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Haldis og Johan Lunde hedret
Under årsfesten for

Falnes fikk Haldis og
Johan Lunde velfortjent
heder for deres innsats

i oppbygging og drift av
Fredtun.  Darlene Man-
nes er kunstneren som
har laget bilde med

kjente motiver som vi
kan knytte til Lunde
eller Fredtun.

Foto: TJM

 Ellers i bladet kan du blant annet lese en hilsen fra Dubai, et resymé av
årsmeldingene, andakten av sjømannsprest Per Erik Stave Olsen og et
lokalt orgeltalent Marcus André Berg.
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Velkommen til ny daglig leder

Øyvind het han og gråt da han ble
født, ifølge Bjørnsons fortelling.
Vår nye daglige leder på
menighetskontoret - Øyvind
Larsen - er ingen østlandsk
bondegtt, men en trivelig og blid
harstadgutt. Han er gift med
Ragnhild, en av døtrene til Inga

og Rolf Høines, og sammen har
de  to gutter, 17 og 19 år gamle.

Etter 15 år nordpå, forteller
Øyvind, flyttet de sørover i 1999
til Sauda hvor han var kirkeverge
og daglig leder.  Ragnhild er til
daglig hjelpepleier på
Skudeneshavn bu- og

behandlingsheim.
I jobben som daglig leder er

det alltid nok å gjøre, og noe av
det første han må ha på plass nå
er en rekke administrative ting i
henhold til nye regler.

Vi ønsker Øyvind og
familien velkommen.

Tekst og foto: TJM

Redaksjonen i Tårnklang

Vi som arbeider i redaksjonen
ønsker å speile det som skjer i menighe-
tene.  Vi har dessverre ikke anledning til å
drive så mye oppsøkende virksomhet,
derfor er vi avhengige av at det kommer
inn tips eller artikler til oss.  Det meste i
dag skjer elektronisk, så har du noe du vil
ha i Tårnklang, så kan du sende det til
følgende e-post adresse:

gei-dal2@online.no

Kristen bjørn
En mann gikk tur i skogen da han plutselig
møtte en bjørn. Mannen la på sprang, med
bjørnen etter seg. Da bjørnen var kommet tett
inn på ham, ba mannen en bønn: Kjære Gud,
kan du ikke omvende denne bjørnen slik at den
blir kristen?
I samme øyeblikk ble mannen slått til bakken av
et slag fra bjørnelabben. Så hørte han bjørnen
synge:
O, du, som metter liten fugl…
Historien er hentet fra www.fikenbladet/kirkes-
mil
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Vi leser i Bibelen

Uke 15  4. - 10. apr
Mandag: Luk 19, 41-44
Tirsdag: Matt 21, 12-17
Onsdag: Matt 26, 1-5
Torsdag: Jes 53, 1-5
Fredag: Joh 18, 1 - 19, 30
L¿rdag: Mark 15, 42 - 16, 1
Uke 16  11. - 17. apr
Mandag: Joh 20, 11-18
Tirsdag: 1 Kor 15, 1-8
Onsdag: Jes 25, 8-9
Torsdag: Apg 10, 34-43
Fredag: p 1, 9-20
L¿rdag: 2 Kor 4, 13-15
Uke 17  18. - 24. apr
Mandag: Joh 20, 19-25
Tirsdag: Joh 20, 26-29
Onsdag: 2 Tim 1, 7-10
Torsdag: 1 Kor 15, 51-58
Fredag: Rom 8, 37-39
L¿rdag: Esek 34, 11-16
Uke 18  25. apr - 1. mai
Mandag: 1 Joh 5, 1-5
Tirsdag: Sal 119, 171-176
Onsdag: Jes 40, 9-11
Torsdag: Joh 10, 11-16
Fredag: Hebr 10, 19-25
L¿rdag: Luk 6, 31-35
Uke 19  2. - 8. mai
Mandag: Jes 9, 2-7
Tirsdag: Sal 107, 1-7
Onsdag: Joh 8, 12
Torsdag: Rom 5, 1-5
Fredag: Sal 16, 5-11
L¿rdag: Jes 32, 15-20
Uke 20  9. - 15. mai
Mandag: Rom 6, 1-11
Tirsdag: Joh 13, 34-35
Onsdag: Ef 4, 32 - 5, 2
Torsdag: 1 Tess 3, 11-13
Fredag: Ef 3, 14-21
L¿rdag: Joh 16, 23 b - 28
Uke 21  16. - 22. mai
Mandag: Sal 121
Tirsdag: 2 Kor 1, 8-11
Onsdag: Ef 1, 16-23
Torsdag: Apg 1, 1-11
Fredag: Sal 47
L¿rdag: Joh 17, 1-8
Uke 22  23. - 29. mai
Mandag: Joh 17, 18-26
Tirsdag: Rom 15, 1-6
Onsdag: Kol 3, 12-17
Torsdag: Fork 4, 9-12
Fredag: 1 Kor 12, 7-13
L¿rdag: 1 Mos 1, 1-5
Uke 23  30. mai - 5. jun
Mandag: Joh 6, 44-47
Tirsdag: Apg 2, 1-4
Onsdag: Jes 44, 2-6
Torsdag: Esek 36, 25-27
Fredag: Rom 15, 9-13
L¿rdag: Kol 2, 12-15

Påske = fellesskap!

I vår tid er vi opptatt av individet – du, jeg og de andre.
Kanskje glemmer vi at vi hører sammen? Som skapte men-
nesker har vi et naturlig fellesskap. Som kristne har vi også
fellesskap. Siden Jesus Kristus er én og ikke kan deles opp,
finnes det egentlig bare ett fellesskap i Kristus også. Det er
noen tegn som viser at vi hører sammen:

- En dåp

I gammel tid var påskedagen den store dåpsdagen. Dåpen er
nemlig et bilde på det som skjedde med Jesus i påsken – han
døde, og han stod opp igjen. Vi er døpt med den samme
dåpen til Jesu død og oppstandelse, derfor har vi fellesskap
gjennom dåpen.

- Ett brød

Nattverden er en måte som Jesus forteller hva han har gjort
for oss. Derfor er den sentral i påsken. Alle som er døpte
hører til i  fellesskapet som samles rundt nattverdbordet – alle
døpte gjennom alle tider hører til der. I dette måltidet får vi
del i det som Jesus gjorde for oss. Og så knytter det oss
sammen: Som såkornet ble spredt ut over marken og igjen

samlet til dette ene brød som vi nå bryter, ber vi deg at du

samler din kirke fra jordens ender til ditt rike (fra Bønne-

bok, Verbum 2002).

I bibelen brukes ordet brødre og søstre om og imellom de
kristne. Det kristne fellesskapet er et levende fellesskap – for
Jesus Kristus lever! Kom til kirken i påsken, ta del i fellesska-
pet rundt ordet og bordet. Kanskje vil du oppleve at det er
godt at ordene du, jeg og de andre kan bytte plass med oss, vi

og alle?

Brødre og søstre: God påske!

Hilsen
Per Erik Stave Olsen
Prest i sjømannskirken i Stockholm
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Årsmelding - Falnes

Søndag den 8. februar
avholdt menigheten sin årsfest
på Skudeneshavn bedehus med
god deltakelse.  Det som slår
reaktøren er at deltakerne stort
sett hører til den eldre garde,
med noen i 40-årsalderen
innimellom.
Atter et aktivt år for menigheten
er passert med 11 rådsmøter og
94 saker.  Inn 8under
menighetsrådet ligger
Diakoniutvalget - undervisnings-
utvalget - Kirkens velforening
og redaksjonen fot Tårnklang.
Framtidig drift og organisering
av Fredtun leirsted har vært til
behandling flere ganger.  Driften
er det nå menighetskontoret
som overtar.  Haldis og Johan
Lunde, som nå trekekr seg fra
driften av Fredtun, ble da også

behørig takket for det fabel-
aktive arbeidet de har lagt ned
der.
Fasteaksjonen ble gjennomført
av konfirmantene og gav et
godet resultat.Ellers så har det
vært et aktivt år for ungdoms-
kafeen på bedehuset.
Misjonsutvalget har konsentrert
seg om to oppgaver, Barnas
misjonsdag og Høsttakkefesten,
med støtteprosjekter i Mali og
på Madagaskar.
Ellers har Trilletreffet sammen
med Røde Kors, Frivillighets-
sentralen og Bedehuset vært et
formiddagstilbud for voksne
med barn i førskolealder.
Annenhver torsdag har det vært
et formiddagstreff i samarbeid
mellom Bedehuset og menighe-
ten for de som er hjemme om

dagen.
I tillegg har vi en svært aktiv
kantor som har drevet et kirke-
musikalsk arbeide, både barne-
korene, proisjektkorene med
forsanger(e) og en rekke kon-
serter i kirken, med gjen-
oppsettingen av "Elisa" som det
største løftet.  I tillegg har hun
sitt vanlige virke i kirken.
For de som ønkser å lese hele
årsmeldingen kan denne hentes
på menighetskontoret.

TJM

Årsmeldingene er
her presentert i kortform.
Om du ønsker den i full-
stendige årsmeldingen, ta
kontakt med menighets-
kontoret

Fra årsmøtefesten. Faller en, raser "konstruksjonen" dvs. menigheten sammen.  Det er mer enn en
faktor som skal ivaretas for å ha en levende menighet. Foto: TJM
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I 2003 har ein fått utvida
parkeringsarealet rundt Kyrkje-
bakken. Det har gitt meir over-
siktlig parkering spesielt ved
gravferder.

Kyrkjebakken er ein viktig pilar
i kyrkjelydsarbeidet. Her føre-
går mykje viktig frivillig arbeid
som soknerådet ynskjer å takka
for. Her er aktivitetar for dei
aller minste til pensjonistar,
ynskje er at Kyrkjebakkenskal
vera ein viktig samlingsplass i
bygda.

Nytt lydanlegg er på plass og
dette har kyrkjeforeninga betalt.
Vi retter her ein stor takk til dei!
Frå byrjinga av har vi hatt to
kontor i Kyrkjebakken, men i
2003 flytta vi alt over på eit

kontor og kjøpte inn ein data-
maskin. Det andre kontoret vart
gjort om til eit grupperom.

Den siste søndagen i august ble
det hold gudstjeneste ved
Fishermans Memorial med god
oppslutning av folket i bygda.
Gudstjenesten er et samarbeid
mellom Ferkingstad kyrkjelyd
og Idrettslaget. Skulekorpset er
også med på gudstjenesten, og
vi håper at dette samarbeidet
med Idrettslaget og Skule-
korpset om gudstjenesten ved
Fishermans Memorial kan fort-
sette i årene som kommer.

Tanker fremover:

Kanskje skulle vi også i tida
som kommer sette fokus på

fornying av gudstenesta. Korleis
kan vi gjøre gudstenesta til et
sted kor menneske vil komme
og være saman med oss. Vi
treng kanskje ikkje snu opp ned
på gudstenestene. Det er veldig
mange som er glad i gudstenest-
ene slik den er i dag, men kan-
skje kan vi gjøre noko mindre
justeringar som gjør at stadig
fleire får lyst til å komme og
feire gudstenestene samen.

Vi er opne for innspel og for-
slag. Ta gjerne kontakt, og vær
med å utvikle gudstenestene og
kyrkja til det sted kor folk
gjerne kjem, fordi det er godt å
bli møtt av kvarandre, og av
Gud.

Årsmelding - Ferkingstad

Kyrkjelyden synte takksemd for det som Halldis og Johan Lunde har gjort.  Her saman
med leiar i soknerådet  Berit Ådland. Foto: Tore Hovland
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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 overset-
telser: både nr 151 Under
krossen 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

Det å drive sjømanns-
kirke i Dubai har endret seg
mye siden etableringen i 1976.
Da var det mange sjøfolk innom
hver eneste dag, mens nå er det
få i løpet av en måned! Nå har
nordmenn og andre
skandinavere som bor i Gulfen
overtatt bruken av sjømannskir-
ken. Det er et stort prestegjeld i
og med kirken er den eneste
sjømannskirken i hele midtøsten,
og sjømannspresten har besøks-
tjeneste i de arabiske landene
som grenser til Emiratene.I
krisesituasjoner er sjømanns-
presten i beredskap og beredt
på å bistå nordmenn i regionen.

Nå er det snart gått to
år siden vi dro fra en stille og
rolig prestetjeneste i nordnorge,
ned til denne varme hektiske

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 herrestemmer, så alle er
velkomne! Første samling for
begge gudstjenester blir tirsdag

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 salmebøker, 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.

sjømannskirken i Gulfen.  I
denne del av verdenen bærer
mennene tradisjonelle hvite
arberklær, eller ”Dish dash” og
kvinnene har svarte ”Abaya” og
familien Vea er innvandrere
sammen med horder av indere,
pakistanere, engelskmenn osv.
Vi omgir oss av flotte hus og
flotte biler. Det er lett å se all
luksusen, byggingen av flotte
byggverk. Det er faktisk byg-
gingen av en ny by vi er vitne til.
Og alt skal bygges gigantisk og
ekstraordinært. Helst størst og
best i hele verden! I årene som
kommer vil vi høre stadig mer
om ”Dubailand”- Disneyland i
Midtøsten, ”The Palm”- en øy
formet som en palme, ”The
World”- en kunstig øygruppe
formet som verden, ”Scuba-

hotell”- verdens første under-
vannshotell, ”Burj Dubai” -
verden høyeste hus, verdens
største innendørs skibakke osv.
Dubai tar målet av seg å bli det
nye Singapore i midtøsten.
Mange store selskaper flytter
sine hovedkontor hit.

Midt oppe i denne
ekstreme byggeaktiviteten, og
overdådige luksusen er vi altså
satt til å drive en norsk
sjømannskirke. Stasjonen vår er
ca. 5 mål, og består av 4 hus
som vi både bor og arbeider i.
Svømmebasseng hører med her
i varmen, og egen lekeplass har
vi også plass til. Pent vær med
lette klær preger hverdagen i
Dubai. Guttene tar på seg
skoleuniformen hver morgen, og
skolen starter tidlig. Barna

Hilsen fra Dubai

Musikk i kirken
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begynner på skole når de er 4
år, og guttene lærer godt en-
gelsk.

Programmet på Sjø-
mannskirken er variert, og vår
målgruppe er vid.  Gudstjenes-
ter har vi annen hver fredag
kveld, som er helligdag her i
Dubai. Ellers har vi også en
familiegudstjeneste en søndag i
måneden. Søndagsskole hver
søndag, med opp til 40
søndagsskolebarn. Det er
dametreff, basargruppe, kvelds-
mat hver onsdag kveld, en
voksenkveld i måneden, en
filmkveld, mor og barngruppe,
landhockey, fotball, barnekor,
voksenkor, vanngymnastikk i
bassenget vårt, fredagskaffe
osv. Hver tirsdag arrangerer vi
såkalt ”business-lunch” hvor
folk med hvit skjorte og slips
kommer for å ha sin lunsj. Med
sine nydeligste retter har lunchen

til Margit hver tirsdag rukket å
få et godt rykte.

Det er blitt mer popu-
lært å vie seg også i Dubai. Nå
er det ca en vielse i uken. Ikke
alle vielser foregår i kirken.
Mange velger å ha vielsen i
hagene på de flotte hotellene
eller på en øde sandstrand. Jeg
har hatt gleden av å forette den
første kristne vielse på det
kjente seil-hotellet, i solned-
gang! De fleste velger likevel å
vie seg i vårt flotte kirkerom,
ofte mens moskeene synger i
bakgrunnen.

Denne våren har vi hatt
mye besøk fra Norge. Det
startet med besøk av statsminis-
teren og hans venner som var på
ferie i Dubai. Etter det har vi
også hatt besøk av organisasjo-
nens folk. Kretssekretærene
Dagfinn Misje og Knut Rønne-
stad som noen av dere kjenner,

og familieterapauten Steinar
Rishaug har også vært på
besøk. Det er ikke bare Stats-
ministeren som liker å ferie i
Dubai. Vi merker også at
turisttrafikken tar seg opp nå når
situasjonen i midtøsten har roet
seg noe ned.

Nå har vi altså vært her
i snart to år, og vi har det bra
her nede. Snart er det sommer-
ferie, og vi kommer hjem til
Skudenes for to måneder. Der
venter familie og venner, en liten
plastbåt med fiskestang og
småsnekring på hytta.

Hilsen Torgeir Vea m/
familie
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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

Marcus blir 16 år til sommeren
og er allerede en habil orgel-
spiller.
Han er sønn av Espen og
Cynthia Berg og bor  i Vik.
Marcus går i 10. klasse ved
Skudenes Ungdomsskole og
sikter videre mot musikklinjen
ved Skeisvang Videregående
skole.
Hjemme hadde de et keyboard
som han hadde spilt litt på  da

han var liten.
Interessen for orgel blusset opp
da han hørte Julia spille i Falnes
kirke, og han  fikk en avtale om
øvinger med henne på kirke-
orgelet.
Senere er dette blitt et fast
opplegg gjennom musikkskolen
og har vart i ca. 2 år.
Marcus er alt-etende når det
gjelder musikk, men hører også

mye på klassisk. Han kompone-
rer dessuten egne låter.
Ellers i fritiden synger han i
ungdomskoret Ton Angelon og
spiller badmington.
I tillegg spiller han ved behov til
møter i Skudenes Bedehus.
Til sommeren har han søkt på
vikarjobb i kirken.

Vi ønsker Marcus lykke til
videre!

Marcus André Berg - et orgeltalent
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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
16.04., 30.04. og 14.05.
ENJOY - kaféen for de eldste
02.04., 23.04., 07.05 og 21.05
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: 09.04. (ingen trilletreff
p.g.a. Påakehøytiden, men alle er
invitert til Påskefrokost
1.påskedag) Videre datoer:
23.04., 07.05. og 21.05.
  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
08.02 Victoria  Abelsen
08.02..Martin  Eriksen
08.02. Anne Marie  Haugen
22.02.Håkon  Tjøstheim
22.02  Helene Stava Hetland
22.02. Sander  Westerheim
22.02. Marie  Nornes
07.03. Gardar Henningsen Røyland
07.03. David Elias Gjestsen Eng
21.03. Ine  Steinkjellå
21.03. Kristina Njuolla Sørensen

Vigde
06.03. Eva Synnøve Minothi Flaten
og Kristen Magne  Vedøy
vigde i Fredtun Kapell

Døde
30.01. Anton Andreas  Langøen
(f 1911)
04.02. Anne Karine Worre

Svendsen (f 1912)
06.02. Simon Jostein  Lie (f
1943)
06.02.Sara Sofie  Danielsen (f
2004)
20.02. Bjørn Sigvald  Landsnes
(f1928)
17.03. Pauline Signe  Ingvaldsen
(f 1948)
17.03. Laila Synnøve  Tveit  (f
1953)
10.03. Laura Helene  Hillesland
(f 1919)

Ferkingstad

Døpte

29.02. Lars Odin Tveit Moen

14.03. Elias  Lyng
14.03. Linea  Nes-Olsen
14.03. Laura Andrea  Nilsen

Vigde
-----

Døde

-----



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
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Fredheim

Velkommen til bedehuset
Betania
April:
02. Yngres
  Øvelse Ungdomsmusikken
04. Søndagskole

Møte Gideon
09. Møte Normisjon
12. Møte Normisjon
15. Bønn og samtalemøte
16. Yngres
  Øvelse Ungdomsmusikken
17. Ungdomsmøte
22. Basar Ferk / Lang UF
23. Øvelse Ungdomsmusikken
25. Søndagskole

Møte NMS
26. Øvelse Barnekoret
29. Bønn og samtalemøte
30. Yngres
Øvelse Ungdomsmusikken
Mai :
03. Bedehusforening
07.  Øvelse Ungdomsmusikken
08. Ungdomsmøte
09. Søndagskole

Møte Indre Sjø
10. Øvelse Barnekoret
13. Bønn og samtalemøte
14. Yngres
  Øvelse Ungdomsmusikken

Fest
21. Øvelse Ungdomsmusikken
22. Ungdomsmøte
23. Fam.møte Søndagskolen
24. Øvelse Barnekoret
27. Bønn og samtalemøte
28. Yngres avslutning
  Øvelse Ungdomsmusikken
31. Fellesmøte med
Sandhåland
Juni :
04. Øvelse Ungdomsmusikken
05. Ungdomsmøte
Ungdomsmusikken øver 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
April:
13. Nabodrøs
14. Bibelgrupper
18. Søndagsskole
19. Misjonsforening
20. Tirsdagsklubben
26. Voksenklubb ??
27. Nabodrøs
28. Bibelgrupper

Mai:
2. Søndagsskole
3. Misjonsforening
4. Tirsdagsklubben
11. Nabodrøs
12. Bibelgrupper
16. Søndagsskole
24. Misjonsforening
25. Nabodrøs

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:
April
4. ABR senteret
Kaffimøte/Søndagsk. Kl.16.00
9. Fellesmøte på Betania
12. Fellesmøte på Betania
25. Gudstjeneste Røiningsbu

Mai
9. Søndagsskole kl.11.00
9. Møte Indre Sjø.kl.19.30
23. Misjonssambandet
Familiem./Søndagssk. kl.11.00
31. Fellesmøte på Sandhåland

Juni
6. Søndagsskole kl.11.00
6. Møte Kristen Muslimmisj.
kl.19.30

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
April
08. Nattverdsgudstjeneste
11. Normisjon
12. Normisjon
16. Alphamiddag
18. Indre sjømannsmisj.
23. Normisj. Vårbasar
25. Norsk Gideon
Mai:
02. Søndagstreff
09. ABR/Blå kors
16. NLM
17. maifest (Normisjon)
20. Fellesstevne - Grinde
23. Samemisjon
30. Norsk Muslimmisjon
Juni:
06. NLM

Søndagsskole annenhver
søndag kl 11 (når det ikke er
gudstjeneste i Falnes)

April:
4. Normisjon
8. Samemisjon
12. Misjonsselskapet
Allidrettsgruppa.Familiemøte
25. Misjonssambandet

Mai:
23. Kristen Muslimmisjon
31. Misjonssambandet

Juni
6.Normisjon
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08.04. Skjærtorsdag
 1 Kor 11,23-26; Joh 13,1-15
Pr.: Jes 53,1-5
11.04. Påskedag
Jes 25,8-9;Rom 6,9-11
Pr.: Joh 20,1-10
18.04. 1. sønd. e. påske
Sal 116,1-9; 1 Kor 15,12-21
Pr.: Joh 21,1-14
25.04. (Røyningsbu)
Sal 23; Hebr 13,20-21
Pr.: Joh 21,15-19
02.05. 3. sønd e. påske
(konfirmasjon)
Sal 126; 2 Kor 4,14-18
Pr.: Joh 14,1-11
17.mai
Fil 3,12-16; Joh 12,35-36
Pr.: Sal 121
20.05. Kr. himmlefart
Sal 110,1-4; Ef 1,7-13
Pr.: Apg 1,1-11
30.05. Pinsedag
Joel 3,1-2;Ef 2,17-22
Pr.: Joh 14,15-21

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:
14. april Fredtunkveld for kvinner og menn
Rektor Kjell Arne Medhaug kåserer: "Tanker etter møte med Frans av Assisis fotspor"

Andakt ved Medhaug og sang ved Bjørg Sandve
12. Mai: "Brevet fra Doris"
Sokneprest Petter Hermansen forteller fra fangenskapet i Sachsenhausen under 2. verdenskrig

Andakt ved Hermansen og sang av Dagmar og Kjell Olav
Kyrkjebakken:
Formiddagstreff siste tirsdag i måneden: 27. april og 28. mai
Treffene starter kl. 1100. En uformell samling med andakt, sang og formiddagsmat

04.04. Palmesøndag
Joh 12,12-24;2 Mos 12,21-28
Pr.: Hebr 2,14-18
08.04. Skjærtorsdag
1 Kor 11,23-26;Joh 13,1-15
Pr.: Jes 53,1-5
09.04. Langfredag
Joh 18,1-19,30
11.04. Påskedag
Jes 25,8-9;Rom 6,9-11
Pr.: Joh 20,1-10
25.04. 2.s. e. påske
(Røyningsbu)
Sal 23; Hebr 13,20-21
Pr.: Joh 21,15-19
29.04. Samtalegudstj. kl 19
09.05. 4.s. e. påske
kl 1030 og 1230 (Konfirm.)
Jes 1,18-20; Joh 15,10-17
Pr.: 1 Joh 4,6-10
17. mai - grunnlovsdag
Fil 3,12-16; Joh 12,35-36
Pr.: Sal 121
23.05. 6. søndag e. påske
Sak 14,7-9; Ef 4,1-6
Pr.: Joh 17,9-17
30.05. Pinsedag
Joel 3,1-2;Ef 2,17-22
Pr.: Joh 14,15-21

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
Daglig leder: Øyvind Larsen
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
www.kirkens-sos.no

Menighetens
besøkstjeneste

52 82 88 64


