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Foto: Tore Johan Mydland

Ros til konfirmantene
Konfirmantene i Falnes og Ferkingstad fortjener ogs  i r ros etter Faste-
aksjonen.  I l¿pet av neon f  timer den 19. mars samlet de inn vel 33.000
kroner i Falnes og vel 19.000 kroner i Ferkingstad.  Dette er penger som
Kirkens N¿dhjelp skal bruke til bygging av vannbr¿nner i Afrika.  Det vil si:
Tidligere bygde KN disse br¿nnene selv, men n  tenker en mer langsiktig og
lar afrikanerne selv l re br¿nnbygging av Kirkens N¿dhjelp sine fagpersoner .
Men det er ikke bare konfirmantene som fortjener takk.  Mange fra
menighetsr d/sokner d og andre frivillige stilte opp som blant annet sj f¿rer
denne dagen.

Fire glade bøssebærere
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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
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: Vibekke Hansen, tlf 52 83 83 44

Kirketjener  i Ferkingstad: Jane Sandve Johansen,
tlf 52 82 07 13

Kirkegårdsarbeider/fgraver: Roger Hansen, tlf 52 83 83 44

Kyrkjebakken,

Ferkingstad menighetskontor:tlf 52 82 00 65

Kontortid:
Torsdager  kl. 11-13

Utleige av Kyrkjebakken: tlf 52 82 07 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
 Menighetsbladets redaktør og  fotograf:

Tore J. Mydland, tlf 52 82 86 12

Til sommeren blir det ett år siden vi reiste fra
Skudeneshavn for å arbeide i Beiarn kommune i
Nordland. Lite visste vi om denne kommunen med
det rare navnet. Leksikon kunne fortelle at den var
1200 kvadratkm. og huset 1200 innbyggere. Kar-
møy er til sammenligning 200 kvadratkm. og har
40.000 innbyggere. På forhånd hadde vi fryktet at
været skulle være tøffere enn det vi til nå har
erfart. Vi har hatt passelige mengder snø, små
perioder med 30 minus, og mørketiden var ikke så
mørk og lang som forventet. Nordlys og gnistrende
vintervær har vi også fått oppleve, til glede for
store og små.
 Folk har tatt godt i mot oss og vi har fått mange
venner. Barna trives godt i barnehage og på bygge-
feltet er det mange lekekamerater. Oss voksne er

ofte på kveldsbesøk hos hverandre med elektronisk
Babysitter. I tillegg til hyggelige folk har Beiarn
mye vakker natur. Fjell og fjord, ville bær, elg,
ryper, gaupe, jerv, ørn, bønder med sauer og geiter,
en kirke, et kapell og utrolig mange vakre daler.
I løpet av tiden vi har bodd her har Gregor og
Margit begynt i Beiarn Barnegospel som teller 30
sangglade unger. Torgeir har rukket å bli leder av
idrettslaget, og ellers starter vi i disse dager et
Ten-sing kor for ungdommene. Her er gudstjeneste
så og si hver søndag, og søndagsskole har vi når
det ikke er familiegudstjeneste. Vi trives godt, nyter
våren og friheten, og ser frem til besøk av venner i
juni og egen ferie i Skudeneshavn i månedskiftet
juni/juli.
Hei så lenge, hilsen Margit

Hilsen fra Beiarn og familien Vea

Margit og Torgeir Vea med sønnene Leon, Emanuel og Gregor
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Vi leser i Bibelen

15.04.20.04.
Mandag Hebr 10,11-18
Tirsdag Mal 3,13-18
Onsdag 1 Kor 12,18-27
Torsdag Joh 10,11-16
Fredag Jer 23,1-4
L¿rdag Esek 34,6-23

22.04.-27.04.
Mandag: 1 Mos 28,10-22
Tirsdag: Salme 42,1-6
Onsdag: 1 Tim 3,14-16
Torsdag: Salme 84,1-13
Fredag: Hebr 10,19-25
L¿rdag: 2 Kor 5,1-9

29.04.-04.05.
Mandag: Joh 16,12-15
Tirsdag: 1 Kr¿n, 16,23-36
Onsdag: Rom 12,9-21
Torsdag: Gal 5,16-26
Fredag: Joh 16,25-33
L¿rdag: 1 Pet 1,3-9

06.05.-11.05.
Mandag: Jer 29,11-14
Tirsdag : 1 Pet 5,1-7
Onsdag: Jes 48,12-19
Torsdag: Apg 1,1-11
Fredag: Joh 16,5-11
L¿rdag: Joh 16,16-24

13.05.-18.05.
Mandag: Matt 3,1-10
Tirsdag: Rom 15,1-7
Onsdag: Jes 1,16-20
Torsdag: Fil 1,3-11
Fredag: Jer 22,29
L¿rdag: Rom 6,1-11

20.05.-25.05.
Mandag: Joh 6,44-47
Tirsdag: Gal 3,1-7
Onsdag: Apg 10,34-48
Torsdag: Joh 14,22-26
Fredag: p 22,17-19
L¿rdag: 1 Kor 2,1-5

27.05.-01.06.
Mandag: Apg 4,13-22
Tirsdag: Jes 43,8-13
Onsdag: Rom 10,10-17
Torsdag: Rom 10,18-21
Fredag: Luk 1,39-45
L¿rdag: 1 Joh 5,5-12

03.06.-08.06.
Mandag: Apg 4,1-12
Tirsdag: 1 Tim 6,11-16
Onsdag: Salme 24,1-6
Torsdag: Salme 49
Fredag: 1 Kong 3,10-15
L¿rdag: 2 Kor 8,1-15

Storhet i tilværelsen!
Noen dager er grå. Når jeg skriver dette er dagen grå. Påsken er over.
Jeg er sliten. Ute er det kald vind og regn. Og Gud, hvor er han? Oppe i
himmelen og koser seg med sine engler i evig lys og kjærlighet.
Dagen i dag er grå, og jeg føler meg liten og alene i verden.
Sånn har vi det, alle sammen til tider. Noen dager er lyse og noen er
mørke. Og vi kan tenke, hvor langt ned går det an å komme?
Påsken er altså over på kalenderen, men påskens budskap lever videre.
Et budskap som handler om at selveste Gud i himmelen, faktisk
gjennomlevde en uke som får mine bekymringer til å blekne. En uke
som strekker seg fra søndag til søndag, fra jubel til gråt og fra gråt til
jubel.
Palmesøndag med sin overfladiske feststemning, der Mesteren blir
hyllet som en Liksom-konge.
Skjærtorsdag med sin stille nærhet hvor Gud og mennesket er samlet
rundt måltidet og bønn i Getsemane.
Langfredag med sin brutale råskap, ensomhet, lidelse og død, hvor
Sønnen blir slaktet.
Lørdag med sin engstelige tomhet, hvor Kongen ligger drept og forlatt i
en grav, mens disiplene er på flukt. Søndag, påskemorgen, med sin
seierrike oppstandelse, lysende engler, ekte lykke og livsglede, håp og
fremtid.
Liksom-kongen fra Palmesøndag, viste seg å være den usynlige og
udødelige kjærlighetens konge, Jesus.
Greit! Utenfor vinduet mitt blåser det ennå, og regnet plasker fortsatt
ned.
Jeg føler meg fortsatt liten og alene i verden.
Men når jeg tenker etter, så vet jeg jo at det som skjedde i påsken har
med meg å gjøre.
En redningsaksjon uten sidestykke i menneskets historie. En ofret seg,
for å gi liv til alle.
En redningsaksjon som har gitt meg et nytt liv. Et liv som startet da jeg
ble døpt.  Et liv på Guds fang. Et liv sammen med mine usynlige brødre
og søstre over hele jorden. Et liv i evigvarende kjærlighet.
Det regner fortsatt, men jeg kan rette meg opp i ryggen. Trekke luft i
lungene. Føle på storheten i tilværelsen. Gud. Evighet. Meg. Deg.
Påsken er over, men budskapet lever videre. Jesus forsvant ikke. Han
stakk ikke av.
Det kan jeg skrive under på, for han er sammen med meg her, nå.
I mine mørke regnfulle dager, som i lyse dager, han er her.
Når jeg ikke orker å bry meg, bryr Han seg.
Og se, jeg blir løftet opp. Det er storhet i tilværelsen!

For jeg er viss på at verken død eller liv,
verken engler eller krefter,
verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt,
verken det som er i det høye eller i det dype,
eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjær-
lighet i Kristus Jesus, vår Herre.
(Romerbrevet, kapittel 8:38-39)

Hilsen Torgeir Vea
Sokneprest i Beiarn kommune
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”Veloma mandra-pihaona”

Veloma mandra-pihaona sier gasserne når de skal
ta farvel. Ordrett står det: ”Farvel, til vi møtes
igjen.”  Det siste må alltid være med, ønsket om å
treffes igjen!

Solfrid og jeg drar til Madagaskar til sommeren.
Vi skal ut i et engasjement for Det Norske Mi-
sjonsselskap og må derfor avslutte her i Skudenes.
Min siste gudstjeneste i Falnes blir 17. mai, og
første
pinsedag i
Ferkingstad
kirke.

Det har
vært fint
på mange
vis å
være
prest i
Skudenes
preste-
gjeld:
Prestegår-
den er et
godt sted
å bo på.
To menigheter som
har tatt godt imot oss. Og kontakten med folket
som har vært givende og god. Vi ser tilbake på
disse snart syv årene med takknemlighet.

Som prest i et så stort område som Skudenes
prestegjeld er, fra Blixhavn til Stava, så er det
umulig å ikke sitte med følelsen av at en også har
kommet til kort. Mange er du blitt kjent med
underveis, men like mange fikk du bare så vidt
hilst på, og enda flere fikk du ikke kontakt med.
Mange ansikter husker du, langt færre navn.

Når en prest skal forlate et prestegjeld, vil samvit-
tigheten stille sine spørsmål. Den er vel både god
og dårlig. Den dårlige samvittigheten kommer
mest av det en ikke rakk over. Jeg tenker ikke
minst på husbesøkene som kunne og burde ha

vært flere. Der sitter mange mennesker som
trenger besøk, både på det menneskelige plan, og
for å kunne samtale om tro og tvil og det evige
livet.
Jeg har god samvittighet for det jeg har forkynt. Jeg
forlater disse steder og vet at jeg har holdt frem
livets ord. Det viktigste for en prest er å peke på
Jesus, og på en slik måte at tilhørerene ser at Jesus
kommer dem i møte. Så må den enkelte ta sine
egne valg. Det har jeg også oppfordret til, for der
er mye menneskefrykt ute og går. Hva vil naboene

si om jeg begynner å gå i kirken? Og ikke minst:
Hva vil de si om jeg skulle gå til nattverd?  Til det
vil jeg bare svare:  Du må veie disse ting opp mot
hverandre og spørre: hva er viktigst? en god
samvittighet for Gud?  eller hva mennesker eventu-
elt vil si?

Så ønsker vi Guds velsignelse over Falnes og
Ferkingstad menigheter og  hilser med et gammelt
Pauli ord: ”Stå faste og urokkelige, og gjør stadig
framgang i Herrens gjerning. Dere vet jo at deres
arbeid i Herren ikke er forgjeves.” Nei, det er ikke
forgjeves, for det har alle Guds løfter ved seg fra
ham som sa: ”Jeg er med dere alle dager...”

hilsen
Solfrid og Malvin Tomren

Solfrid og Malvin Tomren Foto: T. J.Mydland
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Barnas misjonsdag - 26.mai, kl.15.00 på

Fredtun!

I mange år har vi feiret familiegudstjenester i
slutten av mai/begynnelsen av juni både i
Ferkingstad og Falnes kirke der vi har satt
menighetenes misjonsvirksomhet i sentrum.  I
Ferkingstad har det ofte vært kirkekaffi med
diverse aktiviteter etterpå, i Falnes har vi av og til
fortsatt feiringen på Fredtun med mat, leker, m.m.
og det var veldig populært, særlig i fint vær.
Som mange sikkert har hørt, har de to menighetene
i vårt prestegjeld i fior gått sammen om noen felles
misjonsprosjekter, bl.a. skal vi lønne fire
evangelister på Madagaskar.  Siden vi arbeider for
det samme prosjektet ville det også vært naturlig å
ha en felles «Barnas misjonsdag» der vi kan samle
alle krefter i vårt prestegjeld!  De to misjons-
utvalgene som har stått for planleggingen av
arrangementet har i et fellesmøte bestemt at den
legges på siste søndag i mai (såfremt det ikke blir
kollisjon med for eksempel pinsen).  Hele
arrangementet skal foregå på Fredtun.  Vi satser på
fint vær og begynner med en utegudstjeneste
kl.15.00. Da blir det kort vei til kaffi, kaker og
lekene etterpå!
I år blir «Barnas misjonsdag» da den 26.mai.
Barnekorene våre, Semeja, Seier og Jubel, skal gå
sammen og fremføre, et bibelspill av Eyvind Skeie
og Egil Hovland som handler om misjon.  Også
jentekoret fra Åkra kirke blir med.  Det skulle
passe bra, siden Trond og Helen Lilleheim som er
våre kontakter for misjonsprosjekter på
Madagaskar har hjemmeadresse på Åkra.
Da er det bare å håpe at sola viser seg og mange
møter opp for å være sammen en søndags-
ettermiddag på Fredtun!

Vigsling av kantor og diakon

Søndag, 16.juni kommer biskopen vår, Ernst
Baasland, for å vigsle kantor Julia Harbrecht og
diakon Mayumi Igarashi.  Den vanlige
gudstjenesten kl. 11.00 går da ut og det blir
vigslingsgudstjeneste istedenfor på kvelden.
Klokkeslettet var ikke helt bestemt ennå, antagelig
blir det kl. 19.00, men følg med i kunngjøringene!

Vigsling av kantorer er en relativ ny ordning.  Den
ble innført i Den norske Kirke for noen år siden og
er frivillig for kantorer som allerede har en fast
stilling.  Men for de som studerer nå skal det bli
en fast ordning når de begynner å jobbe.  Her i
Rogaland begynte man å bruke ordningen i fjor vår
med en stor fellesvigsling i Stavanger domkirke.
Julia hadde først tenkt å delta på den men bestemte
seg “a heller vente til det var en muligheten for
vigsling her i prestegjeldet.  Og nå har vi den
muligheten siden også Mayumi, som jo kom til oss
som nyutdannet diakon, skal vigsles etter at
prøvetiden hennes på et halvt år er over.
Vi håper at mange fra både Ferkingstad og Falnes
vil delta på denne gudstjenesten.  Her skal
menighetene ta sine medarbeidere inn i forbønn.
Et felleskor med sangere fra begge soknene skal
synge i gudstjenesten.  Er du interessert i å være
med kan du ta kontakt med Julia.  Etter
vigslingsgudstjenesten blir det kirkekaffe på
Skudenes bedehus der alle er hjertelig velkommen.

Kan du tenke deg å hjelpe menighet/
soknerådsmedlemmene å være kirkevert.  En
grei, men viktig oppgave.  det blir kanskje 1, 2
eller 3 gudstjenester i året en må stille opp 20
minutter før en ellers ville gått i  kirken.
Foruten å dele ut sangbøker/hefter så er en med
på å telle opp offeret etter gudstjenesten.  I dag
er det rådsmedlemmene som tar seg av denne
oppgaven, men siden det å sitte i menighetsråd/
sokneråd også medfører andre plikter og
oppgaver, så er dette en oppgave som hele
menigheten kan være med å dele på.  Jeg håper
du tar utfordringen og ringer til undertegnede
eller leder av rådet: Olav M. Wikre, Bert
Ådland Dag Inge Aarhus (adm. leder)

Vi vil lytte til deg!
Livet går opp og ned - det vet vi.  Men visste du
også at det å dele ting med noen faktisk hjelper
når alt er langt fra å være på topp?  Og visste du
at du allerede har noen medmennesker som vil
lytte til deg?  Vi i Skudenes prestegjeld har tilbud
om samtale - da er det oftest presten eller
diakonen som tar seg av den. Vi kan komme på
besøk, eller du kan komme til oss på kontoret.
Ring 52 82 88 64. (Vi har taushetsplikt)
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Falnes menighetsråd har i 2001 hatt 11 møter og
behandlet 79 saker.
2001 har vært et begivenhetsrikt år for Skudenes
Prestegjeld og Falnes
menighet.  24.-29.
april var det
bispevisitas.  Her er
et lite utdrag av
rapporten biskop
Baasland skrev: For
det første var han
svært godt fornøyd
med
visitasprogrammet
som inneholdt alt fra
bedriftsbesøk til
besøk i barnehage og
festgudstjeneste.  Litt
av det biskopen
påpekte var bruken av
menighetshuset ved
kirken.  Kan det
rustes opp slik at det
kan brukes mer?  Fredtun blir også trukket fram
som et unikt område som menigheten må ta vare på
og finne driftsmåter som kan sikre områdets
eksistens også i fremtiden.  Når det gjelder det
utadrettede arbeidet mener biskopen at en i større
grad må involvere lekfolk/frivillige i
gjennomføring av gudstjenester, og en bør vurdere
mer samarbeid mellom Falnes og Ferkingstad,
f.eks. ved flere felles utvalg.  "Alpha-kurs" bør
fortsette, flere uformelle samlinger etter
gudstjenestene og utarbeide konkrete planer for
dåpsopplæring og kirke/skole-samarbeid.
I 2001 ble Falnes kirke 150 år.  Dette jublieet ble
markert med både festgudstjeneste og

friluftsgudstjeneste på den gamle kirketomta på
Alvaberg.  Det ble også skrevet bok der redaktør
og medforfatter var Grethe Lunde Øvrebø. Boka,
"Falnes kirke 150 år - kirke og menighet" er blitt
veldig godt mottatt.

Det har vært tre friluftsgudstjenester:
familiegudstjeneste på Røyningsbu, på Torget
under Skudefestivalen og jubileumsgudstjenesten
på Alvaberg.

Et gudstjenesteutvalg har utarbeidet og
gjennomført en høring om gudstjenesten.  En kunne
ha ønsket flere tilbakemeldinger på undersøkelsen
for å få en større bredde på synspunktene.
Utvalget arbeider nå med planer for hvordan flere

leke kan involveres i gudstjenesten.
Diakon Olivia Gilje sluttet i sin stilling 31.

august.  Mayumi Igarashi begynte som diakon 22.
okt.  Stillingen er kombinert med klokkerstilling i
Falnes.  Diakonjobben innebærer blant annet
besøkstjeneste, inkludert besøk på Skudemes bu-
og behandlingsheim.  Diakonen har vært med i
ansvarsgruppen for trilletreffene som er på Røde
Kors-huset i Skudeneshavn. Diakoniutvalget, i
samarbeid med diakoniutvalget i Ferkingstad
arrangerte tur til Bømlo i august.  Vel 35 deltakere
var med på turen.

Fasteaksjonen ble også i år gjennomført med
god hjelp fra årets konfirmanter og frivillige
voksne.  Det er et ønske at flere voksne kan delta

Årsmeldingene
Her presenteres utdrag av

årsmeldingene for begge menighetene.

Det er mye som er felles: bispevisitas og

menighetstur, misjonsprosjekt  og

arbeidet på Skudenes bu- og

behandlingsheim for å nevne to ting.

Derfor: les begge.

De som holder liv i oss Foto: T. J. Mydland
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Ferkingstad  Sokneråd har hatt 11 møter i 2001
og behandla 61 saker.Karmøy kirkelige fellesråd
gjekk i år 2001 inn for at det skulle iverksetjast
reparasjonsarbeid av orgelet i kyrkja.  Dette vart
sett igang og avslutta i 2001, så nå er orgelet i god
stand.   Det er sett av midlar til utviding av
parkeringsplassen slik at arbeidet kan iverksetjast
så snart som råd.

slik at innsamlingen kan bli effektiv og vellykket.
Resultatet for 2001 var kr. 40.036.

Fredtun ble godt besøkt også 2001, i alt i
overkant av 4000 personer.  Arbeidet med å
gjenreise naustet som ble ødelagt av en storm i
2000, har startet.

Misjonsutvalget har konsentrert sin innsats
om to oppgaver: Barnas misjonsdag og
høsttakkefesten.  I Mali støtter vi et pionerprosjekt
med å få Bibelen oversatt til stammespråket
kasonké.  I dette arbeidet inngår også et
omfattende lese- og skriveprogram.  Det andre
prosjektet i Mali er evangelisering blant
fulanerene.  På Madagaskar støtter vi to
prosjekter: Det ene er hjelp til fattige barn på
Antsirabé, og det andre er å lønne 4 evangelister i
Tulearsynoden.

Undervisningsarbeidet har fått en god
struktur, fra dåpssamtale til samarbeid med skolen.

Ungdomskaféen er bestemt flyttet til
bedehuset i 2002.  Den har ikke vært i drift høsten
2001 etterat besøket gikk mye ned i løpet av våren
2001.  En har brukt høsten til ledertrening med
tanke på fornyet arbeid.

Barnekorene Semeja og Glede er med på
familiegudstjenestene.  Høstens storsatsing var
Andreasmessen den 14. november.  Det har også
vært vellykket med prosjektkor.  Høsten 2001 ble
det øvd inn en julekantate som ble framført 9.
desember.  Prosjektbasert korarbeid viser seg å
være en god vei å gå for å fremme det
kirkemusikalske arbeidet.  Ellers har det vært
holdt 8 konserter i Falnes kirke, i tillegg til at Aks
og Skudenes Blandakor har deltatt i gudstjenester.

Til slutt skal det rettes en stor takk til alle de
frivillige og trofaste medarbeiderne som med sin
innsats bidrar til å opprettholde et rikt og variert
tilbud til alle som hører til i Falnes menighet.

Kyrkjebakken er ein viktig pilar i kyrkjelyds-
arbeidet.  Her foregår mykje viktig friviljug arbeid
som soknerådet ynskjer å takke for.  Takk vere
Kyrkjeforeininga blei det før jul sett inn ny
oppvaskmaskin på Kyrkjebakken.
24.-29. april vitja biskop Baasland Skudenes
Prestegjeld med mellom anna vitjing i såvel
barnehagane som Kyrkjebakken.  Særs imponert
blei biskopen av Kyrkjebakken som han meiner
var ei rett og viktig satsing av soknerådet for 10 år
sidan.  Han rosa det friviljuge arbeidet som i dag
er på huset.
I vårsemesteret hadde ein siste del av Alpha-
kurset.  Dette var eit samarbeid mellom kyrkja og
dei tre bedehusa - Sandhåland, Berøa og Betania.
Rundt 80 personar fulgte kurset, og soknepresten
stod for undervisninga.
Det tidligere kirkekoret fungerer nå som
forsangergruppe i noen av gudstjenestene.  Det
hjelper godt på salmesangen  å ha noen stødige
sangere på galleriet, særlig når nye salmer skal
brukes. Både barnekoret Seier og Ungdoms-
musikken har deltatt ved enkelte familie- og
konfirmantgudstjenester.  I tillegg til den
tradisjonsrike julekonserten hadde Sondre
Bratland og Sigbjørn Apeland konsert i
Ferkingstad i forbindelse med Norsk Orgel-
festival.
Kateketen er undervisningsansvarleg i
kyrkjelyden.  Han har eit hovudansvar knytt til
dåpsopplæringsplanen og gjennomføring av den
lokale konfirmantopplæringsplanen, og han har
kontakt med og vitjar skule og barnehage.
Diakoniutvalet har eit særs ansvar når det gjeld
besøkstenesta.  Dei har og ansvar for
påskefrukosten, føremiddagstreffa og å sende
julehelsingar.  Det er og med i planlegginga av
kyrkjelydsturen.  Mannsforeininga for Falnes og
Ferkingstad har hatt 16 samlingar, av dei har 3
møter vore på Kyrkjebakken, dei andre har vore
på Fredtun.
Fasteaksjonen blei betre enn året før.  Det kom i
alt inn 19.567 kr.  Konfirmantar og andre firviljuge
var til særs god hjelp. Soknerådet vil og takke for
eit godt samarbeid med bedehusa i bygdene,
søndagsskulearbeid, yngres, kor, møter og anna.
Dette er viktig for det åndelege liv i bygda.
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Møteplan for Falnes menighetsråd, våren 2002.
2. mai,  6.juni og 8. aug. Ferkingstad skoneråd
har denne møteplanen:  9. mai, 13. juni og
5. sept.
Møtene er åpne for publikum.  Ferkingstad har
sine møter på Kyrkjebakken, mens Falnes har
sine møter på menighetskontoret.  Normalt
begynner møtene kl. 19.  Saker som ønskes tatt
opp på møtene må framsettes i god tid før
møtene.  Normalt settes  saklisten to uker før
møtene.Referat og sakliste kan fåes ved
henvendelse menighetskontoret.
Dag Inge Aarhus (daglig leder)

Tåkelurkonsert under

Skudefestivalen
I ganske lang tid har det blitt jobbet med å få til
fremførelsen av et bestillingsverk for en
kirkekonsert under Skudefestivalen.  I høst fikk vi
støtte fra Norsk Kulturråd for komponisthonoraret
og nå ser det ut til at vi skal klare det til årets
festival i begynnelsen av juli.

Kantoren har lenge drømt om å få skrevet et
musikkstykke som tar i bruk tåkeluren fra den
gamle tåkelurfabrikken på Skudenes.  Tåkelurene
fungerer faktisk som et lite orgel med bare en pipe
eller også som et trekkspill.  Hun spurte
komponisten Nils Henrik Asheim - kjent for både
fanfaren til Lillehammer-OL og musikk til
kronprinsbryllupet i fjor - og han ble interessert.
Planen er å lage musikk til en lokal
sjøfartshistorie, nemlig seilskuten Elisas
dramatiske forlis -ved irskekysten julaften 1895,
med bruk av kor, solister, instrumenter som orgel,

akkordeon og fløyte og tåkeluren.  Også barnekoret
skal delta og fremføre et lite skuespill om Elisas
historie som ble laget på barneskolen i anledning
100-års-minnet for forliset.  Skudenes Blandakor
skal være med, men det er også anledning for
voksne og barn å være med i koret ved dette
ganske spesielle prosjektet.

Bilete frå den vellukka Bjerkrheim-konserten i Ferkingstad kyrkje Foto: T.J. Mydland
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Da jeg skulle ta noen dager avspasering i påske-
uken kjente jeg Gud jobbet med tankene mine.
Noen trengte å fjernes, andre styrkes !  Det skjer
mye i det kristne ungdomsarbeidet.  Vi har hatt
mange spennende turer og mange flotte opplevel-
ser.  Her møtes vi til utfordringer både fysisk og
åndelig.  Store forskjelligheter er med på å sette
kreativiteten, tålmodet og matlysten på prøve.
Helga 8.-10. mars reiste vi 30 stykker fra
Ferkingstad kyrkjelyd til Sauda.  Vi hadde Birke-
land skule som base og Svandalen som mål.  Dag
Inge Aarhus og undertegnede var de ”voksne”
lederne.  Deltakerne var stort sett konfirmanter fra
i år, i fjor og før det…
Helga 15.-17. mars reiste vi 44 stykker – nesten
bare ”Skuddnesbu”.  Denne gangen til Austarheim
skule og Svandalen (Sauda).  Her var vi ledere og
deltakere fra alle menighetene i Havn.

For meg som har vært med på begge turene, og
som kjenner at det er et privilegium å få være

med, kommer det inn mange takketanker.  Noen
tanker priser Gud for vær og føreforhold, dyktige
medarbeidere og ikke minst for de flotte mennes-
kene.  Noe av tema på helgene var Jesu legeme.
Da er det spennende at vi er mange og forskjellige.
Noen til ethvert gjøremål...   Håpet vårt er å se
alle som var med på turen i ungdomsarbeidet
ellers, for så å vokse inn i menighetenes felles-
skap.  Vi opplever kanskje at noe av det vi gjør
faller på steingrunn.  At pøbelstrekene tar opp-
merksomheten fra det vi hadde tenkt eller forven-
tet.  Da er det viktigste å se på Jesus som tok seg
tid, lyttet, gikk sammen med, irettesatte og veile-
det.  Hvordan han gjorde det og hvordan han vil ha
det står det om i Bibelen.  Det er vårt kall, å se på
Jesus !  Da blir pøbelen til misjon, da blir pengene
en bagatell, da blir livet rikt og nyttig.

Til slutt:  Takk til deg som husket oss i bønn,

mens vi var der !

Kateket Einar

Skihelga – pøbelsamling eller misjonsmark…

Uten mat og drikke..... Foto: E. Andreassen
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Velkommen til bedehuset

Skudenes bedehus
April:
14. Normisjon, søndagsalpha
21. NLM
25. Menighetsrådet,
konfirmantfest
26. Unge voksne
28. NMS
Mai:
05. Søndagstreff
12. Samemisjon
17.-maifest kl 18.00
19. ABR -Blå Kors
20. Indre sjømannsmisjon
26. Barnas misjonsdag på
Fredtun
31. Unge voksne
Juni:
02. Israelsmisjon
09. NMS

Betania:
April
21. NMS
Søndagsskole annenhver søndag kl 11.
Barnekoret Seier øver annenhver mandag.
Yngres har møte annenhver fredag kl 1830
Ungdomsmusikken øver hver fredag kl 20
Ungdomsmøter/samlinger hver lørdag
Ungdomstrimmen hver tirsdag kl 19

Fredheim:
April:
14. Normisjon
21. Allidrettsgruppa NLM,
familiemøte
28. Blå Kors
Mai:
20. Misjonssambandet
26. Normisjon
Juni:
02. Misjonssambandet
09. Normisjon
Samtale og bønnemøte annan
kvar torsdag hvis det ikkje er
anna møte

Sandhåland:
April:
21. Søndagsskole kl 11
21. Gideon kl 19.30
28. Røyningsbu (Vårspretten)
Mai:
02. Barneforening kl 16.30
12. Fellesmøte med Betania på Betania kl
19.30
17. Fest på Betania kl 18.00
26. Barnas misjonsdag på Fredtun kl 15.00
Juni:
02. Søndagsskoletur til sjøen kl 11.00
02. Normisjon kl 19.30
06. Barneforening kl 16.30
Møtene starter kl 1930 hvis ikke andre tider er
oppgitt.
Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for
nærmere informasjon.

Vik:
Søndagsskole er 2.hver søndag kl
11 når det ikke er gudstjeneste.
Alle møtene starter kl 1930.
Søndagsskole annen hver søndag
og barneklubb annen hver mandag
kl. 17-19.

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

Ny prest i august
Slik det nå ser ut så kan vi kanskje ha ny sokneprest
på plass innen august.  Dette avhenger litt av
hvilken oppsigelsestid den som blir tilsatt har.
Menighets-/sokneråd har avgitt sin innstilling og
sendt den til prosten i Karmsund for uttale.
Stavanger bispedømmeråd håper å kunne foreta
tilsetting i møte 5. mai.  Søkerlisten er vel kjent for

de fleste, men vi gjentar den likevel:  Terje
Nag (prostiprest i Sunnhordland), Vegar Emil
Hansen (soknepr. Sandvær), Rolf Ertkjern
(kapellan Eidsberg), Trond Wathne (spr.
Skjold), Lars-Tore Anda (kapellan Hå), Thor
André Lindstad (kapellan Høland) og
ekteparet Martin Ivar Arnesen (misjonær og
fung. regionleder NMS) og Sigrun Hagen

Arnesen (misjonær, diakoniarbeider Vardenes)
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Kirkelige handlinger
Falnes:
Døpte:
27.01. Ronja Nornes Hansen
27.01. Andreas Høines
27.01. Henrik Lindanger
27.01. Johannes Johannessen Stol
24.02. Synnøve Melhus
24.02. Kine Beate Jespersen Rosså
24.02. Kenneth Bjørnstad
10.03. Elida Vikra
31.03. Ronja Storlien Misje
31.03. Mathias Mjåseth
31.03. Maria Eike
31.03. Haakon Endresen
31.03. Amalie Folkestad Sarkkinen
07.04. Sverre Bång Vikra
07.04. Skage Henningsen Røyland
07.04. Hannah Sirnes
07.04. Lisa Sirnes
07.04. Amalie Thorsen
07.04. Julie Mortensen Hansen

Vigde
02.02.  Gunnhild Fjelltun

Roy Henning Langåker

Ferkingstad:
Døpte:
03.02. Henrik Vikanes Opheim
20.01. Lyder André Larsen
17.03. Irgen Elias Stol Walland (i Åkra kirke)

Vigde:
02.02. Anita Johanne Jørgensen

Arve Kvilhaug

Døde:
20.11.01. Martha Helene Stol (1915)
01.02. Olav Haga (1944)

Døde:
23.01. Bjarne Sigurd Vikre (1930)
25.01. Simon Kurt Vikre (1937)
15.02. Johan Stensland (1927)
22.02. Ruth Andreassen (1924)
01.03. Ellen Johanne Siomonsen (1933)
08.04. Ragnhild Simonsen (1917)
08.03. Ole Reiersen (1915)
15.03. Mandius Ingvald Pedersen (1920)

Takk for gaven og takk til dere som

stilte opp tirsdag 19. mars.

Vi hadde årets konfirmantaksjon (Fasteaksjon)
tirsdag 19. mars både i Falnes og Ferkingstad.
De fleste konfirmantene var flinke til å møte opp
for å gå og samle inn penger.  Det kom inn kr
33.632.- i Falnes og kr 19.746.- i Ferkingstad.
Disse gavene går direkte til Kirkens Nødhjelp
(KN), og nærmere bestemt skal pengene brukes
til å bygge brønner for lokalbefolkningen i Øst-
Afrika.  Takk til dere som tok imot konfirmantene
og gav støtte til KN sitt arbeid!  Takk også til
dere voksne som kjørte konfirmantene eller gikk
selv med bøsser! Der hadde vært umulig å
gjenomføre aksjonen uten deres innsats.

Mayumi

SMÅNYTTSMÅNYTTSMÅNYTTSMÅNYTT
Kirketjener i Ferkingstad.

Jane S. Johansen, som siden i høst har vært
kirketjener i Ferkingstad, er nå fast ansatt i samme
stilling.  Jane overtar stillingen etter Ingunn N.
Damsås som de siste månedene har hatt permisjon.
Ferkingstad sokneråd er glade for at Jane ønsket å
fortsette som kirketjener også når det ble i fast
stilling.  Soknerådet takker også Ingunn for den
jobben hun har gjort og ønsker henne lykke til i ny
jobb.
Husk Barnas Misjonsdag!

Sett allerede av dagen 26. mai kl 15.  Da er det
klart for Barnas Misjonsdag på Fredtun for både
Falnes og Ferkingstad.  Foruten kateket Einar
Andreassen skal barnekorene Semeja, Jubel og
Glede og Åkra kirkes jentekor delta med et felles
korprosjekt. Det blir leker for barna, boller, kaker,
is og brus.
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Kirkens SOS

815 33 300

24.04. onsd. e. 3. s. e. påske

Samtalegudstjeneste

28.04. 4. søndag e. påske

Friluftsgudstjeneste Røyningsbu

05.05. 5. søndag e. påske

kl 10.30 og kl 12.00

2 Sam 22,1-7; 2 Kor 12,7-10
Pr.: Luk 4,31-37
09.05. Kristi himmelfartsdag

Salme 110,1-4; Ef 1,17-23
Pr.: Apg 1,1-11
17. 05. Grunnlovsdag

Pr.: Joh 12,34-36
19.05. Pinsedag

Joel 3,1-2; Ef 2,17-22
Pr.: Joh 14,15-21
26.05. Treenighetssøndag

(på Fredtun kl 15)

Jes 6,1-8; Tit 3,4-7
Pr.: Matt 28,16-20
09.06. 3. søndag e. pinse

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:

24. april: Psykolog Jon Ferkngstad kåserer: "Hverdagspsykologi"
Andakt ved Finnleiv Haga

08. mai: Informasjonssjef Peder Eliassen kåserer: "Fra krig til fred"
Andakt ved Malvin Tomren

22. mai: Rektor Per Tjøstheim kåserer: "Dikteren Åsmund Olafson Vinje"
Andakt ved Tjøstheim

Kyrkjebakken:

Formiddagstreff siste tirsdag i måneden:  30. april og 28. mai
Treffene starter kl. 1100

21.04. 3: søndag e. påske

Salme 126; 2 Kor 4,14-18
Pr.: Joh 14,1-11
25.04. torsdag e. 3. sønd. e. p.

Samtalegudstjeneste kl. 18.00

28.04. 4. søndag e. påske

Friluftsgudstjeneste Røyningsbu

12.05. 6. søndag etter påske

kl. 10.30 og kl 12.30

Sak 14,7-9; Joh 17,9-17
Pr.: Ef 4,1-6
17.05. Grunnlovsdag

Pr.: Joh 12,34-36
19.05. Pinsedag

Joel 3,1-2; Ef 2,17-22
Pr.: Joh 14,15-21
26.05. Treenighetssøndag

(på Fredtun kl 15)

Jes 6,1-8; Tit 3,4-7
Pr.: Matt 28,16-20
02.06. 2. søndag e. pinse

Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12
Pr.: Luk 12,13-21

Familietreff i Kyrkjebakken:

Samlingene er fra kl 10-12.

Ta med nistepakke, kaffe og

saft serveres. (Kr 10 pr

voksen)

Sport og Bibel i Skudehallen

hver fredag kl 20

Bedehuset:

Ton Angelon, torsd. 1930-21

Fredagskafé fra kl 19.

IUF hver lørdag kl 20

Frelsesarméen:

Dansegruppe sønd. kl 15

Bibelgruppe torsd. kl 19

 5 Mos 7,6-8; 1 Kor 1,26-31
 Pr.: Luk 19,1-10


