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Nr 4 2003

Nytt naust på Fredtun
Det gamle naustet på Fredtun klarte ikke å stå imot vind og bølger en  stormfull
høstdag for to år siden.  Nå er nytt naust bygget.  Dette er trukket lenger fra sjøen
for å sikre at det ikke igjen skal bli offer for bølgenes krefter.  En honnør til gode,
frivillige medarbeidere som sørger for at Fredtun blir godt vedlikeholdt.  På bildet
ser du fra venstre: Ingvald Tjøstheim, Halvor Simonsen og Johan Lunde

Les om:
- Konfirmantaksjon
- Menighetstur til Kvits¿y
- Nye korprosjekter
- Norpilot - kurs



2

Jeg velger å være din venn.

For mange år siden besøkte jeg
en gammel og klok mann.  I det
jeg skulle gå å han meg dypt inn
i øynene.  Med tydelig, men
skjelvende stemme sa han: ”Jeg
velger å være din venn.”  Or-
dene gjorde et sterkt inntrykk på
meg.  Uten forbehold og tanke på
at jeg skulle gi noe igjen eller
for så vidt respondere i det hele
tatt, fikk jeg valget: å akseptere
tilbudet eller avslå.

Men kunne jeg avslå?  Selvsagt
ikke, for her var et menneske
som ønsket å være min venn uten
en gang å vite den fulle og hele
sannhet om hvem han hadde
foran seg.  En som ønsket ube-
tinget fellesskap.  Det er ikke
hver dag en møter slike mennes-
ker.  Så vi avtalte nytt møte en
av de nærmeste dagene.  Venn-
skapet varte ikke lenge, fordi
den kloke mannen døde kort tid
etter – dessverre.

Hvem trenger venner?

For en tid siden tenkte jeg igjen
på han som en gang valgte meg
til sin venn.  Jeg kjørte forbi en
stor plakat i Kampala, hovedsta-
den i Uganda.  ”WHO NEEDS

FRIENDS?  OVER 30
CHANNELS OF THE
WORLD’S BEST
ENTERTAINMENT”. – Hvem
trenger venner når en har over
30 kanaler å velge mellom?
Reklamen vil ha oss til å tro at
underholdning er viktigere enn
venner.
Underhold – ikke underhold-

ning!

I Uganda har jeg møtt hundrevis
av barn som er i desperat behov
for en venn.  Som ikke ønsker
noe annet i denne verden enn at
noen skulle se dem dypt inn i
øynene og si: ”Jeg velger å være
din venn”.  Dette er barn som
ikke kan stenge ute den vanske-
lige livssituasjonen de befinner
seg i ved å se på TV.  For fami-
lien deres eier ikke TV – heller
ikke innlagt strøm om noen
skulle låne dem et.  Faktisk har
mange av disse barna ikke en
gang nær familie som kan ta seg
av dem.  Mor og far er døde av
AIDS.  Hvem skal da under-

holde dem?  Gi dem daglig brød
og skolegang?  Kjærlighet og et
håp for fremtiden?  Underhold –
ikke underholdning – er hva
disse foreldreløse barna trenger.

For tiende gang på rad skal
konfirmanter selge kubbelys i
krikeårets farger.  Siden starten

har nesten 60 000 konfirmanter
samlet inn 10 millioner kroner
til barn og unge i Rwanda,
Uganda og Øst-Timor.  På denne
måten har de valgt å være ven-
ner med noen de ikke en gang
har møtt.  Valgt å dele.  Valgt å
gi dem underhold i form av
skolepenger, skoleuniform og litt
medisiner.  Valgt å gi dem en
fremtid.

Bibel og bistand – hånd i hånd
Konfirmantaksjonen SKRIK er
et samarbeid mellom Strømme-
stiftelsen og Det norske Bibel-
selskap.  Halvparten av midlene
går til bistand og den andre
halvparten til bibelarbeid.  I år
skal Skrik-aksjonen finansiere
180 000 bibelhefter til 430 000
kroner.

Hver konfirmant får åtte lys som
han skal selge for kr 40 pr stk.
Ta godt imot konfirmantene når
de ringer på døra.  Det fortjener
de. Konfirmantenes egen lys-
aksjon gjør fremtiden lysere for
tusenvis av av barn og unge i
Sør.

Hilsen
Jan Inge Revheim
 prosjektleder Skrik-aksjonen

skrik

Om Tårnklang

Heller ikke et menighetsblad
slipper å forholde seg til noe så
trivielt som kroner og øre.  Vi i
redaksjonen skulle ønske at dette
ikke var noe problem, men det

er det altså.  Nå er kontoen tom.
Vårt ønske er å ha økonomi til å
gi ut et julenummer.  Produksjon
og distribusjon koster vel 8000
kr pr. nummer.

Ønsker du å gi en gave til
Tårnklang, så er det til konto

3361.67.80374
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Vi leser i Bibelen

06.10-11.10.
Mandag Job 19,25-27
Tirsdag Apg 9,32-41
Onsdag 1 Kor 15,51-18
Torsdag 2 Tim 1,9-10
Fredag Apg 20,1-12
L¿rdag Luk 13,10-17
13.10-18.10.
Mandag: Ko 2,16-23
Tirsdag: Gal 5,1-6
Onsdag: 1 Kor 10,23-26
Torsdag: 1 Mos 1,28-31
Fredag: Jes 58,6-8
L¿rdag: Luk 1,1-4
20.10-25.10.
Mandag: 5 Mos 6,4-7
Tirsdag: 5 Mos 10,12-14
Onsdag: 1 Joh 4,17-21
Torsdag: 1 Kor 12,31b-13,7
Fredag: Klag 3,39-41
L¿rdag: Apg 2,37-39
27.10.-01.11.
Mandag: Matt 7,7-14
Tirsdag : Sal 25,6-13
Onsdag: Ordsp 28,13
Torsdag: Sal 130
Fredag: Matt 5,13-16
L¿rdag: Sal 84,5-8
03.11-08.11.
Mandag: Hebr 12,1-3
Tirsdag: Jes 49,8-10
Onsdag: Hebr 12,22-28
Torsdag: 2 Tess 2,13-17
Fredag: 1 Kor 8,5-6
L¿rdag: Luk 10,21-24
10.11.-15.11.
Mandag: 2 Mos 19,16-19
Tirsdag: 1 Mos 16,6-14
Onsdag: Sal 100
Torsdag: Fil 2,6-9
Fredag: 1 Joh 2,12-14
L¿rdag: Ef 4,30-32
17.11-22.11.
Mandag: Kol 3,12-15
Tirsdag: 1 Tess 5,14-15
Onsdag: 2 Kor 2,5-11
Torsdag: Luk 6,37-38
Fredag: Hebr 3,12-14
L¿rdag: Matt 13,47-50
24.11.-29.11.
Mandag: 1 Tess 5,1-6
Tirsdag: p 22,12-17
Onsdag: 1 Kor 15,24-28
Torsdag: Sal 98
Fredag: Hos 13,14
L¿rdag: Sal 24

Det var solskinn og nordavind
lørdag 23. august 2003. Om lag
60  kvinner og menn fra  den
eldre garde i Ferkingstad og
Falnes var med på turen til
Kvitsøy. På turen opp til den
gamle Kvitsøy kirke fikk vi litt
regn i håret , men  bøya varte
bare noen få minutter. En del av
gruppen vår fikk skyss med Røde
Kors –bussen  som Per Midbøe
hadde med til Kvitsøy.
Inne i kirken fortalte  klokker
Einar Nøstvold  litt om kirkens
historie. Kirken  ble bygget i
1620  , men har senere fått et
tilbygg  i korpartiet. Gammel
maling var fjernet slik at de
rosemalte veggene nå igjen  er
synlige. Etter en del  brevskri-
ving med riksantikvaren hadde
han godkjent at de fikk puter i
kirkebenkene. Det var bra.
Riksantikvaren må ikke  glemme
at  sjøl om kirken er gammel ,
skal den i dag først og fremst
være samlings-sted for oss som
lever nå. Altertavlen skal nå tas
bort og sannsynligvis plasseres
på bedehuset . Altertavlen fra
1600 -tallet har vært plassert på
Norsk Folkemuseum på Bygdøy
, men skal  nå tilbake til Kvitsøy
kirke. Den gamle altertavlen har
motiv fra nattverden  og
korsfestelsen . Den skal  avdukes
14. september. Den altertavlen

som er i kirken nå er malt av
Lauritz Haaland , som er fra
Kvitsøy. Motivet er  en kopi  av
Adolph Tidemand sin altertavle
”Oppstandelsen”  i  Bragenes
kirke. Tilslutt hadde sokneprest
Lars Tore Anda andakt over
teksten i profeten Jeremia  kapit-
tel 18.
Etter samlingen i kirken fikk vi
kaffe og kaker på Kvitsøy bede-
hus. Bjørg Hermansen og diakon
Mayumi  Igarashi  orienterte her
litt om det videre programmet
for dagen. Turen gikk så videre
til hummermuseet . Einar
Nøstvold  fortalte også her  og
vi  fikk se hvordan de driver
oppdrett av hummer. Det drives
forskning av hummerens gener
og  det settes ut store mengder
hummer . Hummeren merkes før
den sette ut i havet. Damene
syntes det sto til-  når Nøstvold
fortalte at bare damer kunne
utføre denne merkingen , fordi
mennene skjøt merket i hytt og
vær. Foret kunne påvirke fargen
på hummeren slik at den ble
både gul og blå , men den skal
helst være svart. Det ble fortalt
om forskning på hummer fra
1890 –årene til det som skjer  i
dag for å utvikle hummer-
oppdrett til lønnsom næring. I
akvariene viser de hummer i
ulike utviklingstrinn fra noen få

Menighetstur for Ferkingstad
og Falnes.

Savner du andakten?
På denne siden har vi vanligvis

hatt en andakt.  Vi har ikke

økonomi til å gi ut 12 siders

blad, så derfor har vi valgt å la

andakten gå ut.  Men andakter

kan du høre i kirke og bedehus.
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gram til flere kilo.  I hummer-
museet fikk vi og se lokale
fisketradisjoner og redskaper.
Før vi forlot museet  leste  lærer
Eugenie  Prøis Lunde egne dikt
og framførte fin sang. Boken hun
har gitt ut er til salgs i
Hilleslands bokhan-
del.
På turen tilbake til
kaien var vi oppe ved
fyret og   på utsikt-
stoppen av den nye
trafikksentralen. Der
overvåkes og styres
båttrafikken langs
kysten i vårt distrikt.
Noen var og innom
Kystgalleriet i
Ydstebøhavn. Der var
glasskunstverksted og
kunstutstilling.
Klokka tre var det
middag på restauranten
nede ved  ferjekaien .
En del av oss ble litt
usikre da vi så det var dekket
med  suppetallerken , skje og
kniv , men ingen  gaffel. Da

serveringen begynte fikk vi god
fiskesuppe med stor
kvitsøykomle oppi suppa. Etter
to serveringer ble vi godt mette
og kunne bare konstatere at
dette var godt. Mens vi ventet

på at ”Fjordveien” skulle ta oss
tilbake til Skudeneshavn satt vi
i sola , pratet og koste oss med

is og kaffe.
Tilslutt kan vi takke
diakoniutvalgene i Ferkingstad
og  Falnes menigheter for at de
arrangerte denne fine og vellyk-
kede turen til Kvitsøy!

Referent: Magne D. Apeland

Nytt kurs arrangeres på
Skudenes Bedehus nå i høst.
Norpilot er normisjons
lederutviklingsprogram for
voksne, og arrangeres her i et
samarbeid mellom Falnes me-
nighet, bedehusstyret og nor-
misjon. Målgruppen er alle som
ønsker en eller annen tjeneste i
Guds rike, og ikke bare de som
oppfatter seg som ”ledere” i
dag. Kurset bygger videre på
tilsvarende kurs som ble avholdt
i fjor høst, men det er ingen
forutsetning at du var med i fjor
for å melde deg på nå. Alle er
hjertelig velkomne.

Undervisning ved Sveinung
Fjelde og Kørner Høie.
Følgende datoer:
Tirsdag 21. oktober, tema:
Fellesskapets hemmelighet
Fredag 14. november, tema:
Åndelig lederskap
Lørdag 29. november, tema:
Hvem er jeg og hva er min
tjeneste?

Merk deg følgende datoer, og ta
gjerne kontakt med menighets-
kontoret, eller Skudenes nor-
misjon v/Ådne E. Berge
(52828807), for påmelding og
eller mer informasjon. Påmel-
ding innen 10. oktober. Kursav-
gift kr 200,-.

Norpilot

Torsdag 4.september var Falnes
kirke fullt med barneskoleelever
som sang av full hals. I samar-
beid med kulturskrinet i Karmøy
kommune og Norsk Orgel-
festival arrangerte menigheten
”Salmer med trøkk” for 5. til 7.
klassinger. Ideen kommer fra
Kongsberg, der dette konseptet
har blitt brukt i noen år, og ble
importert til Karmøy av Palmer
Vistnes som innførte det i Av-
aldsnes kirke i vår. Elevene

Salmer med
trøkk

Fra Kvitsøy kirke
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Det mest spennende kor-
prosjektet i høst blir en kantate
av Johann Sebastian Bach som
skal fremføres i gudstjenesten i
Falnes kirke 1. søndag i advent,
den 30. november.  Bach har
skrevet  mange hundre kantater
til sammen, til alle søn- og
helligdager i kirkeåret. Og selv
om ikke alle har overlevd,
finnes det fremdeles nok å ta av.
Den kantaten vi skal gi oss i kast
med, ”Folkefrelsar til oss kom”
er skrevet til 1. sø i advent, og
den er en av de kortere og
ganske overkommelig for dere
korsangere her. Vi skal også få
hjelp av Kopervik kirkekor som
sang denne kantaten for to år
siden og vil gjerne synge den om
igjen. Et lite orkester med bl.a.
fylkesmusikerne blir med og
Sveinung Hølmebakk er tenor-
solist. Når du leser dette har
korøvelsene kommet i gang, men
det er ikke for sent å bli med. Ta

kontakt med kantoren om
øvelsesdager!
Andreasmesse

Husker dere Andreasmessen
som barnekorene arrangerte for
to år siden? I november skal vi
ta den opp igjen, men denne
gangen skal vi ha den som en
søndagsgudstjeneste den 16.11.
Andreasmesse er en familie-
gudstjeneste som setter det
spesielle forhold mellom beste-
foreldre og barnebarn i fokus.
Det blir mange aktive deltakere.
Ved siden av Semeja og Jubel
skal elever fra kulturskolen på
forskjellige instrumenter bidra
musikalsk; og noen av bestefor-
eldrene skal også få oppgaver!
Velkommen til en spesiell guds-
tjeneste, også når du ikke er
besteforeldre eller barnebarn
selv!
Orgelmusikk i gudstjenestene

De som har fulgt med på ”mu-
sikk i gudstjenesten”-plakaten

Korprosjekter i høst
husker kanskje at det ble mye
musikk av César Franck i det
siste. Siden hans verk
”L’Organiste” var tema under
årets orgelfestival, var det en
god anledning å bruke disse
romantiske småstykkene også i
gudstjenestene. Men nå er det på
tide med en forandring! Etter
mye romantikk blir det nå en
periode med barokk. I oktober
og november blir Dietrich
Buxtehude den røde musikalske
tråden i kirkene våre. Buxtehude
levde fra 1637-1707, var orga-
nist flere plasser i Nord-Tysk-
land og Danmark før han slo seg
ned i Lübeck og ble en berømt-
het i sin tid. Den unge J.S.Bach
dro til fots til Lübeck, en reise
på flere uker, for å oppleve sin
berømte kollega. Buxtehude har
etterlatt seg mange komposisjo-
ner, både for orgel, kor og
orkester, og dere får høre mange
av hans preludier, orgelkoraler
og andre kortere stykker de neste
ukene.

forbereder noen salmer og møtes
så i kirken for å synge i de lag.
Helt enkelt, egentlig, men, du, så
kjekt! For når 250 elever synger
sammen og tar skikkelig i, da
løftes nesten taket i kirken! Vi
hadde god hjelp av geir, Tommy
og Freddy som laget band, en
liten forsangergruppe og Einar
Andreassen som ledet oss
gjennom det hele. Og
Ferkingstad skulekor klarte til
og med å øve inn en sang, selv
om det her var rett etter sommer-
ferien!

På bildet til høyre ser vi elever

fra Ferkingstad skulekor.
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Kyrkjeforeningen for

Ferkingstad har møte på
Kyrkjebakken andre torsdag i
månaden.  Møta startar kl.
19.00.
Alle som vil er hjarteleg
velkomne.

Kyrkjebakken ungdomsklubb:

Velkommen til bedehuset

Skudenes bedehus

Oktober:
05. Søndagstreff
12. Israelsmisjon
19. Normisjon
24. Unge voksne
26. NLM
November:
02. Ton Angelon,

søndagssamling
09. Misjonsselskapet
16. Indre sjømannsmisjon
23. Normisjon
28. Unge voksne
30. Norsk Muslimmisjon
Desember:
07. Adventstoner
Søndagsskole annenhver søndag
kl 11 (når det ikke er
gudstjeneste i Falnes)

Betania:

Ungdomsmusikken starter 3. jan.
Øvelse 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

Fredheim:
Oktober:
05. Misjonssambandet
10.-12. Misjonsselskapet
19. Normisjon
21. Misjonssambandet, basar
26. Samemisjon
November:
02. Misjonssambandet
09. Indre Sjømannsmisjon
16. Misjonsselskapet
23. Misjonssambandet
30. Normisjon
Desember:
06. Losjen, eldrefest

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

Sandhåland:

Oktober:
05. Årsfest for bedehuset
19. Gideon
November:
02. NLM/Sønd.sk. kl 11
07. Barneforeningens basar
16. Indre sjømannsmisjon
30. Blå Kors - kaffimøte kl 16
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.

Vik:
Oktober:
Bibelgrupper: 01., 15. og 29.
Alpha-kurs: 02., 09.
Tirsdagsklubben: 07. og 21.
Nabodrøs: 14. og 28.
06. Voksenklubb og alle damer
08. Forbønnsamling
25. Utlodning
November:
03. Voksenklubb for alle damer
05. Forbønnsamling
14. Bygdakveld
Nabodrøs: 11. og 25.
Tirsdagsklubb: 04. og 18.
Bibelgrupper: 12. og 26.
Desember:
01. Voksenklubb for alle damer
02. Tirsdagsklubben
03. Forbønnsamling
09. 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:

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

I kjelleren på Skudenes bedehus:
Ungdomskafé - med nye navn
og med e-post adresse.
SMAYLI - kaféen for de yngste
ENJOY - kaféen for de eldste
Bruk gjerne vår   e-post til å
komme med forslag, gode
historier ...
e-post adresse:
ukafeen@hotmail.com

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.  Til høsten får vi
nye leker og utstyr.
Oppstartsdato: 29.08. kl. 10-12
(og fortsettes i uker med
oddetall)

Yngresmøte annenhver  tors-

dag kl. 18.00.

Vi starter opp 21/8-03 på

Skudenes bedehus.

Det sosiale torg
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Sport og Bibel i Skudehallen
hver fredag kl 20

Kirkelige handlinger
Falnes:
Døpte:
04.05. Malene Tobiassen Nornes
11.05. Nathalie Georgsen Levik

(Åkra kirke)
28.06. Inger Marie Mydland

Solend
13.07. Samson Urbye
10.08. Laurense Margrethe

Skjølingstad
10.08. Martine Lovise Mannes
10.08. Elina Egeland
10.08. Magnus Jensen
10.08. Helena Stueland
10.08. Georg Hemnes
07.09. Erik Brekke Grindhaug
08.06. Jakob Jakobsen
08.06. Vetle Sivertsen Jakobsen
24.08. Jørgen Jakobsen
07.09. Andreas Grindhaug
07.09. Mathias Risdal
07.09. Hanna Eikeland

Vigde:
12.07. Bente Instanes
   Thomas Krogstad
30.05. Alida Henriette Hansen
   Morten Aursland
26.07. Torbjørg Sekse
   Tommy Fjelde Oppigard
20.06. Kerstin Margareta Troos
   Per Anders Jonny Svensson

(Fredtun kapell)

Ferkingstad:
Døpte:
01.06. Martin Nessa
20.07. Aurora Innvær
03.08. Lena Langåker Andreassen
22.06. Tobias Stava (Åkra kirke)

Vigde:
07.06. Ingfrid Haga
   Per Kjartan Sevland
26.07. Berit Stonghaugen
   Hans Petter Tangen
16.08. Beth Karin Ferkingstad
   Glenn Arild Nilsen
Døde:
30.05. Sivert Johan Nes
              (f. 1920)
30.05. John Stangeland (f. 1938)
20.06. Olav Kvilhaug (f. 1922)
02.07. Bjarne Marton Stava
               (f.1939)

Bedehuset:

Ton Angelon, torsd. 1930-21
IUF 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.

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

28.06. Benedikte Mydland
   Svenn Ove Solend
06.09. Åse Øvrebø Østensjø
   Johnny Kristensen

(Fredtun kapell)
09.08. Åse Gunn Syre
   Bjørn Tollef Sveinsvoll
23.08. Jannice Bendiksen
   Arne Sivertsen
02.08. Ingebjørg Frøysnes

Hansen
   Ronny Reinlund (Kopervik
krk)

02.08. Elin Gjestsen
   Eldar Eng  (Fredtun kapell)
26.07. Rebecca Frances Morley
   Alex Alborough Cullum

(Fredtun kapell)

Døde:
20.06. Bjarne Olsen Granerud

(f. 1905)
04.07. Arne Torleiv Andersen

(f. 1920)
04.07. Lars Elier Mortensen

(f. 1915)
09.07. Jan Steinar Levik

(f.1946)
09.07. Karl Gustav Didriksen

(f. 1925)
27.06. Amalie Mosvoll

(f. 2003)

01.08. Anny Malene Tjøstheim
(f. 1920)

08.08. Henning Olav Helland
(f. 1920)

29.08. Knut Syre (f. 1942)
10.09. Bjørg Torkelsen (f. 1916)
24.09. Ingrid Gundersen

(f. 1922)

Det sosiale torg
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12.10. 18. søndag e. pinse

Rom 14,1-8; Mark 2,18-28
Pr.: 1 Mos 2,1-4a

26.10. Bots og bededag

Gal 5, 16-24; Matt 3,7-12
Pr.: Jes 59,1-4,8-9

09.11. 22. søndag e. pinse
2 Mos 3,11-15; Apg 17,22-32
Pr.: Joh 12,44-50

23.11. Siste søndag i kirkeåret

Jes 65,17-19; Åp 20,11-13
Pr.: Matt 25,31-46

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:

22.10.  Tore Ramsdal samtale om "Korleis moderande stråling påverkar kroppen."
Andakt ved Einar Vårvik

Det blir mannsmøte 12.11.  Programmet denne dagen er ikke klart.  Se annonsering
Kyrkjebakken:

08.10. Lærer og organist Nils Berge kåseri: "Elias Dyrland"
Andakt ved Finnleiv Haga og sang av Kåre Haga.

Det blir mannsmøte på Kyrkjebakken 03.12.  Programmet denne dagen er ikke klart.  Se annonsering.
Formiddagstreff siste tirsdag i måneden: 28. oktober og 25. november
Treffene starter kl. 1100. En uformell samling med andakt, sang og formiddagsmat

19.10  19. søndag e. pinse
Sal 73,23-28; 1 Kor 1,4-9
Pr.: Mark 12,28-34

02.11. Allehelgensdag
Jes 49,8-10; Matt 5,1-12
Pr.: Åp 7,9-17

16.11.  23. søndag e. pinse
1 Mos 50,15-21; Fil 1,6-11
Pr.: Matt 18,21-35

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

Sokneprest Lars Tore Anda,
 tlf 52 82 82 26
Kateket Einar Andreassen
tlf 52 85 29 82
Kantor: Julia Harbrecht,
tlf 52 82 99 93
Kontorfullmektig Astrid Næss,
tlf privat 52 82 85 80
Diakon: Mayumi Igarashi,
 tlf 52 85 08 30

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

Menighetens
besøkstjeneste

52 82 88 64


