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Nr 4 2004

Søndag 17.10.

kl.19.30 jubileumskonsert

med Sveinung Hølmebakk,
tenor, Nils Økland, fiolin, Marit
Synnøve Vea, Ferkingstad
jubileumskor og Åkra kirkekor,
Paul Leithaug og Julia Har-
brecht, m.fl.
Jeg er en seiler på livets hav –

salmer og viser ved havet
billetter kr 100,-

Søndag 24.10

kl.17.00 familiegudsteneste i
Ferkingstad kyrkje; barnehage-
barn deltek.
Kyrkjekaffi på Kyrkjebakken
etterpå

Tirsdag 26.10. kl.9.00 skule-

gudsteneste Sandve og
Ferkingstad barneskular
kl.11.00 føremiddagstreff på
Kyrkjebakken
kl.19.30 bedehuskveld i kyrkja;
kåseri v/Geir Toskedal Bedehus-

kulturen på Karmøy; sang og
musikk v/flere lokale krefter

Onsdag 27.10.

kl.18.00 forestilling i

Skudehallen v/Sandve og

Ferkingstad skular; lokalhisto-
rie, bibelspillet  Jesus av Ivar
Skippervold,  felleskor.
Enkel servering

Torsdag 28.10.

kl.19.30 gospelkonsert i

Ferkingstad kyrkje med
Voice of Joy og Corey
Williams (instruktør på Kar-
møy gospelfestival i år)
billetter kr 100,-

Søndag 31.10. kl. 11.00

jubileumsgudsteneste i
Ferkingstad kyrkje med
biskop Ernst Baasland, prost
Gunnar Salomonsen, barneko-
ret Seier, m.fl.; sundagsskule
for dei minste på Kyrkje-
bakken under preika; festmid-
dag på idrettshuset etterpå;
påmelding til menighets-
kontoret.

 Ferkingstad kyrkje jubilerer

Utstilling i Kyrkjebakken og i kyrkja: Teiknekonkurranse ”Mi kyrkje” Elevar frå Sandve og

Ferkingstad skular

Bildet er fra Olsokgudstjenesten på Alvaberg Foto: TJM
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Som kjent er vår faste kateket
Einar Andreassen, fortsatt
permisjon en tid framover.  Vår
midlertidig ansatte kateket Bjørg
Berge, er allerede i Japan og
skal ta til med sitt virke der som
misjonær.
Kari Synnøve "Kasy" Børve
(26) fra Ullensvang, er tilsatt fra
1. august i et års vikariat med
mulighet for forlengelse.  Kasy
har allerede trufet og tatt hånd
om årets konfirmanter, og

konfirmantene i Falnes ble
behørig presentert for
menigheten under gudstjenesten
5. september.
Kasy er en sprudlende ung
dame som har
konfirmantundervisningen som
sin første oppgave.  Men ellers
skal hun besøke Ferkingstad
menighets barnehage, ha
ansvaret for dåpsopplæringen,
kontakt med skolene og ellers
ha diverse kontaktansvar og

andakter rundt i prestegjeldet.
Kasy er egentlig utdannet
misjonær og håper at hun en
gang kan komme til Kenya eller
Etiopia for å virke der.  Hun har
god bakgrunn fra Fjellhaug
Misjonshøyskole i Oslo (NLM)
Bibelskole, Universitetet i Oslo,
og så er hun en entusiastisk ung
dame som nå gyver løs på sin
oppgave.
Velkommen til ditt virke her hos
oss. TJM

Ny kateket i Skudenes prestegjeld

Smånytt fra
Ferkingstad
Jubileumsbok

Ferkingstad kyrkje er 150 år i
år.  Det vil bli utgitt ei jubileums-
bok i den anledningen. Boka er
så og si ferdig til trykking nå. Vi
regner med at boka er ferdig til
jubileumsgudstjenesten i
Ferkingstad 31. oktober.

Jubileumsgudstjenesten

Etter gudstjenesten 31. oktober
blir det middag på Idrettshuset i
Ferkingstad.Påmelding til
 menighetskontoret 52 82 88 64.

Gave til Kyrkjebakken

Kyrkjebakken har fått en flott
gave fra David Vikra.
Gaven er på kr. 297.768,-. Sok-

nerådet takker for gaven og vil
senere ta stilling til bruken av
denne.
Frelsesarmeen i Skudeneshavn
har fått en like stor del.

Pynting før bryllup

Pynting i forbindelse med bryllup
i kirken skal skje tidligst en time
før tidspunkt for bryllup.
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Vi leser i Bibelen
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
Uke 41  3. - 9. okt
Mandag: Matt 19, 16-22
Tirsdag: Rom 8, 1-4
Onsdag: 1 Pet 2, 11-17
Torsdag: 1 Kor 10, 23-33
Fredag: Jak 2, 8-12
Lørdag: 1 Kor 4, 1-7
Uke 42  10. - 16. okt
Mandag: Mark 10, 28-31
Tirsdag: Sal 1
Onsdag: Rom 7, 21-8, 1
Torsdag: 5 Mos 6, 4-7
Fredag: Mark 2, 1-12
Lørdag: Rom 4, 1-8
Uke 43  17. - 23. okt
Mandag: Luk 1, 1-4
Tirsdag: Joh 16, 29-33
Onsdag: Joh 20, 24-30
Torsdag: 2 Tess 1, 1-4
Fredag: Apg 16, 25-34
Lørdag: 1 Mos 1, 27-31
Uke 44  24. - 30. okt
Mandag: Luk 2, 41-52
Tirsdag: 1 Sam 1, 1-8
Onsdag: 1 Sam 1, 9-18
Torsdag: 1 Sam 1, 19-28
Fredag: Mark 9, 33-37
Lørdag: Matt 3, 7-12
Uke 45  31. okt - 6. nov
Mandag: Åp 7, 9-17
Tirsdag: Jes 59, 1-4
Onsdag: Jes 1, 18-20
Torsdag: Joel 2, 12-14
Fredag: Jes 49, 8-13
Lørdag: Hebr 12, 22-24
Uke 46  7. - 13. nov
Mandag: Luk 6, 20-26
Tirsdag: Jes 25, 6-8
Onsdag: Åp 22, 1-7
Torsdag: Åp 22, 8-15
Fredag: Åp 22, 16-21
Lørdag: Rom 13, 1-5
Uke 47  14. - 20. nov
Mandag: 1 Tim 2, 1-6
Tirsdag: Matt 22, 15-22
Onsdag: Dan 4, 26-27
Torsdag: 1 Pet 2, 11-17
Fredag: 1 Mos 19, 1-16
Lørdag: Åp 20, 11-13
Uke 48  21. - 27. nov
Mandag: Matt 25, 31-46
Tirsdag: Matt 24, 37-42
Onsdag: 1 Tess 5, 1-11
Torsdag: 1 Pet 4, 7-11
Fredag: 1 Pet 5, 8-11
Lørdag: Sal 63, 1-8

Alminnelige dager…

Herre, disse alminnelige dagene

er av og til så flate.

De er valset ned

av alle slags gjøremål.

Helt til jeg ser

ditt kors

reist mot horisonten,

og jeg vet

at jeg også disse dagene

er sendebud

i ditt sted.
(Oskar Stein Bjørlykke)

Noen og enhver av oss kan vel føle at hverdagen blir litt grå

og meningsløs innimellom, særlig hvis lista med aktiviteter og

gjøremål virker endeløs.

Da kan det være godt å løfte blikket og se på Jesus og hva han

gjorde for oss på korset.

Der på korset viser Gud oss hvilken uendelig stor verdi hvert

eneste menneske har. For Gud elsket deg og alle mennesker så

høgt,  at han gav sin egen Sønn, for at du ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.  På korset ble alt som skiller deg i fra Gud tatt

bort, en gang for alle. Derfor har alle som trur på Jesus et

fantastisk håp i vente: evig liv i himmelen.

I lys av korset og håpet om himmelen blir ikke hverdagens

stress og mas så viktig lenger. Og bekymringer og vanskelighe-

ter blir lettere å bære når vi kan snakke med Jesus om dem.

For han har lovet å være med oss alle dager og gi oss hvile fra

det som tynger.

Og så får vi alle være Jesu sendebud, og på ulike vis bringe

budskapet om Guds kjærlighet videre.  En gammel mann

pleide å si: ”Jesus vil så gjerne hjelpe naboen din lite grann,

men han har ingen andre å sende enn deg”. I et slikt perspektiv

blir alle oppgaver og gjøremål meningsfulle. Du er Jesu eget

sendebud! Det er alltid noen som trenger et smil, en oppmunt-

ring, et ord eller en tjeneste. Slik kan du være med å reflektere

Jesu kjærlighet og peke på veien til himmelen midt i hverda-

gen. Det er et viktig oppdrag han har betrodd deg!

(2.Kor 5.19-20)

Kateket Kasy Børve
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Så var det igjen tid for
menighetstur. Lørdag 4. sept.
sto en flokk på 29 personer klar
på Ferjekaien. Været var noe
blåsende, men ingen hadde
grunn til å frykte sjøgang, for
båten beveget seg knapt i
bølgene, og vi hadde en fin
overfart. I Mekjarvik sto bussen
med en trivelig sjåfør og egen
omviser, klar. Turen gikk først til
Stavanger Domkirke. De fleste
av oss hadde nok vært i kirka
før, men det var nok de færreste
som visste så mye om kirka og
inventarets historie. Kirketjene-
ren gav oss en flott omvisning,
før turen gikk videre til Sola
Ruinkirke. Her blei vi ønsket
velkommen av omviser fra Sola
kulturkontor. Men før hun slapp

til, koste vi oss medbrakt kaffe
og kaker. Kirka ligger på en
høyde med vid utsikt over havet
og Jærlandet. Denne dagen
blåste det godt der oppe, så vi
var heldige som fikk lov å innta
kaffen innadørs. Vår egen
Øyvind Larsen holdt en tanke-
vekkende andakt, og Julie
gledet oss igjen med sin musikk.
Omviseren kunne fortelle at den
gamle steinkirka antagelig blei
bygget på 1100 tallet, den forfalt
i middelalderen, siden blei den
bygget opp, og i en periode blei
den også bygget om til bolig. I
dag står de gamle murveggene
der og taler sitt tydelige språk
både om alder og bruksområ-
det. Det gamle inngangspartiet
er dekket av glass, slik at den

flotte utsikten danner en del av
interiøret. Kirka blir brukt både
til gudstjenester ved spesielle
anledninger, bryllup og konser-
ter.
Turen videre gikk ytre veien
over Jæren, til vi endet opp på
Nærland Gjestegård, der
bordene sto dekket, og vi blei
servert herlig middag. Heimover
over Jæren kunne guiden vår
fortelle om stedene vi passerte.
Så sitter vi igjen med gode
minner etter en særs vellykket
tur, som vi skulle ønske mange
flere i våre to menigheter kunne
fått oppleve. Derfor en oppfor-
dring, vær med på Menighets-
turen neste år.
G.M.

Årets menighetstur
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Gudstjenesten er fast tema på
alle møtene i menighetsrådet.
Her samtaler vi om hvordan vi
ønsker at gudstjenestene skal
være, hvordan det oppleves å
gå til kirke, hva som kan gjøres
bedre eller om vi ønsker litt
forandring i gudstjenesten. Det
er viktig for MR å gjøre samlin-
gene i kirken søndag formiddag
til en samling for alle. Slik at alle
kan føle seg velkomne og tatt
vare på.

Søndagskole.

Det er Gro Smørdal og Signar
Fiskå som sammen med Julie
Nordanger har søndagskolen
som samles i Menighetshuset
under gudstjenestens taledel. De
gangene vi har hatt slik samling i
høst har det vært godt frammøte
av barn. Om du selv har lyst,
eller vet om noen som kunne
tenke seg å ha en slik oppgave i
menigheten vår, så må du gjerne
ta kontakt, enten med Gro og
Signar eller menighetskontoret.

Når det er dåp i gudstjenesten
vil barna gå til søndagskolen
etter den. Vi ønsker også at
barna skal få være deltagende i
nattverden. Enten ved at de selv
mottar brød og vin, eller bare er
med mor/ far opp til alterringen.
Det er ganske tungvint å skulle
gå ut for så å komme inn igjen.
Derfor vil MR. søke biskopen
om å endre litt på rekkefølgen i
gudstjenesten, slik at også
nattverddelen kommer før
prekendelen da barna går ut. Vi
er ikke helt i mål med å finne
gode ordninger på hvordan vi
skal gjøre det, og hvor i guds-
tjenesten forbønnen så skal

gudstjenesten sammen med sine
barn. Det er så flott å kunne gå
samlet som familie til nattverd.
Temaet på denne gudstjenesten
blir nattverd. Vi vil forsøke å
forklare hva det er og invitere
alle som ønsker det til å komme
og ta del. Etter gudstjenesten vil
svømmebassenget på Ungdom-
skolen være åpnet og vi kan
være sammen der etter å ha
vært på gudstjeneste.

Den andre søndagen blir 14.

november.

 Da inviterer vi til familie-
gudstjeneste på Skudenes
Bedehus. Vi ønsker å lage en litt
annerledes gudstjeneste. Ho-
vedvekten blir lagt på
forbønndsdelen i gudstjenesten.
Vi vil legge opp til bønne/
trosvandring. Det er kanskje litt
fremmed for noen, men alle
deltar på den måten de selv
ønsker. Det er fint å være
deltakende på en litt annen måte
enn det vi vanligvis er i gudstje-
nesten. Etter gudstjenesten vil vi
invitere til middag på bedehuset,
og kanskje også noen aktiviteter
utover dagen. Når man får mat
behøver man jo ikke haste hjem
til middag.

Litt nytt fra Menighetsrådets tenkning om Gudstjenesten i Falnes.
komme.

Nattverd.

MR. har drøftet muligheten for å
bruke alternative utdelingsmåter
i gudstjenesten. I samtalen kom
det fram at vi ønsker å ta i bruk
de alternativer som foreligger.
Det vi bruker nå kalles halv-
kontinuerlig utedeling. Den
avsluttes med fredshilsen. Vi
ønsker å bruke det vi kaller for
kontinuerlig nattverdgang. Det
betyr at man etter å ha mottatt
brødet og vinen forlater sin plass
ved alterringen, denne blir så
overlatt til en ny nattverdgjest.
Fredshilsen kommer da sammen
med tilsigelsesordene etter at
alle som ønsker har mottatt
nattverden.

Supersøndag.

To søndager i høst vil vi holde
familiegudstjeneste, og fortsette
med noe sosialt etter gudstje-
nesten – vi kaller det altså
Supersøndag.

Den første søndagen blir 17.

oktober. Da vil vi holde familie-
gudstjeneste med nattverd. Vi
håper mange vil delta ved den

Ferkingstad sokneråd/ Falnes
menighetsråd kommer til å søke
om å få delta i forsøksordning
med å ha valg nytt Sokneråd/
Menighetsråd samtidig med Stor-
tingsvalget.
Kirkerådet ønsker å prøve dette

for å se om man gjennom en slik
ordning kan øke valgdeltakelsen.
Man vil søke Karmøy kommune
om å få avvikle valget i tilstøtende
lokale til Stortingsvalget.

Menighetsråds/soknerådsvalg 2005
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Sommeren er på hell, og igjen
kan vi samles i Bedehuset hver
14. dag . Torsdagtreffet starter
kl. 11. Alle er velkommen til en
hyggelig prat over formiddags-
kaffen (teen). Vi har alltid en
andakt, og ellers litt program i
form av kåseri, musikk, lysbil-
der og annet som er av inter-
esse, og selvsagt en god por-
sjon allsang.
En av programpostene i året
som gikk, var at Ingrid Falnes
Ellingsen fortalte og viste
tekstilene sine som er laget til

kirken, og som har farger og
symboler fra de forskjellige
søndagene i kirkeåret. Etterpå
var vi så heldige å få være med
opp til Falnes for å besøke
galleriet hennes der oppe. Det er
en flott utstilling hun har  satt
sammen av arbeidene sine
gjennom mange år. Her var
tepper med motiv både fra
naturen og med mer abstrakt
symbolikk. Hun viste også bilder
av tepper som er spredt rundt
hos private, i forsamlingshus og
andre kommunale bygninger. Vi

som fikk være med på denne
omvisningen fikk med oss en
opplevelse som vi ser tilbake på
med glede. Denne torsdagen var
Peisstua i Bedehuset fullsatt, og
vi håper at mange har lyst å
komme til samlingene denne
høsten også. Programmet er
variert og noe for enhver smak.
Kommer du, så inviterer du
gjerne en med deg også.
G.M.

Formiddagstreffet på Skudenes bedehus

Barnekoret Jubel på

høsttakkefesten
Barnekoret Jubel var med på å skape

fin stemning  på Skudenes bedehus.  Også
Semeja bidro med fin sang.  Begge disse
korene er knyttet til bedehuset i Skudenes
og er del i et svært aktivt og godt kormiljø.

Foto: G. Stueland
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Søndag 14.november kl.17.00
inviteres du til konsert i Falnes
kirke med temaet Tro – Håp –
Kjærlighet. Når kirkeåret går
mot slutten, mellom Allehel-
gensdag og 1.søndag i advent,
er det ofte tema som de siste
tider og det kristne håp som
møter oss i søndagens tekster.
Programmet på denne konser-
ten skal derfor handle om det
som ” blir stående når det
fullkomne kommer, disse tre:
Tro, håp og kjærlighet” (1.Kor
13).

Konserten er et samarbeid
mellom MiRo-ensemblet
(fylkesmusikerne), Jostein
Myklebust, sang og Julia
Harbrecht, orgel. MiRo-
ensemblet består for tiden av
de fire musikerne Toril Søfte-
land Sæbø, sang, Steinar
Pedersen, piano, Arild Halvor-

sen, obo og Tobias Tellmann,
cello. Til en mørk ettermiddag i
november har vi funnet musikk
som tross for et av og til alvorlig
innhold skal løfte opp publikum-
met og kanskje gi litt lys til
hverdagen. Det kristne håp er
det ingen som har satt flottere
toner til enn Händel i sin Mes-
sias, der vi skal høre noen satser
fra. Kjærlighetens mange sider
vises i både arier fra Mozarts
Tryllefløyte og i norske salmer.
Da passer det bra at en av
tekstene til denne søndagen sier:
”Bli ingen noe skyldig, annet enn
det å elske hverandre. Den som
elsker sin neste, har oppfylt
loven.” (Rom, 13)

I pausen blir det en enkel
kirkekaffe. Billetter ved inngan-
gen.

Flere forsangere
i Falnes!

Å ha faste forsangere i gudstje-
nesten er en stor berikelse og til
god hjelp for menighetssangen.
Men er det ikke flere som kan
tenke seg å stille opp en gang
iblant? Kantoren kan dessverre i
ringe rundt i hele Skudenes
foran hver gudstjeneste for å
skaffe forsangere. Derfor: ikke
blir fornærmet om du ikke bli
spurt, men ta initiativ selv! Dette
er en tjeneste du kan gjøre for
din menighet, og om det bare er
en gang i semesteret. Ta kontakt
med Julia for å avtale noe. Du
kan få salmelisten tilsendt på
forhånd, enklest er det via
epost, forberede selv så mye du
vil, og kanskje være med på
galleriet noen ganger i året. Det
er mange som ville sette pris på
det, og jeg tror du òg vil få mye
mer ut av en gudstjeneste der du
bidrar selv. Gudstjeneste, det er
ikke bare at Gud tjener oss, vi
blir også oppfordret til å tjene
ham!

Konsert i Falnes kirke:
Tro – Håp – Kjærlighet

TV-aksjonen 2004 “Hjerterom”
og menighetene
Vi vil med dette oppfordre alle i
Den norske kirke til å bidra
aktivt ved årets TV-aksjon.

Som mange vet er det i år
Kirkens Bymisjon og Rådet for
psykisk helse pengene skal gå
til. Dette er arbeid blant “de
trengende” midt iblant oss. Det
er for kirken viktig å avdekke
og lindre alle typer psykisk og
sosial nød.
Dermed er dette også en aksjon
vi alle kjenner ansvar for. Ikke
minst når et kirkelig arbeidslag
er en av hovedaktørene, er det
viktig at vi alle stiller opp.
Kirkens Bymisjon har som
formål “å fremme tiltak som
bidrar til å virkeliggjøre kirkens
oppdrag”. Mulighetene for

styrking og fornyelse av
Bymisjonens diakonale tiltak vil
øke i takt med innsamlings-
resultatet for årets TV-aksjon.
Kirkens Bymisjon vil kanskje bli
opprettet i flere byer som et
resultat av TV-aksjonen.
TV-aksjonen er godt kjent for
kirkens folk – på de fleste
nivåer. Som bøssebærere og
som nøkkelpersoner i kom-
mune- og fylkeskomitéer bidrar
dere år etter år til viktige formål.
Vi vet at dere også av egne
lommebøker fyller bøssene – og
de fleste menigheter gir kollekt i
kirkene til TV-aksjonen.



Sport og Bibel i Skudehallen
hver fredag kl 20
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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.

I kjelleren på Skudenes
bedehus:

Ungdomskafé
SMAILY og ENJOY er startet
opp for høsten
Smailykafeen for 5.-7. klasse.
Annenhver fredag kl 18-21.30
(oddetallsuker)
Kafeen Enjoy for 8. klasse og
oppover.  Annenhver fredag kl
21-24. (partallsuker)
Vi har et skrikende behov for
voksne som kan være med
på Smaily-kafeen.  Hvor ofte
og hvor mye bestemmer du.
Kontakt diakonen.

Trilletreff
Et formiddagstilbud for
hjemmeværende førskolebarn
og voksne på Røde Korshuset
annenhver onsdag kl. 10-12.
Oppstart var 15.09.  Du kan få
oversikt over høsten ved
henvendelse.

Trilletreff på Kyrkjebakken:

 Annenhver fredag i
oddetallsukene.  Det skjer mye
nå i høst.  Se plakat på Langåker
handelslag for arrangementer.

Ungdomsklubb på

Kyrkjebakken

Klubben er åpen fra kl 21-24.
Datoer:
Oktober: 8., 22. og 29.
November: 05. og  19.
Desember: 03. og 17.

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.  Følg
med på plakaten.

Yngresmøte annenhver  tors-

dag kl. 18.00.

Det sosiale torg
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!
Er det en frivillig på Sandve
området som kan begynne så
snart som mulig!  Ca. hver 14.
dag.  Du får en opplæring/
oppfølging av diakonen,
tjenestefellesskap o gglede over
å gjøre andre glad.

En samtalegruppe
for etterlatte etter selvmord
planlagt å starte opp i oktober i
Haugesund.  Gruppen er åpen
for alle på Haugalandet.  Ca. 10
samlinger.  Henvendelse til
Psyk. sykepleier Grete
Munkejord tlf.: 52 74 40 00
eller diakon Kjersti Hjelmervik
Lofthus tlf.: 52 80 95 00.

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

Bildet er fra Høsttakkefesten på Skudenes bedehus 17. sept.
Inntekten av festen går til misjonsprosjekt i Afghanistan.

Foto: Gunnar Stueland
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Kirkelige handlinger

Falnes
Døpte

30.05. Madelen Lunnøy Jakobsen
          (Åkra kirke)
06.06. Magnus Faltinsen Jespersen
06.06. Camilla Cedres Larsen
06.06. Oda Sandhåland
27.06. Audun Sirevåg ( Ferkingstad)
25.07. Synne Danielsen
25.07. Jonar Mikal Hansen
25.07. Sara Sivertsen
08.08. Olav Gulliksen
22.08. Theo Brødreskift
22.08. Celine Lie
05.09. Adrian Høines
05.09. Alexander Opsal
19.09. Joakim Fercho Ellingsen

Vigde

05.06. Astrid Nordbø
   og Øyvind Nag
12.06. Anja Waage
    og Kjetil Thorsen
18.06. Johanne Håvåg
  og Dan Jørgen Eide(Fredtun kap.)
19.06. Monica Stava
  og Birger Wikre Hetland
26.06. Anne Kristine Kallevåg
    og Jostein Stokka Eriksen

Fredtun

Fredtun har normal drift i 2004.
Flere ser fordelene med å legge
feiringer av store dager i familien
hit og en del slektstreff blir det
og. I sist møte ble det nedsatt et
nytt styre for Fredtun. I styret
sitter:
Geir Løklingholm (leder), Jan
Petter Midbøe, Tor Inge Hau-
gen, Conrad Melhus, Håkon
Tjøstheim, Jakob L. Simonsen.
Tor Helge Tjøstheim som
er ansatt i 40% stilling på

Fredtun er sekretær.
Regnværet i det siste har tatt
hardt på veien ned til Fredtun.
Ellers har man i år brukt tid på å
oppdatere sikkerheten i byg-
gene. Tilbakemeldingen fra
brukerne gjør at en nå må inn å
vurdere fornyelse av kjøkkenet.
Det blir en utfordring ikke minst
økonomisk.

Falnes kirke

Menighetsrådet har sett behov
for endringer på flere ting i

kirken. Det har fellesrådet sagt
seg enig i og det meste er nå
godkjent av Biskop og Riks-
antikvar. Det gjelder ny lesepult
og lysglobe og nytt teppe i
oppgangen,
En tar og sikte på å lage en
barnekrok nederst i kirken ved
å fjerne en benk. Det er ikke
helt avklart fra fellesrådet hvilke
farge en skal ha i skinnet (kne-
fallet) rundt alteringen og om
en skal ha teppe eller ikke
innenfor alteringen.

26.06. Mariann Rasmussen
  og Kåre Torger Dahle
    
10.07 Kathrine Jensen
og Lars Olav Hustad

(Fredtun kapell)
17.07. Erika Veronika
            Villalobos

 og Reidar Nilsen
31.07. Anne Maud Maage
  og Rolf Jarl Sjøen

(Fredtun Kapell)
14.08.  Linda Helen Helgeland
og Jan Erik Johannessen
04.09. Inger Lise Jacobsen og
Frank Eriksen

Døde

26.05. Einar Magne Vigre
(f.1946)
02.06.Anders Olav Skaadel
(f.1924)
11.06. Kirsten Heidi Holm
(f.1958)
16.06. Jarl Torkelsen (f.1916)
23.06.Tobias T. Høines
(f..1909)
16.07. Malene Nornes (f.1923)
21.07. Ada Elise Berg (f.1928)

04.08. Morten Vikre (f.1969)                                            

Ferkingstad
Døpte

27.06.Stian Midttveit
18.07. Amanda Bennett

Laudal Haugen
15.08. Einar Rossebø
Ferkingstad

Vigde

29.05. Karen Marie Magnussen
  og  Peder Vikingstad
26.06.Annlaug Rasmussen og
   Lars Morten Kro  Åkra g.
krk.
10.07. Unni Bergtun Langåker
   og  Sven-Erik Meyer
10.07. Nina Pedersen og
  Harald Moi  Åkra gamle
kyrkje
17.07. Hege Hovland
  og Henning Tangen
17.07. Sissel Ferkingstad og
   Glenn Langeland

Døde

26.05. Ronny Wikre (f. 1967)
16.07. Harald Simonsen
 (f. 1912)

Smånytt fra Falnes



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
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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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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
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Alt i sportsutstyr 
og golvbelegg



Fredheim

Velkommen til bedehuset

Betania

Oktober:

01. Yngres
Øvelse  Ungdomsmusikken
03. Fam. Møte Søndagskolen

( Årsmøte Sandhåland )
04. Øvelse Barnekoret

Bedehusforening
13. Fellesmøter Betania / Berøa
15. Yngres

Vik

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:

Oktober:
03. Årsfest for bedehuset kl. 19
15.Basar Sjømannsmisjonen kl.19
17. Søndagsskole kl 11

Normisjon kl 1930

November:

5. Basar Barneforeningen kl.18
7.  Familiemøte NLM/
Søndagsskole kl.11.00
14. Møte Blå Kors, kaffimat kl 16
28. Søndagsskole kl.11.00
28. Møte Bedehuset kl.19.30

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

Skudenes bedehus
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Oktober

03. ABR-/Blå Kors
Søndagstreff
10. Israelsmisjonen
17. Normisjon
24. N.Misjonsselskap
31. N.L.Misjonssamb.

November

07. Ton Angelon
Bo-beh.hjem
14. Normisjon
19. N.Misjonsselskap
Julemesse
20.-21. NMS Julemesse
28. Indre sjømannsm.

Desember

05. Aks Adventstoner
Alle kor….

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

Oktober

3.   Normisjon
10. Misjonsselskapet
17. Misjonssambandet
24. Samemisjon
31. Normisjon

November

7. Indre Sjømannsmisjon
14. Misjonsselskapet
21. Misjonssambandet
28. Normisjon

Desember

5. Misjonssambandet

17. Søndagskole
 Jubileumskons. i  Kirken 19.00
18. Øvelse Barnekoret
22. Øvelse Ungdomsmusikken
26.   Bedehuskulturen Kirken
28. Bønn og samtalemøte
29. Yngres
Øvelse Ungdomsmusikken
31. Jubileumsgudstjeneste 11.00

November:

01. Bedehusforening
02. Møte i Møtekomiteen
05. Øvelse Ungdomsmusikken
07. Søndagsskole
10. Fellesskapsmøte S+R
11. Bønn og samtalemøte
12. Yngres
Øvelse Ungdomsmusikken
14. Søndagskole

Årsfest
15. Øvelse Barnekoret

Årsmøte
19. Øvelse
Ungdomsmusikken
21. Møte ABR
25. Bønn og samtalemøte
26. Yngres
Øvelse Ungdomsmusikken
28. Søndagsskole

Møte Sjømanskirk. i utl.
29. Øvelse Barnekoret

Desember:

03. Øvelse
Ungdomsmusikken
04. Førjulkos UF
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



10.10. 19. sønd. e. pinse

2 Mos 20,1-8.12; Fil 1,20-26
Pr.: Matt 13,44-46

24.10. 21. sønd. e. pinse
1 Mos 2,18-24; Ef 5,25-32
Pr.: Mark 10,13-16

07.11. Allehelgensdag

Jes 60,18-22; Hebr 12,1-3
Pr.: Matt 5,13-16

21.11. Siste sønd. i kirkeåret
Jes 65,17-19; Åp 20,11-13
Pr.: Matt 25,31-46

05.12. 2. søndag i advent

Mal 3,17-4,2a; Luk 21,25-33
Pr.: Åp 1,4-8

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:

10.nov.: Kretssekretær Dagfinn Misje i Den Norske Sjømannsmisjon:
Film fra Sjømannsmisjonens arbeid.  Andakt ved Misje.
Trekkspillkameratene.
Kyrkjebakken:

13. okt.: Lærer Arnt Kvinnesland kåserer med lysbilder.
Emne: Før heiene forsvinner.   Andakt ved rektor Magne D. Apeland.
Sang ved Kåre Haga.

Formiddagstreff siste tirsdag i måneden: 26. okt. og 30. nov. (ikkje i desember)
Treffene starter kl. 1100. En uformell samling med andakt, sang og formiddagsmat

17.10. 20. sønd. e. pinse
1 Mos 9,8[9-11]12-17; Hebr
11,1-4,7-10
Pr.: Joh 9,1-7.35b-38

31.10. Bots- og bededag
Jes 55,6-7; Gal 6,7-10
Pr.: Luk 13,23-30

14.11. 24. sønd. e. pinse
Jer 29,4-7; Rom 13,7-8
Pr.: Mark 12,41-44

28.11. 1. søndag i advent
Jes 62,10-12; Rom 13,11-14
Pr.: Matt 21,1-9

12.12. 3. søndag i advent
Jes 35,3-10; 1 Kor 4,1-5
Pr.: Matt 11,2-10

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
Tlf. priv.: 92 62 93 94
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


