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Andakt

fotoboks og 
salig visshet
En del ting i samfunnet har en aldri 
lov til, samme hvor gammel en blir. 
Når det utenfor huset ditt står oppgitt 
en maks hastighet ”50” på det runde 
trafikkskiltet med rød kant rundt, så 
har ikke jeg lov til å kjøre i 65 km/t. 
Det kan nå godt hende at det vil fin-
nes situasjoner da det kanskje passer 
meg å gjøre nettopp det, men jeg har 
ikke lov til det.

Det kan være lett å resonnere omkring 
kristendommen omtrent som vi tenker 
om norske lover: Hvis vi kjører for 
fort i 50-sona, så er vel ikke det så 
farlig bare det ikke står en fotoboks 
eller lasermåler der. Hvis du ikke må 
oppleve skammen ved det å være så 
dum at du blir tatt, så er det mye som 
er greit. Det er lett å ha en øyentje-
nerholdning, m.a.o. at bare det som 
oppdages, er synd. Alt annet er ok. Ut 
fra denne tankegangen blir du f.eks. 
trafikksynder først den dagen du fak-
kes. - ”Busted”.

Som mennesker prøver vi lett å finne 
smutthull, enten det er i skattelov-
givningen eller på andre områder, 
som kan berike oss sjøl eller gjøre 
det mulig å smyge oss unna det loven 
ønsker å si, det som er ”lovens inten-
sjon,” som det heter. 

Hva er nerven i Guds lov, de ti bud? Jo, 
samstemt lyder det gamle og det nye 
testamentet: ”Du skal elske Herren 
din Gud av hele ditt hjerte og av hele 

din sjel og av all din forstand. Dette 
er det største og første bud. Men det 
andre er like stort: Du skal elske din 
neste som deg selv. På disse to bude-
ne hviler hele loven og profetene” 
(Matt 22,37-40. Jfr. 3 Mos 19,18 og 5 
Mos 6,5).

Altså: Hvis du klarer å elske Gud med 
alle de kreftene og alt annet du er 
og har og tilsvarende makter å elske 
din neste som deg sjøl, så er du rein 
innfor Gud. Da trenger du ikke å lese 
videre. Da er du allerede fullkommen. 
Men husk også på at da trenger du 
ikke Jesus og det at han døde på kor-
set for deg. Da har hans død og opp-
standelse absolutt ingen betydning. 
Du har da ikke behov for soning for 
noe som helst, for det finnes ganske 
enkelt ikke noe å sone for i livet ditt.  

Tenker vi etter, så er det ingen av oss 
som slik er fullkomne. Det er ingen 
som med egne krefter, forstand og 
vilje, klarer å være hellige tvers igjen-
nom, uten en skramme, uten å ville 
noe mot Gud, altså uten synd, uten 
en gang å ha lyst til f.eks. å pynte på 
sannheten, baktale, snyte på skatten, 
trimme mopeden, stikke ifra stedet 
når du har skrapet opp en annens bil 
osv. Vi kommer ikke i nærheten av 
Guds hellighet engang med måten vi 
lever på, selv om vi prøver så godt vi 
kan.

I og med at ingen av oss er perfekte, 
tenker noen at da kan det heller ikke 
være så nøye. Da ligger nemlig ”lista” 
som vi skal over så høyt at en er dømt 
til å rive uansett. En tenker videre at 
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Gud må da tilpasse og senke kravene 
sine slik at det går bra med alle men-
nesker til slutt, uansett oppførsel, tanke 
og tro; Uansett om vi har tillit til Jesus 
eller ei, deltar i gudstjenesten, går til 
nattverd, ber, leser i Bibelen osv. Gud 
må da være så kjekk og grei at det blir 
en ”happy ending” for samtlige. 

Ikke vær brennsikker på akkurat det. Lag 
deg heller ikke ei hengekøye av likegyl-
dighet ved å påstå bastant at dette er 
det ikke så viktig å finne ut av. For her 
står alt på spill.

Da din himmelske Far sendte sønnen 
sin, Jesus, så var det for å sone for t.o.m. 
din lyst til å gjøre imot det Gud vil. Gud 
døde i påsken en soningsdød og betalte 
en straff og ei bot som var skrevet ut på 
ditt og mitt navn, med korrekt adresse 
og alt.

Det skjedde i England den gang det var 
forbudt å samles andre steder enn i den 
offisielle kirke. Ei ung kvinne var på veg 
til husmøte. Hun ble stanset av soldater 
som var på jakt etter ”lesere”. De kristne 
ble nemlig kalt for ”lesere”. Soldatene 
så på henne og spurte hvor hun skulle 
hen. Det ble et dilemma for henne: Hvis 
hun sa sannheten, ville mange lide, 
men hun kunne ikke ljuge. Kjærligheten 
gjør oppfinnsom. Hun sa: ”Min eldste 

bror er død. Arvingene skal samles og 
testamentet skal åpnes.” Ja vel. Hun fikk 
passere.

På veg hjem var hun uheldig og ble stop-
pet på nytt, og soldatene kjente henne 
igjen. ”Hvordan gikk det?” Hun svarte 
glad: ”Jeg arvet alt sammen!”

Som vi alle vet, trår et testamente i kraft 
først når noen dør. Alt vårt håp og vår 
framtid er nettopp knyttet til vår bror, 
Jesus, som døde og stod opp og ved 
det utløste at testamentet trådte i kraft. 
Dermed ble arven vår. Den som har tillit 
til Jesus, har nemlig arvet alt sammen. 
Rikere blir du aldri enn å være viss på 
akkurat det: 

”Salige visshet! All ting er vel! Jesus har 
kjøpt meg, legem og sjel!”

Personer som sjøl stiller seg på avstand, 
vil sikkert også i framtida kalle kristne 
for hyklere. Men når Jesus har betalt, 
så er det ikke bare så vidt at Gud ser 
på deg som sin hellige sønn eller dat-
ter, hvis du prøver å skjule det verste, 
liksom. Alt i forhold til Gud er i orden når 
Gud betrakter deg gjennom det Jesus 
gjorde på korset. Når du ser på deg sjøl 
og skal være ærlig, synes du gjerne ikke 
at ting ser bra ut i det hele tatt. Men 
saken er at du i lys av Jesu kors ikke 

mangler noen ting, ikke noe som helst 
på å være fullkommen og hellig for Gud.

Når du så er viss på det, hva gjør du 
da? Jo, da vil du nettopp holde deg så 
nær den hellige Jesus, så nær Gud, som 
mulig. Da tenker du ikke lenger at bibel-
lesning er noe du må, at det å delta på 
gudstjeneste ikke har noen betydning 
og at bønn er trøtte greier, eller at det å 
på alle måter gjøre godt mot mennesker 
bare blir en plikt. For da ser du at det 
finnes bare ett eneste rettferdig lam, ett 
eneste rettferdig offer og kun ett gyldig 
betalingsmiddel for din og min skyld, og 
navnet er Jesus. Det offeret er mer enn 
nok for deg og livet ditt. 

Guds lov, muligens også fotoboksen og 
eventuelt regninga i postkassa i etter-
kant, forteller deg nok en del om alt det 
du ikke makter innfor den høyeste Gud, 
om du aldri så mye legger godviljen til. 
Vissheten om Jesu offer, derimot, fortel-
ler deg hvordan du – fullt klar over egen 
ufullkommenhet – faktisk kan arve Guds 
rike, nemlig gjennom Jesu blod: 

”Hjertet er renset, skylden betalt. Selv 
er jeg intet, Jesus mitt alt.”

Thor André Lindstad

Flotte vårtegn fra barnehagen
Nå er våren kommet for fullt, og det nyter 
vi i barnehagen. I fjor var vi med i et kost-
holdsprosjekt i regi av Karmøy kommune, 
og det heter ”Fra åker, hav og hage til 
småbarnas mage,” Da fikk vi laget oss en 
åker der vi dyrker forskjellige grønnsaker. 
Prosjektet er slutt, men vi synes det var 
både kjekt og lærerikt, så vi fortsetter med 
dyrkingen av grønnsaker. Nå har vi satt 
poteter, vi har sådd gulrøtter, tomater, 
kålrot, reddik og sukkererter. Barna synes 
det er kjekt å være med også, og så er det 
spennende å se når det begynner å spire. 
Så nå gleder vi oss til høsten når vi skal høste inn grønnsakene og se om de blir store 
og flotte.

Den 15. mai tyvstartet vi med 17. mai-feiringen. Da gikk vi i tog sammen med de andre 
barnehagene på Åkra, Ådland skolekorps og drilljentene. Det ble et langt tog med god 
stemning. Etter toget var vi i barnehagen og spiste pølser og is, og så hadde vi 17. mai 
leker med potetløp, sykkelløp og ertepose-kasting. Korpset og drilljentene var med i 
barnehagen og koste seg sammen med oss. Vi hadde en flott dag!

Frøydis S. Hemnes

Så slapper me av med is! Glade og fornøyde barn i 17.mai-tog

Så sår me frøet - utover!
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	Konfirmasjons-

gudstjenestene  
✓	Lederkurs for ungdom.
✓	Takke for to nye unge diri-

genter til Sola Fide, Serine 
Thomsen og Anne Martha 
Tangen.

✓	Takke for at arbeidet med 
kirken i Vedavågen går etter 
planen.

 

Vi ber for
✓	Be for dirigentene til Sola 

Fide.
✓	Forberedelsene til gospel-

festivalene de to siste hel-
gene i oktober.

✓	Be om at Gud kaller 
mennesker til tjeneste i 
hans rike.

sR-nytt: 
- tilskudd fra skudenes & 
aakra sparebank på kr 6000 
til Åkra menighet og kr 6000 
til vedavågen menighet.
- varmepumper er installert i 
menighetssalen.
- to nye lærlinger i barne -og 
ungdomsfaget fra høsten.

gaver på kr 2 800 og 
kr 4 000 ble gitt anonymt 
til menigheten. slike gaver 
er kjærkomne bidrag til 
menighetsarbeidet. 
vi takker for støtten!

Mitt vitnesbyrd
”No livnar det i lundar no lauvast det i li, 
den heile skapning stundar no fram til sumars tid.”

Eg har alltid vore glad i våren. Kvar årstid har sin sjarm. 
Hausten kjem med uvær og flotte naturopplevingar, 
men og klåre og fine dagar. Vinteren kan, om me er 
heldige, bli kvit og fin. Sommaren er god for kropp og 
sjel – tempoet går noko ned. Men våren synest eg på 
mange måtar er finast. Eg kan sei det både fordi den 
er varierande i klima og av di det skjer mykje fine ting i 
denne årstida (nasjonaldag, påske og anna), men aller 
mest er det noko med symbolikken i alt som hender 
rundt oss i denne årstida som gjer noko med oss.
Eg er med i søndagsskulen på Ådland bedehus. Der har eg, og dei fleste 
andre søndagsskulelærarane, vore med i mange år. Framleis er det like spa-
nande å sjå den iveren og innlevinga som borna har i møte med Guds ord. 
Det er liksom den same iveren ein ser i naturen ein fin vårdag. Det spirar og 
gror, det kvitrar og byggest reir. Det er heile skaparverket i ein stille eksplo-
sjon. Det vert så tydeleg at Gud skapar alle ting nytt. Gud har makt til å sigra 
over døden. Gud gir liv.
Å veta at det ventar oss ein ny vår ein gong gjer at ein oppi større eller min-
dre utfordringar i kvardagen kan sjå framover med tryggleik og ro. For meg 
har dette fleire gonger vore ei drivkraft til å kome seg gjennom fasar der ein 
føler motgangen er større enn dei kreftene ein har i seg. Sjølv om ein om 
våren framleis kan sjå spor etter vinterens og hausten sine herjingar, veit ein 
at om nokre månadar så er sommaren der. For meg vert sommaren den him-
mel som Gud har lova i sitt ord at eg og dei rundt meg skal få oppleva ein 
gong.

Ein kan seia mykje om eksempelvis løvetann, men kanskje me som kristne 
og kan læra noko av denne vesle blomen som vaknar til liv kvar vår. Gjennom 
grus og stein, ja så vel gjennom asfalt sprengjer den seg fram. Den gir liksom 
aldri opp (det er eg i alle fall viss på når eg ser i hagen…). Som kristen kan 
eg læra mykje av løvetanna og av dei kreftene som våren har med seg. 15 
born på ein sundagsskule er faktisk meir enn ingen born. Eg har sjølv måtta 
tatt i meg kjensla av at ”så synd at det ikkje kom fleire.” Jo, det er kjekt at så 
mange som mogleg kjem, men me må ikkje gløyme den eine. Ein hard asfalt 
er ein tøff utfordring for ein liten blome, men den sprenger seg igjennom.
 
Lat oss nyta våren. Lat oss ta vare på kvarandre – familie, vener, naboar. 
Våren handlar om krefter, om fornying og om håp. For meg er det meir enn 
fine ord – det er ein inspirasjon som gir meg nye krefter.

”Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song. 
Du spår at Gud oss lagar ein betre vår eingong.”

Dag Inge Aarhus
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I desember er kyrkja på Vea endeleg klar for vigsling, etter 
mange år med hardt arbeid. I menighetsbladet i september 
1998 skreiv Sigurd Helgeland litt om korleis kyrkjeplanane 
låg an på det tidspunktet. At engasjementet har vore stort i 
alle desse åra, ser me eit godt døme på i skildringa nedanfor. 

Vidare tar me med eit klipp frå juninummeret i 1994. 5. mai det 
året blei Henning Liknes tilsett som ny menighetssekretær. Og 
tida går fort … Han kan nemleg feire 15-årsjubileum i år! Me vil 
gratuelere Henning og takke han for godt samarbeid.

arkivetFrå
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Gudsteneste ved Åkra Fjellagshytte 

Kristi himmelfartsdag
 
Været var ikkje av det finaste, men det regna ikkje, då me la i veg til gudsteneste ved 
fjellagshytta.
Me var litt spente då me traska i veg oppover; "Ville det koma nokon for å feira gudsteneste 
"høgt" til fjells?" Oppe ved hytta var det ikkje komen så mange då me kom, men di nærare 
klokka blei 11, jo fleire blei me samla.
Den "sprekaste" sykla heilt opp, og fleire sykla til speidarplassen og gjekk derfrå. Me var 
omlag 90 stk samla då gudstenesta starta. Lars Harald var prest og det var song av Bente 
og Mathias Lie. 
Det var ei fin oppleving å feire gudsteneste i Guds frie natur med masse vind i håret (...for 
dei av oss som har hår...). 
Litt kaldt var det, men etter gudstenesta var det mogleg å varme seg i hytta, samt kjøpe 
kaffi og lappar.

På veg nedover trefte dei fyrste regndråpane oss. 
 
 
Anne Gunn og Per Lund

Mye folk var møtt fram til gudstjeneste i marka Sang av Bente og Mathias Lie

Sokneprest Lars 
Harald Tjøstheim
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17. mai, syster mi og eg
Ikkje for å skrøyta, men eg må 

innrømma atte eg e velsigna 
med noge som syster mi ikkje 
e velsigna med: Ei effektive 
syster! Ei som får ting gjort NÅ 
og ikkje går å offa seg i flære 
veker før ting skjer.

Eg e bedageligt anlagt. Syns 
det e herligt når folk arrangere 

ting eg kan senda ongane mine på. 
Ironisk nok så e eg i Indonesia. Her i 

b y e n Medan på Sumatra e me for tiden 2 norske 
familiar og ein ettåring, og 17. mai kommiteen – det e meg!
Så hipp hurra for gjer-det-sjøl-17. mai! Me ska gjera ALT for 
atte denne feiringen ikkje ska bli lika tannlause som 6-årin-
gen vår, Andreas.

Tirsdag 12. mai: 
Nå kjeme eg rett frå tøymarkedet. Har kjypt tøy i dei nor-
ske fargane. Det ska te skreddaren seinare i dag og bli 
forvandla te et nydeligt, norsk flag i ca-standard-størrelse 
1x1,35 meter. Må minna Magne på atte han har lovt å laga 
flagstong. Flagheisingen e  kl 08.00.
Heldigvis trenge me ikkje stressa med å få ongane klar te 
barnatoget; det går nemligt når ME e klar.

Det e dårligt med Kanuttapylser her i byen, så me fant ut 
atte me slår på stortromme og laga kalkun iplassen. Ikkje 
typisk 17. mai mat akkorat, men der e jo allikavel volds-
omt lite her som e typisk 17. mai. Festmat e det i alle fall. 
Ittefulgt av is, kaffi og kaker. Jo, dette blir bra!

Me må innrømma atte det som e vanskeligast å oppdriva 
her… bortsett frå 7 grader og stive kuling... hehe… e et 
dugandes korps. Det me har, e ei tromma. Så den mest 
musikalske av oss,  får prøva å holda takten rondt kvarta-
let. Me andre får synga så høgfint me kan. Men fysst må 
me jo øva då. For me EI tromma og 10 andre i toget e det 
ikkje snakk om å gjømma seg i mengden. Her må adle ta 
ansvar. Eg e litt kry av atte 3 åringen vår, Olav, allerede kan 
kongesangen. Indonesia-feltet sitt 17. mai-sanghefte e sel-
vfølgeligt  gått i trykken for lenge siå. Opplag: 3.

For ikkje å besvima i varmen, har me lagt inn nogen lett-
vinte postar på programmet: Ein episode med Norge Rundt 
på DVD, og et slideshow med norsk natur og musikk e 
som kaldt vatn for tørste ganar. Og dei goe, gamle 17. mai 
lekene fungera lika godt i dag som når eg va liten. 

Lura på koss møkje statsstøtta me konne fått for all denne 
frivillige organiseringen. Sikkert ein fine sum!

Så kafor gidde egentligt bedagelige meg å organisera så 
møkje te denne dagen? Det e ikkje for å ta innersvingen på 
den effektiva syster mi, for sant å sei så trur eg ikkje det e 
muligt… for meg. Men me som bur så långt vekke, kjenne 
jedna ekstra godt på denne spesielle dagen, kor me hørre 
te. Eg klare ikkje å synga ”Elsker, elsker det og tenker, på 
vår far og mor” uten at tårene renne. Der e mången goe 
gronnar te å bu Indonesia og me e gla i dette landet óg, 
men hjerta mitt e i Norge. Så ska me takka Gud for Norge 
og friheten vår og ta vare på dei goe tradisjonane som me 
har fått med oss frå Fedrelandet. 

Fil 4,8: ”For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære 
verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd 
å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros 
verd – gi akt på det!”

Varme hilsenar frå
Kari-Anne, Magne, Andreas og Olav Vatland
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Konfirmasjon i Åkra kirke
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Fasteaksjonen 2009: 
Evangeliet i praksis!
Klimaendringane råkar menneske over heile verda, og som vanleg er det dei aller 
fattigaste som møter dei mest ekstreme utfordringane. Tørke og flaum gjer livet van-
skeleg for millionar av menneske. Siste tysdagen i mars la konfirmantane våre i veg 
med bøssa i neven for å samle inn pengar til årets fasteaksjon, Klimaaksjonen SOS 
frå sør, med det resultat at litt fleire i fattige land får noko å leve av. 

Her er innsamlingsresultatet i Åkra sokn: Vea: kr 16 256; Åkra: kr 40 064; takkeoffer 
på samtalegudstenester: kr 11 986; totalt: kr 68 306,-.

MF

Vi kommer til Åkra kirke en søndag i mai-09. Her er pynta til høytid – denne dagen er det konfirmasjon! Framme 
ved orgelet sitter kantor Paul Leithaug på orgelkrakken og foran ham sitter det to unge mennesker med hvert 
sitt blåseinstrument. Odd-Roar Hult, den ene av dem, holder sitt flygelhorn og vi har lyst å stille ham noen 
spørsmål.

Kan vi spørre om din alder?
Ja,  jeg fylte 50 år i fjor høst. 

Du er ofte og spiller på høgtidsgudstjenes-
te som jul og påske, konfirmasjon osv. Det 
er mange her i kirka som kommenterer den 
flotte musikken du gir oss, og flere forteller 
om en god opplevelse når du spiller.

Ja, jeg føler meg velkommen her. Når jeg 
kommer til kirka for å spille, går jeg bare 
inn ”bakveien” og både prestene og Paul 
og Henning er så greie å forholde seg til. 
Det er noe med stemningen i kirka og kirke-
rommet som gjør at det er fint å spille her.

Hvilket instrument spiller du?
Hovedsakelig er det flygelhorn, men jeg 
bytter ofte mellom flygelhorn, trompet og 
kornett. Alt etter hvilken musikk jeg spiller.

Hva tid begynte du å spille?
I 1967 begynte jeg å spille kornett i sko-
lekorpset i Kopervik der jeg 

bodde. Edvin Melkevik dirigerte oss og vi 
var mange både gutter og jenter i korpset, 
kan jeg huske.
Dessuten kommer jeg nok fra en musikalsk 
familie, kanskje spesielt på morssida. Mor 
kom fra Nord-Norge (Nordkjosbotn) – og 
hun spilte både gitar og trekkspill. Far spil-
te tuba, to søstre klarinett og bror min og 
jeg på kornett. En kort periode gikk vi alle 
samtidig i Kopervik musikkorps. Jeg har fått 
fire barn selv, og de to eldste jentene har 
også spilt i korps i mange år.

Odd-Roar, som er utdannet bilmekaniker, 
jobber som avdelingsleder på Åkrehamn 
Trålbøteris anlegg på Husøy. Han forteller 
ivrig fra fortida hjemme i Kopervik, men 
også da han var i brigaden i Nord-Norge 
og spilte i garnisons- og brigademusikken! 
Etter hvert er spillingen (blåsingen) blitt 
hans store hobby – en hovedhobby som 
han selv sier.
I dag er han aktiv medlem i Kopervik musik-
korps og i tillegg dirigerer han Kopervik 
Oldtimers.

Husker du hva tid du spilte i Åkra kirke for 
første gang?
Nei, ikke helt. Du får spørre han Paul – 
han vet det sikkert. Jeg tror jeg dirigerte 
Sevland skolekorps på julegudstjeneste 
for ca 15år siden. Etter det har det bare 
blitt mer og mer at jeg spiller på gudst-
jenester, i konfirmasjoner, i begravelser 
og bryllup. Spilling i brylluper er det for-
resten blitt mindre av i den senere tid. 

Kanskje de unge i dag ikke lenger er klar 
over at det går an å gå opp kirkegulvet til 
trompetmusikk?

Hvem velger melodiene du spiller?
Det gjør vi sammen, organist Paul og jeg. 
Jeg kan komme med forslag, så diskuterer 
vi det og blir alltid enige. Her i Åkra kirke er 
det ganske fritt i forhold til musikkvalg, noe 
som gjør at man lett kan tilpasse musik-
ken til de forskjellige anledningene. Jeg 
har spilt i alle kirkene på Karmøy, bortsett 
fra Torvestad kirke. Dessuten i de fleste 
kirkene i Haugesund og Haugalandet også.

Er det en salme eller noe kirkemusikk du 
liker ekstra godt?
Den fineste salmen jeg vet er ”Blott en 
dag”, kommer det kontant fra Odd-Roar.
Så er det utrolig mange fine melodier å 
spille. Jeg kan nevne ”Domen” arrangert til 
orgel og flygelhorn som John Magne Førde 
i Brass Brothers har skrevet.

Undertegnede kan skrive under på at Odd-
Roar spiller dette arrangementet med inn-
levelse! Det er fantastisk å få lov å sitte 
i kirka og høre på når blant annet denne 
melodien blir spilt!
Jeg sier tusen hjertelig takk til Odd-Roar 
som gir av sin tid og sine musikalske 
evner til oss og ønsker å få se og høre deg 
mange, mange ganger fremover.
Takk også for praten!

ATB

Odd-Roar Hult - vår egen trompetsolist
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PÅ VEDAVÅGEN KIRKE

Konfirmant i 2010
Årets konfirmasjoner er over, og det er med stolthet vi 
kunne be for alle våre flotte konfirmanter under de fem 
konfirmasjonsgudstjenestene vi hadde siste helgen i 
april og første helgen i mai.
Forberedelsene til neste års kull er i gang. Mai og juni er 
tiden for informasjon til neste års kull, og for påmelding 
til konfirmasjon.
Konfirmantopplegget for årskullet 2009-2010 er vari-
ert. I tillegg til regelmessig konfirmantundervisning 
planlegger vi weekend, deltakelse i forskjellige ung-
domsaktiviteter, seminardager og hjemmegrupper. Vi 
ønsker å dele det viktigste vi har med konfirmantene 
– evangeliet, og det ønsker vi å gjøre både gjennom 
undervisning, aktiviteter, andakter, bønn og samtaler.

Før sommerferien vil vi besøke 8. Klassingene på sko-
len, med invitasjon til å melde seg på som konfirmant. 
Selve påmeldingen skjer på menighetens nettsider.
Her i Åkra menighet er vi heldige, vi har veldig god opp-
slutning om konfirmasjon, og vi er fire fra staben som 
har konfirmantundervisning, så vi har mulighet til å få 
til mange forskjellige aktiviteter og sammenkomster for 
konfirmantene.
Til alle som skal begynne i 9. Klasse til høsten: hjertelig 
velkommet til konfirmantforberedelse i Åkra menighet!

Til alle dere som ber: Vær med å be for neste års kon-
firmanter.

Tirsdag 21. april vaiet sperreflagget over taket på Vedavågen kirke. Nok en 
merkedag var nådd for kirken i Vedavågen. Denne dagen var det invitert til 
kranselag, og 55 gjester var møtt fram. Her var representanter fra alle de 
forskjellige firmaene som har arbeidet med kirken: Ordfører, rådmann, prost, 
ansatte i kirken på Åkra, leder i Karmøy kirkelig fellesråd, ansatte fra kirkever-
gekontoret, leder av soknerådet og leder av menighetsutvalget på Vea. Deler 
av plankomiteen på Vea hadde stelt til i den framtidige kirkestuen. Her var 
bordene pyntet til fest, og det ble servert lapskaus, kaker og kaffe.

Kirkevergen, Marta Lunde Medhaug, ledet samlingen. Leder i byggekomiteen, 
Odd Ingvald Olsen, frembrakte en takk til alle som hadde arbeidet med kirke-
prosjektet fra tegnebrettet og frem til nå. Han takket for godt samarbeid og 
ønsket arbeiderne lykke til videre i arbeidet. Vi gleder oss stort til å se dette 
bygget ferdigstilt i desember, avsluttet han.

Håkon Tjøstheim hilste og takket fra Karmøy kirkelig fellesråd. Han takket også 
kommuneledelsen i sin tale. Etter bordsetet ble det anledning til å gå rundt og 
se seg om, og det ble gitt orientering og svar på spørsmål fra gjestene. 

status pR. i dag:
Vi har nå tett bygg. Vinduene er kommet 
på plass og taket er tettet med papp. 
Nå foregår bordkledning av yttervegger 
på lavdelen, og isolasjon og plating av 
de høye betongveggene. Inne er gulvene 
støpte i alle rom så nær som i kirketorget 
og kirkeskipet. Her gjenstår det å legge 
varmerør og elektrikerrør samt isolasjon. 
Men i uke 20 regner de med at alle gulvene 
skal være ferdig støpte . Ellers går arbeidet 
sin gang med de forskjellige håndverkerne, 
og det ser ut for at tidsplanen skal holde.  

Odd I. Olsen

Sperreflagget er oppe

En fin markering med kaffe og kaker
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Vedavågen kirke 

Den blir 27 meter høy og over 1000 m2 stor. Den får kirke-
skip, menighetssal, kirkestue og kjøkken. Den får et fantas-
tisk flott tak, som minner om en båtkjøl. Den blir bygdas 
praktbygg. Den gir menigheten fantastiske muligheter for et 
variert menighetsarbeid de neste hundre år, og nå nærmer 
det seg at vi skal få ta den i bruk. 
Vigsling av Vedavågen kirke er årets høydepunkt!
Sett av datoen! Søndag 13. desember blir det høytidelig 
vigslingsgudstjeneste, mens det i den påfølgende uken blir 
et variert åpningsprogram. 

Veabuen har i veldig mange år stått på for å få sin egen 
kirke, nå blir drømmen realisert rett foran øynene på oss. 
Det er spennende å følge med på byggingen av kirken, og vi 
er mange som gleder oss til å få ta kirken i bruk. Menigheten 
er allerede godt i gang med regelmessige gudstjenester og 
”kveld på kjerka”, som foreløpig foregår på Idrettshuset. 
Neste års konfirmantkull får ta i bruk kirken til konfir-
mantundervisning i vårsemesteret, og de blir det første 
konfirmantkullet som blir konfirmert i den nye kirken. Vi 
gleder oss også til å døpe våre barn der, og til å feire ekte-
skapsinngåelse. Vi får en flott kirke hvor vi skal minnes våre 
kjære og følge dem til det siste hvilested, og vi får en kirke 
hvor vi skal be for familien vår, for misjonen  og for de som 
lider i verden. Kirken gir oss muligheter til et spennende 
menighetsarbeid. Menighetens cellegrupper kan samles til 

storsamlinger. Ungdommer kan samles i helgene og familier 
kan samles til aktiviteter og gudstjenester. Sangglade kan 
synge i kor og musikere kan utfolde seg i kirkerommet, som 
sannsynligvis blir et veldig godt ”lydrom”. Vi drømmer om 
en kirke som eies og brukes av alle, og hvor vi alle kan finne 
vår plass i et byggende fellesskap og i nærhet til Jesus.

Det drives fortsatt et stort arbeid for å ferdigfinansiere byg-
get, både gjennom innsamlinger, basarer, fast givertjeneste 
og dugnadsaktivitet. For å få kirken ferdig, mangler vi enda 
en del penger, og flere dugnadsprosjekter står for tur. Når vi 
ser hvordan veabuen har støtet opp om dette innsamlings-
arbeidet gjennom mange år, så er vi sikre på at vi også vil 
klare å samle inn de siste pengene. Der har allerede vært 
flere dugnadsdager, hvor der har vært bra oppmøte, og 
hvor mange penger er ”jobbet inn”. Videre dugnader vil bli 
annonsert med oppslag, så følg med og bli med på dugnad. 

Innsamlingen går sin gang, med gaver direkte til prosjektet 
på kontonr: 3361.13.05473. Det er også mulig å tegne seg 
som fast giver til kirken, da gir en både til bygget, til menig-
hetsarbeidet på Vea og til menighetens misjonsprosjekt i 
Brasil. Skjema for denne givertjenesten kan lastes ned fra 
menighetens hjemmesider på www.vedavagenkirke.no eller 
ved å henvende seg til Miriam Kristoffersen på tlf: 40 60 53 
29
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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

bli kjent med bibelens 
fortellinger på en spennende måte!
25.-26. sept 2009 holder Det Norske Bibelselskap kurs i Åkra kirke.
Kurset er en sekstimers læreopplevelse, 3 t fredag kveld og 3 t lørdag 
formiddag.

”Inspirerende kursholder! – Interessant, uansett hvor en står i forhold 
til kristen tro.”

For mer informasjon, ta en brosjyre i kirken. 
Enkel servering. 

Pris kr. 100,-

Meld deg på til Geir Fridtjof Foldøy, e-post gefrid-f@online.no eller 
mobil 905 08 717 innen 24. aug. 

Kirkevalget 2009

Til å lede Stavanger bispedømmeråd de neste 
to årene stiller 21 kandidater til valg som 
lekmedlemmer. I tillegg til 7 lekmedlemmer 
vil BDR bestå av geistlig (prest/prost) repre-
sentant, lek kirkelig ansatt representant og 
biskop. Se kirken.no/stavanger for mer infor-
masjon om disse kandidatene.

Det blir anledning til å avgi forhåndstemme til 
kirkevalget fra 10. august og dette gjøres på 
menighetskontoret i Åkra kirke i åpningstiden, 
tirsdag – fredag.

Det er også verd å merke seg at alle medlem-
mer i Den norske kirke som har stemmerett 
(over 15 år) i løpet av sensommeren vil motta 
valgkort i posten. Dette må en ta vare på og ha 
med seg når stemme skal gis til kirkevalget.

Vi oppfordrer alle medlemmer i Den norske 
kirke til å gi sin stemme til nytt menighetsråd 
og bispedømmeråd. Godt valg!

Per Magne Olsen

Søndag 13. og mandag 14. september er det klart for 
Kirkevalg for perioden 2009 – 2011. Da skal det velges hvem 
som skal lede an i vårt lokale sokn og i vårt bispedømme. 
Nytt menighetsråd (MR) eller sokneråd (SR) om du vil, tiltrer 
1. november -09 og nytt bispedømmeråd tiltrer 1. januar-10.
Nominasjonskomiteen for MR-valget har hatt en utfor-
drende jobb. Selv om en ikke nådde målsettingen om antall 
kandidater en ønsket, så er det et flott knippe med totalt 13 

damer og menn som har sagt seg villige til å lede an i Åkra 
sokns arbeid de neste to årene. Nominasjonskomiteen er 
glad og takknemlig for at disse har sagt ja til denne opp-
gaven. 
Åkra MR består av 8 faste medlemmer + sokneprest og dag-
lig leder som sekretær. I tillegg skal det være 5 varamedlem-
mer. Det betyr at alle 13 på listen vil bli valgt som enten fast 
eller vara til rådet.

Disse stiller til valg til nytt MR:

Oddvar Skorpe 63 år Avd.leder Vea krets

Martha Sevik 39 år Regnskapfører Ådland krets

Helge Bårdsen 52 år Vedl.holdstekniker Sevland krets

Nils Drivenes 50 år Ingeniør Åkra krets

Marte M. A. Bårdsen 29 år Sykepleier/husmor Vea krets

Brit J. Baldersheim 50 år Adjunkt Sevland krets

Lorentz Østensen 35 år Sjøkaptein Åkra krets

Kåre Hatløy jr. 41 år Avd.leder Vea krets

Hans Inge Fagerland 31 år Butikksjef Sevland krets

Rolf Kasper Iversen 55 år HMS Koord./sykepl. Åkra krets

Kari Solheim 60 år Bankfunksjonær Vea krets

Glenn Vikra 45 år Wirelineoperatør Åkra krets

Nils Gravdal 67 år Pensjonist Vea krets
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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

takk til biskop ernst baasland
Biskop Ernst Baasland avslutter i disse dager sin tjeneste som biskop i Stavanger 
bispedømme. Hans tjeneste er innrammet med undervisning og internasjonalt 
engasjement. Siste året før han ble biskop, var han gjesteforeleser på et teolo-
gisk seminar i Hong Kong der han var på utlån fra en professorstilling i Det nye 
testamente ved Menighets fakultetet. I vinter var han i Sør-Afrika der han under-
viste i teologi på universitetet i Stellenbosh, ikke langt fra Cape Town.

Biskop Ernst Baasland har en identitet både som professor 
og biskop. I sine 11 år som biskop har han vært en stor res-
surs for Stavanger bispe dømme med sin brede kunnskap 
innen mange fagfelt og ikke minst med sitt engasjement for 
kirken i Rogaland.  Fra starten av sin bispegjerning inn satte 
han seg inn i den lokale historie og skrev boka ”Korsfylket.” 
Han har hatt et stort engasjement for menighetene og 
folkekirken, han ville ha et bredest mulig samarbeid mel-
lom kirken og alle gode krefter i bygd og by.  På møter og 
sammenkomster har han vært opptatt av å hilse på alle de 
tilstede værende, og han har hatt en god evne til å kjenne 

igjen navn og ansikter. Dermed knyttet han et stort nettverk av folk som følte seg 
sett og inkludert.

I vårt prosti har han vært på visitas i alle menighetene og gitt mange råd og utfor-
dringer til den enkelte menighet. Han har hatt et sterkt engasjement for ny kirke 
i Vea, for en ekstra innsats i Kolnes-området, for Olavskirkens unike historie og 
posisjon, samt all den flotte menighetsaktivitet vi finner i den enkelte menighet 
i Karmøy prosti.

Vi har opplevd en biskop som har vært godt orientert om hva som skjedde rundt 
omkring, også i Nord-Rogaland og i Karmøy prosti. På sitt opphold i Sør-Afrika i 
vinter har han vært opptatt av arbeidsplassene på Hydro som forsvant med ned-
leggelsen av Søderberg- anlegget.  

Biskopen har hatt store forventninger til seg selv, han har ikke spart seg selv i 
tjenesten, og han har hatt de samme høye forventningene til sine medarbeidere 
for at kirken skulle gjøre sitt beste. Ikke minst har han gledet mange med sin rike 
bibelkunnskap som han har øst av i sin forkynnelse. 
Vi vil takke biskopen for den måten han har utført sin tjeneste på, for engasje-
ment, omgjengelighet og vennskap. Vi vil ønske ham Guds velsignelse over de 
oppgaver han nå velger å gå inn i.

Marta Lunde Medhaug Helge S. Gaard
Kirkeverge i Karmøy Prost i Karmøy

syng med oss i kiRkekoRet!

Kirkekoret øver hver onsdag kl.20 i Åkra kirke.
Vi er 11 kvinner og 8 menn i alle aldre. Kormedlemmene er fra Ådland, 
Åkra, Sevland og Vedavågen

Sosialt opplegg med turer, konserter og gudstjenester.  Dirigent er 
organist Paul Leithaug i Åkra kirke.
Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen til korøving  onsdag 
26.august kl.20.
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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

 14.  juni kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste. Slettens dag. 

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

 21.  juni kl. 11.00 Høymesse med dåp og nattverd.

 28.  juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

 5.  juli kl. 11.00 Høymesse med nattverd

 12.  juli kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

 19.  juli kl. 11.00 Høymesse med nattverd

 26.  juli kl. 11.00 Gudstjeneste i Kopervik kirke

 2.  august kl. 11.00 Gudstjeneste

 9.  august kl. 11.00 Gudstjeneste med Kopervik med nattverd

 16.  august kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

 30.  august kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd.

 30.  august kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd.

 

vedavÅgen menighet – pRogRam hØst - 09

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

23.  august kl. 16.00  Friluftsgudstjeneste

 6.  september kl. 11.00 Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

 20.  september  kl. 19.00 Kveld på kjerka

 11.  oktober kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd

 25.  oktober kl. 11.00 Gudstjeneste

 8.  november kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd

    med utdeling av bibler til 5. klassinger

 22.  november kl. 11.00 Gudstjeneste

 6.  desember kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd

 13.  desember kl. 11.00 Vigsling av Vedavågen kirke 

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

TRYGVE J.

Amfisenteret krehamn
52 81 58 60

fagmøbler Åkrehamn

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

Åpen kiRke i vedavÅgen
lørdag 29. august kl 13.00-16.00 blir det åpent hus i 

vedavågen kirke, med omvisning og servering.

enkelt program. velkommen til å se kirken ta form!
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VIGDE

 8. februar Karina Sjøen
 Maria Sjøen
 Sunniva Vågenes Pedersen
15. februar Isa Mari Hagfjäll-Lande 
 (Kopervik kirke)
22. februar Oda Marie Kristiansen Velde
 Leander Torgersen Svendsen
 Benjamin Pedersen   
 Gabrielsen
 1. mars Didrik Nes Salvesen
 8. mars Liam Westerheim Flotve
 Markus Thormodsæter
 Noah Tangjerd
 Andrea Ferkingstad 
 (Ferkingstad kirke)
15. mars Mathias Johannesen 
 (Falnes kirke)
22. mars Marissa Mydland
 Kristina Jakobsen
 5. april David Johan Thorsen 
 (Vedavågen idrettshus)
 Daniel Emil Mannes
 Julie Langåker
 Mathilde Naley Langåker
 Gudrun Naley Langåker
 Johanna Emelia 
 Gabrielsen-Tveit
 Linn Langeland Gustavsen
 Iris Mosbron
 Alvi Grundetjern Grøgaard 
 (Osmarka kapell)
  9. april Lovise Mari Johnsen 
 (Valberg kirke)
19. april Silje Mannes Stelander
 Johan Pirttinen Mathisen
 Noah Ferkingstad
 Emily Birkeland Nilsen
 Mia Gismervik Sivertsen 
 (Kopervik kirke)
26. april Mats Nørgaard Bakken
  3. mai Ingrid Stava
 Magnus Stava
 Melissa Lande
10. mai Elias Grindhaug
 Thomas Egeland Kloster

  

28. januar Guro Langåker og 
 Olav Andre Hansen
  4. april Bodil Baldersheim og 
 Hein Kåre Solberg
18. april Ruth Mirjam Pedersen og  
 Odd Arild Kalstø Sævik
  4. mai Mari Ann Weltzien og 
 Rune Hemnes
  9. mai Solveig Kristoffersen og
  Glenn Ove Abrahamsen   
 Hausken
  9. mai Anne Marit Gudmundsen og
 Trond Helgøy
  9. mai Mette Rasmussen og 
 Jostein Langåker

  9. februar Aslaug Valborg Nilsen
11. februar Kristine Didriksen
24. februar Einar B. Aanensen
26. februar Magne Torleif Gerhardsen
11. mars Fredrik Borgersen
12. mars Leif Magne Jakobsen
13. mars Terje Fagerland
15. mars Jenny Noreng
31. mars Anne Marie Hansen
  8. april Håkon Nornes
  9. april Laila Hansen
15. april Anna Lovise Mannes 
22.april Georg Emil Hillesland
  1. mai Signe Tønnesen 
  6. mai Arthur Gustavsen
  9. mai Lovise Johanne Ovesen
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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

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

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

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).



konfirmanter Åkra og Ådland

konfirmanter sevland og vea


