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"Nytt liv av daude gror"
(Norsk Salmebok 765)

Vi ønsker alle en God Påske!

Foto: Ina Johanne Dale
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Se også: Internett: www.karmoykirken.no E-post: skudenes@karmoykirken.no

SKUDENES MENIGHETSKONTOR
Kontortid: Tirsdag til fredag kl. 0900-1130 Tlf. menighetskontor: 52 81 20 50

Stilling: Navn   Telefon  E-post adresser    Tlf, privat
Sokneprest: Lars Tore Anda   52 81 20 44 lars.tore.anda@karmoykirken.no   52 82 82 26
Kateket: Solveig Eike Bringaker 52 81 20 46 solveig.eike.bringaker@karmoykirken.no 986 75 584
Kantor: Julia Harbrecht   52 81 20 45 julia.harbrecht@karmoykirken.no  52 82 99 93
Diakon: Mayumi Igarashi   52 81 20 48 mayumi.igarashi@karmoykirken.no 52 85 08 30
Adm. leder: Øyvind Larsen 52 81 20 47 oyvind.larsen@karmoykirken.no  92 62 93 94
Kontorfullmektig: Astrid Næss 52 81 20 50 astrid.ness@karmoykirken.no  52 82 85 80
Kirketjener i Falnes:

Tor Helge Tjøstheim 40 21 33 78 fredtun@karmoykirken.no
Kirketjener  i Ferkingstad:

Jane Sandve Johansen 52 82 07 13 jane.johansen@karmoykirken.no  52 82 07 13 
Kirkegårdsarbeider:

Edvard Kalstø  91306722

Kyrkjebakken menighetshus: 52 82 00 65 
Utleige av Kyrkjebakken  52 82 07 13
Fredtun:   52 82 88 06
Utleie av Fredtun   40 21 33 78      
Leder i Falnes menighetsråd: 
Håkon Tjøstheim   52 82 85 71
Leder  i Ferkingstad sokneråd: 
Margun Dalen Haga  52 82 01 82 

TÅRNKLANG, redaktør:   Stillingen er ledig
TÅRNKLANG, e-post:  gei-dal2@online.no

Gaver:
Ferkingstad menighetshus: 3361 69 34649

Fredtuns kontonummer er: 3364 31 25175

Stolte 4-åringer mottar barnebibelen

4-åringene i Ferkingstad 
barnebibel. Det samme 
gjorde 4-åringene i Falnes 
søndag den 19. mars.
Bildene viser at boken ble 
tatt vel imot og umiddelbart 
tatt i bruk.

Foto: GD
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Vi leser i Bibelen

Uke 14  2. - 8. april  
Mandag: Matt 21, 28-32
Tirsdag: Matt 20, 25-28
Onsdag: Fil 2, 6-11
Torsdag: 2 Kor 5, 18-21
Fredag: Sak 9, 9-10
Lørdag: Sal 24
Uke 15  9. - 15. april  
Mandag: Matt 21, 12-17
Tirsdag: Matt 23, 1-11
Onsdag: Matt 26, 1-5
Torsdag: Joh 13, 1-15
Fredag: Mark 14, 26 - 15, 37
Lørdag: Mark 15, 40-47
Uke 16  16. - 22. april  
Mandag: Joh 20, 11-18
Tirsdag: 1 Kor 15, 1-11
Onsdag: Joh 11, 17-27
Torsdag: Luk 24, 36-43
Fredag: Apg 2, 29-32
Lørdag: Joh 20, 19-31
Uke 17  23. - 29. april  
Mandag: 1 Joh 5, 5-12
Tirsdag: Mark 16, 9-14
Onsdag: Apg 13, 26-39
Torsdag: Rom 8, 33-39
Fredag: Joh 21, 15-20
Lørdag: Joh 10, 1-10
Uke 18  30. april - 6. mai  
Mandag: Luk 6, 31-35
Tirsdag: Joh 10, 11-16
Onsdag: Jes 40, 9-11
Torsdag: 1 Pet 2, 21-25
Fredag: Jes 35
Lørdag: Luk 24, 13-35
Uke 19  7. - 13. mai  
Mandag: 1 Pet 1, 3-9
Tirsdag: Sal 139, 1-12
Onsdag: Neh 9, 12-21
Torsdag: Jes 43, 16-19
Fredag: Jak 1, 17-21
Lørdag: Joh 7, 37-39
Uke 20  14. - 20. mai  
Mandag: Joh 13, 31-35
Tirsdag: 1 Pet 1, 22-25
Onsdag: Joh 12, 35-36
Torsdag: 1 Joh 5, 1-12
Fredag: Ef 3, 14-21
Lørdag: Joh 16, 23-28
Uke 21  21. - 27. mai  
Mandag: Fil 4, 4-9
Tirsdag: Jer 29, 4-7
Onsdag: Matt 7, 7-12
Torsdag: Apg 1, 1-11
Fredag: Luk 24, 44-52
Lørdag: Apg 5, 29-32
Uke 22  28. mai - 3. juni  
Mandag: Sal 133, 1
Tirsdag: Joh 17, 18-26
Onsdag: Luk 1, 39-47
Torsdag: Esek 11, 19-21
Fredag: Apg 2, 1-11
Lørdag: Joh 7, 37-39

PÅSKE - er en fin tid for mange mennesker. Ordet får oss 
til å tenke på gode ting som ferie, avslappende dager. Påskekrim, 
påskeegg, påskemat, påskefjell osv. Men kan hende kan det bli for 
mye fritid, for mye tid sammen at det blir vanskelig for noen. Det 
kan nå oppleves så forskjellig, det kommer an på så mye.

PÅSKE - det  betyr egentlig forbigang. Å gå forbi. Det var 
Israelsfolket som feiret påske til minne om utgangen av Egypt. Vi 
husker historien. Farao ville ikke la folket fare, og Gud sendte så 
mange plager. En av dem var dødsengelen som skulle gå gjennom 
landet og ta livet av den førstefødte gutten. Men dersom det var 
strøket blod på dørkarmen skulle han gå forbi.

PÅSKE - Jesus skulle feire påske på tradisjonelt jødisk vis det 
var derfor han var kommet til Jerusalem sammen med sine disipler. 
Men han visste nok noe om at den påsken skulle bli spesiell for 
han, for disiplene, ja for oss!!!

PÅSKE - for om det er sant det som fortelles i påsken. Ikke 
det som handler om krim, og nøtter, ski og fjellvidder. Men det som 
hendte med Jesus. Så forandrer det våre liv. Det forandrer vår måte 
å tenke om liv og død på. Jesus døde på korset, men ble ikke der 
forteller historien oss. Om det er sant, blir påskemorgen dagen da 
døden døde og livet vant.

PÅSKE - handler om ditt og mitt liv. På samme måte som jul 
og pinse. For historien om Jesus, om Gud som sendte sin sønn til 
verden, handler nettopp om menneskenes liv. Gud ser oss, bryr seg 
om oss. Så mye bryr han seg om oss at hans sønn dør i vårt sted, 
for at vi skal få leve.

PÅSKE - handler om den lange fredagen, da dommen ble 
avsagt og Jesus ble pisket og hengt på korset. Men det handler 
også om påskemorgen. Da livet vant. Da Jesus seiret over døden. 

PÅSKE - betyr at jeg kan leve livet mitt i oppstandelsens lys. 
For meg betyr det at uansett hvordan dagene mine er. Om de er 
gode eller vonde, fylt av lys eller mørke. Så vet jeg at jeg hører til 
hos han som gir meg det jeg behøver for dagen i dag, for morgen-
dagen, ja for tid og evighet. Han som døde i mitt sted, for at jeg 
skal få del i det gode liv.

GOD PÅSKE!

Lars Tore Anda
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Årsmelding - Falnes

NOEN AV 
SAKENE SOM BLE 
BEHANDLET I 2005:

Menighetsrådet har gjennom 
hele 2005 arbeidet videre med 
gudstjenestelivet.
En av endringene er at nattver-

fram i gudstjenesten.

Personalet
I dette året har vi skiftet kateket. 
Einar Andreassen har etter 
permisjon sagt opp sin stilling. I 
denne perioden har Bjørg Berge 
og Kasy Børve vært vikarer. I 

Eike Bringaker som er herifra. 
Stor utskifting i staben gjør 
det vanskelig med kontinuitet 
og fornyelse/strategitenking i 
arbeidet. Det blir en utfordring 
i det videre arbeid i samspill 
mellom menighetsråd og stab.

Kontakt- og 
besøkstjeneste
(felles med Ferkingstad.)
Vi har fortsatt samarbeidsavta-
len med kommunens hjemme-
tjeneste med hensikt til å kunne 
komme i kontakt med folk som 
ønsker besøk av oss.  Utgangen 

diakonen som var med i tjenes-
ten og hadde fast brukere, og vi 

-
gust ble det holdt en inspirasjons 
samling for besøkere i tjenesten 

i samarbeid med Frivillighets-
sentralen.
Ungdomskafeen, Smayli og En-
joy i samarbeid med Skudenes 
bedehus og Normisjon.
Smayli (for 5. – 7. klasse):  Det 
ble til sammen 11 kvelder med 
Smayli i år 2005, på grunn av at 
vi ikke var mange nok.  Oppslut-
ningene var gode; jevnlig 20-30 
på besøk.  Enjoy (for ungdoms-
skoletrinnet):  Vi hadde 8 kvelder 

foresatte, men i høst bestemte 
vi oss for å legge virksomheten 
på is.  For det første var det små 
oppslutninger på Enjoy, og for 
det andre ønsket vi å bruke res-
sursene på et annet sted.  For det 
tredje ville vi gjøre et forsøk på 
integrere Enjoy inn i Acta sin 
kafé på hver lørdagskveld.
Her vil jeg takke for engasje-
ment og innsats til frivillige 
medarbeidere som stilte opp for 
Smayli hele året.  Og så takk til 
konfirmant foresatte som ble 
med på Enjoy.  Uten disse per-
sonene kunne vi ikke ha et slikt 
tilbud for våre ungdommer. 

Sluttkommentar
Mange frivillige har lagt ned 
et stort arbeid også i 2005.  Av 
hensyn til plassen, kunne vi 
ikke nevne alle navnene som 
stilte opp og engasjerte seg i 
arbeidet.  Alle fortjener en stor 
takk for det! 

Undervisningsarbeidet
Kateket Einar Andreassen hadde 
permisjon første halvår av 2005. 
Kasy Børve var vikar dette året. 
Fra august 2005 ble Solveig Eike 
Bringaker tilsett som kateket.

Kateketens arbeidsoppgåver i 
Falnes menighet:
Kateketen har undervisnings-

ansvaret i menigheten. Den 
har et hovedansvar i forbin-
delse til trosopplæringsplan og 
gjennomføring av den lokale 
konfirmantopplæringsplanen. 
Kateketen har også kontakt 
med og besøk i barnehage og 
skolene. Kateketen er ansvarlig 

Kateketen deltar på gudstjenes-
ter knyttet til trosopplæringen og 

.

Ungdoms-Alpha: I høst ble det 
gjennomført et Alphakurs for 
ungdommer for første gang i 
Falnes menighet. Undervisnere 
på kurset var prest, kateket, Es-
pen Berg, Andrè Nordanger og 
Mardon Eikeland. Ca. 40 ung-
dommer var innom kurset. 15 

Alpha som sin gruppe

Trosopplæring:
Stortinget gjorde våren 2003 et 
vedtak som innebærer at alle i 
alderen 0-18 år skal ha et tilbud 
om trosopplæring. Den store 
utfordringen for alle menigheter 
i årene som kommer blir å utar-
beide gode planer for trosopplæ-
ring i den enkelte menighet. Det 
er viktig at planen blir preget av 
lokale forhold, både med hensyn 
til samarbeid med frivillig arbeid 
på stedet, som er en naturlig del 
av den daglige trosopplæring, 
og planer som utarbeides for det 
som omtales som faseprogran 
og dåpskoler i planen. I Falnes 
menighet er arbeidet med en 
slik plan ikke kommet i gang. 
Arbeidet med en slik plan blir et 
spennende og utfordrende om-
råde som menigheten bør jobbe 
med i de neste årene. 

Forts. side 9

Redaksjonen har bare 
tatt noen få utdrag 
fra årsmeldingen. 
Dersom du ønsker å 
lese hele meldingen 
kan du henvende deg til 
menighetskontoret.
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Årsmelding - Ferkingstad

SAKER FRÅ 
SOKNERÅDET I 
2005:
I 2005 har soknerådet arbeidet 
ein del med barnehagesaker. I 
tillegg har ein sett på om det lar 
seg gjere å utvida lokalet i kjel-
laren på Kyrkjebakken.

Kyrkjebakken
Kyrkjebakken er ein viktig pilar 
i kyrkjelydsarbeidet. Her føregår 
mykje viktig frivillig arbeid som 
soknerådet ynskjer å takka for. 
Her er aktivitetar for dei aller 
minste til pensjonistar, ønskje 
er at Kyrkjebakken skal vera ein 
viktig samlingsplass i bygda.
Kyrkjetenar Jane Johansen gjør 
ein god jobb med å sjå etter at alt 
fungerer i bygget og har ansvaret 
for utleige.

Kyrkjeforeininga
Soknerådet vil og takke for det 

gode arbeidet Kyrkjeforeininga 
gjer med inspirasjon og  støtte i 
det arbeidet som skjer. 

Kontakt- og besøksteneste. 
(Felles med Falnes)
Talet på brukarar lå noko stabilt, 
men me hadde underskot på be-
søkarar.   I Ferkingstad var det 
diakonen som besøkte fast to 
personar (32 besøk) og nokon 
einkelte i 2005.  Det er ønskjeleg 

på ein naturleg måte bryr seg om 
naboar og kjente, utan at dei vil 
la seg registrera som besøkarar.      

Konfirmantarbeidet
I Ferkingstad er det 19 kon-
firmantar 2005/2006. Vi har 

-
sjonsplan som er til utprøving 

9 ulike grupper dei fekk velje 
-

masjonsundervisninga si.  Pr. i 

gruppene: Ungdomsmusikken, 
Krik Molin, Diakonigruppe, 

-
nær undervisning omtrent ein 
gong i månaden.

Trusopplæring:
Stortinget gjorde våren 2003 
eit vedtak som inneber at alle i 
alderen 0-18 år skal ha eit tilbod 
om trusopplæring. Den store 
utfordringa for alle kyrkjelydar i 
åra som kommer vert å utarbeide 
gode planer for trusopplæring 
i den enkelte kyrkjelyd. Det er 
viktig at planen blir prega av 
lokale høve, både med omsyn til 
samarbeid med frivillig arbeid 
på staden, som er ein naturlig del 
av den daglege trusopplæringa, 
og planer som utarbeidast for det 
som omtales som faseprogram 
og dåpskuler i planen. I Fer-
kingstad kyrkjelyd er arbeidet 
med ein slik plan ikkje kome i 
gang. Arbeidet med ein slik plan 
blir et spennande og utfordrande 
område som kyrkjelyden bør 
prioritera de neste åra.

Bedehusa
Soknerådet vil også dette året 
takka for eit godt samarbeid med 
bedehusa i bygdene. 
Søndagsskulearbeid, yngres, 
ungdomskor, møter og anna 
arbeid. Dette er viktig for det 
åndelege liv i bygda, og sokne-
rådet er glade for alle som gjer 
sitt til at dette står så sterkt i vår 
kyrkjelyd.

Avslutningsord
Soknerådet rettar ein varm takk 
til alle friviljuge og tilsette i 
kyrkjelyden. Gjennom sitt virke 
har dei vore med på å bidra til 
at Guds rikes arbeid har hatt 
framgang. Samstundes legg vi 
frimodig eit ansvar på kyrkjely-
den om å stå fast i si forbøn.

Redaksjonen har berre 
tatt nokre få utdrag frå 
årsmeldinga. Dersom 
du ynskjer å lesa heile 
meldinga kan du venda 
deg til kyrkjelydskontoret.
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KRIKKER SEG SVETTE

Organisasjonen KRIK har vært eta-
blert lenge en god del steder på Hau-
galandet, nå krikkes det for fullt også i 
sommerbyen.

KRIK står for Kristen Idrettskontakt, og 
organisasjonen ble stiftet i 1978. Budska-
pet til organisasjonen er at de ønsker å 
bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til 
kristent liv både i idrettslag og menighet. 
KRIK har lokallag både på Åkra, Fer-
kingstad, Kopervik og i Haugesund, og 
nå også i Skudeneshavn. 
Daglig leder for KRIK i Skudenes, Sol-
veig Eike Bringaker, forteller at det var 
hun som tok initiativet til å opprette 
KRIK lengst sør på Karmøy. Dette var 
ønskelig fordi hun mener KRIK står for 
noe bra, og fordi behovet for et kristent 
idrettstiltak var til stede. 

Hver mandag møter en god gjeng ung-
dommer opp i Skudehallen for å få seg 
en  treningsøkt i lag med andre. Innimel-
lom arrangeres også ”sosialkrik”, hvor 
den sosiale biten pleies litt ekstra. Kon-

tilbud om å delta på Krik som en del av 

Charlotte Larsen.

Eike Bringaker forteller videre at for-
målet med KRIK er å lage et kristent 
fellesskap hvor idrettsglad ungdom kan 
komme i lag og drive med forskjellige 
typer idrett. Hun tror og håper ungdom-
mene møter opp fordi lederne i KRIK 
har klart å lage et godt miljø, og fordi det 
ikke handler om å prestere sportslig, men 
først og fremst om å ha det gøy sammen.

Ranja N. Johannessen instruerer

Dansk kanonball er en hit- 
Lene Therese Li

Forts. side 7
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I tillegg til KRIKs forskjellige lokallag, arran-
geres det også cuper og turneringer. I november 
ble det holdt fotballcup i Vardhallen, og organi-
sasjonen arrangerer en rekke påsketurer til fjel-
let i April måned. Snowboardleir, klatresamling, 
elvepadling, grottevandring og ridetur er også 
eksempler på hva KRIK står som arrangør for. 

KRIK Skudenes er ennå i startfasen, og Solveig 
forteller avslutningsvis at planene fremover er å 

arrangere diverse turer i tillegg til å organisere 
seg enda bedre. Bringaker kan røpe tur både til 
Sauda skisenter og Preikestolen i tida som kom-
mer.

Så om du har lyst å ”krikke” deg sammen med 
andre ungdommer i et sportslig og kristent fel-
leskap, er det bare til å møte opp i Skudehallen 
mandager halv ni. 

Tekst: Paul Andre Sommerfeldt
Foto: Solveig Eike Bringaker

Populær Fredtunkveld

Når det er Fredtunkveld er både 
kvinner og menn hjertelig velkom-
men!

KRIKKER SEG SVETTE (forts. fra side 6)

Bildene er fra Fredtunkvelden den 22. 
mars, der også damene var invitert.
Da hadde vi besøk av Oddvar og Anne 
Michaelsen. Som mange av dere vet 
så er han sønn av tidligere sokneprest 
Ottar Michaelsen.
Programmet denne kvelden handlet om 
deres tid som hhv. sjømannsprest og 
kantor i sjømannskirken på Kypros.

seg den gode stemningen både på 
Kyrkjebakken og Fredtun utover våren.

Det har vært faste mannsmøter på Fredtun og 
Kyrkjebakken.
Programmet har vært variert, - både informativt og 
underholdende.

Karmøy Elektromarked

Foto: GD
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Skudenes prestegjeld
Kontakt og besøkstjeneste i 
prestegjeldet:

Har du litt tid (1 – 1.5 time) 
til overs ca. hver 14 dag?
Vil du være et medmen-
neske for noen som setter 
pris på ditt besøk? Alder 
og bakgrunn spiller ingen 
rolle.
Veiledning og oppfølging. 
Bindingstid: Et halvt år av 
gangen.
Er du interessert i å bruke 
besøkstjenesten?
Vår tjeneste er gratis.

Ferkingstad sokn

Føremiddagstreff i 
Kyrkjebakken, siste tysdag i 
måneden kl. 11  
Treff til våren: 25. april,
30. mai, 27. juni.

•

•

Trilletreff i Kyrkjebakken, 
annenhver fredag, kl. 10-12 
Treff til våren:  fredager i par-
tallsuker.
7. april, 21. april, 5. mai
Kyrkjeforening for Ferking-
stad har møte på Kyrkjebak-
ken andre onsdag i månaden.  
Møta startar kl.19.  Alle som vil 
er hjarteleg velkomne.

Falnes sokn

Ungdomskafeen Smayli, for 
5. – 7. klasse. Annenhver fre-
dag. Kl. 18-21.30 i kjelleren 
på Skudenes Bedehus.
Tilbudet er veldig populært, 

-
dre ungdommer til å hjelpe til.
Om du kan være med én gang 
i løpet av semesteret, blir det 

arbeidsfellesskap og erfaring i 

barne- og ungdomskarbeid.
Ta kontakt med diakon.
Trilletreff i Skudeneshavn, i 
Røde Kors Huset onsdag i 
partallsuker kl. 10-12:
5. april, 19. april, 3. mai
Acta-møte + Acta-kafé hver 
lørdags kveld på Skudenes 
Bedehus.
Hver lørdag blir det først et 
møte kl. 20 og kafé kl. 21 for 
deg som går i 8. klasse og 
oppover.
Mange kjekke ungdommer dri-
ver møter og kaféen. Ta med 

Torsdagskaffe kl. 11.00 
på Skudenes Bedehus 
- en koselig samling med 
et program og lunsj på 
Bedehuset.
Annenhver torsdag:
6. april, 27. april, 11.mai og 1. 
juni

FOR HAN & HENNE
TORGET- SKUDENESHAVN

Zoffi Mote
52 82 74 52

Skude Rør AS
Lahammer  28a

Tlf 52 82 83 38
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Kirkelige handlinger
FALNES

Døpte:
19.02.06 Hermine Dahl Engebretsen 
19.02.06 Fredrik Syrevik Kvanvig
19.02.06 Tuva Stødle Landsnes
19.02.06 Henrik Melhus
19.02.06 Jesper Nilsen
19.02.06 Knut Joakim Syre
19.03.06 Elina Isaksen
19.03.06 Kristina Kallevik
19.03.06 Thomas Ragnvaldjord

Døde:
15.02.06 Hans Andreas Lie (f. 18.11.1930)
23.02.06 Alf Magnus Melhus (f. 24.07.1939)  

Døpte:
12.02.06 Emma Iren Nilssen Wiik
12.03.06 Tobias Langåker
12.03.06 Aron Kristoffer Ånensen

Vigde:
04.03.06 Sonja Birgitte Dyrland

og Odd Arild Kolletre

Døde:
09.02.06 Ceselie Stonghaugen (f. 12.12.1910)
16.02.06 Gudrun Birgitte Ferkingstad
  (f. 24.11.1919)
28.02.06 Jan Roald Bakken (f. 17.03.1960)

FERKINGSTAD

Barnekorene
Barnekorene besto våren 2005 
av tre grupper: Glede er for de 
minste fra 0 til 4 år sammen 
med foreldre, Jubel fra 4 år til 
2. klasse og Semeja for barn 
fra 3.klasse. P.g.a. færre ledere 
og at Soul Children har over-

-
gruppen ble Semeja nedlagt i 
høst. Nå er Jubel åpen for barn 
fra 1. til 4. klasse og Glede 
for de under skolealder. Se-

familiegudstjenester i Falnes: 
utdeling av bibler til 5.klasser 
30.1., Barnebibelen til 4-årin-
ger 13.3., høsttakkefesten på 

bedehuset 23.9. og julaften. 
Sammen med Soul Children 
hadde de ansvar for adventsto-
ner 11.12.
Avslutningsord
Årsmeldingen skal gi et bilde 
av det arbeidet som ble utført 
i menigheten i 2005. Leser 
en tall og rapporter, kan en 
lett henge seg opp i oppgang/
nedgang. Men for hvert 
tiltak som er nevnt i denne 
årsmeldingen står det ansatte/
frivillige bak i tillegg til de 
som er deltakere. Selvsagt er 

rundt de ulike arrangementene 
øker, men la oss ikke glemme 
at det viktigste er at de som 
er med i arbeidet som leder 

opplevelse av tilhørighet og 
Guds nærhet. På bakgrunn 
av dette vil vi til slutt rette en 
stor takk til alle de frivillige 
og trofaste medarbeidere som 
med sin innsats bidrar til å 
opprettholde et rikt og variert 
tilbud til oss som hører til i 
Falnes menighet. Vi gir også 
vår honnør til det arbeidet 
som drives på bedehusene i 
soknet og takker for det gode 
samarbeidet. Dette samarbeidet 
er noe menighetsrådet ser på 
som svært viktig i arbeidet 
for Guds rike, og vi håper 
å kunne videreutvikle dette 
på en positiv måte også i de 
kommende år.

Årsmelding - Falnes
(forts. fra side 4)

Delikaten
Langåker

52 83 03 63

Telefon 52 82 02 86



10  • TÅRNKLANG 02-2006

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

4 2 8 0  S k u d e n e s h av n
T lf.: 5 2  8 2  8 8  0 8
M o b il:9 5 2  4 4  7 9 4

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

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

- alltid gode tilbud på dekk og felg

SKUDENES SERVICE SENTER AS

Telefon 52 82 89 74 4280 Skudeneshavn

STATOIL
Statoil Service Skudeneshavn
Tlf.  52 82 88 02
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Fredheim:

Se plakater for nærmere 
informasjon.

Velkommen til bedehuset

Betania:

Ungdomsmusikken øver hver 
fredag.
Ungdomstrim på skolen hver 
tirsdag kl 1900
Søndagsskolen  annenhver 
søndag.
Barnekoret har øvelse 
annenhver uke.
Hobbygruppe UF hver onsdag
Yngres annenhver uke.
Bønn og samtale annenhver 
torsdag.
Møter hver søndag kl 19.30

Vik:

Søndagskolen har pause til 

Misjonsforening mandager 
i partalluker.
Voksenklubb ny dag på  
onsdager kl 20.00
Mannsklubb for bedehuset 
følgende mandager kl 
19.30
Kurset « Sammen om å 

torsdager kl 19.30 

Se plakater for nærmere 
informasjon.

1.

2.

3.

4.

5.

Syre:

Søndagsskole annenhver 
søndag.
Alle søndagsmøter begynner
kl 11.30

Sandhåland:

Barneforeningen har møte 
første tirsdagen i måneden
kl 1530.

Se i Haugesunds Avis og på 
oppslagstavlen for nærmere 
informasjon.

Skudenes bedehus:
April
02. N.Misjonsselskap

Søndagstreff
09. Normisjon
13. Falnes menighet

Høymesse bedehuset
16. N L Misjonssamb.
21. Normisjon/distrikt

Vårbasar
23. Muslimmisjonen
30. Ytre Sjøm.misjon
30. Falnes menighet

Røyningsbu
Mai
07. Ton Angelon

Søndagstreff
14. ABR senteret
17. N Misjonsselskap

17.mai fest
21. Samemisjonen
28. Indre Sjøm.misjon
Juni
04. Søndagstreff

Søndagsskole annenhver 
søndag kl 11.00 (når det ikke 
er gudstjeneste i Falnes)

www.skudenesbedehus.com

"Kristen Idrettskontakt ønsker å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet"

     KRIK
Hver mandag i Skudehallen.

www.krik.no



13.04  Skjærtorsdag
Jes 53, 1-5; 1 Kor 11, 23-26 [27-29]
Preken: Joh 13, 1-15
16.04  Påskedag
Jes 25, 8-9; Rom 6, 9-11
Preken: Joh 20, 1-10
23.04  1. s. e. påske
1 Kor 15, 12-21; Joh 21, 1-14
Preken: Sal 116, 1-9
07.05  3. s. e. påske
Sal 126; 2 Kor 4, 14-18
Preken: Joh 14, 1-11
17. mai 
5 Mos 30, 19-20 a; Fil 3, 12-16
Preken: Joh 12, 35-36
25.05  Kristi himmelfartsdag
Sal 110, 1-4; Ef 1, 17-23
Preken: Apg 1, 1-11
05.06  Andre pinsedag
Apg 2, 42-47; Joh 6, 44-47
Preken: Esek 11, 19-20
04.06  Pinsedag
Joel 3, 1-2; Ef 2, 17-22
Preken: Joh 14, 15-21

Menighetens besøkstjeneste 52 82 88 64  

13.04  Skjærtors. (Skudenes Bedehus kl. 19)
Jes 53, 1-5; 1 Kor 11, 23-26 [27-29]
Preken: Joh 13, 1-15
14.04  Langfredag
Preken: Mark 14, 26 - 15, 37
16.04  Påskedag
Jes 25, 8-9; Rom 6, 9-11
Preken: Joh 20, 1-10
30.04  2. s. e. påske (Røyningsbu)
Sal 23; Hebr 13, 20-21
Preken: Joh 21, 15-19
13.05 (Konfi rmasjon kl. 14)
14.05  4. s. e. påske (Konfi rmasjon)
Jes 1, 18-20; 1 Joh 4, 10-16
Preken: Joh 15, 10-17
17. mai (Skudeneshavn Torg)
5 Mos 30, 19-20 a; Fil 3, 12-16
Preken: Joh 12, 35-36
21.05  5. s. e. påske (Fredtun kapell kl. 12)
Dan 6, 4-12; Rom 8, 24-28
Preken: Matt 6, 6-13
28.05  6. s. e. påske
Sak 14, 7-9; Ef 4, 1-6
Preken: Joh 17, 9-17
03.06  Pinseaften (kl. 20)
Jes 55, 1-3; 1 Kor 12, 7-13
Preken: Joh 7, 37-39
04.06  Pinsedag
Joel 3, 1-2; Ef 2, 17-22
Preken: Joh 14, 15-21

Velkommen til kirken

Falnes Ferkingstad

Hvordan har du det  e g e n t l i g ?

Et menneske å snakke med når livet er som verst.
www.kirkens-sos.no Vi er her - alltid!

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:
Se annonsering og plakater.

Kyrkjebakken:
Treffene er siste tirsdagen i måne-
den og de starter kl. 1100.
En uformell samling med andakt, 
sang og formiddagsmat


