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Andakt
da sa gud: la oss skape men-

nesket i vårt bilde, som et avbilde 

av oss. de skal råde over fiskene 

i havet og fuglene under himme-

len,... og gud skapte mennesket, 

i sitt bilde skapte han dem, til 

mann og kvinne skapte han dem.  

Du er  skapt på underfullt vis. Fra det 
første lille atom til det som er blitt deg, 
med din unike dna-kode. Du er verdifull 
i deg selv. 

Det er ei historie fra barndommen som 
jeg husker spesielt godt: En  mann finner 
sju runde, tunge steiner i en  pung. Fra 
han  var lite likte han å gå langs svaberga  
og kaste stein ned i det dype havet. 
Han visste\at det han slengte nedi der 
aldri ville bli funnet, for vannet var dypt. 
Fra barnsben hadde han kastet stokklås 
med steinene han hadde funnet her. Å 
kaste stokklås ville si å kaste en stein   
høyt av gårde. En perfekt stokklås av et 
kast ville si at steinen ikke plasket noe, 
vannet ville lukke seg rundt steinen og 
ikke gi noe plask. Nå stod mannen med 
steinene fra pungen i hånden, runde 
glatte og tunge steiner. Han veide den 
ene i hånden og kastet den uti sjøen. Den 
gjorde en perfekt bue og landet uten et 
eneste plask. Før han viste ordet av det 
hadde han kastet alle steinene i vannet i  
perfekte stokklåser. Ikke et eneste plask 
viste seg i overflaten. Senere fikk man-
nen vite at han hadde kastet sju  uslipte 
diamanter  ut i dypet. Stenene han hadde 
slengt uti havet hadde enorm verdi. Og 
han hadde bare brukt dem til å kaste 
stokklås i et anfall av kjedsomhet. 

Historien handler om oss. Vi har fått ett 
uendelig verdifullt liv. Mye viktiger en 
syv uslipte diamenter. Gud har skapt deg 
. Men han vil ikke at du  skal kaste "stok-
klås" med livet ditt. Gud har en oppgave 
som bare du kan fylle. I Åkra kirke  tren-
ger vi folk som bruker livet sitt til tjeneste 
for Gud. Vi trenger mennesker som  får 
slipt vekk kanter og får skinne som den 
diamanten de er. En kirke der folk får 
realisert sin nådegave eller sin spesielle 
tjeneste ville være en diamant.

Tenk at du er skapt i Guds bilde. Tenk at 
vi i Åkra menighet har så mange diaman-
ter som ligger skjult. Et felleskap som 
får fram glansen  til dem som går der er 
en rik menighet. Jo visst: Du er skapt i 
Guds bilde og er uendelig verdifull i deg 
selv. Om du aldri har løftet en hånd for 
fellesskapet vårt så er du likevel Guds 
barn og velkommen. Men vi skulle så 
gjerne ønske at du fikk skinne som den 
flotte diamanten du er. Vi skulle så gjerne 
ønske at  dine egenskaper og gaver fikk 
tjene menigheten .

Gud skapte oss og vi har uendelig verdi 
i oss selv. Men han ville også at vi skulle 
fylle en oppgave. Vårt felleskap trenger 
mangfoldet og tjenesten til alle.  Du har 
et liv som er verdt å leve. Og du har en 
oppgave som skulle tjene felleskapet . 
Velkommen til å funkle og skinne som 
den diamanten du egentlig er. Ikke kast 
vekk livet ditt med uviktige ting. La Gud 
vise deg dine oppgaver og din  nådega-
ver som kan bygge opp vår menighet og 
vårt felleskap.

Lykke til med å leve det livet Gud har 
gitt deg

Trond Lilleheim
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Konfirmantstart på Åkra og Vea
Konfirmasjonstida er i gong for over 110 konfirmantar i kyrkjelydane på Åkra og i Vedavågen. Saman har 
me lagt ut på vandringa fram mot den store dagen neste vår. Og denne vandringa i lag er det viktigaste 
med heile konfirmasjonen – fordi det er ein fantastisk sjanse til å bli betre kjende med Gud og å oppleve 
livet i eit kristent fellesskap! Alle konfirmantane har fått tilsendt eit lite blad kor måla for konfirmasjons-
tida står å lesa:

i denne etappen av ditt liv ynskjeR vi

·  å bli kjend med deg 
·  at du blir betre kjend med Gud 
·  at du blir betre kjend med kyrkja der du bur 
 og det som skjer der 
·  å høyra på deg og å læra av deg 
·  at du skal føle deg velkomen og ha det godt

For at den kristne trua skal bety noko for den enkelte, er det nødvendig med kunnskap. Difor er kristen-
domsundervisning stadig ein betydeleg del av opplegget. Viktige sider av trua blir såleis teke føre seg i 
samlingane. 
Samtidig er kristendom så mykje meir enn teoretisk kunnskap. Me legg difor vekt på at konfirmantane 
skal få oppleve det gode med å vera ein del av eit kristent fellesskap. Januar månad blir nok eit høgde-
punkt i så måte. Husgruppene plar vera noko av det konfirmantane set aller mest pris på. Då blir alle 
delte inn i smågrupper som blir inviterte heim til folk i kyrkjelyden. Her har dei måltid i lag, hyggjeleg 
samvære og samtalar om sentrale tema i den kristne trua. Kvart år kjem det gode tilbakemeldingar frå 
både vertar og gjestar. 
Nytt i år er dessutan leiren me skal på i slutten av januar. Dei to siste helgene i månaden set 
kvar si konfirmantgruppe kursen mot Stemnestaden i Grinde. 
Her blir det god blanding av 
aktivitetar og samlingar, 
og me har god tru på 
at weekenden skal falle 
i smak. Det er alltid noko 
eige å dra på leir; mange 
relasjonar og gode minne 
blir skapte her. Denne 
måten å bli kjende med 
kvarandre på er ein viktig 
grunn til at me har lagt 
dette inn i programmet.

PS! Har du lyst å vera hus-
gruppevert i januar? Ta 
kontakt med kateket Ove 
Sjursen på tlf. 52812011, 
eller kyrkjekontoret på tlf. 
52812010.
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	for Trond Lilleheim som ny 

leder i diakoniutvalget etter 
Kjell Arne Medhaug

✓	for alle som bærer frem sine 
barn til dåp.

✓	for en god oppstart i 
Regnbuelandet.

✓	for åtte voksenkontakter 
som er med i støtteappara-
tet  rundt Sola Fide.       

✓	kantor, andre musikal-
ske ledere og alt sang- og 
musikkarbeid  i Åkra menig-
het.

✓	Takk for ca. 120 konfirman-
ter og be for konfirmantar-
beidet.

Vi ber for
✓	Be om at strategiplanen blir 

et nyttig redskap i alt arbeid 
i menigheten.

✓	Be for oppstarten av leder-
opplæring.

✓	Be om at høstens Herre dri-
ver arbeider ut til tjeneste 
både her hjemme og ute.

✓	For KGF Small 18 okt.  KGF 
Large tar pause dette året. 

✓	Be for diakon og diakoniar-
beidet i Åkra menighet.

✓	Be for opprettelse av menig-
hetsutvalg i Vedavågen.

✓	Be for samtale - og konfir-
masjonsgudstjenestene .

✓	Be om at personer i menig-
heten får frimodighet til å 
melde seg til en eller annen 
tjeneste i Åkra menighet. 
Her er plass til flere.

Åkra Sokneråds barnehage 
og formålsparagrafen

Mitt vitnesbyrd
Min hyrde Herren Jesus er, Han fyller all min trang.
Til hvilens vann Han leder meg, og til den grønne vang,

Han vederkveger sjelen min, på rettferds trygge vei.
Han for sitt navns skyld hver en dag, vil fremad føre meg.

Går veien gjennom dødsmørk dal, for ondt jeg frykter ei.
For du er med, din kjepp og stav, vil trofast trøste meg.

Og midt for mine fiender, for meg du dekker bord.
Med olje salver hodet mitt, og fylde gir ditt Ord.

Ja, bare godt og miskunnhet, skal etterjage meg.
Og salig skal i Herrens hus, jeg bo evinnelig.

Denne sangen, som er skrevet ut fra Salme 23, sang vi i ungdomskoret på Langåker 
på 70-tallet. Mange gode minner dukker opp: rause, tålmodige ledere som brydde 
seg og hadde omsorg for oss. Turer rundt om i forskjellige kirker og bedehus for å 
synge på møter eller basarer. Mye alvor, men også ”lått og løye”. Men aller mest 
takknemlig er jeg for at jeg også i dag kan si med Kong David: ”Herren er min 
hyrde, jeg mangler ingen ting”. Mye er endret siden tiden i ungdomskoret, men 
Jesus er den samme; Han har sagt Han vil være med alle dager. Paulus sier i brevet 
til Filipperne 1,6: ”Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning 
i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag.”

Siv Eikemo

Åkra Sokneråds barnehage drives 
etter formålsformuleringer i barne-
hageloven og rammeplan på lik linje 
med andre kommunale og private 
barnehager. Barnehagen eies og dri-
ves av Åkra Sokneråd og har siden 
oppstart i 1984 praktisert utvidet 
kristen formålsparagraf. 

Da det per 01.01.06 forelå ny barnehage-
lov og rammeplan 01.08.06, ønsket eier 
at det ble nedsatt en arbeidsgruppe som 
skulle se på gjeldende formålsparagraf, 
med tanke på eventuelle justeringer/
forandringer knyttet opp mot gjeldende 
lov- og planverk for barnehagedrift. Dette 
førte til at:

- Barnehagen ble medlem av IKO barneha-
gekontor, som er en del av IKO – Kirkelig 
pedagogisk senter. IKO barnehagekontor 
er et servicekontor for kristne barnehager 
hvor en bl.a. får veiledning og råd for drift 
og pedagogisk innhold knyttet til barne-
hagens visjon og formål.
- Formulering av ny utvidet formålspa-

ragraf.
- For praktisering av den utvidede for-
målsparagrafen legger eier til grunn vei-
ledningsheftet: ”Glede, undring og liv” 
som er utarbeidet av IKO og som ble 
revidert og tilpasset ny barnehagelov og 
rammeplan i 2006. 
- I tillegg utarbeidet arbeidsgruppen et 
arbeidsdokument som er en lokal til-
passning i forhold til resurser i barneha-
gen og kirken.

ny foRmÅlspaRagRaf
Sentralt har en de siste årene hatt mye 
fokus på det kristne innholdet i både 
skole og barnehage. Etter ny barnehage-
lov og rammeplan vil det også nå komme 
ny formålsparagraf. 
Regjeringen la frem sitt forslag til ny for-
målsparagraf i vår. Planen var at den skul-
le endelig vedtas i juni (2008). Da regje-
ringspartiene ønsket ordinære høringer 
på denne i Utdanningskomiteen, ba en 
om utsettelse. Det er tydelige signaler fra 
flere borgerlige partier at de ønsker en 
mer tydelig kristen verdiforankring og en 

Forts. neste side
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Kirkens SOS åpner vaktrom 
Haugalandet i oktober

Åpning av vaktrommet på Nordheim skjer i Nordheim kirke den 25. oktober. Alle 
frivillige medarbeidere på Haugalandet og i Stavanger, samt innbudte gjester blir 
med, sier daglig leder ved Kirkens SOS i Rogaland Arild Torstensen. 
Det blir først en høytidelig markering hvor bl.a. ordførerne i Karmøy og 
Haugesund, generalsekretær i Kirkens SOS Nora Blaasvær og prostene i
Karmøy og Haugesund blir med. Musikalske godbiter sørger Nils Økland for. 
Vi gleder oss!  Deretter blir det lunsj. Dagen fortsetter med fagsamling for alle 
telefonvaktene. Nora Blaasvær tar for seg temaet: ” Jeg er så ensom, – hvordan 
samtaler vi på telefonen?”

Småplukk fra SR:
•  SR er orientert av Karmøy kirkelig fel-

lesråd om at det er behov for stort vedli-
keholdsarbeid på våre kirker, men at de 
midler  som er bevilget fra kommunen, 
som er ansvarlig for vedlikehold,  ikke 
rekker til på noen måte. 

• Lydanlegget i Åkra gamle kirke er så å 
si ubrukelig. Det arbeides med å skaffe 
nytt, men mangler midler. Har noen lyst 
å gi midler til dette, tas det imot med 
takk.

• Det arbeides med å sette i gang leder-
opplæring for ungdom fra høsten 2008.

• Budsjett for 2009 og økonomiplan for 
2009 -2012 er godkjent i SR og sendt 
videre til KKF.

• 29/30 nov. vil Åkra menighet sammen 
med mange andre menigheter i Norge 
markere sammen med 5. Klassingene, 
at vi går inn i et nytt kirkeår. 5. klas-
singene inviteres til kirken for å delta i 
aktiviteter og overnatting. 

• Åkra menighet har godkjent viderefø-
ring av samarbeidsavtalen med NMS, 
og vil nå støtte et arbeid blant muslimer 
i Kamerun. Samtidig arbeides det med å 
få til samarbeidsavtaler med Normisjon 
og Israelsmisjonen.

• SR har nedsatt en gruppe som skal 
arbeide med opprustning av kirkekjel-
leren.

• For å kunne fullfinansiere Vedavågen 
kirke, så legges det på nytt ut giro til alle 
hustander og til bedrifter i Vedavågen . 
I tillegg er det vedlagt giro i menighets-
bladet.

• SR ønsker også at i løpet av høsten i til-
knytting til en gudstjeneste vil markere 
at menighetsfakultetet  er 100 år.

langt sterkere foreldremedvirkning inn i formålsparagrafen. Det blir spennende 
å se hvordan den endelige ordlyden blir når den kommer i høst.

UsikkeRhet RUndt Utvidet kRisten foRmÅlspaRagRaf.
I den nye Barnehageloven (2006) er det ingen formulering på at en har mulighet 
for å drive etter særlige bestemmelser om livssynsformål, noe som var innfelt i 
tidligere Barnehagelov (1995). På dette har IKO sendt innspill til Stortinget med 
klare føringer på behovet for muligheten til fortsatt å vedtektsfeste et særlig 
livssyn i menighets- og organisasjonsbarnehager. Avgjørelsen rundt dette punk-
tet vil departementet komme tilbake til. 

Vi har dermed en spennende høst og vinter i møte når det gjelder viktige avgjø-
relser i forhold til menighetsbarnehagene. Vi håper og ber for at barnehager 
som ønsker kan fortsette å drive gode, trygge barnehager med et særlig livs-
synsformål i sine vedtekter.

Soknerådsrepresentant og
medlem av barnehageutvalget

Forts. neste side
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Nytt fra Utstein 
Pilegrimsgard:
Endelig kan vi tilby overnatting 
- når du trenger å hente deg inn 
- når du trenger nye krefter
- når du ønsker å komme tilsides
- når du ønsker å få klarhet i veien videre

Utstein Pilegrimsgard har nå 6 enkle rom klar for overnatting. I 
den nyrenoverte kjelleren er det nå blitt lyse og lekre rom med 
eget bad. Det er adgang til kjøkken i 1.etg hvor en kan stelle 
seg mat selv. Nærbutikk er bare 300 meter unna. Det stille rom 
i 2.etg vil bli ferdig utpå høsten. 

Fra Pilegrimsgarden på Mosterøy er det flotte muligheter til å 
gå tur i et fasinerende landskap ut mot havet. Gangavstand til 
Utstein Klosteret, til Fjøløy fyr og til Mastravarden. 

Pris pr overnatting: min. kr 500. Rom kan bestilles ved henven-
delse til daglig leder for Pilegrimsgarden, Reidun Kyllingstad, 
mobilnr 480 28773. 

VISJON:
Utstein Pilegrimsgard skal være et stillhetens sted som viser 
vei til Kristus

Rommene er innviet med bønn om Guds fred.

Pilegrimsgarden eies av Den norske kirke som har oppnevnt 
en egen stiftelse. Her arrangeres kvelder med pilegrimsbønn, 
stille dager, retreat, temadager, utstilling. Se hjemmesiden 
www.utsteinpilegrimsgard.no

knut grønviks bok : 

Alle dager
 
”Tvunget til å være frivillig?”
Hva betyr nå det?
Jeg åpner boka med de 336 enkle betraktningen 
som Knut Grønvik har forfattet.
På en av dagene i sommer står denne overskriften 
og gjorde meg nysgjerrig. Grønvik mener at ordet 
”frivillig” burde bli fjernet fra det kirkelige voka-
bularet. Ja vel . Han skriver videre at ”slik dette 
ordet brukes, virker det ofte som menigheten er 
de ansattes prosjekt og ansvar, og at de frivillige 
er til for å hjelpe dem med jobben deres.”  Kanskje 
mange av oss tenker slik og det er godt å stoppe 
opp å undre seg litt. For som Grønvik fortsetter: 
” I virkeligheten er det motsatt. Menigheten er 
menighetsmedlemmenes sak. De ansatte er der 
for å hjelpe dem med menighetsbyggingen.” 
Han sier videre at vi kanskje kunne diskutere 
frivillighetsbegrepet, ikke minst i lys av den noe 
bakvendte måten Paulus bruker ordet på: ” Det 
at jeg forkynner evangeliet er ikke noe jeg kan 
rose meg av, for det ligger på meg som en tvang…. 
Gjorde jeg det frivillig, hadde jeg jo krav på lønn. 
Men jeg gjør det fordi jeg må, og da er det en for-
valteroppgave som er pålagt meg:” 1Kor.9,16 – 18. 
Grønvik avslutter slik:” Kan våre menigheter bli 
steder der vi gripes slik av Kristus at vi ikke kan la 
være å tjene Ham og hverandre, og det 

ganske frivillig?
 
Dette var en av betrakt-
ningene Grønvik skriver 
om i boka si som går 
over 336dager. Alt kan 
bli en andakt. Det gjel-
der bare å betrakte 
det:: et ord fra bar-
nemunn, en stor-
politisk hendelse, 
et naturfenomen, 

et tidstypisk trekk, en 
glede, en skuffelse, en dyrekjøpt erfaring, 

en overraskende oppmuntring…. Som da Ordet 
ble menneske fortsetter Gud å tale gjennom det 
som skjer omkring oss og med oss. Alle dager
Betraktninger i denne boka er blitt til i møte mel-
lom bibeltekster og livets tekster. Opprinnelig 
har de stått på trykk som daglige ”ettertanker” i 
avisen Vårt Land.
Denne boka er noe som alle kan ha glede av. Jeg 
har i alle fall fått inspirasjon og mye glede av å 
lese et kapittel hver dag. Som en andaktsbok. 
Den kan virkelig anbefales!

A.T.B.
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Karmøy Gospelfestival 
SMALL 2008

 

Me reiser på familietur     
til Stemnestaden i Grinde    
22.-23. november 2008.    

GLED DEG!            
Og sett av datoen NÅ!

Karmøy Gospelfestival SMALL i 
Åkra Kirke går som planlagt selv 
om årets LARGE festival er avlyst. 
SMALL arrangeres i år for 15. 
gang, og vi har store forventnin-
ger! 
Vi samler forhåpentligvis i over-
kant av 300 barnerøster fra 1. 
klasse og oppover.

En hel dags intens øvelse og opplevelser resulterer i en 
timelang konsert der budskapet om Jesus forkynnes med 
glede og energi. I tillegg inviteres alle barna til å delta med 
sanger fra konserten på familiegudstjenesten søndag 19. 
oktober.

Karmøy gospelfestival SMALL er en stor musikalsk opp-
levelse for de barna som deltar. Her får de synge i et stort 
kor med profesjonell instruktør. Her er det lite playback, 
for med eget band bestående av gode musikere viser festi-
valen at barnas sangglede tas på alvor

Vi håper mange har lyst til å ta turen til Åkra Kirke på 
Karmøy 
lørdag 18. oktober 2008. SMALL-festivalen er for alle barn 
fra 1. til 7. klasse.



Menighetsblad for Åkra nr.  3  –  20088

I Regnbuelandet har vi hatt et misjonsprosjekt.  Utgangspunktet var undervisning med 
tema ”UTROLIG GIVERGLEDE.” Barna fikk høre historien om den fattige enken som gav alt 

hun eide til Gud. Vi har lært at alle gode ting kommer fra Gud og at Han vil vi skal gi med glade, 
takknemlige hjerter. For å lære barna mer om det å gi, samlet vi inn penger til et barnehjem i 

Romania for Misjon Uten Grenser. 

Barnehjemmet ligger i Arges-distriktet, sør i Romania. 
Hjemmet ble opprinnelig bygget i 1976 og huser 61 gutter 
og jenter i alderen 7-18 år. Bygningen er slitt og det er lite 
penger til oppussing. Tenk at vi i Regnbuelandet skulle få 
være med å gi litt mer farge og glede til disse barna på bar-
nehjemmet som ellers har en tøff hverdag!

I Regnbuelandet er barna 
noen ganger delt inn i små-
grupper. I smågruppene 
snakket vi om hvordan vi 
kunne samle inn penger 
som vi kunne gi videre. 
De fikk en konvolutt med 
seg hjem med forskjel-
lige jobbtilbud/tjenester 
som de kunne tilby fami-
lie og venner for en sum 
penger. Resultatet var 
flott, mange barn hadde 

vært kreative i måten å skaffe penger på. Noen hadde 
spylt terrassen, andre hadde gått ut med søppelet, 
ryddet i skohyllen, tatt ut av oppvaskmaskinen, passet 
unger osv. Mange av barna hadde skrevet på skjemaet 
hvilke tjenester de hadde utført. Prisen på tjenestene 
sto også på mange av skjemaene. Det kostet f.eks. to 
kroner å få en ryddig skohylle. Hvem kunne ikke tenke 
seg det...??

I en periode hadde vi også formingsprosjekter i myl-
dretida. Tingene som ble laget, ble solgt til inntekt 
for prosjektet. 

Det ble en spennende og lærerik opplevelse for 
både barna og oss voksne. Det å være med å gjøre 
litt for at andre skal få det bedre, er en viktig ting 
å lære. Det å kunne gi av egne penger, og det å 
kunne gi av egen tid, er ikke alltid lett, men likevel 
veldig viktig. 

”Du kan få venner på en, to, tre
Venner du ikke kan se.
Å være venn med en du ikke kjenner
Det er spennende det.”

Regnbuelandet

Regnbuelandets 
misjonsprosjekt

Takkebrev
Oversatt fra rumensk til engelsk, fra engelsk til norsk
SP RO 101043 – Norge

Til Åkra kirke

Barna som bor på barnehjemmet i Campulung, ønsker å gi dere en 
veldig stor takk før støtten og hjelpen som dere har gitt oss.Tusen takk for hammocken. Nå kan vi sitte ute og lese en bok 

mens vi koser oss slapper av på hammocken. 
Vi ønsker også å takke for bordtennisbordet og alt sportsutstyret. 
Fra nå av kan vi trene på forskjellige sportsaktiviteter på en 
organisert måte, og vi kan til og med ha konkurranser med barn 
fra andre barnehjem eller fra området her omkring. Det å ha en 
lekeplass som er utstyrt med så mange leker, gjør at vi kan lære 
oss å øve på forskjellige idretter og leker, slik som badminton, 
tennis og rugby ved hjelp av spesialiserte instruktører. Dessuten 
kan vi bruke fritiden vår på en hyggelig måte på barnehjemmets 
gårdsplass. Frem til nå har vi måttet dra inn til byen når vi ville 
leke eller spille noe.

Ved dette brevet ønsker vi å sende dere våre hilsener, og vi ønsker 
dere alt godt. Nå er det ikke lenge til vi skal feire påske (den 
27. april), og i den anledning føler vi oss roligere og lettere om 
hjertet. 

Mange takk! 
Hilsen fra gruppen som bor på Campulung barnehjem, Arges



9Menighetsblad for Åkra nr.  3  –  2008



Menighetsblad for Åkra nr.  3  –  200810

Friluftsgudstjeneste på Vea 
den 24de august-0 

Aktivitetsløype 
I forbindelse med friluftsgudstjenesten på Vea 24.08.08, 
hadde Vea KFUK- speidere lagt en aktivitetsløype som alle 
som ville kunne delta i etter gudstjenesten.
Deltagelsen var ikke av det helt store, men de gruppene 
som deltok gjorde en flott innsats. Her kommer resulta-
tene:
FØRSTEPLASS: Hilde, Sveinung, Håkon, Albert og Miriam
ANDREPLASS: Tone Irene Rasmussen og Ann Emelie Haugeberg 
(med litt hjelp fra mødrene)
TREDJEPLASS: Skilpadde og Beverpatruljene
GRATULERER.
G.F. 

Barna lyttet til alt som presten Ove Sjursen sa. De fikk i 
oppdrag å " bygge noe"

Ivrige barn som er med å 
bygge en "lavoo" 

Her er lavvoen som 
barna var med på å lage.

Torkell Torkellsen 
takker Carl Otto 
Berntsen for 
lånet av hagen.

Åkra kirkekor deltok på friluftsgudstjenesten på Vea

Vea KFUK/KFUM-
speidergruppe deltok aktivt i 
og etter gudstjenesten.

Tone Irene Rasmussen (t.v.) 
og Ann Emelie Haugeberg er 

med på aktivitetsløypa.
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Kontaktinformasjon:
Vedavågen menighet, Postboks 26, 4296 Åkrehamn
T: 52812011, M: 48997130
vedavagen@karmoykirken.no
www.aakrakirke.no

24/8 kl 11.00 
Friluftsgudstjeneste

7/9 kl 11.00 
Gudstjeneste m/nattverd

21/9 kl 19.30
Kveld på kjerka

5/10 kl 5/10 kl 11.00
Gudstjeneste

19/10 kl 19.30
Kveld på kjerka

2/11 kl 11.00
Gudstjeneste m/nattverd

16/11 kl 19.30
Kveld på kjerkaKveld på kjerka

30/11 kl 11.00
Gudstjeneste

24/12 kl 15.30 (på bedehuset)
Julaftengudstjeneste

26/12 kl 11.00 (på bedehuset)
2. Juledags gudstjeneste
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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

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

HELSE-
LEVERANSER AS

Cellegrupper
Forening, klubb, bibelgruppe, husfellesskap, kirkeringer. 
Det finnes et vell av forskjellige grupper og lag. Både i 
Vedavågen og på Åkra er vi i ferd med etablering av et nytt 
smågruppearbeid, cellegrupper. 

Cellegrupper har ingenting med fengselsceller å gjøre. 
Ordet celle har med biologiske celler å gjøre, som kropps-
celler. Biologiske celler har noen kjennetegn, som også 
passer godt på cellegrupper i menigheten:

1. DNA – i en organisme har cellene et felles DNA, eller 
arveanlegg. De har altså et felles grunnlag som gjør 
dem til samkjørte og byggende på samme organisme. 
På samme måte har cellegrupper et felles sett med 
verdier, som gjør dem byggende i menigheten.

2. Vekst – organismer vokser og utvikler seg. Celler vok-
ser og utvikler seg. Det er stadig liv og utvikling i en 
celles liv, så også med cellegrupper. Der skjer det noe 
hele tiden. De som er med i en cellegruppe er med på 
en reise, hvor de sammen oppdager og utvikler et fel-
lesskap, og sin tjeneste i menigheten og overfor andre 
mennesker.

3.  Celledeling – en organisk celle utvikler seg frem mot 
en formering i form av celledeling. Cellegrupper mul-
tipliseres ved at gruppene vokser, for så å dele seg 
i to eller flere mindre grupper. På den måten kan de 
fortsette å vokse, uten å bli så store at de mister dyna-
mikken i en liten gruppe.

I menigheten ønsker vi cellegrupper, hvor vi opplever et 
fellesskap som betyr noe for oss. Noen som kjenner oss, 
og som bryr meg om oss—det er hva vi ønsker oss! 

Cellegrupper er åpent for alle som vil være med i et fel-
lesskap hvor vi kan vokse og utvikle oss. Der vil vi opp-
leve kristent fellesskap, og vi vil bli utfordret til tjeneste i 
menigheten og i nabolaget.

Lyst på et fellesskap som betyr noe? Lyst til å bidra? 
Velkommen i cellegruppe!

Ove Sjursen 

Cellegrupper 
på Åkra
Kanskje du som les kunne tenkt deg å bli 
med i ei cellegruppe? 

Denne hausten blir det mogleg! I regi 
av diakoniutvalet kjem det nå i stand 
ei gruppe på Åkra, kor me prøver å dra 
nytte av cellegruppetenkjinga som Ove 
Sjursen skisserer ovanfor. Gruppa blir 
organisert slik at alle skal føle seg vel – 
uansett tilknytting til kyrkja og kristen 
tru. Trond Lilleheim (leiar av diakoniut-
valet) og Michael Fagerland (diakon) er 
gruppeleiarar. 

For meir informasjon og evt. påmelding 
kan du ta kontakt på tlf. 52812015. I 
Vedavågen er det allereie grupper, og 
for meir informasjon om desse kan du ta 
kontakt med Ove.

MF
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as

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

oPTikErEN i åkrEhaMN
Medlem n.o.f.

tlf. 52 81 52 37

Kopervik • Åkra • Skudenes

telefon 52 81 52 73

Vea Byggsenter • tlf. 52 84 60 40

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

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

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

Høstens program 
for de forskjellige kor, lag og 
foreninger i kirken:
sola fide
Øvelse hver torsdag kl. 19-21.30 
(utenom høstferien)

sola gRatia
Øvelse annenhver mandag partallsuker kl. 
19.45-21.45. Se nettsidene på www.solagratia.
no. 

ÅkRa kiRkekoR
Øvelse hver onsdag kl. 20-22 
(utenom høstferien). 

sangkameRatene
Øvelse annenhver mandag kl. 18-19.30.

den yngRe kiRkefoRening
Har møte den siste tirsdagen i måneden 
kl. 19.00.

den eldRe kiRkefoRening
Har møte den første onsdagen i måneden 
kl. 19.00.

vest kaRmØy pensjonistfoRening
Har møte den siste onsdagen i måneden 
kl. 17.00-19.00.

mannsfoRening
Har møte den siste tirsdagen i måneden 
kl. 18.30. 

vedavÅgen kiRkefoRening
Har møte hjemme hos hverandre den andre 
mandagen i måneden kl. 20.00. 

elieseRlaget
Har møte den første onsdagen i måneden 
kl. 18.30.

bØnnehalvtimen
Møtes hver torsdag kl 10.00 i perioden.

toRsdagstReffet
Møtes hver torsdag kl. 11.00 – 12.30. 

UngdomstReff
Endelig Ungdomstreff igjen! Det blir ungdoms-
treff ca 3 ganger i semesteret. Følg med på Åkra 
kirkes nettsider.

UngdomsklUbben
Møtes annenhver fredag kl. 20.00 – 00.00 
i kjellerstua i kirka. 26. sept, 10. okt, 24. okt, 
7. nov, 21. nov og 5. des.

aktivitUs
Annenhver mandag oddetallsuker 
kl. 18.00 – 19.15. 

g2
28. september:
Tale av Michael Fagerland over temaet 

”Å bære hverandres byrder”
Sang av Sola Gratia

16. november:
Tale av Thor André Lindstad
Sang av Sola Fide

28. desember:
Tale av Sveinar Medhaug

RegnbUesamlingeR
haUsten 2008
07. september
14. september
21. september
28. september
(18. oktober, small gospel)
19. oktober fam. gudstjeneste
26. oktober
02. november
09. november
16. november
22-23. november tur til Grinde 
m overnatting.
30. november
07. desember: 4-årsgudstjeneste 

Nye og gamle er hjertelig velkommen!

Det kan bli endringer, så hold dere 
oppdatert på regnbuelandet.no 

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 2008.
Du er hjertelig velkommen!

11. september:
Hvorfor ba Jesus så mye?
Helga Hausken

25. september: 
I ord og toner…
Gerd Kari Sund

6. november:
Kristne verdier i samfunnet
Merete Håstø Albertsen
 
20. november:
”Lik et tre plantet ved rennende bekker” 
Gjermund Lygre

4. desember:
”Forlat oss vår skyld, 
som vi og forlater våre skyldnere”
Klaus Muff
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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

7.september kl.11.00 Familiegudstj. med nattverd
   (Vedavågen idrettshus)
7.september kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
14.september kl.11.00 Konfirmasjonspresentasjon. Dåp.
21.september kl.19.30 Kveld på kjerka.(Vedavågen idrettshus)
21.september kl.11.00 Høymesse med nattverd
28.september kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
28.september kl.18.00 G2- Gudstjeneste med nattverd
5.oktober kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
   (Vedavågen idrettshus)
5.oktober  kl.11.00 Høymesse med nattverd.
12.oktober kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
19.oktober kl.19.30 Kveld på kjerka.(Vedavågen idrettshus)
19.oktober kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp. 
26.oktober kl.11.00 Bots- og bededagsmesse.
2.november kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp og nattverd
  (Vedavågen idrettshus)
2.november kl.11.00 Høymesse med nattverd
2.november kl.18.00 Minnegudstjeneste (Åkra gamle kirke)
9.november kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
16.november kl.11.00 Høymesse med nattverd.
16.november kl.19.30 Kveld på kjerka.(Vedavågen idrettshus)
16.november kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd
23.november kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
30. november kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
   (Vedavågen idrettshus)
30.november kl.18.00 Lysmesse
7.desember kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
14.desember kl.11.00 Høymesse med nattverd
14.desember kl.18.00 Julekonsert
21.desember kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
24.desember kl.15.30 Familiegudstjeneste. Vedavågen bedehus
24.desember kl.14.00 Familiegudstjeneste
24.desember kl.15.30 Familiegudstjeneste
24.desember kl.17.00 Familiegudstjeneste
25.desember kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd.
26.desember kl.11.00 Høymesse med nattverd. Vedavågen 
28.desember kl.18.00 G2- gudstjeneste
31.desember kl.17.00 Nattverdsgudstjeneste med nattverd.
4.januar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
11.januar kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd.

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

Tlf. 52 82 10 20

Åkrehamn • Tlf. 52 83 73 00 • Fax 52 84 54 95
E-post: info@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

TRYGVE J.

Amfisenteret krehamn
52 81 58 60
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VIGDE

11.mai Jon André Kvilhaug Endresen
 Tonje Tiseth Georgsen
 Andreas Dale Aleksandersen
25.mai Anna Elisabeth Vea Mannes
 Iselin Eriksen Simonsen
 Brede Opsal Skaar
 Milo Fagervik-Rasmussen
 Milan Fagervik-Rasmussen
1.juni Solveig Haarberg 
 (Ullensvang kirke)
8.juni John Even Ferkingstad-  

Henriksen
 Embla Østbø
 Bente Nilsen
 Daniel Gjerde
 Leander Fjæreide Larsen
15.juni Sandra Tangjerd Kvilhaug 
 (Kopervik kirke)
22.juni Bendik Bauge Haugland
 Mathias Liknes
 Joakim Tjøsvoll Johannessen
 Elina Holgersen Johannessen
 Elias Kallevik
6.juli Jonathan Bugge
 Even Krisander Hemnes   

Langåker
 Chris Andre Stangeland
 Lilly Heimtun
13.juli Daniel Sunde
27.juli Lina Kristoffersen
3.august Øyvind Ricardo Eide Chaparro  

(Kopervik kirke)
 Christer Eide Bennett   

(Kopervik kirke)
10.august Andreas Birkeland
 Isabell Tjøsvoll Molland
17.august Celine Ask Mathiassen
 Andreas Torgrimsen
 Kamilla Aase
 Leah Mannes Fredriksen
 Tobias Moi
24.august Marius Hillesland (Avaldsnes)
29.august Thorbjørn Kristoffersen   

Guldhav (Stavanger   
Universitetssjukehus)

7.sept. Kjell Olav Bøhn Rød
 Viljar Johan Hansen
 Henriette Bårdsen

24.mai Aud Sissel Oldeide og 
 Gustaf Jørgen Runehäll
7.juni Ragnhild Serine Møller og 

Trygve Brekkå

21.juni Judith Marie Lund og  
Ole Thomas Fidjeland

28.juni Eileen Knarvik og  
Espen Alf Halvorsen 

28.juni Rebekka Kvilhaug og  
Øyvind Lønning 

28.juni Kathrine Ådland og  
Paulino Nelson Ceballos

5.juli Anette Jakobsen og  
Alexander Sjøen

5. juli Margunn Hegelstad Liknes og 
David Greenberg

26.juli Cathrine Håheim og  
Bjørn Harry Andersen

2.august Elin Knutsen og  
Alexander Østevik

2.august Anette Kværnøy og  
Arne Magnus Davidsen

8.august  Trine Høie og Arild Tjøsvoll
8.august  Anne Sørensen og  

Leif Magne Ytreland
8.august Eli Pedersen og Morten Sterri
8.august Marit Torild Meisland og 

Sverre Bergsholm
9.august Serine Luvise Størkersen og 

Vegard Iversen
16.august Norunn Taletta Mannes og 

Stian Brekkå 
16.august Jeanette Eikemo og Jørg 

Viereck
23.august Vivian Eliussen Kristoffersen 

og Ole Christian Thorsen
23.august Hanne Knutzen og Odd Helge 

Ferkingstad

2.mai Ellen Matilde Tangen
2.mai Ernst Selmer Tindeland
4.mai Leif Kåre Øygarden
14.mai Martin Endresen
19.mai Anne Martha Eikemo
21.mai Solveig Irene Hagen
25.mai Svein Inge Mardal
4.juni Gunnleiv Tjøsvoll
17.juni Harriet Marie Tangjerd
18.juni Asta Sjøen Didriksen
19.juni Svein Hauge
21.juni Margit Lending
25.juni Roald Stave 
14.juli Ida Bergine Wiik Skjold
17.juli Sverre Leonard Torland
30. juli Ada Otilie Sørensen
30.juli Ingeborg Pedersen
6.august Unni Sætran
9.august Magne Knutsen
21.august Olav Fagerland
25.august Lovisa Olava Magnussen
29. august Thorbjørn Kristoffersen 

Guldhav
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DøyptE

DøDE

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 73 01, 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

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

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



store og underfulle er dine gjerninger,
herre gud, du allmektige!

Rettferdige og sanne er dine veier, du folkenes konge. (1)

hvem skulle ikke frykte deg, herre og ære ditt navn?
for du alene er hellig.

alle skal komme og tilbe for ditt åsyn. (1)

Å frykte herren er begynnelsen til visdom,
og å kjenne den hellige er forstand. (2)

derfor setter jeg min lit til deg, herre, av hele mitt hjerte
og stoler ikke på min egen forstand. (3)

den som frykter herren, har et sterkt vern, 
men menneskefrykt fører i snare. (4,5)

men jeg – jeg setter min lit til deg, herre!
jeg sier: du er min gud! (6)

herren har fortrolig samfunn med dem
som frykter ham. (7)

du beskytter meg mot det onde. (8)

herrens frykt er min skatt. (9)

 
(1) Åp 15,3-4 • (2) ord 9,10 • (3) ord 3,5 • (4) ord 14,26 • (5) ord 29,25

(6) sal 31,15 • (7) sal 25,14 •(8) ord 19,23 • (9) jes 33,6
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