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Foto: Anita Høines

Før påske hadde menigheten flere påskevandringer der barn får lære mer om påsken.  Her er det

de eldste barna i Slågstemmen barnehage som har vært på påskevandring.  Bildet nedenfor er

fra barnas misjonsdag på Fredtun, et etterhvert tradisjonsrikt arrangement.  I år var det fint

vær, mye folk og aktivitet.       Foto: Gunnar Stueland
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Retreat i Stavanger

bispedømme

Retreatarbeidet i Rogaland

har tatt et langt skritt fram-

over i og med at Utstein klos-

ter gamle skole, rett ved siden

av middelalder-klosteret, nå

er overtatt av Stiftelsen ”Ut-

stein Pilegrimsgard”.

Her vil det etter hvert bygges

opp et senter for åndelig vei-

ledning og retreat, som er

åpent for alle som ønsker et

slikt tilbud.

Retreat betyr å trekke seg til-

bake. Mesterens ord om å

komme med til et ensomt sted,

hvor vi kan være alene og

hvile litt, ligger til grunn for

begrepet. Dette har vært det

sentrale i kloster-bevegelsen

gjennom hele kirkens historie.

Med Utstein Kloster i vår

midte, det best bevarte

middelalderkloster i Norge,

skal stedet fortsatt kalle til

stillhet, ettertanke, medita-

sjon og bønn.

 Midt i vår travle tid, er det

flere og flere som opplever det

godt å få hjelp til å stoppe

opp og roe seg ned for noen

dager.

Vi inviterer til følgende sam-

linger:

20-25. juni: Retreat i

hverdagen Deltakerne bor

hjemme hos seg selv,

start og avslutning i Hinna

Kirke

Arr.: Retreat i Rogaland,
Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard
sammen  med lokale menigheter.

16-19. september: Fjelltun

Leirsted, Flekkefjord

Arr.: Det Norske
Misjonsselskap
24-26. september: Nordlys

leirsted, Alsvik. Arr.: Retreat i
Rogaland

17-20. oktober: Utstein Klos-

ter

Arr.: Stavanger Bispedømmeråd
/ Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard

12-14. november: Utstein

Kloster

Arr.: Stavanger Bispedømmeråd
/ Stiftelsen Utstein Pilegrimsgard

Stille dager på Emmaus gård,

Stavanger: 4.september,
4.desember.  kl 11.00-15.00.

Arr.: Retreat i Rogaland

Velkommen til å være med på

retreat.

Se etter egne brosjyrer i din

menighet.

Ferkingstad kyrkje 150 år

Jubileumsbok

Arbeidet med boka er i rute. Utkastet er snart klart.

Vi etterlyser fortsatt bilder (gamle og nye) av

f.eks. dåp, konfirmasjoner etc. Elles er alt av interesse.

Vi må ha dette innen 15.juni eller snarest.

Henvendelse: Johan Andersen, tlf. 52 82 05 41

 Berit Toskedal Kvilhaug tlf. 52 82 03 22

Ein kan og kontakte menighetskontoret tlf. 52 82 88 64

Menighetstur for Falnes

og Ferkingstad...

..til Stavanger, Sola og Jæren
Lørdag 4. sept. 04.
Avreise med ferja fra Skudenes
(kl.9.10)
Besøk i Domkirken og Sola
Ruinkirke (m/andaktsstund).
Middag på Nærland
Gjestegård.
Liten kjøretur over Jæren.
Ankomst Skudenes kl.18.05.

Bindende påmelding til
27.august til Menighetskontoret
52828864
eller direkte i gudstjenester.
(staben tar imot påmeldingene.)
Behov for skyss til og fra
ferjekaien skal meldes ved
påmeldingen.

Prisen kommer til å bli kr.300-
350. (Kunngjøres senere.)

Velkommen til en hyggelig
dagstur!

V år kateketvikar Bjørg

Berge skal ordineres i

Stavanger Domkirke 13. juni.

En oppfordring fra Tårnklang

om at mange av oss drar over

fjorden for å være tilstede.
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Vi leser i Bibelen
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
Lørdag: Kol 2, 12-15
Uke 24  6. - 12. jun

Mandag: Rom 8, 8-11
Tirsdag: 5 Mos 6, 4-7
Onsdag: Tit 3, 4-7
Torsdag: Åp 4, 7-11
Fredag: Apg 13, 1-4
Lørdag: Luk 16, 19-31
Uke 25  13. - 19. jun

Mandag: Ordsp 3, 13-18
Tirsdag: Jak 2, 1-7
Onsdag: Apg 4, 31-37
Torsdag: 1 Mos 1, 9-13
Fredag: Hebr 13, 4-5
Lørdag: Luk 14, 16-24
Uke 26  20. - 26. jun

Mandag: 1 Mos 3, 8-10
Tirsdag: Esek 16, 6-14
Onsdag: Åp 3, 19-22
Torsdag: Joh 10, 40-42
Fredag: Mark 2, 13-17
Lørdag: Sal 139, 1-12
Uke 27  27. jun - 3. jul

Mandag: Luk 15, 1-10
Tirsdag: Luk 5, 1-11
Onsdag: 1 Mos 21, 14-21
Torsdag: Rom 8, 12-17
Fredag: Ef 2, 17-22
Lørdag: Joh 14, 1-7
Uke 28  4. - 10. jul

Mandag: Matt 7, 1-5
Tirsdag: Jak 4, 11-12
Onsdag: Sal 15
Torsdag: Rom 14, 10-13
Fredag: Mark 6, 7-12
Lørdag: Matt 9, 36-10, 7
Uke 29  11. - 17. jul

Mandag: Joh 1, 35-42
Tirsdag: Joh 1, 43-51
Onsdag: 1 Kor 15, 6-11
Torsdag: Apg 16, 6-10
Fredag: Sal 89, 1-7
Lørdag: Jos 24, 14-15
Uke 30  18. - 24. jul

Mandag: 2 Mos 20, 1-7
Tirsdag: Kol 2, 6-10
Onsdag: 1 Tess 3, 1-7
Torsdag: Luk 8, 1-3
Fredag: 2 Kor 9, 8-12
Lørdag: Sal 147, 1-11
Uke 31  25. - 31. jul

Mandag: Neh 9, 16-17
Tirsdag: Apg 27, 33-44
Onsdag: Sal 40, 10-14
Torsdag: Matt 20, 25-28
Fredag: 2 Kor 10, 1-6
Lørdag: Esek 3, 15-19

Når Gud synes taus

” Hva er poenget? Det skjer jo ingenting uansett!” – stemmen var

trett, sliten og oppgitt.

Det ble et lite opphold før fortsettelsen kom: ” – hvorfor skal jeg
gå til forbønn? Det eneste som skjer er at jeg blir skuffet, igjen. Nå
har jeg gått frem gang, på gang, på gang. Og hva som skjer? Ingen-
ting. Gud kan godt røre ved personen ved siden av meg. På alle
sider faktisk. Men meg har Han glemt. Da er det bedre og ikke
oppsøke Ham, for da blir jeg hvertfall ikke skuffet over at Han ikke
gidder å bry seg.”

En samtale som jeg husker godt, veldig godt. Den trette,

slitne og oppgitte stemmen var nemlig min, og jeg orket ikke

mer. Jeg hadde vært syk i 1 ˚ år og hadde nettopp fått beskjed

om at legene gav opp. Jeg kunne ikke bli bedre. Jeg gav også

opp. Kreftene var brukt opp, troen likeså. Alt var mørkt, og

Gud taus.

Personen jeg snakket med så på meg. Øynene fortalte

at også han hadde det vondt – fordi jeg hadde det vondt. Sam-

tidig var der en forskjell; i dem lyste håpet og troen på at Gud

ikke hadde glemt meg, det jeg selv ikke kunne tro. Jeg avviste

ham før han fikk si noe mer: ”Ikke gidd, jeg orker ikke mer Gud.
La meg være.” Så var det noe helt annet som kom: ”Stoler du
på meg?” ”Ja” ”Vet du at jeg vil ditt beste?” ”Ja” ”Kan du da la
meg se Gud for deg? Kan du la meg be for deg? Jeg vet du ikke
orker mer, og det er greit. Men la meg tro for deg til du selv er i
stand til å møte Gud igjen.”

En samtale som betydde en endring for meg. Det gikk

fortsatt lenge før jeg klarte – og orket – å be til Gud, men an-

dre gjorde det for meg. Det gikk lenge før jeg selv klarte å se

og høre Gud. Smertene var for sterke og jeg ville ikke, men da

brukte Gud andre mennesker for å formidle at Han så meg, at

Han elsket meg og at Han led sammen med meg. Det merkelige

er at slik hadde det vært hele tiden. Gud hadde aldri glemt

meg, det var jeg som ikke klarte å forholde meg til Ham.

Nå er ikke dette et forsøk på å være lettvint. Det er

vondt når Gud synes taus. Det er ekte smerte, og kan ikke bort-

forklares med at det er vi som ikke lytter. Til tider er vi rett og

slett ikke i stand til det. Det er da fellesskapet er viktig. Jeg var

ikke i stand til å stole på Gud, jeg var bare skuffet. Jeg hadde

ikke krefter til å be, ikke var jeg sikker på at det nyttet en

gang. Da var det at andre så Gud, at andre ba og at andre ikke

gav opp som hjalp meg. Gud viste at jeg ikke klarte å forholde

meg til Ham, og derfor brukte Han andre mennesker for å nå

meg. For Han gav aldri opp.

Og dette er ikke et enestående tilfelle; Gud gir aldri opp. Når

Gud er taus – for oss, prøver Han å få vist at Han fortsatt er

der, på ulike måter, og Han har gitt oss hverandre slik at vi skal

få hjelp til å oppdage Ham igjen.

Bjørg Berge
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Vi har solgt nytestamentene

våre, -enda en gang!

Det er den 15.januar -04. Vi
svinger oss over humpete veier
til Madibaya. Landskapet er
tørt. Innimellom det visne strie
graset, rett opp av bakken, har
Skaperen satt noen store skarp-
gule blomster. En hauk står stille
i luften. Ei ørn seiler over him-
melen. Vi kommer til Madibaya.
Ingen fulanere å se. Vi stopper
på jordet der vi var så mange
ganger og besøkte Aisata. Det
er fem år siden nå. Vi kjenner
igjen trærne hvor hyttene stod.
Nå er det helt stille her. Vi kjø-
rer videre. Noen må vi da treffe
på.

På samlingsplassen inni
landsbyen sitter én enkelt
fulaner. Skarpe og alvorlige
øyne kikker fram under
turbanen hans. Jo Kjetil går
fram og hilser og spør etter de
fulanerne vi kjenner. Mannen vet
ikke hvor de er eller om de
kommer. Snart kommer enda en
fulaner. Han er yngre og slår seg
ned på benken sammen med
han andre. Han kan heller ikke
hjelpe oss. Plutselig spør han
om vi har bøker. Til salgs?! Vi
har ikke andre enn våre private.
Men han kan jo få kjøpe mitt.
Det er pent brukt. Og om
fulanernavnet mitt står i det, gjør
vel ingen ting. Vi legger fram de
bøkene vi har med: «Moses»,
«Salmene» og to «Aadi Keso»
(NT). Det er Aadi Keso han
viser interesse for, og spør hva
det koster. «1000 franc cfa,»
svarer vi. Han tar fram en 5000-

lapp. Vi klarer akkurat å skrape
sammen nok vekslepenger. Nå
blir han andre også interessert.
Han holder det slitte Jo Kjetil
sitt testamente i hendene sine. Vi
sier at det er jo veldig stygt på
utsiden, men det ser ikke ut til å
bry fulaneren. Han drar fram en
bunke med penger fra lommen
og gir en 5000-lapp han også.
Men vi kan dessverre ikke gi
igjen. Fulaneren reiser seg og
går for å finne en mann å veksle
hos, men kommer tilbake uten
resultat. Litt seinere kommer to
eldre fulanere. Vår mann slår
seg sammen med dem, og de
forlater stedet.

Han unge sitter med det ene
kneet bøyd opp under haka.
Han har allerede begynt å lese
halvhøyt; forord,
innholdsfortegnelse...og bryr seg
ikke om at det er mange
kassonkebarn,og -menn som
har flokket seg rundt. Vi hjelper
ham til å slå opp i Markus 10,
om den blinde Bartimeus. Jo
Kjetil har ei enkel bildebok om
den fortellingen og viser bildene
til dem som står rundt. Fulane-
ren leser høyt og er langt inni
Jesu inntog i Jerusalem når de
andre tre fulanerne kommer til-
bake. De ser veldig målbevisste
ut. Fulaneren rekker fram 1000
franc. Jo Kjetils NT er hans!

Vi bestemmer oss for å dra vi-
dere, men unge Ousman Bah vil
vi skal bli med og hilse på fami-
lien hans. Vi går mellom
kassonkéhus, over et gårdstun
og nedover en skråning som
fører ut av landsbyen. Fulaneren

går foran med lette skritt. Den
blå tynne drakten hans beveger
seg lett i vinden. Jo Kjetil følger
like i hælene på ham. Jeg passer
på å holde meg litt i bakgrunnen.
Ifra skråningen kan vi se seks
midlertidige fulanerhytter med
plastpresenninger over. De står
plassert på to jorder i diskret
avstand fra hverandre.

Vår venn stanser allerede ved
den første hytta, med tegn på at
her bor han. På benken inni
hytta ligger ei ung mor og am-
mer babyen sin. Innenfor leker
ei jente på tre-fire år. Damen
reiser seg, og vi hilser på hver-
andre. Hun lar oss få sitte på
benken. Babyen blir liggende,
og han pludrer og ler når jeg
snakker med ham. Den unge
Mayram kommer til oss med ei
stor skål med sur melk. Vi rører
inn sukker med ei kalebas-skje.
Hun finner også fram hirse og
tømmer oppi. Det blir en tjukk
syrlig grøt, som smaker deilig
forfriskende. Vi tenker på un-
gene våre som har snakket om
fulaner-surmelk siden vi var i
Norge. Så sitter vi her på selv-
este bursdagen til Oddvar og
drikker sur melk med hirse...

Reisen har tatt en måned. Stadig
pakke opp og ned. En natt her,
fire netter der. Flytte, pakke,
knytte. Små barn. Fødsler. Syk-
dom. Leve. Dø? Jeg gjør mine
refleksjoner. -Når jeg blir lei av
å sitte her, hvis vinden blir for
slitsom, hvis det blir for varmt
eller som i dag litt for kaldt, vet
jeg at jeg har fem-ti minutter å
gå til bilen og en times kjøring

En hilsen fra familien Løsnesløkken i
Mali
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hjemmefra. Det er greit nok å
være liksom fulaner for en dag;
komme hjem og være stolt av
hva vi har vært med på. Men å
leve! -Her. På en utgått hirse-
åker. Mellom visne plantesten-
gler og tørre kukaker leves livet!
Virkelig! Gjeterfulanerne kan
ikke tenke seg noe annet liv. De
er stolte og verdige. De krever
ikke stort av verdens ressurser.
Det viktigste de ønsker seg er
nok mat til dyrene sine. Flotte
dyr er et tegn på en god fulaner
med ærefrykt og respekt for
livet.

Jeg kalles tilbake fra tankene
mine. Middagen er ferdig. Vi får
nyiiri, en hirsegrøt kokt sammen
med mais, peanøtter, tomater og
sterke krydder. De heller olje av
geitemelk over fatet. Middagen
er deilig, men det er veldig
varmt på fingertuppene.
Ousman vifter for å kjølne ma-
ten. Vi later som om det ikke
gjør vondt hver gang vi tar nedi
den kokvarme middagen.
Snart kommer enda en for oss
ukjent fulaner og slår seg ned på

Uke 32  1. - 7. aug

Mandag: Jer 23, 13-18
Tirsdag: Jak 1, 21-25
Onsdag: 1 Joh 5, 1-5
Torsdag: 1 Tess 5, 14-24
Fredag: 2 Joh 4-11
Lørdag: Matt 25, 14-30
Uke 33  8. - 14. aug

Mandag: Sal 67
Tirsdag: 1 Kor 4, 1-5
Onsdag: 1 Pet 4, 7-11
Torsdag: 1 Mos 39, 6 b - 10
Fredag: Luk 19, 41-44
Lørdag: Luk 4, 23-30
Uke 34  15. - 21. aug

Mandag: Matt 11, 1-6
Tirsdag: Hos 14, 3-7
Onsdag: Apg 19, 8-10
Torsdag: Joh 5, 24-29
Fredag: Jes 57, 14-16
Lørdag: Luk 18, 9-14
Uke 35  22. - 28. aug

Mandag: Ordsp 28, 1-13
Tirsdag: Sal 51, 3-13
Onsdag: Apg 19, 17-20
Torsdag: 1 Tim 1, 12-17
Fredag: Jak 1, 19-27
Lørdag: Mark 7, 31-37
Uke 36  29. aug - 4. sep

Mandag: Ordsp 10, 8-11
Tirsdag: Ordsp 10, 18-21
Onsdag: Ordsp 15, 25-28
Torsdag: Ordsp 16, 20-24
Fredag: Ordsp 3, 27-31
Lørdag: Luk 10, 25-37
Uke 37  5. - 11. sep

Mandag: Rom 13, 8-10
Tirsdag: Matt 5, 38-42
Onsdag: Joh 13, 31-35
Torsdag: Matt 7, 12
Fredag: Kol 3, 12-17
Lørdag: Mark 1, 40-45
Uke 38  12. - 18. sep

Mandag: Sal 113
Tirsdag: Luk 17, 11-15
Onsdag: Jes 63, 7-9
Torsdag: Sal 107, 1-16
Fredag: Fil 4, 4-7
Lørdag: Matt 6, 25-34
Uke 39  19. - 25. sep

Mandag: Sal 16
Tirsdag: 1 Kong 17, 7-16
Onsdag: Sal 142
Torsdag: Matt 11, 25-30
Fredag: Hos 6, 1-6
Lørdag: Joh 11, 33-44
Uke 40  26. sep - 2. okt

Mandag: Matt 9, 18-26
Tirsdag: 1 Kor 15, 51-58
Onsdag: Åp 12,7-11
Torsdag: Jes 25, 6-9
Fredag: Jes 46, 3-5
Lørdag: Luk 13, 10-17

matten. Samtalen mellom de to
vennene går på nytten av å
kunne lese. Det hele starter med
at vår fulanervenn viser boken
han har kjøpt i dag. -Aadi
Keso. Jo Kjetil forteller at det
snart skal være alfabetiserings-
kurs for fulanere i Mahina, og
forklarer om det.
Samtidig er det bønnetid.
Mayram vasker føtter, hender
og ansikt. Hun løser opp hodet-
ørklet og legger det løst over
hodet. Hun kneler ned på en
liten matte like ved oss og ber til
Alla.
Etter dette er det på tide for oss
å dra hjem. Ousman og vennen
hans følger oss til bilen. I skrå-
ningen uttrykker kameraten.
«Hikka, so Alla ja į, mi
jan†gi!» «I år, hvis Gud vil, så
leser jeg!» -En fulaner har be-
stemt seg...

Vi reiser hjem til Bolibana, til
nystekte boller, kald brus og
fødselsdagsfeiring! For en me-
ningsfull dag!

Hilsen Agnes (=Mayram Bah)

Jo Kjetil og Agnes Løsnesløkken sammen med barna
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Vårens vakreste even-
tyr….

… er slutt. Det var virkelig
vakkert. Faktisk enda mer.
Det er stort når konfirman-
tene en etter en kommer frem
og kneler ved alteret, får to
hender på hodet og blir bedt
for. Blir lagt fram for Gud
med et ønske og en bønn om
at Han må passe på dem og
være hos dem, alltid. I benke-
radene sitter foreldre/fore-
satte, søsken, besteforeldre,
slekt og venner. Noen rørt til
tårer. Gutten, jenta deres er
plutselig blitt så stor. Hvor
ble tiden av?

Konfirmantene selv
kommer fram med ulike for-
utsetninger. For noen er det
festen etterpå som trekker
mest, for andre handler det
om tradisjon. Noen er usikre,
noen gjør det fordi mamma
og pappa vil, men flertallet
fordi de selv ønsker. Selvføl-
gelig, gaven og festen er vik-
tig for dem også, samtidig
tror de at det er noe mer.
Hvordan jeg vet dette? De
har fortalt meg det.

Gjennom undervis-

ningen denne våren har jeg
fått det privilegium å bli mer
eller mindre kjent med 45 fan-
tastiske mennesker; mens jeg
sitter her og skriver går tre av
dem forbi vinduet mitt, og jeg
kjenner smilet brer seg over
ansiktet. Det gjør godt å se
dem. Jeg vet at konfirman-
tene er glad for at det er slutt,
men jeg kjenner at det er litt
trist også. Jeg har rett og slett
ikke fått muligheten til å bli
lei dem enda, og så er det al-
lerede slutt? Jeg savner dem,
jeg!

Men jeg har hatt det
kjekt, virkelig kjekt. Det er
noen flotte ungdommer dere
har! Med utrolig masse lyd,
latter og liv i. De er rett og
slett enorme. Vi har avsluttet
alle samlingene med at jeg
har bedt en kort bønn, en
bønn om at Gud må passe på
dem til neste gang vi møtes.
Den bønnen ber jeg fortsatt.
Og til dere konfirmanter: Jeg
er kjempestolt av dere! Av
hver enkelt. Dere har gjort en
kjempejobb. Takk skal dere
ha!

Bjørg Berge
Kateket

Nyoppusset møte-

sal i Vik Bedehus.

Nå er den endelig ferdig
oppusset, møtesalen vår. Det
var på tide å gjøre noe nå.
Over 35 år siden sist den ble
oppusset. Da ble salen ombyg-
get fra 2 klasserom til en sal.

Denne gang ville vi ha en
tidløs klassisk bedehusstil på
møtesalen. Dette tror jeg vi har
lykkes med, for som en sa,
”det var akkurat som å komme
inn i et gammelt bedehus”.
Funksjonelt så har den fått en
moderne form.

Det har i hele vinter og
vår vært utført mye arbeid med
oppussingen av møtesalen. Til
slutten av mai så er det utført
650 dugnadstimer. 30 personer
har vært innom på dugnadene.
Vi har hatt det trivelig på
dugnadene og vi har blitt bedre
kjent med folk vi ikke kjente så
godt fra før. Det gjenstår noe
småting som vi gjør etter hvert.

Hva har vi så gjort? Jo.
Vi har isolert 2

yttervegger, som ikke var
isolert, og på alle veggene er
gammel tynn huntonitt fjernet
da platene bulte ut fra veggen.
Nye huntonittplater er satt opp
på alle veggene, disse er
tapetsert med miljøtapet og
malt over. Akkustikken  er blitt
mye bedre med de nye platene.
Platene er lektet ut og nytt
skjult elektrisk opplegg er  lagt
i salen.  På gulvet er det lagt
laminat. Dører, vinduer, listverk
og takbelysning er beholdt slik
det er, men det er malt på nytt.

Da vi har hatt svært
høye utgifter til strøm så har vi
investert i 2 nye varmepumper
til å varme opp hovedsalen, og

kjellerrom. Denne investeringen
kan betale seg inn på 3-4 år.

Det gamle høytaler-
anlegget var 30 år og det var
mye knitringer og hylinger i dette.
Derfor har vi fått et  nytt mo-
derne anlegg. Dvs mikser,
forsterker og 2 mikrofoner.
Senere vil vi utvide med tele-
slynge og annet audiovisuelt
utstyr. Når økonomien tillater
det. Vi har lagt opp skjult røyr-
system til høytalere og mikrofon-
kabler og alt tenkelig fremtidig
utstyr.

Det blir stor innvielses-

fest fredag den 24 september

kl 19.30 alle er velkommen der.
Det som gjenstår nå er å

få litt pynt på veggene.  En
annen ting vi trenger er et
PIANO. Er det noen lesere
som har et piano de ikke bru-
ker, så vil det bli brukt her.
Enten dere vil selge eller gi så er
vi interessert.

Karl Falnes
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Konfirmantene i Falnes (over) og Ferkingstad
Les hilsen fra kateketen på motstående side (Vårens vakreste eventyr)

Bildene er tatt av Våge foto
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Fredtun leirsted

Fredtun leirsted menighetenes
eget leirsted trenger vedlike-
hold. Derfor er det hele tiden
behov for dugnadsinnsats. Alt
fra maling, snekring, renhold,
kjøkkenarbeid og annet
vedlikehold.
Vi ønsker oss en database
over folk som kan være med
på dugnad. Alt fra en gang i
året til flere ganger.
I denne databasen ønsker vi å
ha en oversikt over hva hver
enkelt kan utføre, eller ønsker
å gjøre. Fordelen med det er
at da kan vi sende de aktuelle

en forespørsel når behovet er
der. Så kan man bli enig om
man ønsker å arbeide alene
eller om en organiserer flere
sammen. Mengde tid du setter
av er opp til deg.
Mange i Skudenes har hatt
positive opplevelser på Fred-
tun, kanskje er det noen av
dere som kan tenke dere å
gjøre oss en tjeneste på
Fredtun både som takk for
det Fredtun har betydd for
dere men og for at leirstedet
fortsatt skal være der som en
ressurs i nærområdet.

Menighetsrådene

Som mange sikkert har fått med
seg, så feirer Ferkingstad kyrkje
150 år i år. Jubileumsuken blir i
slutten av oktober, og forbere-
delsene er allerede i full gang.
Det skal gis ut en bok og vi får
god hjelp av Rune Hemnes til
det praktiske arbeid. Mange
andre er involverte i å samle
både bilder og tekster til utgivel-
sen. Går alt etter planen blir
boken klar til feiringen i oktober.

Ferkingstad og Sandve barne-
skuler har allerede hatt en
tegnekonkurranse, der det ble
levert mange flotte bidrag.
Vinnertegningene kan vi kanskje
få se i jubileumsboken? Alle
bildene skal få være med i en
stor utstilling i kirken og på
kyrkjebakken i høst. Skolene
planlegger også en forestillingen
i Skudehallen (for å få plass til
alle elevene, foreldrene og andre
interesserte!), der vi kan vente
oss musikk og drama knyttet til
kirken, både selve bygget og
det den står for. Vi er spente!
Også barnehagene skal få sin
feiring, den skal vi komme
tilbake til. Formiddagstreffet
26.10. faller i jubileumsuken og
det skal få en passende vinkling.

Den 17. oktober lader vi opp til
jubileet med en konsert med
diverse utøvere, blant annet
Sveinung Hølmebakk og Nils
Økland. Temaet blir vår lokal-
historie, livet ved kysten og på
havet gjennom tidene, fortalt
gjennom salmer og viser. Vi
satser på å lage et kor og jeg
håper at mange fra Ferkingstad
vil være med og slik bidra til
feiringen. Vi kommer til å
samarbeide med Åkra kirkekor
slik at det i hvert fall blir nok
sangere! Tirsdag 26.10. skal vi
invitere bedehuskulturen inn i
kirken. Den har jo preget
lokalsamfunnet gjennom tidene.
Det blir både musikalske bidrag
og kåseri ved Geir Toskedal.
Det er også planlagt en gospel-
konsert, men der er detaljene
ikke på plass ennå.

Søndag 24.10. kl.17.00 blir det
familiegudstjeneste, tirsdag
26.10. skolegudsstjeneste om
morgenen og jubileums-
gudstjeneste søndag 31.10.
kl.11.00, der biskop Ernst
Baasland blir med, etterfulgt av
en ”kirkemiddag”.  Den skal vi
også komme tilbake til med mer
informasjon senere.

Prosjektkor høst 2004

Etter sommerferien er alle
sanginteresserte inviterte til å et
nytt korprosjekt. Vi skal være
med på konserten i Ferkingstad
i anledning kirkejubileet søndag,
17.oktober. Temaet for kvelden
blir lokalhistorien på Vest-
karmøy, fra den første kristnin-
gen til i dag.  Vi får med sange-
ren Sveinung Hølmebakk og
Nils Økland på fiolin og flere
lokale musikere. Paul Leithaug
har spilt sammen med Sveinung
tidligere. Han blir med på
orgelet og har med seg kirkeko-
ret fra Åkra, slik at det skal bli
et stort felleskor. Øvelsene
starter opp etter ferien og blir på
Kyrkjebakken. Informasjon om
hvilke dager det blir, kommer
senere. Men er du interessert,
kan du gjerne ta kontakt med
kantoren allerede nå, slik at vi
finner dager som passer. Også
sangere fra Falnes er selvsagt
velkommen, og blir vi mange
nok kan vi kanskje bruke noen
av sangene i en gudstjeneste i
Falnes.
Når jubileumsfeiringen er
overstått kan vi i november/
desember starte et julekorpros-
jekt.

Orgelsøndag 26.september
Kantorene i Karmøy planlegger
en orgelsøndag i september, for
å ha orgelet i fokus i hert fall en
dag i de årene vi ikke har
orgelfestival. For to år siden ble
det små konserter og orgel-
demonstrasjoner i Falnes, Åkra,
Kopervik og Avaldsnes. I år
kan en dra til de tre kirkene som
ikke var med da: søndag 26.9.
kl.17.00 begynner orgelsafarien
i Ferkingstad, fortsetter kl.18.30
i Torvastad og avsluttes
kl.19.30 i Norheim. Jeg kan
garantere, at det ikke blir noe
tungt program og tilhørerne kan
nok vente seg noen overraskel-
ser fra instrumentenes dronning!

Jubileumsfeiring Ferkingstad
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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
SMAILY og ENJOY starter opp
igjen til høsten

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.
  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.

Det sosiale torg

Falnes
Døpte

04.04. Stian Aldeholm
04.04. Chris Marenius Nornes Freier
04.04. Amalie Hansen
04.04. David André Ottosson
11.04. Emma Endresen
11.04. Lise Storlien Misje
11.04. Kaja Olsen  Kjøpsvik kirke
18.04. Karen Lovise Lokøy Kristoffersen

Kopervik kirke
09.05. Samuel Ferkingstad
Vigde

15.05. Elisabeth Wiig og Terje Gunnar Steinsvik
22.05. Bente Elin Eliassen  og

Aksel Kenneth Lillemo

Døde

31.03. Kristine Skådel  (f. 1916)

06.04. Håkon Eilertsen  (f. 1921)
14.04. Odd Elias Olsen  (f. 1944)

Ferkingstad
Døpte

28.03. Pernille Stang

28.03. Thea Madsen Stol
11.04. Jone Bakkevold
18.04. Emilie Mannes Nielsen
02.05. Sunniva Hovland Medhaug
Vigde

-----
Døde

14.04. Johannes Olsen Kvilhaug (f. 1936)
16.04. Helmer Johannes Stava (f.1916)
16.04. Kristian Vikre (f. 1917)
07.05. David Georg Haugeberg (f. 1922)
11.05.Ragnvald Martin Stol  (f. 1917)
14.05. Agnes Marie Langåker  (f.1914)

Samtalegruppe for

enker- og

enkemenn skal

startes opp på

slutten av august.

Vi er endelig klare for å sette i
gang denne gruppen til høsten,
og det er ennå ledige plass.  Så
hvis du har interessen i å være
med, så er det mulighet nå.
Påmelding til menighetskontoret.
Gruppen skal mest sannsynlig
være i Skudenes området, og
det vil være 6-7 samlinger.
Alle deltakere skal få personlig
innkalling til første møtet.

Kontakt og

besøkstjeneste -

besøkere søkes!



Støtt gjerne dem som støtter oss
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Kirkeveien 11 - 4280 Skudeneshavn - Telefon 52 82 83 93

4280 Skudeneshavn
Tlf. 52 81 48 80

ALT I BYGG

4280 Skudeneshavn
Tlf.:  52 82 88 08
Mobil:  952 44 794

as

4297 Skudeneshavn – Telefon 52 82 83 05

HERREKONFEKSJON
DAME- OG HERRESKINNKLÆR SKUDENES BILVERKSTED

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

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

Tlf. 52 82 85 07 – Fax. 52 82 88 09 – Mob. 945 42 259

Postboks 70 – 4297 Skudeneshavn
Telefon 52 83 36 00 – Telefax 52 83 36 01

www.skudeelektro.no

BOLIG – INDUSTRI – SKIP

ALF MELHUS AS

SPORT

Alt i sportsutstyr 
og golvbelegg



Fredheim

Juni
6. Normisjon
13. Misjonssambandet
20. Misjonsselskapet
Juli:

Ferie
August
8. Misjonssambandet
15. Indre
Sjømannsmisjon
22.
D.N.Sjømannsmisjon
29. Misjonsselskapet
September
5. Fest Fredheim
7. Normisjon.Basar
12. Kristen
Muslimmisjon
19. Misjonssambandet
26. Israelsmisjon
28.
Misjonsselskapet.Basar
Oktober:
3. Normisjon

Velkommen til bedehuset
Betania

Juni :
04. Øvelse
Ungdomsmusikken
05. Ungdomsmøte
06. Søndagskole

Møte Muslimmisjon
07. Øvelse Barnekoret
11. Øvelse
Ungdomsmusikken
17. Bønn og samtalemøte
19. Ungdomsmøte avslutning
20. Søndagskole

Møte

Juli :
04. Møte
18. Møteuni :
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
24. sept Bygdakveld og
innvielsesfest.
30. sept. Misjonsutlodning.
23. okt. Bedehusutlodning.

Søndagskole når der ikke er
Gudstjeneste.
Tirsdagsklubb for barn annen-
hver tirsdag.
Misjonsforeninger annenhver
mandag
Bibelgrupper annenhver onsdag
fra 6.9.
Voksenklubb for damer manda-
ger, se plakater.
NYTT Mannsklubb se plakater.

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

Sandhåland:
Juni

6. Søndagsskole kl.11.00
6. Møte Kristen Muslimmisj.
kl.19.30
September:

05. Søndagsskole kl 11
Indre Sjøm. kl 1930

19. NMS familiemøte/søndags-
skole kl 11
Oktober:
03. Årsfest for bedehuset kl. 19
17. Søndagsskole kl 11

Normisjon kl 1930
Barneforeningen har møte første
tirsdagen i måneden kl 1530.
Se i Haugesunds Avis og på
oppslagstavlen for nærmere
informasjon.

Skudenes bedehus

Juni
06. N.L.Misjonssamb.
Søndagstreff
13. Normisjon
Bo-beh.hjem
20. N.Misjonsselskap
27. Israelsmisjonen

Juli
04. Kirken/ Bedehuset
Friluftsgudstj. Torget
04. Indre sjømannsm.
11. ABR-/Blå Kors
18. Bedehusstyret
25. N.L.Misjonssamb.

August
01. Bedehusstyret
Søndagstreff Bo-beh.hjem
08. Samemisjonen
15. Normisjon
22. Norsk Muslimmisj.

29. N.Misjonsselskap

September
05. Søndagstreff
07. Bedehusstyret
Rådsmøte
10. Normisjon Årsmøte
12. ABR-/Blå Kors
14. Bedehusstyret
Fordelingsmøte
17. Menighetsrådet
Høsttakkefest Semeja/
Jubel
19. Normisjon
Bo-beh.hjem
24. Unge voksne
Felles m/Eben.,Salem
26. Ytre sjømannsm.

Oktober
03. ABR-/Blå Kors
Søndagstreff

Søndagsskole annenhver
søndag kl 11 (når det ikke er
gudstjeneste i Falnes)
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13.06. 2. søndag e. pinse

Fork 12,1-7; 1 Tim 6,6-12
Pr.: Luk 12,13-21
27.06. 4. søndag e. pinse
Jes 65,1-2; 1 Pet 5,5b-11
Pr.: Luk 15,11-32
11.07. 6. søndag e. pinse
Jer 4,1-10; 1 Pet 2,4-10
Pr.: Matt 16,13-20
25.07. 8. søndag e. pinse
Jes 49,13-16; 2 Tess 3,6-12
Pr.: Matt 10,28-31
08.08. 10. søndag e. pinse

Hes 10,1-3; Luk 12,42-48
Pr.: Apg 20,17-24
22.08. 12. søndag e. pinse
Sal 32,1-5; 1 Joh 1,8-2,2
Pr.: Matt 21,28-31
29.08. 13. søndag e. pinse

Sal 32,1-5; Jak 3,8-12
Pr.: Matt 12,33-37
12.09. 15. søndag e. pinse
Sal 103,1-6; Ef 5,15-20
Pr.: Joh 5,1-15
26.09. 17. søndag e. pinse
Job 19,25-27; Rom 8,18-23
Pr.: Luk 7,11-17

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:

Onsdag 9. juni: Alle kvinner og menn innbys til Fredtunkveld:
Dr.psykiater Hans Olav Tungesvik kåserer: "Nytt mot på livet."
Andakt ved pensjonert sokneprest Solveig Røysane.
Sang av Dagmar og Kjell Olav.   Bilskyss fra Sparebanken kl 1830.
Kyrkjebakken:

Formiddagstreff siste tirsdag i måneden: 29. juni, 27. juli, 31. aug og 28. sept.
Treffene starter kl. 1100. En uformell samling med andakt, sang og formiddagsmat

06.06. Treenighetssøndag
Tit 3,4-7; Matt 28,16-20
Pr.: Jes 6,1-8
20.06. 3. sønd. e. pinse
5 Mos 7,6-8; 1 Kor 1,26-31
Pr.: Luk 19,1-10
04.07. 5. søndag e. pinse
Sak 7,8-12a;Rom 2,1-4
Pr.: Joh 8,2-11
18.07. 7. søndag e. pinse
1 Pet 1,15-20; Matt 16,24-27
Pr.: Jos 24,19-24
01.08. 9. søndag e. pinse
Jer 23,16-24; 1 Joh 4,1-6
Pr.: Matt 7, 21-29
15.08. 11. sønd. e. pinse
Jer 18,1-10; Rom 9,1-5 og
10,1-4
Pr.: Luk 19,41-48
05.09. 14. søndag e. pinse
3 MOs 19,16-18;1 Joh 4,7-10
Pr.: ROm 12,9-15
19.09. 16. søndag e. pinse
1 Kong 17,8-16; Gal 5,25-6,5
Pr.: Matt 6,24-34
03.10. 18. søndag e. pinse
Jer 6,16-20; Gal 5,1-6
Pr.: Joh 8,31-36

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
E-post Tårnklang:gei-dal2@online.no

Kirkens SOS

815 33 300
www.kirkens-sos.no

Menighetens
besøkstjeneste

52 82 88 64


