
F
ot

o:
 T

or
e 

Jo
ha

n 
M

yd
la

nd

Biskop Ernst Baasland sammen med
diakon Mayumi Igarashi og kantor Julia Harbrecht

Nr 3 2002
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SKUDENES PRESTEGJELD

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

Vikarprost Finnleiv Haga, tlf 52 82 04 16
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/graver: 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: Berit Ådland

tlf.: 52 82 06 99
 Menighetsbladets redaktør og  fotograf:

Tore J. Mydland, tlf 52 82 86 12

Vår nye prestefamilie

På bildet ser vi fra venstre: Jorunn, Stian, Lars Tore, Kristine står foran og lengst til høyre er
Thomas og Silde, alle med etternavnet Anda

Her presenterer Tårnklang vår nye prestefamilie.
Familien flytter hit til skolestart, men Lars Tore
Anda tar videreutdanning så han starter ikke sin
prestegjerning før 1. søndag i advent.  Han er

opprinnelig fra Kristiansand, men er nå prest i Hå
kommune.  Det er vårt håp og ønske at de vil trives
i Skudenes prestegjeld.  Velkommen skal de være!
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Vi leser i Bibelen

24.06.-29.06.
Mandag Luk 1,76-80
Tirsdag Joh 1,19-28
Onsdag Matt 11,7-14
Torsdag Mal 4,4-6
Fredag Matt 3,1-3
L¿rdag Matt 10,1-10

01.07.-06.07.

Mandag: Luk 5,1-11
Tirsdag: 1 Tim 1,12-17
Onsdag: Joh 20,24-25
Torsdag: Joh 12,26-29
Fredag: Joh 1,35-41
L¿rdag: Jes 6,8-13

08.07-13.07.
Mandag: Matt 5,21-26
Tirsdag: Rom 14,13-23
Onsdag: 1 Pet 3,13-17
Torsdag: Fil 3,1-7
Fredag: Apg 14,8-18
L¿rdag: Apg 20,17-27

15.07.-20.07.
Mandag: Apg 20,28-36
Tirsdag : Matt 10,28-31
Onsdag: Rom 8,22-28
Torsdag: Salme 118,23-29
Fredag: 1 Pet 2,4-10
L¿rdag: Jes 9,6-7

22.07.-27.07.

Mandag: Luk 6,46-49
Tirsdag: 1 Kor 12,1-3
Onsdag: Hebr 3,7-14
Torsdag: Jak 1,1-8
Fredag: 1 Kor 3,10.13
L¿rdag: 1 Kor 10,1-4

29.07.-03.08.
Mandag: 1 Pet 5,8-11
Tirsdag: Esek 18,25-32
Onsdag: Rom 9,1-5
Torsdag: Matt 25,14-30
Fredag: Rom 3,1-4
L¿rdag: Tit 1,1-4

05.08.- 10.08.
Mandag: Salme 81,9-14
Tirsdag: p 3,1-6
Onsdag: Luk 4,23-30
Torsdag: Luk 19,41-48
Fredag: 1 Kr¿n 11,1-2
L¿rdag: Jes 42,5-9

12.08.-17.08.

Mandag: Luk 18,9-14
Tirsdag: Luk 5,27-32
Onsdag: Rom 5,6-8
Torsdag: 1 Tim 1,8-17
Fredag: Jak 4,4-10
L¿rdag: Jak 5,16-20

Forts. neste side

Balsam for kropp og sjel

Kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg

gi dere hvile. (Matt 11,28)

Året rundt arbeider vi iherdig hver på vårt sted. Når sommeren
kommer er det tid for hvile, og vi lar arbeidet ligge for en stund. Vi
er avhengige av denne vekslingen mellom arbeid og hvile. Kreftene
blir brukt opp, og vi må lade batteriene.

Det finnes mange måter å koble av på – noen ganger er det et miljø-
skifte som skal til, andre ganger bare vissheten om at i morgen er
det ingen som gjør krav på meg og min tid. Gjennom arbeidet vårt
er vi med og bærer samfunnet. På en måte er det som om vi er med
og bærer hverandre

Hender det at du føler deg uunnværlig? Det kan være godt å vite at
noen har bruk for deg. Å føle at du er til nytte. Ville verden gå vi-
dere uten at du gjorde din del? Vi er blitt oppdratt til å tenke at alle
må bidra med sitt i fellesskapet. Er det det du gjør som gjør deg til
den du er?

Det kan hende vi tar med oss denne tanken inn i troen vår, bevisst
eller ubevisst. At det er det vi gjør som gir oss identitet som kristne.
Da kan vi risikere at troen vår blir bare arbeid, og aldri hvile. I ste-
det for at troen gir oss styrke, så suger den krefter ut av oss.

Kristen tro handler mer om å bli båret enn om selv å bære. Dette
innebærer at vi må våge å gi slipp på all travelheten og aktiviteten
som holder oss gående. Våge å være små, våge å trenge hjelp, våge
å ha behov for hvile. Det er bare når vi legger fra oss alt dette at vi
kan erfare at nåden bærer oss, og at det ikke er vi som skal bære
Jesus. På denne måten ligner kristen tro mer på hvile enn på ar-
beid.

Selvfølgelig er det mye som skal gjøres. Og vi må gjøre vår del. Men
tenk om vi kunne bruke noe av ferietiden til å komme på sporet av
han som fører oss  til vann der vi finner hvile, og gir oss ny kraft?
(Salme 23)  Det er balsam for kropp og sjel!

God sommer!

Per Erik Olsen (sjømannsprest i København)
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Vi leser i Bibelen

19.08.-24.08.
Mandag Matt 15,10-20
Tirsdag Jak 1,19-27
Onsdag Mark 7,31-37
Torsdag Ordsp 17,9
Fredag 2 Kor 12,19-21
Lørdag 1 Pet 2,1-3

26.08.-31.08.
Mandag: 5 Mos 32,1-4
Tirsdag: 2 Sam 22,2-31
Onsdag: Salme 19
Torsdag: Matt 14,1-12
Fredag: Fil 3,8-14
Lørdag: Jak 1,16-17

02.09.-07.09.
Mandag: Rom 1,18-21
Tirsdag: 1 Kor 10,23-33
Onsdag: 2 Kor 1,8-11
Torsdag: Luk 17,11-19
Fredag: 1 Tim 4,1-5
Lørdag: 1 Kor 15,51-58

09.09.-14.09.
Mandag: Matt 6,19-24
Tirsdag : 5 Mos 4,29-31
Onsdag: 1 Joh 2,15-17
Torsdag: Mark 12,28-34
Fredag: 2 Kong 12,4-16
Lørdag: 2 Kor 9,6-10

16.09.-21.09.
Mandag: Job 6,22-30
Tirsdag: Høys 1,5-6
Onsdag: Jes 53,1-3
Torsdag: Mark 10,21-22
Fredag: 1 Sam 16,4-13
Lørdag: Salme 34,1-11

23.09.-28.09.
Mandag: Åp 1,4-6
Tirsdag: Salme 97,9-12
Onsdag: Salme 119,25-32
Torsdag: Salme 1
Fredag: Tit 2,11-15
Lørdag: Salme 33,16-22

30.09.-05.10.
Mandag: Salme 27,5-9
Tirsdag: Salme 71,17-24
Onsdag: Ef 2,4-10
Torsdag: Luk 3,1-6
Fredag: Rom 1,16-17
Lørdag: Apg 2,21-28

Hovedpersonene, Julia Harbrecht og Mayumi Igarashi  sitter
foran biskop Baasland, prost  Gunnar Salomonsen, daglig leder
Dag Inge Aarhus  (i mørk dress), vikarprest Einar Haugland og
kateket Einar Andreassen.  Finnleiv Haga ønsket velkommen og
hadde inngangsordene.

Det blir bedt for diakon og kantor.  I det hele var det en fin og
verdig vigsling og gudstjeneste.  Det hører med til sjeldenhetene
at en kantor og diakon blir vigslet samtidig.
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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, Berit
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)

Det var tekstlesing på tysk og japansk.
Her er det diakonen som leser på japansk.
I tillegg var det en gudstjeneste med mye
musikk.  Kantor Lars Inge Tjøstheim fungerte

som organist denne dagen.  Vår egen kantor
ledet et prosjektkor som var satt sammen for
denne anledningen.  Her var folk fra begge
menighetene.
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Trivsel og tjeneste – 2 sider av samme sak: Norpilot og

nådegaveseminar for Falnes menighet

Det er ingen som kan fylle din plass i Guds plan !  Vi er skapt med ulike evner og
nådegaver- slik at vi passer sammen…

〈 Har du funnet den plassen, eller har lyst til å vite mer om den ?
〈 Arbeider du med glede i Guds vingård ?
〈 Er du sliten og har mistet gleden ?
〈 Har du verv som krever 5 armer og 5 bein ?
〈 Ønsker du å gjøre en innsats, men er ikke blitt spurt, eller er usikker på om ditt bidrag er godt

nok ?

Tenk deg en menighet der du får gjøre det du kan og liker best – der dine tunge plikter/
din dårlige samvittighet er en annens nådegave…

Fire kvelder i høst (6.9., 11.10.,8.11. og 6.12. ) har vi vært heldige å få Sveinung Fjelde i Normisjon
til opplæring av ledere i menigheten.  Dette er for alle som kjenner lyst og interesse for arbeidet i
kirke og bedehus, for unge og eldre.  Dette er bygget opp som 4 moduler med faste tema; ”Tenn på
ny”, ”Vi bygger”, ”Vi vinner”, og ”Vi leder”.
Frist for påmelding: 15. august !!!

Første helga i oktober  (4.- 6.) har vi vært så heldige å få Eldbjørg Andreassen til et seminar.
Eldbjørg har vært diakoniarbeider i Avaldsnes menighet, er bedriftsrådgiver, og tar nå praktikum for
teologer.  Seminaret er for alle frivillige medarbeidere og alle som tilhører Falnes menighet.  Frist
for påmelding: 20. september !!!

Fredagen begynner i god Alpha – tradisjon med kveldsmat, så ”jobber” vi med en test der vi finner ut
et og annet om oss selv ?!  Test høres skremmende ut for noen, men her er det helt ufarlig og vi
garanterer at du vil vokse, synes det er både kjekt og spennende.  Du skal ikke levere inn noe og
trenger ikke si noe høyt til noen.
Så, da – kanskje – muligens – kunne du … ?

Lørdagen ”jobber” vi videre med nådegaver og menighet/fellesskap, spiser og koser oss sammen…

Søndagen deltar vi i gudstjenesten i Falnes kirke – kanskje vi også skulle spise middag sammen ?!?

Stedet for begge tiltakene blir Skudenes bedehus og er et samarbeid mellom Normisjon, Falnes
menighetsråd og Bedehusstyret.

Sett av kveldene og helga, se etter annonser og plakater og bli med !  Påmeldinger/opplysninger til
Einar Andreassen på menighetskontoret 52828864 eller Ådne Berge 90873400.
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Konfirmanter i Ferkingstad.....

....og i Falnes Våge Foto
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ÆRES DEN SOM ÆRES BØR.

Tirsdag 9. april inviterte Ferkingstad sokneråd til
"frivillighetskveld" på Kyrkjebakken.  Målet med
samlingen var å vise de mange frivillige som
arbeider på menighetshuset i ulike sammenhenger
hvor mye en setter pros på det viktige arbeidet
som utføres.  Nær 50 mennesker var samlet til
sang, andakt og lett underholdning.  Malvin
Tomren pratet om viktigheten av de ulike
oppgavene sommå utføres i menigheten.
Soknerådet satser på at dette kan blir en årlig
samling, da trolig på høstparten.

ALPHA-KURS, VIK BEDEHUS

Til høsten startes det opp alpha-kurs på vik
bedehus.  Første samling blir torsdag 12.
september.  Samlingene vil starte med felles
kveldsmat før undervisningen starter.  Totalt vil
kurset gå over 10 torsdager i høst.  Vil DU ha svar
på livsviktige spørsmål, lurer på om du er en
kristen, vil bli en mer aktiv kristen, savner
vennskap, vil lære hvem Jesus er, vil vite mer om
Guds omsorg eller søker etter en mening med
livet?  Da er du spesielt  velkommen.
Underviserer på kurset blir Einar Andreassen og
Modgunn Brynjulfsen.

Hvor er du -det trygge medmennesket med
ungdom i hjertet?

Ungdomskaféen fortsetter også til høsten.  I
tidligere Tårnklang ettersøkte vi noen frivillige
medarbeidere til kaféen, og det vil vi gjøre igjen
her.....men på en litt mer tydelig og bedre måte!
For noen av dere lesere lurte sikkert på  hva en
egentlig gjør og hva som forventes av en
medarbeider.
Disse ulike oppgavene trenger vi hjelp til:

Å være tilgjengelig for kontakt - tilgjengelig
for en prat, samtale eller spille med ungdommer.

Å se til miljøet - se om alt er i orden.
Å hjelpe til med det praktiske, slik som

innkjøp, betjening i kiosken eller opprydding.
Å tenke sammen.  Dette er hjelp i form av

tanker, idéer og forslag.  Kaféen kan lett bli et
kjedelig opplegg hvis det kun er en person som
sitter og legger plan hele tiden.
Finner du noe som passer for deg? Det gjelder
også å bruke nådegaven du har fått!
Det går litt i underkant av 3 timer den fredagen en
er medhjelper.  Hvor ofte blir mest opp til deg,
men en gang i måneden/annenhver måned passer
kanskje de fleste.
Enda flere spørsmål?  da ber jeg deg ta
telefonrøret og ringe meg - 52 82 88 64 - og husk å
legge igjen beskjed når jeg ikke er til stede!  Du er
hjertelig velkommen til vårt "U-kafé" fellesskap.
Du får garantert en fin opplevelse ved å være med
på kaféen!

Mayumi I. (diakon)

Orgelsøndag 22. september

I 10 år har Norsk Orgelfestival blitt arrangert  på
Karmøy i slutten av september.  De mange gode
orglene her i regionen har vært et interessant mål
for kantorer og kirkemusikkstudenter fra hele
landet og mange internasjonalt anerkjente solister.
Men siden også Stavangerregionen har fått noen
gode instrumenter i det siste, går Orgelfestivalen
nå på omgang mellom sør- og nordfylket.
I år er det derfor ikke Karmøy som er vertskap fro
Orgelfestivalen.  For å fortsette en årlig tradisjon
og for å sette våre mange flott orgler i sentrum, har
Karmøy-kantorene gått sammen om å arrangere en
orgelsøndag den 22. september.  Den kommer da
istedenfor den fire dager lange festivalen og er et
tilbud ikke først og fremst til fagfolk, men til alle
dere som bor på Karmøy til vanlig.
I de siste årene har alle Karmøykirkene  fått gode
instrumenter fra forskjellige orgelbyggere.  Hvert
orgel har sin egen karakter, og musikk som klinger
bra for eksempel i Kopervik passer ikke like godt
i Åkra.  På Orgelsøndagen vil vi fremheve fire av
orglene og i halvtimes konserter, vise hva de kan.
Vi begynner i Falnes kirke rett etter gudstjenesten
kl 12.  Så reiser vi etterhvert nordover for å høre
på flere orgeldemonstrasjoner kl. 14, kl. 16 og
kl. 18.  Rekkefølgen har vi ikke helt bestemt ennå,
så følg med i lokalpressen når det nærmer seg.
Planen er også å servere kaffe og noe å bite i en
plass for de som vil følge med hele dagen.
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Misjonssøndag på Fredtun
Vi lar bildene tale for seg.



10

Velkommen til bedehuset

Skudenes bedehus
Juni:
23. St. Hansaften med Fredtun
30. ABR/Blå Kors
Juli:
07. Friluftsgudstjeneste på Torget kl 11.
07. (kl. 19) Indre Sjømannsmisjonen
21. NLM
28. Ytre Sjømannsmisjonen
August:
04. Norsk Gideon
11. Muhammedanermisjonen
18. Normisjonen
23. Unge voksne
25. NMS (misjonssøndag)
30. Unge voksne
September:
01. Felles tur til Stemnestaden
08. ABR/Blå Kors
15. NLM
20. Høsttakkefest
22. Normisjon
27. Unge voksne
29. Israelsmisjon

Betania:

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:
Juni:
23. Kristen muslimmisjon
Juli:
Ferie
August:
04. Normisjon
11. Misjonssambandet
18. Misjonsselskapet
25. Indre sjømannsmisjonen
September:
01. Fest, Fredheim
08. D.N. Sjømannsmisjonen
10. Normisjon, basar
15. Kristen muslimmisjon
20., 22. Normisjon
19. Israelsmisjon
Oktober:
01. Misjonsselskapet, basar

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

Sandhåland:

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.

Menighetsturen 2002
Lørdag 24. august skal vi ha den årlige menighetsturen.  Dette året går turen til Borgøy i Tysvær
kommune.  Borgøy er et flott sted med fin natur, og vi skal besøke maler Lars Hertervigs fødested. ( I år
er det 100 år siden han døde)

Prisen blir ca 250 kr per person.  Nøyaktig beløp kommer vi tilbake til.
Påmelding til menighetskontoret på tlf 52 82 88 64.  Det blir også lagt ut påmeldings-skjema etter

hvert i begge kirkene.  Påmeldingen  kan leveres eller sendes til Menighetskontoret, Pb 23, 4297
Skudeneshavn.  Frist for påmelding er 10. august.

Velkommen til en hyggelig tur.
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Kirkelige handlinger

Falnes:
Døpte:
21.04. Anne Helene Vikra
12.05. William Mathilassi
02.06. Benjamin Løsnesløkken
02.06. Silje Rasmussen Dahle
02.06. Karianne Pedersen
02.06. Karoline Sirevåg
02.06. Anders Nilsen

Vigde
25.05. Marian Aasbø

Edvard Davidsen
Døde:
10.04. Magnus Vikra (1927)
08.05. Aslaug Solveig Dyrland (1923)
24.05. Olav Djupevik (1911)

Ferkingstad:
Døpte:
14.04. Joakim Solberg Landsnes
05.05. Martin Kvilhaug
05.05. Stig Sundet Ferkingstad
05.05. Kristian König

Vigde:
25.05. Tove Kristin Bakken

Tom Ove Nes
Døde:
10.04. Sigurd Leo Vikra (1923)

"Elisa" av Skudeneshavn

Forberedelsene til sommerens store konsert er i
full gang: Torsdag den 4. juli kl 1900 skal Nils
Henrik Aasheims bestillingsverk for kor,
instrumenter og tåkelurer urfremføres i Falnes
kirke under Skudefestivalen.  Historien om
barken "Elisa" av Skudeneshavn som forliste i
Irskesjøen julaften 1895, blir til en spennende
musikalsk fortelling med mange lokale aktører.
Kjell Magnus Sandve får spesialskrevet en
solistrolle, mange dyktige musikere fra regionen
deltar og sist, men ikke minst, blir både barne-
og voksenkor med.  Semeja og Skudenes
Blandakor blir grunnlaget for korene, men det er
åpent for alle interesserte å være med.  Det kan
bli en spennende opplevelse å være med når et
nytt musikkverk blir til og komponisten selv blir
med under instuderingen.  Musikken er skrevet til
amatørkor, så selv om musikken er ny må du ikke
være redd for at den blir for vanskelig.

Det blir øvelse for de voksne tirsdag 18. og 25.

juni kl 1930 på ungdomsskolen, og i Falnes kirke

fra søndag 30. juni kl. 1900.

Barnekoret øver på Skudenes bedehus onsdag

19. 0g 26. juni, og i Falnes kirke mandag 1. juli kl

1000.

Generalprøve blir onsdag 3. juli  kl 1900.

Alle som ikke deltar aktivt ønsker vi selvsagt
hjertelig velkommen til forestillingen torsdag 4. juli
kl 1900.  Lokal sjøfartshistorie fremført av lokale
krefter og musikk skrevet av en av våre fremste
komponister med mange ukonvensjonelle idéer.
Det blir sikkert en opplevelsesrik kveld for alle.

Av forskjellige årsaker så kommer
dette nummer av Tårnklang endel
forsinket.  Vi håper likevel at det blir
godt mottatt når det nå kommer, og
samtidig vil vi benytte anledningen til
å ønske alle en god sommer.
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Kirkens SOS

815 33 300

23.06. 5. søndag e. pinse

Sak 7,8-12a; Rom 2,1-4
Pr.: Joh 8,2-11
07.07. 7. søndag e. pinse

Josva 24,19-24; 1 Pet 1,15-21
Pr.: Matt 16,24-27
21.07. 9. søndag e. pinse

Jer 23,16-24; 1 Joh 4,1-6
Pr.: Matt 7,21-29
04.08. 11. søndag e. pinse

Jes 5,1-7; Rom 11,25-32
Pr.: Joh 6,66-69
18.08. 13. søndag e. pinse

Salme 4,2-6; Jak 3,8-12
Pr.: Matt 12,33-37
01.09. 15. søndag e. pinse

Salme 103,1-6; Joh 5,1-15
Pr.: Ef 5,15-20
15.09. 17. søndag e. pinse

Job 19,25-27; Rom 8,18-23
Pr.: Luk 7,11-17
29.09. 19. søndag e. pinse

2 Mos 20,1-8.12-17; Fil 1,20-26
Pr.: Mark 10,17-27

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:

Se annonsering om evt. arrangement.

Ellers vil redaksjonen oppfordre til oppslutning om mannsmøtene på Fredtun og  på

Kyrkjebakken.  I tillegg til et sted der du kan utvide din horisont og dine kunnskaper, er det

også et treffsted.  Så får vi håpe at gjennomsnittsalderen synker merkbart til høsten.

Kyrkjebakken:

Formiddagstreff siste tirsdag i måneden:  25. juni, 31. juli, 27. aug. og 24. sep.
Treffene starter kl. 1100

30.06.  6. søndag e. pinse

Jer 1,4-10; 1 Pet 2,4-10
Pr.: Matt 16,13-20
14.07.  8. søndag e. pinse

Matt 10,28-31; 2 Tess 3,6-12
Pr.: Joel 2,21-27
28.07. 10. søndag e. pinse

Jes 10,1-3; Apg 20,17-24
Pr.: Luk 12,42-48
11.08. 12. søndag e. pinse

Salme 32,1-5; 1 Joh 1,8-2,2
Pr.: Matt 21,28-32
25.08. 14. søndag e. pinse

5 Mos 10,17-21; Rom 13,8-10
Pr.:Matt 5,43-48
08.09. 16. søndag e. pinse

5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13
Pr.: Luk 10,38-42
20.09. Fredag!

Høsttakkefest på Bedehuset

22.09. 18. søndag e. pinse

Jer 6,16-20; Gal 5,1-6
Pr.: Joh 8,31-36

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


