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Andakt

Lønnlig iblant oss
Det har vore englane sitt år i år.  Når dette 
vert skrive, gir Google meg 4,5 millionar 
treff på ordet engel. Stikkordet angel gir 
ikkje mindre, 210 millionar treff. Snakk 
om populært tema. Når jula er over, har 
tala auka kraftig. For juleevangeliet set 
englane i fokus, og julesongane minner 
oss stadig om dei. Den julesongen som 
er mest vanleg i verda, ”Glade jul” (Stille 
Nacht, Holy night) handlar om englane i 
alle vers:

Glade jol, heilage jol!
Englar kjem frå Guds kongestol.
Blomar ber dei frå Paradis,
fint og fagert dei syng Guds pris.
|: Løynleg i kring oss dei gjeng. :|

Jolebod, gledeleg bod
tonar til oss med himmelljod,
song av englar som hyrdingar såg
den gong Jesus i krubba låg.
|: Songen av englar er sæl. :|

Fred på jord, fryd på jord!
Jesusbarnet det er vår bror.
Englar syng om hans herlegdom,
han har reidd oss i himmelen rom.
|: Songen av englar er sæl. :|

Sæle fred, himmelsk fred,
jolekvelden til jord kom ned.
Englar syng om den fred dei såg,
syng om han som i krubba låg.
|: Gled deg, kvar sjel han har frelst! :|

får vi besøk av englar denne jula?
Vi gjør det om vi slepp juleforteljinga 
inn på oss. B. S. Ingemann som omsette 
”Glade jol”, opna seg for juleforteljinga. 
Han undra seg over at englane kom så still-

ferdig  til fattige 
gjetarar og til ein 
enkel familie. Han 
hadde forstått at 
englar verkar i det 
stille. Dei verkar til 
beste for andre. Dei vert ikkje påkalla. 
Englar er bodberarar som Gud sjølv sen-
der.  Dei syng om fred og bringer fred. Dei 
bringer noko av paradis til jord. Dei bringer 
oss eit fortetta nærvere av Gud. Englane si 
hovudoppgåve er å peika på Jesus.

får vi besøk av englar denne jula?
Ja, om vi opplever det englane er til for. 
Jula skal gi oss fred. Den skal få oss til å 
arbeide stillferdig til beste for andre. Den 
skal gje oss eit fortetta nærvere av noko 
som er annleis, heilagt, guddommeleg. 
Heldigvis skjer det ofte i jula at menneske 
handlar slik englar gjer. Slik får mange 
besøk av englar i jula. Viss vi denne  jula 
får sjå Jesus tydelegare, har vi verkeleg 
hatt englar på besøk. 
”Koffor ska då englane gå rondt midt iblant 
oss og vera hemmelige og usynlige?”, 
spør Broremann i Ajax-forteljinga ”Lønnlig 
iblant oss”.  Hu Johanna veit svaret – riktig 
nok etter å ha klødd seg heile to gonger på 
leggen. Englane er der allereie når vi syng 
julesongane, og når vi ofte ikkje ser det, 
er det fordi ”adle mennesker har ein løyen 
øyensykdom”.
Englane peiker på noko så hjelpelaust som 
eit barn: I barnet ligg håpet og framtida. 
I barnet Jesus ligg det store håpet og vår 
framtid. Ser vi det, blir det verkeleg ei 
fredfull jul.

Biskop Ernst Baasland
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Juleevangeliet
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall.  

Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle dro av sted for å la seg inn-
skrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt,  
for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun 
skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For de fant ikke husrom 
noe sted.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett sto en 
Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: 
«Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids 
by; han er Messias, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en 
krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:
«Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i!»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem 
for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort for oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og 
Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. 
Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt, og grunnet på 
det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som det var 
sagt dem. 

Mitt vitnesbyrd
En kveld på fellesmøtene i kirken på 
Åkra, med Ola Kjetil og Klaus Muff, ble 
et vendepunkt i mitt liv. Det er 17 år 
siden nå, men jeg husker det som om 
det skulle være idag. Jeg gikk frem til 
forbønn, for jeg ville bekjenne for alle 
at jeg var en kristen og at Jesus var 
min Frelser. Det var bekjennelsen som 
var viktig for meg. Noen gode ord ifra 
Ef. 2.8: For av nåde er dere frelst, ved 
tro. Det er ikke deres eget verk, men 
Guds gave. Ordet i Bibelen åpnet seg for meg og jeg så hvor 
godt det var å ha Jesus i hjertet. Jeg så hvor stor kjærlighet 
Gud har til oss når han sendte Jesus Kristus for å frelse oss. 
Det er den største gaven på jord. Da fikk jeg se hvor viktig det 
er å lese i Bibelen og vere sammen i fellesskap om Guds ord. 
Ordet i Joh. 3.16 er så flott: For så høyt har Gud elsket verden, 
at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tor på 
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Med disse ord og 1. 
vers av denne sang er mitt vitnesbyrd til deg:
 
Han tek ikkje glansen av livet, den Frelser som kallar på deg. 
Fyrst då kan for alvor du leva, når han får deg fylgja på veg.

Jorunn Hauge

vedsalg
 

har du behov for ved til oppvarming så 
har du mulighet til å støtte barne– 

og ungdomsarbeidet i Åkra menighet.

vi har fortsatt pakka ved i sekk. 
kr. 40 pr. sekk på lager. veden kommer fra 

grantrærne som sto rundt gamle kirke.

skulle du ha behov for å få veden tilkjørt 
så er vi behjelpelig med det.

kontakt menighetskontoret 
v/henning liknes, tlf. 52 81 20 14.
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	Vellykkede gospelfestivaler.

✓	For alle barna som kommer 
på søndagsskole.

✓	For Guds omsorg.

✓	For alle som har en eller 
annen tjeneste i 

 menigheten.

Vi ber for
✓	Julens gudstjenester 
 og fester.

✓	Å finne nye medlemmer til 
utvalg.

✓	Dåpsbarn og konfirmanter.

✓	Oppstart av regelmessige 
gudstjenester på Vea.

✓	Medarbeidere til kirkeverter 
og til å hjelpe til med lyd og 
bilde i gudstjenestene.

Småplukk fra SR
 Ny teppeløper i kirkeskipet er 
nå godkjent.
Strategiplan 2008-2010 for 
Åkra menighet godkjennes på 
SR møte i desember.
Åkra kirke leies ut til bibelkurs 
8 -13 juli 2008.
Åkra kirke leies ut til julekon-
serter den 11 des. og 21 des.

LIVET I BYEN VED 
NAVLEFJELLET
N’gaoundère betyr nemlig navlefjellet og har navnet 
etter et fjell like ved byen hvor det ligger en stein 
på toppen. Afrikanerne har nemlig som oftest 
utstående navler, og de synes derfor at fjellet ser 
ut som en navle med denne klumpen av en stein 
på toppen.
Nå har de siste krampetrekningene av regnse-
songen satt inn. På morgenen er det varmt og 
sola skinner, men allerede ut på formiddagen 
begynner varmen å bli trykkende. Av og til kan man 
høre at regnet er på vei. Det er som et sus i luften uten 
at man kan kjenne et eneste vindpust. Lufta står stille og 
dirrer. Og plutselig kommer vinden. Det er utrolig fascinerende 
hvordan det på sekunder går fra å være vindstille til det blåser kraftige vinder, 
og på et øyeblikk forvandles den solskinnsklare himmelen seg til en mørk sky. 
Så ser vi noen lynglimt bare noen sekunder før himmelen eksploderer i noen 
brak som får en til å krympe seg, før så himmelens sluser åpner seg.  På få 
minutter blir veiene omvandlet til elver og regnet klasker ned og spruter til alle 
kanter. Av og til tordner det så kraftig at vi kan kjenne at hele huset dirrer og 
vi hører det klirre i glassene i vinduene. Ute går det ikke an å være, og livet i 
Kamerun stopper helt opp. Alle venter bare på at regnet skal gjøre seg ferdig. 
Det hele varer som regel bare en kort stund.
Men det er litt rart. For selv hvor forskjellig dette livet er fra det vi er vant med 
i Norge, er det allikevel litt rart hvor fort denne tilværelsen føles som helt 
normal. Det skal bare være sånn, og vi føler oss ofte veldig hjemme oppe i 
alt dette. Men skal jeg klage på noe her så må det være søvnen. Vi sover litt 
dårlig på natten. Det er nok en kombinasjon av lariam (malariatablettene) og 
det at huset er så lytt. Vi hører hver minste lyd, både ute og inne. Men det har 
jo ikke gjort det noe bedre at det har vært ramadan denne måneden. Vi har jo 
en moské rett utenfor muren ved huset vårt, og de har tydeligvis investert i et 
godt lydanlegg. Han kunne likeså godt stått inne på soverommet vårt og ropt. 

På markedet
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Nå under ramadan hadde de også lange prekener midt på 
natta. De begynte kl. tre og holdt på til klokken kvart på sju. 
Fem minutter etter at det var blitt stille, var det på tide å stå 
opp. Ja, så vi er til tider noe trøtte. Men nå er ramadan over 
og vi får forhåpentligvis sove noe bedre.
Vi ble invitert bort til lamidatet (slottet hvor Lamidoen bor) 
for å se på tradisjonell afrikansk dans. For å komme til fest-
salen som var utendørs, men inne på borgen, gikk vi gjen-
nom lamidatets rettssal. Lamidoen satt på sin trone og folk 
kom frem og hilste på tradisjonelt vis, det ble blåst i horn, 
og spilt på trommer. Kvinnene danset og høytalerne var 
skrudd opp på det høyeste volum. Et sant organisert kaos. 
Vi fikk stoler å sitte på som hedersgjester, for selv om vi er 
kristne og ikke muslimer, ble det sett på som respektfullt 
at vi kom til denne festen, noe som for dem er den største 
begivenheten på året. Etterpå fikk vi komme frem og hilse 
på Lamidoen. En riktig afrikansk opplevelse.
Men selv om ramadanfesten er en eksotisk opplevelse 
har vi den aller beste opplevelsen her fra kirka. Fortsatt 
forstår vi ikke så mye av prekenen, bare et par ord her og 
der. Men når vi kommer småløpende mot sykehuskirken, 
alltid litt i det seneste laget, og hører trommene, sangen 
og klappingen lang vei, vekker det en begeistring og glede. 
Og selv om kirka ofte er stappende full blir vi alltid godt 
tatt i mot og folk gjør plass til oss, og vi trykker oss sam-
men på en av kirkebenkene. Jeg sitter ofte med tårene i 
øynene og bare opplever gleden, dansen og sangen. Aaron 
klapper til trommene og Theodor og Samuel står oppe på 
benken og strekker hals for å se de som spiller. Det er en 
opplevelse bare å få være tilstede. I februar skal det være 
åpning av den nye stasjonskirka her i N´gaoundere, også 
kalt Millenniumskirken, og det gleder vi oss veldig til. Og 
det er utrolig gøy å se at vi virkelig trenger den store plas-
sen i den nye kirka, for i dag er kirka så full at folk sitter i 
midtgangen og står ute under gudstjenesten, selv om det 
er både to og tre gudstjenester hver søndag.  Jeg vet de har 

litt pengeproblemer i forhold til fullføringen av kirka, bud-
sjettene har ikke helt strekt til og nå holder arbeidet på å 
stoppe opp fordi det ikke er penger til å betale arbeiderne. 
Vi ber og tror at det vil ordne seg og at kirken kan innvies 
som planlagt i februar 2008. Det skal bli en stor fest og 
begivenhet med masse gjester fra Norge og representanter 
fra kamerunesiske myndigheter.
Ellers går det opp og ned med fransken også. I en samtale 
kan jeg skjønne det meste som blir sagt og blir helt ovenpå 
og tenker at dette fikser jeg jo, før jeg så i neste samtale 
ikke skjønner et eneste ord og jeg mister helt motet. Men 
vi har fått oss språkhjelper nå. Et ektepar som kommer og 
snakker med oss en time om gangen. Det hjelper veldig. 
Etter jul skal vi i tillegg til franskundervisningen begynne 
å hospitere på de respektive arbeidsplassene våre, så da 
skal jeg være på sykehuset en dag i uka. Det gleder jeg meg 
veldig til. Det vil bli lærerikt på mange måter, både språklig, 
faglig og kulturelt. Neste år er det meningen at jeg skal 
starte kursing av sykepleierne på sykehuset innen blant 
annet etikk og sykepleiefag. Erik skal jobbe med adminis-
trasjon og ledelse på hovedkontoret til kirken.
 Ja, så vi kan ikke si annet enn at familien Bischler, både 
store og små, har det veldig godt her i N’gaoundère. Vi 
opplever mye nytt og lærer masse hver eneste dag. Vi er 
takknemlige og stolte av å få lov til å være en del av dette 
arbeidet og ser med glede fram i mot å kunne bidra litt mer 
i de arbeidsoppgavene vi er til tenkt etter at vi har lært oss 
noe mer fransk.

Masse hilsener fra Sandra, Erik, Theodor, Samuel og 
Aaron.

Samuel med nye venner

Ngaunderetoppen
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Vigsling av diakonen
Søndag 28. oktober var på flere måter en stor dag i Åkra 
menighet. Mange fikk med seg Gospelfestivalen den helga 
med konsert i Åkrahallen søndag kveld. Men også på den 
andre sida av Boknafjorden skjedde det viktige ting som 
gjaldt Åkra menighet: 
Michael Fagerland ble 
høytidelig vigslet til dia-
kon. Av organisatoriske 
årsaker var vigslinga 
lagt til Sørnes kirke.  

Michael, som er fra 
Ådland, har vært ansatt 
i menigheten som dia-
koniarbeider siden sep-
tember 2005. I løpet av 
disse to årene har han 
tatt tilleggsutdanning i 
diakoni. Han er utdan-
net lærer og var blant 
annet ansatt i vikariat 
som engelsklærer ved 
Åkrehamn videregående 
skole i 2001. Fram til han 
ble ansatt i menigheten 
i 2005 arbeidet han 
som lærer og inspektør 
i Alta.

Det er ikke minst som ”ungdomsdiakon” Michael er ansatt, 
og han arbeider opp mot ungdom gjennom bl.a. konfir-
mantundervisning, klubb og turer. Også blant den eldre 
garde er han å treffe, eksempelvis på ”Torsdagstreff”, i 
tjeneste på Fredheim og gjennom øvrig besøkstjeneste. For 
øvrig fyller han gudstjenestelige funksjoner, i tillegg til at 
han sitter i redaksjonskomitéen for menighetsbladet samt 
driver sorgarbeid og sjelesorg.

Det var fungerende biskop Berit Andersen som søndag 
28. oktober stod for vigslingen i Sørnes kirke, som foruten 
Michael også innbefattet Henny Lie Sandve. Hun ble for 
sin del vigslet til diakon for menighetene Sola og Sørnes. 

Fra Åkra menighet hil-
ste Ove Egil Eriksson fra 
menighetsrådet, og Thor 
André Lindstad deltok 
som forbeder, på linje 
med Einar Andreassen. 
Forbeder var også 
Asbjørn Finnbakk, dia-
konirådgiver ved bispe-
kontoret. Dessuten var 
arbeidsgiver represen-
tert ved kirkeverge Marta 
Lunde Medhaug. 

På apostolisk vis ble de 
nye diakonene under 
håndspåleggelse og 
bønn vigslet og utrustet 
til sin særskilte tjeneste 
med å legge til rette 
menighetens omsorg 
for mennesker i nød. 
Som biskopen forman-

te, ble de dermed pålagt i vitnesbyrd og sjelesorg å legge 
fram Guds ord klart og rent, som det er gitt oss i Den hellige 
skrift, og som kirken vitner om det i sin bekjennelse. Videre 
skal de vise omsorg for nestens liv og velferd, arbeide for å 
bedre de svakes kår og selv av hjertet legge vinn på å leve 
etter Guds ord.

Etter den høytidelige vigslingsgudstjenesten var det tid for 
kirkekaffe og for å hilse de nye diakonene.

Av Thor André Lindstad 

Diakon Michael Fagerland, fungerende biskop
Berit Andersen og diakon Henny Sandve.

VAKTROM HAUGALANDET
Kirkens SOS i Rogaland arbeider med 
åpning av vaktrom på Haugalandet.  

Vi trenger et egnet lokale til vaktrom. 
ca 20 kvadratmeter samt tilgang til 
kjøkken, wc evt. andre rom som kan 
benyttes til gruppesamlinger o.l. 
Har du noen tips til oss? gjerne  i 
området Norheim/Rossabø og nær 
Karmsundsgata

Vi trenger frivillige telefonvakter! 
Kirkens SOS i Rogaland vil derfor svært 
gjerne komme i kontakt med deg som 
tenker at dette kan være en  oppgave.
 ”Å være et medmenneske for andre”, 
ved å samtale over telefon. 
Ta kontakt med oss så kan vi fortelle 
nærmere om hva oppgaven går ut på, 
vakttider og hva du får igjen ved å 
være medarbeider ved Kirkens SOS.

Ring oss på tlf. 51 88 45 15, 
mobil 971 70 995 eller send en e-post: 
rogaland@kirkens-sos.no

hjelp oss Å etableRe kiRkens sos 
pÅ haUgalandet!
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Vedavågen menighet 
ser dagens lys

Har du noen gang tenkt over hvordan en menighet ville vært 
hvis du selv fikk utforme den? Denne spennende utfordrin-
gen har du i tiden som kommer nå; vi har ikke tid å vente 
til kirken er ferdig, vi må komme i gang med det menighets-
byggende arbeidet nå. Det viktigste er hva vi fyller kirken 
med, det åndelige livet i menigheten og bygda. Vi håper og 
tror at kirkebygget om ikke så alt for lenge blir påbegynt, 
men i mellomtiden satser vi friskt på bevisst bygging av et 
menighetsfellesskap.

Vedavågen har allerede mye godt kristent arbeid.  Bedehuset, 
Klippen, og andre foreninger og forsamlinger har i mange år 
drevet mye viktig arbeid til glede for mange. Hva skal vi da 
med kirke, kan mange lure på. Erfaring med menighetsplan-
ting andre steder viser at en ved etablering av nye menig-
hetsfellesskap kommer i kontakt med nye grupper mennes-
ker, som finner sin plass i den kristne forsamling. Vi tror at 
kirken kan bli et sted for noen av de som i dag ikke har sin 
tilhørighet i noen av de etablerte forsamlingene i bygda.

Hvordan Vedavågen menighet skal være, vet vi derimot 
ikke. Vi har en unik mulighet til utforming av et menighets-
fellesskap slik vi opplever Gud leder oss til, og som korre-
sponderer med våre drømmer for den kristne forsamling. Vi 
har denne høsten hatt tre menighetskvelder hvor mange har 
vært med i prosessen med å drømme om hvordan menighe-
ten skal være og hva menigheten skal gjøre.

Mange opplever 
den kristne for-
samling som et 
godt sted å være, 
og som en stor 
styrke i møte 
med hverdagen. 
Vi ønsker at Guds 
velsignelser og 
Guds nåde blir 
en viktig del av 
enda flere veabu-
ers liv.

Vil du være med 
på å sette kursen 
for Vedavågen 
menighet? Hjertelig velkommen til å medvirke i det videre 
arbeidet med å skape fellesskap gjennom bl.a. dannelse av 
smågrupper og utforming av gudstjenester. 

Ove Sjursen
Prest og menighetsbygger i Vedavågen

Kunstutstilling 
i kirken
Onsdag 24. oktober hadde vi basar/kunstutstilling i 
kirken. Dette året valgte vi å støtte arbeidet til Irene 
og Jan Andre Langåker i Argentina. Barna hadde en 
liten opptreden. Vi solgte kunsten som barna hadde 
laget og vi hadde utlodning av gevinstene som forel-
drene og personalet hadde kjøpt inn. Det kom mye 
folk, og vi fikk inn 14.831 kroner. Vi takker alle som 
var med og bidro til at vi fikk inn så mye penger.

Mona Elin Eide

Åkra Sokneråds barnehage barn
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Det hele startet 
1. august 1907 med 
verdens første speider-
leir på øya Brown Sea 
Island utenfor Poole på 
den engelske sydkysten. Der deltok 21 gutter sammen med 
2 voksne ledere, under ledelse av Robert Baden Powell. 
For Baden Powell ble dette et forsøk på om speiderideene 
han hadde utviklet kunne være spennende. Forsøket ble en 
suksess!

I løpet av de 100 årene som er gått, har ideene til Lord 
Baden Powell lagt grunnlaget for verdens største barne- og 
ungdomsbevegelse med nærmere 40 milllioner medlemmer, 
spredt utover så godt som hele verden.

Vea 1 KFUK – speidere ble stiftet i 1949 av Magnhild 
Munkejord og Inger Rosenhaug. Gruppen endret navn til 
Vea KFUK – KFUM speidere i 2001. Navneendringen ble gjort 
i forbindelse med at KFUK og KFUM speiderne ble slått sam-
men til en organisasjon i 2001. Vea KFUK – KFUM speidere 
har helt siden starten vært en ren jentegruppe.

I forbindelse med 100 årsjubileumet har gruppen hatt 
diverse aktiviteter for å markere starten på et nytt århundre 
med speiding. 

Gruppen har bl.a vært med på å lage Fredsteppet som i dag 
henger til utstilling på Nobels fredssenter i Vestbanehallen 
ved Aker brygge i Oslo. Bildet består av 600 lapper som er 
sydd sammen til et stort teppe.

Vi har også hatt besøk av Magni Broshaug som fortalte om 
speiderlivet i ”gamle dager”. 
Hun hadde med seg speiderdrakt og speiderhatt, speider-
bok og sangbok fra den tiden hun var speider. 

Vea speiderne var også med på feiring av St. Georgsdag 
på Blikshavn 24. april, og deltok på Jota/Joti sammen med 
Kopervik og Åkra speidergrupper (NSF) helgen 20 – 21. 
oktober.

I september var jentene på den årlige Tråkk-turen. Dette året 
syklet de til Skudenes der de overnattet i lavvo på camping-
plassen. En våt helg, men speiderne er alltid beredt!

I forbindelse med 100 årsjubileumet var noen av de voksne 
lederne på tur til London i høst. Vi besøkte bl.a Westminster 
Abbey der det er minneplate over Lord Baden Powell og 
hans kone Olave Baden Powell. Lederne hadde en kort 
”seremoni” ved minneplaten med speiderhilsen og løftefor-
nyelse. Egentlig er det fotograferingsforbud i Westminster 
Abbey, men vi fikk dispensasjon til å ta noen bilder, - uten 
blitz for ikke å forstyrre!

Speiderbevegelsen
har 100 årsjubileum i 2007

Besøk av Magni Broshaug
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I 2008 vil det bli nytt program for KFUK – KFUM speiderne. 
Det er også foretatt noen justeringer ang. aldersinndelinger 
og navn på aldersgruppene. Tidligere het jente -småspei-
derne ”meiser”, og guttene ble kalt ”ulvunger”. Nå er opp-
dagere felles navn på denne aldersgruppen.

Nye program og retningslinjer krever alltid en del arbeid for 
lederne. Det er mye nytt å sette seg inn i. Det nye program-
met skal være ferdig til april 2008, men utkast til en del av 
programmet ligger allerede på nettsidene til KFUK – KFUM 
speiderne. Dette hadde vi med oss til London, og innimel-
lom sightseeing, shopping og musikal jobbet vi med det 
nye programmet. Vi fikk en viss oversikt over hva som er 
nytt, luftet tanker og idéer og lagt litt planer for det videre 
speiderarbeidet.

Vea KFUK – KFUM speidere er en aktiv speidergruppe med 
ca. 50 medlemmer. Tradisjonelt har dette vært en ren jen-
tegruppe, men etter fusjonen i 2001 kan også gutter bli 
medlemmer. Utfordringen er å skaffe mannlige ledere. Vi 
har gjort diverse forsøk for å rekruttere gutter/menn til 
lederoppgaver, men foreløpig uten hell. Har du lyst og tid 
til å være med som speiderleder kan du ta kontakt med Vea 
KFUK – KFUM speidergruppe. 

Ønsker du å vite mer om speiderarbeidet både lokalt og 
nasjonalt, kan vi anbefale følgende nettsider:

www.kfuk-kfum-speiderne.no
www.haugalandkrets.org
www.veaspeidergruppe.no

JKV

Jentene har fått kontakt med speidere i andre land.

På Tråkk tur

Fra venstre: Mona Elise Haugeberg, Åse Linda Hovden 
Stava, Rita Gustavsen.  Med på turen var også Marie 
Stonghaugen og Jorunn K. Valentinsen.

Minneplaten i Westminster Abbey.  Lord og Lady Baden 
Powells gravsted ligger i Kenya.
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Så var Karmøy Gospelfestival SMALL 2007 over for denne 
gang. En helg vi har sett frem til med store forventninger, 
og som vi nå kan glede oss over at har blitt innfridd. 170 
barn deltok på festivalen og årets instruktør var Føbe Elise 
Edvardsen. Hun er ansatt som barnepastor i menigheten 
Filadelfia i Oslo, og er nok kjent for mange som dirigent for 
barnekoret VoxKids. 

Hun er en dame som viste 
oss at hun vet å ta barna 
på alvor, og bidro sterkt til 
at vi forhåpentligvis klarte 
og leve opp til målsettingen 
vi har for festivalene. Vi har 
en visjon om å spre åndelig, 
og musikalsk begeistring. 
Vi ønsker å gi barna noe 
mer enn sang og musikk, og 
håper at barna som deltok, 
opplevde å bli sett og aner-
kjent for den de er, og at alle 
er like verdifulle for Gud. 
I år som tidligere hadde vi 
også bønnestasjoner i kjel-
leren som barna kunne 
besøke i pausene. Ulike 

visuelle stasjoner samt mulighet for å bli bedt for av en 
voksen, gjorde også dette året store inntrykk på oss som var 
med. ”Skal det være sånne bønnegreier i kjelleren dette året 
også?” spurte en av guttene meg på lørdags morgen før vi 
var kommet i gang med øvelsen. ”Yes, det skal jeg i alle fall 
få med meg, for det var jeg på i fjor også,” svarte han med 
stor forventning og glede i ansiktet når han fikk det bekref-
tet. Slike øyeblikk, og flere, gir vitamininnsprøytning for å gå 
løs på en ny festival til neste år også.
Lørdagen ble avsluttet med en flott konsert hvor Føbe og 
ungene imponerte oss med alle sangene de hadde klart å 
øve inn i løpet av dagen. Sangene var ikke bare fengende og 
flotte, men det beste var kanskje tekstene. Enkle men alli-
kevel klare i budskapet, og noe å ta til seg for store og små. 
Har lyst til å avslutte med noen strofer fra en av sangene 
som en liten utfordring vi alle kan ta med oss i hverdagen.

”Jesus, vis meg noen du vil oppmuntre i dag.
Vis meg noen uvenner som skal tilgi i dag.
Jesus, vis meg noen som vil bli kjent med deg.
Jesus, vil du gjøre det gjennom meg?”

Våger du å starte dagen med denne bønnen ?

øv

karmøy gospelfestival small
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glimt fra begge festivalene 2007
small og laRge
foto: per lund
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KONFIRMANTTUREN 2007
Mange fekk seg gode erfaringar og minne 6. oktober i år. Då la me i veg på den årlege konfirmantturen, som denne gongen 
gjekk til Bru ved Sokn. Der blei me møtt av kjekke og dyktige leiarar, som tok oss med på alt frå siloklatring til hinderløyper 
og blindebukk. Etterpå slo me leir i steinhuset, kor kateketen vår, Ove Sjursen, diska opp med betasuppe og kakao.

Klatreveggen 
inne i siloen 
baud på mange 
utfordringar. 
Her er det Lars
Harald 
Tjøstheim som 
grublar på stra-
tegien.

Fire meter høg er 
denne veggen! Då 
trengst det både 
innsats, positivi-
tet og hjelpsemd 
for å kome til 
topps.

Godt samarbeid gjer vanskelege 
hinder til ein leik.      

Dei fleste av 
oss treng ei 
hjelpande 
hand av og til.

Ove ausar opp rykande 
varm betasuppe til slitne 
og svoltne ungdommar.

Desse konfirmantane ser 
me opp til!

”Alle måtte love å vere positive”
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Sola Fide på øvelsesweekend
Fredag 28. september var det igjen duket for Sola Fides 
årlige øvelsesweekend på Kvitsøy.
Omtrent 30 forventningsfulle korister møtte opp på kaien 
i Skudenes, og tok ferja over til Kvitsøy. Været var klart, 
og vi fikk en flott båttur. Vel fremme på klubbhuset til KIL 
serverte korets styre en finere kveldsmat, før det bar ut for 
å leke ”Capture the flag”. De to lagene sprang ivrig rundt på 
den mørke øya for å finne hverandres flagg, og ta dette med 
tilbake til sin egen base. 
Etter endt konkurranse fortsatte et svett kor natten nede på 
ungdomsklubben.

Lørdag morgen fikk de relativt søvnige nattevaktene endelig 
dratt folk opp av soveposene. Det ble en stille frokost, som 
vi avsluttet med et stykke fra en andaktsbok. Men da fergen 
kom, ble det straks mer piff i folk! Mads Pedersen kom nem-
lig, og det samme gjorde trommeslager og bassist! Vi stilte 
opp på step-kassene til Kvitsøy Idrettslag, og fikk etter hvert 
kokt litt kaffe til Mads. Da ble det fart på sakene! Vi lærte 
flotte, tradisjonelle gospellåter, og både ”He brought me 
this far” av Andreae Crouch og ”Melodies from heaven” av 
Kirk Franklin ble kjempeslagere.

Til lunsj disket Siri opp med risengrynsgrøt, og det gjorde 
godt i sultne gospelmager! Ved bordet ble koret delt inn i 
grupper, som fikk i oppdrag å stille med et underholdnings-
innslag til kvelden. Klubbhuset har nemlig en flott scene 
med sceneteppe, lys- og lydanlegg! Folk la straks hodene i 
bløt, og fikk pønske litt før vi tok siste finpuss på låtene til 
Mads. 

Etter timer med øving, var det klart for fotballkamp. Ikke 
alle var like sporty, men det ble to gode lag. Da det sene-
re begynte å skumre og småregne kunne fotballgjengen 
komme tilbake våte, trette, gjørmete og godt fornøyde. En 
gruppe som ikke spilte fotball hadde i mellomtiden laget 
klar taco og brownies.  Etter en god og lang middag, skulle 
gruppene presentere sine innslag. Her var det stor varia-
sjon, og vi fikk se alt fra gutteaerobic til bakvendtmennes-
ker! Folk var utrolig kreative, og alle grupper fikk høste både 
latter og god applaus. 

De siste årene har det blitt en tradisjon å ha korssamling 
på lørdagskvelden, og det måtte vi selvsagt ha i år også. I 
mørket samlet vi oss rundt korset, hvor vi ba, tente lys, og 
det var åpent for å dele vitnesbyrd. Vi hørte på fin, rolig lov-
sang, og folk fant seg godt tilrette. Det er flott å bare ligge 
på gulvet å se på korset som lyser opp! Det ble en sterk 
stund, og det gikk flere timer før alle hadde forlatt rommet. 
Da begynte folk på ny å trekke ned i ungdomsklubben, for 
en gjennomgang av Tormods musikkfavoritter!  I koret er det 
flere som er aktive i KRIK, og utover natten ble det tilbudt 
massasje til en billig penge. De innsamlede pengene gikk til 
CHRISK, det arbeidet KRIK driver i bl.a. Kenya. 

Søndag reiste vi hjem, fulle av nye inntrykk, opplevelser og 
impulser. Takk for en flott weekend!

Therese Tveit
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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

Ny lysestake til 
  dåpslys/påskelys
Mange har sikkert lagt merke til den nye, flotte lysestaken i kyrkja. Staken er 
ei gåve frå Åkra sanitetslag, og blei teken i bruk seint denne hausten. For ei tid 
tilbake gav sanitetslaget signal om at dei hadde eit ønskje om å gi ei gåve til 
kyrkja, og i samråd med soknerådet kom ein fram til at det beste ville vere å 
bruke pengar på noko synleg og varig. Då var ikkje vegen lang til å einast om at 
ein lysestake i sølv ville vere ei flott og verdig gåve. 

Staken, som har ”Åkra sanitetslag 2007” inngravert, er i bruk i samband med 
dåp. I det barnet blir døypt, blir det tent eit lys, og med utgangspunkt i Joh. 8,12 
seier presten: ”Kristus er verdens lys. Den som følger ham skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys”. ”Tanken med lyset barnet får med seg, er at familien 
kvart år kan tenne det på dåpsdagen”.

Men det er ikkje berre ved dåpen dette lyset er i bruk. I påsketida, dvs. 1. påske-
dag til Kr. himmelfartsdag, står han plassert i sentrum framme i kyrkjerommet. 
Vidare er han i bruk ved konfirmasjonen òg. På den måten kjem linja tilbake til 
dåpen til syne. Som ein detalj kan me leggje merke til at også sjølve sokkelen 
(som i si tid blei laga av Bjørnulf Østlund) minner oss om dåpen: sokkelen lyset 
står på er faktisk forma som døypefonten, berre i mindre storleik.

Me tok ein prat med kapel-
lan Thor André Lindstad. 
Han synst staken gjer seg 
veldig bra saman med det 
andre sølvet i kyrkja. Sølvet 
får han til å tenkje på 2. Tim 
2,20: ”I et stort hus er det 
ikke bare kar av gull og sølv, 
men også av tre og leire, 
noen til fint bruk og noen til 
simpelt”. –Dette er eit edelt 
metall, og det blir brukt når 
me ønskjer å ære noko. Det 
me ærar aller mest i Guds 
hus, det er jo sakramenta, 
peikar Lindstad på og legg 
til: –Difor høver det så godt 
at både nattverdutstyr og 
dåpslysestake er av edelt 
metall.

M.F.

Representantar frå Åkra sanitetslag. Frå venstre: 
Mia Ferkingstad, Sigrid Halvorsen, Astrid Torsen 
og Tordis Nilsen.
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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

Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang!

Gjennom de fagre riker på jorden

går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;

aldri forstummer tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang!

Englene sang den

først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden! Menneske, fryd deg.

Oss er idag en Frelser født!

Deilig er jorden
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Et kjærlighetsbrev fra en Far til sitt barn
Du kjenner kanskje ikke meg, men jeg vet alt om deg.    Sal 139,1
Jeg vet om du sitter eller står opp, og jeg kjenner nøye alle dine veier. Sal 139,2-3 
Til og med hårene du har på hodet, er talt alle sammen.   Matt 10,30
Du er skapt i mitt bilde.       1. Mos 1,27
Det er i meg du lever og rører deg og er til.    Apg 17,28
Jeg kjente deg før jeg dannet deg i mors liv.    Jer 1,5
Jeg utvalgte deg før verdens grunnvoll ble lagt.    Ef 1,4
Du var ikke et ”uhell”, for alle dine levedager    Sal 139,15
er nedskrevet i min bok       Sal 139,16
Jeg bestemte tiden for din fødsel og hvor du skulle bo   Apg 17,26
Du er virket på forferdelig underfullt vis,     Sal 139,14
og jeg formet deg i din mors liv.      Sal 139,13

Jeg har blitt uriktig omtalt av de som ikke kjenner meg   Joh 8,41-44
Jeg er ikke langt borte eller dømmende, men er full av kjærlighet,  1. Joh 4,16
og det er mitt ønske å øse ut min kjærlighet over deg,   1. Joh 3,1
ganske enkelt fordi du er mitt barn og jeg er din Far.    1. Joh 3,1
Jeg gir deg mye mer enn din jordiske far noen gang kan gi.   Matt 7,11
Jeg er den fullkomne Far.       Matt 5,48
For jeg er din forsørger, og jeg møter alle dine behov.   Matt 6,31-33
Min plan for deg er fremtid og håp.     Jer 29,11
Jeg elsker deg med evig kjærlighet.     Jer 31,3
Mine tanker for deg er flere enn sandkornene på stranden.   Sal 139,17-18
Og jeg jubler over deg med sang og fryderop    Sef 3,17
Jeg vil aldri slutte å gjøre vel mot deg,     Jer 32,40
for du er min verdifulle eiendom.      2. Mos 19,5
Jeg vil hjelpe deg av hele mitt hjerte og av hele min sjel.   Jer 32,41
Jeg vil vise deg store og ufattelige ting.     Jer 33,3
Hvis du søker meg av hele ditt hjerte, skal du finne meg.   5. Mos 4,29
Gled deg i meg, så skal jeg gi deg det ditt hjerte trakter etter.  Sal 37,4

Jeg kan gjøre mer for deg enn du noen gang kan fatte.   Ef 3,20
For jeg er den som gir mot og oppmuntrer deg.    2. Tess 2,16-17
Jeg er også din Far som trøster deg i all din trengsel.   2. Kor 1,3-4
Når ditt hjerte er sønderbrutt, er jeg nær hos deg    Sal 34,19
Som en hyrde bærer et lam, bar jeg deg nær til mitt hjerte.    Jes 40,11
En dag skal jeg tørke bort hver tåre fra dine øyne.    Åp 21,3-4
Og jeg skal ta bort all smerte som du hadde her på jorden.   Åp 21,3-4

Jeg er din Far, og jeg elsker deg som min Sønn Jesus.   Joh 17,23
Han kom for å bevise at jeg er for deg og ikke imot deg   Rom 8,31
og fortelle deg at jeg ikke holder dine synder mot deg.   2. Kor 5,18-19
Jesus døde slik at du og jeg kunne bli forsont.    2. Kor 5,18-19
Hans død er et bevis på min kjærlighet til deg.    1. Joh 4,10
Jeg gav opp alt jeg eide for å vinne din kjærlighet.    Rom 8,31-32
Hvis du mottar gaven, min Sønn Jesus, så mottar du meg.   1. Joh 2,23
Og ingenting skal kunne skille deg fra min kjærlighet igjen.  Rom 8,38-39

Kom hjem så skal jeg holde den største fest himmelen noen gang har sett. Luk 15,7
Jeg har alltid vært Far og vil alltid være Far.    Ef 3,14-15
Mitt spørsmål til deg er: Vil du være mitt barn?    Joh 1,12-13
Jeg venter på deg.       Luk 15,11-32

Deilig er jorden,

prektig er Guds himmel,

skjønn er sjelenes pilgrimsgang!

Gjennom de fagre riker på jorden

går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,

tider skal henrulle,

slekt skal følge slekters gang;

aldri forstummer tonen fra himlen

i sjelens glade pilgrimssang!

Englene sang den

først for markens hyrder;

skjønt fra sjel til sjel det lød:

Fred over jorden! Menneske, fryd deg.

Oss er idag en Frelser født!
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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

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.

2008:
6.januar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
13.januar kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd. Vedavågen bedehus.
13.januar kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd.
20.januar kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
27.januar kl.11.00 Høymesse med nattverd.
3.februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
10.februar kl.11.00 Høymesse med nattverd.
17.februar kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd
24.februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
2.mars kl.11.00 Høymesse med nattverd.
9.mars kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp. 
16.mars kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd. Vedavågen bedehus.
16.mars kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd.
20.mars kl.20.00 Høymesse med nattverd.
21.mars kl.11.00 Pasjonsgudstjeneste
23.mars kl.11.00 Høytidsgudstjeneste.
30.mars kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.

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

EI
N
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N
K

Tlf. 52 84 44 44

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08
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TRYGVE J.
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16.september John Henrik Vikra 
Johnsen 

 Elias Hinderlid
 Anna Stonghaugen 

(stadfestelse)
 Ida Ragnvaldjord
 Karoline Kamsvåg 

Sørensen
 Sander Haarberg 

Medhaug
 Synne Edvardsen 

Maridal
 Jakob Sean Davidson
23.september Mina Tveit 

(Vedavågen 
 bedehus)
7.oktober Ruben Vikra Berge
 Andrine Aase Nornes
 Sveinung Hemnes
 Johannes kristoffer-

sen Pettersen
 Kristoffer Grinde 

Sarkkinen
21.oktober Knut Magne Sjo 

Fagerland
 Svein Knutsen
28.oktober Andras Vilhelmsen
 Marcus Hereid 

Sønsteby
 Ingvild Hovden

6.oktober Marianne Fagerland 
og Ronny Breivik

 

7.sept. Magnus Liknes
11.september Michael-Alexander 

Eriksson
14.september Elen Sevland
18.september Gabriel Ingleiv 

Gabrielsen
22.september Andreas Medhaug
25.september Andreas A. Medhaug
29.september Klara Mannes (biset-

telse)
30.september Gustav Davidsen
5.oktober Ellen Maria 

Roaldseth
9.oktober Anne Lise Østrem
20.oktober Anders Andersen 

Vedøy
22.oktober Hans Pedersen
24.oktober Harald Nordbø 

(Begravet i 
Torvastad)

19

DøypTe

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

VIGDE



1. Rad: A
delheid G

rindhaug, Kari Fosen, Liv M
edhaug, H

ildfryd Jørgensen, Eli Kvilhaug, A
nnlaug G

ustavsen, Else Liknes, A
nne Å

se Kock, Linbjørg Sæ
vik, Ruth Sjøen, A

ud Jorun Torland, Reidun Stava, N
ora N

ilsen, H
ellen M

agnusen og G
erd Stava.

2. Rad: Liv H
ansen, Jorunn B

run, Solveig Å
dland, M

artha Paulsen, Kjellaug A
kselsen, D

oris D
idriksen, Liv O

vesen, Fribjørg Fredriksen, Else Pedersen, Torun Johansen, Ingfrid Vinje og Kari M
ikkelsen.

3. Rad: Einar Fagerland, G
unnar M

osbron, G
eir B

entsen, H
arry Klausen, Trygve N

ygård, G
unnleiv Tjøsvoll, Ingleiv M

annes, Per Tjøsvoll, Einar H
alvorsen, A

rne Johan G
abrielsen og Lars Jarle Reinlund.

4. Rad: Leif O
ddvar Liknes, Ingvald D

avidsen, Lars M
annes, Ludvig Egge, M

arton H
auge, D

ikk M
arton M

osbron, Ingvar Johnsen, Einar H
alvorsen Fagerland, A

rnold O
lsen, O

lav A
ndreas A

ustnaberg og Fridolf Ø
stevik.

50-årskonfirm
antar i Åkra kirke 

Konfirm
ert 29. septem

ber 1957


