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Julevandring i Ferkingstad kyrkje med
lærere og elever fra Sandve skule

(les side 5) Foto: G. Mydland

Nr 1                2001
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SKUDENES PRESTEGJELD

Kontortid: Tirsdag til fredag kl. 0900-1130
    Tlf. menighetskontor: 52 82 88 64

Sokneprest Malvin Tomren, tlf 52 82 82 26

Kateket Einar Andreassen tlf 52 85 29 82
Menighetssekretær Geir Myre, tlf 52 81 81 12

Diakon: Olivia Gilje 52  85 07 09
Organist: Julia Harbrecht, tlf 52 82 99 93

Kontorfullmektig Astrid Næss, tlf privat 52 82 85 80
Kirketjener i Falnes: Haldis Lunde, tlf 52 82 82 94

Kirketjener i Ferkingstad: Ingunn Nordbø

Kyrkjebakken,

Ferkingstad menighetskontor:tlf 52 82 00 65

Kontortid:
Torsdager  kl. 11-13

Fredtun, tlf 52 82 88 06

Formann i Falnes m.råd: Olav M. Wikre, tlf 52 82 93 25
Form. i Ferkingstad sokneråd: John Einar Johnsen

 tlf 52 82 01 88
 M.bladets redaktør: Tore J. Mydland, tlf 52 82 86 12

sitt nærmiljø.
Integrert landsbyutvikling i Mali er et

omfattende prosjekt i Mali. Det er ment å komme
hele befolkningen til gode ved at en de
grunnleggende behovene forbedres.

Hygiene- og helseopplæring:  Det er mye
sykdom blant fulanerne og barnedødeligheten er til
dels ekstrem høy.  Det arbeides for elementær
forståelse av helse og hygiene, og det drives
forebyggende helse- hygienearbeid blant kvinnene,
i form av  ernæring, siling av vann, hvordan en kan
lage enkel barnegrøt osv. osv.
Brønngraving:   Mangel på vann, og ofte
forurenset er et stort problem. Noen av disse
brønnene vil bli opp mot 60 meter dype og gi vann
til mennesker og dyr i et større område.
Jordbruk:  Det gis  veiledning i hirsedyrking og
enkel ugress-/sykdoms-bekjempelse. Det hjelper å
finne såfrø og gir veiledning i hvordan en kan legge
steindiker for å unngå jorderosjon. Videre
oppfordrer en til å dyrke lokale grønnsaker som gir
et godt kosttilskudd i tørketiden.
Leseopplæring:  I landsbyene hvor MELM
arbeider, var det ingen som kunne lese og skrive.
Derfor får både kvinner og menn opplæring i å
lese. Mange samles i hyttene for å drive praksis av
denne nye viten og driver høytlesing og
diktatøvelser. Ofte går leseopplæring og
evangelisering hånd i hånd. Men noen bibeldeler
o.l. som er oversatt under ledelse av norsk
misjonær, er flittig i bruk. Dermed skaper
leseopplæringen interesse for Bibelen.

NMS Misjonskvinneforeningene
NMS mannsgruppe
på Sør-Vest-Karmøy

EN HJERTELIG TAKK !
til deg som støttet misjonsarbeidet i f. m.
julemessen i 2000 i Skudenes Bedehus.  Til deg
som møtte fram, kjøpte lodder, varer og mat.  Er
det ikke fantastisk at vi kan møtes slik, ha det
hyggelig og være med i en betydningsfull og rik
tjeneste.  Vi skal alle glede oss over at det ble
sendt inn hele kr. 265 tusen til misjonen.
Vi som solgte lodder fra juni på stands rundt på
Karmøy møtte bare hyggelige og rause mennesker.
Av nevnte beløp fikk vi inn kr. 107 tusen netto på
hytten.  Alle kunne ikke vinne den, heller ikke de
som ble ”lovet”.   Den heldige ble Beate Kirkerød
med besteforeldre i Skudeneshavn.  Kr. 100 tusen
av disse ble sendt til 1 misjonsprosjekt på
Madagaskar og 1 i Mali, og dermed er du også
”medeier” i disse:
Fihaonana jordbruksskole ligger på Øst-
Madagaskar og ble startet opp i 1983. Her blir det
undervist i jordbruksfag, husstell, ernæring og
økonomi. Det er få andre yrkesretta
utdanningsmuligheter i området, og skolen har stor
betydning. Målsetting for skolen er å utdanne unge
som selv skal ha jordbruk som levevei. Det bor ca
35 elever på skolens internat.
Den kvinnelige rektor er opptatt av å frigjøre
elevene fra gamle ikke-kristne tradisjoner og
tabuer som hemmer utvikling på landsbygda. Hun
er levende opptatt av at skolens motto – bønn og
arbeid – skal være mer enn tomme ord.
Siden 1996 er det drevet veiledningsarbeid på
landsbygda.  Det stimuleres til dannelse av
utviklingskomiteer, som så skal motivere til en
bærekraftig utvikling. Tidligere elever ved
landbruksskolen, såkalte pilotbønder, får støtte til
å etablere seg og bli modeller for andre bønder i
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Vi leser i Bibelen
05.02.-10.02.

Mandag Jer 9,23-24
Tirsdag Rom 2,11-16
Onsdag 1 Kor 15,10-11
Torsdag Matt 6,25-34
Fredag Mika 6,8
L¿rdag Ef 2,10
12.02.-17.02.

Mandag: 2 Kor 3,1-6
Tirsdag: Jes 55,10-11
Onsdag: Matt 13,24-30
Torsdag: Jak 1,19-25
Fredag: 1 Kor 3,4-9
L¿rdag: Jes 5,1-7
19.02.-24.02.

Mandag: 2 Mos 34,29
Tirsdag: 4 Mos 6,22-27
Onsdag: Matt 11,25-27
Torsdag: Apg 10,37-38
Fredag: Kol 1,15-20
L¿rdag: Apg 1,21-26
26.02.-03.03.

Mandag: 2 Kor 8,9
Tirsdag : Rom 8,37-39
Onsdag: Matt 6,6-18
Torsdag: Joel 2,12-13
Fredag: Jes 1,13-18
L¿rdag: Dan 9,3-6.16-18
05.03.-10.03.

Mandag: Hebr 4,14-16
Tirsdag: Rom 5,15-19
Onsdag: 1 Pet 3,18-22
Torsdag: Salme 32,1-5
Fredag: Rom 8,31-32
L¿rdag: 1 Tim 6,13-16
12.03.-17.03.

Mandag: 1 Mos 32,24-30
Tirsdag: Salme 42
Onsdag: p 12,7-12
Torsdag: Hebr 12,1-3
Fredag: Salme 10,12-14
L¿rdag: Ef 1,3-6
19.03.-24.03.

Mandag: Hebr 12,1-3
Tirsdag: Joh 16,29-33
Onsdag: 1 Kor 15,54-58
Torsdag: Kol 2,15
Fredag: 1 Pet 5,8-11
L¿rdag: Joh 12,31-33
26.03.-31.03.

Mandag: Salme 13
Tirsdag: Jes 66,12-14
Onsdag: Jes 49,5-6
Torsdag: Gal 4,4
Fredag: 1 Sam 2,1-10
L¿rdag: Joh 19,25-27
02.04.-07.04.

Mandag: 3 Mos 4,13-20
Tirsdag: 1 Pet 1,18-21
Onsdag: Hebr 9,11-12
Torsdag: Matt 26,26-29
Fredag: p 5,9-12
L¿rdag: Joh 1,29

Mors vitnesbyrd
Mor døde for noen dager siden.

I dag har vi snakket med presten om begravelsen.

Jeg sitter her fortsatt og tenker på hennes og vårt liv, og alt det vi fikk

oppleve sammen.  Det er vemodig, men det er også trygt og godt.

Jeg er takknemlig for mor.  Mor var en kristen.

I ungdommen opplevde hun en kristendom full av strenge bud og

forbud.

En kristendom som nøye beskrev hva som var lov og hva som ikke var

lov for en kristen.

Det var ikke greit for dem som ikke maktet å holde seg innenfor alt det

budene og forbudene beskrev.

Heldigvis kom hun sammen med kristne forkynnere, ledere og venner

som kjente og kunne gi henne evangeliet om Guds nåde:

”Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn - de som

tror på hans navn.” Johs.1.12.

Hu fortalte så ofte om gleden, tryggheten og håpet som kom inn i

hennes og fars liv da troen ikke ble noe de skulle prestere og presentere

Gud, men Guds gave, som de fikk ta imot, helt gratis og helt ufortjent.

Likevel slet hun i perioder med virkningene fra ”svovelpredikantene” i

ungdommen.

”Kunne det være sant ?  Var hun virkelig verdig til å være en kristen,

hun som var slik og slik ?”

Hun tvilte aldri på Gud, hun tvilte på seg selv.  Da måtte vi sette oss

ned, og vi leste gjerne sammen det ordet som jeg nettopp siterte.  Da så

hun på lenge, - så kom smilet og tryggheten tilbake:

”Ja, det er sant…takk Jesus for det du har gjort for meg.”

Mor møtte som de fleste av oss både medgang og motgang i livet, hun

fikk også stri med alvorlig sykdom.  Da kom hun alltid tilbake til et

bibelord som virkelig hadde betydd mye både for henne og far:

”Selv når du sier at du ikke ser ham, ser han din sak.

 Bare vent på ham ! Job.35.14.

Det vitnesbyrdet hører med til de rikeste minnene etter mors kristentro.

Mor var så utrolig glad i sin bestefar. Hun snakket om ham nesten hver

dag.  (Det var han som fant seg kone på Lahammer).

De siste årene levde han som enkemann.

Mor syntes synd på ham, tenkte han måtte føle seg så alene.

Sa hun noe om det, ”slo han med hånden på Bibelen, tre ganger og sa:

”Eg e aldrig aleina eg !!”.

Nei, i troen på Jesus Kristus har vi rett til å kalle oss Guds barn, samme

hvem vi er og hva vi har vært ute for.  Vi har en Far som kjenner sine og

elsker sine, også i det sværeste vi kan oppleve i livet. Også når vi måtte

tro at han har glemt oss, er han der med sin kjærlighet og nåde og

holder oss fast:

En kristen er aldri alene.

Einar Kr. Haugland

vikarprest
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Konfirmantene - et felles ansvar!?
Menigheten vokser ikke av seg selv.  Vi må hjelpe

mennesker til å se Jesus, men også hjelpe dem til

å finne sin plass som Jesu disippel.  Vi må åpne

våre fellesskap slik at andre kommer inn.

Konfirmantene er en del av menigheten vi har

store muligheter for å kommunisere med.

Hvordan vil vi bruke denne muligheten ?

Hvordan vil vi invitere dem inn i fellesskapet ?

Statistisk sett er det et  faktum at menighetsveksten
kommer ved et godt barne- og ungdomsarbeid.
Når dette hjelper dem over til en voksen tro
kommer ringvirkningene.  Hvis vi selv tenker på
hvordan vi ble tatt inn kommer vi kanskje på hva
vi kan gjøre.  Be og arbeid har ofte vært tittel på
bibeltimer og andakter.  Hvem skal be og hvem
skal arbeide ?  Er det de som er ansatt som skal
gjøre det, eller har vi en finger med i opplegget
alle sammen – også konfirmantene ?!?
Ungdomsarbeidet vi har på bedehusene er viktig,
også for konfirmantarbeidet.  Her har vi et miljø
som 1) konfirmantene trenger og 2) som trenger
konfirmantene.  Konfirmantene er ei
ressursgruppe som vi lett overlater alt ansvar for
til staben i menigheten, men da kan det ikke bli et
godt nok undervisningsopplegg.

Hos oss i Skudenes prestegjeld er det kateket
Einar som har det meste av arbeidet med
konfirmantene.  Utgangspunktet for opplegget
finnes i en Lokal plan for konfirmantåret.
Planen er vedtatt av soknerådet i Ferkingstad og
menighetsrådet i Falnes.  Som best vi kan forsøker
vi å legge til rette for et innhold som passer
ungdomsflokken.  Noen er fornøyd med opplegget
og gjør sitt for at det skal bli bra.  Andre strever
seg gjennom for å få sin ”lønn” i mai.  Derfor er
det en intens utfordring for ansvarshavende at vi
hele tiden utvikler oss mot et bedre opplegg.

Jesus kaller oss som kristne til å være
disipler - læresveinar.  Vi skal forkynne hans
evangelium og hva det betyr for enkeltmennesker i
hverdagen.  Under konfirmasjonen i kirken i
begynnelsen av mai er konfirmantene ferdige som
konfirmanter i menigheten.  Er de ikke da
”innlemmet” i menighetens arbeid blir det ikke lett

å hente dem inn.  Dette er det viktig å tenke
gjennom for oss som har opplevd hva Jesus har å
gi mennesker – også konfirmantene våre !

Noen glimt fra hverdagen med konfirmantene:
〈 Vi delte ut bønnekort for hver enkelt
konfirmant på presentasjonsgudstjenesten – husker
du din konfirmant ?
〈 En eldre kar sa til meg etter julekonserten i
Falnes: ” Det er en flott flokk ungdommer du

har !”  Det var en ekte glede og oppmuntring !
〈 Noen av konfirmantene var med på
ungdomshelg til Åpta misjonssenter.  Der fikk de
oppleve nærhet til andre kristne ungdommer.  På
Ferkingstad skal vi ha skihelg sammen med
Ungdomsmusikken i vår. Der får de oppleve
nærhet til andre kristne ungdommer.

Jeg tror at mange sitter med menighetsveksten
i fanget.  Bønnemøtene, ektheten og nærheten til
Jesus er en temperaturmåler for menighetsveksten.
Derfor er det så viktig at vi ikke er motløse, men

troende – til litt av hvert…

Januar 2001 E.A.

Musikk i fastetiden
Fastetiden er forberedelsestiden til kirkens største
høytid, påskefesten. Den varer i 40 dager, et tall
som man møter mange plasser i bibelen.
Israelsfolkets ørkenvandring varte i 40 år, Moses
fastet i 40 dager på Sinai-fjellet, Elias vandret i 40
dager for å komme til Horeb-fjellet og også Jesu
fasteprøve i ørkenen varte i 40 dager. I tillegg
kommer søndagene – på dagen der Herrens
oppstandelse minnes skal en ikke faste! Fastetiden
innledes med Askeonsdag. I mange land har man
da en tre dager lang karnevalsfeiring bak seg.
”Carne vale!” – ”Kjøtt, farvel!” En siste stor
utskeielse før en lang tid med tilbakeholdenhet.
Fastetiden er en tid for renselse av både kropp og
sjel. Mange plasser er det vanlig med
pasjonsandakter en gang i uken, ofte på onsdager
eller fredager som er de gamle kristne fastedagene.

Forts. neste side
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Julevandring –

opplevelser for Livet

De fleste av oss har et barndomsminne fra
julefeiringen.  Kanskje er det et helt spesielt
minne?  Noe som bare er ditt og som betyr mye for
deg !  Noen kaller slike minner for velsignelse –
noe Gud gir dem - for at de skal vite hvem han er.

Jeg tror at julevandringene i kirkene våre kan være
en slik velsignelse.
Møtet med juleevangeliet gjennom handling setter
seg fast.  For noen blir dette samværet med Keiser
Augustus, vismennene, Gabrielle og englene,
hyrdene, bålet, lysene, musikken, stillheten, stallen,
krybben med barnet og menneskene, til velsignelse.

Denne førjulstiden hadde vi hele 11 julevandringer
i Ferkingstad kyrkje og Falnes kirke.  213 barn og
voksne var med på vandringene.  Det er nesten
alle barna vi har i alderen 4 - 6 år, som bor i
prestegjeldet.
Enten vi er barn eller voksne trenger vi slike
opplevelser for å huske hva julen er: Jesus

kommer til oss for å bygge bro mellom

himmelen og jorden.

Dette er ikke noe vi gjør bare til felles hygge og
nytte, men vi håper å gi noen en velsignelse.  Noe
de kan ta med inn i hverdagen.

Takk til dere som ville være med å gi oss andre
velsignelse !

Januar 2001 EA

...Musikk i fastetiden (forts.)
På sju dager går vi lidelsesveien sammen med
Jesus. Da er det nok tid til å dvele ved alle
stasjoner langs via dolorosa i bønn og ettertanke.
På to onsdager i fastetider skal vi i år samles i
kirkene våre.

Askeonsdag i Ferkingstad kirke

På fastetidens første dag har det vært vanlig
med en gudstjeneste. På Ferkingstad skal vi feire
askeonsdagen, 28. februar, med en musikkandakt
kl.19.00. Klarinettisten Daniel Dossev fra
Haugesund skal gi sitt musikalske bidrag. De som
var i Falnes kirke på Allehelgensdag i fjor husker
sikkert hans flotte spill i den gudstjenesten. Jeg er
sikker på at han kommer til å glede oss med mye
vakker musikk også denne dagen. Med den intime
atmosfæren i Ferkingstad kirke blir denne
gudsjenesten, der Malvin Tomren skal være liturg,
sikkert en fin opplevelse.

Crux fidelis – Du trofaste kors

Det er tittelen på en konsert i Falnes kirke
onsdag, 4. april, kl.20.00, med orgelmusikk og
tekster til fastetiden. Kantor Julia Harbrecht og
kateket Einar Andreassen skal ta oss med på en
”korsvandring”. Men det blir ikke bare mollstemte

klanger som skal lyde. Visst er pasjonstiden der
for å minnes Jesu lidelse og død, men en skal ikke
glemme at døden på korset samtidig ble en seier
for livet!

Tittelen for konserten – Crux fidelis – er tatt
fra et musikkstykke for orgel og resitasjon av Knut
Nystedt som skal fremføres den kvelden. Nystedt
er en av vår tids store norske komponister. Han er
utdannet organist og har derfor skrevet mye
kirkemusikk, både for orgel, men særlig for kor. I
fjor høst fylte han 85 år, og som bursdagspresang
fikk han skrive en stor sinfoni for orkester og kor
med tekster fra Johannes Åpenbaringen, som ble
urfremført i Oslo. Dagen etter ble han feiret på
verdensutstillingen i Hannover. Det må være
musikken som holder han såpass sprek!

Nystedts musikk er ofte veldig tekstmalende,
og det kommer særlig godt til uttrykk i det stykke
vi skal fremføre. Fire gamle latinske hymner,
oversatt til norsk av Ragnhild Foss, blir lest til
musikken. Tekst og musikk blir en ny enhet, og det
er spennende å oppdage hvor mye mer intenst en
opplever en tekst på denne måten.

I tillegg står orgelkoraler av Bach, Böhm og
andre på programmet, samt flere tekster, som alle
kretser rundt temaet ”korset”. Konserten fremføres
også i Avaldsnes kirke søndag, 11. mars.
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Kirkelige handlinger

Falnes:
Døpte
03.12. Rebecka Celine Nordnes Wikre
03.12. Julie Benedickte Nordnes
25.12. Elena Ramos Olsen
21.01. Eivind Dysvik
21.01. Elina Louise Georgsen
21.01. Cecilia Georgsen Rasmussen
21.01. Anna Sundfør

Vigde
23.12. Gerd Sofie Tobiassen

Karl Einar Ellingsen

Døde:
21.11. Laurits Klungtveit (f.1920)
24.11. Magne Tjøstheim (f. 1913)
01.12. Margrethe Hellesland (f. 1913)
22.12. Kristine Othilie Jakobsen (f. 1920)
29.12. Karen Inger Samuelsen (f. 1924)
05.01. Elisif Jensen (f. 1917)
05.01. Per Syrevik (f. 1944)

FERKINGSTAD

Døpte:
10.12. Bendik Opheim Nordbø
10.12. Tina Kvilhaug

Vigde:
30.12. Anja Helen Johnsen

Geir Kvilhaug

Døde:
08.12. Josefine Marie Stol (f. 1916)
13.12. Nils Olai Nes (f. 1915)

Sak til menighetsmøte for Ferkingstad sokn på

årsfesten 11. mars 2001

- Reduksjon av antall soknerådsmedlemmer

Etter å ha drøftet reduksjon av antall medlememer,
organisering av råd og utvalg på soknerådsmøte
24.08.00, sak 051/00, ble der enighet om å lage et
utkast til vedtak på neste møte der en gikk inn for å
redusere antall faste medlemmer fra 8 til 6
personer. Endring av antall medlemmer i sokneråd
kan bare vedtas på menighetsmøte (jfr Kirkeloven §
6) På møte 21.09.00 sak 054/00 ble det laget
følgende forslag til behandling på menighetsmøte i
forbindelse med menighetens årsfest 11. mars 2001
etter gudstjenesten.

Soknerådets fremlegg til vedtak på menighetsmøtet:
Ferkingstad sokneråd anbefaler overfor

menighetsmøtet at antall faste medlemmer
reduseres fra 8 til 6. Det velges inn 5
varamedlemmer. Sokneprest møter i tillegg som
fast medlem av soknerådet.

smånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmånyttsmån

* Årsmøter/årsfester:
For Falnes blir arrangementet 25. feb. kl 1800
på Skudenes bedehus.  Ferkingstad har sitt
årsmøte umiddelbart etter gudstjenesten 11.
mars.
Sak: Reduksjon av antall medlemmer i
menighets-rådet. (Les mer om saken et annet
sted på denne siden)

* 28. februar, askeonsdag, blir det
musikkandakt i Ferkingstad kirke ved Julia
Harbrecht (orgel) og Daniel Dossev (klarinett)

* Utdeling av "Min bibel":
Falnes 18. februar

* Utdeling av "Min kirkebok" (4-års boka)
I Falnes 18. mars og i Ferkingstad 25. mars.

*Fasteaksjonen blir den 3. april.

* Det vil bli arrangert to ungdomshelger med
skitur til Sauda.
16.-18. mars: Kyrkjebakken u.klubb,
ungdomsmusikken og konfirmantene.
30. mars - 1. april: Falnes menighet, Salem,
Ebeneser og Skudeneshavn bedehus

* 16. februar: Menighetscup for ungdom i
Åkrahallen.
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Velkommen til bedehuset
Fredheim:

Samtale og bønnemøte annan kvar
torsdag hvis det ikkje er anna møte

Sandhåland:

Februar:

04. Søndagsskule kl 1100
Møte kl 19.30 Samemisjonen
16. Bedehusbasar kl 1900
18. Fam.møte kl 1100. Misj.samb.
Mars:

01. Barneforening kl 1630-1800
04. Søndagsskule kl 1100
Møte kl 1930. Normisjonen
16. Basar kl 1900. NMS
18. Søndagsskule/fam.møte kl 1100
(Sønd.skulen fra Betanina blir med)
Se i Haugesunds Avis og på
oppslagstavlen for nærmere informasjon.

Syre:

Yngres annenhver tirsdag.
Åpent hus annenhver
fredag.
Sønd.skole annenhver
søndag.
Alle sønd.møter beg. kl
1130.

Skudenes bedehus

Februar:

02. Årsmøte, Bedehuset
04. Søndagstreff
07.-11. Fellesmøter
16. Normisjon (årsmøte)
18. Ytre Sjømannsmisjon
20. Evalueringsmøte (for alle)
23. Unge Voksne
25. Menighetens årsfest
Mars:

04. Søndagstreff
11. Normisjonen
18. Misjonssambandet
25. Misjonsselskapet
30. Unge voksne

Vik:

Alle møtene starter kl 1930.
Søndagsskole annen hver
søndag og barneklubb annen
hver mandag kl. 17-19.

Betania:

Søndagsskole annenhver søndag
Barnekoret øver annenhver
mandag.
Bibelgruppe annenhver onsdag.
Ungdomsmusikken øver hver
onsdag
Bønnemøte hver torsdag

Trilletreffet er p  onsdager kl 10-12. Ta
med matpakke, kaffe og saft blir servert.
(Kr 10 pr voksen)
Det blir samlingsstund hver gang
Dette er et samarbeid mellom Falnes
menighet, Ebeneser, Bedehuset og
Skudeneshavn R¿de Kors
bes¿kstjeneste.

14. feb: Vi lager masker til karnevalet
28. feb.: Karneval
14. mars: Vi f r bes¿k av Einar kateket
28. mars: Vi lager sprellekatt

Trilletreff
Et tilbud til deg som er hjemme

med små barn under skolealder

Et treffsted for deg som er hjemme med barn
under skolealder.  Treffene er kl. 10-12.

Datoer: 8. feb., 8. mars og 5. april.

Vi har en samlingsstund med barna hvor vi
synger enkle barnesanger og har en liten
andakt.  Barna leker sammen og tegner eller
lager en liten hobbyting.
Hver gang spiser vi sammen.  Ta med
nistepakke, kaffe og saft serveres.

Familietreff i

Kyrkjebakken
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04.02. Vingårdssøndag
Jer 9,23-24; 1 Kor 9,24-27
Pr.: Matt 20,1-16

18.02. Kristi forklarelsesdag
2 Mos 34,27-35; Åp 1,9-18
Pr.: Matt 17,1-9

04.03.  1. sønd. i faste
1 Mos 2,8-9 og 3,1-19;
Hebr 4,14-16
Pr.: Matt 4,1-11

18.03. 3. sønd. i faste
Sak 12,10; Ef 5,1-2.8-11
Pr.: Luk 11,14-28

01.04. 5. sønd. i faste
Hebr 9,11-15; Joh 11,45-53
Pr.: 1 Mos 22,1-13

Kirkens SOS

815 33 300

11.02. Såmannssøndag
Jes 55,10-11; Luk 8,4-15
Pr.: Rom 10,13-17

25.02. Søndag før faste

Jes 52,13-15; 1 Kor 13,1-13
Pr.: Luk 18,31-43

11.03. 2. sønd. i faste
1 Mos 32,24-30; 2 Kor 6,1-10
Pr.: Matt 15,21-28

25.03. Maria budskapsdag
Jes 7,10-14; Rom 8,1-4
Pr.: Luk 1,26-38

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:

14. februar: Informasjonssjef Peder Eliassen kåserer: "Med Trotsky som passasjer"
Andakt: Sokneprest M. Tomren

28. februar: (Askeonsdag) Mannsmøtet utgår. Alle er velkomne til musikkandakt i Ferkingstad
kirke kl 1900.

28. mars: Fysioterapeut Einar Vårvik: "Foten - både sjel og mekanikk"
Andakt: E. Vårvik

Kyrkjebakken:

14. mars: Tor Ramsdal kåserer: "Stråling fra magnetfelt og ymse plager"
Andakt: Finnleiv Haga.

Formiddagstreff siste tirsdag i måneden: 27. feb. og 27. mars.
Treffene starter kl. 1100

Gi en gave til

menighetsbladet.

I dette nr følger vedlagt en
giroblankett som vi ønsker at
våre lesere bruker til å gi en

årlig gave til Tårnklang.
I fjor økte vi antall sider.
Dette medførte en god del

økte trykke- og
portokostnader, slik at de

innkomne frivillige gaver på
kr 26.635.- ikke var nok til å

dekke kostnadene våre.
Det er et ønske å kunne

fortsette å gi ut samme volum
som i fjor - og vi ønsker å

unngå annonser i Tårnklang.
Vi imøteser derfor din gave

med takk.
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