
Nr 1 2004

1

Fra lysmessen i Falnes
Lysmessen/julekonserten i Falnes var en fin opplevelse.  Med mye musikk og der konfirmantene sto for
lystenning og tekstlesing, har lysmessen/konserten funnet en fin form.
Prest for anledningen var Lars Harald Tjøstheim (bildet)

Foto: TJM

Tårnklang
takker for alle gaver som er
kommet inn.  Som leserne ser
har vi gått over til nytt og større

format, og av økonomiske
grunner har vi sett oss nødt til å
ta inn sponsor-annonser.
Annonsene løser ikke vårt
finansielle problem, så dersom

det er noen som enda ikke har
fått gitt en gave, er vår konto:
3361.67.80374

Redaktøren
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Velkommen til ny kateket

Katketen vår - Einar
Andreassen - er langtids
sykemeldt, og som hjelp
framover har vi fått ny,
midlertidig ansatt kateket.
Bjørg Berge (bildet) er fra
Ålgård, og fullførte
Misjonshøgskolen i januar
2004.  Hun ser fram til å bli
ordinert som misjonsprest av
biskop Baasland i IMI-kirken i
Stavanger i løpet av noen
måneder.

Som kateket vil hun først
og fremst få oppgaven med
årets konfirmanter, men vil også
ha enkeltoppdrag rundt i
prostiet som prest.

Bjørg liker å jobbe med
mennesker, ha nærkontakt, og
det er derfor ikke rart at hun
jobbet mot ikke-kristne

smågrupper i Stavanger i den
tiden hun studerte der.  Ellers så
forteller hun at hun liker å
strikke og synge, så vi må vel
regne med at kantoren vår -
Julia - allerede har tatt tak i
henne.

I september reiser Bjørg til
Japan for å studere japansk ved
den internasjonale skolen i
Kobe, og samtidig vil hun jobbe
i en lokal menighet der.

Nå burde Bjørg nytte
anledningen mens hun er hos oss
til en frisk start på sitt studium
av japansk, siden diakonen vår
- Mayumi - er av japansk
opprinnelse.

Et velkommen til Bjørg og
virksomheten i soknet vårt.  Ta
godt imot henne.

Tekst og bilde: TJM

Menighetenes årsfest

Falnes: 22. februar i Skudenes
bedehus
Ferkingstad: 29. februar i
Kyrkjebakken
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Vi leser i Bibelen

Uke 6  1. - 7. februar

Mandag: Matt 19, 27-30
Tirsdag: Apg 20, 18-27
Onsdag: Rom 6, 12-14
Torsdag: 2 Kor 5, 17-20
Fredag: Joel 2, 21-27
L¿rdag: Jes 55, 10-13

Uke 7  8. - 14. februar
Mandag: 1 Mos 1, 11-13
Tirsdag: Sal 147, 15-19
Onsdag: Esek 3, 1-4
Torsdag: Rom 10, 6-8
Fredag: Hebr 1, 1-3
L¿rdag: Esek 43, 1-5

Uke 8  15. - 21. februar
Mandag: 2 Kor 3, 12-18
Tirsdag: Joh 20, 30-31
Onsdag: Apg 22, 12-16
Torsdag: Fil 2, 6-11
Fredag: Joh 12, 37-43
L¿rdag: 2 Kor 8, 9

Du er verdifull !
Du vet vel at du er verdifull ?
Jeg føler det ikke sånn akkurat nå, sier du kanskje. Da føler jeg virkelig
med deg. Jeg vet i alle fall litt om slike følelser. Er det noe jeg ikke ønsker
for mine medmennesker, så er det akkurat følelsen av å ikke bety noe.
Være uten verdi. Være ubetydelig, verdiløs eller det å ikke se noen hensikt
med at jeg er plassert i denne verden.
Spørsmålet mitt er: «Er det mulig å kommer ut av en slik situasjon?» Jeg
tror, ja!
Jeg tror ikke på lettvinte løsninger som: «Det er nok en mening med det»,
eller: «Fei problemet under teppet så skal du nok se at det ordner seg»,
eller: «Det du ikke vet, har du ikke vondt av».
Det kan godt hende at du har veldig vondt av det du ikke vet. Det du er
bevisst på i livet, er du i stand til å gjøre noe med. Det du ikke er bevisst
på kan lett komme til å gjøre noe med deg.
Vi trenger ofte hjelp av et eller flere medmennesker. Ja vi trenger til og
med hjelp til å bli oppmerksom på det vi er gode på. I utgangspunktet har
vi vel hørt: «Du må ikke tro at du er noe eller kan noe».
Og hvis du er noe eller kan noe, må du prøve å skjule det så godt du
kan.?
Glem Janteloven!
Gå heller til «Livets instruksjonsbok». Det skulle være ganske innlysende
at han som har, «Skrudd oss sammen», er den beste å spørre: «Hva er
meningen/hensikten med at jeg er født inn i denne verden og hvor verdi-
full er jeg?»
En har sagt at det finnes kun to svar på dette livsviktige spørsmålet.
1. Spekulasjon.
De fleste velger denne vei. Du kan gjette, anta eller kommer med teorier.
Selv blant verdens begavede filosofer blir denne mulighet rene gjetninger.
Heldigvis finnes et annet alternativ:
2. Åpenbaring.
Hensikten med at vi er født inn i denne verden har Gud selv tydelig
åpenbart for oss i sitt ord, Bibelen.
Han er spesialist på å få frem det beste i oss. Vi kan velge karriere, ekte-
felle, hobby og mye annet i livet, men vi kan ikke velge hensikten med
livet vårt. Det må en som er større enn oss, fortelle oss.
Hvis vi ønsker å få vite Guds hensikt med at vi er her og hvor høyt han
elsker oss, så la oss gå til Han som virkelig gjør det og har bevist det.
Dette sier han både i Det Gamle og Det Nye Testamentet.:
Jes 43, 4 Du er dyrebar i mine øyne, fordi du er aktet høyt og jeg elsker
deg.
Joh 3, 16 - 17 For Gud elsket verden så høyt at han gav sin eneste Sønn,
for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17
Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å fordømme den, men for å frelse
den.
Gud velsigne deg

Hilsen Lars Haga

Uke 9  22. - 28. februar
Mandag: Jes 52, 13-15
Tirsdag: Apg 1, 21-26
Onsdag: Matt 6, 16-18
Torsdag: Joel 2, 12-14
Fredag: Jona 3, 7-10
L¿rdag: Hebr 4, 14-16

Uke 10  29. februar - 6. mars
Mandag: Luk 9, 44-45
Tirsdag: Joh 2, 18-25
Onsdag: Sal 69, 8-14
Torsdag: Joh 11, 6-10
Fredag: Sal 42, 2-6
L¿rdag: 2 Kor 6, 1-10

Uke 11  7. - 13. mars 2004
Mandag: 1 Mos 5, 1-2
Tirsdag: 1 Sam 1, 9-18
Onsdag: Sal 142
Torsdag: 1 Sam 12, 18-25
Fredag: 2 Kor 12, 7-10
L¿rdag: 1 Pet 5, 8-11

Uke 12  14. - 20. mars
Mandag: Jak 5, 7-11
Tirsdag: Klag 3, 54-59
Onsdag:Rom 15, 22-32
Torsdag: Est 7, 1-4
Fredag: 5 Mos 8, 1-3
L¿rdag: 1 Kor 11, 23-29

Uke 13  21. - 27. mars
Mandag: Sal 78, 17-25
Tirsdag: Joh 6, 48-59
Onsdag: Sal 22, 25-28
Torsdag: Luk 1, 26-35
Fredag: Luk 1, 36-45
L¿rdag: Jes 7, 10-14

Uke 14  28. mars - 3. april 2004
Mandag: Mark 10, 32-34
Tirsdag: Hebr 9, 11-15
Onsdag: Joh 11, 45-54
Torsdag: Luk 22, 1-6
Fredag: Joh 18, 33-40
L¿rdag: Joh 12, 1-13



4

Kjære lesere av Tårn-
klang.
 
Først takk for sist til
alle jeg ble kjent med i
den tiden jeg fikk være
prest i Skudenes
prestegjeld.
Nå befinner jeg meg
på den andre siden av
kloden, på Madagas-
kar hvor jeg har
jobbet i flere år tidli-
gere. Vi, Solfrid og
meg, er med andre ord
tilbake på gamle
tomter, og vi trives og
har det bra på alle vis.
 Akkurat nå i januar måned,
suser sikkert vestavinden
rundt hushjørnene hjemme på
Karmøy, og jeg ser deg for
meg hvordan du lener deg
mot vinden og strever deg
fram i stormkastene mens vi
her ute spankulerer rundt i
kortermet skjorte og sommer-
temperatur. Nei, en må få
unna Vårspretten før en i det
hele tatt kan begynne å
sammenligne. Men du må ikke
bli misunnelig, for stygge-
været har sin sjarm det også.
Så gjelder det i alle tilfelle å
glede seg der en er og nyte
omgivelsene og kårene som
finnes.
 Kårene her ute er definitivt
andeledes enn hjemme.  På
sør Madagaskar har det i
løpet av året som gikk vært
tørkekatastrofe, mer enn
vanlig. NMS påtok seg å ta
ansvar for én kommune blant
mange. Marovato heter den.
Vi har skaffet dem ris, og har
holdt på med det siden au-
gust. Aksjonen går nå mot

slutten. Heldigvis ser vi nå en
lysning. Men var det ikke for
den hjelpen de har fått, ville
de  ha kjent sulten skikkelig
på kroppen. Nå har vi ved
hjelp av gaver hjemmefra
(det meste kommer sikkert fra
kvinneforeningene,
minstepensjonistene våre som
er selve ryggraden i hjemme
arbeidet) kunnet gi mat til en
hel kommune. Den teller 13
000 mennesker med voksne
og barn.
 Når vi var på leir som barn,
sang vi «Nå er det mat å få,
nå er det mat å få. Ta med
deg kniv, skjei og gaffel....»
Her ute ville den passe godt til
lørdag formiddag. Da kom
teamet med risen og folket
stilte seg i kø. Ikke med kniv,
skjei og gaffel, men med
flettede korger som de bærer
på hodet. 10 kilo til en familie
over seks personer. De måtte
signere for risen i en liten
notisbok de hadde fått. De
som ikke kunne skrive, brukte

tommeltotten i ei blekkpute.
Fingeravtrykket er fotsatt i
bruk her på disse kanter!
 Vi har et slagord i misjonen
som heter: Lite for deg, mye
for meg. Den enkelte som har
gitt penger til aksjonen, har
sikkert ikke lidd noen nød av
det. Lite for oss rike nord-
menn, men likevel mye for en
som ikke har noe i spiskam-
merset.
Takk til alle som hjelper oss å
hjelpe!
 
Jeg sender med et bilde av
torget slik vi møtte det da jeg
var på rekognosering i sør for
å finne ut hvor vi skulle satse.
Du ser at torget er tomt for
mennesker og tomt for varer.
Som regel er torget et yrende
liv med fullt av mennesker.
Vi håper nå at torgplassene
igjen skal fylles!
 
hilsen
malvin tomren
forhenværende sogneprest
 

Hilsen fra Madagaskar

Foto: M. Tomren
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Møte - konsert med

Sveinung Hølmebakk

Minner bare om konser-
ten med Sveinung Hølmebakk
og tre russiske musikere fra
Arkhangelsk i Falnes kirke,
torsdag 12.februar, kl.19.30 (se
forrige Tårnklang for mer
informasjon). Hjertelig velkom-
men til et spennende musikalsk
møte med mange kjente sanger!

Fastetiden i korsets tegn
I faste- og pasjonstiden

som varer fra askeonsdag til
langfredag skal vi ha hengende
et stort kors laget av kunstneren
Bodil Sund fra Kopervik i
Falnes kirke. Fastetiden er også
for oss en vandring mot korset.
I år vil vi synliggjøre dette
spesielt med dette korset og la
mange av gudstjenestene få preg
av det.

Bodil Sund jobber mye
med tekstil, og korset hennes
har to sider. En som hun kaller
for blodsiden, der grunn-
materialet seilduk er dekket
med både blod, tekst og bilde-
motiver. Den andre siden,
rosesiden er dekket tett i tett
med røde stoffroser. Rosene, de
kan lede tankene våre mot
tornekransen, blodsdråper,
kjærligheten og mer.

Vi innleder fastetiden
med en nattverdsgudstjeneste
på askeonsdag, den 25.fe-

bruar, kl.19.00. Bodil Sund vil
komme selv og fortelle om
idéene hun hadde med dette
korset. Skudenes Blandakor blir
med og synger i gudstjenesten.

2.søndag i faste, den

7.mars skal utdrag fra Knut
Nystedts verk Crux fidelis –

Du trofaste kors for orgel og
resitasjon fremføres i gudstje-
nesten kl.11.00.

Hele verket blir det
anledning til å høre i en musi-

kalsk stund i fastetiden,

søndag 28.mars, kl.17.00, der
flere musikkverk, tekster og
salmer knyttet til korset står på
programmet.

Langfredag, den

9.april skal deler av Pergolesis
verk Stabat mater synges i
gudstjenesten. I fjor hadde vi en
musikkandakt, der hele verket
ble fremført. Det har vi ikke tid
til i en langfredagsgudstjeneste,
men Lene Rudbæk Romseland
vil gjerne være med og synge de
partiene som er for alt solo. Og
hvis vi klarer å samle nok
sangere i ferietiden, kan det
også bli noen korsatser. Stabat
mater er en hymne fra 1300-
tallet som handler om Marias
tanker når hun ser sin sønn på
korset, har vært veldig populært
både til gudstjenestebruk og
blant komponister. Vår salme-
bok har til og med to oversettel-
ser: både nr 151 Under kros-
sen stod med tåra og nr 158
Naglet til et kors på jorden
bygger på den teksten.

To nyere salmer fra
Salmer 97 bruker rosemotivet,
og også de vil vi møte igjen nå i
fastetiden: nr 10 Det finnes en
dyrebar rose og nr 21 Vene
klungerrose som så bleikraud
står. Se på de når du kommer
til Falnes kirke neste gang!

Korprosjekter våren 2004
Før påske er det to

gudstjenester i Falnes der vi vil
prøve å få til et prosjektkor:
midtfastesøndagen,

21.mars og langfredag, 9

.april. Som nevnt så vil vi ta
opp igjen noen satser fra
Pergolesis Stabat mater på
langfredag. Denne gangen blir
det for både dame- og herres-
temmer, så alle er velkomne!
Første samling for begge
gudstjenester blir tirsdag 17.

februar kl.19.30 i Falnes.
Videre øvelser avtales etter
hvert. Ta kontakt med kant-
oren dersom du vil være med,
men kan ikke den dagen (52
82 88 64 j/ 52 82 99 93)

Etter påske starter vi
med å forberede gudstjenes-

ten 6.juni i Falnes. Der vil vi
bare bruke spirituals og
gospels, både fra Amerika og
Afrika. Det er faktisk ganske
mye å ta av bare i våre salme-
bøker, og siden mye av den
musikken tradisjonelt synges a
capella, kan det bli mange
oppgaver for koret. Oppstart i
uke 16, mer informasjon i
neste Tårnklang.

Musikknytt

Gave fra Syre

bedehus til

Tårnklang
Redaksjonen  vil sende en
takk til styret i Syre
bedehus som har gitt oss en

gave på kr. 3000.-



Korttidsbarnehagen i Ferkingstad
Vi fikk lyst til å fortelle litt om
oss her i Ferkingstad
Korttidsbarnehage.  Som dere
sikkert vet, så er vi blitt hele 25
år.  Barnehagen feiret sitt juileum
i november og hadde feiring
både for store og små.  Barna
som går i barnehagen, på begge
gruppene, fikk ha sin egen
jubileumsfest med pølse i brød,
kaker og is.  I tillegg fikk vi
besøk av en klovn som gjorde
tryllekunster for oss.  Personalet
og eierstyret inviterte tidligere
ansatte via en annonse i avisen
til jubileumsfest for de voksne.
Her var også de som startet opp
barnehagen, eierstyremed-
lemmer og medlemmer fra
sokneråd og bedehuset.  På
denne festen fikk vi gode
smørbrød og kaker.
Barnehagen fikk gaver fra
soknerådet og bedehuset.  Flere
tidligere ansatte kom med
hilsener og soknepresten hadde

andakt.  Litt generelt om
barnehagen:  Det er to grupper
med 16 barn på hver.
Barnehagen eies av Ferkingstad
sokneråd og
har en utvidet
kristen
formålsparagraf.
Dette betyr at
vi har mye
kristent
innhold i
barnehagen
vår.  Blant
annet synger vi
kristne sanger
og forteller
sentrale
Bibelfortellinger.
Åpningstidene
er fra 9 til 14
og er et godt
tilbud for barn
i nærmiljøet.
Dette året har

vi mange barn som skal begynne
på skolen så vi får mange ledige
plasser.

Tekst og foto: Monica

..

Stian Kvilhaug, Olav Fikstveit Tønnesen og Peder Sørensen

Samarbeid med kirken: "Vandring til Betlehem.  Lina
Ferkingstad og Stian Kvilhaug
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Vår kirkegårdsarbeider
Edvard Kalstø har jobbet
som kirkegårdsarbeider
siden 1. juni 03. Han
bor på Ådland, er gift
med Anne Tove og de har
4 barn: Kristine 18, Ida
Therese 16, Emil 9 og
Elias på 1,5. Har du
spørsmål til kirkegårds-
arbeideren kan du
ringe 913 06 722.

Styrket redaksjon

i Tårnklang:
Gunnar Stueland,
Skudeneshavn, og Johan
Andersen, Sandve, er
"vår mann" på
Ferkingstad

Nedenfor ser du bilde av Trekkspillkameratene
Her ser du dem spille på manns-
møtet den 28. januar på Fredtun.

En fin gjeng som sprer glede med
god musikk.  Det skulle ikke

forundre oss om oppdragene etter

hvert vil stå i kø. Foto:G. Stueland

Foto: Tor Helge Tjøstheim
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50-årskonfirmanter Ferkingstad
Den 12.oktober i fjor var 12
50-årskonfirmanter samlet til
jubileum i Ferkingstad kirke.
Sammen med noen av ektefel-
lene var de først med på guds-
tjenesten med Einar Haugland
og et for anledningen sammen-

Gullkonfirmanter på Ferkingstad

satt kor. Etterpå ble det fest på
kyrkjebakken. Ved en god mid-
dag og i godt selskap går praten
lett og tiden fort. Så det ble en
koselig dag der en fikk høre
mange minner fra konfirma-
sjons-tiden for 50 år siden.

Datoer for SMAYLI:

13.02., 27.02., 12.03. og

26.03.

Datoer for ENJOY:

20.02., 05.03.,

19.03. og 02.04.

Nytt om samtalegruppe(r) for sørgende på Sør-Karmøy
Som mange har lest i Hgsd. Avis i høst, drives samtalegruppene på tvers av menighets- og
kommunegrenser.  Her i Skudenes prestegjeld er det planlagt minst en gruppe til våren.  1-2 grupper for
enker og enkemenn kan startes opp når vi har fått nok deltakere både her i prestegjeldet og evt. fra andre
steder på Sør-Karmøy, for gruppene ønskes å være blandet med både kjente og nye folk.
Grupper med andre tematikker kan etableres etter behov.  Spørsmål og påmelding til diakonen:
52 82 88 64/mayumi.igarashi@karmoykirken.no eller Haugesund: Frivillighetssentralen ved Elly Fredriksen:
52 72 77 61/frivillig@webmail.no

Kontakt og besøkstjeneste - besøkere søkes!
Diakoniutvalgene i Falnes og Ferkingstad har inngått et samarbeid med hjemmetjenesten i sone sør om
besøkstjeneste i hjem der dette er ønsket.  Nå har vi fått mange responser fra dem som ønsker besøk, men
vi er så få og kan ikke klare å besøke alle uten flere besøkere.
Kan du tenke deg å bruke litt av tiden din (ca. to dager i måneden) til å glede andre, ber vi deg ta kontakt
med diakonen på menighetskontoret eller direkte.  Det vil bli tilbudt veiledning både i starten og underveis.

Kontakt- og besøkstjeneste i Falnes og Ferkingstad

Foran fra v.: Berit (Ferkingstad) Søderlund, Gurina (Midtun) Dybdal, Astrid Synnøve Thorsen, Marit (Langåker) Folkestad og
Sigrid (Ferkingstad) Sandve.  Bak fra v.: Asbjørg (Stava) Egeland, Oliva (Dyrland) Håland, Henny Elise (Sevland) Vea, Jakob
Langåker, Judith Irene (Stava) Sørensen, Klara (Hemnes) Espehaug, prest Einar Haugland og Konstanse (Stien) Gryte.
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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.

Kirkelige handlinger

I kjelleren på Skudenes bedehus:
Ungdomskafé
SMAYLI - kaféen for de yngste
ENJOY - kaféen for de eldste
Kom gjernetil oss  med forslag,
gode historier ...

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

Besøkstjeneste i Falnes og
Ferkingstad.
Ønsker du at noen stikker innom
deg for å småprate?  Eller kjenner
du noen som sitter mye alene og
ville hatt glede av å få besøk?
Diakonen treffer du på Skudenes
menighetskontor
tlf. 52 82 88 64

Trilletreff i Kyrkjebakken:

Vi er blitt en ganske stor gjeng
som samles annenhver fredag
formiddag.
Datoer: 13.02., 27.02., 12.03.,
26.03.  Alle dager kl. 10-12

Bedehuset:

Ton Angelon, torsd. 1930-21
ACTA hver lørdag kl 20

Frelsesarméen:

Dansegruppe sønd. kl 15
Bibelgruppe torsd. kl 19

Formiddagstreff på Skudenes

bedehus

Et hyggelig møtested over
kaffekopp og mat.
Annenhver torsdag på Skudenes
bedehus kl 11.

Yngresmøte annenhver  tors-

dag kl. 18.00.

Vi starter opp 21/8-03 på

Skudenes bedehus.

Sorggruppe på Sør-

Karmøy
Vi prøve å få igang en sorggruppe
av enker og enkemenn her på
Sør-Karmøy.
Ta kontakt med diakonen
Mayumi Igarashi

Det sosiale torg

Falnes

Døpte

14.12   Thea Höppner
14.12   Jonas Mosbron
14.12   Emma Sørheim Midbøe

Vigde

16.12   Marit Tobiassen og Nils
Kenneth Nornes  (Den norske
kirke, Gran Canaria)

Døde

23.12   Kristine Tjøstheim
 (f. 1925)
30.12   Åke Johannes Rosså
(f. 1936)

30.12   Anders Olsen
(f. 1910)
07.01   Ingolf Jakobsen
(f. 1924)
16.01   Signe Barstad
(f. 1915)
23.01   Jakob Eilertsen
(f. 1916)
23.01   Marie Jakobine
Jakobsen (f. 1925)

Ferkingstad

Døpte

01.02   Magnus Kvilhaug
01.02   Lavenda Stava

01.02   Jonas Fagerland
01.02   Eline Haugeberg

Vigde

31.01   Hilde Magnussen og
Herman Holgersen

Døde

10.12   Marthea Storøy
09.01   Erner  Sigurd Johnsen
09.01   Gustav Stava



Støtt gjerne dem som støtter oss

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 SKUDENES BILVERKSTED

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

J. C. MELHUS
Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88
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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

ALF MELHUS AS

SPORT

Alt i sportsutstyr 
og golvbelegg



Fredheim
Februar
3.-8. Misjonssambandet
10. Fredheim .Basar
15.Indre Sjømannsmisjon
22. Normisjon
29. Blå Kors

Mars
7. Misjonsselskapet.
9. Misjonsselskapet. Basar
11.-13. Indre Sjømannsmisjon
21. Normisjon
28. D.N.Sjømannsmisjon
30. Normisjon.Basar

April
4. Normisjon
8. Samemisjon
12. Misjonsselskapet

Velkommen til bedehuset
Betania
Februar :
08. Søndagsskole
09. Øvelse barnekoret
12. Bønn og samtalemøte
13. Øvelse ungdomsmusikken
14. Ungdomsmøte
15. Møte Indre Sjø
20. Yngres

Øvelse ungdomsmusikken
22. Søndagstreff  UF kl. 17
23. Øvelse barnekoret
26. Bønn og samtalemøte
27. Øvelse ungdomsmusikken
28. Ungdomsmøte
Mars:
01. Bedehusforening
03. Fellesskapsmøte
05. Øvelse Ungdomsmus.
07. Søndagskole

Møte ABR
08. Øvelse Barnekoret
11. Bønn og samtalemøte
12. Øvelse ungdomsmusikken
18. Basar Ferk/Nes
19. Yngres

Øvelse Ungdomsmus.
20. Ungdomsmøte
21. Søndagskole

Møte Sjømanmisjon
22. Øvelse Barnekoret
25. Bønn og samtalemøte
26. Øvelse ungdomsmusikken
April:
02. Yngres

Øvelse Ungdomsmus.
04. Søndagskole

Møte Gideon
Ungdomsmusikken starter 3.
jan. Øvelse hver fredag.
Ungdomstrim på skolen hver
tirsdag kl 1900
Søndagsskolen  annenhver
søndag.
Barnekoret starter 6. jan. kl
1700. Øvelse annenhver uke.
Yngres annenhver uke.
Bønn og samtale annenhver
torsdag.
Møter hver søndag kl 1930

Vik

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.

Syre:

Sønd.skole annenhver søndag.
Alle sønd.møter begynner kl
1130.

Sandhåland:
Februar

Familiemøte/Søndagsskole
kl 11.00

13. Bedehusbasar
22. Søndagsskole kl.11.00
22. Møte Samemisjonen

kl.19.30

Mars
7. Søndagsskole kl.11.00
7. Møte Norsk Gideon

kl.19.30
21. Søndagsskole kl 11.00
21. Møte kl.19.30
26. Basar NMS/Samemisjon

April
4. ABR senteret

Kaffimøte/Søndagsk.
Kl.16.00

Barneforeningen har møte første
tirsdagen i måneden kl 1530.

Møtene starter kl 1930 hvis ikke
andre tider er oppgitt.
Se i Haugesunds Avis og på
oppslagstavlen for nærmere
informasjon.

Skudenes bedehus

Februar:
11. Alpha-kveld
15. Ytre sjømannsm.
18. Alpha-kveld
22. Menighetsrådet
Menighetens Årsfest
25. Alpha-kveld
27. Årsmøte
29. N.Misjonsselskap

Mars
03.    Alpha-kveld
07. Søndagstreff Bo-
beh.hjem
10. Alpha-kveld
12.-13.Alpha week-end
14. Normisjon
17. Alpha-kveld
21. ABR-/Blå Kors
23. Inspirasjonsmøte
24. Alpha-kveld
28. Ton Angelon
31. Alpha-kveld
31. N.L.Misjonssamb.
Møteserie

April
01. N.L.Misjonssamb.
Møteserie
02. N.L.Misjonssamb.
03. N.L.Misjonssamb.
04. N.L.Misjonssamb.

Søndagstreff
08. Nattverdsgudstjeneste

Søndagsskole annenhver
søndag kl 11 (når det ikke er
gudstjeneste i Falnes)
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15.02. Kristi forkl.dag

Joh 17,1-8;2 Mos 3,1-6
Pr.: 2 Pet 1,16-18

29.02. 1. sønd. i faste

Matt 16,21-23;1 Mos 4,3-7
Pr.: Jak 1,12-15

14.03. 3. sønd. i faste
Hebr 12,1-3;2 Sam 22,1-7
Pr.: Luk 4,31-37

28.03. Maria Budskapsdag

Luk 1,46-55; Jer 33,14-17
Pr.: Ef 1,3-6

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:

18. februar: Journalist Jon Aadnøy  kåserer: "Bønder - en utdøende rase"

Andakt ved Aadnøy.  Sang av mannskvartetten "davadada"
17.mars: Prost Gunnar Salomonsen, lysbildekåseri: "Glimt fra Sicilia"

Andakt ved Salomonsen
Kyrkjebakken:

Formiddagstreff siste tirsdag i måneden: 24. februar og 30. mars
Treffene starter kl. 1100. En uformell samling med andakt, sang og formiddagsmat

22.02. Søndag før faste
Joh 12,24-33;4 Mos 21,4-9
Pr.: 1 Tim 2,4-6

25.02. Askeonsdag
Matt 6,16-18;Jes 58,5-9a
Pr.: 1 Joh 3,4-8[9-10]

07.03. 2. sønd. i faste
Luk 7,36-50; 1 Kong 18,21-
26.36-39
Pr.: Jak 5,[13-15]16-20

21.03. 4. sønd. i faste
Joh 6,24-36;2 Mos 16,11-18
Pr.: 1 Kor 10,1-6

04.04. Palmesøndag
Joh 12,12-24;2 Mos 12,21-28
Pr.: Hebr 2,14-18

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

Sokneprest Lars Tore Anda,
 tlf 52 82 82 26
Kantor: Julia Harbrecht,
tlf 52 82 99 93
Diakon: Mayumi Igarashi,
 tlf 52 85 08 30

Kontorfullmektig Astrid Næss,
tlf privat 52 82 85 80

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

Menighetens
besøkstjeneste

52 82 88 64


