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1
Den dag du gav oss, er til ende,
og mørket faller på di� bud.
Du lot oss dagens kre�er kjenne,
gi nå oss na�ens fred, o Gud!

2
Takk at din kirke aldri sover!
Mens jorden ruller uten stans,
di� folk i vekselsang deg lover
for na�ens ro og dagens glans.

3
Se, over land og hav og øyer
en dag går fram i ubru� ring,
og folkene på rad seg bøyer
i takk for alltid nye ting.

4
Den sol som vinker oss til hvile,
nå vigsler andres arbeidsdag,
og slik den stund for stund skal smile
til nye land og folkeslag.

5
Vær lovet, Gud! Di� herrevelde
skal dekke hver en ple� på jord,
og vidt og fri� det skal få gjelde
at du, og bare du, er stor!

Sangboken nr. 833 
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Tekst og bilder mottas med takk. 
Send helst på e-post og legg 
gjerne ved bildene som egne filer.

Siste frist for neste nr.: 01.11.2008

Gaver:
Ferkingstad menighetshus: 3361 69 34649
Fredtun: 3364 31 25175
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SKUDENES
MENIGHETSKONTOR

Postboks 23, 4297 Skudeneshavn

Besøksadresse: Dr. Jensens veg 2A

Kontortid:
Tirsdag kl. 1030-1300
Onsdag til fredag kl. 0900-1200
Telefon: 52 81 20 50

www.karmoykirken.no
skudenes@karmoykirken.no

Sokneprest: Lars Tore Anda
52 81 20 44 / 52 82 82 26
lars.tore.anda@karmoykirken.no

Kateket: Solveig Eike Bringaker
52 81 20 46 / 986 75 584
solveig.eike.bringaker@karmoykirken.no

Kantor: Julia Harbrecht
52 81 20 45 / 52 81 61 85
julia.harbrecht@karmoykirken.no

Diakoniarbeider: Gro Helen Lindtner Vik
52 81 20 48 / 481 32 604
gro.helen.lindtner.vik@karmoykirken.no

Adm. leder:
Tor Helge Tjøstheim
52 81 20 47 / 948 62 779
tor.helge.tjostheim@karmoykirken.no

Sekretær:
Astrid Næss
52 81 20 50 / 52 82 85 80
astrid.ness@karmoykirken.no

Kirketjener:
Jane Sandve Johansen
52 81 20 49 / 413 36 182
jane.johansen@karmoykirken.no

Kirkegårdsarbeider:
Edvar Kalstø
913 06 722

Kyrkjebakken menighetshus:
Utleige av Kyrkjebakken
413 36 182

Fredtun:
Utleie av Fredtun
40 21 33 78

Leder i Falnes menighetsråd:
Håkon Tjøstheim 
52 82 85 71

Leder  i Ferkingstad sokneråd:
Heidi Magnussen
52 82 07 61 

TÅRNKLANG, Redaktør:
Geir Dale

TÅRNKLANG, e-post:
taarnklang@gmail.com

Notert

Hvordan har du det  e g e n t l i g ?

Et menneske å snakke med når livet er som verst. 
www.kirkens-sos.no Vi er her - alltid!

Menighetens 
besøkstjeneste

 52 81 20 50

Flott levert!

Falnes kirke har i løpet av sommeren fått etterlengtede strøk med maling.

På nettsidene www.kirkenorge.no kan du lese omtale og rangering av landets 
menighetblad.  Vårt eget Tårnklang  får svært god omtale, og med hensyn til an-
tall poeng vi får, så havner vi på 17. plass av 235 blad som er vurderte.  Det som 
også blir nevnt er ”god kvalitet over lang tid”.  Så er det vår oppgave å fortsette 
å levere et godt produkt.  Et blad som blir satt pris på og som blir lest når det 
dukker opp i postkassen.  Men vi er avhengige av dere lesere med hensyn til det 
som skal være med i bladet.  Denne gangen er det lite fra Ferkingstad.  Bladet 
skal være en informasjonskanal for alle!   
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Å hoppe (til) paradis? av Per E. Stave Engdal



Kirkev. 6, 4280 Skudeneshavn Tlf. 52 82 82 34

Mange av dere husker denne leken fra barn-
dommen. Men visste du at den har sin opprin-
nelse i middelalderens kirkearkitektur?

Om du studerer bildene nedefor, ser du likheten. Paradis til 
venstre, og grunnrisset av Nidarosdomen til høyre. Et firkantet 
kirkeskip med korsform, og en rund form i koret. Der har du 
grunnformen til paradisleken.
Denne gamle leken symboliserer livets reise gjennom det 
jordiske og til det himmelske. Firkantene symboliserer det 
jordiske, sirkelen det evige. Og kirkerommet bærer den samme symbolikken: Livets 
pilegrimsvandring med det evige målet i horisonten.

Kirken er en livstolk. Den formidler noe både om livet her og nå, og om et evig mål. 
Og nettopp det at kirken bærer i seg både det jordiske og det himmelske er ganske sterk 
forkynnelse. Noen sier at det å ha himmelen som mål fjerner deg fra livet. Kirken fortel-
ler noe annet: Det finnes bare en vei til evigheten – og den går midt gjennom livet. Det 
nytter ikke å hoppe til paradis…

I paradisleken kan du hoppe over problemene også. I livet fungerer det ikke slik. Også de 
tunge skrittene må du gå. Men du har en himmel over din vandring:

Selv om jeg går i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er 
med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Sal 23,4

En grenseløs julekonsert
Allerede nå vil vi forberede folket på noe som er på gang. Korene Sang-Ria, Vibran 
og Skudenes Blandakor er i full gang med å øve inn repertoiret til tre julekonserter. 
Siste konserten blir i Åkra kirke den 7. desember.  5. og 6. desember blir det konser-
ter i henholdsvis Aksdal og Norheim.
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Som tenåring reiste han mye rundt i Norge på slutten av 
1960, og gledet mange med sin vakre sang.  
Det var stor oppslutning i kirker og Bedehus, og han var 
heller ofte her på Karmøy og i Haugesund.
Hans sanger hørtes svært ofte på ønskekonserten og sær-
lig ”Det er makt i de foldede hender”.  Han er således 
fortsatt en godt kjent svensk sanger og Norgesvenn.  Nå 
er han professor ved Universitet i Stockholm, men gleder 
også med sin sang.
Ungdommen vil nok spørre :
Hvem er Lage Wedin ?  Men de fleste generasjoner vil 
nok huske navnet og sangene. 

Vi har vært så heldig å få han til Skudenes Bedehus 
8. og 9. november, hvor det blir mye sang og musikk.  
Det blir formiddagstreff lørdag kl. 1100 med bl.a. mim-
ring og kveldsmøte kl. 2000.  
Søndag blir det formiddagsmøte kl. 1100.  
Vi regner med å få lokale kor eller musikkrefter i tillegg.
Skudenesbuen Leif Måsvær vil ha andakt lørdag kveld 
og prost Helge Gaard på søndag.
Vi håper og tror at mange fra hele Haugalandet vil kom-
me å treffe og lytte til vår kjære Lage

Skudenes Bedehus
8. og 9. november

LAGE WEDIN og ”Det er makt i de foldede hender” hører sammen.

Tre markante skikkelser er borte
Så forskjellige som disse enn var, hadde de likevel mye felles.  De 
var alle liketil og lette å komme i kontakt med.  De var trauste og 
stødige og levde nok etter det gamle ordet: En mann er en mann 
og et ord et ord.

Finnleiv Haga var den folkelige presten.
Han hadde evnen å knytte det jordnære med det åndelige.  Han 
var “ein kvardagskristen” som ikke var vanskelig å spørre enten 
det var å bidre i Tårnklang, eller det var å synge i et eller annet 
korprosjekt eller å holde andakt på Fredtun. Selv om han hadde 
prestetjeneste flere steder i Norge, må vi vel kunne si at han alltid 
var Hagabu.

Sverre Toft var den stillfarne og trofaste.  Han gjorde kanskje ikke 
så mye av seg, men han fikk mye gjort.  Det er ikke få timer han har 
brukt på å stelle i andres hager.  En gang jeg traff han mens han 
stelte i et blomsterbed, refererte han Johannes Barstads salme: 
“Eg er deg, Gud, i kvar den blom som tirer” (NOS 287).  Kanskje 
det å stelle med blomster gav han mening på mer enn en måte.

Kristian Falnes skapte glede der han kom.  Med trekkspillmusikk, 
sang og gode kommentarer var han en sann gledesspreder.  Han 
var svært aktiv i foreninger og lag.  Han var et strålende ja-men-
neske, og der Kristian var, var det også fred og harmoni.
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Diakon Johan Schrøder  Lunde døde 
søndag 27. juli 2008 på Skudenes 
Bu- og Behandlingsheim. Før Johan 
Lunde kom til Skudenes hadde han ar-
beidet på kvalfangstskute som diakon. 
Han hadde og arbeidet på Nærland-
sheimen noen år.
I 1962 ble han tilsatt som diakon i 
Falnes og Ferkingstad menighet, og 
som klokker  i Falnes kirke. I tillegg 
til å være klokker og kirkeverge for 
kirken, arbeidet han som diakon med 
arbeidsoppgaver innen sykepleie 
og besøkstjeneste. Det ble oppret-
tet diakoniutvalg og menighetene 
ble inndelt i roder. Etter en tid ble 
det andre arbeidsoppgaver i tillegg. 
Det var innsats innenfor barne- og 
ungdomsarbeid. På 1960 tallet hadde 
de egne gutte- og jenteforeninger. 
Johan Lunde var leder for  
gutteklubben ”Fremad”. Barnefore-
ningene fikk svært god oppslutning, 
og det skulle ikke gå lang tid før Johan 
Lunde så at det var behov for innsats  
for tenåringene i menighetene.
Allerede i 1963 startet han opp 
tenåringsklubben ”Langskudd”. 
Ungdommene kom fra Langåker i 
nord til Skudeneshavn i sør. Det gikk 
ikke lang tid før klokkerdiakonen fikk 
menighetsrådene med på å kjøpe 
egen buss til  arbeidet. Johan Lunde 
hadde førerkort for buss før han kom 
til Skudenes. Bussen ble en tid kalt 
for ”Diakoni-bussen”. Senere ble den 
på folkemunne omdøpt til ” Lunde-
bussen”. Johan Lunde var sjøl med 
en bruktbilsselger  fra Åkra  og hen-
tet bussen i Tyskland.  Johan Lunde 
kjørte bussen hjem fra Tyskland. 
Johan Lunde og ungdommene fartet 
landet rundt i bussen. Det var for ek-
sempel  ”Tenåringstreff” i Trondheim  
eller ”krabbefest ” i Flekkefjord. Bus-
sen ble mest brukt til transport av 
unge og eldre i Skudenes-området. 
Tenåringsklubben brukte losjelokalet 
”Vonheim” til sine møter den første 
tida. Johan Lunde var foran sin tid 
når det galdt opplegget i klubbarbei-
det. Ungdommene var sjøl med å på-
virke opplegget. 
Miljøet var viktig og terskelen for å 

bli med skulle være låg. Johan Lun-
des motto var: ”En sunn sjel i ett sunt 
legeme” ble religiøst liv forent  med 
fritids- og sportsaktiviteter.
Neste steg var eget ungdomshus på 
Fredtun. Sørhåland gamle skole og 
Sandhåland skole ble gitt og brukt 
til nybygg på det som vi i dag kaller 
Fredtun leirplass. Johan Lunde gikk 
i spissen for oppbyggingen og hadde 
en pågående evne til å få bønder med 
traktor, håndverkere og ungdommene 
med på oppbyggingen.

Johan Lunde og kona Haldis har i en 
årrekke lagt ned en enorm innsats for 
videre utbygging og drift av Fredtun. 
I den mest aktive tida på Fredtun var 
der kaniner, høns, og hester. Alt for å 
skape miljø til glede for store og små.  
En periode var der og små seilbåter. 
Det som har fått mest omtale i media 
er vel den aktive bueskytterklubben 
som ble opprettet i 1978 under Jo-
han Lundes ledelse.  En av bueskyt-
terne: Svein Tore Anglevik, sørget for 
bl.a. for den første kongepokalen i 
Karmøys historie.  4 ganger har klub-
ben vunnet 1. premie for beste klubb 
under norgesmesterskap.
Johan Lunde har og i over 40 år 
vært leder og drivkraft for et allsi-
dig mannsarbeidet på Fredtun.  Også 
der skulle terskelen for å delta være 
låg og miljøet rundt småbord  i salen 
være fast innslag. Opplegget elles var 
et kåseri eller foredrag om et tema  og 
det var alltid god sang og andakt.
 Johan Lunde hadde et positivt syn 
på alt byggende arbeid i bedehus og 
kirke, men prioriterte sin innsats de 
siste årene i  den del av menighet-
sarbeidet som var knyttet til Fredtun. 
Det sier mye om Johan Lunde det han 
sa av og til når det gjaldt diakonal 
innsats. ” Du er privilegert som får 
lov å være med å gjøre en tjenende 
innsats”. Johan Lunde sin omfattende 
arbeidsinnsats for Ferkingstad og 
Falnes menighet var preget av glede 
og godt humør.
Johan Lunde tok og på seg arbeid og 
ansvar i menighetsrådet i Falnes, Kir-
kelig Fellesråd i  Karmøy og i Karm-
sund prostiråd.

Han ble for noen år siden hedret med 
kongens fortjenestemedalje.
Vi ser  for oss Johan Lunde der han 
tidligere leste ”klokkerbønnen” ved 
inngangen og utgangen i gudstjenesten 
i Falnes kirke. Eller vi ser han for oss 
vinkene fra busssjåførplassen i ”Lun-
debussen” eller i full fart på sykkel i 
retning mot  Fredtun. 
Vi vil minnes Johan Lunde i takknem-
lighet for den store innsats han har 
utført i 
Skudenes prestegjeld. Våre tanker går 
og til Haldis Lunde og resten av fami-
lien. Haldis har alltid vært en solid 
medarbeider i lag med Johan. 

Magne D. Apeland

MINNEORD

Takk

Falnes menighetsråd og 
Ferkingstad sokneråd 
takker fam. Lunde for 
pengegaven; kr. 38000,- 
som ble gitt til Fredtun i 
forbindelse med Johan 
Lundes bortgang. 

Hjertelig takk !
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Johan Lunde  (1923 - 2008) 
Det er nok ikke mulig å skrive om alt det Lunde har betydd for menighetene i Falnes 
og Ferkingstad.  Derfor har vi laget en bildemontasje for å vise litt av det han har 
gjort for oss og med oss.

Bueskytterklubben Langskudd også et av hans “hjertebarn”.  Her 
ser vi han instruere Morten Dale, Sven Sletten og Tommy Chris-
tensen.  Mange talenter fikk blomstre under Lundes kyndige le-
delse, noe som gode plasseringer i Norgesmesterskap er bevis på.

Dette bildet er fra 
Sør-Georgia der han 
var med på hval-
fangst i sine yngre 
dager.  Han nevnte 
dette stedet ofte, 
så det må ha gjort 
inntrykk på ham.
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Hvor mange årsverk Johan og ikke 
minst Haldis har lagt ned her, er det 
vel ingen som har den fulle over-
sikt over.  Det var nok ikke godt nok 
med noe halvveis.  Selv om bygnin-
gene gjennomgår en renovering i 
disse dager, så var det vel få andre 
enn Johan Lunde som så mulighetene 
her nede mellom myrhull og knauser.  
For mange er Fredtun synonymt med 
mannsmøter eller damenes Fredtunkveld.  
Nå blir ofte begge disse slått sammen til 
Fredtunkvelder.

Til slutt tar vi med representanter for alle dyrene som har vært in-
nom Fredtun, kaniner, høns og hester. Vi er mange som har grunn 
til å være takknemlige for det arbeidet Johan Lunde la ned her i 
Falnes og Ferkingstad.
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Svein Harry Schöttker Hauge, Skuespiller
Ann-Kristin Sørvåg, Sang
Lars Inge Tjøstheim, Tangentinstrumenter
Konserten er ei vandring gjennom kjente og mindre kjente dikt, 
forteljingar, songar og musikkstykke.  Spørsmålet vi stiller oss 
er; kva er det som sett oss i julestemning og kvifor?  Kva element 
er det som skal til for at vi skal kjenne den gode julestemninga 
krype inn i sinn og skinn?  Nokre må ha snø, andre må kjenne 
lukta frå sprøsteikt svinesvor og atter andre må høyre lyden av 
knitrande gåvepapir.  Og kva har alt dette med juleevangeliet og 
gjere?  Vi veit ikkje om vi kjem fram til noko svar, men vi skal i 
alle fall stille spørsmåla.

Tittelen ”i stjernespor”  er meint som eit utgangspunkt for å 
drøfte spørsmålet om kva stjerner det er som skin på kjernen i 
jula for oss i dag.

Med denne konserten håper vi å kunne sette publikum i den 
rette julestemninga og kanskje samstundes tenkje over sitt for-
hold til høgtida.  Vi håper å få publikum i tale over temaet og 
stemme i under julesongane.

Om de medvirkende :
 

Svein Harry S. Hauge : Nordlending, ansatt som skuespiller ved 
Rogaland Teater siden 1994. Kjent gjennom så forskjellige ting 
som ; suksessmonologen ”jesus, gutten min”(bibelprisen 2007), 
komiserien ”hos Martin” på TV2 og nå sist som ansvarlig for 
manus og regi av mysteriespillet under ”pasjon08”

Lars Inge Tjøstheim : Fra Skudeneshavn. Organist- og pianist-
utdanning fra Rogaland musikkonservatorium. Erfaren solist og 
akkompagnatør på begge instrumenter. Kantor i Stokka kirke i 
Stavanger siden 2000.

Ann-Kristin Sørvåg: Har flyttet tilbake til Sta-
vanger etter å ha vært bosatt og virket som 
sanger i utlandet bl.a i Berlin i flere år. Hen-
nes allsidighet har gitt henne flere spennende 
oppdrag for eksempel urfremføringer i Berlin 
(Schauspielhaus) operaproduksjoner samt utal-
lige kirke og romanse konserter i inn- og utland. 
For tiden har hun et fruktbart ”cross-Over” 
samarbeid med rappere og sjongløren Atlars alias 
Lars Tønnesen. 

I stjernespor Julens budskap i ord og toner

30. november (1. søndag i advent)
i Falnes kirke

Ann-Kristin Sørvåg

Svein Harry Schöttker Hauge i stjernespor

En kanskje litt kryptisk overskrift, men det har med jul og en julekonsert å 
gjøre.
Schöttker Hauge er kjent for mange her i Skudenes.  For fire år siden 
hadde han en forestilling som het ”Jesus gutten min”.  Den spilte han, et-
ter det han kan huske, fire ganger.  For første gang i et privat hjem.  Den 
eneste skoleforestillingen han har hatt var også her på Ungdomsskolen.  
Dessuten forteller han at han i Skudeneshavn fikk for første gang oppleve 
åresalg.  Det hadde vært ukjent for han inntil da.
Schöttker Hauge har bare gode minner fra sitt opphold i Skudeneshavn 
og han gleder seg å komme tilbake.  Så får vi håper at han har like gode 
minner etter å ha vært her med konserten ”I stjernespor” der han opptrer 
sammen med Ann-Kristin Søvåg og ”vår egen” Lars Inge Tjøstheim.

Svein Harry S. Hauge
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Nesten uansett hvilke interes-
ser du måtte ha – i New York 
vil du finne det beste av det 
beste. Byen som aldri sover 
syder og bobler med tilbud 
i alle kategorier. Midt blant 
skyskraperene finner du en 
liten norsk oase: sjømanns-
kirken. I 130 år har vi vært 
tilstede, og forsøkt å tjene 
nordmennene som oppholder 
seg her.

Gjennom disse årene har vi 
hatt kirkebygg på fire for-
skjellige steder. Om man føl-
ger historien, kan man se at 
vi har flyttet på oss i takt med 
endrede behov. Og selv om 
formålet er det samme i dag 
som i 1878, har mye endret 
seg også i kirkens drift.

I dag finner du sjømannskirken sentralt på Manhattan. 
Kong Olav V’s Kirke er et moderne og åpent kirkebygg, 
som i tillegg til å være den norske menighetens samlings-
sted også fungerer som et kultursenter for det norske 
miljøet i New York. Kirken har fått tilnavnet ”Kultur-
kirken”, og driver i dag et eget kunstgalleri, Trygve Lie 
Gallery. Gjennom en sesong vil du blant annet kunne 
oppleve utstillinger med norske kunstnere, konserter med 

norske artister og bokbad 
med norske forfattere. Vi 
inviterer til Businesslunch 
med norsk mat og norskkurs 
for nybegynnere og videre-
komne. Vi gjør dette fordi 
noen av sjømannskirkens 
grunnleggende verdier er 
gjestevennskap og tilhørig-
het. Vi ønsker å skape gode 
møteplasser hvor en kan 
søke tryggheten i det kjente, 
men også et sted hvor leng-
sel og håp får næring.

På 17. mai solgte vi is, brus 
og pølser for $ 10 000,-. 
Hadde vi bare hatt flere 
nasjonaldager! Sjømanns-
kirken finansierer sin drift 

delvis via lokal innsamling, det er også med å prege 
driften vår. En positiv effekt av dette har kommet til syne 
i vår miljøprofil. Økonomien var en drivkraft da vi startet 
prosessen med å gjøre driften vår grønnere. Det er mye 
å hente på belysning, oppvarming og ikke minst nedkjø-
ling av et stort bygg. I sommer mottok kirken i New York 
Sjømannskirkens miljøpris for dette arbeidet. Gjennom 
denne prosessen har vi også sett andre viktige verdier i 
miljøarbeidet. God forvaltning av Guds skaperverk er 
kanskje viktigere enn kroner og øre?

Ikke alt er nytt. Fremdeles er det vaffellukten som gir 
alle besøkende følelsen av å komme hjemom. Fortsatt 
går vi om bord i norske båter. Og fortsatt er vi der når 
noen trenger kirken i glede eller sorg. Og på vår reise fra 
kirkebygg til kirkebygg har en viktig ting vært konstant: 
Gudstjenesten, samlingen om Guds ord og om Herrens 
bord, har alltid vært det viktige pulsslaget. Og fordi dette 
er vårt ankerfeste, driver vi ikke av gårde med strøm-
men. Kanskje blir disse bevegelsene gjennom tiden bare 
som en båt som ligger på svai – den beveger seg litt med 
strøm og vind, men mister ikke kontakten med det vik-
tige, faste punktet.

Gode hilsener fra Sjømannskirken i New York

Vafler, skipsbesøk og kunstutstilling?
av Per Erik Stave Engdal

Bilde: Hannah, Gabriel, Tone og Per Erik på kirketrappen i 
New York.

The Norwegian
Seamen’s Church, Inc. 

Kong Olav Vs kirke 
www.kjerka.com 

www.sjomannskirken.no 

317 E. 52nd street 

New York, NY  10022 

(212) 319 0370  tel 

(212) 421 9830  fax 

NewYork@sjomannskirken.no 

Ansatte
Hans Erik Ruud (bestyrer)

Hilde Jorunn Arnø (kapellan)

Ynvge Jørstad (kontorsekr.)  

Henny E. Helland (husmor) 

Anne Solveig Romedal (assistent/

husmor)

Eirik Fluge  (assistent/kulturleder)

Trond Mathisen (vikar) 

Gisela Haugenes (deltid) 

Birte Skaar Ruud (deltid) 

Board of Directors
Rolf Kogstad  (President) Inger 

Tallaksen (Vice-President) Karin 

Sham Poo (Treasurer), Hans Erik 

Ruud (Senior Pastor), Hans A. Ege, 

Torhild Lian Rom, Victor 

Samuelsen, Rolf K. Stang, Abel 

Abrahamsen, Inger Gundersen 

Ginsberg, Per Heidenreich, Henny 

E. Helland,Lise Stolt-Nielsen 

Holten, Olav Rakkenes, Vibeke 

Steineger, Bruce G. Paulsen, Liv 
Myhre.

Honorary members:

Gordon W. Paulsen

Atle Leikvoll (Consul General)

Hele 8 konfirmanter samlet til leir 

God stemning på konfirmantleir

Fredag 31. januar trosset de snøen og kom både 
fra Washington D.C., Philadephia og New York.
Hele 8 konfirmanter er det i årets kull og alle så 
ut til å ha en trivelig helg på kjerka.  Foruten 
undervisning i den kristne tro ble det tid til både 
biljard, besøk i St. Patricks Cathedral og sosialt 
samvær med pizza, cola og ’Borettslaget’ på vi-
deo.  Et kjærkomment norsk innslag i en ellers 
amerikansk hverdag. 

Konfirmantene Maria og Britt 
Inga under forberedelsene til 
gudstjenesten.

Idéen om å søke seg til sjømannskirken fikk Trond un-
der tett sigarrøyk i godt lag med venner hjemme i Nor-
ge.  Etter lenge å ha ønsket å arbeide i en ideell orga-
nisasjon grep han sjansen da det ble søkt etter vakt-
mestervikar på sjømannskirken i New York.  Sammen 
med sin kone Hanne pakket han koffertene og dro til 
’det store eplet’.  Med seg i kofferten har han en bred 
arbeidsbakgrunn, bl.a. fra en periode på Stortinget 
hvor han satt i kirke, utdannings og forskningskomitéen.  Det var her han 
først fikk kjennskap til Sjømannsmisjonen.  Han var nemlig med i den viktige 
prosessen der Den norske Kirke i utlandet ble tatt inn som en egen post på 
statsbudsjettet.  Arbeidet på kjerka er nokså annerledes, men Trond forteller 
at han stortrives i staben og i jobben som vaktmester.

Møt vår nye vaktmester

Eks stortingsrepresentant 
Trond Mathisen er
vaktmestervikar på kjerka.

Trond Mathisen (49) er utdannet telemon-
tør, mangeårig telenor ansatt og satt på 
stortinget fra 1993-1997. 

Irsk-norsk aften på sjømannskirken 14. mars 

A Norwegian toast to the Irish

Kom og hør irsk sekkepipe, the Scandinavian Choir of 
New York og ikke minst; den fascinerende historien om 
den irske kirken i tidlig middelalder og de mange bånd til 
de norske vikinger.  Thomas J. Martin, som nylig har full-
ført sin Ph. D. på emnet, foreleser.  Vi starter klokken 
1830 med ’Soup alla Viking’ og fortsetter med musikk, 
sang og forelesning før avslutter på den irske puben Par-
nells like rundt hjørnet fra kirken.  Gå ikke glipp av den-
ne spesielle anledning like i forkant av St. Patricks Day . 

Norske vikinger etab-
lerte en av sine mest 
omfangsrike kolonier i 
Irland i tidlig middel-
alder.
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Kirkeveien 11 - 4280 Skudeneshavn - Telefon 52 82 83 93

4280 Skudeneshavn
Tlf. 52 81 48 80

ALT I BYGG

4280 Skudeneshavn
Tlf.:  52 82 88 08
Mobil:  952 44 794

as

4297 Skudeneshavn – Telefon 52 82 83 05

HERREKONFEKSJON
DAME- OG HERRESKINNKLÆR �������� �����������

Postveien 52 – 4280 Skudeneshavn
Telefon 52 82 84 21 – Telefax 52 82 85 77

������������
Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Postboks 70 – 4297 Skudeneshavn
Telefon 52 83 36 00 – Telefax 52 83 36 01

www.skudeelektro.no
BOLIG – INDUSTRI – SKIP

��� ������ ��

�����

Alt i sportsutstyr 
og golvbelegg

������������������������������������

�������� ������� ������ ��

Telefon 52 82 89 74 4280 Skudeneshavn

�������
����������������������������
�����������������

4280 Skudeneshavn Foretaksregisteret:
Tlf.:  52 82 88 08 NO 963 150 660 MVA
Mobil:  952 44 794

as

Statoul Skudeneshavn
Tlf. 52 82 88 02

Treffes på tlf 02002 fra kl. 07.00 - 21.00 hver dag

Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere!
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Smayli
Høst 2008
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Høst 2008
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HAUSTEN 2008
EIN MØTESTAD FOR DEG SOM ER 
HEIME MED BORN UNDER 
SKOLEALDER. ANNAKVAR FREDAG 
( I PARTALLVEKER) KL 10—12 PÅ 
KYRKJEBAKKEN I FERKINGSTAD. TA 
MED MATPAKKE—SAFT OG KAFFE 
VIL BLI SERVERT (KR 10 PER 
VOKSEN FOR Å DEKKE DIV. 
UTGIFTER)

��������������

������������

�������

����������
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Klart du kan!
Skoleåret er godt i gang og de fleste fritidsaktiviteter har også startet seson-
gen.  Om barnekora og søndagsskolene er startet opp, så skulle det ikke 
være for seint å melde seg på.  Bare det beste er godt nok for våre barn, og 
et bedre tilbud enn dette kan det være vanskelig å finne.
Det er kor og søndagsskoler både i Falnes og Ferkingstad menigheter.







15. oktober:  Lærer Ole Johan Olsen viser bilder og forteller om sin reise til         
   sjømannskirken i New York. 

29. oktober: Tidl. redaktør i Haugesunds Avis Ragnar Larsen: ”Henry Rinnan og 
   banden hans”.  

12. november:  Tidl. redaktør i Haugesunds Avis Kristian Magnus Vikse kåserer. 

26. november:  Ernæringsrådgiver og forfatter Reidun Fjell Høines: ”Gode råd for å 
   gjera kvardagskosten god”. 

10. desember:  Julemøte. Krets-sekretær i sjømannsmisjonen Dagfinn Misje. 

15. oktober:  Lærer Ole Johan Olsen viser bilder og forteller om sin reise til         
   sjømannskirken i New York. 

29. oktober: Tidl. redaktør i Haugesunds Avis Ragnar Larsen: ”Henry Rinnan og 
   banden hans”.  

12. november:  Tidl. redaktør i Haugesunds Avis Kristian Magnus Vikse kåserer. 

26. november:  Ernæringsrådgiver og forfatter Reidun Fjell Høines: ”Gode råd for å 
   gjera kvardagskosten god”. 

10. desember:  Julemøte. Krets-sekretær i sjømannsmisjonen Dagfinn Misje. 
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 Aktivitetstorget

Skudenes prestegjeld

Kontakt og besøkstjeneste i prestegjeldet:
Har du litt tid (1 – 1.5 time) til overs ca. hver 14 dag? 
Vil du være et medmenneske for noen som setter 
pris på ditt besøk? Alder og bakgrunn spiller ingen 
rolle. 
Veiledning og oppfølging. Bindingstid: Et halvt år av 
gangen.
Er du interessert i å bruke besøkstjenesten? 
Vår tjeneste er gratis. Ring 52 81 20 50

Ferkingstad sokn

Føremiddagstreff i Kyrkjebakken, 
siste tysdag i månaden kl. 11 

Trilletreff i Kyrkjebakken, 
annenhver fredag i partalls-uker, kl. 10-12

Kyrkjeforening for Ferkingstad har møte på Kyrkje-
bakken andre onsdag i månaden.  Møta startar kl.19.  
Alle som vil er hjarteleg velkomne.

•

•

Falnes sokn

Trilletreff i Skudeneshavn, i Røde Kors Huset onsdag i 
partallsuker kl. 10-12
Yngres på Skudenes Bedehus,
for 2. – 7. klasse. Torsdager kl.18.00-19.15,.

Ungdomskafeen Smayli, for 5. – 7. klasse. Annenhver 
fredag. Kl. 18-21.30 i kjelleren på Skudenes Bedehus.  
Til forskjell fra andre kafeer har vi ingen kjøpeplikt!  Du 
kan bruke Internett og låne diverse spill og bordtennis.

Torsdagskaffe på Skudenes Bedehus
Annenhver torsdag, kl. 11.00, arrangeres 
formiddagskaffe på bedehuset. Programmet varierer, 
men ofte er det lokalhistoriske og andre kulturelle 
innslag.  Mye sang og andakt hører også med, dessuten 
god tid til kaffen.

09.10: Daniel Høines: Taterne
 Sang:  Lars Larsen & 
 Alf Grindhaug
23.10: Liv Rognsvåg:
 Bibelspredning på Grønland
06.11: Ellen Eng Jakobsen:
 Kirkene i Lalibela, Etiopia
 m / julekrybbeutstilling

Kirkelige handlinger
FALNES

Døpte:
18.05.08 May Helene Hansen Endresen
18.05.08 Fredrik Mortensen Hansen
18.05.08 Emily Madison Vucinich
01.06.08 Tobias Georgsen
01.06.08 Marius Georgsen Rasmussen
29.06.08 Agnethe Baltzersen
29.06.08 Thea Kristine Syre
13.07.08 Amalie Gulliksen
13.07.08 Sofie Tang Wa Pedersen
13.07.08 Emilie Sæle
24.08.08 Åse Alexandra Gjestsen

FERKINGSTAD

Døpte:
17.08.08 Lukas Stava  

Vigde:
07.06.08 Linda Johanne Worre og Kjell Nordbø
21.06.08 Kristine Rasmussen og Rune Skådel
31.07.08 Siri Haraldstad Langåker og Eirik Langåker

Vigde:
14.06.08 Audhild Ekanger Braut og Gunnar Stueland (Avaldsnes  
 kirke)
30.08.08 Hanne Hellesvik og Per Magne Mølstre Vikshåland

Døde:
20.05.08  Paula Hillesland  (f. 24.03.1918)
23.05.08  Sverre Tommy Eliassen Solbakken  (f. 08.05.1988)
20.06.08  Jens Magnus Jensen  (f. 14.05.1936)
28.06.08  Berthold Edmund Eide  (f. 04.11.1930)
18.07.08  Finnleiv Haga  (f. 20.05.1923)
27.07.08  Johan Schrøder Lunde  (f. 25.01.1923)
30.07.08  Janne Liknes  (f. 09.07.1989)
31.07.08  Margaret June Wood Moe  (f. 10.07.1919)
14.08.08  Kristian Falnes  (f. 25.04.1931)
15.08.08  Arne Granerud  (f. 24.07.1947)

Døde:
02.08.08 Faltin Lyng (f. 07.02.1928)

08.11:    Ekstra:
 Sangstund med
 Lage Wedin
20.11: Besøk av Señores

04.12: Adventprogram
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Falnes Ferkingstad

Velkommen til kirken

Dato Kirke Kl Gudstjeneste Prekentekst

05.10.2008 Falnes kirke 11:00 Høymesse Mark 10:13-16
12.10.2008 Ferkingstad kyrkje 11:00 Høymesse Matt 11:25-30
19.10.2008 Falnes kirke 11:00 Høymesse Matt 18:15-20
26.10.2008 Ferkingstad kyrkje 11:00 Høymesse Luk 13:23-30
02.11.2008 Falnes kirke 11:00 Høymesse Åp 21:1-7
09.11.2008 Ferkingstad kyrkje 11:00 Høymesse Luk 17:20-30
16.11.2008 Falnes kirke 11:00 Høymesse Åp 21:1-7
23.11.2008 Ferkingstad kyrkje 11:00 Høymesse Matt 25:1-13
30.11.2008 Falnes kirke 11:00 Høymesse Matt 21:1-9
07.12.2008 Ferkingstad kyrkje 11:00 Høymesse Luk 21:25-33
14.12.2008 Falnes kirke 11:00 Høymesse Matt 11:2-10
21.12.2008 Ferkingstad kyrkje 11:00 Høymesse Joh 1:19-27

Skudenes bedehus: www.skudenesbedehus.com

Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere 
informasjon

Vik:
Se plakater og annonser for utlodninger og voksenklubb.

Fredheim:
Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere 
informasjon

Betania:
Ungdomsmusikken øver hver fredag.
Ungdomstrim på skolen hver tirsdag kl 1900
Søndagsskolen  annenhver søndag.
Barnekoret har øvelse annenhver uke.
Hobbygruppe UF hver onsdag
Yngres annenhver uke.
Bønn og samtale annenhver torsdag.
Møter hver søndag kl 19.30

Syre:
Søndagsskole annenhver søndag.
Alle søndagsmøter begynner kl 11.30

Sandhåland:
Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for nærmere 
informasjon

Barneforening første tirsdag i mnd. kl 1600.
Lovsangskor annenhver mandag kl. 1830
Kvinneforening 3. mandag i mnd. kl. 1930
Søndagsskole annenhver søndag kl. 1100
(på møtesønd.)

 Velkommen til bedehuset
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Skude Rør AS
Lahammer  28a
Tlf 52 82 83 38

Telefon 52 82 90 95
 Ann Christin Höppner 

Einar Vårvik
Sten Johnny Ånensen

Steinsenteret

��������������������

�������������������

Skudeneshavn

Stjerneapoteket
Skudeneshavn

TELEFON 52 82 90 95

Tlf. 52 82 85 07 –� Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Tårnklang vil rette en stor takk til alle annonsører og andre støttespillere!
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7. klasse på Sørhåland Skole dro til Falnes kirke torsdag 
15. mai. Vi syklet opp til kirken og ble godt mottatt av 
kateketen Solveig.
 Et oppgavehefte ble delt ut som vi skulle svare på 
spørsmål vi fikk utover dagen. Vi lærte at kirken ble bygget 
i 1851 av brødrene Jacobsen fra Syre. Kirken ble blant 

annet bygget av 
delene til den 
gamle kirken 
på Alvaberg, 
fordi den var 
for liten til å få 
plass til 2/10 av 
de som bodde i 
Skudenes, noe 
som var et krav.

 Kirken er blitt 
pusset opp mye siden den ble bygget. Kirken fikk elek-
trisitet og man kunne fjerne ovnene som skulle holde kirk-
en varm.

Lengre inn i 
kirken kom vi 
fram til lys-
globen. Alle som 
ville kunne tenne 
et lys for noen de 
var glade i eller 
hva som helst.

Solveig fortalte 
litt om orgelet 

og tok oss med opp på galleriet. Når vi kom opp fikk alle 
som ville prøve å spille på det. Vi lærte at de lyse tonene 
kom fra de tynne rørene og de mørke ble blåst ut av de 
store, tykke rørene.

Etter at alle 
hadde fått prøve 
tok klokkeren 
oss opp i kir-
ketårnet for å 
vise oss hvordan 
de ringte med 
klokkene. Det 
var ikke lenge 
siden klokkene 
hadde blitt au-

tomatiske slik at de ringte bare med et knappetrykk. Før 
måtte klokkeren opp i et rom rett under klokkene for å dra i 
en snor som var knyttet i klokkene. Klokkene ringte så høyt 
at klokkere har vært i fare for å få hørselsskade. Vi ble tatt 
med i to grupper opp i kokketårnet for å se på klokkene. 
Under klokkene var det et hull som tauen hadde gått gjen-

nom. Gulvet der oppe var slitt og det var huller overalt og 
ikke særlig stort heller.

Vel nede i kirkegangen igjen ble vi tatt med bort til al-
tertavlen og prekestolen. Prekestolen hadde tidligere vært 
malt med rosemaling, men det var endret igjen, så nå var 
det vanlig malt med gull-inngraveringer. 

Altertavlen var 
blitt tatt med fra 
den gamle kirk-
en på Alvaberg, 
og var blitt tatt 
godt vare på. 
Falnes kirke 
har to altertav-
ler, en stor med 
inngraveringer 
og et bilde av 

Jesus med en engel, innrammet av to marmorsøyler og et 
alter under. Den andre er eldre og har mer skrift enn den 
nye altertavla. Den har også rosemaling rundt. I midten 
er det Jesus som henger på korset.

 Etterpå ble fire 
frivillige elever 
tatt opp på gul-
vet og skulle 
være mor, far 
og faddere til et 
dukkebarn som 
skulle døpes. 
Solveig spilte 
prest og helte 
vann over hodet 

til barnet, så var barnet døpt. 

Når dåpen var ferdig satte de seg ned igjen og vi fikk lukte 
på vinen de bruker i nattverd og smake på kjeksen de spis-
er. De smakte veldig lite, nesten som papp.

Så ble fire elever tatt opp på gulvet igjen og skulle prøve 
en konfirmantlek som gikk ut på at de skulle se hvor mange 
marsmellows de klarte å få inn i munnen og samtidig si 
”konfirmant”. Vinneren klarte 5-6 stykker.

Dette var det viktigste som hendte i kirken, og det var en 
lærerik og koselig tur.

Skrevet av Lene Høynes
- elev i 7. klasse Sørhåland Skole 07/08

Tur til Falnes kirke 15. mai 08
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Svein Harry 
Schöttker Hauge 
Skuespiller

Ann Kristin 
Sørvåg
Sopran

Lars Inge 
Tjøstheim
Tangenter
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Arr. Falnes menighet i samarbeid med Karmøy Jazz og Blues Club

Entré 150 kr.

I denne forestillingen/konserten gjør vi et forsøk på å finne julens kjerne. En seriøs, men uhøytidelig drøfting 
rundt spørsmålene: Hva betyr julen for oss?  Hva setter oss i julestemning? Og Hvorfor?
Midlene vi bruker er kjente og mindre kjente tekster, sanger og musikkstykker med håp om at et av dem    
leder oss i stjernespor mot julens kjerne.


