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Fra gudstjenesten i Falnes, 19. november.
Henrik Høines Dale ble båret til dåpen av

bestefaren Johannes Høines.
Sjøspeiderne våre hjalp til under

gudstjenesten
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SKUDENES PRESTEGJELD

Kontortid: Tirsdag til fredag kl. 0900-1130
    Tlf. menighetskontor: 52 82 88 64
Sokneprest Malvin Tomren, tlf 52 82 82 26
Kateket Einar Andreassen tlf 52 85 29 82

Menighetssekretær Geir Myre, tlf 52 81 81 12
Diakon: Olivia Gilje 52  85 07 09

Organist: Julia Harbrecht, tlf 52 82 99 93
Kontorfullmektig Astrid Næss, tlf privat 52 82 85 80
Kirketjener i Falnes: Haldis Lunde, tlf 52 82 82 94

Kirketjener i Ferkingstad: Ingunn Nordbø

Kyrkjebakken,
Ferkingstad menighetskontor:tlf 52 82 00 65

Kontortid:
Torsdager  kl. 11-13

Fredtun, tlf 52 82 88 06

Formann i Falnes m.råd: Olav M. Wikre, tlf 52 82 93 25
Form. i Ferkingstad sokneråd: John Einar Johnsen

 tlf 52 82 01 88
 M.bladets redaktør: Tore J. Mydland, tlf 52 82 86 12

Hebraisk er nøkkelen

Som kjent fra TÅRNKLANG nr 3 skal det
arrangeres en tur til Israel våren 2001 i
fellesregi for Falnes, Ferkingstad og Åkra.
Israel har et sterkt fotfeste blant
kristenfolket i vårt distrikt.  Hva med et 25
timers kurs i hebraisk for interesserte?

Hemda Meltvik (bildet) har  gitt ut den
første læreboka i moderne hebraisk som er
spesielt lagd til rette for norsktalande.  Boka er
gitt ut på eige forlag: Jerusalem forlag.
Boka er skriven av den kjende jødiske læraren
og forfattaren Eliezer Tirkel.  Han var lærar,
instruktør og rektor i meir enn 40 år både i
Israel og i diasporaen.  Han underviste
hebraisk til folk med mange ulike bakgrunnar
og interesser i alle aldrar.  Hans stilling som
kurator ved Agnon House i Jerusalem var
høgdepunktet på ein karriere grunna på å
framelska det hebraiske språket.
Hemda Meltvik, som har sett boka om til norsk,
har budd i Noreg i elleve år.  Då ho for nokre år
sidan byrja å undervisa hebraisk fann ho fort ut at
det mangla ei skikkeleg lærebok på norsk.  Ho
bestemte seg for å gjera noko med dette og då ho
leita etter den beste metoden fall valet snart på
boka til Tirkel.
I mellomtida har boka fått fin omtale og det har
vorte fleire kurs.  Hemda har no sett i gang eit
prosjekt som ho kallar «hebraisk er nøkkelen».
Full av idealisme og respekt for Eliezer Ben
Jehuda, mannen som skapte moderne hebraisk, vil
ho reisa rundt og undervisa hebraisk slik som han
gjorde.
I desse dagar har ho sett i gang fleire kurs.

For å gjera det lett og rimeleg for alle å læra
hebraisk inviterer ho foreiningar, lag og andre
Israelsinteresserte til å ta kontakt.  Det vert
spesielle kurs for folk som skal reisa til Israel og
som vil læra å lesa og skriva før dei reiser.
Eit vanleg grunnkurs er på 25 skuletimar og vil
setja dei fleste i stand til å lesa og skriva.
Boka kan kjøpast hos lokale bokhandlarar eller
tingast hos
Jerusalem Forlag boks 189
4299 Avaldsnes
eller på tlf. 52 85 57 9 1.
www.jerusalemforlag.no

Foto utlånt av Haugesunds Avis
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Vi leser i Bibelen
04.12.-09.12.
Mandag Salme 24,1
Tirsdag Luk 8,1-3
Onsdag 1 Kor 9,19
Torsdag 1 Tim 6,14
Fredag Jes 12,4
L¿rdag Joh 9,4
11.12-16.12.
Mandag: Luk 21,25-28
Tirsdag: Matt 24,13-14
Onsdag: 2 Kor 4,4-6
Torsdag: 1 Joh 3,1-2
Fredag: 2 Kor 4,18
L¿rdag: Jes 55,6-7
18.12.-23.12.
Mandag: Mal 3,1-3
Tirsdag: Jak 5,7-8
Onsdag: Apg 4,32-33
Torsdag: 2 Kor 10,4-5
Fredag: Apg 26,15-18
L¿rdag: 1 Tim 1,12
25.12--30.12.
Mandag: Joh 1,1-14
Tirsdag : Matt 10,17-22
Onsdag: Joh 21,19b-23
Torsdag: Matt 21,14-17
Fredag: Salme 90,1-4
L¿rdag: Mark 6,1-6
01.01.-06.01.
Mandag: Luk 2,21
Tirsdag: Jer 29,11
Onsdag: Apg 4,12
Torsdag: Gal 3,26-29
Fredag: Salme 147,12-20
L¿rdag: Hebr 1,1-3
08.01.-13.01.
Mandag: 1 Tim 3,14-16
Tirsdag: Kol 1,25-27
Onsdag: Salme 72,1-7
Torsdag: Matt 13,16-17
Fredag: Apg 20,32
L¿rdag: Luk 2,46-50
15.01.-20.01.
Mandag: Hebr 10,19-22
Tirsdag: Apg 10,34-38
Onsdag: Salme 29
Torsdag: Kol 1,15-20
Fredag: Rom 6,1-5
L¿rdag: Hebr 2,17-18
22.01.-27.01.
Mandag: Tit 2,11-14
Tirsdag: Joh 1,29-34
Onsdag: Salme 42,1-6
Torsdag: Salme 67
Fredag: Jes 55,1-3
L¿rdag: Gal 6,9-10
29.01.03.02.
Mandag: Jes 49,1-6
Tirsdag: 1 Pet 1,3-7
Onsdag: Salme 34.18-19
Torsdag: Ef 3,8-12
Fredag: Mika 7,7-9
L¿rdag: Salme 27,1-6

GAVEN SOM PASSER FOR ALLE

Det er tid for gavekjøp.  Butikkene er fulle av varer langs de opplyste
julegatene.  Igjen spør vi oss «hva skal vi gi»?  Noen gaver klarer vi
lett - vi vet hva de ønsker seg, men noen er vanskelige.  Det vi har
lyst til å kjøpe er for dyrt, og det vi har råd til å kjøpe vet vi ikke om
passer.
En av våre moderne julesanger forteller om julegaven som passer for
alle.  Jeg siterer bare to vers av Trygve Hoffs salme:

Den store stjerna som steig i aust
med ljos over verda,
tende vår von for framtidsferda
i heimsens mørke haust.
Den store stjerna gjer oss fri
med sitt bod no ved juletid.

Den store stjerna for fyrste gong
bar bod om ein frelsar.
Fattig og rik går fram og helsar
eit nyfødt barn med song.
Den store stjerna gav oss ord
med ei von for vår veike bror.

Julen er fortellingen om Jesus som den store julegaven.  Han er
gaven som passer for alle.  Av og til opplever å motta gaver som vi
egentlig ikke hadde ønsket oss, men som vi blir ekstra glade for.  For
den som ga, visste bedre enn oss hva vi trengte.  Slik er det med
Jesus.  Ikke alle synes de trenger ham, ikke alle synes den gaven
passer.  Først når en tar imot Jesus som gaven, ser vi hvor godt den
passer.
Ofte gir vi gaver med en liten baktanke om en gang å få noe igjen.
På en merkelig måte skjer det sjeldnere når vi gir julegaver.  Vi
ligner mer på de vise menn som uten mange baktanker kom med
gaver til Jesus-bamet.  Men kanskje er det slik at vi likevel har lært
noe av Jesus, som ga seg selv uten baktanker for å tjene oss.
Av og til klarer vi å gi gaver som mange kan glede seg over samtidig.
Det er en kunst å gi slike gaver som kommer hele familien til gode.
Jesus er gaven som kommer hele verden til gode, som alle kan glede
seg over.  Derfor lyder takken og lovsangen og de vakre julesangene
over hele jorden i julehøytiden.
Gaver setter mye i gang.  De sprer godhetens ringer omkring i
rommet.  Da Jesus ble født i en stall og i en krybbe, begynte
godhetens ringvirkninger - først til fattige hyrder og vise menn, så til
Israel, så til resten av verden.  Alle som oppdager at Jesus er gaven
som passer for alle, blir med i den store ring.  Akkurat i år håper jeg
at de som ikke opplever familieidyllen, de som ikke har klart livet så
godt, de som sulter og er i krig, at de får merke noe av godhetens
ringvirkninger denne julen.  Gaven som passer for alle kan fremdeles
forandre verden.  Derfor er det viktigere enn noen gang å rope ut
julens budskap.

Ernst Baasland
biskop
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Som vi har annonsert tidligere, planlegges
det en tur til Israel i tidsrommet 22. mars til 1.
april 2001. Turen er et samarbeid mellom Åkra,
Ferkingstad og Falnes menigheter.
Vi har allerede fått en del påmeldinger, men nå
den siste tiden har det vært stille. Vi tror det
kommer av urolighetene der nede som vi hører så
mye om i nyhetene for tiden.
Folk spør seg sikkert om det er risikabelt å dra til
Israel akkurat nå.

Til dette vil vi si:  Det kommer overhode ikke på
tale å dra til Israel om det skulle være forbundet
med noen fare for oss som reisende. Da vil turen
selvsagt bli kansellert.
SI-REISER som er vår turoperatør, har allerede

kansellert turer til Israel av den grunn.
Men mars april er ennå et godt stykke opp og fram.

Det vi ønsker å formidler er dette: Vi må la
påmeldingene gå sin gang. Det er ikke forbundet
med noen risiko å melde seg på!!!
Er det trygt og sikkert, så reiser vi. Er det ikke
forsvarlig, så utsetter vi turen til en annen gang. Så
enkelt er det.

For nærmere informasjon: Ta kontakt med
sognepresten. Telefon: 52 82 82 26/ 52 82 88 64

Hilsen

Malvin Tomren
sogneprest

Israelstur
22.03 – 01.04.2001

Bak fra v.: Torbjørn Langåker, Gudny Lund, Judit Gunniva Sjursen Lovisa Vea, Kristian Emil Sevland, Kåre Gunvaldsen
Langåker, Alf Signar Sandhåland.
Midten fra v.: Gerd Langåker, Astrid Marie Karlsen, Magne Kristoffer Nes, Odd Jostein Kvilhaugsvik
Foran fra v.:  Gunnvor Ånensen, Aud Nora Ferkingstad, Dagny Ågot Olsen

Konfirmantjubilanter fra Ferkingstad.....
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Første r. fra v.: Randi Thorsen, Else Rosseid, Sigrid Halvorsen, Aud Baltzersen, Liv Østevik, Liv Rødland, Margot Husebø,
Raymond Alfsvåg, Audhild Matre, Kåre Kvinnesland, Alf Berdinessen
2. rekke fra v.: Martha Goa, Sigrid Halvorsen, Edel Løklingholm, Egil Solvig, Henning Ellingsen, Govert Opsal
3. rekke fra v.:  Sofie Eskevik, Jens Jensen, Erling Pedersen, Leif hansen, Laurits Dysvik, Tor Bjarne Haakonsen

.....og Falnes

Forts.side 9

Hilsen fra sydhavsøya
Skudeneshavn er fortsatt representert her nede på
Madagaskar.  Når vi nå skal skrive en liten hilsen
hjem til dere har vi lyst til å begynne med å si at
Skudeneshavn er en kjempebra plass å bo!!  Det er
sannelig flott å vite at vi har den byen å komme
hjem til!
Operasjon med lommelykt
Det er gråvær og regn her ute.  Vi burde snart
bygge oss båt slik som det regner. Litt bittert
egentlig. Men det er regntid og det er godt for
jorda. Det tordner og lyner også svært mye her
oppe i høylandet. For Judit og de som arbeider på
sykehuset her kan det by på utfordringer.  Å foreta
amputasjoner i lyset fra en lommelykt er jo en
tanke spennende.  Hun forteller ellers i fra
operasjonssalen, at pasientene blir bleke og

nervøse når kirurgene spør om pasienten ber til
Gud.  For der starter alltid operasjonene med
bønn, og pasientene svetter litt mer.
”Verdens beste skoler..”
Jeg arbeider på DNS.  Jeg har vært heldig.  Jeg
har alltid arbeidet på ”verdens beste skole”.  Det
være seg Skudenes ungdomsskole, Sørhåland
skole, Skudeneshavn skole og nå nok en gang den
Norske Skolen på Madagaskar.  Dere kjenner
skolene hjemme.  DNS kjenner dere ikke. Her
følger noen ord om den:
Vi har 16 elever ved skolen her nå -  i fra 3.klasse
til 10.klasse.  Vi arbeider etter samme plan som
skolene hjemme.  Elevene samarbeider mye på
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Elsa G. Eyfjørd (bildet)  er islending og har
bodd i Skudeneshavn med familien sin siden
1997.  Vi har bedt henne fortelle.

Juletradisjoner på Island er på mange måter
lik her i Norge, men vi har jo og våre helt
spesielle tradisjoner.  I begynnelsen av
desember begynner folk å dekorere både inne
og ute. Juleserielys både i vinduer, på
balkonger, ute i hagen etc, i alle farger og
varianter.  Alle lyktestolpen i hovedgaten
dekoreres med granbar, julestjerne og lys, i
hvert fall i Akureyri hvor vi kommer fra.
Dette er en nyere tradisjon, og alle disse
julelys er en kjær forandring i den mørke
desember-måneden.
Lille julaften kalles Thorlaksmesse. Da er
alle butikker åpne til kl 2330, forutsatt at
dagen ikke faller på en søndag.
Julaften kl 1800 begynner julefesten. Julemessen
starter da, og da er alle kirker stapp fulle av
mennesker. Ellers gjennom året kan det være
varierende kirkebesøk  De som ikke drar til kirke,
hører på messen i radio.
Vi islendinger har en tradisjonell julemat som
heter “hangikjøtt”.  Det er røkt lammekjøtt som har
hengt en stund.  Det kokes dagen før, og serveres
kaldt sammen med poteter, kvit saus, erter og
rødbeter.
Det andre er “laufabraud” som er en slags løvtynt
flattbrød og som vi stort sett lager selv. Store og
små kommer sammen når det skal bakes.
Vanligvis baker mor og/eller bestemor og ungene
dekorerer og lager mønster før “laufabraudet”
stekes.  Ofte spises laufabraud sammen med
“hangikjøtt” , gjerne med godt meierismør.
Island er et trefattig land, men vi bruker juletre
slik som dere i Norge.  Vi har egne plantefelt som
leverer rødgran, blågran og furu.  Også fra
Danmark blir det importert juletre.  Så vi går rundt
juletreet som dere og synger våre tradisjonelle
julesanger.
Etter maten må alle hjelpe til med oppvask og
rydde før man setter seg inn i stuen for å åpne
julegavene.  Også hos oss hender det at vi har egen
julenisse julaften, men vi har en gammel tradisjon

JUL PÅ ISLAND OG JULETRADISJONER

som dere ikke har her i Norge.
Vi har de 13 julenissene (Jólasveinar ) som
kommer til byen, den første den 13. dag før jul, og
så kommer det en ny hver dag.Før ungene legger
seg setter de skoen sin i vinduet, og det rare er at
hver morgen ligger det ett eller annet godt eller en
liten ting i skoen.  Dette er en helt islandsk
tradisjon, og den først ankomne julenisse
forsvinner igjen 1. dag jul, og så etter hvert de
andre til 6. januar.
1. juledag er også stor kirkehøytid som her i
Norge.  Ellers så er det tradisjon på Island med
juletrefesten mellom jul og nyttår.  Det kan være
på bedehus, i det lokale forsamlingshuset, eller
arrangert av bedriftene.  Da går man rundt juletreet
og synger våre tradisjonelle islandske julesanger,
og utenlandske oversatte sanger.
25. og 26. desember er det tradisjon med
familiefester på Island, med god mat, og da
kommer slekt og venner gjerne langveis fra.
Den 6 januar “brennes “julen ut.  Ca. kl 2000
brennes det “Alfabrenna” (alvebrenne), der treffer
man alvekongen og hans dronning, troll og barn
som har kledd seg ut som “Julekatten”, en annen
gammel islandsk tradisjon.  Dette avsluttes ofte
med stort fyrverkeri, og så drar vi hjem eller på
familiebesøk.

Elsa
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tidspunkt å gå i kirken da???  Vi kan jo prøve,
sier kantoren Julia Harbrecht.  I mange land er
den en lang tradisjon med julenattsgudstjeneste
og for henne har det alltid vært den mest
stemningsfulle av alle julegudstjenester.  “I alle
de år jeg har jobbet som organist i Norge har jeg
savnet en slik samling sent på kvelden julaften
som en stille avslutning på en ofte hektisk dag”,
sier hun.  Den nattlige stunden i Falnes kirke er
planlagt med litt mer meditativ musikk, både fra
orgelet og med Håvard Tjøstheim på gitar og lutt,
bruk av lys og kanskje litt andre julesalmer slik at
det blir mer rom til ettertanke.  Torgeir Vea skal
lede oss gjennom denne samlingen med tekster og
bønner.
Prosjektkor 1.juledag
På første juledag skal det feires en skikkelig
høytidsgudstjeneste i Falnes kirke med festlig
orgelmusikk, blåsere og et prosjektkor.  Liker du
å synge og er du som så mange glad i alle de fine
julesangene som finnes, da er dette julekoret noe
for deg.  Det er planlagt en samling i Falnes kirke
tirsdag 19. desember kl. 19.30, der vi synger oss
varm til juledag.  Ta gjerne kontakt med kantor
Julia Harbrecht for nærmere informasjon.
Gudstjenesten er for øvrig lagt til kl. 12.00 i år
slik at alle skal kunne nyte en god julefrokost med
familien og gjestene før.
Konsert med kammermusikk
I begynnelsen av februar kan vi glede oss over en
konsert med orkester og forskjellige solister.  Det
blir et samarbeidsprosjekt mellom
strykerensemblet fra Vår Frelsers kirke i
Haugesund under ledelse av fløytisten Marianne
Larsen, noen av fylkesmusikerne og to av
Skudenes sine organister.  Steinar Alvsaker som
nå er i Norheim kirke skal være med på
cembaloer og Julia Harbrecht sitter på
orgelkrakken.  Det blir et ganske variert program
med en av Bachs Brandenburger konserter, en
orgelkonsert av Händel og kammermusikk i
forskjellige besetninger.  Blant annet skal de to
organistene spille en duett for orgel og cembalo.
Det kan bli spennende å se for publikummet om
de to klarer å kommunisere når en sitter på
galleriet og en fremme i koret!  Datoen blir
lørdag den 3. februar.

Musikk
i gudstjenesten

1. søndag i advent, 3. des., kl.  11.00, Falnes
“Semeja” synger

Lysmesse, 6. des., kl.  18.00, Ferkingstad
Ungdomsmusikken synger

Julaften, 24.des., kl. 15.00, Falnes
Rune André Fjermedal spiller saksofon

Julaften, 24.12., kl. 16.15, Falnes
“Glede” og “Semeja” synger

Julenatt, 24.12., kl.23.00, Falnes
Håvard Tjøstheim, gitar og lutt og Julia
Harbrecht, orgel

1.juledag, 25.12., kl.12.00, Falnes
høytidsgudstjeneste med prosjektkor og
blåsere

Julekonserter
På de to adventssøndagene før jul blir det også i år
julekonserter i våre to kirker.  Først ute er Falnes
kirke, søndag den 10. desember,  kl. 18.00.  Her
medvirker skolekorpset, Ton Angelon og Skudenes
Blandakor.  En uke senere, søndag den 17.
desember er det Ferkingstad sin tur, der barnekoret
Seier, skolekorpset og kirkekoret skal glede oss
med sang og musikk.
Også lysmessene har en lang tradisjon i våre
menighetene.  I denne mørke årstiden skaper disse
gudstjenestene med mye bruk av levende lys en
helt spesiell atmosfære.  Lysene skaper varme og
fellesskap og minner oss om at Jesus kom for å bli
verdens lys.  I Ferkingstad skal lysmessen feires
onsdag, 6.12. kl. 18.00.
I Falnes har lysmessen de siste årene kommet litt
for mye i skyggen av alle de andre arrangement
som finner sted i adventstiden.  Istedenfor å
avbryte en god tradisjon og kutte den helt vil vi
derfor prøve noe nytt i år og integrere element fra
lysmessen i julekonserten.  Istedenfor en andakt
under konserten vil konfirmantene binde sammen
sangen og musikken med tekstlesninger og
lystenning.  På denne måten håper vi å kunne få
noe av den fine stemningen fra lysmessen med i
julekonserten.
Julenatt i kirken kl. 23.00 på julaften, er det et
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VELLYKKET UNGDOMSTUR TIL ÅPTA
Helgen 6.-8.oktober dro en
sprudlende gjeng på 33
ungdommer og ledere av
gårde med buss til Åpta
misjonssenter utenfor
Farsund.  Bussjåfør Arvid
loset oss trygt fram til
Guttorm og Randi.  Målet
med turen var å bidra til et
sterkere sosialt fellesskap
mellom årets konfirmanter,
koret ”Ton Angelon” og
medlemmene i ungdoms-
foreningen (IUF) på
Bedehuset.  Og sosialt ble
det…
Etter innlosjering i trivelige
små leiligheter og et bedre måltid, ble fredagen
brukt til å bli bedre kjent.  Kateket Einar loset
gjengen trygt igjennom vågale leker og mye moro,
før nettene ble lange…
Lørdagen var fullpakket av program fra tidlig
morgen til langt på natt. Etter frokost og bibeltime
hadde konfirmantene egen samling med Einar
kateket og Olivia diakon, mens ”Ton Angelon”
finpusset på høstrepertoaret og IUF planla
vårsemesteret.
Litt solskinnsgløtt gav mulighet for kanopadling på
Åpta-fjorden, fotball, volleyball og diverse
uteaktiviteter.  De aller barskeste tok seg til og
med et bad !!!!
Heldigvis hadde vi med oss en ekte kokk, Tor
Inge, som sørget for mat av klasse hele helgen !!
Hva var vel bedre lørdagskos en reker og krabbe ?
For øvrig ble det mye underholdning og ablegøyer
- og det er ingen tvil om at skuespillertalentene
stod i kø !
Etter mye futt og fart var det godt å få samlet
tankene og få roet seg litt. Dagen ble avrundet med
nattverdsgudstjeneste og trosvandring i kapellet,
som tydelig gjorde inntrykk på mange.
På søndag så vi oss nødt til å bruke brannalarmen
for å få folket opp……og etter at Einar hadde
gjennomført felles aerobic var vi klare for en ny
dag ! Kl 1100 hadde vi gudstjeneste i kapellet,
hvor lokalbefolkningen også var invitert. ”Ton

Angelon” viste seg fra sin aller beste side og
sørget for trøkk i morgensløve struper, og
dramatiseringen satte en ekstra spiss på det hele.
Og så bar det ”himitte”. Hadde det ikke vært for
ferjeturen, så hadde det vært en festreise…. Og
alle var enige om at ”sove kan vi gjøre når vi blir
gamle” (noen tjuvstartet kraftig…vi sier bare
”trøtte kateketer”…).

ATBOGEA

Fra gudstjenesten.  Foran  er Astrid Louise Eng Jakobsen og Jenny Solem Vikra

Vi lar bildet av kateket Einar  tale for seg.

Begge foto: Berit Nessa
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Forts. fra side 5
 tvers av klassetrinnene.  Hvert år reiser de på
leirskole en uke.  Dette året gikk turen nedover
mot øst.  De besøkte en vingård, silkeormfarm,
teplantasje.  Misjonens arbeid ble besøkt og et av
Madagaskars største oksemarked måtte de innom –
de var jo i cowboyland.  Ellers fikk de prøve seg
på fjelltur og teltovernatting.
Heimkunnskapsgruppa sørget for maten.
Nesabakken
Vi er mye på ”ekskursjoner”.  Jeg hadde med meg
småskolen opp i fjellene her, til den snorksovende
vulkanen Tritriva.  Den er et fascinerende digert
krater, med et dypt vann i bunn.  Det kommer fra
tid til annen ministre i fra hovedstaden hit – for å
ofre til åndene.  Da vi var der lå det en del rester
av høns etter en slik seremoni.  Turen opp ble
spennende både for store og små, da vegen var
som å kjøre opp ”Nesabakken” på klink-is, gjørma
her er utrolig glatt.  Kjekke folk langs vegen
gravde oss frem når det var nødvendig…

Det er en fin elevflokk vi har på DNS.  De stiller
gjerne opp både morgen og kveld om vi skulle ha
noe spennende på gang.  Ei uke delte vi

elevflokken i fire.  Hver gruppe fikk et lokale hver
her på tunet.  Der skulle de lage til restaurant.
Ungene arbeida seint og tidlig og resultatet ble de
flotteste restauranter med god mat til 2-3 kroner
pr.hovedrett.  Overskuddet skal elevene gi til
sykehuset for de fattige som vi besøker hver jul.
Elevene lagde også hjemmeside til internett i løpet
av en onsdagskveld.  Vi kjøpte inn pizza og brus
og spikret hjemmesiden sammen – fra
3.klassingene til 10.klassingene.  Ingen skoler i
himmelen..
Det gode med skolen er at lærere og elever
arbeider sammen.  Det går ikke noe tid vekk til
krangling. Alle vil jo det beste for alle. Vi ”drar
samme veg”.– da blir det ikke problemer.  Vi har
positive forventninger til hverandre. Så noen
avslutningsord:  En av elevene hadde følgende
kommentar til sin far rett før hun la seg her en
kveld:  ”Pappa, det finnes vel ikke skoler i
himmelen??”.

God jul og godt nytt år ønskes dere alle. – Vi
hilser med Lukas 2, vers 10-11.

André Nordanger

Familien Nordanger. Fra venstre: Julia, Audun, André, Judit  og  Lena.
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Kirkelige handlinger

Falnes:
Døpte
Korrigering:
I Tårnklang nr 4 skrev vi feil navn på ei jente.
Korrekt navn er Runa Myrseth og hun ble døpt 28. juni.

08.10. Lars Henrik Hetland
08.10. Kristian Ellingsen
08.10. Andrea Sørvik Pedersen
22.10. Vilde Drengstig
22.10. Fredrik Kristoffersen Steinkjellå
22.10. Fredrik Hansen
22.10. Kevin Martin Burtan
19.11. Anders Ferkingstad Kristoffersen
19.11. Sigurd Haga Olsen
19.11. Henrik Høines Dale
19.11. Astrid Elisa Elton Vikre

Vigde
07.10. Brit-Randi Kallestein

Odd Arne Hemmingstad
18.11. Vibeke Sørvik (Viet i Åkra kirke)

Per Magne Pedersen

Døde:
27.09. Karl Ingvald N. Høines (f. 1922)
27.09. Hanna Elisabeth Lie (f. 1960)
13.10. Peder Martinius Syre (f. 1915)
19.10. Per Magnus Midbøe (f. 1929)
01.11. Else Holm Svendsen (f. 1953)
15.11. Sigrid Steffensen (f. 1929)

FERKINGSTAD

Døpte:
01.10. Hans Steinkjellå Ferkingstad
01.10. Marius Langåker
12.11. Marte Elise Solberg (døpt i Åkra kirke)

Vigde:
30.09. Nancy Agnett Aase
            Njål André Nornes
21.10. Jitrawan Tongoen Nilsen
            Vidar Nilsen (Velsigning av vigsel)

Døde:
26.09. Thor Knutsen  (f. 1937)
28.09. Odd Karsten Nordhus (f. 1929)

Falnes kirke 150 årFalnes kirke 150 årFalnes kirke 150 årFalnes kirke 150 årFalnes kirke 150 år
Som vi har nevnt i en tidligere utgave av Tårnklang er
det 150 års jubileum for Falnes kirke neste år.  I den
anledning skal det utgis en bok om Falnes kirke.  Og
nå henvender vi oss til dere lesere:
Finnes det blant folk i vår leserkrets (eller utenfor for
den del) som har bilder av personer som har hatt
tilknytning til kirken: klokker(e), kirketjener(e) og
andre.
Andre bilder en også ønsker i boka kan for eksempel
være fra begravelser eller andre anledninger.  Gamle
bilder av kirken osv. osv.  Alt er av interesse.
Det er fint med mest mulig opplysninger om bildene.
Om du har aktuelle bilder, så ta kontakt med
menighetskontoret.

BASARER I BARNEHAGENE PÅ
FERKINGSTAD

Begge soknerådsbarnehagene på Ferkingstad
har i høst hatt basar. Inntekten har vi begge
steder sendt til Jakob Langåker og arbeidet han
driver blant gatebarn i Brasil. I Kyrkjebakken
barnehage ble FN-dagen markert med kaffe,
salg av flotte bilder barna hadde malt og basar,
med det flotte resultat av i overkant av kr
5.000,-. I Ferkingstad korttidsbarnehage hadde
vi i november kunstkafe hvor vi solgte
innrammede bilder med fine bladtrykk og vi
hadde basar. Herfra kunne vi sende hele kr
7.500,- til Jakob‘s arbeid. Begge steder hadde
både barna og personalet med seg gevinster. Vi
har også begge steder vært heldige og fått
mange flotte gevinster fra det lokale
næringslivet. I korttidsbarnehagen fikk vi også
mye god mat fra en del av foreldrene. I
Kyrkjebakken hadde vi tidligere på dagen
besøk av Jakobs mor, Ruth. I korttidsbarnehage
hadde vi besøk av Elisabeth Kvinnesland.
Begge disse har vært i Brasil hos Jakob, og de
fortalte fra disse turene. Barna opptrådte med
sang begge steder - de er imponerende flinke
“kor”. Det er kjekt å oppleve den flotte
oppslutningen vi har fått fra foreldre og andre.
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Velkommen til bedehuset

Trilletreffet er på onsdager kl 10-12.
Ta med matpakke, kaffe og saft blir
servert.  (Kr 10 pr voksen)
Det blir samlingsstund hver gang

13. desember: Juleverksted

Et tilbud til deg som er hjemme med små barn under skolealder

Trilletreff

Dette er et samarbeid mellom Falnes
menighet, Ebeneser, Bedehuset og
Skudeneshavn Røde Kors besøkstjeneste.

Fredheim:
Janauar:
04.  Møte med valg
07. Barnelosjen
14. Normisjon
21. Misjonsselskapet
29.  Muhammedanermisjonen
Februar:
1.-4. Misjonssambandet
Samtale og bønnemøte annan kvar
torsdag hvis det ikkje er anna møte

Sandhåland:
Se i Haugesunds
Avis og på oppslagstavlen
for nærmere informasjon.

Vik:

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 beg. kl
1130.

Betania:
Søndagsskole annenhver søndag
Barnekoret øver annenhver
mandag.
Bibelgruppe annenhver onsdag.
Ungdomsmusikken øver hver
onsdag
Bønnemøte hver torsdag

Desember::
03.  Adventstoner
15.  Unge voksne
28.  Juletrefest
31.  (kl 19)Nyttåsraften
Januar:
07. Søndagstreff
10. Felles bønnemøte på Salem
14. Normisjon
17. Felles bønnemøte på Ebeneser
21. Misjonssambandet
23. Felles bønnemøte på Bedehuset
26. Unge voksne
28. Indre Sjømannsmisjon
30.  Felles bønnemøte på "Frelsen"
Februar:
04. Søndagstreff

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

10.12. Julekonsert /lysmesse
kl 1800

17.12.  3. sønd. i advent
Jes 35,3-10; 1 Kor 4,1-5
Pr.: Matt,11,2-10
24.12. Julaften kl 15 og 1615
Jes 52,7-10; Fil 4,4-7
Pr.: Joh 1,1-14
25.12. Juledag  kl 1200
Jes 9,2-3.6-7; Hebr 1,1-5a
Pr.: Joh 1,1-14
31.12. Nyttårsaften kl 2315
Jes 63,7-9; Gal 4,4-7
Pr.:Luk 2,25-38
07.01. Kristi åpenbaring
Ef 3,1-6; Matt 2,1-12
Pr.: Jes 60,1-6
21.01. 2.sønd. e. Kr. åp.
2 Mos 33,18-23;Tit 2,11-14
Pr.: Joh 2,1-11

06.12. Lysmesse kl 1800

10.12.  2.søndag i advent
Mal 3,17-4,2a; Rom 15,4-7
Pr.:Mark 1,14-15
24.12. Julaften kl 1500
Jes 52,7-10; Fil 4,4-7
Pr.: Joh 1,1-14
25.12. Juledag kl 1100
Jes 9,2-3.6-7; Hebr 1,1-5a
Pr.: Joh 1,1-14
31.12. Nyttårsaften kl 2315
Jes 63,7-9; Gal 4,4-7
Pr.:Luk 2,25-38
14.01. 1.sønd. e. Kr.åp
Jes 42,1-4; Kol 1,15-20
Pr.: Matt 3,13-17
28.01. 3.sønd. e. Kr. åp
2 Kong 5,1-5.9-15; Rom 1,16-17
Pr.: Joh 4,46-54

..og så vil vi i
redaksjonen ønske

våre lesere en
Velsignet Jul

og et
Godt Nytt År...

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:
13.desember Julemøte
Andakt og film.  Kretssekr. i Den norske sjøm.misjonen Dagfinn Misje
Kyrkjebakken:
 Formiddagstreff siste tirsdag i måneden: For desembertreffet: følg med på annonsering
(det blir ikke 2. juledag)  og på nyåret blir første treff 29.januar.
Treffene starter kl. 1100

Kirkens SOS

815 33 300

Aksjon HÅP søndag 10. desember.
Det største felleskirkelige løft på 18 år.


