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Andakt

Takk og lov og pris!
En god venn av meg sier dette ofte; Takk 
og lov og pris! Han er over 80 år, og har 
funnet ut hvem som skal ha takken for 
velsignelsen i hans liv; Gud! I begynnelsen 
må jeg innrømme at jeg smilte litt av og til, 
når min venn gav sin takk og lov og pris 
til Gud. Han mumler ikke akkurat, heller… 
Neida, han sier det høyt og tydelig. Ja, det 
er på grensen til roping av og til. 
Det hender fortsatt at jeg smiler når ven-
nen min takker Gud høylydt. Men nå smiler 
jeg fordi jeg gleder meg med ham, og gle-
der meg over at han er så sikker på at Gud 
skal ha takken.

Jeg vet ikke om det er påvirkning fra kristne 
venner, undervisning om takknemlighet, 
eller rett og slett at jeg selv begynner å dra 
på årene… Men jeg kjenner at jeg blir mer 
og mer takknemlig til Gud! Jeg føler stadig 
oftere behov for å takke Gud for Hans 
godhet mot meg og mine! Jeg sitter av og 
til alene, for eksempel i bilen, og føler en 
sterk trang til å takke og prise min Gud. 
Det hender jeg løfter en hånd (eller 2 hvis 
jeg ikke kjører..) og begynner å takke og 
prise Gud for alt jeg kommer på. For at Han 
har frelst meg, for Hans omsorg for meg og 
mine, for familien, for venner, for menighe-
ten, for jobb og gode kolleger. Og jo mer 
jeg takker, jo mer finner jeg å takke for. Har 
du opplevd det? Hvis jeg setter meg ned 
og tenker over alt det Gud har gjort og gjør 
for meg, blir jeg overveldet. I perioder hen-
der det at jeg glemmer meg litt ut. Kanskje 
skjer det noe negativt, og jeg blir litt 
opptatt av dette. Da glemmer jeg kanskje 
å takke i noen dager, og plutselig merker 
jeg det. Jeg merker at dette har utrolig mye 
med fokus og vilje å gjøre. Hva bestemmer 
jeg meg for å være opptatt av? Hvilken inn-
stilling velger jeg å møte hverdagen med? 

B e k y m r i n g ? 
Ta k k n e m l i g -
het? Jeg vet for 
min egen del 
at jeg har det 
så mye bedre, 
både med Gud 
og med men-
neskene rundt 
meg, når jeg er 
mer opptatt av å takke Gud for alt, enn 
av å bekymre meg og klage. Jeg har prøvd 
begge deler flere ganger…, og det er bare 
så mye bedre å leve i takknemlighet! Gud 
er så uendelig god mot oss! Og Han er 
virkelig verdt vår takk, pris og ære! Gud vil 
at vi skal ære Ham og takke Ham! Paulus 
oppfordrer oss i 1. Tessalonikerbrev 5, 
16-18 til følgende: ”Gled dere alltid, be 
uten opphold, takk under alle forhold! 
For dette er Guds vilje for dere i Kristus 
Jesus.”

Bibelen forteller om mennesker som viser 
Gud at de er takknemlige til Ham, tilber 
Ham og ærer Ham. Mange bibelske per-
soner, som for eksempel Noah, Josef og 
Moses, bygde altere i takknemlighet til 
Gud.

Det står altså i Bibelen at vi skal takke Gud 
for alle ting, alltid. Umulig, sier du? Kanskje 
det, men jeg tror dette er en øvingssak. 
Man går ikke fra 0 til 100 % takknemlighet 
over natten. Men jeg merker at jo mer jeg 
takker, jo mer takknemlig blir jeg. Så jeg vil 
gjerne gjøre som min gode venn, takke og 
love og prise Gud, både høyt og stille! Gud 
er virkelig verdt det! Og det gjør virkelig 
godt for meg også!

Geir Fridtjof Foldøy

Geir Fridtjof Foldøy



Menighetsblad for Åkra nr.  3  –  2007 3

 

Ny lærling 
i barne -og ungdomsarbeiderfaget
 Gjennom Karmøy kommune har Gunhild Pirtiinen fått Åkra menighet 
som sin læreplass i barne – og ungdomsarbeiderfaget, 7 timer pr. uke. 
Gunhild er ikke ukjent for Åkra menighet fordi hun har deltatt i barne – 
og ungdomsarbeidet i mange år. Først som medlem av kor og Aktivitus 
og senere som leder i Aktivitus og ungdomsklubben. Hun har også vært 
med å lage egen hjemmeside for ungdomsklubben. Gunhild er en som 
er lett å komme i kontakt med og en som en kan stole på. Åkra menig-
het ønsker Gunhild hjertelig velkommen som medarbeider.

Morten Østebø er dimittert
–Han er lett å kome i kontakt med. Eit omgjengeleg 
”ja-menneske”. Stressar ikkje. Er positiv. Desse orda frå 
adm.leiar Henning Liknes kan nok mange vere samde i 
når Morten Østebø skal beskrivast. For slik er det me har 
blitt kjende med Morten i løpet av det året han har vore 
sivilarbeidar i Åkra menighet. 
September 2006 tok 20-åringen frå Talgje til i ei sær-
skilt ”VOKT”-teneste; valds- og konfliktførebyggjande 
teneste. Dette opplegget går ut på at den vernepliktige 
får høve til å bruke evner og interesser aktivt i arbeid 
retta mot ungdom.  –Eg har vore med i Sola Fide, og 
ungdomsklubben annan kvar fredag, seier Morten, og 
legg til at klubben sin tur til Hemsedal var noko av det 

kjekkaste han har vore med på dette året. –Turar, leirar, cup og liknande er bra, 
for det samlar all slags folk, supplerer han. Vidare har det blitt ein del praktiske 
oppgåver òg, så som plenklipping, vaktmeisteroppgåver i barnehagen, samt 
vedlikehald og småreparasjonar på kyrkjesenteret. 
Utdanninga som tømrar har altså kome godt med. Til hausten blir hammaren 
teken i bruk att; då er det arbeid i Stavanger som ventar. På sikt kan det bli aktu-
elt å gå vidare på teknisk fagskule, får me òg vite. Men til slutt ville me gjerne 
få høyre kva Morten sjølv synest om både Åkra og det arbeidet han har hatt 
her. –Åkra er nå ganske 
flatt, men det er trivelege 
og kjekke folk her, dei er 
jo litt roligare på Talgje, 
seier han, og legg til at 
han har ingen problem 
med å anbefale ei slik 
sivilteneste til andre.

Me rettar ein stor takk til 
Morten for den flotte inn-
satsen i fellesskapet vårt, 
og ønskjer han lukke til 
vidare.

M.F.

Temadag om 
keltisk 

spiritualitet
ved tom martin berntsen, 

18. oktober i avaldsnes kirke.

1000  Velkomst og morgenbønn
1015  "Orden på livet…”
 Impulser fra keltisk 
 fromhetsliv til hjelp for 
 tro og tjeneste.
1000  veimerker for vandringen.
1100  Samtale & spørsmål
1130  Stille måltid
1215  "Lære å lytte for å leve..."
 Om å oppøve sine sanser  
 for den treenige Gud
1300  Vandring med åpne sanser
1430  ”Messe for sansene”

Påmelding til Avaldsnes menig-
hetskontor, tlf. 52 81 20 60
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	Takke for at vi har fått 
  kateket/menighetsbygger.

✓	Takke for prestene vi har.

✓	Takke for alle som kommer 
på Regnbuelandet.

✓	Takke for alle frivillige som
 gjør en tjeneste i 
 menigheten.

✓	Takke for at Aktivitus 
 har startet opp igjen.

Vi ber for
✓	Be for kateket/menighets-

bygger Ove Sjursen.

✓	Be for lederne i Aktivitus

✓	Be for situasjonen rundt 
kostnadsøkningen for 
Vedavågen kirke.

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

✓	Be for ledere og opplegget 
på ungdomsklubben. 

Småplukk fra SR
 

Mitt vitnesbyrd
Nåde må være et av de største, flot-
teste og mest innholdsrike ordene i 
Bibelen. Det er av nåde jeg er frelst og 
det er av nåde jeg blir bevart. Nåden 
betyr alt for et frelst menneske.
Men hva er nåde? I dag snakkes det 
om en kjærlig Gud som om han er tole-
rant, glatter over synd og finner seg 
i det meste. Men både i min bibel og 
mitt liv har jeg opplevd noe annet. Det 
hele blir litt tamt når den Allmektige, 
himmelens og jordens skaper, blir 
framstilt som en slags colaautomat 
der du tar ut det du føler for av tilgi-
velse, trøst og styrke.
Nåde er ikke at Gud bare har en god 
dag og tilfeldigvis har lyst til å være 
snill. Nåde handler heller ikke om at 
han ser mellom fingrene på våre feil 
og mangler.
Nåde handler om at hans rettferdighet 
og hellighet kom til utrykk gjennom 
dommen på Golgata. Gud kunne ikke 
overse ondskapen, Gud kunne ikke 
bare ”glemme” uten videre. Det måtte 
et offer og en soning til.
Og det store og uforståelige er at Gud 
gir seg selv for oss. Han krever og gir 
samtidig. Sin enbårne sønn, forlatt, 
ensom og gjenstand for straff. Han tok 
vår plass!

Jeg ser meg 
selv som til-
skuer til dette 
enorme dra-
maet som fin-
ner sted på 
Golgata for 
2000 år siden. 
Jeg kan ikke 
bidra på noe 
vis. Ikke hjelpe 
til. Det er Gud som handler. Alene.

Og denne seier som Jesus vinner, den 
blir min. Ufortjent og uforskyldt. Jeg 
blir slått av undring og føler meg liten 
i møte med et så mektig budskap.

Og til mitt hvorfor svarer Gud så enkelt, 
selv om det kostet ham alt:
- Fordi jeg elsker deg!

Da blir nåden virkelig og sann. Da får 
Gud være stor, mens jeg blir liten. Da 
blir jeg utrolig glad og takknemlig for 
at jeg er frelst!  ”Deg være ære!”

Odd Arild Sævik
Barne- og ungdomssekretær i 

Norsk Luthersk Misjonssamband

Nåværende sivilarbeider avslutter 
sin tjeneste 11 sept.
 
Tidligere Kamerunmisjonær Ove 
Sjursen er tilsatt i 75 % stilling 
som kateket/menighetsbygger i 
Åkra menighet. Bopel Vea.
Hans arbeid vil i stor grad bli knyt-
tet opp til Vea-området.
 
SR har registrert at prisen på 
Vedavågen kirke har steget bety-
delig, men arbeider videre med å 
få fullfinansiert kirken.
 
I budsjettplan for 2008-2010 så 
foreslås det å få på plass varme-
pumper i menighetssalen.
 
En vil også arbeide med å få utvi-
det kateketstillingen med 25 %.
 

Det er opprettet et menighets-
utvalg for Vedavågen og det vil 
nå arbeide med et mandat for 
utvalget.
 
Åkra sokneråd var utvalgt som et 
av 8 sokneråd i landet til å svare 
på forespørsel fra Kirkerådet om 
å uttale seg til arbeid knyttet til 
Revisjon av ordningen for bispe-
nominasjon.
Svar ble sendt før fristen som var 
1 sept.

Michael Fagerland vigsles til sok-
nediakon 28. oktober. Det skjer i 
Sørnes kirke. Michael er også nytt 
redaksjonsmedlem i menighets-
bladet.
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NY PL A N FO R DIAKON I  I  ÅKRA M E N IG H ET       

-Vil du hjelpe oss?
kva eR diakoni?
Diakonien gjeld oss alle; han er ikkje reservert for ekspertar eller 
profesjonelle! Ordet ”diakoni” kan heilt enkelt omsetjast med 
”teneste”. For at me som kristne skal vere truverdige, må det å bry 
seg om andre menneske vere sentralt for oss. To ord er viktige for 
å forstå kva diakoni er: Omsorg og fellesskap. I ”Plan for diakoni 
i Den norske kirke” blir omgrepet forklart på denne måten: ”Med 
diakoni forstås kirkens medmenneskelige omsorg og fellesskaps-
byggende arbeid, og den tjeneste som i særlig grad er rettet mot 
mennesker i nød.”

kva foR typaR aRbeid eR i gong pR. i dag?
Det blir drive eit godt og variert diakonalt arbeid i Åkra menighet, 
både av frivillige og tilsette. Besøkstenesta har faste personar dei 
gjestar, noko som blir sett stor pris på. I tillegg har ein ulike typar 
treff, f.eks. ”Torsdagstreffet” og påsketreff. Vidare omfattar diako-
nien diverse barne- ungdoms- og konfirmantarbeid. Her kan også 
internasjonalt retta arbeid nemnast, f.eks. ”Fasteaksjonen” til 
Kirkens Nødhjelp. Alle slags folk og aldrar er altså ein del av dette 
oppdraget. –Men me kan bli betre…

kvifoR skal det lagast ny plan foR diakoni?
Det er stadig utvikling i samfunnet, og heller ikkje på Åkra og Vea 
står tida stille. For at ikkje kyrkja skal ”stivne” er det nødvendig 
å nå folk i nye tider. Me er skapte til å tene kvarandre – til å ha 
omsorg for kvarandre: ”Me er kvarandre sitt daglege brød” (Martin 
Luther). Diakoni bør gjennomsyre alt som skjer i menigheta.

Difor utfordrar me nettopp deg til å hjelpe oss med å peike på kva 
for arbeid og satsingar som er nødvendige. Det hadde vore fint om 
du kan ta deg tid til å tenkje gjennom kva du meiner er viktig at 
Åkra menighet jobbar med når det gjeld diakoni. Kanskje kjenner 
du til behov som ikkje er så synlege for oss, eller du har forslag 
til korleis me som kyrkje kan nå fleire. Du kan (og bør) sende inn 
forslag til oss: Åkra kyrkje, Diakoniutvalet, Postboks 26, 4296  
Åkrehamn / epost: michael.fagerland@karmoykirken.no

Tusen takk for hjelpa! Vennleg helsing Diakoniutvalet
Kjell Arne Medhaug, leiar
Inger Nes
Liv Karin Stava
Jorunn E. Hauge
Michael Fagerland

Mer enn ord
Er det bare fine ord
Er det bare kjøtt og fraser
Liksommat som aldri fordøyes
Kunstig tilsetning til pris som forhøyes

Er det bare floskler og utopier
Fine ord og kremmerier
Er det bare eventyr og sjokolade
Da vil jeg ikke ha det

Jeg vil ha det ekte livet
Det levde, det virkelige som hopper i det
Uten tillærte fraser og ord
Uten følelser i bok fra et bord

Jeg vil se den ekte gnisten
Uten viljen som knekker kvisten
Jeg vil kjenne den ekte varmen
Som tåler en støyt, et slag fra harmen

Hva skal vi med ord uten kropp og varme
Hva skal vi med fraser som er kalde som is
Hva skal vi med lærdom, visdom og kunnskap
Som ikke når hjerter på kjærlighets vis

Nei, gi meg heller en matrett av dårskap
Gi meg heller en rusten kopp
Gi meg heller en hånd med varme
Et hjerteslag fra en skitten kropp

For ordene er tomme
Ordene dør
Frasene er fromme
Kun kjærligheten blør

Ann Kristin Fauske (2003)

Ved til vinteren!
Til vinteren blir det kaldt. Skaff deg 
kvalitetsved til kr. 40 pr. sekk. Inntektene 
går til barne- og ungdomsarbeidet i Åkra 
menighet. 

Henvend deg til menighetskontoret, ved 
Henning Liknes. 
Vi bringer hvis det er nødvendig.
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BaSaR 
på Vea

Den 18. oktober kl. 19.00 
skal det være basar på 
Betel. Det vil bli tale av 
Ove Sjursen og sang av 
Shantykoret fra Skudenes. 
Inntektene skal gå til døpe-
font til kirken på Vea, og 
gaver mottas med takk. 

Alle er hjertelig velkomne!

Arr: Vea Kvinne og familie-
lag, tidl. kalt Humsorlaget.  

Åkra soknerådsbarnehage
Under fiskeridagene på Åkra, ble vi i Åkra soknerådsbarnehage invitert 
til å komme på kaien for å få være med å grille fisk. Da dette var midt 
i ferien var det ikke så mange barn i barnehagen, men de som var der 
fikk være med. Først fikk alle barna utlevert hver sin kokkehatt. Deretter 
fikk de hver sin aluminiumsfolie hvor de fikk fisk med grønnsaker oppi. 
Mens dette ble grillet, fikk barna utlevert ark og tusjer så de kunne 

tegne mens de 
ventet. Når fisken 
var ferdig grillet, 
fikk barna spise 
den og de fleste av 
barna syntes dette 
var kjempegodt!
 
15. august startet 
det nye barneha-
geåret, og det har begynt en del nye barn i barnehagen.
Dette året skal Karmøy kommune satse på sunt kosthold i barnehagen, 
og vi i Åkra soknerådsbarnehage er en blant tre barnehager i kommu-
nen som har fått tilbud om å være med i et åkerprosjekt. Vi vil vektlegge 
viktigheten med å ha et sunt og godt kosthold, der barna skal få bli 
kjent med, og spise forskjellig frukt og grønnsaker. Vi skal også se om 
vi klarer å dyrke noe selv.
 

Frøydis S. Hemnes
Ped. leder

Barna koste seg på fiskeridagene

Nam, nam – fisk er godt!!!

Vedavågen kirke
Som vi lovet i forrige menighetsblad, skulle 
vi nå komme med nyheter om framdriften 
på byggingen av Vedavågen kirke.
Vi tar en prat med Odd Ingvald Olsen som 
er leder av byggekomiteen for Vedavågen 
kirke.
Han kunne referere til Karmøy Lokal, 
Haugesunds avis som kom ut med en 
reportasje torsdag 16.08.07. Han kunne 
ikke fortelle mer nytt, og refererte til opp-
slaget i Haugesunds Avis. Her kommer et 
utdrag derfra med tillatelse fra journalist 
Ruth Sunnanå Sveistrup:

Kraftig prisøkning har satt en foreløpig 
stopper for byggingen av Vedavågen kirke. 
En hadde håpet at byggingen av kirka skulle 
kommet i gang i mars/april i år slik planen 
var. Da skulle den stått ferdig høsten 2008. 
Nå er byggestart utsatt på ubestemt tid. 
Prisøkning innen byggebransjen de siste 
årene har ført til at Vedavågen kirke blir 16 
millioner kroner dyrere enn antatt. I tillegg 

kommer krav fra Karmøy kommune om 
utvidet teknisk plan – noe som utgjør 3,5 
millioner kroner.
De generelle kostnadene har steget enormt, 
ca 40 prosent.
Det jobbes med å se på hva som kan 
reduseres av kostnader for å komme i 
gang. Byggekomiteen har funnet rom for 
besparelser for ca. 2,5 millioner kroner.
Kostnadsrammen i 2004 var på ca 35 mil-
lioner kroner, mens kostnadsoppsettet i 
mai-2007 viser en pris på 54,5 millioner 
kroner.
I perioden 1997 til 2007, har Karmøy kom-
mune bevilget 30,3 millioner kroner til kirke 
i Vedavågen.
Karmøy kirkelige fellesråd, med kirkeverge 
Martha Lunde Medhaug i spissen, søkte 
Karmøy kommune i mai-07 om ekstrabevil-
gninger på 17,7 millioner kroner.
Dette vil bli vurdert i budsjettbehandlingen 
for kommende år.
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Ove Sjursen - den nye kateketen/
menighetsbyggjaren vår
Måndag 3. september starta ein nyansatt 
opp i Åkra menighet. Han heiter Ove Sjursen 
og skal vera kateket/menighetsbyggjar på 
Åkra og Vea, og menighetsbladet fekk treffa 
han på den fyrste arbeidsdagen hans. 

kan du foRtelja litt om deg sjØlv?
Eg er frå Kopervik, er 36 år og er son til 
Astrid og Gerhard Sjursen. Eg har vokse opp 
både på bedehuset og  i kyrkja i Kopervik, i 
tillegg til alle familieleirane som me reiste 
på i det Norske Misjonsselskap (NMS) sin 
regi. Eg er gift med Svanhild, født Olsen, 
som òg er og frå Kopervik. Me har 3 born, 
Simon på 11, Astrid på 9 og Maria på 6. Me 
har båt, og heile familien likar å koma seg ut 
på sjøen. Me har tenkt å kjøpa nokre hum-
marteiner og vil prøva å setja dei ut, og når 
me er på hytta til svigerforeldra mine inne 
i Nedstrand, likar me å fiske. Og så er eg 
jo òg veldig glad i data og alt som har med 
data å gjere. I tillegg likar eg å driva med 
vaktmesterting, slik som å fiksa bilen og ting 
i huset osv.

kva gjoRde du fØR du kom til oss?
Eg utdanna meg til prest på Misjonshøgskulen 
i Stavanger, var sjøforsvarsprest i 1 år, budde 
i Paris 1 år der me gjekk på språkstudium, 
og deretter var me 4 1/2 år i Kamerun. Etter 
at me kom heim igjen, var eg eit halvt år her 
i Åkra og Kopervik menighet og hadde kon-
firmantundervisning. Etterpå byrja eg som 
prest i Skaarlia menighet i Sandnes. 

kameRun, koRleis vaR det?
Det var fantastisk og slitsamt. Sjølv om eg 
jobba som prest, hadde eg ikkje hovudan-
svar for ein menighet, men dreiv med under-
visning til andre menighetsleiarar. Eg reiste 
rundt og hadde kurs om menighetsvekst og 
menighetsutvikling. Det siste året budde me 
i Ngaoundere, der Svanhild underviste på 

den norske skulen. For oss er 
det eit før og etter Kamerun. 
Eg er veldig glad i Afrika. Eg 
skal faktisk tilbake dit i vinter-

ferien som reiseleiar for 
Stavanger Gospelkor. 
Det er Ravinala som 
arrangerer turen i for-
bindelse med 2 nye 
kyrkjer som skal innvi-
ast, milleniumskyrkja 
og universitetskyrkja. 
Mange her i området 
kjenner sikkert til mil-

leniumskyrkja og har vore med og gitt pen-
gar til den.

skaaRlia menighet, 
kan du foRtelja litt om den?
Då me kom heim frå Kamerun tok NMS ini-
tiativ til prosjektet om å starta opp ein ny 
menighet i Skaarlia. Det var eit samarbeids-
prosjekt mellom Høyland menighetsråd og 
NMS. Den blei dermed starta opp for 4 1/2 
år sidan som ein cellebasert menighet, og 
eg var den einaste ansatte der. Resten var 
basert på frivillig arbeid, og me hadde guds-
tenester annankvar veke på Austrått bydels-
hus. Det var eit spanande prosjekt der me 
starta heilt frå botn av og der me måtte 
tenkja strategisk i forhold til organisering og 
arbeidsmåte i menigheten. 

kvifoR sØkte du deg til 
ÅkRa menighet?
Eg treivs veldig godt i Skaarlia og følte meg 
vel ikkje heilt ferdig der, men når denne job-
ben blei lyst ut, synst eg det virka som eit 
veldig spanande prosjekt i tillegg til at me 
hadde lyst til å koma nærare heimplassen 
og familien vår. 

veit du kva som bliR dine aRbeidsopp-
gÅveR heR?
Eg skal jobba som prest på Vea og som kate-
ket på Åkra, så eg kjem til å ha ansvar for alt 
som skal skje av kyrkjelige handlingar på 
Vea, slik som konfirmantarbeid, gravferder, 
gudstenester og skulekontakt. På Åkra skal 
eg vera koordinator for konfirmantane utan 
å ha konfirmantgrupper. I tillegg ynskjer eg å 
byggje menighet og vera med på å forma ein 
strategi i Vea menighet. Eg har fokus på og 
engasjement for at Veabuen skal få ei kyrkje 
i si eiga bygd, men for meg er det viktigare 
kva bygget blir fylt med, enn sjølve bygget. 
Hovedpoenget er menighet. Sjølv om kyrkja 
på Vea ikkje er klar endå, skal me likevel ha 
regelmessige gudstenester der.

de buR pÅ vea, koRleis gÅR det?
Jo, nå har me budd her i eitt par veker alle-
reie, og foreløpig er det veldig bra! Me bur i 
eit veldig kjekt hus (prestaboligen), og folk 
kjem og helsar på oss, noko som me set 
stor pris på. Vea er eit nærmiljø der me kan 
gjera alt på ein plass, og det er ein positiv 
og lett stemning der det verkar som om alle 
kjenner alle, noko som er veldig annleis frå 
Sandnes. Me er ikkje så godt kjente rundt 
omkring på Vea ennå, men det kjem etter 

kvart. Alle me har møtt har vore imøtekom-
mande og kjekke, så me synst det verkar 
veldig positivt!

eR det elles noko du haR pÅ hjaRta?
Ja, mykje! Eg er ein misjonær. Eg er opptatt 
av at me må vera utadretta og at menig-
heten må nå ut til folk. Eg er opptatt av 
korleis me kan inkludera fleire i eit felles-
skap og skapa eit ope trusfellesskap der 
folk bl. a. kan finna fram til trua etter kvart. 
Eg vil ikkje at me berre skal ha det trygt 
og koselig i menigheten, men at me må nå 
ut til folk. Eg er ein misjonær, ja. Det var 
eg i Kamerun, i Skaarlia, og eg kjem til å 
vera det her òg. Det kristne budskapet er 
aktuelt for alle, og eg er opptatt av å pre-
sentera det på ein aktuell måte. Eit sant, 
kristent fellesskap er ei velsigning som eg 
uner fleire å få del i. Og budskapet er ein 
uoppdaga juvel som eg òg uner fleire å 
oppdaga! Dette er noko av det eg brenn for 
og som ligg på hjarta mitt, og eg har store 
problem med å stoppa å snakka om det. 
Me har ein kjempeutfordring! 

Elles vil eg seia at eg foreløpig trivst veldig 
bra her (etter 1 dag på jobb)! Eg kjenner 
nesten alle ansatte frå før av, og eg gler 
meg veldig til å jobba her!

Me ynskjer hjarteleg velkomen til Ove 
Sjursen og familien hans! Og me oppfor-
drar alle til å ta godt imot dei slik at dei vil 
trivast og ha det godt her!

BLF
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Kirkekoret jubilerer – 

Åkra kirkekor ble stiftet 2. september 
1987 av kantor Paul Leithaug. 32 inter-
esserte møtte opp til den første øvel-
sen. Det var satt en øvre aldersgrense 
på 60 år, men det var tre gode tenorer 
på litt over 60 som fikk være med like-
vel: Ole Egge, Johannes L. Sjøen og 
Aksel Lund.

Koret vokste etter hvert til 54 medlem-
mer. Det var kjekt å synge flere musika-
loppsetninger med kjente sangstjerner 
og musikere på besøk. Dirigenten har 
vært flink til å kontakte gode instruktø-
rer som Per Oddvar Hildre. Seminarene 
har vært en vitamininnsprøyting når det 
gjelder korsang. Selv om det er aldri så 
intenst og slitsomt, blir kormedlem-
mene sammensveiset, og mestringsev-
nen og selvtilliten øker ved å framføre 
det en har lært i løpet av ei helg. Petter 
Dass salmer med visesanger, kompo-
nist og forteller Ola Bremnes er et 
eksempel på det.

Korets hovedoppgave er å synge til gudstjenester. I løpet 
av disse 20 årene har koret deltatt i mange ulike arrenge-
ment, i Kulturhuset, ulike bedehus og kirker, grendahus 
og i friluft, fra Stavanger i sør til Bømlo i nord, fra Erfjord 
og Suldal i øst til Utsira i vest. Åkra kirkekor har vært med 
ved avslutningskonserten under Karmøy i fest og ved 
Vikingfestivalen hele 5 ganger. Et høydepunkt var 1995 da 
vi framførte folketoner fra Karmøy, arrangert for kor, solist 
og musikere av korets dirigent. Gjestesolister var Knut 
Buen og Sondre Bratland.

Dirigent har vært Paul Leithaug bortsett fra de to siste 
årene. Med 
jobbrotasjo-
nen overtok 
Julia Harbrecht 
ledelsen av 
koret. Høsten 
2006 deltok 
noen av kor-
medlemmene 
i et prosjekt 
som framførte 
Mozartmesse 
sammen med 
sangere fra 

Suldal og Avaldsnes. Det er ikke enkelt å drive kor med 
få sangere, men begge kantorene har lagt mye arbeid ned 
med å gjøre sangstoffet godt og greit for oss. De har også 
vist utholdenhet med stemmeøving og terping. Dette gjør 
at korarbeidet blir sett på som et tilbud for alle, uansett 
bakgrunn.

Medlemstallet har variert og sunket til ca. 15-20 medlem-
mer. Det er derimot en sammensveiset gjeng som gjerne 
vil ha forsterkninger på alle stemmer. Foruten å øve inn 
sanger prioriterer koret også det sosiale med ei kaffepau-
se på hver øvelse, en årsfest og en nesten årlig kortur. For 
andre gang var vi i år på tur til Espevær. Der laget vi sang- 
og musikkmøte på bedehuset. Roar Vik var med som taler. 
Men den første turen gikk til Utsira i 1988. Det ble regn og 
høge bølger og 21 barnevogner ble tjoret fast i baugen på 
gamle ”Sirafjord”.

Siden starten for 20 år siden har medlemmer kommet og 
gått, utenom en, Britt Leithaug. Her forteller hun hvorfor 
hun er med: ”Jeg har sunget i kor siden jeg var 8-9 år. Da 
begynte jeg i Bergen pikekor. Senere har det blitt mange 
forskjellige kor før jeg kom til Åkrehamn. Det er sosialt å 
være i kor. En blir fortere kjent med folk på den måten på 
et nytt sted.”

Herdis Heimdal har ikke vært med så lenge: ”Jeg gikk i 
mange år i koret Lovsang på Vea. For meg er det naturlig 
å gå i et firstemmig kor. Da måtte det bli kirkekoret fordi 
jeg har lyst til det, og det er veldig sosialt. Her trives jeg. 
Særlig kjekt er det å komme rundt på møter forskjellige 

20 år

Dirigent 
Paul Leithaug

Fra Mozartmesse i Åkra kirke høsten-06



Menighetsblad for Åkra nr.  3  –  2007 9

steder. Sangene formidler 
”Det glade budskap”, det 
er det viktigste ved korar-
beidet.”

”Det er topp å synge i kor”, 
sier Kåre Hatløy. ”I de 9-10 
årene jeg har vært med, 
er det noe av det kjek-
keste jeg har vært med 
på. Dette anbefaler jeg så 
sterkt jeg kan. Vi er en 
koselig gjeng, har mange 
gode samtaler og latteren 
sitter løst. Om jeg går til 
øvelsen litt nedstemt, er 
jeg oppildnet når jeg kom-
mer heim. Jeg gikk lenge 

før jeg våget å bli med, men det har jeg aldri angret på. Ta 
kontakt med en i koret og bli med du også!”

Åkra kirkekor har et vennskapskor i Kamerun. Det er et kor 
med unge ivrige sangere. De synger også ved gudstjenes-
ter og har turneer. Alle vil gjerne være dirigent, derfor går 

den oppgaven på omgang, de velger ny dirigent hvert år! 
Økonomisk sliter de, men etterhvert har de fått seg flere 
typer kordrakter til forskjellige anledninger. Noen instru-
menter bruker de også. Hvert år sender Åkra kirkekor brev 
og en pengesum som støtte i deres arbeid. Vi har mottatt 
både kassetter og brev gjennom misjonærer som har vært 
i Kamerun. 

Jubileumsfeiringa foregår siste helga i september. Det blir 
fest for gamle og nye medlemmer lørdag 29, og søndagen 
stiller vi opp med sang ved gudstjenesten. 

Sang er med og løfter samværet til oppbyggelse for vårt 
åndelige liv, men vi synger også for ”å prise Herren for alt 
han har gjort”. Derfor har vi tro på at koret fortsatt har en 
oppgave i menigheten vår. 

Elise Mosaker
Kåre Hatløy

Sangmøte på Espevær juni-07

Godt humør og kaffe med 
"noko attåt" preger pausene.

Britt Leithaug 
og Herdis Heimdal
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Regnbuelandet 
    – Utrolig forandring!

Søndag 2. sep-
tember startet 
Regnbuelandet opp 
igjen for høsten. 
Temaet for høsten er 
”Utrolig forandring” 
basert på verset fra 
2. Korinterbrev 5,17: 
”Derfor, hvis noen 
er i Kristus, da er 
han en ny skapning, 
det gamle er forbi, 
se, alt er blitt nytt.” 
Kjelleren i kirka var 
fullpakket med ca 
140 store og små 
og spenningen var 
høy. For det første 
ble vi utenfor inn-
gangen møtt av en 
mann som satt og 
tigget, for han var 
blind og trengte 
penger til mat. Etter 
hvert klarte han å 
stavre seg ned til 
Regnbuelandet der 
han fikk møte Jesus 
og noen av disiplene 
hans. Jesus laget en 
deig av jord og spytt 
som han smurte på 
den blindes øyne 
og ba ham om å 
gå og vaske seg i 
Siloadammen. Den 
blinde gikk og vas-
ket seg og fikk en 
utrolig forandring i 
livet sitt – han kom 
tilbake seende! 

Noe annet spennen-
de som skjedde, var 
laboratorieeksperi-
mentet. Lyset i rom-
met ble slukket. En 
stor arbeidslampe 
skulle være symbol 
på Jesus, og mange 
små stjerner skulle 
være symbol på 

dem som har tatt i mot Jesus. Lyset ble satt på stjernene, 
og etter hvert skinte de også. Når Jesus kommer inn i 
livene våre, skjer det en forandring. Men dette er ikke alltid 
like lett i hverdagen… Vanskelige problemstillinger ble tatt 
opp, slik som: ”Betyr det noe om vi er Jesus sin venn når vi 
er på fotballbanen? Eller i barnehagen eller på skolen?” Vi 
fikk også se en video der noen regnbuegutter spilte fotball 
og var stygge med en av guttene. Ville Jesus oppført seg 
slik? Hva burde vi ha gjort?

Utover høsten blir det nye laboratorieforsøk og andre 
spennende ting. Så kom og se og lær mer om Jesus og 
hvordan Han vil at vi skal leve i hverdagen.

En av de nye sangene vi lærte, laget av Hildbjørg Mannes:

Åh – helt utrolig! (x4)

Utrolig forandring, som med den blinde mann
Merkelig oppskrift, først litt spytt og så litt sand
Jesus gjør under, ja, det vi at Han kan
Folk blir forandra når de tror på Ham

Åh – helt utrolig! (x4)

Utrolig barmhjertighet, det er som en magnet
Folk trekkes til oss når vi viser kjærlighet
Elske vår neste som vi elsker oss selv
Det kan være vansklig, men prøv allikevel

BLF

Utanfor kyrkja sat det ein ”blind 
mann”…

”Den blinde mannen” (Olaug Synnøve Vigdal) blir hel-
breda av Jesus (Marianne Muff Eriksson).

Under myldringa fekk barna leke 
blindebukk.
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as

Åkrehamn 52 83 37 50
Vedavågen 52 82 47 50

optikereN i åkrehamN
Medlem n.o.f.

tlf. 52 81 52 37

Kopervik • Tlf. 02002

telefon 52 81 52 73

Vea Byggsenter • tlf. 52 84 60 40

Åkravegen 205, Åkrehamn
Tlf. 52 82 38 00 • Faks 52 82 38 01

kaigaten 19, skudeneshavn

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

tannlege Fiskå 
og hallaråker as
tannlege M.n.t.f.
4270 Åkrehamn
tlf. 52 83 31 05

Støtt våre
annonsører

Høstens program for de forskjellige kor, 
lag og foreninger i kirken:

sola fide
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30 (ute-
nom høstferien)

sola gRatia
Øvelse annenhver mandag partallsu-
ker kl. 19.45-21.45. Oppstart 20. 
august.
Se nettsidene på www.solagratia.no. 
Mannfolk er spesielt velkomne!

ÅkRa kiRkekoR
Øvelse hver onsdag kl. 20-22 (utenom 
høstferien). Starter opp 29.august.

sangkameRatene
Øvelse annenhver mandag kl. 
18-19.30.
Datoene er 3. sept, 17. sept, 1. okt, 
15. okt, 29. okt, 12. nov, 26. nov og 10. 
des.

den yngRe kiRkefoRening
Har møte den siste tirsdagen i måne-
den kl. 19.00.
25. sept, 30. okt og 27.nov.

den eldRe kiRkefoRening
Har møte den første onsdagen i måne-
den kl. 19.00.
Datoene er 5. sept, 3. okt, 7. nov og 
5. des.

vest kaRmØy 
pensjonistfoRening
Har møte den siste onsdagen i måne-
den kl. 17.00-19.00.
Datoene er 29. aug, 26. sept, 31. okt 
og 28. nov.

mannsfoRening
Har møte den siste tirsdagen i måne-
den kl. 18.30. 
Datoene er 28. aug, 25. sept, 30. okt 
og 27. nov.

vedavÅgen kiRkefoRening
Har møte hjemme hos hverandre den 

andre mandagen i måneden kl. 20.00. 
Oppstart 10. sept.
Ønsker du å bli med, ta kontakt med 
Inger Olsen på tlf. nr. 52 82 46 81.

elieseRlaget
Har møte den første onsdagen i måne-
den kl. 18.30.
Datoene er 5. sept, 3. okt. 7. nov og 
5. des.

bØnnehalvtimen
Møtes hver torsdag kl 10.00 i perio-
den 30. august til 6. desember.

toRsdagstReffet
Møtes hver torsdag kl. 11.00 – 12.30 i 
perioden 30. august til 6. desember. 

ungdomstReff
Vi tar en pause med ungdomstreff 
fram til jul, men håper på å starte opp 
igjen til våren.

ungdomsklubben
Møtes annenhver fredag kl. 20.00 – 
00.00 i kjellerstua i kirka.
Datoene i høst er:
31. aug, 14. sept, 12. okt (26. okt er 
det gospelfestivalhelg), 
9. nov og 7. des.

aktivitus
Starter opp igjen etter et års pause 
og møtes annenhver mandag odde-
tallsuker kl. 18.00 – 19.15. Datoer for 
høsten er:
3. sept, 17. sept, 1. okt, 15. okt, 29. 
okt, 12. nov, 26. nov og 10. des.

g2
23. september:
Taler: Rolf Einar Amdal
Tema: Å være arving til Guds Rike 
(Gal. 4,7)
Gjester: Roger Eliassen og Judit 
Kristiansen

Forts. neste side
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Åkrehamn
tlf. 52 84 50 00 – fax 52 84 50 20

fagmøbler Åkrehamn

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

Åkra
ShellSenter
Innehaver: Leif Eriksen
telefon 52 81 52 85 – telefax 52 82 73 06
foretaksregisteret: no 835 834 662 MVa

tlf. 52 81 12 40 – fax 52 81 12 41
Postboks 204, 4296 Åkrehamn

tlf. 52 81 73 73

DNB-bygget , Åkrehamn
Telefon 52 81 47 00

E-mail: post@audiobok.no

• blå resept avtale

• helsesko og såler

• mor/barn produkter

• undertøy i ull

Tlf. 52 84 45 45 • Fax 52 84 45 55
e-mail: akra@elkjop.no

HELSE-
LEVERANSER AS

Støtt våre
annonsører

18. november:
Taler: Per Magne Olsen
Tema:  Å tjene hverandre i kjærlighet 
(Gal 5,13)

16. desember:
Taler: Lars Harald Tjøstheim
Tema: Å være frigjort til frihet! (Gal. 
5,1)

Åtten
Fellesskapssamling i Åkra kirke.
Vi synger og får undervisning.
Vi ønsker å bli bedre kjent med Jesus, 
og med hverandre.
Vi pleier å ha litt å bite i...
Torsdager kl. 20.00 høsten 2007.
Du er hjertelig velkommen!

13. september:
Salme 23 - Livstidsgaranti
Lars Tore Anda

27. september: 
Små frø – rik høst
Unni Golding

18. oktober: 
Positiv til Jesus – 
men våger du å følge Ham?
Henrik Dam

1. november:
Dans og syng for Herren
Else Karin og Rolf Stackbom
 
15. november:
Sett din lit til Herren! Om overgivelse
Klaus Muff

29. november:
”Bli i Mitt Ord!” – 
min daglige kontakt med Gud
Norodd Stavenjord

Regnbuelandet
”Regnbuelandet ønsker at barna skal velge Jesus som sin trofaste venn 
for alltid”

tRilletReff hØst -07
Velkommen til Trilletreff hver 3. onsdag i Åkra Kirke!
Vi møtes kl.10.30 i kjelleren

5.september
26.september
17.oktober
7.november- Basar
28.november

Ta med deg venner og kom!
Kaffe/saft 10 kroner
Gratis for medlemmer 

2. september

9. september er vi med på 

Familiegudstjeneste 

16. september

23. september 

30. september

21. oktober er vi med på 

Familiegudstjeneste

4. november

11. november er vi med på

Familiegudstjeneste

18. november

25. november

2. desember

9. desember
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Annika Bergtun 
skal på KGF i år også

Nå nærmer det seg oktober, og det betyr at Karmøy Gospel Festival (KGF) er rett 
rundt hjørnet. Annika Bergtun er 14 år og er fra Åkrehamn, og hun har vært med 
på KGF helt fra 1. klasse og fram til 9. klasse som hun nå går i. Hun har vært med 
alle disse årene fordi hun syns det er kjekt, og det som er kjekkest er å synge og 
treffe folk, sier hun. Annika har pleid å komme dit sammen med venninner, og 
etter at det er over, har hun fått nye venner fra distriktet. På spørsmål om hva 
som er kjekkest, Small eller Large, svarer hun definitivt Large. For der er det mer 
folk enn på Small. Det som likevel er den største forskjellen fra Small til Large, 
synes hun, er at på Large snakkes det mye engelsk, og så varer det hele helgen. 
Men det går bra! Hun synes ikke det er travelt og lange dager, synes bare det er 
kjekt. Da hun var mindre var hun ofte trett etter konserten, men slik er det ikke 
nå. Videre forteller Annika at i fjor var hun med på begge festivalene, da sto hun 
i kiosken på Small og var deltaker på Large. Men dette året skal hun bare være 
med på gospelfestivalen for de store, og hun gleder seg veldig!

BLF
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SPORT

4270 Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Installatør
Kristian EinarsEn

 Divisenteret, Åkrehamn
Tlf. 975 03 888

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

16.sept. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
23.sept. kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd.
   Vedavågen bedehus.
23.sept.. kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd.
30.sept. kl.11.00 Høymesse med nattverd.
7.okt. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
14.okt. kl.11.00 Høymesse med nattverd
21.okt. kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd.
   Vedavågen bedehus
21.okt. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
27.okt. kl.22.00 Ungdomstreff
28.okt. kl.11.00 Gospelmesse med dåp.
4.nov. kl.11.00 Høymesse med nattverd
4.nov. kl.18.00 Minnegudstjeneste. (Åkra gamle kirke)
9.nov. kl.17.00 Undretur.
11.nov kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
18.nov. kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd.
   (Vedavågen bedehus)
18.nov. kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd.
25.nov. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
2.des. kl.18.00 Lysmesse.
9.des. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
9.des. kl.18.00 Julekonsert.
16.des. kl.11.00 Høymesse med nattverd.
16.des. kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd
24.des. kl.11.30 Andakt på ÅBB
24.des. kl.15.30 Familiegudstjeneste.
   Vedavågen bedehus.
24.des kl.14.00 Familiegudstjeneste
24.des. kl.15.30 Familiegudstjeneste
24.des. kl.17.00 Familiegudstjeneste.
25.des. kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp og nattverd. 
26.des. kl.11.00 Høymesse med dåp.
   Vedavågen bedehus.
31.des. kl.17.00 Nattverdgudstjeneste.

kjøp maSkiNa DEr Du 
kaN fÅ DEN rEparErT!
haugebergv. 28, Åkrehamn

Tlf. 52 82 10 20

Åkrehamn • Tlf. 52 84 54 94 • Fax 52 84 54 95
E-post: info@hillesland.no
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Tlf. 52 84 44 44

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08
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TRYGVE J.
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DøypTe

VIGDE

DøDe

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

Telefon 52 84 45 20

NilsseNs søNNer as
Tlf. 52 82 41 15, Åkrehamn

Vea Dagligvare
v/Nilssens Sønner AS • Telefon 52 82 47 30

postboks 14, 4295 Vedavågen

foTografmESTEr aNNE i.

Tlf. 52 81 73 60, Åkrehamn

Tlf. 52 81 53 72

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

Støtt våre
annonsører

P.O.Box 61 - Tlf. 52 82 40 65 - Fax  52 82 40 04
Foretaksregisteret: NO 980 386 791 MVA

4295 Vedavågen
Telefon kontor: 52 82 40 65

Telefax 52 82 40 04

Støtt våre
annonsører

27.mai Selma Mannes Nesheim
 Susanne Landsnes Ådland
 Martin Vedøy Abrahamsen
3.juni Maria Angelica Bergtun
 Sørheim
 Celina Jakobsen
10.juni Mathilda Aastvedt Dahl
 Nora Torgersen
 Martha Østensen
 Cornelia Didriksen
 Marthea Ferkingstad
17.juni Grace Lauren Lunsford
 Holger Antonius Lund
 Jørgen Adolfo Ådland 
 Ceballos
 Andrea Vikra
 Mikal Nesset
24.juni Marie Lovise Vilhelmsen
 Susanne Vilhelmsen
1.juli John Aleksander Grindhaug
 Andrea Ånensen
 Oda Kristin Ånensen
8.juli Ludvig Valentin Kolletre
21.juli Ina Johanne Liknes
22.juli Andreas Wivestad Notland
 Ingvild Jacobsen
12.august Leander Svangstu 
 Ferkingstad
 Adrian Aursland Haarr
 Anton Onarheim Vea
 Alexander Hult Larsen
 Ingrid Rye Fagerland
 Synnøve Stava
 Sivert Fagerland Leirvåg
 Sarah Sørensen
26.august Tobias Jakobsen
 Jonas Vedø
2.september Magnus Aleksander Eriksen
 Judith Marie Johannessen 
 Tollaksen
 Linnea Birkeland

26.mai Linn Monika Ekrene og 
 John Steinar Olsen- Sund
2.juni Lene Kristin Kristoffersen og 
 Dick-Olav Østhus
9.juni Annette Liknes og Lars 
 Christian Eliassen
23.juni Lovise Simonsen og 
 Oddvar Dirdal

23.juni Cathrine Torgersen Jensen 
 og Eirik Myrbakk Fosen
7. juli Marianne Halvorsen og 
 Bjørn Magne Skjelnes 
 Kallevik
7. juli Karianne Nygård Øvrebø og 
 Stian Lunner
7. juli Karin Lovise Tangjerd og 
 Terje Olav Hagen 
7.juli Nina Merethe Sletten og 
 Svein Ove Vea
21.august Hilde Vinnes og
 Jan Inge Liknes
28.juli Tina Nilsen og 
 Knut Jacob Medhaug
4. august Tone Skartveit og 
 Harald Rosberg
4.august Merete Haga og 
 Tormod Helle
11.august Silje Kolbeinsen og 
 Kenneth Vedøy
18.august Magnhild Holgersen og 
 Bjørnar Knutsen
25.august Hilde Kristin Simonsen og 
 Terje Liknes
8.september Inger Elise Sjøen og 
 Jonny Erling Salvanes 

9.mai Hjørdis Karina Jacobsen
10.mai Hilda Marie Vea
13.mai Kristen Eriksen
20.mai Ingeborg Ytreland
30.mai Georg Luvi Fagerland
8.juni Anne Marie Olsen
18.juni Håkon J.Ferkingstad
19.juni Mathias Hatløy
20.juni Bergit Hovden
25.juni Kaia Helena Lande
25.juni Malvin Lie
2.juli Elias Sandhåland Mannes
3.juli Dagny Våga
6.juli Anna Jørgine Mikkelsen
12.juli Gurine Marie Helgesen
10.juli Bennie Marie Rørstad
7.juli Anders Sørvik
25.juli Synnøve Tangen Svåsand
31.juli Klara Langåker
2.august Paul Karsten Mannes
3.august Marselius Halvorsen
8.august Adolf Alme
10.august Mikael Jakobsen Nilsen
11.august Edith Elisabeth Helgesen
24.august Janne Kathrine Størkersen
1.sept. Bjarne Vea
3.sept. Karry Håkonsen




