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Andakt

Synliggjøre Guds kjærlighet i verden
Av Atle Sommerfeldt, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Fortellingene om Guds kjærlighet til, og handlekraft for nødlidende 
og undertrykte mennesker, er mange både i Det gamle og Det nye 
testamentet. Beretningen om hvordan Gud hørte israelittenes kla-
gerop over slavekårene i Egypt og befridde folket fra farao, er en av 
dem. Profetenes refsing av de rikes utbytting av fattige, og salmis-
tenes forsikringer om at Gud er de fattiges forsvarer, forteller om 
en kjærlighet med kraft og styrke. Jesu helbredelse av spedalske, 
utlendinger og oversette, tegner bildet av den samme handlekraftige 
kjærligheten. Hans oppreisning av kvinner til likeverd og til betrodde 
bærere av budskapet om oppstandelsens realitet, er i samme tradisjon.

Guds kjærlighet til menneskene er handlekraftig. Men i en verden der fortel-
lingene om menneskelig nedverdigelse, råskap og armod er mange, kan denne 
handlekraftige kjærligheten virke fjern. Gud har vist oss i Jesus at dette ikke 
er riktig. Jesus viser oss hvordan Guds kjærlighet er til stede hos menneskene 
og hele tiden handler i menneskers hverdagsliv. Men Jesus viser også på ny at 
Gud har gjort seg avhengig av menneskene, som ble skapt i Guds bilde for å 
bestyre skaperverket med kjærlighet.

Skal vi se Guds kjærlighet i verden, må vi derfor lytte til fortellingene om men-
nesker som har erfart kjærlighetens krefter i sine liv. De som har fått livskraft 
midt i katastrofen, de som i tålmodighet kjemper for å forsørge familiene og 
skaffe barna en fremtid. Ja, mer enn det, også der hvor det tilsynelatende bare 
er desperasjon og nød, har den allmektige lovet å være til stede med sin egen 
kjærlighet.

I dette ligger også Guds grunnleggende utfordring til menneskene om å leve 
slik at andre erfarer Guds kjærlighet. Derfor er budet om å elske sin neste like 
stort som budet om å elske Gud – ja, i Jesu utlegning er det nettopp i kjærlig-
heten til andre mennesker at kjærligheten til Gud kommer til uttrykk. Derfor er 
den barmhjertige samaritan forbildet for gudslivet i verden.

Guds kjærlighet i verden er ikke abstrakt, romantisk eller sentimental, men like 
virkelig som Jesu krybbe, kors og tomme grav, like konkret som kraften i hel-
bredelsen av blindfødte, lamme og spedalske, like grenseoverskridende som 
den barmhjertige samaritans handlekraft. Det er i slike fortellinger vi kan finne 
den oppstandnes spor i vår tid. Spor vi alle er utfordret til å følge i.
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Er Kirke og synlig tro i samfunnet viktig for deg? 
Da må du være der.
Er Gudstjeneste viktig? Da må du være der, slik guds-
tjenesten nå er, for å bli med å nyforme den for fram-
tida. På tide å innta plassene igjen i Åkra kirke!

Åkra kirke fyller 25 år til høsten og har hatt en rik barndom 
og ungdomstid. Til og med har vi født ei kirke på Vea som 
selvsagt alle skal glede seg over og kunne bruke. Men vi har 
sett det lenge: Åkra kirke trenger fornyelse, bygg og folk. 
Ikke slik at det er krise, for om vi er opptatt av aktiviteter 
og tall kan vi sikkert presentere fine svar. Men tilveksten 
av mennesker som ser at her hører jeg til, lever og gjør en 
innsats har ikke vært den samme som i unge år. 

Naturlig når nye kirker bygges. Mer utfordrende å sette i 
gang andrebølgen, og den er det tid for nå. Den må i større 
grad velges. Akkurat som voksen-tro med bevisst tilstede-
værelse, til forskjell fra ungdoms-troens friske nærvær så 
lenge store flokker samles. Vi kan si at Åkra kirke opplever 
en helt naturlig generasjonsutfordring. Ingen grunn til mis-
mot. Desto større grunn til å ta utfordringen. Den går til alle i 
menigheten, alle de døpte, alle som hører Jesus til.
- fylle Åkra kirke igjen! Det er ropet som går ut.

gudstjenesten er stedet å begynne. Mange vil være raske til 
å si at gjøres det bare noe med den, vil de komme. Selvsagt 
kan prest, klokker, organist osv godt ta inn over seg det, 
eller forsvare seg og si at ønskene spriker. Frimodig vil jeg 
snu dette og si: Begynn med å komme! Det 
vil forandre alt. Det er så mange i Åkra sokn 
som dypest sett vet at de hører til i Kristus-
felleskapet, og for så vidt er glad i gudstje-
neste, men ikke er der. Litt som at mange 
regner seg som friluftsfolk… (spør dem når de 
sist var på tur). 

Både Høymessen og G-2 skal la seg utfor-
dre, og alle må ikke være på alt, men uten 
søndags-kirke visner aktivitets- og hverdags-
kirken over tid, - og kristentro i Åkra menig-
het. Mange vet med seg selv at det er tid for 
å være der igjen. Fyll opp! Da blir det også 
mange å dele oppgaver og glede med.

gudstjenestereformen er en spennende 
utfordring som pågår i Den Norske Kirke. Hva 
skal være gjenkjennelig, og hva skal være 
nytt og spesielt på sitt sted? Ikke forvent at 
alle behov løses innen gudstjenesten, flere 
former må fortsatt til. Gudstjenesten skal 

bli en ny gudstjeneste-form, 
ikke noe annet. Vi beholder 
og fornyer og har noen nød-
vendige veivalg å gjøre innen 
Kirkens Gudstjenestereform. 
Mitt håp i startfasen er at 
mange skal huske verdien av 
å tilhøre store sammenhen-
ger, og hvor vi enn er i pros-
sessen, og derfor delta til en 
hver tid i kristenhetens alltid 
dominerende fellesstrøm; å 
være gudstjenestefeirende 
kirke på søndag.

Den avgjørende reformen er at du er der! Ung og gammel, fri-
modig eller bak i benkene. Sokneråd og stab skal ikke styre 
uforstyrret, ønsker det ikke heller. Du blir faktisk regnet med, 
til og med om du i en livsfase ikke kan møte fram. Som prest 
vet jeg om hun/han som av skjulte grunner ikke er tilstede. 
De er med! – Men disse er ikke mange. Vi som kan og skal 
møtes i Åkra kirke er mange!

Hebr. 10,24f: ”La oss ha omtanke for hverandre, så vi opp-
gløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss 
ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen 
har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre….”

Lars Harald Tjøstheim

Litt fra årsstatistikken 2009
Menighetsbladet pleier å bringe noen av de lokale nøkkeltallene 
fra Den Norske Kirkes omfattende årstatistikk. Her er litt om Åkra 
sokn 2009 (2008, 2007- og 2006-tall i parentes):

Døpte:                                  126 (123 - 120 – 117)
Konfirmanter:                      123 (123 - 128 – 125)
Vigsler:                                  32 (32 - 22 –  24)
Begravelser:                           70 (87 - 86 -  64)
Gjennomsnittlig antall
deltakere på gudstjeneste 
(inkl. Regnbuelandet):   233 – (207 - 219) 
Gjennomsnitt til nattverd:     96 (96 - 109 - 97)  

Sokneprest Lars H Tjøstheim

Ta plass: 
Innrykk nr. 2 I Åkra kIrke!
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	ungdomsklubben og ung-

domskoret Sola Fide.
✓	de som trofast ber for kirke 

og misjon. 
✓	alle som deltar på søndags-

skole og gudstjeneste.
✓	god tilrettelegging av og opp-

slutning om basarene.

Vi ber for
✓	de som har mistet sine kjære.
✓	samtale- og konfirmasjons-

gudstjenestene.
✓	dåps-/trosopplæringsrefor-

men som skal iverksettes.
✓	administrasjonsleder Henning 

Liknes.

smÅplukk fRa sR:
- SR har gjort vedtak om å bygge ut 
Åkra sokneråds barnehage med 3 
avdelinger. Søknad er sendt kom-
munen.
Dette medfører også at en må søke 
kommunen om å få bruke kirkekjel-
leren til  barnehage i byggeperioden.
- SR har gjort vedtak om at det opp-
nevnes et driftsutvalg for Vedavågen 
kirke.
- Karmøy kirkelig fellesråd har 
opprettet en 40% stilling øremer-
ket  Vedavågen kirke. Stillingen vil 
bli delt mellom musikkarbeider og 
renholder/kirketjener. Prosentandel 
ikke avklart.
- Nytt videokamera i Åkra kirke 
installeres i løpet av våren.
- Ny oppvaskmaskin er installert på 
kjøkken i Åkra kirke.
- Menighetens årsmøte blir 21. mars 
i etterkant av gudstjenesten.
-  SR har bevilget midler til å dele ut 
bladet ”Intro” til alle dåpsforeldre.   

Misjonsavtalen med 
Den Norske Israelsmisjon
bare 0,5% av det jødiske folk kjenner jesus
gjør det noe med deg? / gjør du noe med det?

"Frelsen kommer fra jødene," sier Jesus i Joh 4,22. Ironisk og svært
utfordrende er det da at det bare er 0,5% av det jødiske folk som kjenner
Jesus som Messias og frelser. 

Åpenbaringstida i kirkeåret, som vanligvis kommer i januar og deler av februar, er 
ei tid da Åkra menighet fokuserer spesielt sterkt på misjon.
Derfor inngikk menigheten under gudstjenesten den 17. januar d.å. avtale med 
Den Norske Israelsmisjon (DNI). Det betyr at organisasjonen kommer inn i en syk-
lus, der Åkra menighet hvert tredje år særlig prioriterer nettopp Israelsmisjonen; 
Gjennom hele året og likevel med særlig vekt i åpenbaringstida. Åkra menighet 
inngikk allerede i fjor avtale med Det Norske Misjonsselskap (NMS). I 2011 skri-
ves det avtale med Normisjon. Slik bytter disse tre misjonsorganisasjonene på å 
ha hvert tredje år som "sitt" spesielle år i Åkra menighet. DNI og Åkra menighet 
oppfordrer til involvering og synliggjøring av lokale ressurser og engasjement. 
Samtidig forutsettes det besøk og bidrag fra organisasjonen regionalt, gjerne i 
form av f.eks. gudstjeneste- og skolebesøk.
Menigheten setter seg i år som mål å samle inn kr. 20.000,- til sitt eget definerte 
prosjekt: 

"menighetsbyggende aRbeid i haifa"
Hver uke på sabbaten samles over 200 mennesker til gudstjeneste i Beit Eliahu-
menigheten i Haifa. I tillegg kommer sabbatsskole, ungdomsgruppe, ukentlig 
bibelundervisning på tre ulike språk, besøkstjeneste, evangeliseringsteam og 
kvinnearbeid. Flere unge familier har funnet sin tilhørighet her de siste årene. 
Stadig nye blir døpt og lagt til menigheten.

Menighetslokalet er over to etasjer og benyttes av mange hundre mennesker i
løpet av ei uke, jfr. tilstrømningen til Åkra kirke på gjennomsnittlig 1500 ukentlig. 
Det er vanskelig for messiansk-jødiske og andre kristne menigheter å finne lokaler 
i Israel.
Pastorfamilien Aweida i Beit Eliahu-menigheten i Haifa. 
Menighetsbladet kommer seinere tilbake med mer informasjon om den. Se gjerne 
også http://www.israelsmisjonen.no/

Ferske bønnefoldere ligger utlagt i våpenhuset. For "vårt" prosjekt, se dagsopp-
slaget for "tirsdag" i folderen. Be om Den hellige ånds ledelse av samarbeidet 
mellom Åkra menighet og Den Norske Israelsmisjon, og ikke minst om at evan-
geliet må kunne bringes tilbake til utgangspunktet, "Return 2 sender", som 
Israelsmisjonens ungdomsorganisasjon heter.

Thor André Lindstad
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Mitt vitnesbyrd
Herre gjør det stille i mitt indre, senk din dype fred 
i sjel og sinn. Dette er en sangstrofe, en bønn, som 
stadig dukker opp i hodet mitt.  I en stresset hverdag, 
er det godt å finne roen. Men det å finne roen i stillhe-
ten, er ikke alltid like lett. 

Når stillheten senker seg inn over meg, merker jeg 
Guds nærvær sterkere enn til vanlig. Det er som om 
Gud setter lyskasteren på meg, når lysstrålen treffer 
blir alt synlig, da oppdager en snart hvordan ståa er, 
det synet er ikke mye å skryte av, nei. Når fortvilelsen 
kommer, er det som om Jesus sier til meg: Gud sen-
der ikke lysstrålen på deg for å se hvordan det står 
til med deg, for det vet han så inderlig vel. Nei, Gud 
setter lysstrålen på deg for at du skal se Ham. I den 
lyskjeglen, eller lysrør om en vil, som lyskasteren opp-
lyser deg med, renner all den NÅDE du trenger hvert 
eneste minutt. Når jeg får til å hvile i dette lyset, blir 
bønnen enda sterkere. 

Herre gjør det stille i mitt indre, senk din dype fred i 
sjel og sinn.

Helge Bårdsen

Bilde av Helge Bårdsen

[barnas] 

Fargelegg!

Illustrasjon: Asbjørn Tønnesen
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18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-!
Bestill barnebladet BARNAS på post@sondagsskole.no 

Dette er en -aktivitet
Jesus stiller 

stormen

Vinn over 
det onde med 

det gode

Tegning: Asbjørn Tønnesen

 

BACH-KONSERT
Åkra kirke søndag 21. mars kl.19.00
Rose elin austad nes, fløyte
paul leithaug, orgel

Den store tyske kirkemusikk-kom-
ponisten Johann Sebastian Bach ble 
født 21.mars 1685.

Vi i Åkra kirke vil sammen med 
resten av musikkverden feire Bachs 
325-årsjubileum på dagen med et 
gedigent konsertprogram: Bachs fløy-
tesuite, orgelkoraler, fløytesonate og 
større orgelverk
av den store mester.

Det er kollekt, og alle er hjertelig 
velkommen til en kveldstund med 
musikkopplevelser i Åkra kirke.
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Gode sirkler på Konf-leir 2010
- Bli med i ringen! Det var gjennomgang-
stonen på Konf-leirene 2010. Fokus på å 
høre til i fellesskapet, både i smågruppa 
og i storsamlinger på Stemnestaden, på 
samme vis som Jesus kaller oss til felle-
skap med seg og med sin kirke på jorden.

Leir i januar og ikke reise lenger enn 
Grinde? Jo, det er mer enn godt nok til 
topp opplevelser når vi har selve felles-
skapet som attraksjon, med hverandre og 
Gud. I tillegg byr Stemnestaden på gode 
rom og mat og uteområder. Bortimot alle 
konfirmantene ble med, ULK (lederkurs 
for fjorårskonf ), unge ledere og noen 
voksne. Tett program for konfirmantene. 
Trøtte bein men ingen klaging, selv ikke 
da de kom tilbake fra nattevandring til 
gudstjeneste i Aksdal kirke. 

Lars Harald Tjøstheim
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Ungdomsklubben 
engasjert for Ukraina

Har du høyrt om pakkeleken? Ei viss mengd med pakkar er på 
bordet, og ved hjelp av terningkast vil spelarane kunne vinne 
pakkane, kun basert på flaks. Slik kan ein eller to personar 
stikke av med heile potten, mens dei andre ikkje får noko som 
helst. Av og til kan det vera bra å stoppe opp litt og reflektere 
over om det er slik også med oss som bur i Noreg, når me ten-
kjer på alle godene me har fått, samtidig som folk andre stader i 
verda manglar dei mest grunnleggande ting. 

Rett før jul hadde ungdomsklubben besøk av Margrete Stordal 
frå THK (Tro-Håp-Kjærlighet). Her hadde ho temaopplegg om 
Ukraina, og etterpå fekk ungdommane spele pakkeleken, og 
på den måten få ein ørliten smakebit på urettvis fordeling. 
Ungdomsklubben i kyrkja starta i 2009 med eit diakonalt pro-

sjekt for å støtte barn og ungdom i Ukraina. Gjennom dette 
prosjektet samlar klubben inn pengar som går til THK sitt arbeid 
blant fattige i landet, og då særleg til ulike hjelpeprosjekt i byen 
Korosten, nord for hovudstaden Kiev. Her er THK engasjert i 
mor-barn-senter, bibelskule og rehabiliteringssenter for rusmis-
brukarar. 

Neste månad reiser ei gruppe frå kyrkja til Ukraina, i lag med 
elevar frå Åkra vgs og Gand vgs. Diakon, adm.leiar og tre frå 
klubbstyret drar til Korosten for å lære meir om arbeidet som 
blir drive der, og for å bli kjende med dei menneska som er 
involverte i dette på ulike måtar. Me har tru på at dette vil setje 
sitt preg også på klubbarbeidet, og det er samtidig tanken at dei 
inntrykka me får skal formidlast vidare i kyrkjelyden. 

MF

Margrete Stordal (t.v.) saman med Linn Saltvik, John Stian Johannessen og Harald Flotve Myklebust frå klubbstyret

 Engasjement og urettvis fordeling
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Innvielse av 
  Vedavågen Kirke

Nøkkeloverrekkelse. Fra venstre: Ordfører Kjell Arvid Svendsen, 
leder i KKF Kjell Bårdsen, Odd I. Olsen fra byggekomiteen, leder 
i soknerådet Helge Bårdsen og Aud Norunn Tjøsvoll, leder i MU 
Vedavågen Kirke

Inngangsprosesjon

Kirkekaffe Fra venstre Jens Broshaug, Kåre Hatløy, 
Didrik Stonghaugen

Biskop Pettersen og 
menighetsbygger Ove Sjursen

Torkel Torkellsen hadde tekstlesing
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Hele menigheten synger Kantor Paul Leithaug fornøyd ved flygelet!

Utgangsprosesjon

Forsangerne Eline Mannes, Jostein Myklebust 
og Hildbjørg Mannes

Ove Sjursen og Lars Harald Tjøstheim
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En høstnatt i 2007 ble familien Tran i 
Vietnam vekket av at vannet bare steg 
og steg inne i huset deres. Mamma 
Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet 
Dung og deres fem barn måtte flykte 
fra hjemmet sitt i hui og hast. 

- Vannet kom så fort, og jeg ble veldig 
redd, forteller den eldste datteren 
Trinh. Faren i familien tenkte bare 
på én ting: Å redde barna sine. Han 
kom seg ut i vannmassene og førte 
familien i sikkerhet, ut av huset og til 
et høyereliggende område. Familien 
Tran overlevde, men hjemmet deres 
ble ødelagt og de mistet mange av 
sine eiendeler. I to måneder, mens de 
ventet på at vannet skulle synke igjen, 

måtte de bo i et skur av plast og bam-
bus. Mat, rent vann og barnas helse 
ble til daglige bekymringer. 

- Det var en vanskelig tid for oss, for-
teller Thuy. – Barna var små, og jeg var 
svært bekymret. Vi hadde ikke mat, 
og jeg måtte låne ris av naboen. I to 
måneder spiste vi ikke annet enn ris 
med krydder, sier fembarnsmoren.

tRygg hems 
I september 2009 ble Vietnam igjen 
rammet av storflom i kjølevannet av 
tyfonen Ketsana. Men denne gangen 
slapp familien Tran å flykte fra huset 
sitt. Denne gangen stod de rustet til å 
møte flommen. 

Som én av mange familier i nærom-
rådet har familien Tran fått støtte av 
Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og 
flomsikkert hus i mur og betong. I 
stuen er det en hems i taket. Her kan 
familien lagre matvarer, og når vannet 
stiger på ny, er veien til trygghet kort. 
Datteren Kim på fem klatrer opp sti-
gen i raske byks og demonstrerer hva 
hun skal gjøre hvis det kommer en ny 
flom. Der oppe kan hun og resten av 
familien sitte til hjelpen kommer.

hyppigeRe og meR flom?
De fleste forskere er i dag enige om 
at økning av kraftig nedbør er tegn på 
global oppvarming, forårsaket av men-
neskelige klimagassutslipp.

KirKens nødhjelps fasteaKsjon 2010 

Fattige i møte med 
ekstremvær
Tirsdag 23. mars går konfirmanter fra Åkra og Vedavågen menigheter med bøsse. Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon 2010 setter søkelyset på fattige mennesker i møte med flom, tørke og ekstremvær. 

Så høyt sto flommen: Katetek 
Bjørn Losvik sammen med Tran 
Viet Dung og Tran Thi Thu Thuy. 
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- Vi bor i et lavtliggende område og er vant til mye vann i regntiden. En 
vanlig flom hever kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007 kom én 
meter med vann som ble liggende i to måneder. Det er uvanlig, bekref-
ter Dung.

Konsekvensene av klimaendringer har ført miljø- og klimaspørsmål 
høyt opp på den politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen betegner 
selv landet som ett av de mest sårbare når det gjelder klimaendringer. 
Familien Tran må trolig forberede seg på flere og hyppigere flommer i 
fremtiden.

Ta godt imot konfirmantene fra kirken når de banker på din dør! Du 
kan også støtte aksjonen gjennom givertelefon: 820 44 088 (200 kro-
ner) eller via kontonummer 1594 22 87493.

faktabokseR
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 
Mens vi i den rike delen av verden kan 
forebygge og forsikre oss mot naturens 
ødeleggelser, står mennesker i fattige 
land i fare for å miste alt når katastro-
fen rammer. Derfor går penger fra årets 
fasteaksjon blant annet til å gjøre fat-
tige og sårbare bedre rustet til å møte 
mer ekstremt vær, som for eksempel 
flom og tørke. I flomutsatte områder i 
Vietnam innebærer dette blant annet 
at familier kan få støtte til å bygge 
flomsikre hus. I Kenya, som ofte ram-
mes av tørke, støtter Kirkens Nødhjelp 
blant annet prosjekter som samler og 
lagrer regnvann til tørre perioder.
Om fremtiden:
FNs klimapanel (IPCC) regner med 
at havnivået i gjennomsnitt vil stige 
med mellom 9 og 88 cm frem til 2100. 
Dersom beregningene treffer, vil dette 
skape store utfordringer for mennesker 
som bor i spesielt sårbare områder. 
Familien Tran er en av mange familier 
som må forberede seg på flere flom-
mer og mer ekstremvær.

flommen i vietnam:
Mellom oktober og november i 2007 
ble Thua Thien Hue provinsen i 
sentral-Vietnam rammet av fire flom-
mer. Nesten 30 000 mennesker ble 
evakuert fra hjemmene sine, 83 400 
hus ble oversvømt, 31 mennesker ble 
hardt skadet og 22 mennesker døde. 
Familien Tran var en av familiene som 
måtte flykte.

I slutten av september 2009 herjet 
tyfonen Ketsana deler av Sørøst-Asia 
og satte store områder under vann. 
Mange måtte på ny flykte fra hjem-
mene sine. Med støtte fra Kirkens 
Nødhjelp hadde familien Tran bygget 
nytt, flomsikkert hus etter storflom-
men i 2007 og stod dermed sterkere 
rustet da vannmassene trengte innover 
landet. Familien kunne bli boende i 
hjemmet sitt og skadene forårsaket av 
flommen var minimale.

Tran Thi Thun Kim (5) viser hvordan familien kan klatre opp på hem-
sen når flommen rammer. 
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Åkrehamn
tlf. 52 84 50 00 – fax 52 84 50 20

Utleige av dåpskjoler
Åkrehamn • tlf. 52 81 70 88

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

Torgunns

B A R N E K L Æ R

J. C. MELHUS
Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88gullsmeder - dipl. gemmolog f.g.a.

4280 skudeneshavn – 4270 åkrehamn
Din Mestergullbutikk på Karmøy

Åkrehamn, tlf. 52 81 47 00

Alt i musikkinstrumenter, lyd- og lysutstyr til 
private, forsamlingslokaler/institusjoner med mer.

støtt våre 
annonsører, 

de støtter oss!

Bjørn Erik Medhaug Aksnes

Vanessa Wangen Avtjern

Tina Risdal Bauge

Erika Wilhelmsen Breivik

Ine Martha Dahl

Marthe Davidsen

Simen Mannes Didriksen

Celina Drivenes

Mona Alice Eilerås

Ragnhild Ellingsen

Vermund Eriksen

Torleiv Eriksen

Kathrine Fagerland

Laura Charlotte Fagerland

Jostein Fagerland

Even Simonsen Ferkingstad

Jonas Finne

Eli Kristin Fjermedal

Gjertrud Flotve

Anne Lise Haukås Georgsen

Govert Edvar Grindhaug

Charlotte Sevland Gustavsen

Daniel Gård

Eline Hemnes Hagen

Jonathan Halvorsen

Eirik Færøvik Hansen

Thomas Hansen

Thea Olene Hauge

John Håkon Helle

Eilif Einarsen Hevrøy

Malin Holgersen Vikra

Sivert Hovda

Katharina Huus

Elise Håkonsen

Sander Håkonsen

Andrea Håkonsen

Karoline Jacobsen

Aleksander Jakobsen

Alexander Simonsen 

Johannesen

Odd Inge Johannessen

Tor Gunnar Johannessen

Kristoffer Johanessen

Arvid Kristoffer Johnsen

Elise Vatland Karlsen

Gerry Klæhaug

Lars Jakob Knutsen

Susanne Gundersen Kolletre

Martine Kristoffersen

Jan Andre Kristoffersen

Amy Vikra Kvalavåg

Thea Renate Kvebæk

Julianna Valgerdur Meiling 

Langåker

Theodor Kristian Langåker

Kristina Lehtimäki

Mikal Lerstøl Muff

Veronika Liknes

Geir Edvin Hetland Lint

Aksel Johan Lund

Malene Lunde

Reidun Therese Minh Ly

Veronica Espevoll Løfstrøm

Mats Løvlie

Hans-Fredrik Magnussen

Nora Johanne Mannes

Hanne Mannes

Georg Mannes

Reidar Mikkelsen

Augustin Mikkelsen

Klenth Valecera Mondido

Henrik Monsen

Tone Mydland

Krister Møgster

Simon Nes

Andreas Nilsen-Sjøen

Arne Bendik Nordtveit

Rune Olsen

Kristoffer Vedøy Olsen

Dani Olsen

Johan Ophaug

Tom Petter Størkersen 

Pedersen

Ester Lovise Pedersen

Rebecca Pedersen

Emilie Jeanette Pedersen

Anders Raabe Olsen

Jakob Rasmussen

Kristoffer Rasmussen

Jan Arne Røyland

Synne Margrethe 

Johannessen Salomonsen

Martin Sand

Stine Marie Schnabel

Martine Sjøen

Dina Skare Martinsen

Daniel Kristoffersen 

Skarstein

Ole Johannes Skartveit

Helene Skår

Torleif Skår

Markus Skår

Malin Sletten

Andrea Solland

Marlén Soltveit

Ole Morten Pedersen Sterri

Sindre Stonghaugen

Nina Mannes Sund

Siv Bente Hernes Svendsen

Helene Sørensen

Kent-Owe Sørensen

Erik Sørheim

Lise Sørheim

Regine Sørlie

Kristian Knutsen Sørvik

Espen Nes Tangen

Jan Roger Tangen

Hilde Nordbø Tjøsvoll

Elisabeth Tjøsvoll

Tina Malena Berg Tjøsvoll

Marlen Sjursen Tordal

Torkell Torkellsen

Anders Torvestad

David Olsen Tveit

Sindre Færøvik Tverberg

Trond Gunderstad Vea

Morten Vedøy

Hans Kristian Vedøy

Eli Marie Vik

Hanne Randal Vikre

Tina Thorsen Våge

Daniel Østebøvik

Janne Kristin Østhus

Konfirmanter i Åkra sokn 2010 
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as

optikereN i åkrehaMN
Medlem n.o.f.

tlf. 52 81 52 37

kopervik • Åkra • skudenes

telefon 52 81 52 73

Tlf. 41 68 70 00

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

SALMEKVELD
møt salmedikteren eyvind skeie
vedavågen kirke 
mandag 15. mars kl. 19.30
 
Tema: "Salme og livsfølelse", et pro-
gram med salmedikteren Eyvind Skeie. 
Kirkekoret, Liv Olen Skorpe Sjøen, sang, 
Rose Elin Austad Nes, fløyte, Odd-Roar 
Hult, trompet.
Musikalsk leder og ved flygelet: Paul 
Leithaug.
Kollekt til dekning av utgiftene.
Alle er hjertelig velkommen til en fest-
kveld i Vedavågen kirke! 
 

Foto: kirken.no

Brev fra en venn!
Jeg skriver til deg fordi jeg ønsker å fortelle deg at jeg bryr meg om deg, 
og jeg ønsker at du skal bli bedre kjent med meg.
Da du våknet i morges, lot jeg en fantastisk soloppgang fylle rommet 
ditt. Jeg håpet å få din oppmerksomhet. Men du stormet av sted til sko-
len uten å legge merke til meg.

Senere så jeg deg gå sammen med noen venner, og jeg badet deg i 
varmt solskinn og gjorde luften frisk og god mot huden din. Fremdeles 
merket du meg ikke.

Jeg ropte til deg i en virvelvind og malte en vakker regnbue på himme-
len. Men du løftet ikke blikket for å se.

Da du la deg for å sove, lot jeg måneskinnet falle over ansiktet ditt, og 
jeg sendte en kjølende bris for å gi deg hvile.
Jeg voktet over deg da du sov. Men du merket ikke at jeg var nær.
Jeg har valgt deg. Jeg håper du snart vil prate med meg. Jeg vil ikke 
presse meg på, jeg vil vente på deg. Og jeg vil fortsette å holde meg nær 
til deg. Jeg elsker deg.

Din venn, Jesus.
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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

28. februar kl. 11.00 Høymesse. (Vedavågen kirke)

28. februar kl. 18.00 G2-gudstjeneste

7. mars kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp

14. mars kl. 11.00 Høymesse (Vedavågen kirke)

14. mars kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd

21. mars kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp 

28. mars kl. 11.00 Høymesse (Vedavågen kirke)

28. mars kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp

1. april kl. 20.00 Nattverdsgudstjeneste. (Vedavågen kirke)

2. april kl. 11.00 Langfredagsmesse

4. april kl. 11.00 Høymesse med nattverd.

11. april kl. 11.00 Høymesse med nattverd

11. april kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd 

    (Vedavågen kirke)

18. april kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp

18. april kl. 18.00 G2-gudstjeneste

24. april kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste

24. april kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste

25. april kl. 10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste

25. april kl. 12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste

2. mai kl. 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste 

    (Vedavågen kirke)

9. mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

    (Vedavågen kirke)

9. mai kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd

13. mai kl. 11.00 Gudstjeneste (Fjellagshytta)

16. mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

17. mai kl. 11.00 Familiemesse.

17. mai kl. 11.00 Familiemesse. (Vedavågen kirke)

23. mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. (Vedavågen kirke)

23- mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp

30. mai kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

6. juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. (Vedavågen kirke)

6. juni kl. 11.00 Høymesse med nattverd.

13. juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

20. juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. (Vedavågen kirke)

20. juni kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd

27. juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

4. juli kl. 11.00 Høymesse med nattverd
 

www.hillesland.no
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Tlf. 52 84 44 44

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08

P. O . B OX  1 6 0  –  N - 4 2 9 1  K O P E RV I K –  N O R WAY
T E L . :  + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 0  –  FA X : + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 2

P. O . B OX  1 6 0  –  N - 4 2 9 1  K O P E RV I K –  N O R WAY
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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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22. november Nicoline 
 Sjøen-Tollaksvik
 Oliver Liknes Olsen  
 (Ferkingstad kirke)
6. desember Alexandra Nilsen
13. desember Sebastian Wold Vea
 Dennis Andreas   
 Bennett
25. desember Aiden Nygård   
 Grindhaug   
 (Ferkingstad kirke)
26. desember Synnøve Svendsen  
 (Vedavågen kirke)
 Tobias Sørvik Lunde  
 (Vedavågen kirke)
 Vilde Kristiansen   
 Stava 
 (Vedavågen kirke)
 Wenche Høie   
 Torgersen   
 (Vedavågen kirke)
 Andreas Berntsen   
 (Vedavågen kirke)
 Elias Rasmussen   
 (Vedavågen kirke   
 stadsfestelse)
3. januar Ellen Kristine   
 Simonsen
 Vetle Johannesen
 Nora Hansen Nes
 Filip Nyhavn
 Melina Tjøsvoll   
 Hansen (Olavskirken  
 på Avaldsnes)
17. januar Elisabeth Aase
31. januar Linnea Wold   
 (Vedavågen kirke)
 Kevin Lidal   
 Nilssen
 (Vedavågen kirke)
 Andrea Mannes   
 Fredriksen
  (Vedavågen kirke)
 Gørild Vedøy Walland  
 (Vedavågen kirke)
 Kristian Magne   
 Hatløy 
 (Vedavågen kirke)
 Steinar Tangjerd   
 (Vedavågen kirke)

7. februar Marthe Thorsen
 Elisabeth Hjørnevik  
 Davidsen
 Andreas Lønnegraff  
 Olsen
 Heine Tjøsvoll Sletten
 Brage Hevrøy

9. januar Hilde Kjerstin Gilje og  
 Torbjørn Halvorsen
20. februar Hanne Høines og 
 Ivan Underhaug   
 Thorsen 

23. november Edvart Sørensen
25. november Karsten Øystein   
 Jensen
12. desember Magne Mikkelsen
19. desember Marit Lillian Nilsen
20. desember Einar Arnstein Liknes
27. desember Bjarne Johan Ådland
31. desember Leiv Larsen
6. januar Anders Vea
12. januar Josefina Amalie   
 Liknes
18. januar Solveig Lovise   
 Tindeland
20. januar Turid Ellingsen
20. januar Aksel Myre
23. januar Olena Håstø
4. februar Stine Olava Silgjerd
5. februar Eldrid Sigfrid Olsen
7. februar Julia Ester Stava
6. februar Sigurd Meland
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DøypTe

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

Åkra • Tlf. 52 83 35 00
kopervik • Tlf. 52 82 52 00

Tlf. 52 81 10 60 • www.aakrasement.no

Åkra Bilimport
Åkrehamn, Tlf. 52 84 55 00 

Åkra Bil
Tlf. 52 70 60 00, haugesund

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

DøDe

VIGDe



La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår!
 

Dette verset av Svein Ellingsen (NoS 710) ble brukt 
som utgangspunkt for pynting av Vedavågen kirke til 
vigslingen 20. desember 2009.


