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Nr 1 2003

Norge - Brasil -- mer enn et fotballresultat

I Tårnklang denne gang:
Ton Angelon - et kor til glede
Så var det de som reiste til Brasil
Andakten er av sokneprest Lars-Tore Anda

Korprosjekter (se ellers s. 5)
Damekoret har øvelser 20.02. kl 1930 i Falnes kirke og onsdag eller torsdag i uke 11.
Høytidsgudstjenesten 1. påskedag: Hvis mange nok er hjemme kan vi lage skikkelig
høytid.  Øvingsdager avtales.
"No livnar det i lundar" - E. Blix kveld i Ferkingstad i juni. Noen øvingsdager i mai/juni
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Ton Angelon- koret til glede

Har du kjent den gode følelsen
når noen du er glad i entrer
scenen for å framføre noe?
Mødre, fedre, onkler, tanter,
bestemor eller –far, men også
andre kan kjenne det samme.

I Falnes menighet samles + - 50
ungdommer seg på bedehuset om
torsdagen.  Her synger de
sanger, spiller musikk, ler,
tøyser og ber.  Hver torsdag
kommer det noen innom for å
dele noen tanker med disse
spirene… her møtes fremtiden.
Disse er verdifulle som de vi
ser.
I miljøet i koret er det ledere
som gjør en kjempejobb !!  De
tar det ansvaret menigheten

trenger at noen tar, for at Jesus
skal bli kjent for ungdommene.
Det krever lange timer til
planlegging, gjennomføring og
hvile.
Det krever omsorg gitt fra hjerte
til hjerte.  Det krever økonomi
til utstyr, turer og materiell –
kanskje også til litt kos iblant.
Noen av konfirmantene våre er
innom koret – og vi ønsker at de
blir.  (Kanskje de som er der
skulle få det godkjent som sitt
konfirmantopplegg ?)  Hva
kunne ikke det gi oss tilbake i
framtida ?
Nå er tiden inne til å vokse med
denne store flokken.  Vi skal
som menighet få glede oss over
dette verket som arbeides fram.

Har du lyst til å gi dem
gleden av at du bryr deg – si at
du ber for dem, og gjør det, ring
lederne og meld deg til tjeneste
– også om du ikke tror de
trenger deg.  Send en gave til
oppmuntring – men ikke skjem
dem bort…
Husk uansett å glede deg over
dette underet slik det ”sømmer
seg” for en
kristen menighet !!

Hilsen gledet kateket

Instruksjon og ledelse - og en liten pause
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Vi leser i Bibelen

03.02.-08.02.
Mandag Apg 4,23-27
Tirsdag Ordsp 30,4
Onsdag Sal 135,1-7
Torsdag Sal 67
Fredag 1 Kor 3,4-11
Lørdag Matt 19,27-30
10.02.-15.02.
Mandag: Matt 9,36-38
Tirsdag: Rom 15,15b-20
Onsdag: Joh 4,34-38
Torsdag: 1 Krøn 22,3-5
Fredag: 1 Pet 5,13-14
Lørdag: mark 4,26-28
17.02.-22.02.
Mandag: 1 Pet 4,10-11
Tirsdag: Apg 4,31-33
Onsdag: Esek 3,1-3
Torsdag: Matt 7,28-29
Fredag: Rom 10,14-17
Lørdag: Joh 17,1-8
24.02.-01.03.
Mandag: Apg 1,21-26
Tirsdag : 2 Pet 1,16-18
Onsdag: 2 Mos 24,15-18
Torsdag: Joh 17,24-26
Fredag: 2 Tess 2,13-17
Lørdag: Joh 12,24-33
03.03.-08.03.
Mandag: 2 Kor 8,9
Tirsdag: Apg 17,1-9
Onsdag: Matt 6,16-18
Torsdag: 1 Joh 3,18-24
Fredag: 1 Sam 7,3-6
Lørdag: 1 Mos 1,27-28
10.03.-15.03.
Mandag: Matt 26,36-46
Tirsdag: 1 Kor 10,11-13
Onsdag: Luk 12,1b-4
Torsdag: 2 Tess 3,1-15
Fredag: Jak 1,12-15
Lørdag: Luk 7,36-50
17.03.-22.03.
Mandag: Josva 24,14-18
Tirsdag: Jud 1,1-3
Onsdag: Luk 13,22-30
Torsdag: 2 Tim 4,6-8
Fredag: Sal 72,12-14
Lørdag: 2 Kong 2,19-22
24.03.-29.03.
Mandag: Luk 1,39-45
Tirsdag: Luk 1,46-55
Onsdag: Gal 4,4-5
Torsdag: Joh 19,25-27
Fredag: 1 Sam 2,1-10
Lørdag: 1 Kor 10,1-6
31.03.-05.04.
Mandag: 1 Mos 14,17-20
Tirsdag: Am 8,11-12
Onsdag: 1 Kor 11,23-26
Torsdag: 5 Mos 8,2-3
Fredag: 1 Pet 2,21-25
Lørdag: Matt 20,17-19

Først av alt har jeg lyst til å takke for den gode velkomsten til Skudenes
prestegjeld som jeg og min familie fikk da vi kom hit. Det gjorde godt. Det
er spennende, ja også litt ”skummelt” å bryte opp fra et sted som man er
knyttet til, og starte på nytt et helt annet sted. Flyttet fra mennesker man
har blitt kjent med og glad i, og komme til et sted der man nesten ikke
kjenner noen. Det er utfordrende, og da gjør det godt å bli møtt, sett og
ønsket velkommen.
Litt har jeg hørt om dere i menighetene i Skudenes. Tror jeg vet noe om at
her er der mange mennesker av god vilje som ønsker å leve rett, som
ønsker å bety noe for andre, slik at de kan få se Han som vi tror på, han vi
setter vår lit til. Jesus Kristus.
En formiddag jeg var ute og kjørte bil hørte jeg et interjuv med fiolinisten
Arve Tellefsen. Det var interessant. Han sa blant annet at han ikke likte de
fullkomne cd-innspillingene. Han likte best å høre på folk som spilte feil
av og til. Da tenkte han så flott, et vanlig menneske, som gjør feil.
Det er vi jo alle sammen. Vanlige mennesker som gjør feil. Noe av det som
har imponert meg mest i de årene jeg har vært prest, er de menneskene
som har våget å vise at de også gjør feil. Ikke det at jeg har gledet meg
over andre sine feil og mangler. Men jeg har tenkt som Arve Tellefsen: så
flott, et vanlig menneske som gjør feil, og som tør å vedstå seg det.
Mye ville vært annerledes om vi våget det. Å komme nær hverandre så vi
våget å vise at vi er sårbare mennesker som behøver hverandre også når
livet byr på litt oppoverbakke.
Å dele gleder er flott, å glede seg over hverandre er enda bedre. Det er så
mange talentfulle mennesker som er flinke til å så mye.
Å dele sorger og vanskeligheter gjør også godt. Det er så riktig, og viktig
at vi blir sett og tatt på alvor i alle livets situasjoner. Mennesker som
våger å dele en smerte eller en sorg, kommer nærmere hverandre, og det
gjør godt.
Kanskje vi kunne bli litt flinkere til det også i våre menigheter. Å se
hverandre, glede oss over hverandre, gråte med de gråtende og sørge med
de sørgende, som det står i Skriften.
Mange er flinke til det. Mange opplever omsorgen og omtanken når livet
butter imot. Men jeg tror vel også at der er mange som lengter etter
fellesskap, ette å bli omsluttet av mennesker som bryr seg på den gode
måten, ser og tar vare på. Vi kan aldri si oss fornøyde med våre felleskap
før alle blir tatt vare på.
Nå er det heldigvis sånn at der er EN som ser oss, hører oss, følger oss,
hver time på døgnet. Han ønsker at vi skal være hans hender, ører og
munn i denne verden. Det er en stor og flott oppgave vi alle har fått. Da
blir det trist at det er så mange som ikke tenker at de kan være det. Så, kan
hende er menighetens viktigste oppgave i tiden som kommer å hjelpe til,
oppmuntre til at mange våger seg frampå, ser at de er viktige i menigheten,
at de betyr noe, har mye å gi. Hjelpe folk til å finne sine gaver.
Gud velsigne oss alle, og hjelpe oss å ta vare på hverandre og alle som
ønsker seg inn i fellesskapet av mennesker som ønsker å bekjenne den
gode bekjennelse. Lars-Tore Anda (spr)
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Tur til Brasil, julen 2002

Vi var 15 ungdommer som
valgte oss en annerledes
julefeiring.  Vi valgte å bo på et
barnehjem utenfor Sao Paulo i
Brasil.  Vi vet jo at ikke alle
iverden har det like godt, men
det var veldig sterkt å se det
med egne øyne. Til tross for
veldig lav materiell standard,
var menneskene i veldig godt
humør og tok vare på hverandre.
De to ukene i Brasil ble en
opplevelse for livet.  Vi fikk
mange nye venner og reiste hjem
til Norge en god erfaring rikere.
"Kanskje jeg tar hele familien
med meg neste gang", uttalte en
av jentene, for de fleste ville
uten tvil tilbake.

Tekst og foto: Glenn Atle
Landenes

Velkomstfest for familien Anda

Her er et lite glimt fra
velkomstfesten på
Skudenes bedehus.
Soknepresten med
familie ønskes her
velkommen av
menighetsrådets formann
Olav M. Wikre.  Det
hele startet med
gudstjenesten 1. søndag i
advent og samme kveld
var det fullsatt i
bedehuset.

Ungdommer fra Haugalandet blant barnehjemsbarn i Brasil
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Det meste om kirkemusikalske aktiviteter

Onsdag 19. februar får vi besøk
av vår tidligere kantor Terje
Hadland og hans kone Ragnhild.
Sammen med Linda Saglien
Svensen på trompet og Per
Kristian Svensen skal de ha en
konsert i Falnes kirke.
Kvartetten har tidligere turnert i
Rogaland - de har bl.a. vært i
Avaldsnes kirke - og kan vise til
strålende kritikker i avisene.  De
har satt sammen et variert
program med m.a. klassiske
perler fra barokken til vår tid og
folketoner i egne arrangement.
Mens Terje spiller orgel og
piano og står for mange av
arrangementene er Ragnhils
kveldens sangsolist.  Mange
husker sikkert hennes flotte
stemme, og i Stavanger er hun
mye brukt som solist og
barnekorpedagog. Det blir en
konsert som vi kan glede oss til.

Søndag 30. mars kl 1700 blir det
aftensang i Falnes kirke.  Vi har
med oss et prosjektdamekor og
de to solistene Eli-Johanne
Rønnekleiv fra Bømlo og Lene
Rudbæk Romseland fra
Haugesund. Lars-Tore Anda blir
liturg.  Aftensangen bygges opp
rundt et verk av den italienske
barokkomponisten Giovanni
Battista Pergolesi, "Stabat
mater".  Han har satt musikk til
en på sin tid veldig populær
latinsk hymne "Stabat mater
dolorosa", som vi har i
oversettelse i Norsk Salmebok
nr 151: "Under krossen stod med
tåra".  De mange versene er
betraktninger og meditasjoner
over Jesu død på korset, og i
pergolesis musikk blir det som
en rekke av bilder i forskjellige
fargetoner.  Komponisten skrev

dette verket rett før sin død, bare
26 år gammel.  Det ble fort
veldig populært, ikke minst fordi
det krever bare en liten
besetning og kan godt brukes til
musisering hjemme.  I en
periode var det faktisk det mest
publiserte musikkstykket.  De
som vil være med i koret kan ta
kontakt med kantoren Julia
Harbrecht.  Alle andre ønskes
hjertelig velkommen til en kvled
med denne vakre musikken den
30. mars.

Årets fasteaksjon

Kirkens Nødhjelp 2003 -

Hiv/aids: et verdig liv er en

menneskerett!

Årets tema er dypt tragisk, men
også fullt av håp og muligheter
for alle dem som rammes av den
verdensomspennende
epidemien.  Norske menigheter
kan bidra til å gjøre hverdagen
enklere for de hiv positive i
fattige land.  Ved å støtte arbeid
som fremmer deres verdighet og
rettigheter, vil flere kunne stå
oppreist i møte med fordommer
og frykt.  Dette vil i sin tur

avhjelpe en spredning av
epidemien som de siste tiårene
har løpt løpsk i store deler av
den fattige verden.
Fasteaksjonen er hele
menighetens aksjon, og i en tid
hvor lokalt engasjement strever
med å slå rot håper vi at
menighetene kan være
fødselshjelpere for interesse,
forståelse og solidaritet med
mennesker som ikke har det like
godt som oss.

Aksjonsdag er den 8. april.

Informasjon fra
kirkevergen

Etter gravferdsloven er
gravstein pårørendes eiendom
og av den grunn vil graveier
være erstatningspliktig ved
eventuelle ulykker.
Ved oppsetting skal gravsteinen
være boltet med to bolter i
sokkel, og da skal det ikke være
mulig å vippe eller velte
gravsteinen.  Har du mistanke
om stein som ikke er satt opp i
forhold til gjeldende forskrift,
kan kirkevergekontoret
kontaktes.  Våre
kirkegårdsansatte kan da bistå
med å undersøke behovet for
istandsetting.  Nødvendig
bolting, oppretting og eventuelt
påføring/oppfrisking av navn
utføres av våre lokale
steinfirma.  Arbeidet bestilles
og betales av graveier.

Kirkevergekontoret har
tlf. 52 85 71 27



10

Velkommen til bedehuset

Skudenes bedehus
Februar:
16. Normisjon
23. Ytre Sjømannsmisjon
28. Årsmøte
Mars:
02. Søndagstreff
09. Norsk Gideon
16. Normisjon
21. Normisjon, misjonskveld
23. Indre Sjømannsmisjon
28. Unge Voksne
30. NMS, misjonsmøte
April:
06. Søndagstreff

Alphakvelder:
12/2, 19/2, 26/2, 5/3, 12/3, 19/3,
26/3,2/4
Alphaweekend: 21-22/2
Alphamiddag: 4/4

Betania:
Februar:
05. Felleskapskveld
08. Ungdomsmøte
16. Møte ABR
22. Ungdomsmøte
28. Normisjon
Mars:
01. Møte Normisjon Umusikk
02. Møte Normisjon
08. Ungdomsmøte
16. Søndagstreff for hele
familien
20. Basar Ferkingstad/Nes
30. Lovsangskveld/Normisjon

Ungdomsmusikken starter 3. jan.
Øvelse hver fredag.
Ungdomstrim på skolen hver
tirsdag kl 1900
Søndagsskolen starter 5.jan.
Deretter annenhver søndag.
Barnekoret starter 6. jan. kl 1700.
Øvelse annenhver uke.
Yngres starter 10. jan. Samling
annenhver uke.
Bønn og samtale annenhver
torsdag. Første gang 2. jan.
Møter hver søndag kl 1930

Fredheim:
Februar:
11. Fredheim, basar
16. Indre sjømannsmisjon
23. Normisjon
Mars:
02. Blå Kors
04. Misjonsselskapet, basar
09. Misjonsselskapet
13.-16. Indre sjømannsmisjon
23. Misjonssambandet
30 D.N. Sjømannsmisjonen
April:
06. Allidrettsgruppa,
familiemøte

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

Sandhåland:
Februar:
16. Møte, Indre Sjømannsmisjon
21. Basar, Bedehuset
Mars:
02. Kaffemøte, ABR-senteret
16. Familiemøte NMS/S.sk.
kl 1600
28. Basar NMS/Samemisjon
30. Lovsangsmøte Betania

Søndagsskole: 16/2, 30/3
Barneforening: 11/3,1/4
Møtene starter kl 1930 hvis ikke
andre tider er oppgitt.
Se i Haugesunds Avis og på
oppslagstavlen for nærmere
informasjon.

Vik:
Februar:
12. og 26. Bibelgrupper
13. Årsmøte kl 1930
Mars:
12. og 26. Bibelgrupper

Utlodninger og bygdakvelder på
torsdager kl 1930 (se plakater)
Søndagsskole er 2.hver søndag kl 11
når det ikke er gudstjeneste.
Alle møtene starter kl 1930.
Voksenklubb for damer mandager
kl 2000

Syre:
Yngres annenhver tirsdag.
Åpent hus annenhver fredag.
Sønd.skole annenhver søndag.
Alle sønd.møter begynner kl
1130.

Om Tårnklang

Inne i bladet vil du, som vanlig
i nr.1, finne en giroblankett.  Vi
i redaksjonen håper at du vil
benytte den og gi en gave til
menighetsbladet.  Vi har i hele
fjor hatt 12 sider i bladet.  Det
har vi ikke lenger råd til.
Takket  være solide

overføringer fra
menighetsrådet, har det vært
mulig å få ut dette bladet.  I
tillegg må vi også melde at vi
får årlige tilskudd fra
Kirkevergen.  Likevel er ikke
dette nok, dessverre.  Så er det
redaksjonens fromme ønske å

slippe å ha annonser i bladet.
Alt i alt:  Det hadde vært fint
om vi i løpet av 2003 hadde fått
inn nok penger til fortsatt  å
drive informasjonsarbeid i
menighetene.
PS: Vi har kun utgifter til
trykking og distribusjon.
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Sport og Bibel i Skudehallen hver fredag kl 20

Kyrkjeforeningen for Ferkingstad har møte
på Kyrkjebakken andre torsdag i månaden.
Møta startar kl. 19.00.
Alle som vil er hjarteleg velkomne.

Kyrkjebakken ungdomsklubb:

14/2 temakveld
28/2 åpent hus
21.-23/3 Skihelg saman med Betania
4/4 åpent hus

Kirkelige handlinger
Falnes:
Døpte:
01.12. Ole Kristian Valhammer
25.12. Daniel Mjåseth Afrooz
05.01. Margrethe Jacobsen

Vigde
11.01. Liv Kathrine Dale og

Kristoffer Sirevåg
Døde:
04.12. Ludvig Thomassen (f. 1917)
27.12. Hellen Espedal (f. 1947)
18.12. Alfhild Edith Sandslett (f. 1925)
10.01. Per Bernhard Talge (f. 1942)

Ferkingstad:
Døpte:
13.10. Kristina Sørheim

Vigde:
----
Døde:
18.12. Kirsten Alida Stava (f. 1920)

I kjelleren på Skudenes bedehus:
Ungdomskafé - med en rekke fornyelser.

Ungdomskafé Junior: 5.-7. klasse fra kl 18-2130
Datoer: 21/2, 7/3 og 21/3.

Ungdomskafé for 8. kl. og oppover: Kl 21-24.
Datoer: 14/2, 28/2, 14/3 og 28/3.

Det vil bli lagt opp tilbud i kommunal regi til de
eldste de fredagene det ikke er tilbud til disse.

Trilletreff

Et formiddagstilbud for hjemmeværende
førskolebarn og voksne på Røde Korshuset
annenhver onsdag kl. 10-12.

Formiddagstreff på Skudenes bedehus

Et hyggelig møtested over kaffekopp og mat.
Annenhver torsdag på Skudenes bedehus kl 11.
Datoer: 20/2, 6/3, 20/3 og 3/4.

Trilletreff i Kyrkjebakken:

Ny dag: Nå blir treffene på  annenhver fredag kl
10-12.
Datoer:  7/2, 21/2, 7/3, 21/3, 4/4.
Ta med nistepakke, kaffe og saft serveres.
(Kr 10 pr voksen)

Frelsesarméen:

Dansegruppe sønd. kl 15
Bibelgruppe torsd. kl 19

Det sosiale torg:

Bedehuset:

Ton Angelon, torsd. 1930-21
IUF hver lørdag kl 20
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09.02 Vingårdssøndag

Jer 9,23-24; 1 kor 9,24-27
Pr.: Matt 20,1-16

23.02.Kristi forklarelsesdag

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

05.03 Askeonsdag kl 1900

Jes 58,5-9a; 1 Joh 3,4-9[10-19]
Pr.: Matt 6,16-18

09.03. 1. søndag i faste

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

23.03. Maria budskapsdag

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

06.04. 5. søndag i faste

3 Mos 4,13-20; Hebr 9,11-15
Pr.: Joh 11,45-53

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:

26 februar: Proist Gunnar Salomonsen, lysbildekåseri: "Glimt fra Sardinia og Korsika"
Andakt v/Salomonsen

12. mars: Lærer Arnt Kvinnesland: "Truet Karmøynatur" Andakt v/Espen Berg
26. mars: Rektor Bjarne Stornes, lysbildekåseri: "Island"  Andakt v/Stornes
  Kyrkjebakken:

12. februar: Siviløkonom Halvard N. Sveen: "Hvorfor har vi så mange fattige når vilever i et så rikt
land". Andakt ved Einar Haugland
 Formiddagstreff siste tirsdag i måneden: 25. februar og 25. mars
Treffene starter kl. 1100. En uformell samling med andakt, sang og formiddagsmat

16.02. Såmannssøndag

Jes 55,10-11; 1 Kor 1,20-25
Pr.: Luk 8,4-15

02.03. Søndag før faste

Jes 52,13-15; Luk 18,31-43
Pr.: Apg 8,26-35

16.03. 2. søndag i faste

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

30.03. 4. søndag i faste

5 Mos 8,1-3; 1 Joh 5,11-15
Pr.:Joh 6,1-15

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

Sokneprest Lars Tore Anda,
 tlf 52 82 82 26
Kateket Einar Andreassen
tlf 52 85 29 82
Kantor: Julia Harbrecht,
tlf 52 82 99 93
Kontorfullmektig Astrid Næss,
tlf privat 52 82 85 80
Diakon: Mayumi Igarashi,
 tlf 52 85 08 30
Daglig leder: Dag Inge Aarhus,
 tlf 52 81 75 30
Kirketjener i Falnes:
 Tor Helge Tjøstheim
Kirketjener  i Ferkingstad:
 Jane Sandve Johansen,
tlf 52 82 07 13
Kyrkjebakken menighetshus,

tlf 52 82 00 65

Utleige av Kyrkjebakken:
tlf 52 82 07 13
Fredtun, tlf 52 82 88 06

Leder i Falnes m.råd:
Olav M. Wikre, tlf 52 82 93 25
Leder  i Ferkingstad sokneråd:
Berit Ådland tlf.: 52 82 06 99
Tårnklangs  redaktør og  fotograf:
Tore J. Mydland, tlf 52 82 86 12

Kirkens SOS

815 33 300


