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Andakt
Et ord som ofte går igjen i reisebrosjy-
rer er ”Opplevelser”. Bli med og opplev 
båtturer, fjelltopper, grotter, korallrev, 
hvalsafari, basarliv, dyreparker osv. 
Men forutsetningen for å oppleve 
noe av dette, er at du tar del i det og 
blir med. Du kan ikke få den samme 
opplevelsen om du sitter hjemme i 
godstolen og ser det på TV.  Sangeren 
beskriver det så treffende; Det kan ei 
forklares, det må blott erfares.

I dagene som denne andakt skrives, 
så er store deler av det norske folk 
opptatt av Ski-VM i Oslo. Gjennom TV 
så kan en hel verden se hva som skjer, 
men flesteparten får aldri oppleve erfa-
ringen med å være fysisk tilstede. Og 
det er noe annet å være sammen med 
aktører og publikum. 

Opplevelser og erfaringer knyttes som 
oftest opp til å våge mer enn før. Våge 
å ta et skritt og to utover det trygge 
og sikre. Våge seg ut i det ukjente 
og det usikre. Rett og slett ta noen 
sjanser. Dette leder oss inn i en et par 
hendelser i bibelen som satte men-
neskets tro, opplevelse og erfaring på 
prøve. Vi finner de omtalt i Matt. 14. 
Sannsynligvis er det samlet opp mot 
10.000 mennesker. Noe organisert 
matutdeling finnes ikke, og ledelsen 
ser helst at folket selv ordner seg med 
mat. De får gå til landsbyene omkring 
og se om de ikke kan få seg noe å 
spise. Men han som folket var kommet 
for å høre, Jesus, tar ordet og sier at 
nei, dere i ledelsen skal gi dem mat. Vi 
har ikke noe mat å gi dem. Det eneste 
vi har sett er en liten gutt med fem 
brød og to fisker, men det er ingenting 
til dette folkehavet.  Finn gutten, sa 
Jesus. Så bad Jesus takkebønnen og 
delte nistepakken mellom disiplene. 
Disiplene deler ut og det blir ikke bare 
nok til alle, men tolv kurver til overs 
også.

Da maten var fordelt, ber 
Jesus disiplene om å gå i 
sine båter og dra over til 
andre siden av sjøen. Han 
selv har trukket seg til 
side. På veien over blåser 
det opp og de blir natur-
ligvis redde. I den fjerde nattevakt 
kommer noen gående til dem på sjøen 
og de blir ikke mindre engstelige. Vær 
ikke redde, vær med godt mot. Peter 
er som vanlig frempå og våger noe han 
aldri har gjort før. Herre er det deg, så 
si at jeg skal komme til deg på vannet. 
Kom, sa Jesus. Med blikket festet på 
Jesus, så gikk dette utrolig nok bra. 
Men når han flyttet blikket til bølgene 
noen sekund, så begynte han å synke. 
Så står det at Jesus rakte ut hånden og 
greip fatt i Peter og berget ham. 

To hendelser som bærer med seg tro, 
opplevelse og erfaring. Mennesker 
som våget mer enn det vanlige og fikk 
opplevelse og erfaring av at Jesus var 
større enn alt annet. Han viste at han 
kunne gjøre det ingen annen hadde 
makt til å gjøre, og på den måten viste 
han at han var Guds sønn.

Du er kanskje en av de mange som gir 
uttrykk for at du bærer troen med deg. 
Men så finnes det mulighet for å opp-
leve og erfare mer av det Jesus har å 
gi. Men da må du våge å ta et skritt og 
to utover det faste. Du må rett og slett 
våge mer om du skal oppleve og erfare 
mer av Jesu omsorg og Jesu nærhet. 

Jesus har ikke til hensikt å begrense 
livsgleden, tvert imot. Hans ønske er 
å sette grenser for alt som bryter ned, 
for så å fylle livet med alt det gode 
som er mulig å oppleve, erfare og som 
engasjerer. Det er ikke farlig å ta Jesus 
på ordet og gjøre som han sier. Følg 
meg og jeg vil gi dere fremtid og håp.  

Henning Liknes
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011
– no eR livet betRe
Då mamma fekk lån til å starte ei 
grønsaksbu, fekk Yohana (14) eit 
heilt nytt liv.

Yohana (14) er i si eiga verd medan 
han traskar ved sida av mor si. Det er 
tidleg om morgonen, og han er trøtt. 
Dei skal gå langt for å hente grønsa-
ker til bua på torget. 

– Eg hjelper mamma med jobben 
morgon og kveld. Det er ei glede. Ho 
gir meg skulepengar, slik at eg kan 
få utdanning, fortel Yohana. Han bur 
saman med mor si og tre søsken i 
landsbyen Chunya i Tanzania. For to 
år sidan vart mora med i ei VICOBA-
gruppe gjennom Kirkens Nødhjelp.

– Då vart livet betre. No har vi råd til 
mat, klede og skule, fortel den unge 
guten. 

skapeR foRandRing
VICOBA (Village Community Banks) 
er spare- og lånegrupper der med-
lemmene sparer små beløp kvar 
månad. Pengane blir samla i ein pott, 
og medlemmene får høve til å ta opp 
smålån for å investere i inntektsgi-
vande arbeid og ei betre framtid.

– Vi starta arbeidet med VICOBA i 
2006. I dag er det over tusen regis-
trerte VICOBA-grupper, fortel Godfrey 
Walalaze, Kirkens Nødhjelps pro-
gramrådgjevar i Tanzania.

Det er medlemene sjølve som eig 
"banken". Rentene på låna som blir 
tekne opp, kjem alle eigarane til 
gode. Slik går overskotet frå prosjek-
tet tilbake til lokalsamfunna. Kirkens 
Nødhjelp støttar VICOBA-gruppene 
med opplæring i tillegg til bankbok-
sar og anna materiell. 

– Eg blir stadig imponert av mennes-
ke som før ikkje har hatt ressursar til 
å gjere noko ut av livet sitt, men som 
no reiser seg på VICOBA-møta og 
fortel den eine suksesshistoria etter 
den andre: om at dei kan halde barna 
i skulen, om at dei har skapt seg eit 

levebrød, og at dei tener pengar, for-
tel Walalaze. 

viktige foRsamlingaR
I Tanzania er kyrkja ein naturleg stad 
å møtast for å ta tak i utfordringar i 
kvardagslivet. Mange som har vorte 
med i ei VICOBA-gruppe har høyrt om 
arbeidet gjennom den lokale forsam-
linga si, og mange VICOBA-grupper 
har òg møta sine i kyrkja, sjølv om 
VICOBA er eit prosjekt på tvers av 
religionar.

- VICOBA gir menneske styrke til å 
tenkje gjennom kva dei treng, og 
korleis dei kan få tak i det. Ansvaret 
blir lagt i hendene deira, men vi kan 
gi dei kunnskap og støtte til å stå 
opp for sitt eige liv. Vi opplever at 
VICOBA-gruppene tenner håp, seier 
Walalaze.

salatblad og utdanning
Yohana og mora er framme hos bon-
den der dei skal hente grønsakene. 
Den unge guten har draumane klare 
for framtida:

– Ettersom mor mi er med i VICOBA, 
kan eg studere, viss eg jobbar hardt 
for det. Eg har lyst til å bli politi. Eller 

jobbe for at landet skal bli meir rett-
ferdig. Demokrati er viktig. Eg vil vere 
med å gjere Tanzania til ein god stad 
å leve for mange. 

I dag er det salatblad som skal 
berast tilbake til torget. Flaks! Stort 
volum, men lett å bere. Yohana smi-
ler og myser mot sola. Denne dagen 
skal bli god. 

faktaboks

kirkens nødhjelps fasteaksjon 12. april
– Over éin milliard menneske lever i 
ekstrem fattigdom. Urettferd tek mennes-
keliv kvar dag. I år set Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon søkjelyset på økonomisk rett-
ferd. Saman kan vi kjempe for ei framtid 
utan fattigdom.

– Det er kyrkjelydar landet rundt som står 
for gjennomføringa av Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon. Kyrkjene på Åkra og Vea arran-
gerer aksjon tysdag 12. april. Då går konfir-
mantane våre rundt på dørene og spør om 
du vil hjelpe. – Pengane som blir samla inn, 
går til Kirkens Nødhjelps arbeid over heile 
verda.

– støtt aksjonen direkte ved å:
•  Nytte kontonummer 1594.22.87493.
•  Ringje givartelefon 820 44 088 
 (200 kroner)
•  Sende ein sms til 2090 (100 kroner)
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	stormende jubel og mange 

ivrige små og store agenter 
under ”Tårnagentsøndagen” 
som 30. januar samlet 500 stk 
i Åkra kirke.

✓	kirketjenerne Kjellaug Berg, 
Kjerstin Medhaug og Steven 
Knutsen.

Vi ber for
✓	for Mali-misjonsprosjektet 

som fokuseres spesielt i Åkra 
menighet i 2011 gjennom 
Normisjon; Det pågående 
arbeidet med å oversette 
Bibelen til språket kassonké. 

✓	for Hildegunn og Roar Flacké 
som er fra Åkra menighet og 
nå utsendt til Mali som misjo-
nærer. 

LA KORSET SKINNE 
OVER HELE JORDEN 

Når denne epistelen går i trykken 
i menighetsbladet for Åkra, er det 
to personer som skuer på et lignen-
des kors, som er plassert i kirken 
i Tanzania, nærmere bestemt Tarime 
kirke.
I skrivende stund før avreise den 18. 
februar er det en spennende tanke. 
Hvordan ser 
korset ut i forhold til det som er i Åkra 
kirke?

hvoRfoR ReiseR disse to ned-
oveR igjen mot landet tanzania?
Landet Tanzania ble et hjertebarn for 
oss, der vi fikk oppleve en periode for 
snart 13 år siden. Vi var i tjenesten for 
de nasjonale i og med at vi ble plas-
sert fra NLM som bistands- personell 
og misjonærer ved Bunda hospital, 
Tanzania.

Siden den gangen har vi hatt kontakt 
med dette folkeslaget, og i de senere 
år har vi reist nedover til Tarime flere 
ganger fra 2008.

I 2008 var vi der. 
Vi skulle få være med og se på et pro-
sjekt i Maradalen, nærmere bestemt i 
Gibaso (=der solen alltid steker). Der 
hadde vi iverksatt og hadde ansvar 
for kirkebygg og evangelisthus. 
Misjonæren Torgny Steinskog kom 
med et hjertesukk til oss året før. Han 
hadde greid å opprette en menighet i 
en av de 53 landsbyene i Maradalen. 
Han følte seg bønnhørt!

I 2009 fikk vi se 
kirkebygget og 
evangelisthuset 
ferdig og ikke 
minst oppleve 
at det var en 
levende menig-
het som vokser 
frem her. Samtidig 
er det andre aktivite-
ter i dette området. Her kan 
nevnes yrkesskolen i Tarime og utvi-
delsen av kirken. Utvidelsen av kirken 
har pågått i mange år. De har bygget 
over den gamle kirken og dette er nå 
formet som et kors. Tarime menighet 
har ansvaret for byggingen med støtte 
fra givere både lokalt og fra Norge. 
Innvielsen av den nye kirken blir 27. 
februar-11.
Tarime menighet brenner for at ung-
dommen som ikke har foreldre med 
stor inntekt, skal få en yrkesrettet 
skolegang.

Da kan vi stille oss det spørsmålet: 
Hvorfor ble foreningen, 
”Friends of Samaritan Tec. Sec. 
School” dannet?
(Tarime yrkesskolens venner)

Menigheten i Tarime har 15 mål tomt 
som ligger fint plassert ved kirken, 
misjonsstasjonen og presteboligen. 
Det ligger sentralt til i den voksende 
byen.
Tarime kirkes menighet med hjelp fra 
NLM har gått inn for å bygge en skole. 
De startet forsiktig og begynte dette 
arbeidet med å gjerde inn området 
og sette opp et bygg. Skolen skulle 
bygges av givere (ikke ”belaste” NLM 
kassen), men NLM skulle formidle 
pengene.
For å gjøre en lang historie kort har nå 
NLM trukket seg ut fra Tarime etter 15 
års virksomhet.

Når misjonær Torgny Steinskog forlot 
område i 2009, hadde han sammen 
med flere ildsjeler i tankene at her må 
vi ikke bare forlate dette, men hjelpe 
menigheten med videre utbygging av 

Småplukk fra SR
Det arbeides med å fradele Vedavågen 
som eget sokn f.o.m. 01.01.12. Det fører til 
at ved soknerådsvalget i sept. blir et eget 
valg for et fremtidig Vedavågen sokn.

Gjennom gudstjenestereformen som skal 
tre i kraft i løpet av året, så vil en også 
i Åkra kirke gjøre bruk av flere frivillige 
fremover.

SR har oppnevnt valgkomiteer for nytt SR 
både for Åkra og Vedavågen.

Det arbeides med kirkemusikalske planer 
for menighetene våre som kan ha varig-
het på min. ½ år.

Dugnaden for å få ferdigstillelse av rom i 
Vedavågen er godt i gang.

SR har godkjent regnskap for 2010 med 
et overskudd på kr. 273.688 og budsjett 
for 2011.

Utfordringen for SR er nå å lage en øko-
nomiplan for betaling av lånet på vel 2. 
mill som står igjen for å fullfinansiere 
Vedavågen kirke. 

H.L.   
4

LA KORSET SKINNE OVER HELE JORDEN  
 
 
 
 
korset 
i Tarime med korte glimt fra hva de utretter i Maradalen.    
Velkommen!! 
 
Og alt dette som vi har fått oppleve med  
prosjektet ligger i et vers fra Bibelen, som er vår grunnpilar.  
Verset står i Matt. 25,40: 
 
Og kongen skal svare og si til dem: 
Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde  
mot en av disse mine minste brødre, 
det gjorde dere mot meg. 
 
 
Brit og Reidar Bårdsen 
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skolen.
Det er fortsatt mange byggetrinn som 
gjenstår, som f. eks: administrasjons-
bygg, internater, garasjer, klassebygg 
osv.

I desember 2009 ble en forening dan-
net, med et styre som er mest sam-
mensett av folk i dalen der misjonæren 
Torgny har sitt hjemsted, men med 
medlemmer fra hele landet.

Torgny og Reidar var i Tarime i april-
juni 2010, der avtalen mellom menig-
heten i Tarime og vennene her i Norge 
blei underskrevet (kort fortalt: de byg-
ger på skolen ettersom pengene kom-
mer inn).

foR en misjonsmaRk!
Det er nå 327 elever som går på Tarime 
yrkesskole, elever som normalt ikke 
hadde hatt råd til å gå på skole. Hver 
morgen er det andakt i kirken før de 
starter på skolen.
Arbeiderne, som jobber på skoletomta 
og kirkebygget ved ledelsen av Prost 
Maguge, hører også Guds ord. De 
søker Gud og de får opplæring i den 
kristne tro med dåpsopplæring. 

elever ved tarime yrkesskole
Vennene til Tarime Yrkesskole 
her i Norge har invitert prost 
John Maguge og rektor Shangu 
(barneskolerektor og primus 
motor for yrkeskolen). De to 
skal være med oss i Åkra kirke 
søndag den 29. mai-11 der prost 
Maguge kommer med en hil-
sen på sitt språk, med Jostein 
Skartveit som tolk.

En 3 minutters film blir vist fra 
Kirkesamfunnet i Tarime med 
korte glimt fra hva de utretter i 
Maradalen.   

Velkommen!!

Og alt dette som vi har fått opple-
ve med prosjektet ligger i et vers fra 
Bibelen, som er vår grunnpilar. 
Verset står i Matt. 25,40:
Og kongen skal svare og si til dem:
Sannelig sier jeg dere: Alt dere gjorde 
mot en av disse mine minste brødre,
det gjorde dere mot meg.

Litt fra årsstatistikken 2010
Menighetsbladet pleier å bringe noen av de lokale nøkkeltallene fra 
Den Norske Kirkes omfattende årsstatistikk. 

Året 2010 var spesielt. Først og fremst fordi vår nye Vedavågen kirke endrer 
realitetene. Så lenge vi likevel har ett felles sokn brukes imidlertid felles tall 
Åkra/Vea i offisiell statistikk. Dette lar seg splitte, men siden vi da ikke har 
gamle tall å sammenligne med, sier det lite. Fra neste år ligger det an til at 
Vedavågen blir eget sokn. Så får ny regnemåte legges til grunn for framtida 
både for Vedavågen og Åkra.

Enn så lenge - her er gammel regnemåte med noen utvalgte tall for Åkra sokn 
2010 (2009, 2008, 2007- og 2006-tall i parentes):

Døpte:                                 133 (126 - 123 - 120 – 117)
Konfirmanter:                     130 (123 - 123 - 128 – 125)
Vigsler:                                 30 (32 - 32 - 22 –  24)
Begravelser:                          66 (70 - 87 - 86 -  64)

Gjennomsnittlig antalldeltakere på gudstjeneste
inkludert Regnbuelandet:    236 (233 – 207 - 219) 
Gjennomsnitt til nattverd:    116 (96 - 96 - 109 - 97)  

Sokneprest Lars H Tjøstheim

Årsmøte – og soknedeling
Årsmøte for Åkra sokn er satt til søndag 27. mars kl. 12.30 i Åkra 
kirke. I tillegg til årsmeldinger har vi i år en viktig sak: Opprettelse av 
eget Vedavågen sokn. Kom på årsmøte. Etter gudstjenesten blir det 
lapskaus til de som vil ha det. Vi får også med oss de som vil reise fra 
gudstjeneste i Vedavågen til felles årsmøte.

Saken om eget sokn i Vedavågen har allerede gått en stund i alle nødvendige 
organer. Utgangspunktet er vår nye Vedavågen kirke. Fram til den var ferdig 
var det naturlig å gradvis bygge opp Den norske kirkes alminnelige ordninger, 
og man etablerte et MU (et menighetsutvalg med delegasjon fra Åkra SR) som 
skulle begynne å fungere som et foreløpig sokneråd, inntil de normale sty-
ringsordningene kunne komme på plass. Først med egen soknekirke er nor-
malkriteriet på plass. I dialog med bispekontoret og jurist Gunnar Rønnestad 
tok både Åkra SR og Vedavågen MU saken opp til drøfting. Et vesentlig poeng 
vil være å få etablert Vedavågen sokn i tide til menighetsrådsvalget (samtidig 
med kommunevalget høsten 2011). Høringer hos alle instanser ble satt i gang. 
Som et nødvendig ledd kommer uttalelse fra et menighetsmøte (her årsmø-
tet), som da skal uttale seg på grunnlag av SRs innstilling i saken.

Åkra SR har grundig behandlet saken og anbefaler menighetsmøtet å gå inn 
for å opprette Vedavågen sokn med sikte på normalordning for Den norske 
kirke fra menighetsrådsvalget 2011. 

Det gjenstår selvsagt flere spørsmål omkring fordeling av økonomi og beman-
ning, men alle disse vil da i neste omgang kunne behandles av kurante orga-
ner i kirkelig forvaltning, med eget Vedavågen sokneråd og med representant 
i Karmøy kirkelig fellesråd.

Årsmeldinger og sakspapirer vil bli lagt ut. Opplysninger kan også fås ved 
Menighetskontoret i Åkra kirke.

Adm. leder Henning Liknes og sokneprest Lars H. Tjøstheim
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Prikk til prikk
Tegn en strek fra 1 til 2 og så 
videre. Hvem skjuler seg her?

+
Bok +

DVD
= kun 

169,–

= kun 
299,–

14 
blader

 Bestill på sondagsskole.no 
eller på telefon 22 08 71 00

SØ
NDAGSSKOLEN rett hjem

med barnebladet BARNAS

(pr barn i gruppe-
      abonnement)

(privatabonnement 
     hjem i posten)

Lørdag 19. februar ble den årlige kirkebasaren arrangert. På barneba-
saren  sang barnekoret fra Ljosheim og Hildbjørg Mannes holdt andakt. 
Mange av de små gikk hjem med gevinst. På kvelden ble hovedbasaren 
avholdt. God stemning og en trivelig kveld. Inntekten fra basarene kom 
opp i over 70 000 kroner.

Stor takk til alle som bidrog til det gode resultatet. 
I året som er gått har driftsutvalget bl.a. brukt penger på oppgradering 
av lydanlegget i kirken og oppvaskmaskin.

Driftsutvalget
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Prikk til prikk
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videre. Hvem skjuler seg her?
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     hjem i posten)

Kirkebasaren 19. februar i Åkra kirke

Klokka nærmer seg 15.00 og jeg er på 
vei til Åkra kirke.
Der er flott solskinn, noen minusgrader 
og litt snø. Likevel bitende kaldt pga 
vinden.
På vei dit ser jeg folk som er opptatt 
med egne gjøremål. Noen bærer på 
handleposer,  
noen ser ut som de går tur - kanskje 
trimmer, og så skal der være hånd-
ballkamp mellom Åkra og Arendal 2, 
står det på en plakat! Utenfor kirka 
er der mange parkerte biler, og jeg 
møter latter og lek i gangen innenfor. 
I menighetssalen er det samlet over 
80 stykker med smått og stort og lyd-

nivået er ganske høyt. Noen står i kø 
foran bordet der Helga Marie Ellingsen 
selger lodd i barnebøkene.
 
Etter hvert roer forsamlingen seg og 
Sigmund Baldersheim ønsker alle små 
og store velkommen. Barnekoret fra 
Ljosheim bedehus på Sevland stil-
ler opp i gule og røde T-skjorter og 
synger flotte barnesanger til applaus! 
Hildbjørg Mannes som bor på Vea, 
snakket til barna, - ja, alle fikk med 
seg fine ord og tanker. ”Jesus er mer 
glad i oss enn alt annet i verden!” – var 
budskapet. Hun syntes det var kjekt å 
være ”tilbake” i Åkra kirke, for hun har 

vært med i Regnbuelandet, søndags-
skolearbeidet, før kirken på Vea kom. 

Flere fine sanger ble sunget av barne-
koret igjen, og Tordi Hellestvedt ledet 
dem slik at barna var ivrige til å synge 
og hadde flotte bevegelser til sangene.
Så var det boller og saft til alle, og 
naturligvis kaffe til de voksne. Det ble 
solgt masse årer og tatt masse lodder 
i bøkene, - ja, så masse at de nesten 
ikke kom i gang med trekningen for 
noen ville ha mer!!!. De fleste kunne 
bære med seg hjem en eller annen 
gevinst, og der var stort sett bare 
fornøyde ansikt som forlot kirka denne 
ettermiddagen.

Vi takker Helga Marie Ellingsen og de 
andre i kirkeforeningen som år etter 
år står på og lager basardag! Det er 
masse arbeid som ligger bak, noe vi 
ikke alltid kommer på. TAKK!
 
ATB

Ella og Lina synes basar er kjekt! Barnekoret på Ljosheim.

Dette kan vi vinne på "årene"...

"Eg vant", sier Hanna begeistret! 
"To på en gang!"

Her må "årene" sorteres!
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En prat med
 Odd Jostein Fabrin
Vi som er med i redaksjonen i menighetsbladet er opptatt av at forsidene på bladet vårt skal være så bra som 
mulig. Forsiden er blikkfanget som vi håper skal inspirere til ei god lesestund med aktuelt lesestoff.  Mange av 
våre lesere har sikkert lagt merke til at vi flere ganger har brukt bilder som er tatt av Odd Jostein Fabrin. 

Odd Jostein Fabrin

Selv om Jostein, som han kalles til 
daglig, har bodd på Åkra i omtrent 
tretti år, er det ikke sikkert at alle våre 
lesere vet så mye om denne karen. Vi 
skal ikke bruke veldig lang tid på det 
biografiske, men bare kort nevne at 
han er født og oppvokst i Kopervik, 
og ble gift med Turid, født Wiik, fra 
Åkra, og har siden vært bosatt her. 
De er stolte foreldre til to voksne barn 
som nå begge er flyttet for seg selv. 
Sitt daglige arbeid har Jostein i alle år 
hatt ved Hydro Aluminium Profiler AS 

hvor han driver med salg av alumini-
umprofiler.

Interessen for fotografering fikk 
Jostein i ungdomsskolealderen. Da 
var han sammen med flere kamera-
ter medlem av Kopervik Kameraklubb 
som i en periode på begynnelsen 
av 1970 tallet drev ganske aktivt. 
Speilreflekskamera kom på plass i 
sammen med konfirmasjonsgavene.
Før interessen for fotografering ble 
skikkelig tent, var Jostein aktiv spei-

der og likte seg 
alltid godt ute i 
naturen både for 
å gå tur og for å 
studere fugler, 
dyr og planter. 
Spesielt dyrket 
han interessen 
for planter og 
forteller i den 
forbindelse bl.a. 
om en innleve-
ring på skolen, 

Det uskyldige, rene lammet som står alene tilbake bak en tom prekestol reiser spørsmålet; Hvem er det nå som skal tale 
de svake sin sak? Bildet er gjengitt med tillatelse fra Bjørn Arne Hveding.
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på ikke mindre enn 160 ulike gressar-
ter som læreren måtte verifisere.
Det ble mange turer ute både for å 
fotografere og for å nyte naturen.

Etter at han etablerte egen familie og 
fikk små barn, ble på mange måter 
anledningene både for fotografering 
og turer ut i naturen færre og priorite-
ringene endret seg noe. 
På en tur til England en gang på 1990 
tallet kjøpte Jostein et lite enkelt digi-
talt lommekamera. Det ble en posi-
tiv opplevelse. Både interessen for 
fotografering og ikke minst turer ut i 
naturen kom tilbake for fullt. 
Det samme gjorde etter hvert også 
kontakten med noen av de gamle 
kameravennene fra Kopervik. 

Jostein går mye ute til alle årets tider 
og ikke minst til ulike tider på døgnet. 
Noe av det mest spennende er å stå 
opp grytidlig for å få med seg det spe-
sielle lyset som kan vise seg når natt 
går over til dag. For det er dette det 
handler om; Sterke naturopplevelser 
som virkelig setter både tanker og 
sinn inn i spesielle stemninger. Mange 
ganger er det slik at naturopplevel-
sene blir så sterke at fotograferingen 
ikke blir like viktig. 

Når Jostein tar bilder er han veldig 
opptatt av lyset, men også av form 
og farge på bildene. Han deltar litt i 
konkurranser og treffer på den måten 
mange andre fotografer. På den måten 
får han anledning til å høre andre si 
sin mening om sine bilder, og samtidig 
være med å drøfte og studere det som 
andre driver med. 
Ikke minst synes han vennen 
Bjørn Arne Hveding tar mye flotte 
bilder.  Bjørn Arne og Jostein er 
begge Koperviksgutter med fortid i 
Kameraklubben, og de har vært bos-
att i Åkrehamn i mange år.

Begge er svært opptatt av natur- og 
dyreliv og er veldig aktive fotografer. 
Men de er fortsatt også veldig opp-
tatt av det som skjer i Kopervik. Med 
oppvekst i Askehagen like ved kirka 
og gamlehjemmet ble begge sterkt 
berørt da Kopervik Kirke gikk tapt i 
brann.
Under og etter brannen har begge 
sikret seg bilder av kirken og det inn-
vendige.

Se Fotohveding.no for bilder.

Jostein har de siste månedene også 
vært veldig opptatt av en annen 
sak, nemlig planene om nedlegging 
av aldershjemmene i Avaldsnes og 
Kopervik.
Denne saken har virkelig gjort ham 
opprørt, og sammen med mange 
andre har han stått på både med 
leserinnlegg i avisene og ellers som 
deltaker i ulike markeringer.
For Jostein handler dette om å ta vare 
på de svakeste i samfunnet.  
De som ikke selv kan si i fra når de blir 
utsatt for overgrep. Overgrepet hand-
ler i dette tilfellet om at man tar hjem-
met fra folk som bor og oppholder seg 
i trygge omgivelser.
Ingen er informert, ingen har fått si sin 
mening av de omsorgstrengende.
Men også den generelle situasjonen 
for alle som er avhengige av pleie- og 
omsorgstjenester i Karmøy kommu-
ne opptar Jostein, vi mangler plasser 
både for unge og eldre innen kort og 
langtidspleie.

Bjørn Arne har gjort flere virkelig gode 
dokumentariske bilder fra Kopervik 
kirkebygg etter brannen. Jostein ble 
slått av historien dette ene, spesielle 
bildet forteller, og ringte Bjørn Arne 
og spurte om å få bruke bildet.
Bildet som dere alle kan se her sendte 
et utrolig sterkt budskap til Jostein. 
Hvem var på talerstolen for de som 
ikke har en stemme?
Hvem talte de stemmeløses sak, det 
sa bildet til Jostein.
Når et bilde har noe å fortelle, er 
det som regel alltid et godt bilde. 
Historien i og omkring bildet er alltid 
veldig viktig. Da kan fotograferingen 
settes inn i ulike sammenhenger som 
gir anledning til ettertanke og reflek-
sjon.

Menighetsbladet takker for praten og 
takker også for at vi så mange ganger 
har fått lov til å benytte bilder av Odd 
Jostein Fabrin. I det vi ønsker lykke til 
i det fortsatte engasjementet både for 
de svake i samfunnet og med fotohob-
byen håper vi at vi også ved senere 
anledninger kan få anledning til å vise 
noen av hans flotte bilder.

GF/JN

Prestestudent 

Agathe 
Bergem-Tinnan
Et nytt bekjent-
skap i kirkesta-
ben, denne gan-
gen for noen uker. 
Stiftspraksis er for 
nesten ferdige pre-
stestudenter, som 
har en måneds 
(uke 10-14) selv-
stendig tjeneste for en vanlig prest 
i en alminnelig menighet. I Åkra 
får vi derfor møte Agathe Bergem-
Tinnan, som presenterer seg slik:

- Jeg er oppvokst i Skien i Telemark 
og er 26 år. Mannen min heter 
Alf Jostein, kommer fra Meløy i 
Nordland, og utdanner seg til å 
bli byggingeniør. Vi har vært gift 
i fem år til sommeren. På fritiden 
driver jeg en del med trening, og 
er spesielt glad i løpeturer. Ellers 
er jeg mye sammen med venner 
og liker godt å reise og dra på 
turer. I kirken som jeg sokner til, 
som er Torshov kirke i Oslo, er 
jeg med som frivillig medarbeider i 
konfirmantarbeidet. Det syns jeg 
er interessant, givende og utfor-
drende. 
I forhold til kommende stiftsprak-
sis, må jeg si at jeg både gle-
der og gruer meg. Jeg gleder meg 
til å møte nye mennesker i ulike 
sammenhenger og livssituasjoner, 
men gruer meg også litt fordi jeg 
går noe ukjent i møte. Jeg har aldri 
vært på Karmøy før, så jeg ser fram 
til å oppleve stedet og miljøet. Jeg 
har hørt mye skryt om både plas-
sen og menigheten, og sånt blir 
man jo påvirket av. Jeg tror det 
blir fem svært innholdsrike og min-
nerike uker jeg går i møte.

Vi gleder oss!

Lars Harald Tjøstheim
sokneprest
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På leir
Mange smil, lått og løye – og litt 
alvor. Dette er ingrediensar når 120 
konfirmantar drar på leir! Det er 
allereie blitt tradisjon hos oss nå, 
å dra på leir til Stemnestaden. I 
januar og februar var det igjen klart 
for å skape nye minne og få kjekke 
opplevingar. På desse bileta får du 
ein liten stemningsrapport …
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GO LIVE 
– gjør budskapet levende
Seminardag i Vedavågen kirke lørdag 26. mars 
2011.
Det kristne budskapet er verdens viktigste. Det er 
budskapet om en levende Gud som vil gi liv i all 
evighet til alle sine barn. Dette budskapet har vi 
fått i oppdrag å formidle til alle mennesker, og da 
må vi bruke våre beste formidlingsevner.

I Vedavågen kirke arrangerer vi en seminardag, 
hvor drama og fortellerkunst som formidlingsme-
tode er tema. Vi er så heldige å ha fått Sonja Lie 
som seminarholder. Sonja har utdannelse innen 
drama og fortellekunst, og har lang erfaring med 
bruk av disse formidlingsmetodene i Bærland 
menighet på Ålgård.
Seminardagen vil bestå av presentasjon fra Sonja, 
samt arbeid i grupper. Det blir servert forfrisknin-
ger og lunch.

Seminaret vil ikke være ensidig fokusert på bruk 
av drama og fortellerkunst i menighetssammen-
heng. Det vil passe for alle som arbeider med, eller 
er engasjert som frivillig medarbeider i barne- og 
ungdomsarbeid i menigheter, og det vil passe godt 
for lærere, førskolelærere og andre som er opptatt 
av kreativ formidling.

KjekkS – Kjekk søndag 
i Vedavågen kirke
I Vedavågen kirke har vi som målsetning at søndagene med guds-
tjeneste skal være en kjekk søndag for alle barn fra 1 år til og med 
7. klasse. Da samles nemlig barna til KjekkS. 
Gudstjenesten kl. 11.00 annenhver søndag er samlingssted for 
alle generasjoner i menigheten. Barna kommer sammen med 
sine foreldre, søsken, konfirmanter, andre voksne og besteforel-

dre til gudstjeneste. Første del av 
gudstjenesten er barna sammen 
med de andre inne i kirka. Der er 
vi sammen om dåp eller nattverd-
feiring, før vi hører barneforkynnelsen. Forkynnelsen for barn gjøres ofte med drama, 
fortelling eller andre visualiseringer, før vi synger barnas egen KjekkS samba! Barna 
går så ut til samling i smågrupper og forskjellige aktiviteter rundt omkring i kirka. 
Til kirkekaffen samles vi igjen til saft og kaffe, mens barna 
ivrig forteller og viser hva de har laget på KjekkS.
KjekkS ledes av noen voksne ledere og en flott gjeng 
ungdommer. 

Hjertelig velkommen i kirka, til en kjekk søndag!

Vedavågen menighet inviterer til drama- og fortellerseminar med 
workshop. Seminarholder: Sonja Lie. Tid: 26.mars 2011 kl. 11.00-
18.00. Sted: Vedavågen kirke. Pris: 300,- (inkl. lunch og forfriskninger). 
Påmelding innen 11.mars på www.vedavagenkirke.no under ”seminar”.

Seminarholder: 

Sonja Lie
Sonja er fra Stavanger, bor på Ålgård.

Utdannet lærer og har jobbet mye med 

kultur innen både skole og kirke. 

Har hatt regi ved flere kulturarr. 

bl.a. under Kulturhovedstaden Stavanger 

2008. Fikk Gjesdal sin kulturpris samme år. 

Har drama bachelor, musikk, kunstfag  

og dans som fag. Tok i 2010 videreutd. 

i fortellerkunst ved Høyskolen i Oslo.

Er engasjert i Bærland menighet på 

Ålgård, både innen barnearb, ungd.

arbeid og gudstjenestearbeid.

Brenner for å bruke ulike kunstneriske 

uttrykk i kirken. 

  Go
live!

Gjør budskapet levende.
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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.

PB 106

4296 ÅKREHAMN

Tlf 40625000 

post@stillasogbygg.no

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08

Mitt vitnesbyrd
Av Guds nåde er eg den eg er!

Gud vil møte menneska med sin 
trufaste og alltid tilgivande  kjær-
leik. Den som kan setje hjarta 
våre sin hage i blom og få den til 
å bera frukt som varer.

Vi skal få slå fylgje med den bort-
komne sonen, fram til vår far som 
lengtar etter å vise sin kjærleik 
til oss. Han som aldri har slutta 
å elska. 

Eg er avhengig av Guds nåde 
gjennom Jesus Kristus, Hans vis-
dom og Hans kraft.
Det er godt å få gå inn i Guds 
nærvær i det stille. Der kan vi få 
møte sanninga om oss sjølve, og 
framfor alt sanninga om Gud.

Vi kan la Gud fornye vår indre 
hage ved å vera i Guds solskin.
Setje oss ned i hans lys og la han 
få røre ved oss.
Vi får kome med våre svik, fall og 
nederlag til ein kjærleg far.
Herre, la ditt ansikt lyse over oss! 

I Markus 6.31 seier Jesus:
Kom med meg til ein  aude stad 
der vi kan vera åleine, og kvil 
dykk litt.

Eg ser for meg skaparen sjølv der 
han står klar til å puste nytt liv i 
oss, klar til å røra ved hjarta våre, 
så kulden vik, hardleiken mjuk-
nar og hjarta igjen finn sin rytme.

Må vi la Gud få opne 
porten slik at  den 
vinterdaude hagen 
tar til å grønast av 
herleg duft, fargar 
og formar i eit uen-
deleg mangfald.
Nåden er ei forvand-
lande kraft.

Må Guds fred som overgår all 
forstand, bevare våre hjerter og 
tankar i Kristus Jesus.

Ei salme eg er blitt glad i er: 
Deg å få skode
Er sæla å nå
Gud, ver det syn som 
mitt hjarta vil sjå,
Ver du for tanken
Min dyraste skatt
Ljoset som strålar
Ved dag og ved natt

Ver du min visdom
Mi sanning og trøyst
Tal du det levande ord
Med du røyst!
Far, lat meg vere
Barn her hjå deg.
Kom til meg Herre,
Ja, bu du i meg.

Aina Fagerland Tveit
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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

Er dette en oppgave for deg?  

Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vaktrom Haugalandet trenger flere

frivillige telefonvakter! 

Nytt kurs
starter onsdag 9. februar 2011 kl 18 -21.

      Kontakt Kirkens SOS i Rogaland

        tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995

                        e-post: rogaland@kirkens-sos.no

              www.kirkens-sos.no

Konfirmanter i Åkra sokn 2011
Arne Aarhus
Joakim Kjøllmoen Aarø
Rolf Henrik Alsvik
Evy Katrine Amland
Maria Andersen
Marthe Margrete Andersen
Thomas Andreassen
Espen Andreassen
Roger Andre Meiling Andresen
Cecilie Bjerk
Magnus Bårdsen
Andrea Dahl
Alida Dahl
Elias Muff Eriksson
Pål Christian Erland
Joakim Kristiansen Ferkingstad
Leif Erling Fagerland
Ole Johannes Ferkingstad
Serine Helen Ferkingstad
Morten Sundet Ferkingstad
Anton Flotve
Martha Foldøy
Jan Kristian Vold Fosen
Ingeborg Gangsøy Pedersen
Ane Camilla Hovden Georgsen
Kevin Murugesh Gravdal 
Amalie Helen Grindhaug
Stefan Guitar Grindhaug
Thommy Gunvaldsen
Torbjørn Davidsen Gustavsen
Niklas Valdemar Gustavsen
Kristine Gustavsen
Vegard Gustavsen
Martin Rasmussen Haarr
Ommund Andreas Hallaråker
Bjarte Halvorsen
Eirin Emanuelsen Hansen
Elin Pedersen Hansen
Maria Håkonsen Haringstad
Victoria Alice Knutsen Hatløy
Marthe-Synnøve Hauge
Frederic Haugland
Simon Helgesen
Ole Herman Hemnes
Johannes Hovden Hemnes
Siri Hillesland
Fredrick Hjelmevoll
Madeleine Hjelmevoll
Jan Martin Huus
Michelle Håkonsen
Tor Magnus Håstø
Silvia Mannes Iversen
Victoria Fjeldkårstad 
Johannessen
Karen Mannes Johannessen
Anna Johansen
Hein Erik Johnsen
Ole Martin Li Jonassen
Kari Karlsen
Ole Marius Klinkenberg
Trine Amalie Knutsen
Ole Martin Kristensen
Turid Helen Kristoffersen
Hilde Kristoffersen
Sverre Lone Kristoffersen
Andrea Kvale

Alexander Kønig
Birgitte Lande
Daniel Lande Larsen
Mai-Linn Nordhagen Larsen
Ole Gabriel Liknes
Johannes Lindstad
Lise Marie Lindvik Nilsen
Ole Kristian Lund
Laurits Lund
Geirmund Magnussen
Arne Klæhaug Mannes
Victoria Mannes Steinsøy
Christian Mathisen
Jakob Andre Medhaug
Kristoffer Melkevik
Andreas Mjølsnes
Ellen Moastuen
Emma Michaela Moore
Liv Jorunn Jonassen Mosbron
Johannes Munkejord
Erling Flotve Myklebust
Fredrik Mæland
Kari Nes
Norvald Nilsen
Lene Pedersen
Inger Helene Bøhn Pedersen
Caroline Pettersen
Johan Pettersen
Vermund Michael Rasmussen
Sander Even Risdal
Tomine Sele
Thomas Sevik
Kristoffer Sevland
Charlotte Simonsen
Simon Sjursen

Maren Monsen Sjøen
Henrik Mesøy Sjøen
Dan Inge Stange
Tor Inge Stenersen
Miriam Johannessen Stueland
Andreas Stueland
Stian Suggelia
Daniel Grifon Svendsen
Ola Svendsen
Miriam Reinlund Sæther
Emilie Sørensen
Line Sørensen
Marius Sørensen
Laura Helene Thomsen
Tonje Thorsvik
Signe Tjøstheim
Kolbjørn Tjøstheim
Elisebeth Tjøsvold
Solveig Elisabeth Gjersvik 
Tjøsvoll
Andrea Tjøsvoll
Terje Vea Torkellsen
Anne Torland
Karl Einar Tønnesen
Liliana Valencia
Anders Vatland
Karen Synnøve Vea
Inger Vea
Didrik Utbø Vea
Martha Vea
Odd Even Vedøy
Silje Therese Vågenes
Kristin Mannes Weltzen
Anja Ytreland
Madeleine Reilstad Østbø
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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

ÅkRa kiRke:

 20.  mars kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp

 27. mars kl. 11. 00 Høymesse med nattverd

 3.  april kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp

 6.  april kl. 17. 00 Samtalegudstjeneste

 7. april kl. 17. 00 Samtalegudstjeneste 

 10.  april kl. 11. 00 Høymesse med nattverd

 10.  april kl. 18. 00 G18 med nattverd

 17.  april kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp

 21.  april kl. 20. 00 Høymesse med nattverd

 24.  april kl. 11. 00 Høymesse med nattverd

 30.  april kl. 10. 30 Konfirmasjonsgudstjeneste

 30.  april kl. 12. 30 Konfirmasjonsgudstjeneste

 1.  mai kl. 10. 30 Konfirmasjonsgudstjeneste

 1.  mai kl. 12. 30 Konfirmasjonsgudstjeneste

 15.  mai kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp

 15.  mai kl. 18. 00 G18 med nattverd

 17.  mai kl. 11. 00 Familiegudstjeneste

 22.  mai kl. 11. 00 Høymesse med nattverd

 29.  mai kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp

 2.  juni kl. 11. 00 Friluftsgudstjeneste

 5.  juni kl. 11. 00 Høymesse med nattverd

 19.  juni kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp

 19.  juni kl. 18. 00 G18 med nattverd

 26.  juni kl. 11. 00 Høymesse med nattverd

vedavÅgen kiRke:

 27. mars kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp

 5.  april kl. 17. 00 Samtalegudstjeneste 

 10.  april kl. 11. 00 Høymesse med nattverd

 22.  april kl. 11. 00 Langfredagsmesse

 25.  april kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp og nattverd

 8.  mai kl. 10. 30 Konfirmasjonsgudstjeneste

 8.  mai kl. 12. 30 Konfirmasjonsgudstjeneste

 17.  mai kl. 11. 00 Familiegudstjeneste

 29.  mai kl. 11. 00 Gudstjeneste med dåp

 12.  juni kl. 11. 00 Høymesse med nattverd

 26.  juni kl. 11. 00  Gudstjeneste med dåp 

www.hillesland.no
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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

Åkrehamn
tlf. 52 84 50 00 – fax 52 84 50 20



Menighetsblad for Åkra nr.  1  –  2011

DøDe

ÅkRa kiRke:
12. desember Morgan Mikkelsen Eide
 Ella Knutsen
 Ella Mannes Ferkingstad
 Evlyn Espedal
 Dany Bjørnson
 Nils Tangen
 Alina Knutsen
 Lucas Efteland Tveit
 Jonathan Mannes
2. januar Viljar Monsvik
 Sindre Samuelsen 

Stonghaugen
 Ingvald Sjo Fagerland
9. januar Stefan Guitar Grindhaug
 Emika May Grindhaug
16. januar Marlene Tjøsvoll
 Karsten Heimtun
 Lucas Revheim Eikenes
 Emma Lilly Cheadle
30. januar Hanna Andersen
 Maria Andersen
 Mimmi Charlotte Kvalavåg
 Lilly Elise Gjertsen
 Andrea Mannes Moen
 Aleksandra Andreassen
 Kamilla Andreassen

  

ÅkRa kiRke:
20. november Per Mangor Ferkingstad
28. november Sivert Jensen
  2. desember Erling Martin Simonsen
11. desember Asbjørn Mikkelsen
15. desember Sigurd Skoglund
15. desember Margit Børresen
19. desember Olav Leonard Eriksson
20. desember Kristen Mikkelsen
25. desember Else Torunn Mannes 
26. desember Odd Emil Thorsen
29. desember Heidi Fjell
14. januar Kåre Gundersen
21. januar Dagny Katrine Svendsen
21. januar Kåre Reidar Sjøen
23. januar Turid Grete Vik
  5. februar Arne Johan Gabrielsen

vedavÅgen kiRke: 
21. november Johan Gunvaldsen
  5. januar John S. Kristiansen
13. januar Rudolf Rasmussen

15

DøypTe

Telefon 52 84 45 20

Tlf. 52 81 73 01, Åkrehamn. 2. etg amfi.

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

kopervik 52 85 21 20
Åkrehamn 52 82 37 50
Vedavågen 52 82 47 50

pensjonisttReff 
pÅ stemnestaden

torsdag 14. april fra kl. 13.00 – 16.00

andakt/sang: gerhard sjursen og "senores".
kåseri om lars hettervig. "lysets maler fra borgøy"

v/kultursjef i tysvær ingvar frøyland.

påmelding på tlf. 52 70 19 60 innen 08.04. 2011

konsert i Åkra kirke 
langfredag 22. april kl. 19.00

jan aRnstein liknes diktlesning
paul leithaug orgel

alle hjertelig velkommen. fri entre.



Midt i nattens mørke blinker
som et fyrlys Jesu navn, 
og hver hjelpløs seiler vinker
inn til frelsens trygge havn.
Og når solen mer ei skinner,
Jesu navn, det lyser enn.
Da den frelste skare synger
høyt dets pris i himmelen!
 
Navnet Jesus må jeg elske,
det har satt min sjel i brann.
Ved det navnet fant jeg frelse,
intet annet frelse kan.
 
NoS 86
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