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Andakt

Av Michael Fagerland

Me kjenner TV-innslaga som går frå 
tid til anna, kor me blir tekne med til 
ei søppelfylling eller eit bruktutsal der 
dei har fått inn ei stor mengd med nye 
og flotte ting som folk har kvitta seg 
med. Der ser me umoderne tekniske 
innretningar som er fleire månader 
gamle; me ser greie møblar, sportsut-
styr, leiker, kjøkenutstyr og anna søp-
pel. Då har eg lurt på kva sjåarane ten-
kjer, for blant dei som ser på finst vel 
kanskje nokre som ser sitt eige avfall i 
reportasjen? «–Der er jo sykkelen min! 
Og mikrobølgjeomnen. » Ja, kva tenkjer 
dei eigentleg? Eg veit ikkje. Kva tenkjer 
for eksempel Glenn Brun Henriksen 
når han ser slike TV-innslag? Stavanger 
Aftenblad blei med denne Glenn på 
bilkjøp i Stavanger for ei tid tilbake, og 
i artikkelen resonnerer Glenn at den 
nye modellen av Porsche Cayenne var 
så bra at han berre måtte ha han. Avisa 
tar ein prat med salssjefen, som kan 
fortelje at salet går strykande. 

I den same artikkelen hjelper førstea-
manuensis Erik Fossåskaret lesarane 
til å få eit kritisk blikk på det han kallar 
«den moderne materialismen». Han 
identifiserer haldningar i tida vår som 
går på at det å vise fram kor flott me 
har det, viser kor gode me er: «Han har 
vore god», seier me om dei med ekstra 
mykje pengar, som om det er det som 
gjer folk gode. Fossåskaret meiner òg 
å registrere at dei pengesterke brukar 
meir tid på å snakke om korleis dei 
skal bruke pengane enn korleis dei 
[me] kan fjerne ulikskap. 

Det trur eg han har rett i. Ein mate-
rialistisk og sjølvoppteken mentalitet 
gir ikkje stort rom for tenarsinn. Viss 
forbruk og overflod er det som gir oss 
meining og identitet, så kjem kallet 
til teneste i siste rekke. Åslaug Ihle 

Thingnæs er rekrutterings-
konsulent i Det Norske 
Misjonsselskap, og ho 
fortel til nettavisa Tent 
at fokuset på karriere og 
sjølvrealisering er blant årsakene til at 
det blir stadig vanskelegare å rekrutte-
re folk til misjonsarbeid. Igjen er altså 
fokuset på meg sjølv, noko som tyde-
leg kjem til syne i ei stor undersøking 
i fleire kristne miljø i USA: storparten 
av ressursane blir brukte på å møte 
behova til dei som er innafor kyrkje-
dørene, medan engasjementet for å 
bidra inn i ei verd i nød ofte er lite. Det 
å ofre noko er ikkje eit populært tema 
i kyrkjelydane i dag, seier forskarane 
bak undersøkinga. Tvert imot, hevdar 
dei, så er det heller slik at egoismen 
faktisk får næring på den måten at folk 
i kyrkjelydane er alt for opptekne av 
seg sjølve. Eg-sentrerte lovsongar og 
eit einsidig fokus på det personlege 
forholdet til Herren fører ikkje til at 
folk vil gi livet sitt for den verda Gud 
sende sonen sin til, blir det åtvara. 
Materialisme og fokus på seg sjølv blir 
rangert som hindring nummer ein for å 
engasjere seg i misjon og anna arbeid 
for medmenneske. 

Om desse kyrkjelydane har pastorar og 
andre førebilete som sjølve vier mykje 
av tida si til å skaffe seg noko nytt og 
stilig, seier ikkje undersøkinga noko 
om. Det er nok heller ikkje hovudsaka 
for oss. Kjernen er snarare at svært 
mange av oss, inkludert underteikna, 
må stoppe litt opp av og til for å 
reflektere over korleis me vil fylle liva 
våre. Sekundlukke i form av stadige 
nyskaffingar, meir eksotiske feriemål 
og eit meir tidsmessig kjøken fører 
oss like gjerne inn i ein akselererande 
spiral der alt dette om ei kort tid må 
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bli endå betre for å halde oppe lukkenivået. 
Heller ikkje elementet av prestisje skal me 
underslå: Platon hadde eit viktig poeng då 
han sa: «Kva hjelper det å bu i ein flott villa 
når naboen bur i eit slott.» Dette går ikkje. 
Me fyller ikkje liva våre med meining på 
denne måten. Den relative deprivasjonen 
som Platon taler om her inneber ei tru på 
at me må ha det minst like flott som dei me 
samanliknar oss med, for å vere skikkeleg 
lukkelege. Eit slikt rustningskapplaup vil me 
aldri vinne. Fellesskapet har alt å tape på 
det. 

Jesus seier: «Ta dykk i vare for lysta til alltid 
å eiga meir! For det er ikkje det du eig, som 
gjev deg livet, om du har aldri så mykje.» 
(Luk. 12, 15) Bodskapen til Jesus gjekk ikkje 
på korleis me kan maksimere lukkekjensla, 
profitten eller formuen. Jesus brukte hel-
ler ikkje tid på å gi interiørtips eller råd om 
korleis badet kan pussast opp, sjølv om han 
naturlegvis ikkje har noko imot at huset er 
heilt. Det me verkeleg treng, ligg på eit anna 
plan, så det Jesus difor brukte mykje tid 
på var å tale om kva som gir liv. Då kan me 
ikkje tillate Mammon å føre oss bak lyset, 
slik me ser det i Lukas-teksten, i likninga om 
den rike bonden (kap. 12, vers 16 ff ). For det 
første trudde bonden at livet var økonomisk 
tryggleik, velstand og overflod. For det andre 
gløymde han at livet på denne planeten er 
til låns. Og for det tredje tenkte han ikkje på 
medmenneska sine. Kva er så livet? La oss 
tenkje litt over det!

Hvilke prester gjør 
tjeneste i Åkra og 
vedavÅgen?
Åkra sokn fra 1. september 2011 er en av menighetene i samarbeidsområde sør, 
sammen med Falnes og Ferkingstad. Fra 1. januar 2012 vil også Vedavågen være 
det. Prestene i disse menighetene vil etter oppsatte planer veksle med hverandre 
om hvem som har vielser og gravferder. Disse vil også vikariere for hverandre i 
friperioder.

I gravferder vil menighetene i høst møte følgende som vil gjøre tjeneste etter opp-
satt turnus:

Sokneprest i Åkra, Lars Harald Tjøstheim, sokneprest i Ferkingstad, Thor André 
Lindstad, diakon i Åkra og Vea, Michael Fagerland, sokneprest i Falnes, Jon Sverre 
Servan og prost Helge Gaard. Kateket/menighetsbygger Ove Sjursen vil i høst fort-
sette å ta de gravferdene som han har anledning til i Vedavågen. Fra 1. januar 2012 
vil den nye soknepresten i Vedavågen gå inn i oppsatt turnus i stedet for prosten.  

Åkra menighet vil møte tre prester i menighetsarbeidet: Sokneprest i Åkra, Lars 
Harald Tjøstheim, og sokneprest i Ferkingstad, Thor André Lindstad. Lindstad vil 
fortsatt ha 50 % av sin prestetjeneste knyttet til Åkra menighet. Kateket/menig-
hetsbygger Ove Sjursen vil også i høst utføre det meste av prestetjenesten i 
Vedavågen.

Som prest i vielser vil det være en turnus sammen med prestene i Falnes og 
Ferkingstad (og Vedavågen fra 1. januar 2012).

Målet med den nye ordningen er at menighetene til enhver tid skal ha en prest i 
tjeneste samtidig som prestene skal bedre kunne planlegge sin arbeidstid og fritid. 
Det er å håpe at denne nye organiseringen vil være god og tjenlig for både menig-
heter og prester.

Helge S. Gaard
prost 

MenigHetsutvikling i folkekirken
Åkra starter i høst sammen med flere av menighetene på 
Karmøy på et 3-årsprosjekt med fokus på menighetsutvik-
ling. Spennende, synes stab og sokneråd. Klarer vi å løfte 
oss selv ut av den jamne driften, se på nytt og vokse videre 
som den menigheten vi ønsker å være? Eller blir prosjektet 
enda en oppgave vi skal rekke å gjøre? Og – klarer vi å enga-
sjere hele menigheten?

Allerede nå i oppstarten ønsker vi å flagge dette litt, så får 
tiden vise hvem som blir med i referansegrupper og andre 
nøkkelroller som skal sikre at flere blikk og røster bidrar til 
bredt perspektiv. Det teologiske menighetsfakultet sender 
folk som både rådgir og forsker, og menigheten får tildelt sin 
såkalte ”mentor”, som vil følge oss opp.

- Dette trenger vi, og dette skal vi lære av. Klart at menigheten 
vil være med! Vi i stab og frivillige råd prøver å begynne der. 
Så vil det fortsatt være sant at å være kirke ikke er organi-
sering alene, og det trengs fortsatt både taleføre folk, varme 
hjerter, armer og bein – og noen som ber i Guds mangfoldige 
kirke på Åkra og alle steder. Meld deg på, slik du vil, og ta 
utfordringer når de kommer. God menighetsutvikling!

Lars Harald Tjøstheim
sokneprest
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓ landet Norge, som Gud har 

lånt ut til innbyggerne her.
✓ Jesus Kristus, som er mennes-

kets eneste himmelveg.
✓ nye menighetsråd, nytt bispe-

dømmeråd, nytt kommune-
styre og nytt fylkesting.

Vi ber for
✓	medmennesker rammet av 

dyp nød på Afrikas Horn. 
✓ prestene Ove Sjursen, Thor 

André Lindstad og Lars Harald 
Tjøstheim.

✓ Gospelfestivalen 28.-30. 
 oktober i Åkra kirke.
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Mitt vitnesbyrd
medvandRaR
Eit dikt av Haldis Reigstad  er utgangspunkt 
for det eg vil dela!
 
Jesus er med deg, ver trygg, du kan stola på 
han. Dei vener du har her på jorda, dei alle 
forlata deg kan. Jesus er med, kvar einaste 
dag vil Han vera din fred.
 
Jesus er min medvandrar. Går saman med meg gjennom alt det 
som møter meg. Eg får dela livet mitt med han. Han bryr seg ver-
keleg om korleis eg har det. Han fyller meg med freden sin, i glede 
som i sorg.
 
Jesus er med deg, Han elskar deg slik som du er. Han svik ikkje 
sjølv om du snublar. Han har deg så inderleg kjær. Jesus er med, 
kvar einaste dag vil Han vera din fred.
 
Jesus er med deg, han kjenner den vegen du går. Hjå Han skal ditt 
hjarta få kvila. Han lækjer ditt blødande sår. Jesus er med, kvar 
einaste dag vil Han vera din fred.
 
Jesus, min medvandrar, går ilag med meg; i gode, lyse dagar, og 
når livet er vanskeleg, og dagane er vonde. Dei dagane eg kan 
tvila på Hans nærvere, og føle at Han ikkje høyrer bønene mine.
 
Då er det fint å ta med seg det som står i 5. Mosebok, kap. 31, 
v. 8: «Herren vil selv gå foran deg. Han vil være med deg. Han 
slipper deg ikke og svikter deg ikke. Vær ikke redd, og mist ikke 
motet !»
 
Kven kan eg vera ein medvandrar for denne hausten?
 
Jesus er med deg, Så kvil I Hans fullbragte verk. Du kjenner deg 
svak og uverdig, men Hans nåde skal gjera deg sterk. Jesus er 
med, kvar einaste dag vil Han vera din fred.
 
Jesus er med – og godt er det!
 
Miriam Kristoffersen
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Småplukk fra SR
•  Eiendommen til Åkra sokneråds barnehage er nå formelt overført fra Karmøy kommune til Åkra sokn.

•  Åkra menighet deltar i planlegging av fellesmøter i Åkra 9.-11. mars 2012.

•  Åkra sokneråd har fått godkjennelse fra Karmøy kirkelig fellesråd om å tilsette en arbeider i 100 % stilling (55 % løn-
net av Åkra menighet og 45 % lønnet av fellesrådet). Stillingen lyses ut i september, med tilsetting fra 1. januar 2012.  
55 % lønn  fra Åkra menighet lønnes forhåpentligvis gjennom givertjeneste. Herved er utfordringen gitt. Alle størrelser 
på beløp er kjærkomment. Fin mulighet til å komme i gang med fast givertjeneste.

•  Staben  sammen med  Åkra sokneråd har gått inn for å delta i et treårig prosjekt ” Menighetsutvikling i folkekirken” . 
Oppstart slutten av sept.

 

fRa vedavÅgen menighetsutvalg:

•  Inviterer alle som har en eller annen oppgave i menigheten  til medarbeiderfest 5. nov.  

•  Det er behov for å utvide givertjenesten derfor planlegges det en egen aksjon i høst.

•  MU har oppnevnt en komite som skal arbeide med og lage en plan for utsmykkingen i Vedavågen kirke.         

H.L.   

valg på nye sokneråd for Åkra og vedavågen
 

innvalgt i Åkra sokneråd

Hans Inge Fagerland

Nils Drivenes

Rolf Kasper Iversen

Irene Grødem Bergtun

Aina Fagerland Tveit

Agnar Jarl Didriksen

Malvin Ferkingstad

Knut Skaug

1. vara: Øystein Langeland

2. vara:  Jorunn Marit Rasmussen Langåker

3. vara: Jorunn Ellefsen.

 

innvalgt i vedavågen menighetsråd fra 1 jan. 2012

Miriam Kristoffersen

Torfinn Gaupås

Odd Ingvald Olsen

Aud Norunn Tjøsvoll

Karin Mannes

Mikal Kvilhaug

1. vara: Roar Vik

2. vara: Haldor Tangen

3. vara: Harald Moi

4. vara: Per Andreas Ulvedal

5. vara: Astrid Marie Lykke Mosaker

Velkommen til AMIGOS!Velkommen til AMIGOS!

For hvem?For hvem? 4.–7. klasse 4.–7. klasse
Hvor?Hvor? Åkra kirke (underetasjen) Åkra kirke (underetasjen)

Når?Når? Mandag i oddetallsuker kl. 18-19.30 Mandag i oddetallsuker kl. 18-19.30

Hva skjer høsten 2011?Hva skjer høsten 2011?
12. sept. Vinn på minuttet12. sept. Vinn på minuttet
26. sept. Amigoskveld / Bli bedre kjent26. sept. Amigoskveld / Bli bedre kjent
10. okt.  Kanskje filmkveld (mer info kommer)10. okt.  Kanskje filmkveld (mer info kommer)
24. okt.  Sykkelrebus. Ta med sykkel og hjelm24. okt.  Sykkelrebus. Ta med sykkel og hjelm
  7. nov.  Amigoskveld med Aktivitetsturnering7. nov.  Amigoskveld med Aktivitetsturnering
21. nov.  Hobbykveld21. nov.  Hobbykveld
  5. des.   Julekos5. des.   Julekos

www.aakrakirke.no/amigoswww.aakrakirke.no/amigos

Åkra kirke
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BIBEL-KVISS

SVAR:

1.  Hva het byen der Jesus ble født?

2.  Marta og Maria hadde en bror som Jesus vekket 

 opp fra de døde. Hva het han?

3.  Hva heter landet der Jesus bodde?

4.  I hvilket av disse landene er det flest som tror på 

 Jesus: Israel, Norge eller Afganistan?

5.  Hva het profeten som overlevde å bli slukt av en stor fisk?

6.  Hva het mannen som dømte Jesus til døden?

7.  Hvilket språk ble Det nye testamente skrevet på?

8.  Hvem kom først til den tomme graven og fikk vite 

 av engelen at Jesus hadde stått opp?

9.  Da det var hungersnød i Israel sende Jakob sønnene 

 sine til Egypt. Hvorfor?

10.  Takene på husene i Israel var flate. Sant eller usant? 1. Betlehem
2. Lasarus
3. Israel
4. Norge
5. Jona
6. Pontius Pilatus
7. Gresk
8. Noen kvinner, blant 
dem Maria Magdalena.
9. For å kjøpe korn.
10. Sant. De ble brukt 
som terrasse.

?
?

?

?

?

+
Bok +

DVD
= kun 

169,–

= kun 
349,–

14 
blader

 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)

2011

Velkommen til en annerledes
opplevelse i kirken.

Lyst å overnatte i kirken? 11 år? 
Da kan du glede deg til Lys Våken 
1. søndag i advent. Alle 11 åringer får
invitasjon i posten, påmelding på
menighetens nettsider.

Åkra og Vedavågen kirker, 
26.-27. nov.

Åkra og Vedavågen menigheter
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Vedavågen menighet har et menighetsprosjekt i Brasil, og mange husker nok den glade gjengen som 
var på besøk hos oss for vel et år siden. Vidar Bakke var blant dem som fortalte om arbeidet som dri-
ves, og her får vi litt oppdatering på hvordan dette går.

Byggmesteren 
    i Santa Fé

den lutherske menigheten i santa fé, brasil, flytter snart 
inn i eget kirkebygg. går alt etter planen, feirer menighe-
ten første gudstjeneste i ny kirke søndag 9. oktober. 
 
- Blir kirka slik du ønsket deg, pastor Vidar? Byggmester 
Vinícius Bergamo dos Santos ser på meg med en blanding 
av spenning og stolthet. Jeg må smile. Vinícius var en av 
ungdommene i den nyplantede menigheten vår i Santa Fé, 
litt sjenert, alltid til stede, men ikke den som gjorde mest 
av seg. Moren til Vinícius har jeg aldri møtt. Faren overlot 
ansvaret for gutten til tanten og farfaren. Høsten 2001 
startet Eli og jeg menighetsarbeid i byen som utsendinger 
for NMS sammen med de brasilianske misjonærene Hilton 
og Edla Henn. Da var tanten og farfaren blant de første 
vi ble kjent med, trofaste på gudstjenester og samlinger. 
Etter at vi dro tilbake til Norge i 2007 fikk faren til Vinícius 
problemer med helsa, og sønnen måtte plutselig ta over 
byggefirmaet. På overraskende kort tid har han skapt seg 
et renommé som en av byens fremste byggmestere. 

jobbeR dobbelt
Det har gått noen år siden tegningene til kirkebygget 
var klare og prosjektet ble lansert. I tillegg til hjelpen fra 
misjonsvenner i Norge skulle menigheten selv samle inn 
en betydelig andel. Så fulgte en serie med forviklinger 
knyttet til byggegodkjenning og skjøte på eiendommen. Da 
byggingen kunne starte for ett år siden var det opplagt at 

Vinícius skulle få oppdraget. Arbeiderne hans får lønn, men 
ellers tar han ingen fortjeneste på prosjektet. Derfor jobber 
han også dobbelt opp med andre byggeprosjekter for å få 
det til å gå rundt. 

9. oktobeR
Vi ferierer i Brasil og er på befaring i de nye kirkelokalene. 
Jeg nikker anerkjennende. - Dette blir bedre enn jeg våget 
å drømme om, Vinícius.  – Synes du? Det gjenstår mye, 
men hvis Gud vil, feirer vi vår første gudstjeneste her 9. 
oktober, sier den unge byggmesteren. Jeg spør om han 
angrer på at han lovet å ta på seg dette. Den siste tiden har 
han slitt med å få endene til å møtes. – Å nei! Alt det jeg 
har oppnådd de siste årene, firmaet, framgangen, jeg har 
Gud å takke for alt. Jeg er bare takknemlig over å få være 
med på det Gud gjør, og denne kirken er en del av det. Med 
Guds hjelp skal vi også komme gjennom vanskelighetene, 
sier han ydmykt. Vinícius er både blitt en habil byggmester 
og en moden kristen, tenker jeg, og tilstår for meg selv at 
jeg ikke ville trodd det da han var yngre. De siste to årene 
har han og forloveden Josi gått på den mobile bibelskolen 
som NMS støtter i distriktet. De hører til en trofast kjerne 
som har bygget luthersk menighet i Santa Fé i snart ti år, 
fulgt både oppturer og nedturer, og blitt værende. Nå har 
de bygget sin egen kirke også.

Vidar Mæland Bakke

Vidar Bakke til høgre.

Vinícius og forloveden Josi.
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Sommerjobb i Åkra kirke
Denne sommeren har sikker flere lagt 
merke til ei ung, smilende jente som har 
hatt sommerjobb i kirken. Menighetsbladet 
tok en liten prat med jenta!!

Hun heter Annika Bergtun, er 18 år og bor 
på Åkra. Nå er sommeren over og hun fort-
setter som elev ved Kopervik videregående 
skole.

Annika jobbet som vikar for kirketjener 
i ca. 4 uker i sommer, og arbeidsdagene 
var veldig varierende både med hensyn til 
oppgaver og arbeidstid. 

På spørsmål om hvilke arbeidsoppgaver 
hun hadde, sier hun at hun var med på 
mange forskjellige ting. Vasking av gulver 
og annet renhold i kirken er en nødvendig 
oppgave. Ellers er det også viktig å sørge 
for forberedelser samt låsing og lukking i 
forbindelse med ulike arrangementer på 
kveldstid. 

Kirketjeneren har faste oppgaver både i 
forkant og etterkant av alle de vanlige 

kirkelige handlingene. Til en vanlig 
gudstjeneste som begynner klokka 
11 på søndag må kirketjeneren være 
på plass i god tid før alle andre. 
Ringing med kirkeklokkene, ten-
ning av lys,  og deltakelse både 
under gudstjenester, bryllup og 
begravelser hørte med.

Annika likte godt sommerjobben 
sin, og kan ikke si sikkert hva som 
var mest interessant å gjøre eller 
være med på. Hun syntes det var 
fint å være med på alt på forskjel-
lige måter.

«Eg synge i Sola Fide, å e jo der 
ganske møkje ellers i fritiå mi, så 
eg e på ein måte hima der og»  sier 
Annika til slutt.

Takk for jobben og takk for praten 
Annika.

GF

storfamiliefeiring - stff
Søndag 18. september var det premiere i Åkra kirke. Mange små og store feiret gudstjeneste i lag. Være en storfamilie 
i kirka, med søndagsskolen Regnbuelandet og andre var tanken. Vi fikk se filmer og drama. Denne gangen handlet det 
om tålmodighet, den første i rekka av ”Åndens frukter”, en serie vi kommer til å følge på STFF framover. ”Show it” heter 
opplegget, som tar utgangspunkt i at å fortelle ikke alltid er nok. Vise det – gjøre det, er vegen videre. Så bli med. Kom - 
fortsatt på Regnbuelandet og alle andre gode ting som er i kirka, og så kommer vi sammen på StorFamilieFeiring. Neste 
gang er søndag 13. november kl.11.00.

Lars Harald Tjøstheim

"La barna komme til meg."

Her synges det...

Ådd og Lars Harald snakker 
om tålmodighet.
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Sommerjobb i Åkra kirke SOLA FIDE PÅ TUR

Den 16.-18. september reiste ungdomskoret Sola Fide på 
bli-kjent tur til Røvær. Som du ser var det ein ”knallkjekke” tur.

Foto: Ane Pettersen
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Bandrom i kjelleren er i gang

- Mye venting, hysjing og tross alt 
litt effektiv øving. Det er kjent opp-
legg for oss i bandrommet. Det for-
teller Norvald Nilsen og Kolbjørn 
Tjøstheim, to sentrale initiativta-
kere. – Ikke bandøving for oss i 
dag, men vi venter på Jørgen sitt 
band … Sliten sofa og tomflasker 
og kryssende kabler – og dårlig 
fotolys.

slipp Bibelen løs!

Nå skjer det noe. Øvingsrom i kirkekjelleren er i 
gang. Allerede før Soknerådet rakk å vedta utstyr 
og aktivitet. Unge musikere har rigget og øver. 
Utstyr kommer også mer på plass. Flere skal få 
sjansen.

Til nå har det vært mest gutter, et par unge band 
og en kameratgjeng, som spiller etter skoletid. 
Når vi får mer organisering, er det meningen at 
flere kan booke øvingstid, så ta kontakt om dere 
har lyst. Både lovsangsteam, organiserte band og 
de som vil møtes og spille. Anlegg kjøpes nå inn. 
Brukerne har med egne gitarer, selv om noen har 
vært rause med å la sine forsterkere og annet stå, 
og låner det ut til hverandre. Vi får se hva vi har 

råd til av utstyr. Skulle noen der ute ha forsterkere 
eller annet som står og samler støv, så er det kjær-
komne bidrag om de doneres til et øvingsrom.

En annen ting: De lager lyd, og andre brukere av 
kirkehuset kan komme til å merke det. Til nå har 
det kun vært positive tilbakemeldinger på det. 
Gjengen på bandrommet håper også at folk har 
frimodighet til å komme ned, på besøk eller med 
forslag om pause eller nedjustert volum. – Vi øver 
når det passer.

Vite mer? Kontakt oss på menighetskontoret, eller 
snakk med noen av dem som alt er i gang.

Kristin Gunleiksrud mener at Kirken må bli flinkere 
til å formidle Bibelens kompliserte og vanskelige 
tekster. I boka “Bibelfortellinger” har hun skrevet 
kjente og ukjente bibelhistorier på nytt.
Andreas Slettholm, Kulturmeglerne 
– Jeg har ofte lurt på om Kirken tør å ta Bibelen på 
alvor, sier Kristin Gunleiksrud.

snill elleR slem
Forfatteren og Kirkerådsmedlemmet er opptatt av 
hvordan kirken fremstiller Bibelen i trosopplæring 
og i gudstjenester.
– Når vi i Kirken bruker Bibelen, velger vi ofte ut 
de tekstene vi liker og som passer inn i et enkelt 
snill/slem-skjema. Særlig gjelder dette barnebibler. 
Det er en nesten blasfemisk forenkling å fremstille 
Jesus som snill. Han blir sint og urimelig, og gjør 
ubehagelige og rystende ting. Jeg skulle ønske at 
Kirken lot Bibelens fortellinger strømme fritt, også 
de historiene som ikke er så lette, sier Gunleiksrud.

en sammensatt gud
Å fortelle de vanskelige historiene er nemlig nød-
vendig for at mennesker skal finne Bibelen interes-
sant livet gjennom, mener Gunleiksrud.
– Verken barn eller voksne bør få et forenklet guds-
bilde der Gud reduseres til en garantist for men-
neskers lykke. Det forenklede gudsbildet blir man 
ferdig med i 10-årsalderen. Man må formidle et mer 
sammensatt bilde av Gud, og med det mangfoldet 
av fortellinger som finnes i Bibelen, er ikke det noe 
problem, sier Gunleiksrud.

helteR med feil
Hun påpeker at Bibelens helter ikke er så prektige 
og helstøpte som vi ofte fremstiller dem. 
– David er en helt, men han snubler og begår 
overgrep, for eksempel mot Batseba. Peter går 

på trynet hele tiden. Men 
når vi bruker fortellingene 
om disse, toner vi ned alle 
feiltrinn, all famling, alt 
det menneskelige. Da blir 
Bibelens skikkelser bare 
en samling moralsk strøm-
linjeformede mennesker, og ikke de ekte og sanne 
menneskene de egentlig er, sier Gunleiksrud. 
14. september kommer hun med boka 
“Bibelfortellinger”. 
– Boka ble til fordi Bibelen inneholder så mange 
fortellinger altfor få kjenner. Jeg ble slått av hvor 
livsnære og sanne disse historiene er, hvor lite 
skjønnmaling Bibelen bedriver. Jeg håper at flere 
kan få kjennskap til bibelfortellingene gjennom 
denne boka, sier Gunleiksrud.
Hun har lagt seg tett på Bibelens språk, og vært 
forsiktig med gjendiktning og tolkninger.

oveRmot?
– Å skrive Bibelen på nytt er absolutt preget av over-
mot! Jeg skjønner nesten ikke at jeg tør, men det var 
noe jeg måtte. Det er noe med disse fortellingene 
som berører meg veldig, sier Gunleiksrud.
– Kan ikke folk bare lese Bibelen i stedet for din 
bok?
– Jo, og det oppfordrer jeg selvfølgelig til. Men den 
er litt vanskelig tilgjengelig, og mange av de beste 
fortellingene har gjemt seg mellom lovtekster og 
ættetavler. I “Bibelfortellinger” får historiene lov til 
å skinne som de perlene de er og de blir presentert 
i sammenheng. Dette kan gi leserne en ny opple-
velse av fortellingene, sier Gunleiksrud.

I Bibelfortellinger har Kristin 
Gunleiksrud gjenfortalt 
hele Bibelen, med vekt på 
å beholde dens egenart, 
motsetninger og frodighet. 
Her finner du alle de kjente 
bibelfortellingene, men også 
noen du trolig ikke kjenner 
til. Fortellingene står oversikt-
lig i rekkefølge og er  fortalt 
i et lett og levende språk. Vi 
møter både det menneskelige 
og guddommelige i historier 
fylt av glede, sorg, humor og 
smerte. Bibelen er verdens 
mestselgende bok og en sen-
tral del av vår kulturtradisjon. 
Bibelfortellinger gir leseren 
mulighet til å få innsikt i hva 
boken rommer.
 
Kristin Gunleiksrud er råd-
giver ved IKO – Kirkelig 
pedagogisk senter. Hun 
har tidligere vært ansatt i 
Utdanningsdepartementet, 
der hun bl.a. var med 
på å utvikle KRL-faget.  
Gunleiksrud har skrevet flere 
bøker og  har vært spaltist 
i Vårt Land i 15 år. Hun sit-
ter i Oslo bispedømmeråd, 
Kirkerådet og Kirkemøtet. 
Vedlagt foto er tatt av Vårt 
Land.
 
Forord av Terje Nordby.
Fra 14 år og oppover.
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Kopervik Menighet—sammen med Åkra 

Menighet—inviterer deg/dere til å være 

med på Torsdagsgudstjeneste en torsdag 

i mnd. Gudstjenesten er åpen for alle, 

men er spesielt tilrettelagt mennesker 

med utviklingshemming. 

Vi åpner dørene kl 15.30 for en enkel 

middag til kr 20,- . 

Gudstjeneste kl 16.30 -  17.00.   

Kl. 17.30 er det dans med Stokkastrand 

Leikarring for de som også  vil være  med 

på det.  

 

 
Kopervik & Åkra Menighet inviterer    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOER FOR HØSTEN: 
 
   1.  september 
22.  september 
20.  oktober 
24.  november 
15.  desember 
 
 
Samlingene vil alltid være i 
Kopervik Interim Kirke 
(Kopervik Ungdoms &  
Alders senter) 
 

 Torsdagsgudstjenester 
Høsten 2011 

 

 

 

Har du spørsmål, ta kontakt med Janne 
Andersen, Kopervik Menighet, tlf: 90615583, 
eller mail: janne.andersen@karmoykirken.no 

Kopervik Menighet—sammen med Åkra 

Menighet—inviterer deg/dere til å være 

med på Torsdagsgudstjeneste en torsdag 

i mnd. Gudstjenesten er åpen for alle, 

men er spesielt tilrettelagt mennesker 

med utviklingshemming. 

Vi åpner dørene kl 1530 for en enkel 

middag til kr 20,- Gudstjeneste kl 1630-

1700.  Kl 1730 er det dans med Stokk-

kastrand Leikarring for de som også  vil 

være  på det.  

 

 
Kopervik & Åkra Menighet inviterer    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATOER FOR HØSTEN: 
 
1.    september 
22.  september 
20.  oktober 
24.   november 
15.  desember 
 
 
Samlingene vil alltid være i 
Kopervik Interim Kirke 
(Kopervik Ungdoms & Al-
ders senter) 
 

 Torsdagsgudstjenester 
Høsten 2011 

 

 

 

Har du spørsmål, ta 
kontakt med Janne 
Andersen, Kopervik 
Menighet, tlf: 90615583, 
eller mail: 
janne.andersen@karmoyk
irken.no 

nY BarneHage ut pÅ anBud
Det er gledelig at detaljprosjekteringen av 
nybygget som skal styrke vår innsats innen 
barnehagedriften nå er sluttført og prosjek-
tet lyses ut på anbud. 

Barnehagetomten er formelt overført fra 
Karmøy kommune til Åkra Menighet ved 
Menighetsrådet, slik at hele barnehage-
eiendommen eies av menigheten og skal 
drives i et nært samarbeid med kommunen.

Det er inngått avtale mellom kommunen og 
menigheten om driften av barnehagen nå 
og etter at nybygget er realisert. Avtalen 
regulerer både driften og finansiering av 
prosjektet på en omforent måte. Dialogen 
med kommunen i denne planfasen har vært 
god og vi er glade for at det er funnet løsnin-
ger på dette for oss store prosjektet.

For det er virkelig en historisk satsning vi 
står overfor med et ”arkitekttegnet” nybygg 
tilpasset både kirken, tomten og eksiste-
rende barnehage.

Prosjektet er godkjent av Stavanger 
Bispedømme både hva gjelder arkitek-
tonisk utformning og finansieringsplan. 
Byggelån er innvilget fra Skudesnes & Aakra 
Sparebank.  Straks anbud er mottatt etter 
fristen og evaluert på vanlig måte vil søk-
nad om investeringslån bli sendt til Norsk 
Statshusbank.

Vi er veldig glade for den velvilje prosjektet 
er møtt med både hos ansatte i barneha-
gen, kommunen og de mange brukerne av 
kirkens underetasje som har måttet tilpasse 
aktiviteten til barnehagedriften for en perio-
de. Og selvsagt soknerådet som jo 

er ansvarlig for utbyggingsprosjekt og som 
hele tiden har vært entusiastisk og positiv 
til prosjektet.

Det klare mål nå er at barnehage med 
nybygg og renovering av dagens bygg sam-
let skal stå ferdig til nytt barnehageår 1. 
august 2012.

Det blir en merkedag for menigheten for 
alle ansatte, men ikke minst for alle famili-
ene, barn og foreldre som aktivt bruker vårt 
barnehagetilbud. Det ser vi frem til med en 
viss utålmodighet og stor glede.

Takk til alle som bidrar ved å støtte prosjek-
tet på så mange ulike måter.

Jan Birger Medhaug, Leder av Plan- og 
byggekomiteen og Barnehageutvalget
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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

    konserter i 
    en førjulstid
  

  

Søndagsskolen i Åkra kirke

Søndager kl. 11 i 
Åkra kirke!

 Tema i høst er 
FORVANDLING 

Ta gjerne med deg 
noen voksne også.       
                        
Det blir minst like gøy 
for dem!Det er Regnbuesamling disse datoene:  4/9, 11/9, 25/9, 2/10, 

23/10, 6/11 og 4/12.

NB! Husk Regnbueweekend 18.-20. november 

Regnbuelandet blir også med på STORFAMILIEFEIRING (Show It) 18/9 og 13/11.
Vi Sees!

Følg ellers med på www.regnbuelandet.no

Det er kanskje litt tidlig å glede seg til jul. 
Men vi har mye å by på både i Åkra og Vea 
når det gjelder konserter i nov. og des. 
og vi gleder oss over at mange ønsker å 
bruke kirkene våre også til konserter.
 
Det hele begynner i  Åkra kirke 27. 
november kl. 17.00, Stille Natt, Hellige 
Natt. Konsert med Rune Larsen, Anita 
Skorgan, Tor Endresen og Marian Aas 
Hansen. Billetter selges på Billettservice.
 
Så er det den tradisjonelle julekonserten 
11. desember kl. 18.00 i Åkra kirke under 
ledelse av Paul Leithaug  med lokale kor 
og korps.
 
12. desember kl. 19.00 er det konsert i 
Vedavågen kirke med Hanne Krogh 
og Tre Tenorer.
 

Så er det ”Voice og Joy”  sin tur med to 
konserter i Åkra kirke 19. 
og 20. desember
 
20. desember kl. 19.00 er det ”Syng jule-
sanger” i Vedavågen kirke.
 
Konserttilbudet avsluttes i Åkra kirke den 
22. desember.  Da er det konsert med 
Synnøve Aanensen m/flere.
 
Et rikholdig tilbud og velkommen til for-
håpentligvis en god juleforberedelse.
 
H.L.
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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

    konserter i 
    en førjulstid
  

Høstens program i 
menigheten
sola fide
Hver fredag kl. 18 – 20.00 (utenom høstferien) er det øvelse i kirkeskipet.

sola gRatia
Har øvelse annenhver mandag partallsuker kl. 19.45 – 21.45.
Les mer på www.solagratia.no.

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

fRiminuttsamlingeR
10/9, 1/10, 5/11, 3/12 kl. 21.00

tRilletReff
28/9, 19/10, 9/11 og 30/11 kl. 10.30.
Vi trenger nye ledere til å ta over etter jul. 
Kontakt Ranveig Nyhamn, tlf. 920 42 603.

Regnbuelandet
Se egen annonse!

amigos
Se egen annonse!

ungdomsklubben
Møtes annenhver fredag kl. 20.00-00.30. 
Datoer for høsten: 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 og 16/12

g18 
4/9, 2/10 og 18/12.

Åtten
22/9: ”Disippelen Johannes” v/Lars Harald Tjøstheim
20/10: Filmkveld: Apostelens gjerninger, kap. 1-2 v/Kørner Høie
17/11: Filmkveld: Apostelens gjerninger, kap. 3-4 v/Kørner Høie

toRsdagstReffet
Hver torsdag kl. 11.00. Hårstell fra kl. 09.30.

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.

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

bØnnesamling
Kl. 10.15 hver søndag før gudstjenesten.

vedavÅgen kiRkefoRening
Møtes i Vedavågen kirke den andre mandagen i måneden kl. 19.30.
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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:

25. september kl. 11.00 Høymesse NMS-rep.

  2. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

  2. oktober kl. 18.00 G18 med nattverd 

  9. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp og nattverd

23. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd

30. oktober kl. 11.00 Gospelmesse med dåp

  6. november kl. 11.00 Minnegudstjeneste med nattverd.    

    Allehelgensdag.

  6. november kl. 18.00 Minnegudstjeneste i Åkra gamle kirke.

13. november kl. 11.00 Familiegudstj. med dåp. 

    Utdeling av bibler til 4-åringene

27. november kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp. 

    Lys våken.

vedavÅgen kiRke:

  2. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd

16. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.

30. oktober kl. 11.00 Gudstjeneste men dåp

13. november kl. 11.00 Gudstjeneste med nattverd

27. november kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp

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

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

ÅkRa kiRke:

24. april Anna Sofie Østhus   

 (Hjelmeland kirke) 

29. mai Kaja Elise Sveinall

 Regina Walland

 Salomon Myre

 Kasper Klæhaug

 Othalie Rossland

 Herman Fjell Simonsen

 Helena Aksnes Tjøsvoll   

 (Falnes kirke)

19. juni Filippa Richardsen

 Johannes Richardsen

26. juni Molly Kvalvåg

  3. juli Emilie Finnås Abrahamsen  

 (Kopervik kirke)

10. juli Sannah Ådland

 Henrik Færøvik Alfsvåg

 Oline Munthe Strømmen

24. juli Benjamin Pedersen Berstad

 Sanna Emilie Medhaug

 Ulrik Hjelmevoll Fagervik

 Noah Brun

 Signe Brun

 Anna Brun

 Marius Alexander Risløv

  7. august Andrea Hovden Falnes

14. august Sofie Digernes

 Kajsa Aase Engevik

 Alexander Håkonsen

DøypTe

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
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DøDe

VIGDE

15

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

 Lucas Simonsen Hailu

 Louis Morten Behnk

 Aron Langåker

21. august Kristian Warholm

 Sanna Lund

 Bina Holmgard Johannessen

 Hannah Opsal Knutsen

 Linnea Medhaug

 Fredrik Liknes

 Lina Thomsen Stava

 Amy Steensnæs Mannes

 Aaron Skoglund Pedersen 

 Serina Liknes

  

vedavÅgen kiRke:

22. mai Emma Isabel Apeland

 Sigbjørn Sandhåland Østevik

12. juni Gabriel Mathiassen

26. juni Leah Sofie Gauden Mæland

 John Vegard Olsen Johnsen

 Milla Moi

17. juli Elida Melhus

 Hedda Bjørndal-Johannessen

31. juli Leon Westerheim Flotve

  

ÅkRa gamle kiRke:

21. mai Mette Kristin Sæther Røysane

  og Geir Ove Engeset

21. mai Siri Mjølhus Fagerland og 

 Kenneth Ytreland

28. mai Liv Bårdsen og 

 Ingebrigt Rossehaug

28. mai Laila Bårdsen og 

 Rolf Martin Kolstad

11. juni Tove Kathrine Knutsen 

 og Vegard Østebø

   1. juli   Inga Grindhaug og Olav Liknes

  2. juli Anette Fagerland og 

 Robert Varne

16. juli Inger Johanne Nilsen og 

 Lars Inge Svenseid Mikkelsen

  6. august Anne Brubakk Ånensen 

 og Arve Johannes Ånensen

13. august Linn Marie Hansen og 

 Daniel Knarvik

13. august Inga Grindhaug og 

 Olav Liknes (Frankrike)

20. august Toni Kristin Medhaug og

  Jon David Mathias Tvihaug

20. august Anne Marie Oliversen 

 og Kjetil Andreas Brun

  3. sept. May Kristin Einarsen

  og Nils Johan Gabrielsen

vedavÅgen kiRke:

18. juni Heidi Torkellsen og 

 Odd Sverre Falch Gundersen

  9. juli Kristin Kristoffersen og 

 Karl Ludvig Kristoffersen  

  6. august Miriam  Ferkingstad og 

 Svein Arne Rosberg 

ÅkRa kiRke:

10. mai Gunvald Fosen

13. mai Olav Knutsen

22. mai Wenche Sevland

13. juni Thomas Robert Hauge

20. juni Arne Kristian Einarsen

25. juni Gundelena Dahl

  2. juli Nora Karoline Jørgensen

  3. juli Birger Blom Kalstø 

 (Torvastad kirke)

  8. juli Bjørn Bjørnson

15. juli Aksel Kristoffer Ådland

28. juli Petra Varne 

31. juli Fredrik Thorsen

  1. august John Kristian Skår 

  2. august Oddvar Vea

23. august Josefine Terese Langåker

27. august Peder Nikolai Ådland

 

vedavÅgen kiRke: 

20. mai Henry Arne Halvorsen

  1. juli Hans Tørsdal

  5. juli Beate Malene Kvilhaug

  6. juli Thilda Kristoffersen

22. juli Martha Gudmundsen

31. juli Harald Sundal

  2. august Oddvar Vea

  3. august Leiv Erling Stensen

  8. august Arne Kvaløy

29. august Kåre Johannessen




