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Andakt
biskopens julehilsen
til menighetsbladene

Den åpne 
himmelen
En himmel åpnet seg over 
Betlehemsmarkene, over fattige, slitne 
gjetere som en kjølig natt var samlet 
rundt et bål -  for å holde varmen, for å 
holde villdyr borte.

En åpen himmel hvor engler sang og 
danset – et tegn på en glede uten forbe-
hold og begrensninger.

Slik beskriver Bibelen virkningen av Jesu 
fødsel.
- En åpen himmel.
Det er ikke lenger en uoverstigelig gren-
se mellom himmel og jord. 
Gud kommer helt nær, – så nær som et 
barn ved morens bryst.

Ved begynnelsen av alle ting var himme-
len åpen, - i den betydning at kontakten 
og fellesskapet mellom Gud og det som 
var skapt, var uten brist. Fellesskapet 
mellom mennesker var uten angst og 
skam.

Senere hører vi om menneskene uten-
for Paradiset. De er blitt flyktninger på 
jorden. Bror dreper bror. Livet er blitt en 
kamp for å overleve. Og Guds ansikt blir 
tegnet med en fryktinngydende herskers 
ansiktsdrag.

Så forteller juleevangeliet om en himmel 
som igjen er åpen.

Et barns fødsel vender vår historie om. 
I det øyeblikk hvor grensen mellom død 
og liv er så hårfin, begynner menneske-
nes liv med Gud og hverandre på nytt.
-”Frykt ikke!” – lyder englesangen.
- Fremtiden rekkes til oss i et ubeskyttet 
og avhengig barn, - en Gud utlevert i 
våre hender.  
- En Gud som gjør felles sak med alle de 
redde barn og voksne som lider overlast 
i verden. 
- Et barn som utfordrer oss med sine 
åpne sanser, sin nysgjerrighet og motta-
gelighet: 
- Vil du være med og leke og danse og 
dele Guds gaver med alle de andre Guds 
barn?
- Gud i Jesus Kristus, født som en av 
våre, fletter sitt liv inn i våre liv og ber 
oss følge på veien til gleder, fred og 
forsoning.

”Herre, la din kjærlighet smelte frosne 
sinn. La evangeliet tenne nytt håp i en 
rastløs, splittet verden. La englesangen 
fortsette i takk og tilbedelse på alle tun-
gemål: Ære være Gud i det høyeste, og 
fred på jorden blant mennesker som har 
Guds velbehag!”

Fungerende biskop Berit M. Andersen
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JULEKONSERTEN
Åkra kirke søndag 14. desember kl. 18.00

Sola Fide, Sola Gratia, Åkra kirkekor, Havtonar, Kor i Vest.
Kantor Paul Leithaug. Andakt ved sokneprest Lars Harald Tjøstheim.
Konferansier: Simon Didriksen.
Kollekt til sang- og musikkarbeidet i menigheten.
Velkommen til julens kjente og kjære toner!

SANG OG MUSIKK VED
JULENS GUDSTJENESTER
 

ÅKRA KIRKE
julaften  
Ved orgelet: Paul Leithaug.
Kl.14: Lindstad. Sangsolist Grethe Grindhaug
Felleskorps Åkra Skulekorps og Havtonar.
Kl.15.30: Tjøstheim. Sang ved Barnefryd. Sevland Skulekorps.
Kl.17.00: Tjøstheim. 
Sangsolist Trond Gudevold fra Den Norske Opera
Ådland Skulekorps

1.juledag kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste. Tjøstheim. Sang ved Sola 
Fide
Årets Messingblåsersolister: Odd-Roar Hult, 
trompet, Grethe Grindhaug, trompet, Iselin 
Lande, waldhorn, Kristine Kalstø, euphonium, 
Haldis Bårdsen, trombone, Craig Farr, pauker. 
Musikalsk leder og ved orgelet: Kantor Paul 
Leithaug.

2.juledag: 
Gudstjeneste i Vedavågen Bedehus kl.11 ved 
Ove  Sjursen. Sangsolist Lars Bårdsen. Organist 
Paul Leithaug.
 
nyttårsaftengudstjeneste Åkra kirke kl. 17.00: 
Musikkorpset Ådlandsblesten. Sang ved Thea 
Lund Brekkå. Paul Leithaug og Thor André 
Lindstad.
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	for alle som kommer med 

sine barn til dåp.
✓	for 120 konfirmanter.
✓	for alle frivillige.

Vi ber for
✓	Be om at flere melder seg 

som ledere for konfirmant-
grupper i januar.

✓	Be om at Gud kaller arbei-
dere inn i barne -og ung-
domsarbeidet.

✓	Be for alle arrangementene 
som er i kirken i advent- og 
juletida.

Mitt vitnesbyrd
Eg er så glad for å få vera eit Guds barn.
Gud er den som bryr seg om kvart enkelt menneske, ja, han 
ser til den eine blant dei mange.
Det er ein sang eg synes seier så mykje om det å få komma til Jesus om korleis 
han tar imot oss.

Kor stort min Gud at eg ditt barn får vera,
Og leva i din frie nådepakt.
Det alt er ferdig eg skal inkje gjera,
Men berre kvila i det du har sagt.

Eg bed deg lei du meg igjennom verda,
Eg er så veik og er i framandt land!
Det mange var som gjekk seg vill på ferda
Og slepte taket i di frelsarhand.

Men visst eg veit du makter fast meg halda,
Det har du lova i ditt eige ord.
Du visste alt om meg før du meg kalla,
Og gav meg plass ved nådens rike bord.

Lat meg få sjå på deg når synda dårar,
Lat meg som barn ditt faderauga sjå!
Då veit eg visst at gjennom tvil og fårar
Eg ved din nåde skal til himlen nå.

Jesus veit alt om meg, men allikevel tar han imot meg, for han er så glad i meg at 
han gav livet sitt for meg, ja også for deg.
Jesus vil gå med oss kvar einaste dag, i alle livssituasjoner. Han er ein me kan 

stola på.

Det er ikkje nokon større rikdom eg kan oppnå her i denne verda 
enn det å eiga Guds fred.
Jesus seier i sitt ord: "Jeg er vegen, sannheten og livet, ingen kom-
mer til Faderen uten ved meg." Joh.14,6.
Har du funne denne vegen?  Har du funne fred med GUD?

Brit Othilie Bårdsen

   Det er lov å bry seg!  

Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vi trenger flere til vaktrom Haugalandet!
Vaktrommet ligger på Norheim.

Vi søker kvinner og menn over 20 år som selv ikke er i
en aktiv krise, har tid til å bry seg og lyst til å utvikle seg.

Innføringskurs for frivillige telefonvakter
starter onsdag 4. februar 2009 kl 18 - 21.

Kontakt Kirkens SOS i Rogaland

tlf.: 51 88 45 15, mobil 971 70 995

                  e-post: rogaland@kirkens-sos.no

                             www.kirkens-sos.no

”God å snakke med”
Diakonalt kurs på Åkra
 
Ofte blir ein litt usikker i møte med menneske som vil ta opp 
litt tunge ting i samtale. Diakoniutvalet arrangerer kurs i sam-
arbeid med Kirkens SOS, kor me vil sjå nærmare på slike utfor-
dringar. 
Mange gode råd og praktiske tips som dei fleste vil ha nytte av. 

Alle interesserte er velkommen! tid: måndag 26. januar 
kl. 1800-2030. stad: Åkra kyrkje. Det blir servert kvelds. 
Inga påmelding eller kursavgift.
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Hallo, venn!
Det var latter og løye på alle kantar i kyrkjekjellaren siste 
dagen i oktober. Då var det nemleg klart for årets ”Hallo, 
venn”-samling! Menighetsbladet tok turen innom for å sjekke 
stemninga, og her myldra det med folk på alle kantar. Mest 
ungar, men med alibiet i orden kom mange foreldre og beste-
foreldre óg – i alt var vel om lag 90 personar innom huset 
denne kvelden. 

–Me hadde lyst å lage eit godt alternativ til Halloween-maset, 
fortel Olaug Vigdal, som saman med Ingrid Medhaug, er blant 
initiativtakarane til ”Hallo, venn”. Ikkje alle har sansen for å 
importere den delen av Halloween-tradisjonen som dreier seg 
om daudingkostyme og skremsel på dørene til folk, og Olaug 
fortel at ei foreldregruppe fann på å lage dette alternativet for 
fem år sidan. –Her er det ope for alle, og det er masse kjekt 
som skjer, seier ho vidare. Pizza, leik, konkurransar og prat 
stod på programmet, og det heile blei toppa med Kule Kåre 
med håret. Neste haust blir dette arrangert på ny, og alle er 
velkomne hit!

MF

mini-kRik
hver lørdag kl. 16.00 til 18.00 
arrangeres det mini-kRik på 

vedavågen skole, sevland skole 
og grindhaug skole. 

alle som går i 5.-7. klasse er 
hjertelig velkomne!

Småplukk fra SR:
• Sak om hvordan bruke trosopplæringsmidler når de 

tildeles vår menighet.
• Det er behov for ledere både på Regnbuelandet og i 

ungdomsklubben.
• Åkra menighet har lagt til rette for LysVåken arran-

gement 29 -30 nov. for 5. klassinger.
• Det blir ingen julefest i regi av SR.
• Budsjett for 2009 er godkjent.
• En hjertelig takk til alle som deltok i dugnaden i kir-

ken 18 nov.
• Ledertreningsopplegget er kommet i gang.
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Bestemors historie
Tre år gamle Martha har ingen mor eller far, 
men hun er likevel heldig. Hun har bestemor. 

I
 Kenya: Anette Os (tekst og foto) 

Det er grytidlig, og solen har ennå ikke stått opp. Men ute 
i åkeren er bestemor Peris (66) i full gang med å plante. 
Jorden er knusktørr, og bestemor står barføtt mens hun 
jobber. Hun tørker svetten i pannen. På ryggen har hun 
lille Martha, som klamrer seg fast til bestemors kropp. De 
to er tett knyttet til hverandre. Marthas mor forlot henne 
mens hun bare var et spedbarn og ingen vet hvor faren 
hennes er. Nå har hun bare bestemor. 

stoRt ansvaR
Den aldrende, men sterke kvin-
nen har påtatt seg ansvaret for 
åtte små, foreldreløse barn. 
Noen av dem er Peris barne-
barn, men ikke alle. En ting 
har de likevel til felles: Det er 
bestemor som gjør at verden 
fremdeles henger sammen. Det 
er hennes kjærlighet som gjør 
at familien enn så lenge har 
nok mat. 
Tørken har ført til matmangel 
i de små, enkle hyttene på 

landsbygda i Kenya. Klimaendringer har gjort det van-
skelig for mange. Regnet kommer ikke som det pleier, 
avlingene dør og man får ikke solgt planter på markedet. 
Inntektene skrumper inn, og det er en kamp for å få nok 
mat. 

mitt hØyeste Ønske...
- Mitt høyeste ønske er at barna ikke skal gå sultne til 
sengs. Jeg lurer på når tiden kommer, når et barn vil dø i 
mitt hus, sier Peris. 
Bestemoren drømmer om en lettere hverdag. Om regn. 
Om å få selge plantene på markedet. Men mest av alt 
drømmer hun om nok mat til barna, og penger til å betale 
skolepenger. Store drømmer er det ikke rom for, alt hand-
ler om overlevelse.
- Jeg gråter mye. Hvor er regnet? Når det ikke kommer, får 
jeg ikke solgt plantene fra avlingen. Jeg har ikke råd til å 
betale skolepengene for barna og jeg har ikke råd til mat. 
Men jeg deler det lille jeg har, og stoler på at Gud betaler 
meg tilbake en dag, sier Peris og smiler. 

jatRophaeneRgi
Kirkens Nødhjelp støtter en lokal organisasjon som 
satser på jatrophaplanter som brukes til å lage biodiesel. 
Planten ødelegges ikke av dyr og trenger heller ikke mye 

vann, og er noe familien kan klare seg med selv uten 
regn. Således er den ideell i områder hvor matproduksjon 
ikke er mulig på grunn av ustabilt klima.
Huset hvor bestemoren og de åtte barna bor er ikke stort, 
men det er rent. Gårdsplassen er feid og eiendommen er 
beskyttet av et gjerde av busker. Barna melker de syv gei-
tene og passer på hønene. De henter vann fra brønnen og 
hjelper til i huset. De små barna jobber mens de har min-
dre barn på ryggen. Men det er ikke bare jobb og alvor. Et 
øyeblikk arbeider de hardt, et annet erter de hverandre, 
springer rundt og rundt huset og de leker med hverandre. 
Ler og kniser. Lille Martha liker å tvinne på skjerfet som 
bestemor har på hodet. Det er så mykt. Eller flette fing-
rene inn i bestemors varme, skrukkete hender. 

soveR som et baRn
- Barna holder meg ung. Hjertet mitt føles lettere, og de 
gjør meg lykkelig. Jeg viser aldri barna at jeg er bekymret, 
for det hjelper ingen. Etter en lang dags arbeid er jeg så 
sliten at jeg glemmer å tenke på alle problemene våre, 
og jeg sover som et barn om natten, sier Peris og smiler, 
mens hun holder rundt Martha som sitter på bestemors 
fang. 
Sammen sitter den lille familien rundt det store bålet på 
gårdsplassen. Til tross for en hverdag preget av hardt 
arbeid og slit, er stemningen i den lille familien humørfylt. 
Barna lytter med store øyne når bestemor Peris forteller 
historier. Om den gangen hun møtte en løve i skogen, en 
løve som sparte livet hennes. Ordene hennes er fulle av 
skjult kunnskap og erfaringer. De minste barna får seg et 
bad, før de må legge seg. Den gamles kjærlighet gjør at 
familien fortsetter å drømme – om å få nok mat, om å få 
seg en utdannelse, bli doktor eller sjåfør. De har et håp.
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”Den bygning vi i dag legger 
grunnstein til, skal tjene vår 
menighet, når vi i Jesu Kristi navn 
samles om Ord og sakrament.”  
(Frå ordninga for grunnsteinsnedleggjing; 
Gudstjenestebok for Den norske kirke).

For heile Karmøy vil måndag 15. desember 
bli ein merkedag: det er nemleg dagen då 
grunnsteinen i Vedavågen kirke skal kome 
på plass! Fung. biskop Berit M. Andersen 
medverkar ved gudstenesta (kl. 15.00) 
på tomta der kyrkja nå er under byggjing. 
Grunnsteinen er eit skrin som etter guds-
tenesteboka skal innehalde følgjande: 
teikningar av kyrkja, skriftleg orientering 
om byggjeprosessen, kort orientering frå 
byggjekomiteen, gjeldande mynt i pakning 
frå Noregs Bank, dagens avis, menighets-
bladet, salmebok og bibel. 

Som mange har lagt merke til, både vea-
buar og andre, så er byggjinga komen 
godt i gong. I løpet av året som kjem skal 
kyrkja etter planen stå klar til bruk for kyr-
kjelyden – og kyrkjelyden, ja den står fak-
tisk klar allereie, den. Kyrkjelydsbyggjar 
Ove Sjursen har i lag med mange gode 
krefter på Vea gjort eit solid stykke arbeid 
for å vidareutvikle Den norske kyrkja sitt 
arbeid i bygda. Me har stilt han nokre 

spørsmål for å få vite litt meir om alt det 
spennande som skjer.

Korleis vil ein kunne forvente at 
Vedavågen kyrkjelyd skal bli? 
–Dette blir ein moderne og litt annleis 
kyrkjelyd, tilpassa dagens behov. Me 
legg opp til at medlemmane sjølve skal 
vere aktivt med på å utforme innhaldet. 
I f.eks. gudstenestene vil me at mykje av 
innhaldet skal utformast og utførast av 
dei som deltek. Dessutan legg eg stor vekt 
på at det skal vera låge tersklar for alle 
som har lyst å bli med i fellesskapet. Det 
er også den visjonen me har formulert: 
”Vedavågen menighet – Kristent felles-
skap for alle”. Det misjonale blir viktig. 
I forkynninga vil folk kunne forvente ein 
konservativ bodskap med mykje fokus på 
korleis me kan bry oss om kvarandre. Anti-
egoisme pregar det heile, noko som kjem 
til syne i at me ser utover, til dei som treng 
det – både her lokalt og i verda elles. Det 
me har fått del i som kristne er så stort og 
godt – og det betyr så mykje for meg – at 
eg unner alle andre å få del i det.

Kva har kome på plass til nå av kyrkjeleg 
verksemd  på Vea?
 –Gudstenester på idrettshuset, konfir-
mantundervisning og gravferder er viktige 

eksempel på det som allereie skjer. Eg vil 
óg understreke at det er fullt høve til å få 
barna døypte her. Vidare har me ”Kveld på 
kjerka” ein gong i månaden, noko som har 
vist seg å dra godt med folk. Cellegrupper 
har me óg, så her skjer det mykje. Det 
er kjekt å sjå at så mange finn sin plass i 
fellesskapet. Arbeidet her har vore svært 
oppløftande, det er stort engasjement 
blant folk, og mange fortel meg at dei har 
venta på denne kyrkjelyden.

Har du nokre draumar eller visjonar for 
bruken av kyrkjebygget i åra framover? 
–Dette blir bygda sitt hus. Eg drøymer om 
at dette blir ein samlingsplass kor folk finn 
seg til rette sosialt, og kor dei får høyre 
ein bodskap som dei opplever som inter-
essant og aktuell. Bygget i seg sjølv gir 
godt grunnlag for det sosiale aspektet. For 
eksempel vil kyrkjetorget (foajéen) kunne 
brukast på ein spennande måte: på sikt 
ville det vore flott å få til eit treffpunkt her 
kor både gamle og unge berre kan stikke 
innom for ein prat, få seg kaffi og muffins, 
lese aviser eller sufe på internett. Eg gler 
meg til at Vea får kyrkje!

MF

Grunnsteinen kjem på plass

Altaret blir plassert her, men kyrkjelyden er 
på plass allereie

Ove på "kontoret"

Bygget tar form

Byggeformann Otto Vold

Alle er velkomne her!

HMS-arbeid: Velsigning av arbeidsfolka
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LysVåken!
Siste dagen i kirkeåret ble markert av 
elleve - åringer med ” LysVåken” – natt i 
Åkra kirke.
30 spente og forventningsfulle  sjette 
-  klassinger  fra Vea,  Sevland, Åkra og 
Ådland  ankom kirka lørdag 29de novem-
ber – alle med sovepose under armen!
Ingen visste helt hva de skulle få oppleve! 
Dette var spennende!
De var lydhøre da presten Ove Sjursen 
fortalte om å være lys våken. Ikke bare 
med øynene slik at en ikke skulle sove, 
men bl.a. være våkne for menneskene 
rundt oss. Han snakket også om advent 
og det hellige rommet som kirkerommet 
var, der Gud møter oss. Tenk at Gud  alltid 
er lys våken!

Programmet var stramt uten så mange 
pauser, så her måtte en være våken for å 
få alt med seg!
Vandring i den gamle Åkra kirke var det 
mange som var fasinert av.
Noen syntes det var gøy å bake, danse 
eller være med å lage noe selv. Her var 
sang og sporlek, -ja, noe for enhver smak. 
Som  Andreas sa det dagen etter: ” Dette 
må dere bare være med på!” Han mente 

de som fyller elleve neste år. ”Dette var 
kjekt!”
Det er første gang ”Lys våken” blir arran-
gert i Åkra kirke, men det frister til gjenta-
gelse sier de som står i bresjen. Per Magne 
Olsen , Gunhild Klæhaug Tangen, Kjerstin 
Medhaug og Ove Sjursen hadde forberedt 
seg godt. De skal ha æren for at det gikk 
så fint på alle måter.
Etter aktivitetene, ble det ”nyttårsfest” 
som ”elvisene” selv hadde laget program-
met til. Mens chips og pop - corn ble 
spist og klokka slo 24.00, fyrte alle av en 
”salutt” og  de gikk inn i det nye kirkeåret! 
Stemningen sto i taket! De fleste sovnet 
etter hvert selv om noen ikke hadde tenkt 
å blunde og da det ble morgen, våknet de 
til orgelbrus! Noen trøtte, andre  lys våkne, 
veltet de seg ut av soveposene.
Frokost og pakking og så var det avslut-
ning sammen med Regnbuelandet i kirka 
kl 11.00. Da fikk familie og venner se 
sang og dans av ”elvisene” i sine flotte 
T-skjorter. Vi håper dette kan bli en tradi-
sjon og da kan ”elvisene” som var med i 
år, skryte av at de var de aller første som 
fikk være med på dette i 2008!

ATB

Adventskrans med alles hender på. To kjempegode venninner! Gunhild, Kjerstin og Per Magne 
hadde alt under kontroll!

Brownies er kjempegodt!

Her synges "Lys våken"-sangen av 
alle "Elvisene"!

Kirkekaffien var det "elvisene" som 
stelte til.

Lydhøre og ivrige "elviser"! Her lages "bønnefly"
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Allsang, "Du er min trofaste venn." 
Foto: Per Lund

Vaktmesterene Opp & Ned (Øystein Vigdal 
og Odd Egil Mannes) kom stadig innom på 
sine lite effektive arbeidsrunder.
Foto: Geir Fridtjof Foldøy

"Her bygges det papirtårn 
under sporleken." Foto: Geir 
Fridtjof Foldøy

Vilde Vigdal og Ingrid Ferkingstad koser 
seg i snøen. Foto: Geir Fridtjof Foldøy

De er kule på håret, men heter ikke Kåre...
Fra venstre: Sveinung Mannes, Elias Muff 
Eriksson og Simon Sjursen. Foto: Geir 
Fridtjof Foldøy

Her deles velfortjente blomster ut til "gründerene" av Regnbuelandet. 
Fra venstre: Grethe Flotve Myklebust, Olaug Synnøve Vigdal, Hildbjørg 
Mannes, Thea Lund Brekkå og Marianne Muff Eriksson. Foto: Per Lund

24 timer med 
Regnbuelandet
Den 22. til 23. november reiste Regnbuelandet på overnattingstur til 
Stemnestaden i Grinde. Totalt ca 100 hadde tatt turen innover i det nydelige 
vinterværet. 

Små og store koste seg med regnbuesamlinger med Henrik Dam som taler. Vi 
fikk besøk av Kule Kåre, Oskar & Petra, og av vaktmesterne Opp og Ned. 

Det var sporlek, deilig mat, underholdning, snø, musikk og sang, luftpistolsky-
ting, hobbybord og mye, mye mer. Her er noen glimt fra turen:

BLF
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ULK -  UNGLEDERKURS ER I GANG!
Dette er spennende! Vi har satt i gang et pilot-prosjekt og har samla ei 
start-gruppe av det som forhåpentligvis kan bli en kultur i menigheten. 
Fjorårskonfirmanter ble utfordret, om noen kunne bli med i ei ledertre-
ninggruppe, konkret i første omgang med sikte på å være hjelpeledere 
på konfirmantleirene. Ei lita gruppe i år. Flere neste år.

Lars Harald Tjøstheim ,sokneprest i Åkra

ULK-pilotene i et oppløftet øyeblikk fra 
første samling på sokneprestens kontor:
Øystein Langeland, Daniel Sjøen, Kristina Nilsen, Aashild 
Kristoffersen, Kathrine Knarvik, Ingeborg Aarhus og Hege Olene 
Fjellheim.

Den 18. oktober 2008 arrangerte Åkra 
menighet Karmøy Gospel Festival 
Small med Jarle Waldemar som 
instruktør. Menighetsbladet var der og 
traff mange flotte barn og spurte om 
å få snakke med noen av dem, og det 
var de veldig villige til. Underveis kom 
noen storesøstre og flere venninner til 
og ble med, de også. De fikk spørsmål 
om hvordan de har det her på KGF, og 
da svarte alle i kor: ”KJEMPEKJEKT!!!” 
Og i tillegg var det ”knallkjekt og 
råkult!” Noen av dem hadde lært 
mange nye sanger denne dagen, noen 
av dem kunne de fleste fra før av, men 
”Min båt er så liten” kunne alle fra før 
av, da.

Noen av jentene fortalte at de hadde 
fått nye venner denne dagen, og noen 
sa at de ikke hadde truffet noen nye 
venner. Ei av jentene fortalte at hun 
alltid finner nye venner. Når hun ikke 
finner de andre vennene sine, finner 
hun noen andre å snakke med og spør 
hva de heter osv. 

Nede i kjelleren var det mange bøn-
nestasjoner, og jentene fortalte at de 
hadde vært der nede og laget kort, 
laget håndtrykk, bedt, blitt bedt for og 
skrevet lapper til Gud, og at dette var 
veldig fint. Hva som var kjekkest, var 

det mange meninger om. Noen sa: ”Å 
synge, selvsagt”, andre syntes at alt 
var kjekkest, mens noen syntes det 
å lage kort, tenne lys og be var det 
kjekkeste. Jentene hadde også lært 
noe nytt om Jesus denne dagen, både 
under øvelsene og når de ble bedt for. 

På spørsmålet om de kommer tilbake 
til neste år, svarte alle ja. Men noen 
av dem fortalte at da er de for store 
til å komme på Small, så da må de på 
Large. Jentene oppsummerte samta-
len vår slik: ”Her var det kjekt, og han 
Jarle var kul!”

Tusen takk til alle de strålende jen-
tene som stilte opp for menighetsbla-
det!!! 

BLF

KGF Small – ”Kjempekjekt, 
knallkjekt og råkult"

Foran fra venstre: Margot Karlsen 
Tangen 8, Karina Bång Vikra 8 (snart 
9), Helena Karlsen 7
Bak fra venstre: Wenche Elise 
Grindhaug 8 1/2, Marie Karlsen 
Tangen 10, Kari Karlsen 12, Martha 
Vea snart 12
Alle foto til denne reportasjen: 
Per Lund

Takkestasjon der barna kunne skrive 

eller tegne noe de var glade for.

Bønnestasjon 
der barna kunne 
skrive eller 
tegne en bønn 
til Gud.
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Vennskapsbarnehage i Egypt
Åkra sokneråds barnehage inngikk 4.september 2008 
avtale om vennskap og støtte med Stefanus-barnas bar-
nehagearbeid i den kristne søpppelbyen i Kairo. Norsk 
Misjon i Øst har formidlet kontakten og sørger for at barna 
på Åkra gjennom barnehagen får lære om Egypt og særlig 
hvordan barna har det.

Styrer Mona Elin Eide forteller om kjekke opplegg, bilder 
og ting de har gjort i høst for at soknerådsbarnehagen skal 
fylle sin del av avtalen. Dette er mer enn basar, selv om 
det også i seg selv var kjempeflott. Barnehagefamiliene 
fylte Menighetssalen i Åkra kirke, hadde kunstutstilling, 
salg og lotteri – og samlet inn kr.15.176,- til vennskapsbar-
nehagen.

Vi får også lære at penger ikke er alt, for det er mye kjekt 
i søppelbyen der den kristne minoriteten bor. Midt i dette 
har nettopp den eldgamle Egyptiske kirken og nyere 
arbeid, som Mamma Maggies prosjekter, klart å gi mange 
et godt liv. Ofte begynner det i barnehagen. Da fortset-
ter det heldigvis ofte med skole og arbeid, og mange blir 
voksne som selv arbeider i et flott system av helsevesen, 
skole, kirke og samfunn der de er vokst opp. Det er selv-
sagt fortsatt utfordringer i det å være kristen kopter i et 
strengt styrt muslimsk land, men myndighetene ser også 
at gode ting skjer og viser mer og mer respekt for de krist-
ne i søppelbyen. Fram til nå har myndighetene nærmest 
benektet at disse millionene av mennesker eksisterer. 
”Derfor er det så viktig for oss at det finnes menigheter og 
barnehager som vet at vi finnes, forteller om oss og ber for 
oss,” sier de i Stefanusbarnehagene i Kairo.

Vennene i Åkra sokneråds barnehage vet masse. Fra sam-
lingene i barnehagen har de akkurat laget mange julekort, 
og de har vært i kirka vår og hørt presten fortelle om Den 
Hellige Simon og fjellet som flyttet seg så kopterene fikk 
bo i Kairo. 

Menighetsbladet synes det er flott å ha stoff om menighe-
tens barnehage. Vil du vite mer kan du besøke barneha-
gen på web: 

http://www.minbarnehage.no/minbarnehage/
akrasokneradbbhg/pilot.nsf/
vindex?Opennavigator&count=5

Mer om Stefanusbarnehagene kan du finne på Norsk 
Misjon i Øst sine sider og klikke vider på Egypt:
http://www.nmio.no

LHT

Fra barnehage-basaren 
i kirka i høst.

Stefanus-barna fra vennskapsbarnehagen i søppelbyen i Kairo
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Åkrehamn
tlf. 52 84 50 00 – fax 52 84 50 20

blå resept avtale • helsesko og såler 
mor/barn produkter • undertøy i ull

HELSE-
LEVERANSER AS

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

Kvart år blir allehelgensdag feira i kyrkja første sundagen i 
november. I vår tradisjon har dagen utvikla seg til ein dag 
der me på ein spesiell måte minnast dei døde. Mange gjer 
dette med lystenning på gravene, ofte fordi det nettopp er 
der minnene er tilknytta og kjem fram på sitt sterkaste. 

For kyrkjelydane på Åkra og i Vedavågen er det dessutan 
ei viktig årleg markering i gudstenesta på Åkra ved at alle 
namna på dei som er døde og gravlagde i soknet sidan sist 
allehelgensdag, blir leste opp. 

På gudstenesta i år, den 2. november, var det kapellan Thor 
André Lindstad som preika. Med utgangspunkt i preike-
teksten for dagen (Openberringsboka, kap. 21, versa 1-7), 
talte han om dei heilage i himmelen og på jorda, og me 
formidlar eit utdrag frå preika her:

Er det for vanskelig å tematisere og samtale om livet etter 
døden? Er det derfor det er så stille om de døde? Blir folk 
flest gående med sine egne teorier og tanker om dette 

fordi det ikke tales om f.eks. den dobbelte utgang av livet, 
om muligheten som finnes der både for å bli frelst, men 
også for å gå fortapt?

Vi settes inn i en sammenheng på Allehelgensdag – en 
sammenheng vi allerede befinner oss i som troende krist-
ne. Vi må altså ikke glemme de hellige i våre egne familier. 
Vi må ikke glemme å fortelle om og minnes ei bestemor, 
en onkel, en pappe, ei søster – de som levde i troen og 
døde i den, og som er eksempler for oss all vår levetid. 
I trosbekjennelsen vår er helgnene med: Idet du bekjenner 
troen på Den hellige ånd, bekjenner du også: ”Jeg tror på 
de helliges samfunn” (Apostolicum). Du kjenner igjen de 
ordene. Og i nattverdliturgien heter det: ”din menighet i 
himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig 
jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende 
synge:”

Menigheten i himmelen og på jorda er egentlig én og 
samme størrelse. Som troende kristne behøver vi ikke å 

vente på himmelen til vi dør. Himmelen 
er allerede til stede, den, i verden, i 
Norge, på Åkra, her i kirka ved nattverd-
bordet. Guds bolig er hos menneskene. 
Han tørker allerede tårene fra øynene 
våre. Gud bor her nå. Og faktisk: Døden 
er pr dato overvunnet.

MF/Thor André Lindstad

ALLEHELGEnSDAG
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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

Deilig er jorden
Tekst: B.S. Ingemann 

Deilig er jorden, 
prektig er Guds himmel, 
skjønn er sjelenes pilgrimsgang! 
Gjennom de fagre riker på jorden 
går vi til paradis med sang. 

50 – års-
konfirmanter 

05. oktober 2008
På samme dato 50 år etter konfirma-
sjonsdagen i 1958 !
Først var vi samlet til gudstjeneste - 
høymesse med nattverd  - i Åkra kirke 
hvor kappellan Thor André Lindstad 
forrettet. Etterpå måtte vi se og opple-
ve den gamle kirka hvor res.kap. Arne 
Meinich Gundersen konfirmerte oss.  
Den var nylig blitt oppussa innvendig 
i oktober 1958. Underlig å være sam-
let der igjen! Vi satt i benkene som vi 
gjorde da, jentene på nordsida og gut-
tene på sørsida av midtgangen. 

Men vi savnet noen. Av et konfirmant-
kull på 100 var det noen som ikke 
lenger er blant oss. Det ble ei minne-
stund. Kappellan Lindstad leste opp 
navnene på dem som har gått bort. 
To kirkehus - så forskjellige - var 
ramme om samlingen. Den gamle 
kirka vil være spesiell – knyttet til alle 
minnene.  Den nye har plass til så mye 
mer: Festmiddag i menighetssalen og 
kaffesamling i kirkestua. 
Synnøve Bårdsen Lindanger og hen-
nes hjelpere serverte oss velsma-
kende retter. 

50-årskonfirmanten Kjell Flotve ledet 
oss gjennom festen på en fin måte. 
Magny Nordeng Broshaug og Anders 
Vea hadde gravd litt i historien og ser-

verte likt og ulikt fra 1958.

De fleste av oss som var samlet, bor 
i distriktet,  men flere kom fra andre 
deler av landet. Noen hadde også 
reist svært langt – helt fra USA. Denne 
samlingen var det viktig å være med 
på!

Det blei rikelig anledning til å friske 
opp minner. Praten gikk ivrig heile 
ettermiddagen, både i stor samling 
og i mindre grupper. Vi hadde mye å 
dele etter så lang tid. Det ble også 
delt bibelord som vi fikk ved alteret 
under konfirmasjonen. Når så mange 
kommer sammen etter 50 år, vil det 
bli mange like og ulike minner alt 
etter hva som har vært viktig for den 
enkelte av oss. Sammenlagt ble dette 
ei festsamling av de sjeldne !

Takk til Åkra menighet for innbydelse 
til gudstjenesten ! Takk til kirkekon-
toret for hjelp under planlegging og 
forberedelse til jubileumssamlingen! 
Takk til Thor André Lindstad som tok 
seg tid til å være med oss under sam-
lingen!

Sigdis Ljøen Skaug

Se bilde på siste side av 
50- årskonfirmantene

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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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

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.11.30 Gudstjeneste på Åkra bo- og behandl.heim
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.
15. desember kl. 15.00 Grunnsteinsgudstjeneste. Vedavågen kirke.
18. januar kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
18. januar kl.19.00 Kveld på kjerka. Vedavågen idrettshus
25. januar kl.11.00 Høymesse med nattverd
1. februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp. 
1. februar kl.11.00 Gudstjeneste. Vedavågen idrettshus.
8. februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
8. februar kl.18.00 G-2
15. februar kl.11.00 Høymesse med nattverd
15. februar kl.19.00 Kveld på kjerka. Vedavågen idrettshus
22. februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
1. mars kl.11.00 Høymesse med nattverd. 
1. mars kl.11.00 Høymesse med nattverd. Vedavågen idrettshus.
8. mars kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
8. mars kl.18.00 G-2 
15. mars kl.11.00 Høymesse med nattverd.
15. mars kl.19.00 Kveld på kjerka. Vedavågen idrettshus.
22. mars kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
29. mars kl.11.00 Høymesse med nattverd
5. april kl.11.00 Høymesse med nattverd. Vedavågen idrettshus.
5. april kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
9. april kl.20.00 Skjærstorsdagsgt. Med nattverd.
10. april kl.11.00 Pasjonsgudstjeneste
12. april kl.11.00 Høytidsgudstjeneste 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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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

14. september Kine Bårdsen
 Andrea Karlsen
 Filip Erland Ellefsen
 Leah Sofie Haugen
 Halina Tjøsvoll
28. september Sondre Svangstu   
 Ferkingstad
 Martha Johanne Monsvik
 Erlend Olsen Seldal
 Markus Sandhåland   
 Mannes
 Peder Hervik
12. oktober William Fagerland
 Mathilde Fagerland
 Viktoria Grindhaug
 Morgan Nymoen
 Maylin Sjøen Østrem
 Ruben Stensen Haug
 Karsten Skoglund   
 Pedersen
19. oktober Hjertine Steinsvik   
 Størkersen
26. oktober Ole Tobias Hemnes
 Tiril Sofie Langåker Tveita
9. november Olaus Grindhaug   
 Søndenå
 Sigurd Berdal Størkersen
 Malene Håkonsen Sørvik
 Emil Thomsen Stava
23. november Nora Johanne Mannes
 Jon Petter Mannes
 Hanna Tobie Mannes   
 Ferkingstad
 Leon André Stava-Høines
 Ylva Blø Fjell Langåker 
 Daniel Vilhelmsen
 Helene Naley Smith
 Ella Sofie Langåker-Panza
 Tiril Knutzen Ferkingstad

6. september Bjørg Tangen og 
 Arvid Kåre Seldal
26. september Judith Helen Tveit og
 Helge Hammersland
27. september Jennifer Hentil Lopez og 
 Steven Ronnie Varne
27. september Sunniva Gustavsen og 
 Sigve Medhaug
11. oktober May Karin Vikre og 
 Jan Ditlef Møller
1. november Gunn Anett Larsen og 
 Steinar Mannes
8. november Oksana Fedorivna 
 Kryvonos og 
 Håkon Adelstein Hatløy

31. august Grethe Marie Gaard
7. september Nils Hansen
23. september Jakob Torvestad
1. oktober Ånen Sørensen
12. oktober Per Gotten
15. oktober Stig André Østevik
15. oktober John Tønnessen
20. oktober Borgny Fjellheim
5. november Margot Hemnes
10. november Metta Lovise Liknes
11. november Bente Munkejord Sjøen
13. november Sten Mannes 
16. november Johan Sandhåland
16. november Torunn Judith Dahl
17. november Jørgen Kristian Lund

VIGDE

Vi vil ønske alle våre lesere 
en God Jul og et Godt Nytt år!

Hilsen oss i redaksjonen
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