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Andakt

Et vindskeivt tre
Utenfor Vedavågen kirke, står det et tre som nordavinden har gjort vindskeivt. 
Et tre vokser vanligvis rett opp, og brer sine grener ut til alle sider. Dette treet 
står på skakke, og grenene strekker seg mot sør. Slik treet står, så ser det ut 
som om treet strekker grenene sine mot korset på toppen av kirkespiret på 
Vedavågen kirke. Dette treet er et godt symbol på hva som skjer med oss når 
Den hellige ånd får forme oss. Vi mennesker er dessverre slik at vi ikke naturlig 
strekker oss mot Gud, eller former livet vårt etter Guds vilje. Får vi utvikle oss 
uten Den Hellige Ånds påvirkning, så strekker vi oss rett opp, mot makt, rik-
dom og egoisme. Dersom Den Hellige Ånds vind får blåse på oss, vil vi derimot 
strekke oss mot Jesus. Mot den frelsen han gir oss, mot kjennskap til han, mot 
å leve det livet han viste oss hvordan vi skulle leve, og mot hans kjærlighet til 
oss. Vi blir vindskeive. 

Ånden gjør oss vindskeive når vi står i åndens vind. Åndens vind blåser i 
første rekke i Guds ord. Leser vi bibelen, så risikerer vi å bli formet av Ånden. 
Dåpen og nattverden er sammen med ordet de steder hvor vi vet åndens vind 
blåser kraftig. Ordet, dåpen og nattverden møter vi i menigheten, som samles 
i kirken. På samme måte som treet utenfor Vedavågen kirke strekker seg mot 
korset, fordi vinden har gjort det vindskeivt, så blir det å være en del av det 
kristne fellesskapet, som leser Guds ord, feirer dåp og nattverd, som å stille 
seg i vinden, og la vinden blåse oss vindskeive. 

”Gud, la Den hellige ånds vind blåse på oss, slik at vi kan strekke oss mot Jesus 
Kristus. Amen”

Ove Sjursen
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Jeg er nytt medlem i menighetsbladet og varamedlem 
til soknerådet, hva betyr det for meg?
Først av alt synes jeg at arbeidet er både spennende 
og interessant og det er fantastisk å se hvilket aktivi-
tetsnivå det er i menighetene våre. I begge mine verv 
får jeg gleden av å møte mennesker som brenner for 
arbeidet og får virkelig se hvilket arbeid alle frivillige 
og ansatte bidrar med for menigheten og folk i vårt 
nærområde.

Jeg tror ikke at min inntreden vil gjøre forskjellen, 
men vil si at det er interessant og kjekt å få være med 
å bidra etter beste evne. Jeg får ta del i menighetens 
indre liv, være med å planlegge samt komme med 
synspunkter som virkelig blitt lyttet til. Mange tror 
kanskje det er kjedelig å være medlem i soknerådet, 
men jeg kan skrive under på at det både er utviklende, 
spennende og interessant. Så om noen spør deg om å 
være med på dette en gang i fremtiden så takker dere 
eventuelt ja til et interessant virke som viser mangfol-
det og engasjementet i menighetene våre.

Jeg var også så heldig at jeg fikk være med i festuke-
komiteen for den flotte kirken vi har fått på Vea og du 
verden for et bygg vi har fått reist som et landemerke 
og fyrtårn i sentrum. Ved å ta i bruk bygget ser vi at 
flere går i kirken og det er et stort aktivitetsnivå som vi 
alle skal være glade for.
Jeg håper å kunne bidra med mine tanker og ord i 
mitt engasjement både i soknerådet og i menighets-
bladutvalget, og kan det være et positivt bidrag også 
for andre så er jeg på mange måter tilfreds med mitt 
arbeide.

Til slutt vil jeg bare skrive noen ord som dukker opp for 
meg når jeg trenger de og det er tatt fra Jesaja 40, vers 
29 – 31, og hvem vet – kanskje de også kan bli gode 
ord som gir kraft til deg som leser dette.
Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, 
gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge 
menn kan snuble og falle.
Men de som venter på Herren, får ny kraft; de løfter 
vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet, de 
går og blir ikke trette. 

Kåre Hatløy jr.

Nytt medlem i menighetsbladet

aktivitus har skifta namn til amigos
• velkommen til 5. – 7.-klassingar

• annankvar måndagskveld

• oppstart i september – følg med på annonsering

Kirkesølv til 
menigheten
 
Åkra kirke har fått en flott gave fra Den eldre kirkeforening.
Alterkalk og brødeske i sølv er gitt i gave til menigheten, og vil 
være til glede i generasjoner framover. På bildet viser Margit 
Salvanes fram sølvet. På vegne av hverandre vil vi si tusen takk 
til kirkeforeningen!
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	pinsen og for at Gud ved sin 

Hellige ånd er til stede når 
noen samles i Jesu navn,  
uansett tid og sted.

✓	at Den norske kirke 
vant saken mot staten i 
Høyesterett. Der ble det 
avgjort at statens tomte-
festeinstruks i forhold til 
Opplysningsvesens fond 
(OVF), kirkas eneste frie 
kapital, strir mot grunnloven. 
Hadde dette gått igjennom, 
ville kirka ha tapt ca. 1,4-6 
mrd. kroner.

Vi ber for
✓	opprettelsen av gudstjenes-

teutvalg og implementering 
lokalt av gudstjenesterefor-
men.

✓	overgrepsutsatte og andre 
som sliter med sår som ikke 
vil gro.

✓	misjonærene Sandra Bischler 
og mannen Erik med barna 
i Kamerun, Hildegunn og 
Roar Flacké i Mali, familien 
Stensland i Tanzania, Jorunn 
Svela i Japan og Karianne 
Mannes Vatland og Magne 
Vatland i Indonesia.

Dette ble skrevet av Rakel Jakobsen 
til pensjonisttreffet som var i
Vedavågen Kirke i åpningsuken

Endelig opprant dagen, som bygda har ventet på.
Snart vil dørene åpnes og du kan til høymesse gå.
Midt i smørøya ligger, kirken så flott og fin,
Et prektigt byggverk er ferdig og du kan få komme inn.

Og jeg som nære nabo har fullt med fra første start.
Folket har arbeidet iherdig så nu er det hele klart.
Et år er gått med å bygge, alt etter planen har gått,
Nå kan vi sammen oss hygge, å takke for det vi har fått.

Snart vil klokkene kime og ringe julen inn,
Da kan du også få kjenne, freden fylle ditt sinn.
Da minnes vi skal vår frelser, som fødtes i ringe kår,
Men villig forlot sin himmel og derfor blir regningen vår.

Nå venter vi hvem blir de første, som brudgom og brud skal bli,
Da vil nok kirken fylles, da tar vi oss alle fri.
Det er jo en hellig handling, når begge avgir sitt ja,
Og lover og leve sammen til døden skiller dem ad.
Så ber vi for Vedavågen kirke at herrens velsignelse må,
Få lov og være ett redskap så sjeler kan frelse få.

Rakel Jakobsen.

Kafé på Vea
 - Dette er det kjekt å vera med på, seier Rigmor Egeland til bladet. 3. juni var det 
klart for kafé i kyrkjestova på Vea, og der var det fleire enn Rigmor som hadde 
teke turen. Masse folk, både frå Åkra og Vea, kom innom i løpet av dei timane 
kaféen var open. Rigmor, som er med og steller til, fortel at til hausten kjem dette 
til å bli eit fast arrangement: frå og med 2. september kjem dei til å halda ope 
annankvar torsdag kl. 10.30 – 13.00. 

Opplegget er enkelt og genialt: kom innom, ta ein kopp kaffi, eit par rundstykke 
eller vaflar, og slå av ein prat med folk. Det er kjekt for dei minste òg, for her kan 
dei utfalda seg med diverse leiker som kyrkja er utstyrt med, så her blir det greitt 
for alle – anten det er pensjonistar eller fedre med pappaperm.

MF

Godt humør for små og store Rigmor har kontroll på kjøkenet
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Mitt vitnesbyrd
takk

Har du det også slik at det ikke alltid 
passer at du takker Gud for noe som 
hender i livet ditt? Jeg synes mange 
ganger det kan være tungt å takke for 
dagen som har gått, fordi den kanskje 
slett ikke har vært så god som jeg 
håpet når den begynte om morgenen. 
Allikevel sier Bibelen at vi skal takke 
Gud. Tror du at barna og barnebarna 
alltid synes det er lett å takke når vi 
oppmuntrer dem til å gjøre det? Det 
kan hende at de heller ikke har lyst til det. Men vi forventer 
at de gjør det.

Så tenker jeg for min del: hvor ofte takker jeg Gud i løpet av 
dagen? I alle fall ikke ofte nok. Bønnen om hjelp er ofte sna-
rere enn takken til Gud. La oss sammen se hva Bibelen sier 
om takk og takksigelse:

• I Ef. 5,20 anbefaler Gud oss alltid å takke Faderen  
for alle ting.

• I Salme 100 ser vi at takksigelse er et middel til å  
komme i Guds nærhet.

• I Fil. 4,6-7 ser vi at gjennom takksigelse kommer vi  
i en hvile i Gud.

• I Kol. 2,6-7 ser vi at takksigelse gir rikdom i troen.
• I Kol. 4,2. ser vi at takksigelse våker over bønnene  

som er bedt. 

Så har vi all grunn til å bruke en del av dagen til å takke vår 
Gud. At jeg har gode grunner til å takke Gud hver dag, har 
jeg innsett etter følgende besøk: 
I møte med en gammel, utmagret dame på gamlehjemmet i 
Ukraina for noen uker siden, opplevde jeg hvor selvfølgelig 
vi tar alle de godene som kommer oss til del hver dag. Hun 
satt på sengen sin, med kun det aller nødvendigste rundt 
seg, som et gammelt nattbord, en blikktallerken med noen 
tørre matbiter, en skitten bekkenstol og noe gamle fillete 
håndklær slengt over en stol. Den vonde lukten på rommet, 
som hun delte med to andre kvinner og en mann, kjenner jeg 
fortsatt i nesen min. 
Hun fikk lagt en nattekjole i fanget sitt – den hadde jeg med 
i vesken fra Norge. Så tok hun begge hendene mine, kysset 
dem, takket og takket, kysset meg på kinnet og strålte fra 
et tannløst ansikt. Da kom tårene mine, og min TAKK til Gud 
for alt det gode vi til daglig får av åndelig og legemlig hjelp, 
avsluttet denne besøksdagen. Måtte denne takken vedvare.

Erika Liknes

Småplukk 
fra SR

SR er i ferd med å oppnevne et gudstjenesteutvalg 
som skal arbeide med gudstjenestereformen.

Åkra gamle kirke er 190 år og Åkra kirke er 25 år 
dette året og i den anledning så er det oppnevnt en 
festkomité som skal arbeide med festuke som er 
uke 45. Merk den av.

SR har godkjent utbygging av Åkra sokneråds 
barnehage og det arbeides intenst med å komme i 
gang snarest mulig. I byggeperioden vil barnehagen 
ha en avdeling i kjelleren i Åkra kirke.

Vedavågen menighet har fått sitt eget driftsutvalg.
Innen 1. des. så skal det holdes valg på nytt menig-
hetsutvalg i Vedavågen menighet. 

20. juni blir det presteordinasjon i Åkra kirke. 
Sveinar Medhaug ordineres til prest. Biskop og 
prost deltar.

Festene til kirkeklokkene i Åkra kirke må skiftes ut 
på grunn av store rustskader. Dette gjøres i uke 23.

På grunn av reduksjon i tildeling av midler fra 
Karmøy kommune til Karmøy kirkelig fellesråd så er 
det foreløpig ikke tilsatt noen ansatte i ledige stil-
linger tilknyttet Vedavågen menighet.
 

H.L.    
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Konfirmasjon i Vedavågen 
kirke for første gang!

Menighetsbygger Ove Sjursen

Stappfull kirke!

Ungdomskoret Sola Fide deltok med sang!

Perspektiv fra galleriet.
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Fra hverdagsprat til bønn
Cellegruppe, husgruppe, bibel-
gruppe, samtalegruppe – beteg-
nelsene er mange. Men selv om 
det høres litt høytidelig ut, så er 
det bare vanlige mennesker som 
ønsker å samles om Guds ord – til 
undring, oppbyggelse eller bare å 
bli bedre kjent med Guds ord.

Husgruppen som undertegnede går i, og 
som jeg er blitt utfordret til å skrive noen 
ord om i menighetsbladet, startet som 
et utspring av en allerede eksisterende 
gruppe som rett og slett ble for stor. 
Delingen var rett og slett nødvendig for å 
hindre at gruppen ble for stor både med 
tanke på måten vi organiserte samlinge-
ne, men også rent praktisk med tanke på 
samling hjemme hos den enkelte deltaker. 
Delingen var spennende og litt trist, men 
har også betydd at flere har fått tatt del i 
dette.

Men hva er en husgruppe, og hvordan 
organiseres dette? Dette lurte jeg også på 
da vi (jeg og min ektefelle) begynte i grup-
pa for mange år siden. Var det en bibel-
gruppe? Var det et sted hvor jeg måtte 
kunne spesielt mye? Var det et veldig 
formelt sted? Svarene kom etter hvert, og 
svarene har kun vært positive og har blitt 
en viktig del av hverdagen. I vår husgrup-
pe samles vi hver tredje uke – fortrinnsvis 
på rundgang hos de enkelte medlemmene 
i gruppen. Vi har hatt ulike opplegg (bibel-
studium, temastudier m.m.), men rammen 
rundt har stort sett vært den samme. 

En typisk samling starter ca halv ni om 
kvelden med noe å bite i (vi prøver å holde 
det litt enkelt, men er jo veldig glade i god 
mat også, da ...). Deretter starter vi med 
selve samlingen. Akkurat nå består selve 

opplegget i at vi leser gjennom et kapittel 
i Bibelen, sitter og jobber litt med det vi 
har lest hver for oss og deretter samtaler 
om dette i gruppa. Det har vært spennen-
de å se at mange har tenkt på det samme, 
men også se at vi av og til har helt ulike 
innfallsvinkler til teksten. Når vi har sam-
talt rundt teksten så deler vi oss opp – 
menn og damer hver for seg. Hvorfor det, 
kan du kanskje spørre? Ja, det gjorde jeg 
også litt i starten, men faktum er at dette 
har vært en positiv erfaring og kanskje 
noe av det som er blitt aller viktigst for 
meg i hvert fall. Når vi er samlet en gjeng 
med mannfolk (for min del da), så kan vi 
prate åpent om alt fra helt hverdagslige 
ting, til mer dype spørsmål eller person-
lige utfordringer. Vi deler med andre ord 
både sorger og gleder – i trygghet for at 
dette blir mellom oss. I denne delen av 
samlingen får vi også mulighet til å be for 
hverandre – noen deltar med bønn mens 
andre kun ønsker å være til stede. Det er 
det som er så flott med husgruppen – vi 
kan være med på våre egne premisser. Så 

rundt klokka halv 11 – som regel mye 
senere …) – så tusler vi hjem hvert til vårt 
og tar med oss de gode samtalene, bøn-
nen, utfordringer og gleder med i hverda-
gen.
Hos oss har det vært et mål å holde en 
viss størrelse på gruppen. Vi har vært 
åpne for nye medlemmer, og det har vært 
litt utskifting av ulike årsaker – for tiden 
strekker ikke alltid til i ulike faser av livet. 
Noen få av oss har vært med lenge, mens 
andre har kun vært med en kort tid, og 
nettopp dette gjør det hele så spennende 
og fantastisk. Så min erfaring er at en hus-
gruppe er noe alle som ønsker å bli bedre 
kjent med Guds ord bør starte opp. Vi har 
hatt familierelasjoner som tema og vi har 
hatt rene bibelstudier som tema. Så kall 
det en bibelgruppe eller husfellesskap, 
men våg å ta spranget – du kan risikere å 
få nære og gode venner som du både kan 
dele sorger og gleder med. Jeg er glad vi 
tok sjansen og ble med da vi ble invitert!

Dag Inge Aarhus

Stappfull kirke!

ordinasjon 20. juni - sveinar medhaug
Det er ikke hver dag! Ved denne vigslingen 
klaffet datoer slik at biskopen fikk ta turen 
hit så hjemmemenigheten får være med 
og feire utsendelse til kirkelig tjeneste.  
Søndag 20.juni er Åkra menighet med og 
vigsler en ny prest, sender ut en av våre 
egne, for det er han, Sveinar Medhaug, selv 
om noen år med utflytting og studier er 
kommet til. 
Menighetsbladet har bedt Sveinar om en 
liten stikkordsprega oppdatering:

Født 11. juli 1984, oppvokst på Medhaug, 
yngst av fire sønner til Marta L og Kjell 
Arne Medhaug. Han er gift med Kari-Anne 
Bringaker Medhaug fra Kopervik, og de har 

Markus (10 mnd).
Ungdomstida her på Åkra var fylt av bede-
hus, kirke og idrett. Sveinar var en aktiv 
medspiller og leder, og har fartstid både i 
Sola Fide og Voice of Joy.
Siden gikk vegen via Valdres Folkehøyskole 
til Oslo og teologistudier ved 
Menighetsfakultetet. Nyttige og utviklende 
år, men fortsatt åpen for å lære, sier 
Sveinar, som undervegs har hatt oppgaver 
og deltidsengasjement i Storsalen menig-
het, KRIK og Normisjon.
Nå er tiden kommet for å gå inn i en full-
tidstjeneste. Til høsten er han vernepliktig 
feltprest ved HM Kongens Garde i Oslo. Da 
hører det med å vigsles til prestetjeneste. 

For Sveinar er det da 
naturlig at dette skjer 
fra kirken hjemme på 
Åkra og setter pris på 
at det har funnet sin 
plass i gudstjenes-
ten søndag 20.juni 
kl.11.00. Der håper 
vi unge og eldre blir 
med, også på kirke-
kaffen der det blir 
anledning til korte 
hilsener.
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TEMAUKER
I mai hadde vi to uker med vikinger som tema. Det var mye vi fikk se og 
oppleve disse ukene. 
I samlingene har vi snakker om hvilke klær vikingene hadde og vi har laget 
våre egne vikingkostymer. Vi har snakket om husdyrene som vikingene 
hadde og hvilken nytte de hadde. Vi har fått sett vikingskip og vi har malt 
mel ved hjelp av steiner og sett fine smykker som vikingene hadde.

Vi har hatt vikingfest. Da laget vi først lapskaus, alle var med og skjærte 
grønnsaker og pølser. En av de voksne laget hjemmelaget flatbrød, det var 
ikke så lett for barna å være med på men de fikk se på å smake når det var 
ferdig. Vi laget også smør av fløte som vi ristet i en boks, det ble kjempe-
godt. Etterpå tok vi på oss vikingkostymene våre og gikk ut og holdt leker 
som de hadde på vikingtiden. Da hadde vi hesteskokasting, tautrekking, 
bøtteholding og tripp trapp tresko. Etter mye leking var vi sultne og spiste 
middagen vi hadde laget ute.

 Vi avsluttet temaukene med busstur til vikinggården på Bukkøy.  
        Der grillet vi og lekte inne i skogen og nede ved fjæra. 
           Og så var vi og så inne i husene og oppe på gårdsplassen.

Frøydis Hemnes

3 tøffe vikinger klar til vikingfest

Hesteskokasting
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Bukkøy

Vikinger på historiesenteret

Bukkøy

Lek med dukkene på historiesenteret
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Sommeravslutning 
med Regnbuelandet

Søndag 30. mai var det sommeravslutning for Regnbuelandet 
på sandane. Små og store var møtt opp til sporlek, grilling, 
lek, kos og prat. Været var mildt og fint med litt duskregn, 
som ikke var noe problem i det hele tatt. Her er noen glimt fra 
avslutningen.

Er det barna eller fedrene som er de mest ivrige?

Noen prøvde å komme seg uti sjøen… … og noen klarte det!

Her er de glade vinnerne av sandslottkonkurransen! 
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arkivetFrå

Nr. 1 1992

Mars 1995 - Vi takker Edel May Vea for 
flott innsats for menigheten gjennom 15 år!"

Juni 2000
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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!

barnas barnas 

Lyd-leting

Tegning: Asbjørn Tønnesen

Tegning: Håkon Hagesæther

6 7 

Dere trenger en stol og et skjerf. 
Bind skjerfet foran øyenene og 
snurr rundt noen ganger (stopp 
før du blir helt kvalm:-). Sett deg 
på stolen. Den andre skal liste seg 
rundt i rommet og lage små lyder. 
Du skal prøve å gjette hvor lyden 
kommer fra ved å peke. Bytt på å 
lage lyder og gjette. 

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

Konfirmasjonsdatoer for Åkra 
og Vedavågen fra 2011
De siste årene har det blitt nødvendig å justere ordningene for konfir-
masjonsdato. En årsak er at vi har fått Vedavågen kirke. Dessuten slår 
påsken inn i datoene for 2011.  Menighetsbladet bringer derfor på nytt 
det som ble vedtatt og kunngjort for et år tilbake.

2011 – et nØdvendig unntaksÅR (pga. 1. påskedag siste søndag i april):
- Åkra kirke lørdag 30. april og søndag 1. mai
- Vedavågen kirke søndag 8. mai
Nytt: Samtalegudstjeneste (”overhøring”) og foto blir fra 2011 både i Vedavågen og 
Åkra

2012 – og oRdning foR noRmalÅR fRamoveR:
- Vedavågen kirke har konfirmasjonsgudstjenester fast siste søndag i april
- Åkra kirke har konfirmasjonsgudstjenester (lørdag og søndag) fast første helg i mai

Merk fast helg framover. Tidligere års veksling av april- og mai-helg føres ikke videre.
Selv om konfirmantgrupper i utgangspunktet settes opp med konfirmasjonsgudstje-
neste på angitt dag og klokkeslett, vil det normalt være mulig å bytte etter behov. 

Sokneråd og menighetsutvalg ser viktigheten av å ha forutsigbarhet framover, og 
kommer til å bruke denne malen så langt som mulig. Eventuelle justeringer vil kunne 
gå på antallet gudstjenester og fordeling mellom lørdag og søndag. Dato og helg vil 
ligge fast så langt som mulig.

Lars H. Tjøstheim
sokneprest i Åkra
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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

kiRkevekst i mali
Lillian Dombestein 16.04.10

Normisjons utsendinger i Mali kan ofte fortelle om mennesker som møter Jesus og blir 
døpt. I fjor skjedde det 111 ganger i menighetene i samarbeidskirken EELM. Men det 
er ikke ofte at noen fra det strengt muslimske fulaner-folket blir døpt. Nå har også det 
skjedd. 

Normisjons misjonærer forteller om dåpskandidater fra  malinkéfolket, kassonkéfol-
ket og de bamabara-talende, men svært sjelden om at noen fra det strengt muslimske 
fulaner-folket blir døpt. Men fulaneren "Hamalah" ble nylig døpt av leder for de fulaner-
kristne i Normisjons samarbeidskirke i Mali, Adamah Bah. Det skjedde under et fula-
nerseminar utenfor hovedstaden Bamako. "Hamalah" har, som mange av dette strengt 
muslimske folket, gått en lang og seriøs vei frem til dette valget.  

kamp
- Den indre og ytre kampen de kjemper fører gjerne til at de blir helstøpte som kristne. 
Vær med og be for ham om beskyttelse og vekst i tiden som kommer, sier direktør for 
Normisjons arbeid i Mali, Roar Flacké.
 
dÅp langfRedag
I menigheten i N’tomikorobougou, en av tre menigheter hvor Normisjon arbeider i 
Bamako, var det dåp på langfredag. 11 mennesker fikk del i det nye livet, fire voksne 
og sju barn, blant annet tre barn i menighetens pastorfamilie.Sju valgte full neddykking 
og fire overøsing. Roar Flacké synes nettopp langfredag var en god dag for dåp og siterer 
Bibelen. ”Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som 
Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.” 
(Rom. 6,4)

malinké
Flacké forteller også at det like før påske var 25 fra malinkéfolket som Normisjon startet 
et arbeid blant i 2002, som ble døpt.
- Det skjedde på årets malinkécamp, og der var det i tillegg åtte som bestemte seg for å 
følge Jesus, sier Roar Flacké.

Ønsker du å støtte? Gå inn på hjemmesidene til Normisjon: www.normisjon.no

I påsken ble 11 mennesker døpt i menigheten i N'tomikoroubogou i Mali - fire voksne 
og sju barn.
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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

6. juni kl.11.00 Høymesse med nattverd

13. juni kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

13. juni kl.18.00 Nattverdgudstjeneste

20. juni kl.11.00 Vigsling til prestetjeneste

27. juni kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

11. juli kl.11.00 Høymesse med nattverd

18. juli kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

1. august kl.11.00 Gudstjeneste på kaien

8. august kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

22. august kl.11.00 Høymesse med nattverd

29. august kl.18.00 Nattverdgudstjeneste

5. september kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

12. september kl. 11.00 Høymesse med nattverd

19. september kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp. 

    Konf. presentasjon

26. septemberkl.11.00 Høymesse med nattverd

vedavÅgen kiRke:

6. juni kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

13. juni kl.11.00 Slettens dag

20. juni kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

27. juni kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

4. juli kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

15. august kl.11.00 Høymesse med nattverd og dåp 

22. august kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

5. september kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

19. september kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

www.hillesland.no

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K

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

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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ÅkRa kiRke:
21. februar Sanne Grindhaug 

Aanerud
 Kristoffer Omvik
 Adrian Warholm
21. mars Krissander Grindhaug
 Andrea Hemnes
28. mars Celina Drivenes
 Vilde Gilbu Fagerland
 Marius Martinsen 

Einarsen
 Linnea Vikre Knutsen
 Beate Klubben Fjell
9. mai Konstanse Fagerland 

(Falnes kirke)
13. mai Andrea Hillesland 

(Olavskirken på 
Avaldsnes)

16. mai Jenny Olava Meling
 Angela Katrine 

Gabrielsen-Tveit
 Xander Gård Solheim
 Johannes Fjellheim 

Olsen
23. mai Thea Tangen
 Elias Grindhaug 

Davidsen
30. mai Susanne Madsen
 

vedavÅgen kiRke:
14. februar Oline Knutsen
 Olaus Severin Ridola 

Simonsen
28. februar Hannah Sjursen 
 Janne Marie Brekkå
 Ragnhild Serine 

Møller Brekkå
14. mars Caroline Tumyr 

Waldersnes Bårdsen
 Helge Tangen
 Geir Edvin Hetland 

Lint
28. mars Markus Fidjeland
 Ørjan Stensen 

Maurangsnes
9. mai Aleksander Ulvedal
 Sofie Tangjerd

6. mars Wantipa Suwanasuk 
og Johnny Heimdal 
(Vedavågen kirke)

(Forbønn for borgerlig inngått ekte-
skap)

27. mars Trude Iren Hanssen 
og Kjetil Sørlund 
(Vedavågen kirke)

8. mai  Hanne Ytreland 
og Egil André Vedøy 
(Åkra gamle kirke)

15. mai Katrine Eriksen og 
Dagfinn Ferkingstad 
(Åkra gamle)

15. mai Mai Magnussen Olsen 
og Sigvart Svendsen 
(Vedavågen kirke)

ÅkRa kiRke:
18. februar Ole Johan Mannes
25. februar Liv Fagerland
3. mars Nora Mosbron
4. mars Åse Sofie Egeland
9. mars Ole Johan Medhaug
24. mars Nelly Marie Jakobsen
29. mars Marie Hetleflåt
1. april Berge Johan 

Hjelmevoll
1. april Birgitte og Endre 

Medhaug
26. april Marta Knutsen
2. mai Gerda Regine 

Klæhaug
4. mai Solveig Vivi 

Gustavsen
9. mai Odd Valter Hansen
22. mai Ingeborg 

Gundersen 

vedavÅgen kiRke: 
12. februar Gerda Mandane 

Bårdsen
20. februar Torleiv Vea
4. mars Ellen Marie Kvilhaug
8. april Vermund Dahl
30. april Anne-Beth Karlsen
14. mai Anna Martha 

Stonghaugen
22. mai Even Lund
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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
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