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Foto: Guri Mydland

Bibelskolen i Changshas kor synger
under jubileumsgudstjenesten.
Les mer om NMS sin jubileums-
og studietur til Kina inne i bladet.
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SKUDENES PRESTEGJELD
Falnes og Ferkingstad

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

Daglig leder: Dag Inge Aarhus, tlf 52 81 75 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

Formann i Falnes m.råd: Olav M. Wikre, tlf 52 82 93 25
Form. i Ferkingstad sokneråd: Berit Ådland

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

Tore J. Mydland, tlf 52 82 86 12

Flinke jenter i Neset

I sommer ville tre jenter fra Neset gjerne gjøre noe
for andre barn som ikke har det så godt.  Planen
var å samle inn penger.  Ivrige gikk de i gang med
å lage ting som de ville selge, blant annet smykker,
øredobber og malerier.  Noen uker og mye arbeid
senere lagde de innbydelser og delte ut til alle
naboene med invitasjon til nabokaffi.
Vi mødre ble beordret til å bake og koke kaffi, og
for å være helt ærlig var vi veldig spente på om
noen ville komme.  Men ungene hadde barnlig tro

på at dette ville bli suksess og fikk rett.  Mange av
våre naboer dukket opp og kjøpte villig ungenes
håndlagde ting.  Takk til gode naboer!
Resultatet ble en pengegave i overkant av 1000 kr
gitt til André og Judith Nordanger som er
misjonærer på Madagaskar.  De lovet at pengene
skulle bli brukt til barnearbeidet der nede.
Og nå vil Marianne, Elisabeth og Maria at dette
skal bli en årlig tradisjon!

Hilsen Bente Helen Eng

Fra venstre: Marianne Eng 5 år,  Maria Berge 9 år og Elisabeth Berge 7 år.
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Vi leser i Bibelen

02.12.-07.12.
Mandag Matt 21,9-17
Tirsdag Jes 61,1-4
Onsdag 1 Tim 1,12-17
Torsdag Sef 3,14-18
Fredag Matt 2,8-12
Lørdag Hebr 10,35-39
09.12.-14.12.
Mandag: 1 Tess 5,1-11
Tirsdag: Jes 49,13-16
Onsdag: Mark 1,15
Torsdag: 1 Pet 1,13-25
Fredag: Ef 5,8-14
Lørdag: Åp 19,1-10
16.12.-21.12.
Mandag: Sal 51
Tirsdag: Apg 1,9-11
Onsdag: 1 Kor 1,4-9
Torsdag: Jes 35,1-10
Fredag: Fil 4,4-7
Lørdag: Joh 3,26-30
23.12.-28.12.
Mandag: Jer 23,5-6
Tirsdag : Matt 1,18-24
Onsdag: Joh 1,1-14
Torsdag: Matt 10,17-22
Fredag: Joh 21,23-25
Lørdag: Matt 2,13-18
30.12.-04.01.
Mandag: Joh 1,16-18
Tirsdag: Sal 139,23-24
Onsdag: Luk 2,21
Torsdag: Jes 9,6-7
Fredag: Hebr 1,1-3
Lørdag: Sal 72,7-19
06.01.-11.01.
Mandag: Sal 72,10-19
Tirsdag: Ef 2,13-17
Onsdag: Matt 4,12-16
Torsdag: Jes 51,4-5
Fredag: Ef 1,7-12
Lørdag: Joh 1,29-34
13.01.-18.01.
Mandag: Esek 36,26-28
Tirsdag: Ef 4,1-6
Onsdag: 1 Kor 12,4-11
Torsdag: Joh 13,14-17
Fredag: 1 Kor 12,12-13
Lørdag: Fork 4,9-12
20.01.-25.01.
Mandag: Jes 55,1-3
Tirsdag: Åp 22,16-17
Onsdag: 2 Mos 17,1-7
Torsdag: Joh 4,10-14
Fredag: Jes 25,6-8
Lørdag: Apg 9,1-9
27.01.-01.02.
Mandag: Mark 16,15-18
Tirsdag: Ef 3,8-12
Onsdag: 1 Kong 8,41-43
Torsdag: Kol 1,3-8
Fredag: Sal 107,23-32
Lørdag: Matt 21,18-22

Følg med!

Følg med, følg med, følg med, følg med!
Noen av dere som leser dette er allerede i ferd med å nynne på en av
våre kjære julesanger.  Og her i Rogaland burde vi synge den ofte.  For
dette er den eneste julesangen osm er skrevet av en rogalending, og den
leder oss på en fin måte inn i julens evangelium.
Jonas Anton Dahl var Alexander Kiellands skolekamerat og nære venn.
dne lærde mannen med det lyse sinn var prest i St. Petri og Domkirken i
Stavanger.  Han skrev mange dikt, ett av dem inneholder hans livsmotto:
"Hvor deilig å have det godt med Gud, og vide at det varer livet ud."
Det er også hovedsaken i den julesalme han skrev mens han var prest i
Stavanger.
Salmen "Nå vandrer  fra hver en verdens krok" viser hvordan vi alle bør
leve oss inn i juleevangeliet. Dahl drømmer at han er på vei til
Betlehem. Det var ikke lett å komme til Betlehem for 150 år siden.  Slik
det dessverre også er tilfelle denne julen.  Den gang på grunn av
kommunikasjoner, nå fordi det ikke er kommunikajson mellom de
stridende parter.  Men Jonas Dahl ser for seg et endeløst pilegrimstog,
som vandrer mot Betlehem "i ånden frem, i ånden frem". Vi skal bruke
julen til å nærme oss krybben, det store under, for å få julens virkelige
fred.  Da kan vi godt bli som barn, for barn ser ofte bedre enn voksne.
Jonas Dahl drømmer om dette pilegrimstog som kommer fra hele verden,
hvor "barna går foran glade i flokk så kvinner og menn, og skjelvende
gamle med sin stokk".  Alle vandrer de mot krybben.  Han drømmer at
han treffer gamle Simeon der, han som ventet i templet på at Messias
skulle komme.  Da Jesusbarnet kom til templet, da er han ferdig til å dø.
Nå hadde han med egne øyne har sett Guds frelse.  Derfor slutter salmen
slik:

"Og finner du ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø

og leve på, og leve på."

Julens budskap gir oss mulighet til å oppdage den dype sannhet om at
"om vi lever, så lever vi for Herren, og vi dør så dør vi for Herren",
enten vi da lever eller dør så hører vi Herren til. Julen taler om livets
mysterium.  Derfor skal Jesusbarnet være i sentrum. Det gir håp om liv
også når døden nærmer seg.
Julen skal minne oss om at det viktigste er å følge etter Jesus - i liv og
død.  Underveis skal vi være "glade i flokk".  Til alle glade medvandrere
sier vi med Rogalands julesangdikter:
Følg med, følg med!

Ernst Baasland
biskop
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Kjære venner..ingen nevnt, ingen glemt!

Det var selvsagt en stor opplevelse å komme
tilbake hit igjen. Madagascar ligger der den alltid
har ligget. Jeg synes ikke det har skjedd noen store
forandringer. Går du på torget, er tingene som i
gamle dager. Jo, forresten, noe er nytt, som du ikke
så den gang vi var ute: Nå går folk her, som
hjemme, med mobiltelefon i lommen, og den slår
de ikke av må vite, komitémøter eller avtaler,
telefonen ringer og mann og kvinne haler fram
telefonen og prater i vei. De er alle VIP´er og må
kunne nås til ethvert tidpunkt på døgnet! Det må vel
komme forandringer her også, en eller annen gang,
for vi så hvordan det var hjemme i sin tid.
Politisk er alt rolig. Det har det vært lenge. Folket
og landet har vendt tilbake til hverdagen og til
oppgavene med å bygge opp igjen alt som har
forfalt i løpet av de mange årene gamlepresidenten
styrte landet. Store summer sendes inn fra
Verdensbanken og EU og det er optimisme på alle
fronter.
Den nye presidenten er en kirkens mann,
visepresident i den reformerte kirke. Han er
lekmann, businessmann som har gjort seg rik på
salg av melkeprodukter. Han går blant de norske
for «Yoghurt-kongen»

Solfrid har ikke noe sykepleieoppgaver som hun
kan gå inn i slik som da vi var i Morondava og hun
arbeidet på spedalskesykehuset. I stedet har hun
begynt som en lokal variant av Ingrid Espelid med
koke- og bakekurs for de fine fruerne i kirken.
Foreningen heter «Rantsana Marta-Maria». Marta-
Maria foreningen. Et fint navn forøvrig. Marta som
den arbeidssomme. Maria ved Jesu føtter. De skal
utfylle hverandre.
Oppskriftene blir behøring notert og så skal de
lære dette videre til de andre. Det er to gjenger på
8 som kommer her. Måtte sette begrensninger, for
ellers blir det så trangt på kjøkkenet. Sist var de
tretten. Da sa jeg fra at de fikk værsågod å holde
seg til tallet!
Jeg har ikke så mye pastorale oppgaver. Men noe
blir det. En gassisk prest er for tiden i Norge på
studier og da har jeg hatt noen gudstjenester i hans
sted. Fullt hus. Masse ungdommer og en haug med
barn. Prekenen og liturgien er som den alltid har

vært.
En spør seg hvorfor ungdommene møter opp så
mange og så trofast. Hjemme diskuterer vi i det
vide og brede alt vi må finne på for at de skal
finne sin plass. Jeg er overbevist om at mye av
svaret ligger i menighetssangen. Ungdomskoret (ca
50 stykker) er med i alle gudstjenester. De har fast
salmen etter prekenen pluss at de også synger
under nattverden. Den vanlige menighetssangen er
også slik at ungdommen er inkludert.
Familiegudstjenester finnes ikke, for det er
storfamilien som er med i alle gudstjenester. Men
det jeg sier, betyr ikke at jeg mener de ikke skal ta
hensyn til barna når de preker og synger. Det er
lite barna blir tilgodesett i prekenen. Her har
gasserne mye å lære.
I tillegg til offeret, som er rundt alteret, så har de
av og til også vokatra, det vil si: de selger frukt og
grønnsaker som en auksjon, og det skjer under
kunngjøringsdelen. De får inn en del penger på den
måten. I begynnelsen reagerte jeg på dette
kremmertiltaket, men du blir vant etter hvert. Der
er så mange andre viktigere ting å ta fatt i enn
akkurat innsamlingsformen.
Det kjekkeste en gammel misjonær kan finne på er
å gå på torget, blant alle gateselgerne. Det kryr av
folk og av alle slags varer.
Det er liv og røre over alt. Mor sitter der med
babyen og maten koker ved siden av. Det er der de
lever dagen lang fra sola står opp til den går ned.
Kommer det et hvitt ansikt, så øyner de penger, og
da skal alle ha deg bort til sitt bord, duker, leker,
souvenirer, trefigurer, utstoppede sommerfugler,
frukt og kaker, bananer og mango og alt annet som
du ikke har sett før.
En fyr sitter og selger skruer og bolter, skiver og
masse annet rustent, ting vi ikke ville tenkt oss som
salgsartikler.
Du får det meste her ute, bare du vet hvor du skal
gå. I hovedstaden, Antananarivo, har du også en
fire fem store magasiner der du får kjøpt impor-
terte varer. men da er prisene også som hjemme og
vel så det. Brunost har de ikke! Men etter en stund
fant Solfrid pakker til å lage eggekrem, og til og
med mandler fantes det i butikken.

hilsen Malvin
(Vi har måttet korte endel på brevet. Red.)
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Frå venstre: Gerd Marit Stava Simonsen, Jostein David Ferkingstad, Olena Olsen Strømme,
Didrik Stonghaugen, Birger Kristoffer Kvilhaugsvik, Magnhild Alise Berg Einarsen,
 Johannes Malvin Ferkingstad, Solveig A. Langåker Kvilhaug, Marton Jonassen Ferkingstad,
Ada Sivertsen Sandhåland, Gudrun Marit Pedersen Tangjerd, Magnhild Serine Mandiussen Kvilhaug,
 Erling Andreas Larsen Nordbø.

13. oktober vart det arrangert jubileumsfest for dei
som var konfirmantar i Ferkingstad kyrkje for 50
år sidan. Jubilantane var først med på gudsteneste
i kyrkja, der dei også vert presenterte av
fungerande sokneprest Einar Haugland. Etter
gudstenesta var det klart for jubileumsmiddag i
Kyrkjebakken. Desse samlingane er nå nærast blitt
ein tradisjon. Også årets jubileumskull satte stor

pris på samlinga. Ein har bevisst ikkje lagt opp
til mykje program, forutan ein kort helsing frå
sokneråd og prest. Innimellom songane var det
helsingar frå nokra av gullkonfirmantane - med
både alvor og skjemt. Og dei mest ihuga holdt ut
heilt til vaskefilla svingde rundt beina deira. Sjølv
om det ligg eindel arbeid bak for soknerådet, så er
det kjekt å laga til eit arrangement som blir satt så
mykje pris på av deltakarane.

Gullkonfirmanter i Ferkingstad

Redaksjonen vil ønske alle i menigheten en
God Jul og et Velsignet og Godt Nytt År
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Tekst og bilder: Guri Mydland.

Av 19 som fikk være med på denne turen var vi 3
fra Falnes menighet, Dorthea Erøy, Tore Johan og
Guri Mydland
Etter ei ukes opphold i Hong Kong, reiste vi til
Hunan med provinshovedstaden, Changsha der
Jane Yao sammen med studenter fra Bibelskolen
tok imot oss. Jane Yao har vært leder av Hunan
Kristne Råd siden 1994. Hun er utdannet pastor og
tilhører den
generasjonen
kirkeledere
som fikk sin
teologiske
utdannelse
etter kultur-
revolusjonen.
Hennes
første opp-
gave som
prest var å
bygge opp
bibelskole i
Changsha og
å være
rektor der.
Til tross for
det harde
presset hun arbeider under som rektor på en skole
med ca.80 elever og som administrerende leder
for 200.000 registrerte kirkemedlemmer og ca.
200.000 i de uregistrerte husmenighetene, er hun
med oss hver dag ut til de forskjellige forskjellige
stedene vi besøkte.
Studentene på bibelskolen som er både unge og
eldre, reiser etter endt skolegang tilbake til sine
menigheter for å fungere som evangelister og
lekmannsledere der.  Denne skolen er en viktig del
av menighetsbyggingen i en provins og et land der
mange mener at kirkehistoriens største vekkelse
foregår. Vekkelsen fører til at folk kommer
sammen i grupper, og det blir dannet såkalte
møtepunkter. Men myndighetene krever at en trenet
person, d.v.s. en som har gått på bibelskole, skal
være leder for møtestedene. Da først får gruppen

registrert seg. NMS har sammen med andre bidratt
til byggingen av skolen og støtte til undervisnin-
gen.
 Mao var fra Hunan provinsen, derfor var det
naturlig at det var akkurat i dette distriktet de først
fikk føling med det kommunistiske styret .
 I 1949 måtte alle de 7000 utenlandske misjonæ-
rene i Kina forlate landet. Da var det rundt
850.000 protestantiske kristne i hele landet, i dag

er det ca. 30-40
mill. registrerte og
uregistrerte
kristne. I årene
etter – 49 blei
kinesiske kristne
plaget og trakas-
sert, mange blei
satt i fengsel og
torturert, mange
døde. Utenfor”
bambusteppet”
trodde mange at
kristendommen var
død i Kina. Selv
etter at Kina åpnet
seg mot den vest-
lige verden, er det
ikke lov for utlen-
dinger å drive

misjon. Likevel har kirkehistoriens største vek-
kelse skjedd. Det har altså vist seg at det som var
tenkt til det onde, vendte Gud til det gode. Heller
ikke i dag er det lov å forkynne eller døpe  barn og
unge under 18 år, likevel var vi vitne til at
søndagsskolebarn sang for oss i menighetene.
Sangen var i det hele mye brukt i menighetene.
Myndighetenes kontaktorgan i Kina er RAB,
Religious Affairs Bureau,oppnevnt av staten. De
lokale kirkene må ha en viss samkjøring og samar-
beid med byrået som er ansvarlig for at kirken til
enhver tid følger den statlige religiøse politikken
         Changsha er en by som en stor byggeplass;
det gamle blir revet, og nytt, ofte høyhus kommer i
stedet. Det blir brukt enorme summer i hele sen-
trale Kina til nybygging før Olympiaden i 2008.
Byene blir etter hvert som enhver storby i Vesten.

På  studie- og jubileumstur til ”det kristne Kina”

Den gamle misjonsstasjonen i Yiyang
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       Mange  spør nå etter sin nære historie. Alt
slikt materiell blei jo brent og ødelagt under
Kulturrevolusjonen. Vi fikk i den forbindelse være
med på  åpningen av en historisk utstilling om
misjonens virksomhet i Hunan fra begynnelsen av
1900. Bildene var samlet fra arkivet i Misjons-
høyskolen og tilrettelagt av Nils Kristian Høimyr.
Dette billedmateriellet brukte  Høimyr i en utstil-
ling som blei presentert på Bibelskolen. Resten
blei utstilt på den gamle misjonsstasjonen i byen
Yiyang der NMS startet sin virksomhet for 100 år
siden . Pengene til å skaffe det historiske materia-
let var blant annet gitt av UD. i Norge, derfor kom
også den norske kulturattachèen , Rigmor Johan-
sen, fra Beiing for å være med.
Vi fikk også anledning til å besøke en døveskole
for små barn. Funksjonshemmede mennesker har
liten prioritet i Kina.  Skolens høyeste ønske nå
var å skaffe midler til å få beholde dem på skolen
i flere år slik at de kunne få en sjanse i framtidens
samfunn.
Denne skolen blei drevet av Amity Foundation, en
vennskapsstiftelse, som NMS har vært med i fra
stiftelsen i 1985. Amity driver med utviklings-
prosjekter innenfor helse, jordbruk, utdanning og
nødhjelp. Den samarbeider også med De Forenede
Bibelselskaper om trykking av bibler, salmebøker
og annen kristen litteratur. Dette er også et arbeid
Jane Yao brenner for.
    Turen videre til Yiyang gikk med buss.  Hit  dro
vi for å oppleve den virkelige misjonshistorien.
Her står enda den gamle misjonsstasjonen og de
nedslitte husene etter den første pike og lærerinne-
skolen som blei åpnet av Hanna Holther i 1910.
Det var i denne byen vi skulle være med på feirin-
gen av NMS sitt hundreårige arbeid i Kina.
Men først besøkte vi en av byens høyskoler. Denne
skolen på ”Ferskenblomsthøyden” blei i sin tid
grunnlagt av norske misjonærer. I dag er den en
stats-skole, men ingen la lenger skjul på at det var
misjonen som begynte her, og det var med stolthet
”det offentlige” viste oss de første bygningene og
fortalte om skolens ”store sønn” som var oppfos-
tret hos en misjonærfamilie. Mottagelsen var like
hjertelig da vi ankom sykehuset som Wisløff-
Nilsen , oldefar til vår nåværende helseminister,
hadde grunnlagt i 1906. I dag  det sentralsykehuset
for 4,5 mill. mennesker i Hunan, og vennskaps-

sykehuset til sykehuset i Stavanger. Da vi ankom,
blei vi hilst velkommen med store banner, taler og
servering. Sykehusets logo er Luther-lilja, og det
på tross av kommunistisk eierskap.
I Hunan traff vi også ei familiegruppe(20stk.) som
var etterkommere av Wisløff-Nilsen, og en gruppe
på 40 ”misjonærbarn”, nordmenn som var født i
Hunan, men som måtte flykte i – 49. For flere av
disse var dette det første møte med Kina etter
flykten. Sammen skulle vi være med på feiringen i
”gamlekirken” i Yiyang. Da vi ankom til Gudstje-
nesten søndag morgen, blei vi mottatt av musikk-
korps. Generalsekretær Aano talte og leder for
NMS landsstyre, Marit Rypdal hilste fra Norge og
misjonen. Vi fikk også hilse på, og besøke eldre på
kirkas institusjon. Eldre uten sønner, har det ikke
godt i Kina. De må klare seg så godt de kan. Noen
få får en liten pensjon fra det offentlige. Disse
eldre ville så gjerne vise oss rommet sitt og de
strålte av stolthet.
 Vi fikk anledning til å besøke mange menigheter
og møtesteder. Overalt strømmet folk til for å
ønske oss velkommen. De fortalte om det kristne
arbeidet i distriktet, presenterte menigheten gjen-
nom sang, musikk og hilsener.
Det som slo oss alle, var den hjerteligheten vi ble
møtt med. Det var tydelig at de var stolte over sine
kristne røtter. For oss var det flott at vi hadde
Jorunn Brit Ommundsen, tidligere Taiwan misjo-
nær, med som tolk. Hun snakker Kinas offisielle
språk, mandarin, og oversatte villig i begge retnin-
ger, slik at kommunikasjonen mellom oss og folket
var mulig. Barna lærer nå litt engelsk på skolen,
og det var med stolthet de voksne skjøv barna fram
til oss for at de skulle få prøve engelsken sin.

Kina er et land i forandring, ingen kan si sikkert
om utviklingen av den kristne kirke i Kina. Mange
ganger er det tydeligvis en balansegang på en
knivsegg. Utfordringene kan være vanskelige
myndigheter som motarbeider den kristne troen, en
forvirrende overflod av overtro og vranglære, og
mangel på ressurser i menighetene. Kirken i Kina
trenger vår støtte både økonomisk og som bønne-
emne. La oss derfor ta med Jane Yao, bibelskolen,
og den kinesiske kirka generelt, med i vår bønne-
tjeneste.
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Menighetsrådet og søndagskolen fikk positivt svar
på sin anbefaling til kongen om å gi Eirik Soldal
sin fortjenestemedalje i sølv. Da måtte det stelles i
stand en skikkelig fest. Vi ville holde det
hemmelig for Eirik selv. Derfor inviterte vi til en
”vanlig” bygdakveld med historisk tema.

På bygdakvelden,
fredag 1. nov, var familien
og bygdafolket samlet til
fest. Det var fullt hus med 80
gjester. Mange av disse
visste ikke noe om tildelin-
gen.

Han ble nok overras-
ket da han så barn og barne-
barn samlet. Større ble
overraskelsen da ordfører
Kjell Arvid Svendsen entret
talerstolen, pyntet med sitt
kommunesmykke. Han var
kommet som stedfortreder
for kong Harald, for å dele
ut medaljen til Eirik for lang
og tro tjeneste. Eirik har
vært 45 år i søndagskolen i
Vik. Like lenge har han vært
med i andre bedehus-
aktiviteter, både før og etter
at skolen ble nedlagt og vi
fikk eget bedehus i Vik. De
fleste år som formann. Han var også aktiv i
Skudenes bedehus.

Han var aktivt med i politikken for Krf  i
mange år. Kjell Arvid kunne røpe at det var Eirik
som hadde fått han med på en valgliste første
gangen. Han var en blant mange, som Eirik har fått
med i kommunepolitikken. Kjell Arvid overrakte
kongens diplom og festet fortjenestemedaljen på
hans bryst. Fra Karmøy kommune fikk han en flott
blomsterbukett som takk for det han har gjort.

Menighetsrådsformann Olav Martin Wikre
overrekte blomster fra menighetsrådet. Eirik var
16 år i menighetsrådet, og 8 av disse som  for-
mann. Han takket også for det arbeidet Eirik har
gjort på alle plan i Falnes menighet.

Kretssekretær for søndagskolen Magne
Tangen takket også for hans innsats, og på vegne
av Søndagskoleforbundet overrekte han plaketten
”Gullfisken”, for lang og tro tjeneste.

Det var videre hilsener fra Liv Tone
Kallevåg og Karl Falnes, som takket for den

innsatsen Eirik hadde gjort
for Søndagskolen i Vik og
Vik bedehus. Han har vært
utrolig fleksibel og han har
vært med på forandringer
og fornyelser i arbeidet-
formene, som mange i hans
alder burde lære av.

Sammen med sin
kone Kjellaug har de repre-
sentert kontinuiteten i Vik
bedehus. Det er ikke bare
alt det synlige arbeidet med
aktiviteter som disse to har
gjort, men også alt det
praktiske arbeidet med å
holde bedehuset reint og i
god stand. Dette er like
viktig skal bedehuset fun-
gere. De har vist en
tjenesteiver som kan være
et forbilde for alle andre.
Drivkraften i arbeidet er

deres kjærlighet til Gud og medmennesker. De fikk
overrekt en blomsteroppsats.

Det ble også fra salen hilst fra flere som
bemerket deres omsorg og glede når andres barn
kom til gården. Det var en plass barna hadde det
kjekt og de fikk være med i arbeidet. De hadde tid
til barna.

Etter hilsenen var det andakt av Einar
Haugland, som snakket om å være den vi er og
ikke ta på en maske for å prøve å være noen andre.
Eirik har alltid vært seg selv, han har ikke hatt
mange maskene på seg.

Så var det tid for festmåltidet med flotte
smørbrød som mange av bygdas damer hadde
laget, og herlige fløtekaker.

Karl Falnes

Kongens fortjenestemedalje i sølv til Eirik Soldal
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Konserter i desember
Adventstiden er tiden for sang og musikk. Også i
kirkene våre kan du få med deg mange fine
konserter i desember, og i mange gudstjenester er
det ekstra sangkrefter. Når det gjelder de
tradisjonelle julekonsertene, så er det i år Falnes
som er først ute. Søndag 8.desember kl.18.00 er
mange store og små musikere klare til å synge og
spille oss i julestemning. Konfirmantene deltar
med lystenning og tekstlesninger og gjør denne
kvelden spesielt festlig. Ferkingstad inviterer til
denne kombinerte lysmesse og konserten en uke
senere, den 15.desember. Velmøtt også her til en
fullsatt kirke med mange ivrige musikanter!

Kulturskolen sammen med Semeja skal ha
en liten juleavslutningskonsert i Falnes kirke
torsdag, 12.desember kl.18.00. Her skal både
fløyte- og orgelelever og barnekoret vise hva de
har holdt på med i høst for stolte foreldre og
besteforeldre og alle andre som har lyst til å
komme. Det er gratis adgang til denne konserten.

Den 4. søndag i advent, den 22.desember,
inviterer vi til ”Julemusikk i en skumringstime” i
Ferkingstad kirke kl.17.00. Julekoret har vært i
gang i år også og skal synge julen inn denne
søndagen. Vi har med oss mange unge musikere og
to sangsolister. Kirsten Jørgensen skal være solist
sammen med koret og Monika Pfister skal synge to
vakre altarier fra Bachs juleoratoriet. Velkommen
til en time med levende lys, vakker musikk og mye
julestemning! Også den dagen er det gratis adgang,
men det er lov å gi en kollekt ved utgangen.

De som ønsker å avslutte julaften med en
stille stund er også i år hjertelig velkomne til
julenattsmesse i Falnes kirke kl.23.00. Kanskje er
vi så heldige som i fjor og blir møtt med en
stjerneklar himmel og mange fakler når vi kommer
til kirken denne sene timen? Det er kanskje på
denne tiden at det er best å oppleve juleunderet.
Monika Pfister skal synge også her og det blir
orgelmusikk av Fartein Valen. Det er 50 år siden
denne norske komponisten fra Valevåg i Sveio
døde og han fortjener å bli hedret på selveste
julaften. Einar Haugland blir med som liturg.

Konserter i 2003
Tro ikke at det er slutt med musikk når julen

er over! Planene for neste år er allerede klare.
Skudenes Blandakor har 50-års-jubileum i år, men
har valgt å utsette feiringen til over nyttår. Fredag,
24.januar inviterer de til jubileumskonsert i Falnes
kirke og håper å få med seg et stort publikum.
Dirigenten Oddvar Andreassen får hjelp av vår
tidligere kantor Timothy Miller som jo var dirigent
for koret mens han bodde i Skudenes. Som
gjesteartist har koret fått med Jostein Myklebust
som sikkert er kjent for mange. Det blir spennende
å oppleve han sammen med Blandakoret!

Også en annen av våre tidligere kantorer tar
turen igjen til Skudenes. Terje Hadland og kona
Ragnhild som sangsolist vil musisere for oss i uke
8 (16.-23.februar). Sammen med Linda Saglien
Svensen på trompet og Per Kristian Svensen på
trombone har de satt sammen et variert program.
De har fått mange gode kritiker for sine tidligere
konserter både når det gjelder utvalget av
repertoaret og kvaliteten. Barokkmusikk,
folketoner og mange kjente og kjære musikkstykker
skulle falle i smak hos mange hos oss! Så hjertelig
velkommen til en varmende musikkstund på en
kald februarkveld! Dato og tidspunkt kommer vi
tilbake til når turnéplanen til kvartetten er klar.

Det er noen korprosjekter til prosjektkoret
under planlegging. Informasjon når vi begynner
kommer ut senere. Planen er å satse på
salmedikteren Elias Blix. Det er i år 100 år siden
han døde, men han kan jo feires hvert år. Han er en
av de første som har skrevet salmer på nynorsk og
sørget for at disse ble likeverdige med
bokmålssalmer. Tekstene hans er like fulle av kraft
og poesi den dag i dag, og hvem liker ikke salmer
som ”Med Jesus vil eg fara”, ”Himmelske Fader,
herleg utan like” eller ”No livnar det i lundar”. I
begynnelsen av mars skal det bli en salmekveld i
Ferkingstad der vi skal bli enda bedre kjent med
Blix gjennom både korsang og allsang.

Det meste om kirkemusikalske aktiviteter
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Velkommen til bedehuset

Skudenes bedehus
Desember:
08. ABR/Blåkors
13. Unge voksne
22. Samemisjonen
28. Unge voksne. Julefest
29. Indre sjømannsmisjon
Januar:
05. Misjonsselskapet
12. Misjonssambandet
15.-26. Se annonsering om evt. fellesmøter
24. Alpha-middag
29. Alpha-kveld
31. Unge voksne
Februar:
02. Yngres

Betania:
Desember:
07. Førjulskos UF
15. Søndagsskole samt kveldsmøte
29. Julefest

Etter årsskifte:
Ungdomsmusikken starter 3. jan. Øvelse hver
fredag.
Ungdomstrim på skolen hver tirsdag kl 1900
Søndagsskolen starter 5.jan. Deretter annenhver
søndag.
Barnekoret starter 6. jan. kl 1700. Øvelse
annenhver uke.
Yngres starter 10. jan. Samling annenhver uke.
Bønn og samtale annenhver torsdag. Første gang
2. jan.
Møter hver søndag kl 1930

Fredheim:
Desember:
07. Losjen. Eldrefest
08. Indre Sjømannsmisjon
15. Misjonssambandet
27. Julefest

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

Sandhåland:
Desember:
26. Julefest kl 1600
Møtene starter kl 1930 hvis ikke andre tider er
oppgitt.
Se i Haugesunds Avis og på oppslagstavlen for
nærmere informasjon.

Vik:
Søndagsskole er 2.hver søndag kl
11 når det ikke er gudstjeneste.
Alle møtene starter kl 1930.
Søndagsskole annen hver søndag
og barneklubb annen hver mandag
kl. 17-19.

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

Ny kirketjener Falnes
6. november ble Tor Helge Tjøstheim ansatt som
ny kirketjener i Falnes kirke. Tjøstheim overtar
etter Vibekke Hansen som nå slutter for å begynne
i annet arbeid. Vi ønsker Vibekke Hansen lykke til
i nye utfordringer. Tor Helge Tjøstheim ble pre-
sentert og ønskt velkommen under gudstjenesten
17. november av Guri Mydland fra Falnes menig-
hetsråd.

Ny kirkegårdsarbeider Roger Hansen har sluttet i
stillingen som kirkegårdsarbeider. Hans Erik
Mjølhus er midlertidig ansatt i stillingen, som vil

bli lyst ut med sikte på ansettelse rundt årsskif-
tet.

Nye priser utleie Kyrkjebakken Husstyre for
Kyrkjebakken menighetshus har vedtatt å justere
prisene for utleie av Kyrkjebakken til ulike
arrangementer. De nye prisene gjelder fra
1.1.2003, og er tilgjengelige på forespørsel.
Det er nå også lagt inn en symbolsk leiepris for
å disponere «ungdomssalen» samt utstyr
(billjard, fotballspill) ved leie av hovedsalen.
Disse pengene går til ungdomsklubben til
vedlikehold av det utstyret som er kjøpt inn til
ungdomsarbeidet.
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Kirkelige handlinger
Falnes:
Døpte:
14.07 Irene Soandro Mosvoll
06.10. Lene Sørheim
06.10. Martin Sævareid Lauritsen
17.11. Espen Ansgar Hetland
17.11. Kristoffer Aldeholm
17.11. Brit Kirsten Knutsvik

Vigde
28.09. Katrine Aronsen og

Einar Skancke Eriksen

Døde:
02.10 Anders Martinius Andersen (f. 1935)
04.10. Martha Knutsen (f. 1920)
05.11. Haldis Nikoline Knutsen (f. 1910)

Ferkingstad:
Døpte:
13.10. Kristina Sørheim
11.08. Jonas Johannessen (Kopervik kirke)
25.08. Renate Langåker (Åkra kirke)

Vigde:
11.08. Cicilie Hejsedal og

Hans Johannessen

Døde:
02.10. Thomas Simonsen Ferkingstad (f. 1913)
04.10. Magne D. Ferkingstad (f. 1920)
23.10. Gunvald Johan Simonsen (f. 1932)
08.11. Hans Magnussen (f. 1923)

Det sosiale "torg":

I kjelleren på Skudenes bedehus:
Ungdomskafé - med en rekke fornyelser.
Ungdomskafé Junior: 5.-7. klasse fra kl 18-2130

Datoer: 18/10, 1/11, 15/11, 29/11 og 13/12
Ungdomskafé for 8. kl. og oppover: Kl 21-24.

Datoer: 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 og 6/12

Trilletreff
Et formiddagstilbud for hjemmeværende
førskolebarn og voksne på Røde Korshuset
annenhver onsdag kl. 10-12.
Datoer: 11/12
Formiddagskafé
Et hyggelig møtested over kaffekopp og mat.
Annenhver torsdag på Skudenes bedehus kl 11.
Datoer:  5/12

Da jeg trengte en neste
Vi trenger alle en neste.  Enten  vi er friske og
førlige eller syke og ensomme, trenger vi
fellesskap med andre mennesker.  For å dele
erfaringer, gleder og sorger, og kunne gi
hverandre en håndsrekning når det måtte være
ønskelig.
Gjennom kontakt- og besøkstjenesten som
består av diakon og frivillige medarbeidere,
ønsker Falnes sokneråd å komme med et tilbud
om medmenneskelig kontakt.  En oppmuntring i
hverdagen for mennesker som er bundet til
hjemmet på grunn av fysiske eller psykiske
omsorgsoppgaver, mennesker som ikke kommer
seg ut på grunn av egen sykdom/egne handikapp,

eldre mennesker som har overlevd de fleste fra sin
egen generasjon og ellers andre som føler seg
ensomme og isolert av andre årsaker.
Dersom du tror at du kan ha glede av dette tilbudet
eller du kjenner en som ville bli glad for å få besøk,
ber vi deg ta kontakt med  menighetens diakon eller
menighetskontoret på telefon
52 82 88 64.
Det er også ønskelig  med flere frivillige
medarbeidere til denne tjenesten.  Det handler om i
holdning og handling å være villig til å dele livet
med andre - å gi sitt eget og å ta imot av andres.
Vennligst kontakt diakonen dersom dette er
oppgaven for deg.

Diakoniutvalget for Falnes
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Kirkens SOS

815 33 300

08.12. 2. søndag i advent
Mark 10,13-16; Ef 5,25-32
Pr.: Luk 25,21-33
15.12.  3. sønd. i advent kl 1800
Lysmesse/julekonsert
24.12. Julaften kl 1500 og 1615
Pr.: Luk 2,1-14
25.12. Juledag kl 1200
Jes 9,2-3.6-7;Hebr 1,1-5a
Pr.: Joh 1,1-14
01.01. Nyttårsdag
Jes 43,1-3a; Apg 4,8-12
Pr.: Luk 2,21
12.01. 1. sønd. e. Kr. åp.
Jes 42,1-4; Kol 1,15-20
Pr.: Matt 3,13-17

26.01. 3. sønd. e. Kr. åp.
2 Kong 5,1-5.9-15;Joh 4,46-54
Pr.:Rom 1,16-17

Velkommen til Fredtun og Kyrkjebakken
Fredtun:
  11. des.: Julemøte

Andakt og film
Kretssekretær i Den norske Sjømannsmisjonen Dagfinn Misje
Sang av Kåre Haga

Kyrkjebakken:
 Formiddagstreff siste tirsdag i måneden:  28. januar
Treffene starter kl. 1100. En uformell samling med andakt, sang og formiddagsmat

Mannsmøtene: Ikke bare for pensjonister

08.12. 2. sønd. i advent kl 1800
Lysmesse/julekonsert
15.12. 3. søndag i advent
Jes 35,3-10; 1 Kor 4,1-5
Pr.: Matt 11,2-10
24.12. Julaften kl 1500 og 1615
Pr.: Luk 2,1-14
24.12. Julenatt kl 2300
Luk 2,1-20
25.12. Juledag kl 1200
Jes 9,2-3.6-7;Hebr 1,1-5a
Pr.: Joh 1,1-14
31.12. Nyttårsaften
Pr.:Luk 13,6-9
05.01. Kristi åpenbaringsdag
Jes 60,1-6; Ef 3,1-6
Pr.: Matt 2,1-12

19.01. 2.sønd. e. Kr. åp.
2 Mos 33,18-23; Tit 2,11-14
Pr.:Joh 2,1-11
02.02. 4. sønd. e. Kr. åp
Jes 40,27-31; 2 Kor 1,8-11
Pr.: Matt 8,23-27

Trilletreff i Kyrkjebakken:
Ny dag: Nå blir treffene på
fradager kl 10-12.
Datoer: 6. des.
Ta med nistepakke, kaffe og
saft serveres. (Kr 10 pr
voksen)

Sport og Bibel i Skudehallen
hver fredag kl 20

Bedehuset:
Ton Angelon, torsd. 1930-21
Fredagskafé fra kl 19.
IUF hver lørdag kl 20

Frelsesarméen:
Dansegruppe sønd. kl 15
Bibelgruppe torsd. kl 19


