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Andakt

Person og posisjon
En gammel historie forteller om en 
bonde som hadde sju sønner. På den 
tida var hver gård et lite rike for seg 
sjøl, og det gjaldt å forsvare seg mot 
fiendtlige naboer og andre angrep. 

Den gamle, kloke far visste at sønnene 
hans, som var sterke og modige, ville 
klare seg hvis de holdt godt sammen. 
Men dessverre var de ofte uenige. Så 
lenge han levde, gikk det nok, men 
hvordan ville det gå når han var borte?

En dag kalte han til seg alle sju. På 
et bord hadde han lagt sju stokker. 
Sønnene undret seg på hva faren nå 
hadde fore. Han tok alle stokkene og 
bandt dem fast sammen så de ble som 
én tjukk stokk. Deretter bad han den 
eldste av sønnene å bryte over denne 
bunten av stokker. Han klarte det ikke. 
Så den neste sønnen. Nei, ikke han 
heller. Alle sju sønnene fikk prøve etter 
tur, men ingen klarte det. 

Da løste faren bunten opp, så det igjen 
ble sju stokker. Deretter tok han stokk 
etter stokk og knekte dem av. Det var 
lett sjøl for den gamle. 

Etterpå hadde han noe å si om hvor 
nødvendig det var å holde godt sam-
men. Gjorde de det, ville de klare seg 
mot fiendens angrep. 

Så mye betyr også de helliges samfunn 
og samhold. Sønnene måtte holde 
sammen for å kunne motstå farer og 
angrep. Slik må også de hellige holde 
sammen. Én enkelt ”satellittkristen” 
kan være lett å knekke, men ikke kir-
ken, de kristne som står sammen. 

Og det en står sammen om, er ordet 
om Han som kom og som kommer. Ved 
Den hellige ånd skal profetordet få stå 
så mye fastere for oss. Guds Ord er 
krumtappen og orienteringspunktet, 

også i tider da det settes 
spørsmålstegn ved prak-
tisk talt alt hva Gud sier.

Hva holder oss vel sam-
men i Jesu Kristi kirke, når personer i 
ulike kirkelige posisjoner skiftes ut? 
Endringer og rasjonaliseringer rammer 
for tida de lokale kirkelige stabene. 
Slike forandringer angår menighetsfel-
lesskap så vel som enkeltpersoner. 
Kanskje kan det i omskiftelige tider bli 
vel mye oppmerksomhet rundt person 
og posisjon.

Men hva skal være menighetens faste 
orienteringspunkt til enhver tid? Hva er 
det Peter i sitt 2. brev, kapittel 1, ver-
sene 19-21, sier at står fast?

”Derfor står også profetordet så mye 
fastere for oss. Dette ordet gjør dere 
rett i å holde fast på. Det er en lampe 
som lyser på et mørkt sted til dagen 
gryr og morgenstjernen stiger opp i 
deres hjerter. Men dere må framfor alt 
vite at en ikke kan tyde noe profetord 
i Skriften på egen hånd. For aldri ble 
noen profeti båret fram fordi et men-
neske ville det, men drevet av Den hel-
lige ånd talte mennesker ord fra Gud”.

Det som ifølge Peter står fast, er ikke 
menneskelig person og posisjon, men 
vektleggingen av Guds Ord, slik Den 
hellige ånd stadig driver det fram. 
Skulle det vel finnes en eller annen 
kirkelig ansatt eller et råd som alt var 
avhengig av? Både personer og posi-
sjoner er der for at kirka skal ha en 
orden. Men er det da person og posi-
sjon som er det egentlige og vesent-
lige i kirka? Er det disse som holder 
kirka sammen? Den gamle kloke faren 
i historien innledningsvis var fullt klar 
over sin egen dødelighet; Han kunne 
ikke for alltid være der for sønnene.   
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Hva er da det som står igjen når 
personen ikke lenger er i posisjon? 
Spørsmålet er egentlig: Hvor er du 
som del av Åkra og Vedavågen menig-
het grunnfestet, også om en person i 
en posisjon blir borte eller flyttet på? 
Er det ikke i øyenvitneskildringen fra 
apostlene?

Derfor skal gudsordet, profetordet, 
Jesu lære altså stå fast hos oss og 
holdes høyt. Sanne profetier er ikke 
noe som dukker opp i strid med pro-
fetordet, i konflikt med Bibelen. Hvis 
et menneske hevder at det har en 
beskjed fra Gud, så skal det budskapet 
prøves på det Bibelen sier, uansett 
stand eller tittel på den som måtte 
framføre det. Det er ingen person som 
kan inneha en slik posisjon at en kan 
overprøve Guds Ord. Selv om det er de 
som er freidige nok til å forsøke seg.

For en sunn og sann menighet er det 
totalt avgjørende at den står grunnfes-
tet og samlet på den felles basis som 
Jesu lære, ja, Bibelen, utgjør. 

Ingen av oss går for egen maskin. 
Som kristen er du ingen ”avskåren 
blomst”, men hører organisk til i fel-
lesskapet i Jesu Kristi kirke. Der tar 
du til deg næring rundt det samme 
nattverdbordet som andre kristne og 
fra forkynnelsen, bønnene, sangene, 
bekjennelsene, og ikke minst fra vel-
signelsen. Når du innenfor det kristne 
fellesskapet eventuelt er svak, så kan 
andre være sterke. På tidspunkter 
du måtte føle deg sterk, kan andre få 
være svake. Når du alene synes det 
er tungt å be, synge lovsanger eller å 
bekjenne troen, så har vi heldigvis fel-
lessamlinger. Der kan andre få be for 
deg og sammen med deg, og trosbe-
kjennelsen kan få lyde selv om du i en 
periode kan synes det er vanskelig å ta 
del. Var det ikke slik vennene som kom 
med den sjuke på båra bar den svake 
fram til Jesus i tro? På liknende vis kan 
du i et menighetsfellesskap i perioder 
få bli båret – gjennom alt. 

Sammen har vi som menighet profetor-
det, gudsordet, Jesu lære for øye. Det 
er lampa som lyser på et mørkt sted. 
Sammen skal vi holde fram for hver-
andre det Gud vil. Og sammen skal vi 
la Den hellige ånd tyde og åpne guds-
ordet for oss. Da kan fellesskapet bli 
så sterkt at det holder, at det ikke lar 
seg rive i stykker – uansett personer 
og posisjoner, eller eventuelt mangel 
på slike.

Thor Andre Lindstad

SoknerådSvalget 2011 
Samtidig med kommune- og fylkestingsvalget mandag 12. september, avholdes valg av 
nye sokneråd. Vedavågen menighet får nå eget sokneråd. Det blir distribuert en egen valg-
folder når valget nærmer seg, og der vil man få en fyldigere beskrivelse av kandidatene. 
Nedenfor kommer en oversikt over de som har takket ja til å stille som kandidater til sok-
nerådene for Åkra menighet og Vedavågen menighet.

Henning Liknes 
daglig leder, Åkra SR/Vedavågen MU

kandidater til Åkra sR (i uprioritert  
rekkefølge):

iRene beRgtun

44 år. Utd. adjunkt m.o. Er 
lærer, og har vært barne- og 
ungdarb. i NMS

agnaR jaRl didRiksen

38 år. Utd. landbruksmeka-
niker. Bonde og næringsdri-
vende. Søndagsskolearb.

nils dRivenes

52 år. Ingeniør. Har drevet 
med div. menighetsarbeid, 
SR fra 2009.

joRunn ellefsen

64 år. Pensjonist. Har arb. 
i forsikring, reisebyrå og 
butikk.

hans inge fageRland 

33 år. Utdannet kokk, arb. 
som butikksjef. SR fra 
2009.

malvin feRkingstad

73 år. Utdannet maler. 
Vært leder for Karmøy 
Begravelsesbyrå i 35 år.

Rolf kaspeR iveRsen 

57 år. Utd. Sykepleier. 
HMS-koordinator. Arb. i 
Nordsjøen.

Øystein langeland

17 år. Elev, almennfag. Div. 
menighetsarb, bl.a. lyd-
mann og klubbstyret.

joRunn maRit 
Rasmussen langÅkeR

61 år. Utdannet førskole-
lærer. Arbeider  v/PPT.

knut skaug

66 år. Utdannet lege. 
Arbeider v/Haugesund 
Sjukehus.

aina fageRland tveit.

48 år. Utdannet førskolelæ-
rer og refleksolog.

kandidater til vedavågen sR (i prioritert 
rekkefølge):
1. Miriam Kristoffersen. 40 år. Vikar i   
 Steinarskogen FUS Barnehage.
2. Aud Norunn Tjøsvoll. 54 år.
 Inspektør på Åkra skole.
3. Torfinn Gaupås. 29 år. Arbeider med frakt
 og spedisjon v/KTM Shipping.
4.  Per Andreas Ulvedal. 60 år. Stabsleder 
 i Helse- og omsorgsetaten i 
 Karmøy kommune.
5.  Roar Vik. 52 år. Misjonskonsulent i 
 Det norske misjonsselskap.
6.  Harald Moi. 29 år. Lærer v/Bø 
 ungdomsskole.
7.  Astrid Lykke Mosaker. 51 år. 
 Lærer v/Vedavågen skole.
8.  Haldor Tangen. 51 år. 
 Adm.leder v/ BIS Production Partner
9.  Karin Mannes. 61 år. Lærer.
10. Odd Invald Olsen. 65 år. Pensjonert lærer.
11. Mikal Kvilhaug. 58 år. 
 Butikksjef v/Åkrehamn trålbøteri.
12. Astrid Follesøy. 63 år. Arbeider i PPT.
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fra 2009.
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73 år. Utdannet maler. Vært leder for Karmøy Begravelsesbyrå i 35 år.

Rolf Kasper Iversen. 
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Jorunn Marit Rasmussen Langåker. 
61 år. Utdannet førskolelærer. Arbeider v/ PPT.

Knut Skaug. 66 år. 
Utdannet lege. Arbeider v/ Haugesund Sjukehus.

Aina Fagerland Tveit. 
48 år. Utdannet førskolelærer og refleksolog.

Kandidater til Vedavågen SR (i prioritert rekkefølge):

1. Miriam Kristoffersen. 40 år. Vikar i Steinarskogen FUS Barnehage.
2. Aud Norunn Tjøsvoll. 54 år. Inspektør på Åkra skole.
3. Torfinn Gaupås. 29 år.Arbeider med frakt og spedisjon v/ KTM Shipping.
4. Per Andreas Ulvedal. 60 år. Stabsleder i Helse- og omsorgsetaten i Karmøy kommune.
5. Roar Vik. 52 år. Misjonskonsulent i Det norske misjonsselskap.
6. Harald Moi. 29 år. Lærer v/ Bø ungdomsskole.
7. Astrid Lykke Mosaker. 51 år. Lærer v/ Vedavågen skole.
8. Haldor Tangen. 51 år. Adm.leder v/ BIS Production Partner
9. Karin Mannes. 61 år. Lærer.
10. Odd Invald Olsen. 65 år. Pensjonert lærer.
11. Mikal Kvilhaug. 58 år. Butikksjef v/ Åkrehamn trålbøteri.
12. Astrid Follesøy. 63 år. Arbeider i PPT.
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	trilletreffet og 
 torsdagstreffet.
✓	nytilsatt kirkemusiker 

i Vedavågen, Jostein 
Myklebust.

✓	kantor Paul Leithaug og 
 kontorfullmektig Edel May 

Vea.

Vi ber for
✓	om rom i kirken for 
 apostolisk tro.  
✓	omorganiseringen av 
 prostiet.
✓	om en velsignet ferie- 
 og fritid.

Rettelse
I forrige menighetsblad nr 1- 2011 
under Misjonsvindu med over-
skrift : ”La korset skinne over 
hele jorden,” kom beklageligvis 
ikke navnene på innsenderne 
med.
Der skulle det stå Brit og Reidar 
Bårdsen
Redaksjonen beklager dette.

4

Ny organisering av 
prestetjenesten i Karmøy 
prosti
Prosten har sammen med biskopen og bispedømmets administrasjon lagt 
opp til en omorganisering av prestetjenesten i Karmøy. Det er følgende forut-
setninger for denne omorganiseringen: (1) Karmøy prosti mister lønnsmidler 
til 0,5 prestestilling fra sommeren 2011. Karmøy prosti ville da hatt 8,25 pre-
stestillinger. (2) Prosten skal ikke lenger være sokneprest i en menighet. Han 
skal fortsatt utføre tjeneste som menighetsprest i 60 % av sin stilling, men 
ikke som sokneprest. (3) Prosten er fortsatt knyttet til Avaldsnes sokn. (4) 
Det arbeides for at Vedavågen blir eget sokn fra 1. januar 2012, og alt ligger 
til rette for at det blir en realitet – med behov for sokneprest fra opprettelses-
tidspunktet. Det kunne vært en som allerede er sokneprest i annen menighet, 
men det ble gjort forsøk på å finne løsninger som kunne gjøre det mulig med 
egen sokneprest i Vedavågen i en eller annen kombinasjonsstilling. Det ble da 
laget en organiseringsplan som krevde tilførsel av lønnsmidler til prostiet på 
25 % stilling. (5) For å få til en god organisering av prestetjenesten i Karmøy 
prosti, har Stavanger bispedømme vedtatt at vi kan disponere 8,5 prestestil-
linger fra 1. januar 2012. Av dette er 40 % stilling satt av til prostens oppgaver, 
8,1 prestestillinger er satt av til menighetstjeneste. 

Prosten ble bedt av Stavanger bispedømme om å finne løsninger som ivaretar 
disse forutsetningene. Det blir ingen utlysninger av prestestillinger i og med 
at ingen blir sagt opp og det ikke er noen ledige prestestillinger. Men det har 
vært en intern prosess som innebærer at det skjer en intern flytting av noen 
prester og at det blir noen endringer av tjenesteoppgaver. Det vil gå ut egen 
informasjon fra biskopen om navn på de prester som får endret tjenestested. 
Karmøy prosti vil da være organisert i to samarbeidsområder:

Ny organisering av prestetjenesten i Karmøy pros3

Prosten  har  sammen  med  biskopen  og  bispedømmets  administrasjon  lagt  opp  til  en  omorganisering  av

prestetjenesten i Karmøy. Det er følgende forutsetninger for denne omorganiseringen: (1) Karmøy prosti mister

lønnsmidler til 0,5 prestestilling fra sommeren 2011. Karmøy prosti ville da hatt 8,25 prestestillinger. (2) Prosten

skal ikke lenger være sokneprest i en menighet. Han skal fortsatt utføre tjeneste som menighetsprest i 60 % av

sin stilling, men ikke som sokneprest. (3) Prosten er fortsatt knyttet til Avaldsnes sokn. (4) Det arbeides for at

Vedavågen blir eget sokn fra 1. januar 2012, og alt ligger til rette for at det blir en realitet – med behov for

sokneprest fra opprettelsestidspunktet. Det kunne vært en som allerede er sokneprest i annen menighet, men det

ble gjort forsøk på å finne løsninger som kunne gjøre det mulig med egen sokneprest i Vedavågen i en eller

annen kombinasjonsstilling. Det ble da laget en organiseringsplan som krevde tilførsel av lønnsmidler til prostiet

på  25  %  stilling.  (5)  For  å  få  til  en  god  organisering  av  prestetjenesten  i  Karmøy  prosti,  har  Stavanger

bispedømme vedtatt at vi kan disponere 8,5 prestestillinger fra 1. januar 2012. Av dette er 40 % stilling satt av til

prostens oppgaver, 8,1 prestestillinger er satt av til menighetstjeneste. 

Prosten ble bedt av Stavanger bispedømme om å finne løsninger som ivaretar disse forutsetningene. Det blir

ingen utlysninger av prestestillinger i og med at ingen blir sagt opp og det ikke er noen ledige prestestillinger.

Men det har vært en intern prosess som innebærer at det skjer en intern flytting av noen prester og at det blir

noen endringer av tjenesteoppgaver. Det vil gå ut egen informasjon fra biskopen om navn på de prester som får

endret tjenestested. Karmøy prosti vil da være organisert i to samarbeidsområder:

1. Samarbeidsområde nord: Avaldsnes, Kopervik, Torvastad og Norheim sokn.

Ca 20.335 medlemmer, stipulert prestebehov : 4,55 stillinger. Tildelte prester: 4,85 stillinger 

Avaldsnes sokn
og 
Kopervik sokn

Prostens menighetstjeneste   60 %
Sokneprest i Avaldsnes 100 %
Sokneprest i Kopervik 100 %

Samarbeid om gudstjenester,
tjenesteuker med gravferd,
og menighetsarbeid

Torvastad sokn
og 
Norheim sokn

Sokneprest i Torvastad 100 %
Prostiprest   25 %
Sokneprest i Norheim 100 %

Samarbeid om gudstjenester,
tjenesteuker med gravferd,
og menighetsarbeid

For vielser vil prestene ta ansvar for hver sine dager i hele samarbeidsområdet.

2. Samarbeidsområde sør: Åkra, Vedavågen, Ferkingstad og Falnes sokn. 
Ca 13.473 medlemmer, stip. prestebehov: 3,30 stillinger. Tildelte prester: 3,25 stillinger.
Åkra sokn
Vedavågen sokn
(fra 1. jan 2012)
Ferkingstad sokn
og
Falnes sokn

Sokneprest i Åkra   100 %
Sokneprest i Vedavågen                   25 %
(økes til 50 % ved tilgjengelige midler)
Sokneprest i Ferkingstad                 100 %
(derav 50 % menighetsprest i Åkra)  
Sokneprest i Falnes   100 %

Samarbeid om gudstjenester,
tjenesteuker med gravferd,
tjenestedager med vielser,
og menighetsarbeid

Omorganiseringen vil tre i kraft fra 1. september 2011 med unntak av stillingen i Vedavågen, som skal være på

plass fra  1.  januar  2012.  Men allerede i  avvikling av sommerferien i  år,  vil  de nye samarbeidsområder bli

benyttet  med  hensyn  til  hvor  prestene  har  gudstjenester  og  tjenesteuker  med  gravferd.  Vi  håper  at  denne

ordningen  kan  bli  god  for  prostiets  menigheter  og  for  prostiets  prester.  Samtidig  som  vi  har  mistet  0,25

lønnsressurs,  vil  Avaldsnes,  Falnes,  Ferkingstad  og  Vedavågen  få  egen  sokneprest.  Kopervik,  Torvastad,

Norheim og Åkra har hatt dette fra før. Prosten vil få en noe friere rolle. Samtidig er det ikke til å legge skjul på

at det er noe mindre ressurser. Kopervik og Åkra, som har hatt henholdsvis prostiprest og kapellan knyttet til

soknet,  vil  ikke  ha  en  så  oversiktlig  prestetjeneste.  Nå  blir  det  kombinasjonsløsninger  som  vil  gi  noen

utfordringer. Og ikke minst er den samlede presteressursen noe mindre, som kan medføre at en må vurdere

hvilke oppgaver som skal prioriteres, når en ikke når over alt. Men når vi først måtte organisere oss annerledes,

håper vi at dette kan bli en god løsning i årene framover.

Helge S. Gaard, prost

Omorganiseringen vil tre i kraft fra 1. september 2011 med unntak av stillingen i 
Vedavågen, som skal være på plass fra 1. januar 2012. Men allerede i avvikling 
av sommerferien i år, vil de nye samarbeidsområder bli benyttet med hensyn 
til hvor prestene har gudstjenester og tjenesteuker med gravferd. Vi håper at 
denne ordningen kan bli god for prostiets menigheter og for prostiets prester. 
Samtidig som vi har mistet 0,25 lønnsressurs, vil Avaldsnes, Falnes, Ferkingstad 



5Menighetsblad for Åkra nr.  2  –  2011

Småplukk fra SR
•  Gave på kr 50 000 til flygel i Åkra kirke

• Åkra menighet (SR og stab) skal sammen med fire andre menigheter i Karmøy 
prosti delta i et treårig prosjekt: Menighetsutvikling.

•  Vedavågen: Ferdigstilling av rom 101 – 106. Karmøy kirkelig fellesråd (KKF) 
har gjort vedtak om at arbeidet kan settes i gang.

•  Brev til SR fra KKF: Vedavågen kirke – finansiering.
  SR har gjort vedtak om å følge opp KKFs vedtak som sier følgende:
 Åkra sokneråd dekker kostnaden på kr 2 137 208, med en maksimal nedbe-

talingstid på ti år. Min. betaling pr. år er kr 213 000. Lånet gis rentefritt i sju 
år. Etter sju år vil en legge inn vanlig bankrente på restlånet.

•  Barne-, ungdoms- og familiearbeider i Åkra sokn. SR har gjort vedtak om å 
arbeide for at stillingen lyses ut i løpet av høsten 2011, og at den finansieres 
gjennom givertjeneste.

•  Rekruttering av flere frivillige medarbeidere til oppgaver i Åkra sokn. SR set-
ter pris på om folk tar kontakt med kontoret og melder seg til en eller annen 
tjeneste. Det være seg diakonale tjenester, lydkjøring, dugnad, kirkeverter 
m.m.

H.L.   

Mitt vitnesbyrd
Når jeg skulle ha et vitnesbyrd i bladet og bedt over det, 
så har jeg blitt minnet om at det får bli noe om Guds 
fred. Det står i Fil. 4,7: ”Og Guds fred som overgår all 
forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus 
Jesus.”

Vi sier ofte om ting som vi ikke forstår ”at jeg fatter det 
ikke.” Jesus som vet alt om oss og kjenner meg, er villig 
til å gi meg sin fred. Den som jeg ikke har fortjent og 
ingen annen kan gi meg. For en forunderlig Frelser vi 
har. Ingen kan rive oss ut av Hans hånd. 

Når Jesus er min, jeg i hjertet har ro.                                                                                                              
Og salig jeg er når hos Ham jeg får bo.                                                                                                        
Min synd har Han sonet og gjelden betalt.                                                                                                                  
Han gav meg seg selv, og nå eier jeg alt. (Sangvers)

Midt i verdens uro og problemer, er det meget som 

bekymrer oss. Da er det godt at 
der er et fast holdepunkt. Jesus 
er seiersherren fra Golgata. Jeg 
er nu kommet i en høy alder og 
har god tid, tid til å lese og be. 
Tenker ofte på tider som har gått. Meget har forandret 
seg. Men Jesus er den samme. Navnet Jesus blekner 
aldri. Joh. 10,9, Jesus sier: ”Jeg er døren. Den som går 
inn gjennom meg skal bli frelst, og han skal gå inn og 
ut og finne beite.” Dette gjelder deg som leser dette. 
Jesus vil ha alle.

Så ta da mine hender, og før meg frem, inntil jeg salig 
ender i himlens hjem. Jeg kan ei gå alene, nei, intet 
sted. Hvor du meg fører ene, jeg følger med. 

Astrid Walland 

og Vedavågen få egen sokneprest. 
Kopervik, Torvastad, Norheim og Åkra 
har hatt dette fra før. Prosten vil få 
en noe friere rolle. Samtidig er det 
ikke til å legge skjul på at det er noe 
mindre ressurser. Kopervik og Åkra, 
som har hatt henholdsvis prostiprest 
og kapellan knyttet til soknet, vil ikke 
ha en så oversiktlig prestetjeneste. 
Nå blir det kombinasjonsløsninger 
som vil gi noen utfordringer. Og ikke 
minst er den samlede presteressursen 
noe mindre, som kan medføre at en 
må vurdere hvilke oppgaver som skal 
prioriteres, når en ikke når over alt. 
Men når vi først måtte organisere oss 
annerledes, håper vi at dette kan bli 
en god løsning i årene framover.

Helge S. Gaard, prost

Nytt konsertflygel i Åkra kirke: 163.000,- innsamlet!
Åkra sokneråd opprettet i 2001 en innsamlingskonto for 
nytt konsertflygel i Åkra kirke. Det har pr. 1. mai kommet 
inn kr 163 000,- til formålet. Dermed har flygelkontoen økt 
med 80 000,- i løpet av det siste halvåret. Et kvalitetsflygel 
med riktig klangvolum og størrelse er kostnadsberegnet til 
kr 520 000,- + mva. Innsamlingsmålet vårt er derfor ca. kr 
500 000,-.

Vi retter en stor takk til alle som har bidratt  
med gaver til flygelet! Videre oppfordrer  
vi flere til å være med på full- 
finansieringen! Benytt Åkra  
sokneråds flygelkonto:  
3361.11.01479.

Ny# konser+lygel i Åkra kirke: 163 000,‐ innsamlet!

Åkra sokneråd oppre#et i 2001 en innsamlingskonto for ny# konser+lygel i Åkra kirke. Det

har pr. 1. mai kommet inn kr 163 000,‐ Cl formålet. Dermed har flygelkontoen økt med

80 000,‐ i løpet av det siste halvåret. Et kvalitetsflygel med rikCg klangvolum og størrelse er

kostnadsberegnet Cl kr 520 000,‐ + mva. Innsamlingsmålet vårt er derfor ca kr 500 000,‐.

Vi re&er en stor takk -l alle som har bidra& med gaver -l flygelet! Videre oppfordrer vi flere

Cl å være med på fullfinansieringen! Beny# Åkra sokneråds flygelkonto: 3361.11.01479.

Henning Liknes, adm.leder Paul Leithaug, kantor



  ukRaina-tuRen: 

- Det gjorde inntrykk
	 Intervju	med	Eirik	og	Linn

Tre korte flightar frå Helganes blei me 
vitne til ein heilt annan kvardag enn me 
er vande med på Karmøy, då ungdoms-
klubben var med på THK sin tur til den 
ukrainske byen Korosten. Klubben har 
hatt solidaritet og hjelpearbeid som 
tema, kopla opp mot organisasjonen 
THK (Tro-Håp-Kjærlighet), og i april del-
tok me på studietur saman med elevar 
frå m.a. Åkra vidaregåande skule. På 
programmet stod besøk på fleire av 
dei lokalt drivne tiltaka som får støtte 
til arbeidet sitt. Me var seks personar 
frå kyrkja som reiste, og me sit alle att 
med sterke inntrykk – ei blanding av 
uro og håp. Eirik Færøvik Hansen og 
Linn Saltvik, begge frå klubbstyret, vil 
dele nokre av inntrykka med lesarane.

- Kvifor blei du med på denne turen?
Eirik: - Eg synest det er interessant å 
reise, og hadde lyst å sjå korleis det 
var der. Og så har eg alltid vore interes-
sert i atomulukka som var i Tsjernobyl.
Linn: - Eg hadde høyrt mykje om 
Ukraina. Eg kjende til THK og arbeidet 

som blir drive i landet frå før, men 
hadde lyst å sjå med eigne auge kor-
leis hjelpearbeidet eigentleg er.

- Kva gjorde spesielt inntrykk på deg?
Eirik: - Det var då me køyrde til dei 
døde byane utanfor Tsjernobyl og 
besøkte dei som budde der. 
Linn: - Besøket på gamleheimen var eit 
vondt inntrykk. Det verka som om dei 
berre var sett vekk. Besøka på barne-
heimane var gode opplevingar. Eg hug-
sar spesielt barneheimen som Olena 
driv. Godt at det finst slike folk, dei 
fortener all støtte og hjelp dei kan få.

- Var det noko som overraska deg?
Eirik: - Eg visste ikkje at det budde 
folk så nær Tsjernobyl. Eg blei òg litt 
overraska av barneheimen for dei utvi-
klingshemma jentene; forstår ikkje 
heilt korleis dei tilsette klarte å jobbe 
der.
Linn: - Før eg reiste prøvde eg å sjå for 
meg korleis det var, men klarte det jo 
ikkje heilt. Fotballkampen med elevane 

på bibelskulen var kjekk. Me forstod 
ikkje kvarandre, men hadde det kjekt 
i lag og forstod likevel på ein måte. Eg 
fekk dessutan ein del tankar då me var 
på rehabsenteret for narkomane. Det 
var godt å sjå kva tru kan gjera med 
folk, og kva tru kan få dei til å gjera 
for andre. 

MF

Menighetsblad for Åkra nr.  2  –  20116
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Friminutt      i Åkra kirke!

Velkommen til 

Dette er et nytt konsept for unge som er 20 år og oppover. Vi ønsker 
å skape et miljø hvor vi kan samles i felleskap og skape hyggelig 
lørdagsstemning. I komitéen er Linda Tangen, Janne Kristine Himle, 
David Ytreland og Harald Himle. 

Opplegget varierer for hver gang. Vi har hatt quiz, appell og intim-
konsert, samt noe godt å bite i. Det er også muligheter for å kjøpe 
litt digg i kiosken. Vi har vært rundt 60 oppmøtende, men vi har plass 
til flere! 

Neste gang, 18. juni, vil vi prøve å få til et opplegg ute med noen akti-
viteter og grilling. I høst planlegger vi en basar, så dersom noen kunne 
tenke seg å sponse oss med noen hjemmelaga premier, setter vi stor 
pris på dette. Luer, votter, pannebånd med mer… Kom og del lørdags-
kvelden sammen med oss!

Janne Kristine Himle og Linda Tangen

Flott 
gåve til 
kyrkja
Vest-Karmøy Sjømannsforening 
har skjenkt ei flott skipsklokke 
i messing til kyrkja. Klokka blei 
høgtideleg overrekt frå styre-
medlem Torleif Ritland til adm.
leiar/klokkar Henning Liknes, 
som representerte kyrkja då me 
mottok gåva på foreininga sitt 
årsmøte. Inskripsjonen "Gitt av 
Vest-Karmøy Sjømannsforening 
2011" prydar "framsida". 
Skipsklokka vil bli brukt på fri-
luftsgudstenester på Åkra.
 

MF
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Konfirmasjon
Stivpynta og spente! Og flott blei det. Konfirmasjonen er over 
for 135 kjekke ungdommar på Åkra og Vea. Eit år med varierte 
opplevingar og rikt høve til å bli betre kjent med Gud. I konfirma-
sjonstida har me brukt tid på å læra at Jesus sona syndene våre, 
at me går ei lys framtid i møte, at Han er med oss gjennom Ordet 
sitt og sakramenta, og at me er alle skapte av Gud – noko som 
betyr at nestekjærleiken er den vegen som gjer Guds gode vilje 
til verkelegheit for våre medmenneske.

MF

Denne musikargjengen var med oss på samtale-gudstenestene. 
F.v.: Paul Leithaug, Charlotte Simonsen, Terje Vea Torkellsen, Arne 

Aarhus, Kolbjørn Tjøstheim og Norvald Nilsen.

Konfirmanter fra Vea
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Konfirmanter fra Sevland og Ådland

Konfirmanter fra Åkra
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Nattverden, 
der	familien	samles

La de små barn komme til meg, og 
hindre dem ikke, lærer mesteren oss. 
De færreste vil si at vi ikke skal tillate 
barns tilstedeværelse eller aktive del-
takelse i gudstjenestene. Men hvordan 
skal vi virkelig legge til rette for at 
gudstjenestene, med liturgi, sanger, 
forkynnelse, dåp og nattverd oppleves 
tilgjengelig for barn?

Forkynnelse og undervisning for barn 
må skje på barns premisser. Det er der-
for vanskelig å kunne gjøre for eksem-
pel prekenen til en preken både for 
barn og voksne på en gang. Liturgi og 
nattverdfeiring er også noe som barn 
trenger forklaring og tilrettelegging for 
å kunne delta aktivt i. 

I gudstjenestene våre i Vedavågen 
kirke er barneforkynnelse et eget 
punkt i liturgien. Der vi bruker drama, 
video og involvering som metoder for 
å formidle dagens bibelske tema for 
barna. Dette skjer i gudstjenestens 
felles del, for at også de voksne skal 
se hva som formiddles til barna. Dette 
er særlig med tanke på at de voksne 
kan følge opp barneforkynnelsen med 
samtale hjemme etterpå.

Et eksempel på dette er gudstjenesten 
10. april, hvor nattverden ble gjort 
til tema for barneforkynnelsen. Som 

en del av innledningen til nattverdfei-
ringen i gudstjenesten, ble da barna 
invitert frem til et lavt dekket bord 
fremme ved alteret. Der fikk barna 
brød, frukt og saft servert, før presten 
fortalte om da Jesus feiret påskemåltid 
med disiplene sine, og innstiftet natt-
verden. Barna fikk formidlet historien 
om fellesskapsmåltiden både gjennom 
prestens ord og gjennom opplevelsen 
av å sitte til bords sammen med de 
andre barna. Etter dette måltidet forts-
atte innstiftelsen av nattverden, og 
barna feiret sammen med sine foreldre 
og resten av menigheten nattverdmål-
tidet.

Det er viktig for både barna og for oss 
voksne å skjønne at nattverdmåltidet 
er et fellesskapsmål-
tid som vi feirer sam-
men med våre brødre 
og søstre i troen. Og 
det er viktig å lære 
seg at dette måltid 
er for alle som vil 
ta imot Guds gode 
gaver, og ikke for 
noen få utvalgte som 
på en eller annen 
måte skulle gjøre seg 
fortjent til det. Døpte 
barn deltar ved natt-
verden på sine pre-

misser. På samme måte som i dåpen, 
så er det Gud som gir oss sine gode 
gaver i nattverden. Det kreves ikke av 
oss noe annet enn et ønske om å ta 
imot Guds tilgivelse og kraft. Det gjel-
der for barn og det gjelder for voksne. 
Barnas ønske om å delta ved nattver-
den er like reelt, og et like sant uttrykk 
for et ønske om å ta imot Guds gave, 
som det er for voksne.

La de små barn komme til meg! La de 
små barn komme til gudstjeneste! La 
de små barn komme til nattverd sam-
men med oss voksne, og la oss legge 
til rette for at barna kan trives med, og 
bidra i gudstjenestene våre, for Guds 
rike hører slike til.

Ove Sjursen
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 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)

Sundag 22. mai hadde Regnbuelandet sin 
siste samling før sommaren. Det blei ei ann-
leis samling med konkurranse mellom Team 
Adam og Team Eva, og kven som går av 
med den endelige sigeren får me sjå utover 
hausten. Dette året har me lært om alle dei 
forskjellige namna på Gud, og til hausten 
startar me med nye spennande tema. Her 
er nokre bilete frå avslutninga. 

BLF

tar sommarferie

Menighetsblad for Åkra 
nr.  2  –  2011



12 Menighetsblad for Åkra nr.  2  –  2011

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

”Årshjul” 
 på kirkegården
 – gode råd fra John Terje Hagland, 
  gartneren hos kirkevergen

I travle perioder fra tidlig om våren, 
og utover sommeren og høsten, kan 
vi komme litt på etterskudd med kant-
klipping rundt gravene. Derfor hadde 
det vært fint om dere hadde hatt med 
hagesaks når dere besøker gravste-
det, og stusset litt rundt eget grav-
minne selv.

Ellers venter vi at dere ikke bruker plas-
sen bak gravminnet til ”lagerplass” for 
glass, vaser, streng og lignende. Når vi 
treffer på ting bak gravsteinen, må vi 
stoppe klipperen, og vi mister ”flyten” 
i jobben. Videre oppstår det fare når 
vi kantklipper; knuste gjenstander og 
streng blir slynget opp og kan skade 
den som kantklipper. 

Hva vi skal plante i krukker og bed 
foran gravminnene våre, må bestem-
mes av de erfaringer vi har, og etter 
hvert får. Det kan variere på én og 
samme kirkegård hvilke planter som 
trives best. Faktorene som spiller inn 
er vindforhold, sol og skygge, godt 
drenert eller vass-sjuk jord osv.

Det kan være lurt å kaste et blikk 
på nabogravene og følge med utover 
sesongen, for å se hvem som er mest 
heldig med plantevalget, og notere seg 
dette til neste sesong. Plantevalget 
er selvsagt også avhengig av hvilket 
sommervær vi får.

Planter som er sterke mot frost og 
kulde er jo minipåskeliljer og andre 
løkplanter, lyngplanter og stauder. Av 
sommerplanter er stemor sterkest mot 
frost. For at stemoren skal holde seg 
fin hele sesongen, krever den plukking 
av blomster og stilker, og litt forsiktig 
gjødsling rundt midtsommer.

Planter som er svake for frost og som 
må vente til godt ut i mai før en plan-
ter, er tagetis (fløyelsblomst), knollbe-
gonia og georginer. Begonia og marga-
ritt-sorter kan tåle mye regn.

Hvis en planter små prydtrær, må en 
huske at de ofte vil vokse seg for 
store, og at en da må flytte dem. Etter 
vedtektene kan vi kun plante i bedet 
foran steinen, og plantene skal ikke 
bli høyere enn gravminnet, eller gå 
ut over bedkanten. Vi bør også kunne 
lese navnet til avdøde.

Løkplanter kan vi sette i perioden sep-
tember – november. En regel er at vi 
setter løken dobbelt så dypt som stør-
relsen på løken.

Hvis en er plaget med at markmus spi-
ser opp løkene i løpet av vinteren, er 
det et godt tips å bruke einer (brake) i 
stedet for granbar til pyntegrønt. Mus 
og rotter skyr einer. Ellers tåler løken 
veldig godt frost. Løk har en naturlig 
”frostvæske” i seg, som er bedre enn 
den vi bruker på bilen!

Og så kommer våren igjen, og mange 
busker og trær som så døde og visne 
ut i vinter, viser seg med svulmende 
knopper og fulle av livskraft. 

Også i det lille bedet vi har foran grav-
minnet til våre kjære, livner det til, og 
hvis vi satte løker sist høst, ja, så har 
vi forhåpentlig et flott flor i vente. Pass 
på å fjerne mosekrans og granbar før 
løkspirene blir for store. De blir lett 
skadet hvis de har vokst seg inn i vin-
terpynten.
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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

Kirkens 
Nødhjelps 
fasteaksjon

”Årshjul” 
 på kirkegården
 – gode råd fra John Terje Hagland, 
  gartneren hos kirkevergen

Det kom inn 66 222 kroner i 
løpet av halvannan time tysdag 
12. april, då 115 konfirmantar frå 
Åkra og Vea samla inn pengar til 
Kirkens Nødshjelp sitt arbeid. 

Folk på Åkra gav 39 040 kroner, 
medan det kom inn 27 182 kro-
ner på Vea. Heile 87,1 prosent 
av dette går til direkte hjelp 
blant dei som treng det mest, 
samt å endre årsakene til nød. 
Resten går til drift.

Stor takk til konfirmantar – og 
til deg som støtta! Fekk du 
ikkje besøk? Ja, då går det 
framleis an å gi: Ring 820 44 
088 (200 kroner), send sms: 
KN100 til 2090 (100 kroner), 
eller bruk kontonummer 
15942287493. 
Sjekk òg ut nettstaden: kir-
kensnodhjelp.no

MF

Biskopen og Carissimi
 
Som mange kjenner til, så har det vore 
ein dialog mellom presteorganet Carissimi 
og biskop Erling Pettersen. I etterkant 
av denne dialogen kom det eit brev frå 
Stavanger bispedømeråd, som dei ønskjer 

skal gjerast kjent i 

kyrkjelydane. Som bakgrunn for brevet, gir 
informasjonsrådgjevar Geir Skårland på 
bispekontoret følgjande oppsummering av 
agendaen til Carissimi:
 
"Carissimi meiner at å bryta med Bibelen 

og kyrkja sitt tradisjonelle syn 
på homofilt samliv er vrang-
lære. Vranglære splittar kyrkja. 
Prestar kan ikkje akseptera ein 
vranglærande biskop, til dømes 
gjennom å forretta nattverd 
saman med biskopen. Då gjev 
dei støtte til ei lære som ikkje 
høyrer heime i kyrkja og vitnar 
om ein kyrkjeleg einskap som 
ikkje finst."
 
Meir informasjon
frå Carissimi finst på deira eigen 
nettstad: 
www.carissimi.nu
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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:

19. juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp

19. juni kl. 18.00 G18 med nattverd

26. juni kl. 11.00 Høymesse med nattverd

10. juli kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd 

24. juli kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd og dåp

  7. august kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste på kaien.

14. august kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd

21. august kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd

vedavÅgen kiRke:

12. juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd

26. juni kl. 11.00  Gudstjeneste med dåp.

17. juli kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd

31. juli kl. 11.00 Høymesse med nattverd

21. august kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd

www.hillesland.no

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K

Tlf. 52 84 44 44

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
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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

pinsekonseRt
Åkra kirke – 1. pinsedag 12. juni kl. 19.30

odd-RoaR hult, trompet og flügelhorn 
paul leithaug,  orgel

variert program med klassiske perler for trompet og orgel.
kollekt til kirkemusikkarbeidet.

alle hjertelig velkommen.
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DøDe

VIGDE

ÅkRa kiRke:
13. februar Mathilde Fagerland Breivik
 Daniel Valen Maartmann
20. februar Mari Vaksdal
27. februar Thea Eline Larsen 

(Olavskirken på Avaldsnes)
  6. mars Adrian Johan Solstad
 Benjamin Storm-Åse 
20. mars Alexander Vedøy 

Torgrimsen
27. mars John Marcus Tjøsvoll 

(Ferkingstad kirke) 
  3. april Mandius Melhus Kvilhaug
 Lauritz Halvorsen
17. april Emil Holgersen Knutsen
 Tobias Krygård
 Aron Birkeland Nilsen
 Geniva Sandhåland 

Mannes
 Johan Kallevik
15. mai Thea Charisse Dollolasa 

Sand
 Isak Blø Fjell Langåker
 Martin Dahl Vedøy
 Ola Tollaksvik Hovland
 David Tjessem Davidsen
 Arnold Iversen
 Nora Sofie Underhaug
 
vedavÅgen kiRke:
30. januar Rebecca Bårdsen
 Asbjørn Bachmann
 Brage Stava Kallevik
27. februar Tilda Mannes
 Ella Krovik
 Adelén Bentsen Bårdsen
 Daniel Ferkingstad – 

Torkelsen
 Terje Aase Gudmundsen
 Aiden Nachtrnebel
 Camila Andrea Vedøy
27. mars Henrik Bruland
 Samuel Bertin Tangen
 Angelica Ytreland Susort
 Ingrid Stavenjord
 Sigrid Svela
25. april Sophie Danielsen 
 Sofie Størkersen Hillesland
 Jørgen Didriksen
  

ÅkRa kiRke:
18. desember Hanne Kristin Vea og 

Oddvar Larsen 
26. mars Ida Gundersen og Stian 

Brun
15. april Lisa Hansen og Morten 

Johannessen
14. mai Siv Merete Liknes og Kjetil 

Hansen

vedavÅgen kiRke:
31. desember Sandra Tangjerd Lilleås og 

Hein Tangen

ÅkRa kiRke:
  8. februar Leiv E. Tjøsvoll
19. februar Joacim Vikra
20. februar Hagbart Langåker
  2. mars Odd  Damås
  4. mars Alfred Bernhard 

Ragnvaldjord 
12. mars Magne Emil Stangeland
17. mars Martha  Pedersen
21. mars Olaug Sofie Leirvoll
21. mars Magne Grindhaug
  2. april Anne Marie Kolletre
10. april Osvald Johan Olsen
10. april Arnleif Sørvik
29. april Milfred Ingleiv Edland
  1. mai Harald Hauge
  4. mai Jan Eldar Hansen Fiskaaen
  5. mai John Kjell Sjøen
  7. mai May Lise Ludvigsen
 
vedavÅgen kiRke: 
12. mars Kjell Reidar Jakobsen
25. april Agnes Helene Gunvaldsen
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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



fageRt eR landet 

Fagert er landet du oss gav 
Herre vår Gud og vår Fader. 
Fagert det stig av blåe hav. 
Solli ho sprett og ho glader. 
Signar vårt land i nord og sud, 
soleis di åsyn lyser Gud, 
over vårt Noreg i nåde.

Tidi ho renn som elv mot os. 
Fort skifter sumar til vetter. 
Fader ver alltid Noregs los, 
radt til dei seinaste ætter. 
Herre vår Gud, vår Noregs Gud, 
varda vårt land frå fjell til flud. 
Lær oss å gå dine vegar.

Signa då Gud vårt folk og land. 
Signa vårt strev og vår møda. 
Signa kvar ærlig arbeidshand, 
signa vår aker med grøde. 
Gud utan deg den vesle urt, 
veiknar og visnar, bleiknar burt. 
Ver du oss ljoset og livet.

(Anders Hovden)
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