
Menighetsblad for Åkra nr.  1  –  2009

Nr. 1 – mars 2009

ÅKRA
Menighetsblad for

16. årgaNgutgitt av åkra sokNeråd

God påske!!
Mitt Vitnesbyrd  s. 4 Velkommen til Åkra menighet  s. 18

Åkrehamn • Vedavågen • Ådland • Sævelandsvik

Konsert med Roland Utbult  s. 6

        SOS fra Sør  s. 8

Mannsmøte i Åkra kirke      s. 10 – 11

           Konfirmantinnspurten er i gong  s. 12 – 13

Misjonsvinduet  s. 14 – 15



Menighetsblad for Åkra nr.  1  –  2009

?
2

Utgivelsesdato nr. 02 2009: 15. juni

Redaksjonskomité:
Michael Fagerland, Astrid Tjelle 
Bårdsen, Gunhild Ferkingstad og 
Brit Linda Foldøy.

annonseansvaRlig:
Albert Medhaug

ØkonomiansvaRlig:
Thomas Liknes

stØtt menighetsbladet:
Bladkonto:  
Bankgiro nr. 3361.67.01695

bladets adResse:
Menighetsbladet for Åkra
Åkra Menighetskontor
Postboks 26 - 4296 Åkrehamn
Tlf. 52 81 20 10 - Fax 52 81 71 06

kontoRtid ved
ÅkRa menighetskontoR
Tirsdag – Fredag kl. 0930 – 1200

stØtteannonseR - pRis:
Standardstørrelse kr. 800,- pr. år
Dobbelt størrelse kr. 1600,- pr. år

gRafisk foRmgiving og tRykk:
KARMØY TRYKKERI AS

foRsidebildet:
Foto: Astrid T. Bårdsen

Veit du om nokon som ikkje får 
menighetsbladet?
Ver snill og gi beskjed til  
menighetskontoret.

Telefonnummer til Åkra kirkesenter

Alle ansatte har nå telefonnummer med direkte innvalg:
edel May Vea, kontorfullmektig................... 52 81 20 10
kjellaug berg, kirketjener ............................. 52 81 20 19
thor andré lindstad, kapellan ..................... 52 81 20 12
lars harald tjøstheim, sokneprest  .............. 52 81 20 13 / 412 31 770
henning liknes, daglig leder ....................... 52 81 20 14 / 456 65 249
Michael fagerland, diakon ........................... 52 81 20 15 / 922 28 698
Paul leithaug, kantor .................................. 52 81 20 16
ove sjursen, kateket/menighetsbygger ....... 52 81 20 11 / 489 97 130
e-post-adresse til Åkra menighetsblad: menighetsbladet@live.no

Besøk nettsidene våre: www.akrakirke.no

ÅKRA
Menighetsblad for

Andakt

innbrudd i påsken
Gjennom tre låste dører! Kommer han 
gjennom den fjerde også?
Legg bort påskekrimmen. Les heller 
om Det guddommelige innbrudd. 
I Johannesevangeliet kap. 20 kan vi 
være vitner gjennom tre låste dører, og 
han som kommer, etterlater seg spor. 
Fred være med dere! sier han. Jesus, 
er navnet, men hvem er han egentlig, 
denne mannen? Bli med, for bak tredje 
døra får vi svaret.

første døra er den tunge, mørke og til 
da ugjennonmtrengelige Dødens port. 
Jesu venner trodde påskedramaet var 
over. Alt hadde gått galt. Jesus korsfes-
tet, død og gravlagt. Steindøra smalt 
igjen, og ingen venta noe gjennom-
brudd derfra.
Men så, morgenen tredje dag: Steinen 
borte og grava tom! Kvinner som sier 
han er stått opp og lever. Vennene vet 
ikke hva de skal tro. De er redde – og 
låser.

andre døra er derfor inn til rommet der 
vennene samles samme kveld. – Da 
kom Jesus; han stod midt i blant dem, 
leser vi, og han er ikke sint på troløse 
venner. Fred! sier og gir han, puster 
det på dem. De hadde låst. Han kom 
likevel, og de tror, men ikke alle. For 
Tomas, han er ikke tilstede, og mer enn 
det. Dette er ikke mulig. Ikke vil Tomas 
tro heller. Ikke uten at han får se og 
kjenne naglemerker og sår.

tredje døra er altså den Tomas Tvileren 
har låst. Åtte dager senere går Jesus 

gjennom låste dører enda 
en gang, og Tomas får nett-
opp det; se og kjenne. Og 
så – av alle blir det altså 
lagt i tvilerens munn, sva-
ret på mysteriet vårt. Hvem 
er han, Jesus? Nå har Troen 
brutt seg inn hos Tomas 
som bevis: Min Herre og 
min Gud!

Eneste mulighet, for dette er mer enn 
mennesket han kjente. En som går 
gjennom Døden og låste dører, til og 
med gjennom Tomas egen dør av frykt 
og tvil. Kun ett svar igjen: Jesus er 
Herre og Gud! Da må også Tomas tro, 
på Ham som er sann Gud og sant men-
neske.

fjerde døra, hva så med den? Jo, døra 
inn til deg. Ingen av oss får fysisk 
kjenne og se som Tomas. Jesus tenkte 
på deg også. Hør ordene til Tomas og 
Johannes sin slutning i kap.20:

”Fordi du har sett meg, tror du. Salige 
er de som ikke ser og likevel tror.” – 
Jesus gjorde også mange andre tegn 
for displenes øyne,som det ikke er 
skrevet om i denne boken, men disse 
er skrevet ned for at dere skal tro at 
Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at 
dere ved troen skal ha liv i hans navn.

Åpne Guds Ord. Det er skrevet så at 
du også kan møte Jesus. Da puster 
han Helligånden også på deg, med 
Fred, slik at troen bryter seg inn og du 
bekjenner: Min Herre og min Gud!

Lars Harald Tjøstheim
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Hvem blir vår nye biskop?

Blind eller svaksynt?
- Kjenner du noen som er blinde eller svaksynte? 
Da kan det være lurt å ta kontakt med KABB. Vi tror 
at flere kan ha nytte og glede av tilbudene våre, 
sier generalsekretær Ingvar Nevland i KABB (Kristent 
Arbeid Blant Blinde og svaksynte). 

Organisasjonen, som er lokalisert i Askim i Østfold, 
lager lydutgaver av mye av den kristne litteraturen 
som utgis i Norge. KABBs lydbibliotek har i dag nær-
mere 2900 titler å velge mellom og alle blinde og 
svaksynte kan benytte seg av en gratis utlånsordning. 

KABB har gitt ut flere lydutgaver av Bibelen og har 
sang- og salmebøker i blindeskrift og stor skrift. KABB 
leser også inn menighets- og organisasjonsblader og 
tilrettelegger dåps- og konfirmasjonsmateriell.

- Vi inviterer også til leirer og arrangement for syns-
hemmede i ulike aldersgrupper. Noe av KABBs idé er 
at synshemmede kan komme sammen for å dele sin 
tro og sine erfaringer og gi hverandre støtte og hjelp, 

sier gene-
ralsekretær 
Nevland.
 – Men det 
er en utfor-
dring for oss 
å nå fram med 
i n f o r m a s j o n 
om våre tilbud 
til dem som har 
bruk for oss. 
Det er derfor 
nødvendig med 
et samarbeid 
med familie, pre-
ster, diakoner og 
andre som kan fortelle om KABB til blinde og svak-
synte som de har kontakt med. 

Ta kontakt med KABB, tlf. 69 81 69 81 eller 
e-post: kabb@kabb.no

- Ta kontakt med oss, inviterer KABBs 

generalsekretær, Ingvar Nevland.

I desember bestemte Ernst Baasland seg for å gå av 
som biskop i Stavanger bispedømme. Kort tid etter det 
kom prosessen med å finne hans etterfølger i gang. 
Bispedømmerådet inviterte til en bred høring hvor alle 
som hadde forslag kunne bidra. Saken er nå kommet ett 
skritt lenger, og vi formidler følgende pressemelding fra 
Den norske kirke:

Stavanger bispedømmeråd har i møte 20. februar nomi-
nert følgende personer, i alfabetisk rekkefølge, til embetet 
som Stavanger biskop etter Ernst O. Baasland: Ludvig 
Bjerkreim, Øystein Bjørdal, Erling Johan Pettersen, Svein 
Arne Theodorsen og Kjetil Aano. 
Kultur- og kirkedepartementet sender nå nominasjonslis-
ten til avstemning blant menighetsråd, prester, kateketer, 
diakoner og kantorer i Stavanger bispedømme, alle pros-
tene i landet, professorene ved de teologiske fakultetene 
og rektorene ved de praktisk-teologiske seminarene. Etter 
avstemningen blir resultatet sendt til de enkelte biskope-
ne og Kirkerådet til uttalelse før utnevning skjer i kirkelig 
statsråd.  
Etter en grasrothøring der 120 navn ble foreslått, plukket 
bispedømmerådet ut 34 personer som ble spurt om å stille 
som kandidater til bispeembetet i Stavanger. 17 av disse – 

14 menn og tre kvinner – sa 
ja til å la seg nominere. 

De fem kandidatene bispe-
dømmerådet kom frem til, 
har beskrevet hva de mener 
om en del sentrale spørs-
mål om både kristen tro og 
kirkeliv, og for å lese mer 
om dette kan man besøke 
kirkens hjemmeside: www.
kirken.no. 

Avstemningen blant vigsle-
de medarbeidere finner sted 
i løpet av denne måneden, 
og Åkra sokneråds ønske 
som ny biskop blir klart tors-
dag 19. mars. Innen juni blir vår nye biskop utnevnt i 
statsråd. For øvrig minner vi om at Baasland tar farvel med 
Karmøy 2. pinsedag (1. juni). Da er alle velkommen til felles 
avskjedsgudstjeneste i Olavskirken på Avaldsnes kl. 11.00.

MF
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	Takk for to flotte konfir-

mantweekender med 111 
konfirmanter.

✓	Takk for god oppslutning 
om basarene som inngav 
brutto ca. kr. 68.000.

✓	Takk for alle frivillige i Åkra 
menighet.

✓	Takk for Guds omsorg.
✓	Takk for at vi får bo i et land 

med fire årstider.

Vi ber for
✓	Be for Menighetsdagen, 

”Alle mann på dekk” 28. 
mars.

✓	Be om at en finner frem til 
en god biskop i Stavanger 
bispedømme.

✓	Be for arbeidet med å finne 
nye kandidater til SR.

✓	Be for fasteaksjonen 31 
mars.   

Mitt vitnesbyrd
«Kast all dykkar sut på han, for han har 
omsut for dykk.» 1. Peter 5,7

Eg lærte tidleg å tru på ein nådig, kjærleg og allmektig 
Gud som eg alltid og i alle slags situasjonar kunne koma 
til. Ja, ingenting er for stort og vanskeleg og heller ikkje 
for smått for han. «Kast all dykkar sut på Herren», seier 
bibelordet, og ingen skal påstå at eg ikkje har praktisert 
det. Eg har kasta og kasta og kasta. . . . Fyrst sutene for 
mine næraste, så vidare utover den vide verda. Eg treng 
vel ikkje stemplast som pessimist om eg vedgår at eg 
ofte ser endelaust elende både innafor og utanfor min 
eigen vesle krins? Så går eg til Herren då med alt det 
som tyngjer, kastar det på han – og er straks like full av bekymring! Det er som 
å spela ballen mot skuleveggen, slik me gjorde då me var ungar, han var tilbake 
i fanget før sekundet var omme.

Og nå er eg ved poenget mitt med dette vesle vitnemålet. Ein dag for kort tid 
sidan gjekk det brått opp for meg: Gud er ingen skulevegg eller robot eller 
hjelpelaus pappfigur. Han lever og har omsut for både meg og mine og alle 
dei han har gitt livet sitt for! Eg hadde beint fram  ikkje oppdaga innhaldet i 
den siste setninga i bibelordet. « for han har omsut for dykk.» Og når han, den 
allmektige, har omsut, så rekk denne sjølvsagt mykje vidare og mykje djupare 
enn mine hjelpelause tankar. Han som har skapt stjernehimmelen og styrer 
galaksane i sine banar, har oversikt over situasjonen. Han kastar ikkje bønene 
og børene mine tilbake til meg, men tar hand om sakene og styrer og steller 
med guddommeleg omsut.

I trygg vissa om dette kan eg syngja med frimod:

Vær ikke bekymret, du har jo en far
som godhet og omsorg for barnet sitt har. 
Han vet hva du trenger og har i sin makt
å gi alt hva han i sine løfter har sagt.

Astrid Reinlund

Årsmøte 
Årsmøte holdes 29. mars i 
etterkant av gudstjenesten.
Årsmelding med bl. a. sak om 
forordnede gudstjenester i 
Åkra/Vedavågen.
Lapskaus, kaffe og kringle.

gave på 
kr. 2500,- 
ble gitt anonymt til menigheten. 
Slike gaver er kjærkomne bidrag 
til menighetsarbeidet.
Vi takker for støtten.

I tilknytting til glade maidager 
7. - 10. mai skjer følgende i Åkra kirke:
Konsert 8 mai kl. 20.00 m/Synnøve Aanensen, Sola Fide og 
andre lokale sang- og musikkkrefter.

9. mai er kirken åpen fra kl. 11.00, der det serveres kaffe og vaffel i
tilknytning til AM-car-utstilling på parkeringsplassen v/kirken.

Da er det også rom for en stille stund for den som ønsker det i 
kirkeskipet.
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Litt fra årsstatistikken 2008
Menighetsbladet pleier å bringe noen av de lokale nøkkeltallene fra Den Norske Kirkes omfattende årsstatistikk. 
Her er litt om Åkra sokn 2008 (2007- og 2006-tall i parentes):

5 Døpte:                                  123 (120 – 117)
6 Konfirmanter:                      123 (128 – 125)
7 Vigsler:                                  32  (22 –  24)
8 Begravelser:                            87  (86 -  64)
9 Gjennomsnittlig antall
  deltakere på gudstjeneste:   207 (219) (delvis ny tellemåte fra i år)
10 Gjennomsnitt til nattverd:       97 (109 - 97)  

Stabile og høye tall på alle vanlige målepunkt, med jevnt 
høye dåps- og konfirmasjonstall, og vi gleder oss over det. 
Vigsler har tydelig økning.

Tallene for gudstjenester er ikke alltid lette å tolke. Alltid 
faktorer som spiller inn. Regnemåten i årsstatistikken har 
variert, og tallene blir ikke fullt ut sammenlignbare. Når vi 
korrigerer til dagens regnemåte for gudstjenester (”andre 
gudstjenester” fratrukket), får vi likevel trolig en liten 
nedgang fra fjoråret. Både Gospelfestival og andre stor-
faktorer som har vært eller ikke i 2008, slår noe ut. Flere 
gudstjenester på Vea spiller inn (selv med flere frammøtte, 
kan snittet gå ned pga flere gudstjenester å dele på). Alt i 
alt er tallene gode, men det blir viktig å følge opp, og alltid 
ha økning som målsetting.

Tall for nattverddeltagelse er enda mer påvirkelige av 
store enkelt-gudstjenester. 2007 lå så høyt at vi da under-
søkte tallene nøyere, og fant ut at det i 2007 var nattverd 
på få av de ”dårlig besøkte søndagene”. Nå er vi tilbake 
på 2006-tall. Generelt inntrykk er likevel at åpenheten 
for å delta i nattverd stadig er reelt økende for de som er 
tilstede på gudstjeneste, og at utslagene tallmessig, både 
positivt og negativt, har mest med hvilke dager som er satt 
opp med nattverd. 
Årsmøtet i 2007 bad om mer differensiering i tellemåter 
framover. Dette innførte vi derfor midtvegs i 2008, og kan 
først lese dette for et samlet 2009.

Sokneprest Lars H Tjøstheim

Kirkebasaren 2009
Lørdag 14. februar gikk den årlige kirkebasaren av 
stabelen. Det var godt oppmøte på begge basarene. 
Regnbuelandet bidro med andakt og sang på barne-
basaren. Om kvelden sang kirkekoret og 
Ove Sjursen holdt tale. 

Resultatet fra dagen ble ca. 68000 kroner, det var 
kjempe bra!  Stor takk til alle som som har deltatt 
og til alle som har støtta oss!

Hilsen oss i Driftsutvalget.

Påsken i Åkra kirke
 
oRgelkonseRt
Åkra kirke Palmesøndag 5. april kl. 19.
Ved orgelet: Paul Leithaug. Fri entre.

sang og mUsikk ved 
pÅskens gUdstjenesteR
 
skjærtorsdag 9. april kl.2 0:
Sokneprest Tjøstheim. Diakon Michael Fagerland. 
Nattverd.
Sangeren Finn Møllerhaug.
Ved piano og orgel: Kantor Paul Leithaug.

langfredag 10. april kl. 11:
Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Tjøstheim.
Sangeren Lars Bårdsen. Kantor Paul Leithaug.

1. påskedag 12. april kl. 11:
Høytidsgudstjeneste. Sokneprest Tjøstheim.
Nattverd. Messingblåsere. Åkra kirkekor.
Ved orgelet: Kantor Paul Leithaug.

Valg av nytt sokneråd  
i september
 
Ta kontakt om dere har forslag til kandidater, eller 
har spørsmål i forbindelse med SR-valget.

Nominasjonskomitéen består av følgende personer:
Per Magne Olsen, tlf. 952 43 877
Geir Fridtjof Foldøy, tlf. 905 08 717
Olaug Synnøve Vigdal, tlf. 478 02 977
Kåre Hatløy, tlf. 909 93 690
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Konsert med Roland Utbult, 
Divisi, Message og Sola Fide

Lørdag 24. januar 2009 ble en stor kveld for ungdom i alle aldre som møtte fram i Åkra kirke. Divisi (tilknyttet 

Indremisjonsforbundet og Bibelskolen på Bildøy), Message (Klippen, Vea) og Sola Fide (Åkra menighets eget ung-

domskor) hadde hver sin flotte avdeling, i tillegg til at de dannet et felleskor for anledningen. Mimrefaktoren var 

høy da Roland Utbult dro i gang med gode, gamle sanger og noen nye. Her er noen glimt fra konserten:

BLF • Foto: Kenneth Flotve

Divisi

Litt av felleskoret - en strålende gjeng

Message

Sola Fide

Roland Utbult
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Ashas ark
Når flommen river bort hus og eiendeler, kaster Asha (17) 
seg i en båt for å berge folk og fe. 
I 2009 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på 
hvordan fattige mennesker rammes av klimaendringene. 
35.000 bøssebærere over hele landet viser tirsdag 31. mars 
sitt engasjement. Åkra menighet deltar i aksjonen. 

En av dem som rammes hardt av følgene fra klimaendringene er Asha. 
Hun bor på øya Manushmarar midt i den store elva Brahmaputra nord 
i Bangladesh. De 20 000 innbyggerne på øya er vant til flommen som 
kommer hvert år. Men på grunn av klimaendringene har elva blitt både 
større og sterkere de siste årene. Og konsekvensene er dramatiske. 
Når elva stiger, borer vannmassene seg inn i sanden og river med seg 
store biter av øya.

SOS fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009 setter fokus på fattige menneskers møte med klimaendringene. 
Klimaaksjonen ”SOS fra sør” tar på alvor at fattige mennesker sender ut sine nødrop om mer tørke, 
flom og ekstreme værforhold. Den 31. mars vil konfirmanter fra Åkra sokn gå fra dør til dør og samle 
inn penger til ofrene for klimaendringene.

- Flommen i fjor var den største 
jeg kan huske. Vannet steg her på 
øya og folk satt på takene og ropte 
på hjelp. Hvis naturkatastrofene blir 
flere og sterkere, vil det ramme oss 
hardt, sier Asha fra Bangladesh, en 
av mange som roper SOS, og ber oss 
ta klimatrusselen på alvor.

Mens vi i den rike delen av verden 
kan forebygge og forsikre mot natu-
rens ødeleggelser, står mennesker i 
fattige land i fare for å miste alt når 
katastrofen rammer. 
Derfor går penger fra årets faste-
aksjon blant annet til å gjøre fat-
tige i stand til å møte mer ekstremt 
vær. I flomutsatte områder som 
Bangladesh innebærer det blant 
annet treplanting, som hindrer at 
verdifull jord skylles bort når flom-
men rammer. Dessuten sikres hus 
mot flom og det opprettes lokale 
krisegrupper som har ansvar for 
flomvarsling og redningsarbeid når 
katastrofen skjer.

I Kenya, som rammes av hyppigere 
tørke, støtter Kirkens Nødhjelp pro-
sjekter som samler og lagrer regn-
vann til tørre perioder. Dessuten 
dyrkes planten jatropha som trives 
i tørre områder og som gir biodriv-
stoff, velegnet til strømaggregater 
og biler.

Klimaendringer er tvunget stadig 
høyere opp på dagsorden i den 
vestlige del av verden, og Kirkens 
Nødhjelp ønsker å markere at klima-
endringer er et rettferdighetsspørs-
mål. Vi som bor i den rike del av 
verden bidrar mest til endringene 
i klimaet og har derfor et spesielt 
ansvar for å lytte til SOS-ropene fra 
fattige mennesker.

Ta derfor godt i mot bøssebærerne 
fra menigheten når de banker på din 
dør! Du kan også støtte aksjonen 
gjennom givertelefon: 820 44 088 
(175 kroner) eller via kontonummer 
1594 22 87493.

Asha, eller Ashamoni som hun egentlig heter (har 
ikke etternavn), bor på sandøya Manushmara i 
Bangladesh. Hun deltar i kampen mot klimaendrin-
gene og bidrar blant annet med treplanting i regi 
av organisasjonen RDRS som er Kirkens Nødhjelps 
partner nord i Bangladesh.
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- Flommen i fjor var den største jeg kan huske å ha opp-
levd. Mange naboer mistet husene sine og alt de eide. Det 
var vondt å se, forteller Asha (17). Den unge jenta er med 
i en av ungdomsgruppene på øya som trår til i redningsar-
beidet når det er flom. 

Reddet folk fra taket
Asha forteller at vannet nådde henne helt opp til hodet 
under fjorårets flom. Ungdommene måtte bruke båter for 
å redde folk som hadde klatret opp på taket og ropte etter 
hjelp.- Vi slet med å finne nok båter til å redde dem, men 
til slutt fikk vi heldigvis fraktet alle til et trygt sted. Deretter 
dro jeg hjem og hentet all maten vi hadde for å gi den til 
barna. De var både redde og sultne, sier Asha. 
I fjor døde hundrevis av mennesker i vannmassene i 
Bangladesh, og nesten en million mennesker mistet hjem-
mene sine. 

forbereder seg på ny flom 
Vannet i elva kommer fra isbreene og snømassene i 
Himalaya. Den globale oppvarmingen har ført til at mer 
og mer is smelter, og derfor renner stadig større mengder 
vann gjennom Bangladesh. Dette rammer menneskene på 
sandøyene hardest.- Vi prøver å beskytte oss på forhånd. 
For eksempel bygger vi husene oppå sandhauger slik at 
vannet ikke skal nå dem, og vi planter trær for at sandhau-
gene ikke skal skylles ut i vannet. Håpet er at færre men-
nesker blir rammet av neste storflom. Hvis vi alle er godt 
forberedt, kan vi begrense skadene, forklarer Asha. 

sammen mot klimaendringer 
Kirkens Nødhjelp støtter både treplanting og sikring av 
hus på sandøyene i Bangladesh. Partnerorganisasjonen 
RDRS (Rangpur Dinajpur Rural Service) organiserer dessu-
ten grupper som forberedes til aksjon når katastrofen 
rammer. Noen får ansvar for flomvarsling, andre driver 
redningsarbeid og gir førstehjelp til skadde. Det er én av 
disse gruppene Asha er med i. 
- Jeg er forberedt på at det blir flere redningsoppgaver på 
meg fremover, konstaterer Asha. Hun håper at nordmenn, 
gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i mars, vil være 
med å redusere utsiktene til enda flere flommer. - Hvis vi 
kan stanse klimaendringene, vil livet bli tryggere for oss 
her på øya, sier den unge jenta.  
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, kan du 
hjelpe mennesker som Asha så de kan stå sterkere når 
flom og ekstremvær kommer stadig hyppigere.  31. mars 
håper vi at hele Åkra menighet blir med på å kjempe mot 
klimaendringene! 

klimaendringer i bangladesh
Man regner med at klimaendringer fører til mer langvarige 
flommer og hyppigere tørkekatastfrofer i Bangladesh. 
De største flommene legger opp til to tredeler av landet 
under vann. 
Bangladesh er et av verdens fattigste og tettest befolkede 
land. Folk har begrensede ressurser til å tilpasse seg kli-
maendringene. 
Frem mot år 2100 kan havstigning legge 18 prosent av 
landet under vann og gjøre store områder ubrukelig for 
jordbruk fordi saltvann trekker inn i jordsmonnet.

Fire ungdommer: Saddi (16), Homida (22), Jorif (19) og Asha (17) planter trær på en jordhaug, eller plint som det kalles, i Bangladesh. 
Treplantingen skal hindre jorderosjon. 
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Mannsmøte i Åkra kirke
Blant de mange og allsidige aktiviteter som foregår i kirken er ”Mannsmøtet” en av de eldste. 
Det har holdt på helt siden kirken var ny, og før den tid ble det holdt møter blant annet på Åkra ung-
domskole og i kantina på Åkrehamn vg. skole.

Menighetsbladet tok en 
liten tur innom den siste 
tirsdagen i januar. Da var 
det duket og klart for et 
nytt møte. Vi hadde en prat 
med David Didriksen. Han 
har vært formann i 20 år og 
har nettopp fått avløsning 
av Helge Bårdsen. David 
har til sammen vært med 
i styret i 25 år, men de 
første 5 åra delte han 
og Georg Grindhaug for-
mannsvervet.

Styret har 7 medlemmer, 
3 fra Ådland, 3 fra Åkra 
og 1 fra Sævelandsvik. 
Ansvaret for møtene går 
på rundgang, en måned 
hver. David synes det har 
vært veldig givende og 
kjekt å være med, og er 
fortsatt med i styret, men 
er glad for at litt yngre 
krefter også kommer med.
Da han for 32 år siden begynte å gå på ”Mannsmøtet,” 
var det mange i 30-40 års alderen som kom på møtene. 
Etterhvert har gjennomsnittsalderen på medlemmene ste-
get. David har tenkt mye på dette og lurt på hvordan en 
kan få flere 40- åringer til å komme.

Men det gledelige er at det stadig kommer nye på møtene 
og de fleste er veldig trofaste og møter opp. Mange av de 
som går på mannsmøtene, deltar også ofte på andre akti-
viteter i kirken. For andre er kanskje mannsmøtet deres 
viktigste tilknytning til kirken.

Det blir tatt opp mange forskjellige og interessante tema 
på møtene, blant annet om fiskeriene før i tiden, historiske 
minner og misjonsstoff. 
Der er alltid sangkrefter med, og andakten er også et fast 
innslag på hvert møte.
Den sosiale halvtimen rundt maten er også en viktig del av 
programmet. Da går ”drøsen” om ”laust og fast,” også om 
åndelige ting. 

Utenom de vanlige møtene holdes to fester i året. Det er 
1. mai-fest og førjulsfest. Disse arrangeres sammen med 
kirkeforeningen 
 
På denne tirsdagskvelden i januar hadde ”Mannsmøtet” 
besøk av Martin Ivar Arnesen fra Det Norske Misjonsselskap 
(NMS). Temaet hans var: ”Madagaskar i dag”. Litt innslag 
av damer var det også: ”Lovsangskoret” fra Sandhåland 
deltok denne kvelden med vakker sang, og kaffe/mat-

Lovsangskoret fra Sandhåland

Nyvalgt formann Helge Bårdsen og avtroppende formann David Didriksen
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Desember er alltid en koselig måned i barnehagen, med mange 
aktiviteter og forberedelser.
Vi har feiret Lucia, nissefester både i barnehagen og i Olaskogen, 
julebord og adventsfest.

Adventsamling har vi hver dag i desember, og hver mandag har vi 
hatt felles samling med fremføring av juleevangeliet, hvor barna 
har hatt rollene.

Siste søndag i desember har vi alltid adventsfest, hvor foreldrene 
også er med. Barna sang julesanger og fremførte julespill. Ove 
Sjursen hadde en liten andakt. Etterpå koste vi oss i menighets-
salen med mat og drikke. Tilslutt gikk vi rundt juletre.

Barnehagen er 25 år dette året. Vi har hatt litt 
feiring med barna, Abbadulla kom på besøk 11. 
februar med ”hokus pokus show,” og etterpå ble 
det pizzaboller og is.
24. mars er det barnehagedagen. Vi markerer 
jubileet også denne dagen med kake til store 
og små. Vi holder åpent hus fra kl 14.00 for dem 
som ønsker å komme innom en tur.

Mona Elin Eide

...dette har skjedd i barnehagen

Juleavslutning i kirken. 
Vi var sammen med 
Sevland barnehage

komiteen benket seg 
bakerst og stilte med 
god mat og kaffe. Harald 
Hauge holdt andakten og 
kveldens møteleder var 
Kristen Mikkelsen.

”Mannsmøtet” ønsker 
alle menn i alle aldrer 
hjertelig velkommen i fel-
lesskapet. Møtene holdes 
i menighetsalen i Åkra 
kirke den siste tirsdagen i 
hver måned, kl 1830.

Gunhild Ferkingstad

Et glimt fra mannsmøtet

Luciafeiring: På formiddagen var alle barna og sang på 
pensjonist festen, og på ettermiddagen sang de for foreldrene.
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Konfirmantinnspurten godt i gong!
Mykje spennande skjer, og trivselen er på 
topp. Like etter nyttår starta dei populære 
heimegruppene opp, noko veldig mange 
sette stor pris på – både blant vertane og 
konfirmantane. Fire kveldar i januar var ung-
dommane delte inn i smågrupper og bedne 
heim til folk i kyrkjelyden. Kveldane baud 
på måltid, sosialt samvær og undervisning 
med tilhøyrande samtale. 

Men januar inneheldt ikkje berre gruppe-
opplegg, for også leirane såg me fram til. 
For første gong på mange år arrangerte 
kyrkja konfirmantleirar, og det viste seg å 
bli eit kanonopplegg. Dei to leirane, som 
gjekk til Stemnestaden i Grinde, var sette 
saman av ein god miks av både ånde-
leg og fagleg innhald. I tillegg var det, 
som seg hør og bør, rikeleg med både 
lått og løye på (og utanfor) 
programmet. Dei 
aller fleste konfir-
mantane blei med 
på leir, og det trur 
me dei fekk mykje 
igjen for. – Det er 
kjempeviktig å leg-
gje til rette for det 
sosiale. Det flotte 
med leir, er at då blir 
me så godt kjende 
med kvarandre, seier 
Ove Sjursen, kateke-
ten vår.    

Ove legg òg vekt på 
det som har med føre-
bilete å gjera: –Det er 
bra for ungdommane å 
treffa gode førebilete. 
Her vil eg trekkje fram 
leirane, men også andre 
arrangement, som for 
eksempel Roadservice, 
som me nettopp har hatt 
på besøk, seier Ove. Dei 
omreisande ungdomma-
ne i Roadservice-teamet 
var nemleg hos oss 11. 
februar og gav undervisning om kristen tru, samt oriente-
ring om Fasteaksjonen. Etterpå stelte dei til eit heseble-
sande show med konsert og karaoke! 

MF

Bli kjent-aktiviteter



Balansekunst

Konsert med Roadservice

Full konsentrasjon: Rosinleken!!

Gudstjeneste i det fri

Kateketen slår seg laus... Lyd og løye...
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Kjære misjonsvenner 
i Åkra menighet!
Takk.

Først må vi få takke for alle brev, hilsninger og oppmuntringer vi har fått! 
Selv om vi ikke kjenner personlig alle som skriver til oss, så betyr det så uen-

delig mye å vite at dere er med oss, at dere tenker på oss og aller mest at dere 
husker på oss i bønn.

Vi opplever at det er et stort arbeid 
vi står i her ute i Kamerun. Selv om 
vi bare er noen små brikker i dette 
arbeidet, tror og vet vi at også vårt 
bidrag skal få være til velsignelse for 
noen i den hverdagen vi befinner oss 
i. Fortsett å be om at alle små bidrag 
må få lov til å være til velsignelse og til 
Guds ære.

i nye jobbeR
Hele fjoråret brukte Erik og jeg på 
å lære oss fransk. Da ingen av oss 
kunne noe fransk fra før, var det med 
en viss nervøs spenning vi gav oss i 
kast med denne oppgaven. Hverdagen 
bestod i franskkurs fra klokka åtte til 
ett. Ettermiddagene gikk mest til å 
være sammen med barna og hjelpe 
til å tilrettelegge slik at den kulturelle 
overgangen for dem ikke skulle bli så 
stor. Det var lettere å leke med kame-
runske barn hvis mamma eller pappa 
var med for å forklare litt og bare være 
til stede som en trygghetsfaktor. Når 
kvelden kom og barna var i seng, sank 
vi enten sammen i hver vår stol, eller vi 
kasta oss over franskleksene og sleit 
oss gjennom verbbøyinger i futurum 
og conditionnelle og det som mer kom-
plisert var. Heldigvis var vi velsignet 
med en veldig dyktig fransklærer, som 
til tross for litt treglærte elever som 

Erik og meg, kunne legge til rette slik 
at også vi begynte å forstå noe. 

I tillegg til fransk, så lærte vi oss mye 
om kirka, om kulturen og hvordan 
misjonærlivet i Kamerun kunne utarte 
seg. Og det tok ikke lange stunda før 
denne fremmede tilværelsen ble både 
hjemlig og kjær for oss. Barna fant 
seg godt til rette, og de to eldste går 
nå på hver sin førskole i byen hvor de 
trives godt. Minstemann går fremdeles 
hjemme med egen barnepike og får det 
stort sett som han vil. Med andre ord 
så trives vi veldig godt i vårt nye hjem 
her i Kamerun.

Men det var allikevel med en viss spen-
ning vi kom tilbake til Ngaoundéré 
etter sommeroppholdet i Norge. Ja, 
for nå var vi ikke lenger studenter som 
kunne skjule oss bak våre unnskyldnin-
ger om manglende franskkunnskaper. 
Nå skulle vi begge nemlig ut i jobb. Og 

hva annet kunne vi gjøre enn å kaste 
oss uti det med vår gebrokne fransk og 
håpe at vi lærer mer underveis. 

oRganisasjonsbygging
Erik jobber 50 % stilling, og halvpar-
ten av sin tid skal han bruke inn mot 
et Norad-støttet organisasjonsprosjekt 
som går ut på å bygge kapasitet i 
kirkeorganisasjonen. Dette prosjektet 
skal gå over en femårsperiode og skal 
være med på å styrke ledelse, organi-
sasjon og administrasjon på alle nivå 
i kirken, fra menigheter via distrikt og 
regioner til toppledelsen. EELC, den 
lutherske kirka i Kamerun, har vokst 
til å bli en stor organisasjon med over 
200 000 medlemmer, hundrevis av 
små og større menigheter og mange 
utviklingsprosjekter innen skole, helse 
og jordbruk. Kirka driver også eget teo-
logisk institutt og flere bibelskoler og 
lekmannsundervisning. Alle disse akti-
vitetene trenger en god og fungerende 

Glade kamerunske jenter på 
vei til elva med oppvasken.

Sandra danset seg fram sammen med damene i Femmes pour Christ.
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organisasjon for å kunne være til nytte 
og være et bidrag til kirkas og samfun-
nets vekst og utvikling. Dette kapasi-
tetsbyggingsprosjektet går under NMS 
sitt program Bygging, og er nok det 
vanskeligste programmet å skaffe støt-
te til. Men dette programmet og slike 
kapasitetsbyggingsprosjekter er ikke 
mindre viktige for det. En fungerende 
organisasjon er heller en forutsetning 
for at de andre programmene som 
Budskap og Bistand i det hele tatt skal 
kunne nå sine mål.

Dette kapasitetsbyggingsprosjektet 
som Erik jobber i, skal ha tett opp-
følging fra SIK, hvor da Sigurd Haus 
skal komme ut et par ganger i året for 
å følge utviklingen i prosjektet. Haus 
hadde sin første tur ut hit nå i oktober, 
og i den forbindelse var de et team 
som reiste litt rundt og besøkte dis-
triktene og snakket med kirkeledere 
og menighetsfolk ute på landsbygda. 

sykehUset i ngaoUndéRé
Jeg (Sandra) vil ha et noe delt arbeids-
område. Jeg er tildels knyttet til sykehu-
set som kirka driver her i Ngaoundéré. 
Her vil jeg i hovedsak jobbe med kva-
litetssikring med blant annet konser-
vering av rutiner. For tiden roterer jeg 
rundt på alle avdelingene på sykehu-
set for å bli bedre kjent med persona-
let, arbeidsmetoder og rutiner. Jeg er 
også med i et team som jobber med 
etikk for hele kirkas aktiviteter, men 
hvor jeg vil bli mest knyttet opp mot 
etikkarbeidet på sykehuset, hvor man 
blant annet vil løfte frem ulike etiske 
problemstillinger både med hensyn 
til ansatte på sykehuset, pasientenes 
møte med sykehuset og ikke minst 
de mange etiske dilemma i krysnings-
punktet mellom helse og fattigdom.

hiv/aids pRosjekt
Kirka har også et HIV/AIDS prosjekt 
som de har drevet i fem år allerede. 
Dette prosjektet skulle avsluttes nå i 
år, og har i hovedsak gått på informa-
sjonsarbeid, produsering av informa-
sjonsmateriell og kampanjer med gra-
tis HIV-testing. Som et resultat av dette 
prosjektet har mange blitt gjort opp-
merksomme på HIV/AIDS og også på 
sin egen HIV-status. Testekampanjene 
har avdekket en del HIV-positive og 
har i den forbindelse opprettet en del 
grupper for HIV-smittede. HIV-smittede 
i Nord-Kamerun møter fortsatt en stor 

del stigmatisering, og det er vanskelig 
å stå frem som HIV-positiv. Dette fører 
til at mange ikke ønsker å teste seg, 
de vil ikke vite sin status, og dermed 
fortsetter de å leve som om de ikke var 
smittet, med den risikoen at de smitter 
andre.
Det er mye nytt for oss å sette oss inn 
i nå i startfasen av vårt nye arbeid, i en 
ny kultur, en ny organisasjon og hvor 
vi ikke behersker språket flytende og 
mange av de sosiale kodene. Men vi 
lærer noe nytt hver dag, og det er utro-
lig gøy å få være med på dette arbei-
det, gå sammen med kamerunerne for 
å nå et felles mål: En verdensomspen-
nende kirke for Kristus.

oppfoRdRing
Fortsett å be for oss, for barna våre 
og for arbeidet her i Kamerun. Be for 
kirken og alle som arbeider i kirken og 
kirkens mange institusjoner og pro-
sjekter.
 
Hilser dere alle med 1. John 5 12-15
Varme hilsener fra familien Bischler i 
Kamerun
Erik, Sandra, Theodor (5 år), Samuel 
(snart 4 år) og Aaron (2 1/2 år)

Hvis noen vil følge oss på bloggen kan 
dere gå inn på www.bischler.blogspot.
com   
Der oppdaterer vi med hverdagshisto-
rier og bilder.

Theodor og Erik med Aaron på fanget.

Fra den nye Milleniumskirken.

På høsttakkefesten danser alle fram 
til alteret med gavene sine.

Man gir både penger og naturalia.
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Åkrehamn
tlf. 52 84 50 00 – fax 52 84 50 20

blå resept avtale • helsesko og såler 
mor/barn produkter • undertøy i ull

HELSE-
LEVERANSER AS

KALLESTEN 
REVISJON AS

Registrerte revisorer
Avdelingskontor Karmøy

rådhusvegen 11 – 13, 4270 ÅkrehaMn
tlf 52 81 68 80 – fax 52 81 68 81

e-post: rmedhaug@kallesten.no
www.kallesten.no

Konfirmasjonsdatoer – nødvendige endringer!

Konfirmanter 2009

Endringer i konfirmasjonsdatoer er 
alvorlige saker. Folk har beregna og 
bestilt årevis på forhånd. Men nå kom-
mer Vedavågen kirke. Dessuten slår 
påsken inn i datoene for 2011. Kort 
sagt: Vi har vurdert nøye, tar helt nød-
vendige grep og håper folk får tid til å 
ordne seg.

Åkra sokn har til nå hatt fast ordning 
med siste søndag i april og første søn-
dag i mai (vekslet annethvert år Vea/
Sevland og Åkra/Ådland).  I tillegg har 
vi fått lørdagskonfirmasjon. 

År 2010 :
- Åkra kirke lørdag 24. april og søndag 
25. april (slik mange har beregna og 
bestilt).
- Vedavågen kirke søndag 2. mai (slik 
mange har beregna og bestilt).

OBS! Sevland får en egen utfordring! 
Til nå har Sevlands-konfirmanter fulgt 
Vea-datoer. Selvsagt kan den enkelte 
velge å følge med til konfirmajons-
gudstjeneste i Vedavågen kirke. 
Likevel – normalen blir Åkra kirke, og 
for Sevland da ny helg allerede i 2010! 
Og videre fast Åkra-datoer. 

År 2011:
– et nødvendig unntaksår (pga 1. 
påskedag siste søndag i april):
- Åkra kirke lørdag 30. april og søndag 
1. mai.
- Vedavågen kirke søndag 8. mai.

År 2012 - og ordning for normalår 
framover:
- Vedavågen kirke har konfirmasjons-
gudstjeneste fast siste søndag i april.
- Åkra kirke har konfirmasjonsgudstje-
nester fast første lørdag/søndag i mai.

(Merk fast helg framover. Veksling av 
april- og mai-helg føres ikke videre.)

Sjekk datoer og ta ting opp der dere 
evt. allerede har bestillinger inne! Så 
håper vi ting lar seg løse for alle. 
Sokneråd og Menighetsutvalg har tatt 
opp dette nå fordi det må til og har 
nøye vurdert flere hensyn. Vi ser viktig-
heten av å ha forutsigbarhet framover 
og kommer til å bruke denne malen så 
langt som mulig.

Eventuelle justeringer vil kunne gå på 
antallet gudstjenester og fordeling lør-
dag/søndag. Dato/helg vil ligge fast så 
langt som mulig.

Soknepresten i Åkra
Lars H Tjøstheim

Simen Aleksandersen 

Lisebeth Amland 

Oliver Munkejord Amland 

Randi Cecilie Andersen 

Rebecca Elizabeth Andersson 

Malin Andersson 

Even Apelseth 

Helene Bergtun 

Benedicte Birkeland 

Lena Henriette Bjerkreim 

Stian Bjørndal- Olsen 

Rolf Andre Breivik 

Hanne Elin Bårdsen 

Heidi Synnøve Aastvedt Dahl 

Mats Mannes Didriksen 

Kjartan Drivenes 

Andreas Francis Eliasen 

Veronika Eriksen 

Ida Marie Eriksen 

Sara Agnete Egge Ervik 

Stine Finne 

Casper Flocke 

Ingrid Stonghaugen Forsell 

Lars Martin Tangjerd Friberg 

Thorbjørn Sternhoff Frøland 

Torgils Grindhaug 

Ole Kristian Grindhaug 

Sander Grønås 

Adrian Gunderstad 

Andreas Halvorsen 

Trine Marie Bjørnsen Hansen 

Marie Nørrgaard Hansen 

Helge Emil Hansen 

Jan Inge Horn Haringstad 

Didrik Andreas Haugeberg 

Augustin Hemnes 

Eli Høines 

Stein Tore Haavik 
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kopervik 52 85 21 20
Åkrehamn 52 82 37 50
Vedavågen 52 82 47 50

optikereN i åkrehamN
Medlem n.o.f.

tlf. 52 81 52 37

Kopervik • Åkra • Skudenes

telefon 52 81 52 73

Vea Byggsenter • tlf. 52 84 60 40

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

tannlege Fiskå 
og hallaråker as
tannlege M.n.t.f.
ringv. 4 - 4270 Åkrehamn
tlf. 52 81 52 38

Tlf. 52 84 45 45 • Fax 52 84 45 55
e-mail: akra@elkjop.no

tlf. 52 81 12 40 – fax 52 81 12 41
Postboks 204, 4296 Åkrehamn

Markus Bu Jakobsen 

Roger Skulstad Johannessen 

Joachim Johannessen 

Emil Kalstø 

Morgan Karlsen 

Solveig Marie Klæhaug 

Susanne Kristoffersen 

Elisabeth Kristoffersen 

Sigmund André Kristoffersen 

Kjell Elias Kristoffersen 

Hanne Kristoffersen 

Jan Birger Vikra Kvalavåg 

Anne Serina Kvilhaug 

Caroline Steinsøy Kvilhaug 

Ken Ove Lande 

Morten Haarr Larsen 

Adriana Karina Valencia 

Håkonsen Lavreano 

Silje Kathrine Li 

Tara Helen Færøvik Lier 

Silje Eriksen Liknes 

Elise Lilleheim 

Åsa Lindeflaten 

Thor Håkon Lindstad 

Anna Kristense Lund 

Eline Mannes 

Erik André Mannes 

Emeline Medhaug 

Ann Elin Medhaug 

Anette Mjølsnes 

Vetle Monsen 

Eline Valhammer Naley 

Hein Jonas Nes 

Jakob Nes 

Veronica Nilsen 

Ingrid Lindeflaten Nilsen 

David Dahl Nornes 

Gro Anita Nundal 

Lene Breidfjord Olsen 

Oda Skår Olsen 

Jonny Pedersen 

Stian Pedersen 

Ane Pettersen 

Kristoffer Munkejord Pettersen 

Cristina Salboro Grifon Rasmussen 

Benedicte Louise Eik Revheim 

Alexandra Monsen Rossland 

Frida Amalie Salvanes 

Madeleine Chebet Sandhåland 

Simen Andre Sandslett 

Kim Jarle Byrkjeland Seljestad 

Stian Simonsen 

Morten Lund Sjursen 

Maria Sjøen 

Alice Marlen Tveit Solgård 

Christina Kristoffersen Stava 

Cecilie Stava 

Roy Arne Weltzien Stavang 

Kristoffer Stien 

Ranveig Størkersen 

Hans Ivar Suggelia 

Vilde Svartangen 

Kjell - Johnny Hernes Svendsen 

Randi Elise Grindhaug Søndenå 

Svend Åge Sørby 

Solveig Jeanette Tangen 

Audun Andre Solberg Teige 

Hanna Tjøstheim 

Lisa Tjøsvoll 

Kjetil Torsen 

Martha Nyrud Troe 

Sara Tveit 

Marta Valentinsen 

Jørgen Walland Ve 

Lovise Byrknes Vea 

Magne Andreas Vea 

Richelle Andrea Stensen Vestre 

Kjell Roar Vik 

Susanne Vilhelmsen 

Lars Erik Waage 

Anders Ytreland 

Nikolas Vikre Ådland 

Ivan Are Aase 
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Installatør

EinarsEn ElEktriskE as
 Divisenteret, Åkrehamn

Tlf. 52 81 47 77

Karmøy
Begravelsesbyrå
Normisjon

Døgnvakt: 52 81 62 22 / 52 82 82 88 / 52 82 02 89

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅkrehamN – VeDaVÅgeN

koperVik – SkuDeNeShaVN

Telefon 52 84 52 00

Velkommen i Åkra Menighet

15. mars kl. 11.00 Høymesse med nattverd.

15. mars kl. 19.00 Kveld på kjerka. Vedavågen idrettshus.

22. mars kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp.

29. mars kl. 11.00 Høymesse med nattverd

 5. april kl. 11.00 Høymesse med nattverd. Vedavågen idrettshus.

 5. april kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

 9. april kl. 20.00 Skjærstorsdagsgudstjeneste med nattverd.

10. april kl. 11.00 Pasjonsgudstjeneste

12. april kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd.

15. april kl. 17.00 Samtalegudstjeneste. Vedavågen/Sævelandsvik

16. april kl. 17.00 Samtalegudstjeneste. Åkra/Ådland

19. april kl. 19.00 Kveld på kjerka.Vedavågen idrettshus.

19. april kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

19. april kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd.

26. april kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sevland

26. april kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Vedavågen

  2. mai kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste.

  3. mai kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ådland/Åkra

  3. mai kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Åkra

10. mai kl. 11.00 Gudstjenestemed dåp.

10. mai kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd.

17. mai kl. 11.00 Familiegudstjeneste

17. mai kl. 11.00 Familiegudstjeneste. Vedavågen bedehus.

21. mai kl. 11.00 Prekengudstjeneste. Speiderplassen.

24. mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

31. mai kl. 11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd.

  7. juni kl. 11.00 Høymesse med nattverd. Vedavågen idrettshus.

  7. juni kl. 11.00 Høymesse med nattverd.

14. juni kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Slettens dag.  

14. juni kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd.

21. juni kl. 19.00 Kveld på kjerka. Vedavågen idrettshus.

21. juni kl. 11.00 Høymesse med nattverd.

28. juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

 

Åkrehamn • Tlf. 52 83 73 00 • Fax 52 84 54 95
e-post: info@hillesland.no
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Tlf. 52 84 44 44

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08
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TRYGVE J.

Amfisenteret krehamn
52 81 58 60

fagmøbler Åkrehamn

krossen, 4270 Åkrehamn
Tlf. 52 81 65 90 • Fax 52 83 61 71
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VIGDE

7. desember: Lukas Pedersen Sundfør
 Jonas André Eliasen
 Bendik Torkellsen
 Olena Torkellsen
14. desember: Stine Aune Andersen
 Ragnhild Nilsen-Sjøen
21. desember: Håvard Sævik
 Morten Andersen
 Mia Berntsen
 William James Cheadle
 Arslan Leander Egge   
 Kivircik
 Emil Brun
4. januar: Thea Vea Langåker
 Ida Marie Eriksen
 Anna Malena Salvanes
 Frida Amalie Salvanes
18. januar: Lars Stueland
 Sander Olsen Varne
 Christinah Selliken
 Adrian Fylkesnes
 Emil Johannessen
 Elise Østhus
1. februar: Celine Damm Ferkingstad
 Hannah Husebø-  
 Gustavsen
 Andreas Klausen
 Thomas Klausen
 Elander Kristensen
 Even Myre
 Lovise Wiik Tindeland
 Jon Rasmus Smelvær

  

3. januar: Judith Kristiansen 
 og Roger Eliassen
16. januar: Anne Grethe Olsen 
 og Per Magne Tengs

3. desember: Trygve Ottar Hansen
3. desember: Hans Jakob Båshus
10. desember: Magnus Haringstad
14. desember: Anne Martha Sevland
15. desember: Berit Helene Lomeland
16. desember: Johannes Gerhard Nesse
17. desember: Torleif Reidar Tollessen
19. desember: Didrik Langåker
24. desember: Bjørn Hjelmevoll
24. desember: Leif G. Eriksen
29. desember: Olav Eliussen
30. desember: Olga Solberg
  9. januar: Magnus Torkellsen
11. januar: Bjørn Harald Johannessen
19. januar: Serine Hatløy
23. januar: Georg E.Færøvik
20. januar: Magne Fossdal
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DøyptE

DøDE

Telefon 52 84 45 20

NilsseNs søNNer as
parafin • fyringsoljer • Diesel

Tlf. 52 82 41 15, Vedavågen

FoTograFmesTer anne I.

Tlf. 52 81 73 60, Åkrehamn

Tlf. 52 81 73 01, Åkrehamn

Tlf. 52 81 53 72

Tlf. 52 81 10 60 • www.aakrasement.no

Åkra Bilimport
Åkrehamn, Tlf. 52 84 55 00 

Åkra Bil
Tlf. 52 70 60 00, haugesund

Pb. 33, 4295 Vedavågen, tlf. 52 82 41 50

P.O.Box 61 - Tlf. 52 82 40 65 - Fax  52 82 40 04
Foretaksregisteret: NO 980 386 791 MVA

4295 Vedavågen
Telefon kontor: 52 82 40 65

Telefax 52 82 40 04

Boligleverandøren Karmøy AS, har helt siden starten i
1993 hatt økende oppdragsmengde innen skade-
utbedring og nybygg.

For å dekke etterspørselen har vi derfor
behov for flere medarbeidere innen

TØMRERFAGET
Vi kan tilby konkurransedyktige beting-
elser i et hektisk og trivelig miljø.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig
leder Einar Ånensen, tlf 99 77 26 26 eller på
mail: einar@boligleverandoren.no

P.b. 52 - 4275 Sevelandsvik
Pb. 213, 4270 Åkrehamn

lyst å bli med i 
cellegruppe?
 
• Husgrupper - ein gong pr. månad
• Sosiale treff, med måltid, prat, fellesskap og tillit
• Passar for både unge og gamle
• Kristen eller ikkje? Velkommen uansett!
 
for meir informasjon: 
kontakt trond lilleheim (tlf. 99 20 54 70) eller
michael fagerland (tlf. 92 22 86 98).




