnet  
for barnesiden.
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Som guttunge la jeg merke til at eldre folk stadig snakket om gamle 

dager. Nå er jeg gammel selv og mimrer titt om løst og fast fra for-

rige århundre. Vi som ble født like etter krigen var heldige med 

«tidsvinduet» vi fikk her på jorda.  Men nå må vi visst belage oss på 

ei ganske hard landing. Strømpriser, inflasjon, renter, økt krimi-

nalitet, klima i ulage, krig og konflikter… , det kan være godt å ha 

noe trygt å holde i. 

 

Men vi nordmenn har da 
«penger på bok» og hand-

lefrihet?
 Ja, vi kan trøste oss med at pr. 
1. juli 2022 hadde vi 11 657 mil-
liarder kroner i oljefondet, det 
som offisielt heter «Pensjons-
fond utland». Fordelt på fem 
og en halv million nordmenn, 
skulle min andel av «kaka» 
være 2,1 millioner.  Det er fris-
tende å be om å få oljepengene 
mine utbetalt prompte, før de 
krymper på verdens børser. 

Skole-lærdom
Lærer Mjåvatten lærte oss 
skoleunger på Verket atskillig 
om verdien av penger og spar-
somhet, men samtidig minnet 
han i kristendomstimene om 
at vi ikke skulle ha avguder, og 
de kunne være av mange slag 
– blant annet pengeguden Mam-
mon.  
 Ennå er jeg takknemlig for 
kristendomstimene i skolen, og 
mange av sangene sitter fortsatt i 
minnet, selv om jeg fikk beskjed 
om at sangstemmen min bare 
holdt til Ng. 
 Mye av kristendoms-under-
visningen som vi fikk med oss i 
oppveksten, blant annet «Forkla-
ringen» til Luthers lille katekis-
me, var tung å fordøye. Da var det 
enklere med Jesus-fortellingene i 
«Bibelhistoria» Og frøene som ble 
sådd, de spirte, selv om det gikk 

noen år før jeg forsto hvor enkelt 
og viktig innholdet i kristentroen 
er. Uforståelig enkelt (selv ikke 
dåren skal fare vill).

Enkelt og greit
I kirken blir vi stadig minnet om 
at Jesus sa: «La de små barna 
komme til meg, hindre dem ikke! 
For Guds rike hører slike til.» 
Men denne beskjeden gjelder 
ikke bare de aller minste, Jesus 
står med åpne armer og tar imot 
også vi som har levd en stund – og 
sikkert også skitnet oss til både 
her og der. Poenget er at vi har 

like lite å bidra med til vår egen 
frelse som et lite barn. Og her 
trengs ingen billett i form av med-
lemskap i en bestemt menighet 
eller kirkesamfunn. Hvor enkelt 
det er, ble jeg nylig minnet om av 
sangerinnen Hanne Krogh. I et 

intervju med Egil Svartdahl om 
hennes trosreise, sa hun: Det 
holder med to ord «Ja, takk!» 
Eller: «Ja, tusen takk!»
 Det enkle svaret fra den 
sprudlende Bobbysocks-jenta, 
er ganske befriende. Visst er 
det mye interessant teologi å 
grunne på, og svaret hennes 
kan bygges ut. Poenget er at 
Guds nåde er lett tilgjengelig. 
Jesus døde og oppsto, og han 
viste seg etterpå for mange 
vitner. 

Barnelærdom
Det ufattelige frelse-tilbudet er 
ikke bare beregnet på spesielt 
religiøst interesserte personer. 
En av historiene som mange 
ennå husker fra skolens kris-
tendomstimer handler om» 
røveren på korset, som med 
et forsiktig ønske om at Jesus 

måtte tenke på han, fikk klar be-
skjed:  - I dag skal du få være med 
meg i Paradis.
 Noe annet vi pensjonister 
lærte grundig både hjemme og på 
skolen, var «Fadervår». Vi tomler 
nå litt med ny oversettelse, men 
innholdet er det gode gamle. 
 Barnelærdommen vi fikk med 
oss i det forrige århundre er 
kanskje blitt litt utvasket på veien 
gjennom livet, men Fadervår – el-
ler Vår Far, som bønnen nå heter, 
er gode greier. Og så kan vi gjøre 
som Hanne Krogh, bare si - Ja, 
takk!, eller - Ja, tusen takk!.

HVERDAGSTANKER:

Greit å huske sitt  
«Fader Vår» 

AV SALVE HAUGAAS

Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik  

som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld, 
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten  

og æren i evighet.
Amen 
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tKontaktpersoner 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

TORSDAGS- 
TREFFET
En gang i måneden inviterer vi til fellesskap på 
menighetssentret. Her er alle velkommen til å 
spise medbrakt niste og dele noen hyggelige timer 
sammen med hverandre. Hver gang får vi også 
besøk av en gjest med stor variasjon i temaer.  
Se programmet. Håper å se deg!

Fredag
14. okt.

Angela 
Fjogstad

Fremtidsfullmakt – 
lovverket

10. nov.
Salve 
Haugaas

«Rundreise i 
kommunen» 
historiske bilder

8. des.
Torstein 
Nilsen

Mye sang og musikk 
Trafikksikkerhet

Verdighet og enkeltmennesket i sentrum.

Slaattene
Begravelsesbyrå a.s

Etablert 1927
Kystveien 151 - 4842 Arendal

Telefon 37 05 91 65
Døgnvakt

562526

Gave til
menighetsbladet 

Julegavetips 
for par i alle aldre

Vår egen Siri Dalsmo 
Berge har skrevet 

en bok jeg anbefaler 
for par i alle aldre.  
Som lege og partera-
peut har hun interes-
sert seg for sammen-
hengen mellom fysisk 
og psykisk helse. I 
doktorgradsarbeidet 
hennes spisser hun 
dette mot parforholdet 
vårt og hvordan det 
påvirker helsen vår. Å 
leve i et dårlig forhold 
kan være like helse-
skadelig som f. eks. 
røyking. Det kan også medføre kortere levealder.  Men 
positivt kan det motsatte skje. Og det er det løfterike i 
boken. Det er alltid mulighet til endring.

Boken er på ni kapitler som tar for seg: Samlivskvalitet 
og helse, bevar gnisten i hverdagen, når barna kom-
mer, økonomi, langt og godt sexliv, når barna flytter ut, 
sykdom i parforholdet, utroskap og når ytre farer truer. 

Hun deler ærlig fra eget liv og livet erfaringene sin 
som lege.  Kombinert med forskning gjøre dette boken 
troverdig og anvendelig for helt vanlige mennesker.  
Boken er ikke tykk, snaue 150 siders lesestoff. Selv 
tok det meg en busstur fra Oslo til Arendal å lese 
boken, men jeg anbefaler å lese et kapittel av gangen 
og snakke sammen med kjæresten eller ektefellen din 
om det dere ha lest.  Kanskje kan dere stille spørsmå-
lene:  
- Hvem er jeg i det jeg leste? Hva kan jeg endre på? Hva 
kan jeg bli bedre på? 
Legg merke til «jeg» formen. Ofte er det den beste 
innfallsvinkelen til endring.

Dette er ingen oppbyggelsesbok eller åndelig bok.  Det 
er en lege som har skrevet det med et direkte språk 
om fantasier og fakta. Men det er en veldig viktig bok, 
og som professor og psykologspesialist Frode Thuen 
skriver på forsiden: Denne boken er en «vaksine mot 
samlivsbrudd.» For meg som prest og tidligere kateket 
ser jeg, og har sett hvor mye sorg og stress et dårlig 
forhold/samlivsbrudd medfører for de det gjelder, for 
barna, familie og venner. Ja, da hilser jeg alle tiltak 
som kan hindre dette velkommen.  Denne boken er et 
av disse.  Så her har du julegavetips til nye par og til 
par som har feiret både sølv og gullbryllup. 

Øystein
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Lys våken 2022, for dere i 6. klasse
Lørdag 26. og søndag 27. november er det Lys Våken i Froland kirke.

Vi feirer at det er et nytt kirkeår som starter, lørdagen er kirkens nyttårsaften!

Bli med på en helt annerledes helg med overnatting i Froland kirke natt til første søndag i 

advent.

Dette skal vi gjøre:
 Overnatte i kirken

 Bli kjent med hverandre, kirken og Gud

 Lage og spise festmåltid sammen

 Ha refleksløype ute i mørket

 Forberede oss til gudstjenesten på søndag

 Masse gøy som vi finner på selv!

På søndagen er det gudstjeneste kl. 11, her er alle velkommen til å bli med!

Vi sender ut egen invitasjon til 6. klassingene i Froland ca. 2-3 uker før advent,

kjempemoro om mange blir med!

BABYSANG  BABYSANG  
Er du hjemme med baby? Hver torsdag kl.11.00 er det 

babysang på Menighetssenteret.

Her møtes vi til en hyggelig sangstund.  

Etterpå spiser vi medbrakt lunsj sammen.

Dette er en fin plass å bli kjent med andre i samme 

livssituasjon. Tilbudet er gratis og du kan komme de 

gangene det passer deg.

Bli med i Facebook gruppa: Babysang i Froland. På denne 

siden melder man seg på hver gang. Velkommen! 

MANDAGS-MANDAGS-
KLUBBKLUBB
Det er god stemning når barna på 

Mandagsklubben møtes. Dette er for barn i 

1.-4. klasse.

Her er det sang, andakt, lek, aktiviteter og 

kveldsmat.

Sjekk ut Facebook-gruppa: Mandagsklubben 

Froland, hvis du vil vite mer. 
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ADVENTSSAMLINGER I 
FROLAND KIRKE 2022
Vi inviterer til 3 samlinger i Froland kirke i 
adventstida. Onsdagene 30.11 og 7.12, samt 
tirsdag 13.12.

Vi starter kl. 19 med en halvtime med 
pianomusikk, ettertanke og lystenning.

Fra 19.30 har vi en variasjon av tekstlesing, 
allsang, bønn og solosang.

Vi tenker at det kan være godt å sette seg ned 
i kirken og sette pris på adventstida enda en 
gang, og det er jo ekstra godt å kunne synge 
kjente og kjære sanger sammen, samt lytte til 
tekster om julas glade budskap. 

Ingrid, Else Marie og Terje deltar på alle 
kveldene, samt flere sangere og tekstlesere.

Sett av disse kveldene nå, dere er veldig 
velkomne til å bli med!

JULEVANDRING  JULEVANDRING  
15. OG 18. DESEMBER 202215. OG 18. DESEMBER 2022

Velkommen med på spennende julevandring i år også!

Her kan du møte vise menn, gjetere, kanskje en engel, og 

vandringen går til en stall i Betlehem, inne i skauen på 

Solheim. Vandringen starter i femtida på ettermiddagen, 

og vi kjører grupper hver halve time utover. Dere kan 

melde dere på via vår hjemmeside, det kommer mer info 

når tida nærmer seg.

Merk: Vi trenger litt mer folk til gjetere og vismenn, og 

så ta kontakt med oss om du har lyst til å bli med, det er 

en givende oppgave, og vi har bra kostymer til dere som 

blir med. Det kreves ikke spesiell utdannelse for rollene, 

men litt evne til å leve seg inn i rollen er bra å ha! Og vi 

garanterer et hyggelig og ivrig publikum!

PROSJEKTKOR 
TIL JUL
Det er også i år planer om 

å få til et kor til jul, med 

opptreden på «Syng jula 

inn» søndag 11. desember 

og kanskje også på 

gudstjenesten 1. juledag. 

Alle som liker å synge er 

velkommen til å være med! 

Datoer for øvelser er ikke 

helt bestemt enda, men følg 

med på hjemmesiden og 

Facebook så kommer det 

mer info etter hvert.
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Bandvirksomhet. Nå blir det 
ny giv ved at Sigurd Vålandsmyr 
Holen har tatt på seg ansvaret for 
å lede en bandgruppe.  Formålet 
er å bidra med lovsang på møter 
og gudstjeneste og det er et mål å 
dra ungdommer og unge voksne 
med i dette arbeidet slik at det 
kan gi tilhørighet.

Unge Kristne har en tid hatt 
samlinger midt i uka. Nå endres 
dette slik at lørdagskvelden blir 
ungdommens dag igjen. Det er 
samlinger på senteret annenhver 
uke (partallsuker) kl 19.30 – 23.30. 
I oddetalsuker er det aktivitet i 
samarbeid med KRIK i idrettshal-
len.  I løpet av høsten er det også 
den tradisjonelle kompefesten  og 
spøkelsestur.

Dugnadsarbeidet Det er stadig 
behov for frivillige i praktiske 
oppgaver knyttet til menighets-
senteret.  
Seniordugnaden   organisert med 
både kvinne- og mannsgruppe 
møtes regelmessig for å ta seg av 
forefallende praktiske oppgaver, 
men tar seg også tid til det sosiale 
med kaffipauser og prat.  
Vaskelagene har fungert med 
nærmere hundre frivillige helt fra 
bygget sto ferdig i 2007. Det spa-
rer senteret for store kostnader 
hvert år.  Hvert vaskelag består 
av 4-5 personer og tar sin tørn 4 
ganger i året. Noen grupper har 
tirsdag som vaskedag og andre 
tar jobben lørdag.  Øyvind Helsør 
og Berit Landsverk har gjennom 
flere år stått for koordineringen 

av vaskelagene, og fortjener stor 
takk for det. De har nå bedt om 
avløsning for neste år.

 Det er svært mange som har stått 
i dugnadsarbeid år etter år, og 
mange av våre eldste frivillige har 
holdt det gående helt til helsa sier 
stopp.  Nå minner styret på at det 
er behov for en innsats for rekrut-
tering - særlig til vaskelagene. 
 Er en innsats gjennom dugnad 
noe du kunne være med å støtte 
senteret på,  finner du hvem du 
kan kontakte på side 20.

NYTT FRA 
MENIGHETSSENTERET.

HØSTLOTTERI OG BASAR/MARKEDSDAG

Lørdag 12. november 

Hold av dagen til trivelig treff på 
menighetssenteret denne lørdagen. Markedet 
åpner kl 13. og det blir i god tradisjon kafé, 
loddsalg, andakt, korsang, barneaktivitet mm.   

Med den gode erfaringen vi hadde med digitalt 
lotteri under pandemien  kan du også i år kjøpe 
lodd på forhånd via VIPPS. Nærmere info om 
arrangementet og loddsalget kommer på   
www.frolandmenighet.no og i annonser i 
Frolendingen.
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18. desember: 4.s. i advent kl.11.00: 
Sykehjemmet: Gudstjeneste 

Julaften kl. 14.30 og 16.00:
Froland kirke: Gudstjenester 

1.juledag kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

1.nyttårsdag kl.12.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

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

Julaften kl.15.00: Gudstjeneste

Froland kirke og  
Froland menighetssenter

9. oktober:  
18.s. i treenighetstiden kl.17.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste

16. oktober:  
19.s. i treenighetstiden kl.11.00:
Trefoldighetskirken: Prostigudstje-
neste

23. oktober:  
20.s. i treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsskole-
messe

26. oktober kl.11.00: Sykehjemmet: 
Gudstjeneste 

30. oktober:  
Bots- og bønnedag kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

6. november: Allehelgensdag:
Froland kirke kl.11.00: Gudstjeneste 
Froland kirke kl.19.30: Minnegudstje-
neste

13. november:  
23.s. i treenighetstiden kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste

20. november kl.11.00:
Menighetssenteret: Søndagsmøte

27. november: 1. s. i advent kl.11.00:
Froland kirke: Gudstjeneste

30. november kl.11.00: Sykehjemmet: 
Gudstjeneste 

4. desember: 2.s. i advent kl.11.00:
Menighetssenteret: Gudstjeneste

11. desember: 3.s. i advent kl.17.00:
Menighetssenteret: Vi synger jula inn

Tore Konnestad
Begravelsesbyrå

Telefon hele døgnet

915 52 003

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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