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Andakt
For et år siden forberedte jeg jule-
gudstjenestene sammen med en ivrig 
flokk sjetteklassinger. Tema var LYS 
og HÅP. Lysgloben i Nordstrand kirke, 
der jeg arbeidet som prest, var flittig i 
bruk. Det var lettere å stå stille foran 
globen, med et tent lys, enn å skulle 
forklare altfor mye. Det elevene syn-
tes var det fineste, var å avslutte sam-
talen i ring rundt lysgloben, og høre 
bønnen av Eyvind Skeie lest: ”Jesus 
Kristus, du verdens lys / vær nær hos 
alle barn som lever i redsel og angst. 
/ La ditt ansikt lyse over alle dem som 
frykter mørket. / Send hjelpere til dem 
som lider vondt./ Vis oss hva vi skal 
gjøre for å bringe lys til andre.”

Jeg snakket med elevene om 
Kristuslyset midt i globen, og etter en 
fortelling fra en landsens kirke i Brasil 
begynte 6.klassingene å kalle det 
HÅPSLYSET. Fortellingen jeg hadde 
hørt, er denne: På en kveldsgudstje-
neste ble flere stearinlys båret frem 
til alteret og tent. En av deltakerne 
spurte hva lysene skulle symbolisere. 
”Glede”, svarte han som hadde tent 
det første lyset. Straks svarte en 
annen at han ikke visste hva glede 
var, han hadde mistet sine nærmeste 
og var i dyp sorg, og gikk fram og 
blåste ut lyset. Et annet lys var tent 
for tillit, men en kom fram og fortalte 
om svik og mistillit og blåste ut lyset. 

Et tredje lys var tent for foreldrekjær-
lighet, men et foreldreløst gatebarn 
kom fram og blåste ut lyset. Slik 
fortsatte det, til det bare var ett lys 
igjen, svakt og blafrende. Skulle det 

også blåses ut, 
ville det bli helt 
mørkt i kirken. 
”Hvem er du?” 
ble det ropt. 
”Håpet!” svarte 
han som hadde 
tent det siste 
lyset. Da ble det 
helt stille i kirke-
rommet. Ingen 
kunne eller ville 
gjøre ende på 
håpet. I stedet 
ble de andre lysene holdt bort til dette 
ene brennende. Gjennom HÅPET fikk 
de ny flamme og nytt liv.

Fortellingens poeng ble umiddelbart 
grepet av elevene: Vi kan tenne håps-
lys i vintermørket fordi Jesus Kristus 
er verdens lys. ”Vi avslutter jo alltid 
med å be om velsignelsen, og da er 
det Jesu ansikt som skal lyse over 
oss”, sa en av elevene. Og mitt ønske 
for menighetene i Stavanger bispe-
dømme er dette enkle, at vi må gjøre 
bønnen til vår: ”Jesus Kristus, du ver-
dens lys: La ditt ansikt lyse over alle  
som frykter mørket. Vis oss hva vi skal 
gjøre for å bringe lys til andre.” Da 
kan vi se at det er Håpets ansikt som 
lyser over oss: Jesu Kristi ansikt. 

En lys og velsignet julehøytid!

Erling J. Pettersen
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jesus bliR fØdt 

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser 

Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 
Denne første innskriving ble holdt mens Kvirinius var lands-
høvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, 
hver til sin by. 

Josef drog 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 det var ikke plass til dem i herberget. 

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt 
nattevakt over sauene sine. Med ett sto en Herrens engel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble 
meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! Jeg 
kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for 

hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han 
er Kristus, 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 har Guds velbehag.

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himme-
len, sa gjeterne til hverandre: La oss gå inn til Betlehem 
for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort 
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 gjemte alt dette i sitt hjerte og 
grunnet på det. 
Gjeterne dro tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de 
hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem.

Fortellingen om Jesu fødsel er hentet fra:
Lukas 2, 1 - 20

Oversettelse 1978 Det Norske Bibelselskaps Forlag

juleevangeliet

Mitt vitnesbyrd
Mange av oss har opplevd å stå ovanfor 
vanskelege val eller utfordringar me 
ikkje heilt ser løysinga på. Det har eg 
også, både i jobbsamanheng og i livet 
elles. Det kan ha vore ein vanskeleg 
samtale, ei upopulær avgjerd, eller det 
å halde fast på det som er rett – sjølv 
om det er den vanskelegaste eller minst 
”populære” vegen å gå. Og ofte er det 
vanskeleg å seie kva som er den rette 
avgjerda.

Som far for tre gutar er det viktig for 
meg å grunnfeste borna til ei sunn hald-
ning til kva som er rett og kva som ikkje 
er rett. Dette er det vanskeleg å få til 
utan at eg sjølv lever som eit godt føre-
bilete på dei ulike områda. Borna ser på 
oss vaksne som rollemodellar – både på 
godt og på vondt. Det som er vanskeleg, 
er å leve som ein god rollemodell for 
borna. Då kjem eg til kort, for eg gjer 
ikkje alltid det rette, gjer ikkje alltid slik 
eg burde. Men her er det Gud kjem inn, 
med sin store nåde, og med sin gode 
rollemodell: Jesus. Slik me kjenner Jesus 
frå Bibelen, gjev han eit bilete av ein 
raus og nådig Gud. Gud er ein god Far 

som hatar synda 
me gjer, men som 
likevel aksepterer 
og anerkjenner 
oss alle som verdifulle personar. Det 
Gud ber om, er fyrst og fremst at me vil 
tru på Han, og ta imot Jesus som Herre 
og Sjef i livet. Så enkelt og så vanskeleg 
er det.
Sjølv har eg teke eit val: Eg stolar på 
Jesus som min Leiar, og eg veit at eg 
kan rekne med Jesus i min kvardag. Eg 
har opplevd det så mange gonger at det 
ikkje kan vere tilfeldig. Og gong på gong 
opplever eg å få styrka håpet og trua 
gjennom å lese Bibelen anten åleine 
eller saman med andre. 
Til slutt vil eg dele desse orda frå 
Bibelen med deg: 
”Gud sende ikkje Son sin til verda for at 
han skulle døma verda, men for at verda 
skulle verta frelst ved han.” (Johannes 
3,17)
Gud sitt fokus er det positive ynskjet om 
å ha ein relasjon - eit forhold til DEG! Vil 
du ta imot dette tilbudet?

Kjartan Brekkå

Samtalegrupper 
for enker/enkemenn

Oppstart 
  i januar
Mange opplever samtalegrupper 
som ein god stad å vera i den tunge 
tida som kjem etter tapet av ein dei 
var glad i. Utover vinteren blir det 
høve å vera med i ei slik samtale-
gruppe, og første samling blir ons-
dag 6. januar i kyrkjestova på Åkra. 

Gruppa er under leiing av Kjell Arne 
Medhaug, og er open for enker og 
enkemenn. Kanskje du som les har 
nokon som kan tenkjast å ha bruk 
for dette tilbodet? Då er det fint om 
du formidlar dette vidare til den det 
gjeld. Ta kontakt med kyrkjekontoret 
(tlf. 52 81 20 10), eller Kjell Arne 
(tlf. 970 77 425) for informasjon og 
påmelding.
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	nytt sokneråd.
✓	Vedavågen kirke og vigs-

lingsuke 14 -20 des.

Vi ber for
✓	Advent og julesamlingene i 

vår menighet.
✓	For de som opplever 
 ensomheten i julehelgen.

smÅplukk fRa sR:
 
- Brev fra Stavanger biskop 

angående prioriteringer av 
prestestillinger i bispedømme. 
Vedavågen menighet er ikke 
prioritert blant de første 8  som 
står på lista.

- SR vedtar å kjøpe nytt videoka-
mera til Åkra kirke. Kostnadene 
dekkes etter følgende forde-
ling: SR sin driftskonto, diako-
niutvalget og  driftsutvalget.

- Følgende råd og utvalg har en 
representant fra SR: 

- Vedavågen menighetsutvalg. 
Marte Marie Bårdsen.

- Åkra sokneråds barnehageut-
valg. Martha Sevik

- Diakoniutvalget. Kari Solheim.
- Driftsutvalget. Nils Drivenes.
- Menighetsblad. Kåre Hatløy Jr.
- Misjonsutvalg. Brit Jorunn 

Baldersheim.
- Barne -og ungdomsutvalg. 

Lorentz Østensen.
- Gudstjenesteutvalg. Rolf 

Kasper Iversen.
- KKF repr. fra Åkra: Hans Inge 

Fagerland 
- SR møter våren 2010: 21. jan., 

18. febr., 18. mars, 22. april, 27. 
mai, 17. juni.

Da vi bommet 
  på julekvelden
Nå som det er kommet på behørig 
avstand – det var i 1965 – kan det 
kanskje være artig for noen å høre 
at det faktisk går an å bomme på 
julekvelden! At en sitter om kvelden 
på det en tror er 23. desember – og 
oppdager at det er den 24.! Det må 
innrømmes at akkurat da var det gan-
ske flaut, og det ble en hemmelighet 
ganske lenge!

Men vi må nok ha med bakgrunnen 
for det hele. Det begynte i september 
samme år. Direktøren for instituttet 
hvor jeg arbeidet, ringte meg opp på 
kontoret. –Du nevnte at du kunne 
tenke deg en tur utenlands. Vel, nå 
har du sjansen: Du kan få jobbe for 
NATO i Italia i foreløpig to og et halvt 
år. Du skal delta i utvikling av sonar-
utstyr for ubåt-søking. Du reiser først 
ned på intervju. Reisekontoret ordner 
med billetter. Han var alltid kort og 
konsis! Og så jeg, med kone og fire 
unger fra to til åtte år! Til Italia? Men 
det hørtes unektelig spennende ut, 
og direktøren hadde talt! Jeg pak-
ket en koffert og reiste fra Fornebu 
via London til Genova. Derfra gikk 
det tog til La Spezia, som er Italias 
Håkonsvern.
Intervjuet gikk utmerket, og vel til-
bake i Norge ble det en hektisk høst. 
Hele familen skulle dra. Huset skulle 
leies ut, eldstemann tas ut av skolen, 
bilen selges, og to flyttebyråer kon-
taktes for konkurrerende tilbud. Selv 
i 1965 var det ikke billig å få alt innbo 
transportert over Alpene og ned til La 
Spezia. Men NATO betalte alt sam-
men.

Vi forlot Fornebu 15. desember i 22 
kuldegrader og snødrev – og landet 
i Milano i 20 varmegrader og sol! 
Vintertøyet til alle ble bundet sam-
men med skjerf, og fikk heldigvis 
plass i kabinen på flyet til Pisa. Der 
ble vi møtt av en norsk representant 
som kjørte oss til vår midlertidige 

leilighet i kystlandsbyen Lerici. Her 
skulle vi bo til møblene kom. Den 
var naturligvis møblert på italiensk 
vis, med 20 cm høyt salongbord, 
gasskomfyr og propanovn. En 
”Housewife”-komité av flere nasjona-
liteter hjalp oss på plass, og så langt 
var alt bra, men vi kunne lite av språ-
ket, så det ble fingerspråk og ordbok 
i butikkene. Vi fant et lite juletre av 
plast, med kulørte lys. Pinnekjøtt var 
naturligvis utelukket, så det måtte bli 
kalkun – stekt i gasskomfyr. 

Dagene fløy av gårde – og kalenderne 
var på flyttelasset. Julegaver fant vi 
i de lokale butikkene. Så det så ikke 
så verst ut, alt tatt i betraktning. Nå 
er det bare det at i mange latinske 
land legges det ikke så stor vekt på 
24. desember. De feirer mye mer 6. 
januar, som er Hellig Tre Kongers 
dag (Befana). Vi merket derfor ikke 
noen stor juletravelhet i gatene, og 
satt og slappet av på det vi trodde 
var lille julaften. Så fikk jeg øye på 
dagens avis, som jeg hadde kjøpt 
nærmest for moro skyld. Vi skjønte 
jo ikke så mye av det som stod der, 
men vi skjønte datoen! 24 dicembre! 
Og barna som gledet seg så til ”første 
jul i et fremmed land” som det heter 
i sangen.

Vel, det var egentlig ikke til å gråte 
av, så vi klarte å smile av det hele. 
Men hva gjør man så? Jo, man finner 
noen lange vinterstrømper, stapper 
julegavene i (de var heldigvis ikke 
plasskrevende), lister seg inn til de 
sovende barna og henger strømpene 
på sengestolpene! Neste morgen for-
talte vi de jublende barna, som lekte 
i sengene med gavene, at det var 
blitt så travelt denne julen at vi måtte 
gjøre det på ”amerikansk vis”!
Men vi turte ikke fortelle det til de 
andre NATO-familiene. Ikke da!

Magne Sørensen



Vi i menighetsbladet hadde lyst å treffe 
en i menigheten som kunne fortelle oss 
litt fra ”gamle dagers juletradisjoner,” og 
vi spurte Ole Egge på 83år om han hadde 
lyst til det.
Han smilte lunt som han pleier og la hodet 
på skakke, og sa: ”Ja, kafor ikkje”?
Han forteller fra ”de harde 30-åra” da 
han var liten og setter seg tilbake i stolen 
hjemme i den koselige stua si i Sjøenveien 
på Åkra.

Hva syntes du var viktig for at det skulle 
bli skikkelig jul da du var liten?
At det var snø og frost, kommer det 
kontant fra Ole, slik at vi kunne bruke 
kjelkene eller skeisene våre. Det hendte 
vi fikk fin hvit julesnø, og da laget ungene 
snømenn også.
Alle hadde det travelt, spesielt de voksne. 
Det skulle bakes og vi hadde alltid kanel-
brød og julebrød.
Det var lite penger blant folk, men alle 
hadde nok til mat og julepresanger. Jeg 
husker at jeg fikk spill som Gnav og Ludo 
og det var kjekt. Så var vi sammen med 
familien på julaften. Hos mamma og 
pappa og tanter og onkler, til sammen 
kunne vi være 14-15 til bords. Slik var 
det hvert år helt til minstemann Ludvig 
ble født - Han fikk ikke være med på det, 
husker jeg.
På 1. juledag var det forbudt å gå ut. Da 
skulle familien være sammen hjemme. 
Jeg vet egentlig ikke hvorfor – det var 
bare slik. Av og til hadde jeg mye mer 
lyst å leke med kameratene mine, og det 
hendte jeg lurte meg ut! Det gjorde aldri 
de voksne!

Jeg har hørt at dere hadde pinnekjøtt til 
jul. Var det så vanlig på den tida?
 Nei, det var vel ikke så vanlig på disse 
kanter. Margit Knutsen fortalte i min 

70-årsdag at far 
min, Ludvig O. 
Egge var den 
første som hadde 
pinnekjøtt til jul 
på Åkra! Han kom 
fra Breim ved 
Byrkjelo og det er 
så langt fra havet 
at de ikke hadde 
tilgang på fisk slik 
som her. Derfor 
tok han med seg 
den tradisjonen 

hit til Åkra. Husker ikke akkurat første 
gangen vi hadde det, men bror min fikk 
pinnekjøtt i forretningen sin og begynte å 
selge der. Slik ble det utbredt og en god 
salgsartikkel blei det også etter hvert!
Det var ikke så lett i starten å få tørka 
kjøttet skikkelig på disse kantene av lan-
det - her var ganske rått. Jeg husker at vi 
hadde noen sauer. Pappa fikk slakta dem 
og hengte ”ribbene” på klessnora. Han 
sprang ut og inn etter som været skifta. 
Til slutt fant han ut at det var lurt å henge 
det på ”høgelemen”. Det var den beste 
plassen for å få tørket kjøttet!

Var det andre ting som skjedde i jula?
Ja, jeg var med i skolekoret. Nesten alle 
var med der. Det var i 6. og 7. klasse og 
vi hadde lærer Johannes Nilsen som diri-
gerte oss. Vi sang trestemt, andre juledag 
var det alltid juletrefest og vi som gikk i 
skolekoret fikk komme gratis inn. Ellers 
kostet det 25 øre.
Vi hadde små sløyfer på oss som viste 
at vi slapp å betale. Vi gikk på 14-15 for-
skjellige juletrefester i juletida. Det var 
på forskjellige bedehus på hele Karmøy 
og i losjen. Det var alltid spennende og 
kjekt for vi fikk holde ei jente i armen 
når vi skulle gå rundt juletreet. Vi gikk 
med slips og jo større ”bøy” vi klarte å 
få på slipset, jo større sjanse hadde vi på 
jentene, trodde vi! På bedehuset på Åkra 
var det ikke slik! Der var de så strenge på 
at de gamle (60-70-åringene) skulle gå 
sammen med de unge og det var kjedelig! 
Men dette skjedde i krigens dager og vi 
hadde ikke annen underholdning enn å gå 
på juletrefester. Da drakk vi ”Sisus”- en 
erstatning av kaffe, og fikk alltid noe ”å 
bite i”! Jeg husker at hvis en ville gå på 
juletrefest, måtte en alltid være tidlig ute 
for å kjøpe billett, og av og til fikk vi kjøpe 
på ”svartebørsen”! De måtte blende for 
vinduene, for det var jo krig, men juletre-
fest, det hadde vi!

Har du en julesang du er spesielt glad i?
Egentlig er jeg glad i mange julesanger 
som f.eks ”En rose er utsprunget”, eller 
”Det kimer nå til julefest”, men den jeg 
liker aller best er den som biskop Karl 
Martiniussen skrev i 60-åra. Det er Sigurd 
Lunde som har laget melodien. Vi sang 
den ikke så mye før og den blir ikke brukt 
så mye i dag heller, men den er så fin, 
avslutter Ole Egge.
Jeg skriver sangen i sin helhet, eller 

du som leser kan 
finne den på nr 
651 i Sangboka.

Å, kunne jeg bare 
bli barn igjen 
når juleklokkene 
ringer!
Å, kunne jeg salig 
i ånden se de 
skinnende engle-
vinger! 
De skinnende 
englevinger!

Å, den som blott kunne med barnets sinn 
få hilse sin frelser kjære,
Og synge med barnets røst så klar den 
Herre Kristus til ære
Den Herre Kristus til ære.

Om verden så larmer og stormen slår, dog 
barnet eier Guds rike
Hvor himmelens juleklokker går må mør-
ket og angsten vike
Må mørket og angsten vike.

Så ring da, Guds klokker, til festers fest, 
vekk barnet til liv her inne!
Vi reder deg leie, du himlens sønn, og 
slipper deg ingensinne.
Og slipper deg ingensinne.

Jeg bringer ei myrra, jeg har ei gull, jeg er 
ingen konge fra Østen.
Mitt fattige hjerte er alt jeg har, - så såre 
det trenger trøsten.
Så såre det trenger trøsten.

La gråne vårt hår og bøyes vårt mot og 
dagene fort henrinne,
Ved barnehånden fra Betlehem vi paradi-
set skal vinne
Vi paradiset skal vinne.

Helt til slutt må jeg få ønske alle menig-
hetsbladets lesere en riktig god jul og 
godt nyttår!- Dette sier den blide og for-
nøyde åkrabuen Ole S. Egge

Vi takker for at vi ble invitert hjem i stua 
til Ole, og vi vil også takke ham for alt 
arbeid han har gjort i menigheten på Åkra. 
En trofast gjest på Åkra bu – og behand-
ligshjem har han vært i mange år. Han er 
dessuten fortsatt med og synger i Åkra 
kirkekor.

Astrid Tjelle Bårdsen

tilbakeblikk på julefeiring 

– slik det var i ”gamle dager”

Dette er et barndomsbilde 
av Ole Egge og søsken-
barnet hans,Margit Salvanes 
da de var 4-5 år gamle.

5Menighetsblad for Åkra nr.  4  –  2009



Menighetsblad for Åkra nr.  4  –  20096

Kunstutstilling og basar
Den 29. oktober inviterte vi i barne-
hagen søsken og foreldre til kunst-
utstilling/basar i menighetssalen i 
kirken. Barna hadde laget kunst som 
vi solgte, det var loddsalg og kaffe. 
Vi fikk inn i alt 13 899 kr. som vi har 
sendt til vår vennskapsbarnehage i 
Egypt. Det er en Stefanusbarnehage 
i søppelbyen i Kairo som drives av en 
dame som heter Mamma Maggi i regi 
av Norsk Misjon i øst. 

Vi hadde besøk av Lars Harald 
Tjøstheim som fortalte hvordan de 
har det i den barnehagen. Han har 

selv vært der nede, og etterpå under-
holdt barna med sang, før det ble 
utlodning.

Nå nærmer det seg snart jul og det er 
ei koselig tid i barnehagen. Vi har ikke 

18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-!
Bestill på post@sondagsskole.no 

Bestill barnebladet
nr.1

Jesus stiller 
stormen

nr.4

Vinn over 
det onde med 

det gode

Bestill påBestill påBestill på

Lykkelig Basseng

Lever

Åsen

Gi 
melk

Binde-
ord

Detektiv 
Varg ...

To 
like

Måned

Hvis
(engelsk)

Toalett

Sier kua

Tall

Mor

Hul

Ikke 
motsagt Aksje-

selskap

Midt i 
hjulet

Ekorn-
mat

Godt 
for 

helsen

Kald 
snop

Bildeboks

Ikke 
alene

Styrke

Berømt 
kineser

  Drikk

Tre like

 Ikke jeg

store julekryssord!

kommet så godt i gang med julefor-
beredelsene enda, men vi har så vidt 
begynt. I desember lager avdelingen 
julerom der det er ekstra koselig med 
masse lys i taket og skikkelig jule-
stemning. Vi begynner uken med fel-
lessamling hver mandag. Da blir jule-
evangeliet fortalt/dramatisert litt for 
hver uke. Vi skal ha Lucia - feiring med 
foreldrekaffe, nissefest og avslutter 
siste søndagen før jul med advents-
fest i kirken sammen med foreldre og 
søsken. Ellers går mye av tiden til å 
lage julepynt og julegaver. 

Legger ved noen bilder fra kunstutstil-
lingen og når en av avdelingene laget 
snømenn.

Frøydis Hemnes

Jenny 5 år
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Symbolikk i julen
Johannes 5 år Julia 5 år

Hvert år, når det nærmer seg jul, 
kommer pynten fram. Å pynte til 
advent og jul har lange tradisjoner. 
Tradisjonene varierer nok en del både 
fra familie til familie, og også etter 
hvor i landet man befinner seg. Det 
kan kanskje være greit å tenke litt 
over hva noen av den mest vanlige 
formen for julepynt symboliserer;

Tradisjonen med juletre stammer fra 
Tyskland. I begynnelsen av forrige 
århundre ble det vanlig med bruk av 
juletre her til lands. Når vi tar inn et 
tre og pynter det, kan pynten være 
symboler på ulike ting for oss som 
feirer en kristen jul. juletreet er sym-
bol for Livets tre i Paradisets hage 1. 
Mosebok 2,9 og Jesus som det grøn-
ne tre Luk 23 28 – 31.
Tidligere satte nesten alle juletre i en 
korsfot og dette kan minne oss om 
Jesu død på korset.
Vi setter stjerne i toppen på treet 
og henger opp stjerner i vinduene. 
Stjernen over stallen i Betlehem var 
et tegn på hvor den nye kongen var å 
finne. Les i Matt 2, 1-12

Vi setter lys på treet som et symbol 
på Jesus som verdens lys slik vi kan 
lese om dette for eksempel Jes 9,2 og 
Joh 8,12.
flettede kurver som vi henger på 
treet og fyller med snop, nøtter og 
annet godt, symboliserer de gode 

gaver som Gud gir oss. Jak 1,17 sier 
noe om dette.
Mange henger også pynt som ligner 
på røde epler på juletre. Disse minner 
oss om syndefallet og om at vi tren-
ger frelse. Dette finner vi i 1. Mos 3.
hjerter symboliserer kjærlighet. Jesus 
er kjærlighet. Det står masse om 
kjærlighet i Bibelen. Bl.annet i Joh 
15,9 – 13 og at vi skal bringe 
kjærligheten videre i 1. Kor 13.
halmpynt minner om at 
Jesusbarnet lå i halm i 
krybben.
glitter minner om lysstrå-
ler, og det gjenskinn vi 
mennesker skal være 
av Jesu 
kjærlighet. 
Les Joh 8, 12. 
flagglenker er 
fortsatt veldig 
vanlig på jule-
treet. korset står sentralt 
i det norske flagg, tegnet på at vi er et 
kristent land. Noen pynter med flagg 
fra hele verden for å markere at frel-
sen er for alle folkeslag, slik som vi 
leser det i Matt 28, 19.
At flagene henger i lenker minner oss 
også om verdens mennesker som en 
stor søskenflokk. Se Joh 17,21, og at 
Gud ikke gjør forskjell på folk, se i 
Gal 3,28.

engler. I bibelen er engler budbringe-
re fra Gud. Julenatten var det gjeterne 
som fikk vite om det store som hadde 
skjedd, Luk 2, 8- 21   

Gunhild Ferkingstad
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Fredag den 13. november var starten på noe helt nytt i kirken, og det var ”Helgestart,” 
et møte for hele familien. Her var store og små samlet til sang, skattejakt, andakt, leker 
og pizza. Her er noen glimt fra kvelden:

Foto: Per Lund

Helgestart! Spenningen er stor - hva 
skjuler seg i taket? Snart 
daler ballongene ned...

Trainee gjengen fra 
Regnbuelandet gjør seg 
klare til helgen, med 
assistanse fra to skjulte 
hjelpere

En god samling 
av barn og 
voksne

Polynese er kjekt!

Full trøkk 
med ballonglek 
på gulvet

Andakt av Henrik 
Dam og Kule Kåre

Sang og glede på 
Helgestart



Vigsling av 
Vedavågen kirke

Program for festuka 
13. – 20. des. 2009

Vi vil gjerne ønske alle hjertelig velkommen til 
festuka i Vedavågen kirke.  Vi håper kirka blir 

sprengfull flere ganger.  
egentlig er vi alle både vertskap og gjester denne 

uka. kirka er bygdas kirke, derfor vil vi sammen 
skape et variert program hvor alle kan delta på et 
arrangement hvor de får feire kirka. 
les mer om hvert arrangement i denne brosjyren, 
og riv den gjerne ut og heng den opp som et eget 
program for festuka. 

Komiteen

Ta den i bruk! 
Når Vedavågen kirke vigsles, er vi alle 
med og vigsler. Gudstjenesten søndag 
20. desember er toppunktet i en hel uke, 
der små og store er med og vigsler 
kirken. Det gjør vi ved at vi høytidelig 
bruker huset til alt Guds hus skal være. 
Da trenger vi en hel uke, og da må 
alle komme. 



Søndag 13. desember 

Mandag 14. desember 

Tirsdag 15. desember 

Onsdag 16. desember 

Åpen kirke 
Festuka har en førpremiere med en stille dag i kirka. Kl. 11.00, 12.00 og 
13.00 blir det lovsang og felles bønn i kirkerommet. Mellom disse sam-
lingene kan du gå en bønnevandring i bønn for bygget, menigheten og 
bygda. Velkommen innom. 

kOnSerT: 
Hanne krOgH Og Tre TenOrer 
Stappfull kirke i anledning konsert av Hanne Krogh 
og tre tenorer, med prosjektkor fra Vea ledet av 
Jostein Myklebust.

penSjOniSTTreff 
”Pensjonisten” inviterer åpent til treff i den 
nye kirka. Karin Moe, Pensjonistkoret og 
Jostein Myklebust deltar. Enkel bevertning 

SkOlegudSTjeneSTe 
Vedavågen skole fyller kirka to ganger til jule-
musikal. De skal fremføre musikalen ”en glede 
for hele folket”, i anledning festuka.

kl. 11.00 - 13.15

Billetter: 18.30 (utsolgt) og 21.00 (utsolgt)

kl. 17.00

kl. 08.30

kl. 10.30 kl. 18.00 for nynorskelever 
kl. 19.15 for bokmålselever

BarneHage 
gudSTjeneSTe 
- lucia feiring 
Barnehagene på Vea feirer 
Lucia i kirka. Andre barn 
og foreldre også 
velkommen

TrilleTreff 
Formiddagstreff for foreldre med barn i alderen 
0-6 år, er denne gangen i kirka. Det blir sang og 
lek med barna, enkel servering. Petra kommer.



Torsdag 17. desember 

fredag 18. desember 

lørdag 19. desember 

Søndag 20. desember 

MiSjOnSfeST 
Misjon har preget Vedavågen, og er veien videre, lokalt og globalt. 
Vigslingsuka har derfor en stor misjonsfest. Foreningene er spesielt invitert. 
Kåseri og andakt av Rolf Ekenes, sang av Sola Gratia, 
servering, misjonsoffer.

ungdOMSTreff 
Åpen kveld for all ungdom. Denne gang møtes vi i den 
nye kirka i Vedavågen. Koret Sola Fide stiller opp som 
hjemmelag, og veabuen Mads Pedersen m/band er også 
på programmet. Filminnslag og spennende tema. 
Kafé med gløgg og pepperkaker.

VeaBygdaS julekOnSerT
Vi fra bedehuset, Klippen og den nye menigheten i Vedavågen kirke, vil invi-
tere til en felles julekonsert. I tillegg til kor fra bedehuset og Klippen, deltar 
skolekorpset, Kor i vest, prosjektkoret for festuka og Jostein Myklebust. 
Andakt av Helge Nupen. Kollekt.

VigSling - feSTgudSTjeneSTe 
Vigslingsuka fullføres med gudstjeneste. Alle er med når vi for første 
gang feirer full gudstjeneste med nattverd. 
Utvidet kirkekaffe med hilsener

kl. 19.00

kl. 22.00

kl. 18.00 (fri entre)

kl. 11.00
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jeg gleder meg 
Min visjon for Vedavågen kirke: Hellig 
hus og folkelige rom. To slags lyd som 
går i hop; Lovsang og lyden av folk. 
Sann kyrkjelyd! 
Derfra skal lovsangen stige og lyden 
av folk som skjemter og ler. 
(Jer 29,19)

Sokneprest 
Lars Harald Tjøstheim

jeg gleder meg til 
ungdomsarrangementene
Vi blir første kullet med konfirmanter 
som skal konfirmeres i den nye kirka, 
det gleder jeg meg til. Kirka er jo så 
flott, jeg er helt kry av den.

Konfirmant 
Elise Vatland Karlsen

jeg gleder meg til 
gudstjenestene 
Vi kommer til å høre kirkeklokkene 
godt hjemme hos oss. Når jeg hører 
dem ringe søndag morgen, skal jeg ta 
familien med meg på gudstjeneste i 
den nye kirka, og opplever det kristne 
fellesskapet der. Det gleder jeg meg 
enormt til.

Gunnar Kristoffersen

Takk – Bli med – Takk igjen 

aller fØrST: Takk for innsatsen gjen-
nom mange år. Over fem millioner har 
Åkra sokn fått på plass så bygget er 
kommet opp. Kjempeflott! La oss feire og 
vigsle med takk og glede. 

dereTTer: Bli Med Videre, lånet skal 
betales og flere rom skal fullføres og 
møbleres. Vi har nådd det store delmå-
let - å reise kirkehuset. Fortsatt trengs 
både dugnadsinnsats og giverglede. 
Oppfordringen blir derfor stående fra 
Karmøy kirkelig fellesråd v/byggekomi-
teen. Tilsvarende oppfordring fra sokneråd 
og menighetsutvalg for et aktivt menig-
hetsarbeid med behov for både frivillige og 
ansatte ressurser framover. Bli med videre 
og gi penger, arbeid og engasjement. 

Takk igjen - nÅ Ved feiringen! 
-  takk til frivillige og tillitsvalgte for 
 innsats og støtte 
-  takk til Karmøy kommune 
-  takk til alle samarbeidspartnere og   
 arbeidsfolk 
-  takk til enkeltpersoner, lag og foreninger  
 for gaver 

For byggekomiteen, 
kirkeverge Marta Lunde Medhaug

Byggekomiteen

gudSTjeneSTer i VedaVÅgen kirke fraMOVer:
Jul i Vedavågen kirke: 
• julaften kl 15.00 og 16.30 
• 2. juledag gudstjeneste m/dåp kl. 11.00
 
Våren 2010: 
• første gudstjeneste, søndag 17. jan kl. 11.00 
• deretter gudstjeneste annenhver søndag

parkering i feSTuka 
Parkeringsplassen ved kirka er begrenset. Særlig ved noen arrangement i Festuka blir 
dette en utfordring. Ved konsertene og på søndagen vil det bli skiltet og dirigert til 
parkering ved Klippen, skolen og ellers.  alle som kan: gjør det enkelt, kom uten bil!
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 intervju med 

Helge Bårdsen, 
  den nye soknerådsleiaren

 – Kan du fortelja litt om deg sjølv? 
 – Eg er fødd i 1956, og eg vaks opp på 
Ytreland. Sidan 1977 har eg budd på 
Sevland. Eg og Oddrunn Marit har fire 
barn, ei jente og tre gutar. Fire herlege 
barnebarn har det òg blitt. Stort å bli 
bestefar! Eg arbeider som mekanisk ved-
likehaldsteknikar ved Karmøy Rolling Mill, 
valseverket Hydro. Har òg arbeidd ein del 
som tømrar, og har svennebrevet i det 
yrket, men dei fleste åra i arbeidslivet er i 
den mekaniske bransjen.
 – Har du vore med i kristent arbeid før?
 – Ja, i ungdommen var eg litt med på 
Havneloftet i Kopervik. Dessutan har eg 
vore med i arbeidet på Ljosheim bede-
hus i mange år. I Åkra kyrkjelyd har eg 
vore med i driftsutvalet og litt innom 
”Regnbuelandet”. Mannsmøta er eg med 
på enno.
 – Korleis ser du på det å vera SR-leiar i 
Åkra sokn?
 – Soknerådsleiar var på ingen måte i 
tankane mine då eg etter mange dagars 
områdingstid sa ja til å stille til val. Det er 
litt vanskeleg å svare på dette så tidleg. 
Dette er nytt for meg, og alt nytt er spen-
nande. Eg får oppleve kyrkjearbeidet frå ei 
anna side enn eg er van med her i kyrkje-
lyden. Og med tanke på arbeid og samar-
beid med dei andre SR-medlemmane, så 
ser eg positivt på tida framover.

 – Ser du nokre viktige utfordringar for 
kyrkjelydane våre på Åkra og Vea?
 – Ja, at me kan fortsetja å bidra på ein slik 
måte at alle dei som arbeider i kyrkjely-
dane blir inspirerte og får endå meir lyst 
til å halda fram med det flotte arbeidet 
som blir drive her. Det er jo om lag 1 500 
menneske innom kyrkja på eitt eller anna 
tidspunkt i løpet av veka, og det er så 
mykje arbeid som treng støtte, oppmunt-
ring og forbøn.
 – Er det noko spesielt område du brenn 
ekstra for når det gjeld kristent arbeid?
 – Å vera med i mannsforeninga – på 
mannsmøta – betyr mykje for meg. Det er 
flott å vera i lag med dei som er litt eldre. 
Her er det massevis av visdom og livserfa-
ring å hausta av. Ein får lyst til å gje noko 
tilbake når ein får så mykje i dette laget. 
Så mannsmøta er verd eit besøk for mann-
folk i alle aldrar. Møta er siste tysdagen 
kvar månad. 
 – Vil du peike på kva me er gode på her 
i soknet, og eventuelt kva me kan streve 
etter å bli endå betre på?
– Me skal vera stolte av breidda i arbeidet, 
som femnar om alt frå ”Trilletreffet” til 
”Pensjonisten”. Med eit stadig aukande 
tal på besøk, må det vera mykje som blir 
gjort rett og som kyrkjelyden er god på. 
Samstundes kan jo alt bli betre, det er det 
òg viktig å ha fokus på. 

MF

Det nye soknerådet. Framme f.v.: Helge Bårdsen (SR-leiar), Henning Liknes (dagleg leiar) 
og Marthe Marie A. Bårdsen. Bak f.v.: Lars Harald Tjøstheim (sokneprest), Nils Drivenes, 
Oddvar Skorpe, Brit Jorunn Baldersheim, Rolf Kasper Iversen (vara), Martha Sevik, Kari 
Solheim (vara) og Hans Inge Fagerland. Desse er ikkje med på biletet: Lorentz Østensen, 
Glenn Vikra (vara), Nils Gravdal (vara) og Kåre Hatløy jr. (vara)

Fakta om 
soknerådet
Frå § 9 i kyrkjelova: 
”Menighetsrådet skal ha sin opp-
merksomhet henvendt på alt som 
kan gjøres for å vekke og nære 
det kristelige liv i soknet, særlig 
at Guds ord kan bli rikelig forkynt, 
syke og døende betjent med det, 
døpte gis dåpsopplæring, barn og 
unge samlet om gode formål og 
legemlig og åndelig nød avhjulpet. 
Menighetsrådet har ansvar for at 
kirkelig undervisning, kirkemusikk 
og diakoni innarbeides og utvikles i 
soknet.”   

Oppgåvene til soknerådet (SR) er 
definerte i flere regelverk, med 
kyrkjelova som basis. Rådet har eit 
stort ansvar, som kort oppsummert 
kan framstillast på følgjande måte:

Fungere som den kyrkjelege myn-
digheita på lokalplanet, saman med 
fellesrådet
Vedta strategiar og planar som syt 
for det kristne arbeidet som er defi-
nert i kyrkjelova, med merksemd 
på korleis dette kan gjerast ut frå 
behov og tradisjonar i lokalsamfun-
net

Ansvar i samband med gudstenes-
ter; m.a. kyrkjeofringane, avgjere 
somme liturgiske valalternativ, samt 
vera pådrivar til at gudstenesta er 
hovudsamlinga for kyrkjelyden
Gjera økonomiske prioriteringar for 
å nå visjonane så godt som mogleg

MF
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Mads Pedersen 
og Roar Tangen
diskuterer lyd.
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KARMØY GOSPELFESTIVAL
Den 23. - 25. oktober var KGF Large tilbake etter 1 års 
pause. I den forbindelse har menighetsbladet tatt en 
”preik” med KGFs leder, Kenneth Flotve. 

Årets gospelfestival var veldig annerledes fra de tidligere 
festivalene, hvordan? Den største forandringen var at dette 
året flyttet vi tilbake til utgangspunktet, til Åkra kirke. Der 
var vi fra 1991-1999, og fra 2000-2007 var vi i Åkrahallen. 
Nå ønsket vi imidlertid en ny forandring, vi ville tilbake til 
kirken for å benytte oss av hele kirkebygget, for å få mer 
fokus på det åndelige og sosiale.

Hvordan var årets gospelfes-
tival? Årets hovedinstruktør, 
Arthur Williams, ble dess-
verre hindret i å komme pga. 
dødsfall i familien, og det var 
veldig trist. Men heldigvis 
har vi kjempeflinke musi-
kalske krefter i komiteen i 
Mads Pedersen og Jostein 
Myklebust, så det gikk veldig 
bra likevel. Ettersom vi flyt-
tet tilbake til kirken, var det 
selvfølgelig et mye mindre antall sangere dette året, noe 
som var ønskelig, og som vi er svært fornøyde med. Det 
var mye større ro over hele festivalen, vi var i ett bygg, folk 
kunne benytte seg av bønnestasjonene, det var bedre kon-
takt blant ungdommene og en bedre konsert. Etter evalu-
eringen viste det seg at ca 80 % av ungdommene ønsket 
at festivalen skulle fortsette i kirken. 

Kom det folk langveis fra dette året også, eller var det 
helst lokale deltakere? Nedslagsområdet var fra Stavanger 
til Bergen, og bortsett fra Sola Fide, var det faktisk fra 
lokalområdet det var færrest ungdommer.

Visjonen deres er å spre åndelig og musikalsk begeistring, 
klarte dere å leve opp til den? JA!!!

I fjor var det et opphold, blir det flere gospelfestivaler? Vi 
har ikke hatt evaluering i komiteen enda, så det vet vi ikke. 
Men alt tyder på at det blir Large festival til neste år også. 
Small-festivalen ble avlyst dette året, og sannsynligheten 
for at den fortsetter, er mindre. 

Det er flere som har ytret et ønske om en XL festival, er det 
aktuelt? Det er til diskusjon, men foreløpig er det helt i det 
blå.

Nå har du holdt på med dette i snart 20 år, hva er det som 
gjør at du orker dette år etter år? Gospelfestivalhelgen, 
enkelt og greit! Men jeg må innrømme at jeg har lurt litt 
på det selv av og til. Vi i festivalkomiteen har vært en sta-
bil gjeng i mange år, vi er som et gammelt ektepar, men 

nå har vi fått inn litt ungt og friskt blod i Linda Tangen og 
Tormod Ytraland, og det er kjempeviktig for at festivalen 
skal kunne leve videre.

Hva er det som er viktig for dere i komiteen? Det står 
oppsummert i visjonen vår, å spre åndelig og musikalsk 
begeistring. For noen ungdommer er KGF-helgen årets høy-
depunkt. Det er noen som ikke har et kristent miljø der de 
kommer fra, og da kan de komme hit og bli inspirerte og få 
nytt påfyll. 

Har du noe spesielt du vil fortelle fra årets festival? Det 
må være at vi måtte utvide antall bønnestasjoner, for det 
var så mange ungdommer som ønsket forbønn, og det er 
kjempeflott! 

BLF – Foto: Per Lund

 Leder av festivalen, Kenneth Flotve.

Mads 
Pedersen...

 ... og Jostein 
Myklebust gjorde 
en kjempeinnsats 
på festivalen!
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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

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

30 dagers bønn og faste for Norge
Bønneledere fra hele landet oppfordrer alle kristne som ber til å sette av 1.-30.januar 2010 til 
en felles bønn- og fastekampanje for landet vårt. 

Nasjonalt Bønneråd, som består av 
bønneledere fra de fleste landsdek-
kende bønnenettverk i Norge var 
samlet i Levanger på Nordic Mission 
21.-22.september. Alle bønnenett-
verk i Nasjonalt Bønneråd stiller seg 
bak og arbeider for denne bønn og 
fasteaksjonen. Det arbeides med å få 
bønneledere og bønnemøter i hvert 
fylke under januar 2010. 

hvordan skal dette skje?
- Det skal ikke være så avansert, sier 
Ruth Iren Grimstad, bønneleder i 
Oase. Vi skal «gå på kne» i våre kir-
ker, bedehus, i fellesskapet, husgrup-
pa og andre steder der vi til vanlig 
samles til bønn.   I hvert fylke vil det 
være steder, «bønnealter», der for-
bederne og lovsangerne kan samles 
fra alle kirkesamfunn for å søke Gud 
i enhet.  Vi vil legge ut på nettsiden 
www.bonnogfaste.no en enkel bønne-
manual og hvor det bes i ditt distrikt, 
fylke eller region.

- Fokus for denne måneden skal 
være bønn om tilgivelse, omvendelse 
og renselse, sier bønneleder i UIO, 
Hanne Eliassen.  Hvis det skal bli en 

åndelig oppvåkning i vårt land, må 
det begynne med oss som Guds folk. 
Vi må omvende oss fra både stolthet, 
avmakt og likegyldighet. I følge Daniel 
9, kan vi bekjenne vår egen og folkets 
synd, og be om nåde over landet vårt. 
Noen vil faste helt, andre delvis. Noen 
vil danne en bønn- og fastekjede og 
ta en dag hver, noen grupper vil ta 
en uke hver med faste, andre faster 
fra TV, shopping eller annet som tar 
oppmerksomheten bort fra bønnen, 
avslutter Hanne. 

hjelp fra afrika og kina.  
I Afrika vil det under denne måne-
den være over tusen forbedere som 
vil faste og be for Norge. Pastor 
Jesse Karanja, som leder et 24/7 
Bønnesenter i Nakuru, Kenya, har fått 
Norge veldig lagt på hjertet sitt, og 
har et stort bønnenettverk i Afrika. 
Han har gjentatt ganger vært i Norge 
og bedt, bla. under Pinse for Alle, der 
han og et afrikansk team reiste med 
Bønnebussen gjennom hele landet, 
fra Lindesnes til Nordkapp og ba.  Han 
kaller denne aksjonen for «Prayer and 
fasting for the deliverance of the land 
of Norway» og har med seg mange 

forbedere fra flere afrikanske land. 
Han vil selv, sammen med bønneteam 
fra Kenya, reise rundt i Norge og støt-
te i bønn i januar.  
Over en million kinesere ber for 
Norge, og regner seg som en direkte 
eller indirekte frukt av norsk misjons-
arbeid i Kina. Det jobbes også med 
å aktivisere dette nettverket til bønn 
under denne måneden. 

Hvordan kan jeg være med?
- Først og fremst ved å be! Samle 
vennene dine til bønn i januar, - i din 
menighet, fellesskap, husgruppe eller 
familie. Prøv å kom sammen så mye 
som mulig til bønn i løpet av denne 
måneden, og hvis du kan faste – gjør 
det. 
Er det et sted i mitt fylke der jeg kan 
komme og be?
Klikk deg inn på www.bonnogfaste.
no og se hvor bønnealteret/bønnemø-
tene skal være i din region/fylke.

nasjonalt 
bønneråd

oppfordrer til bønn og faste

1. - 31. januar 2010.

finn ut hvor det er åpent 
bønnested i ditt fylke;

se www.bonnogfaste.com

JULEKONSERTEN
Åkra kirke søndag 13. desember 

kl. 18.00
 

Sola Fide, Sola Gratia, 
Åkra Kirkekor og Havtonar.

Kantor Paul Leithaug. 
Andakt ved kap. Thor Andre Lindstad.

Kollekt til sang- og musikkarbeidet 
i menigheten.

Velkommen til julens kjente 
og kjære toner!
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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.
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

SANG OG MUSIKK VED
JULENS GUDSTJENESTER
 
ÅkRa kiRke:
julaften
Kl. 14.00:  Tjøstheim. Sang  ved Lars 
Inge Haugen. Ådland  Skulekorps.
Kl. 15.30: Lindstad. Sang ved Barnefryd. 
Åkra Skulekorps.
Kl. 17.00:  Lindstad. Sang ved Karen 
Bårdsen. Sevland Skulekorps.

1. juledag kl. 11
Høytidsgudstjeneste. Lindstad. Sang 
ved Sola Fide.
Årets Messingblåsersolister:
Odd-Roar Hult, trompet
Erik Nævdal, trompet
Iselin Lande, waldhorn
Kristine Kalstø,  euphonium
Haldis Bårdsen, trombone

Craig Farr, pauker
Håkon Bårdsen, triangel
Ved orgelet: Kantor Paul Leithaug.

KIRKEKORET
Tar inn nye medlemmer onsdag 13. 
Januar kl. 20 i Åkra kirke.
Vi deltar på konserter og gudstjenester i 
Åkra og Vedavågen kirke.
Trivelig miljø med kaffekos, varierte 
sanger og turopplegg.
Dirigent Paul Leithaug. Eventuelle 
spørsmål om koret: 

Ta kontakt med Styreleder Herdis 
Heimdal, Vea tlf. 9706 8627, 
nestleder Kåre Hatløy, Vea tlf. 52 82 42 
79 /9099 3690
eller dirigent/organist Paul Leithaug tlf. 
9796 3836. 
Alle hjertelig velkommen

LysVåken

Lørdag 28. november var 
det klart for et spennende 
opplegg for 11-åringer i 
Åkra kirke: LysVåken - 
Adventsnatt i kirken.
Dette arrangementet ble 
lansert for første gang i 
fjor.
 
48 barn i 11-årsalderen var 
påmeldt i år, nesten en 
fordobling fra i fjor. Tanken 
og ideen med opplegget er 
å gi barna en opplevelse i 
kirken i forbindelse med at 
et nytt kirkeår begynner 1. 
søndag i advent. Dette ble 
altså nyttårsfeiring med 
overnatting.
Barna kom til kirken ca. 
kl. 16 på lørdag, og dro 
hjem igjen søndag ved 
13-tiden. I løpet av døgnet 
i kirken, skjedde det mye. 
Etter åpningssamlingen og 
et måltid, ble barna delt i 
grupper, som deltok i akvi-
teter mellom kl. 18 og 21. I 
denne tiden var gruppene 
innom poster som sporlek, 
kirkesafari i Åkra gamle 

kirke, KRIK-leker, baking, 
og en post hvor elevene 
laget gavekort til sine nær-
meste, og papirfly med 
skrevne bønner i.
 
Kl. 21 var det pizza til alle 
mann, og etterpå var det 
øvelse med ELLVIS-koret 
(elleve-åringer, altså... tog 
du an..?)
Så var det nyttårsfest kl. 
23, med leker, sketsj, sang 
og musikk. Det ble også 
premieutdeling etter spor-
leken, og ved midnatt var 
det nedtelling og salutt 
for å feire inngangen i det 
nye kirkeåret. Natten ble 
avrundet med kveldsbønn 
inne i kirkeskipet, og ved 
1-tiden begynte barna å gå 
til ro. De lå på madrasser i 
kirkerommet. Mange planla 
å "døgne", men de aller 
fleste sovnet etter hvert..
 
Neste morgen startet 
dagen med vekking, som 
skjedde med orgelbrus, 
vakre toner fra kirkeorge-

let. Skjønt vekking var vel 
å ta litt hardt i, de fleste 
barna var lys våkne igjen 
lenge før orgelmusikken 
startet..
Etter frokost ble det ryd-
ding og forberedelser 
til gudstjeneste, som 
det var søndagsskolen 
Regnbuelandet som hadde 
tatt ansvaret for. Ellvis-
koret var selvsagt med. Til 
slutt ble det servert kirke-
kaffe, som bl.a. bestod av 
julekaker som barna selv 
hadde bakt på gruppene 
kvelden før.
 
Tilbakemeldingene fra 
barna var veldig gode, men 
mange hadde problemer 
med å peke på noe som 
var aller kjekkest. "Alt var 
kjekt", var en av kommen-
tarene som gikk igjen.
Takk til alle som deltok, 
og til dere foresatte som 
sendte barna deres til Åkra 
kirke denne helga!
 
GFF • Foto: Annika Bergtun

Deler av Ellvis-koret i aksjon
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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

 6. desember kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.
13. desember kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
13. desember kl. 18.00 Konsert
20. desember kl. 11.00 Kirkevigsling. Nattverd. Vedavågen
24. desember kl. 15.00 Familiegudstjeneste. Vedavågen
24. desember kl. 16.30 Familiegudstjeneste. Vedavågen
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 dåp. Vedavågen
27. desember kl. 18.00 G2 med nattverd
31. desember kl. 17.00 Nattverdgudstjeneste med nattverd
  3. januar kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
10. januar kl. 11.00 Høymesse med nattverd
17. januar kl. 11.00 Høymesse (Vedavågen)
17. januar kl. 11.00 Høymesse med nattverd
24. januar kl. 11.00 Høymesse med nattverd
31. januar kl. 11.00 Høymesse med dåp (Vedavågen)
31. januar kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd
  7. februar kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.
14. februar kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp (Vedavågen)
14. februar kl. 11.00 Høymesse med nattverd
21. februar kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
28. februar kl. 11.00 Høymesse (Vedavågen)
28. februar kl. 18.00 G2-gudstjeneste
  7. mars kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
14. mars kl. 11.00 Høymesse (Vedavågen)
14. mars kl. 18.00 G2-gudstjeneste med nattverd
21. mars kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp 
28. mars kl. 11.00 Høymesse (Vedavågen)
28. mars kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp

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

Amfisenteret krehamn
52 81 58 60

fagmøbler Åkrehamn

krossen, 4270 Åkrehamn
tlf. 52 81 65 90 • fax 52 83 61 71

utstyr til vedavågen kirke
 

Det er behov for kjøkkenutstyr, og møbler i kirkestua. 
Har du lyst å hjelpe med å realisere dette? Da er det veldig fint om 

du vil gi en gave på konto nr. 3361.13.05473. 
Merk betalingen med ”kjøkkenutstyr” eller ”møbler/inventar”.

Oddvar Skorpe
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23. aug. Amanda Stai Walland 
(Kopervik kirke)

30. aug. Sander Wikre Skjærbekk 
(Sauda kirke)

  6. sept. Benedickt Skailand
 William Mathias Tønnesen
 Christian Knutsen
 Emilie Stonghaugen 

Tangen
 Madelene Eliassen
 Therese Vedøy Torgrimsen
 Elise Ferkingstad
 Lars Jakob Helle
 Thelma Lønning
 Håkon Junior Skogland 

Hansen
13. sept. Benjamin Johannessen
 Kenneth Brun
 Pål Inge Brun
 Stian Brun
27. sept. Kristian Larsen
 Sander Nybøe
 Håvard Stonghaugen
 William André Silva
 Odd Jonathan Høie Tjøsvoll 

(Ferkingstad kirke)
  4. okt. Celine Johanne 

Kristoffersen
 Sanna Himle
 Marlen Lande Hauge
 Theo Valen Magnussen
18. okt. Noah Heimdal Jakobsen
 Lukas Strømsnes Dahle
 Marius Mathiassen
25. okt. Sara Eikemo Knutsen  

Jonah Bjørvik Varne
  8. nov. Martin Sivertsen Vika
 Sivert Møller 
 Theodor Eikeland-Nilsen
 Sofie Solvig Bårdsen
 Ella Dahl
 Aleksander Ådland 

Ceballos
15. nov. Malin Brekke Gundersen
 Jørgen Amdal
 Kristine Ytreland Vedøy
 Selma Vesterheim  

22. aug. Meregine Nuique og Rolf 
Helge Tveit (Forbønn)

  4. sept. Eli Ann Rossland Wikre og 
Karl Sigurd Smelvær

  5. sept. Janne Kristine Midbøe og 
Harald Himle

  5. sept. Ann Helen Ferkingstad 
Pirttinen og Jan Eric 
Mathisen

  5. sept. Ingunn Drivenes og Arve 
Tangen

12. sept. Elisabeth Pedersen og Per 
Ove Sandhåland

19. sept. Margrethe Simonsen og 
Johnny Nilsen

26. sept. Gunnbjørg Margrete 
Meidell og Terje Birger 
Nordnes 

17. okt. Jeanel Cabrillos Dollolasa 
og Frank Albert Sand

  7.  nov. Anita Fidjeland og Øystein 
Lindekleiv (Avaldsnes 
kirke)

12. aug. Carl- Otto Lorck Berntzen 
(Bisettelse)

19. aug. Kristoffer Larsen
20. aug. Borghild Maria Sjursen
  2. sept. Grete Foss
  4. sept. Emilie Skoglund Pedersen
  7. sept. Kåre K. Dahl
  9. sept. Thor Emil Klæhaug
11. sept. Anders Fjellheim
13. sept. Helene Sørensen 
13. sept. Jan Oddvar Medhaug
19. sept. Magnhild Grindhaug
27. sept. Maria Vedøy
25. sept. Ingvald J. Stava
26. sept. Leif Thomassen
  4. okt. Marie Jakobine Knutsen
  5. okt. Morten Brantzæg
12. okt. Ester Viland
15. okt. Martha Jørgensen
15. okt. Aud Maria Mannes
16. okt. Knut Marton Knutsen
16. okt. Jan Karsten Johannessen
20. okt. Håkon Smith Log
  2. nov. Johan Varne
  8. nov. Gunnleiv Brekkå
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DøypTe

Telefon 52 84 45 20

NilsseNs søNNer as
parafiN • fyriNgsoljer • Diesel

Tlf. 52 82 41 15, Vedavågen

FoTograFmeSTer aNNe i.

Tlf. 52 81 73 60, Åkrehamn

Tlf. 52 81 73 01, Åkrehamn

Tlf. 52 81 53 72

Tlf. 52 81 10 60 • www.aakrasement.no

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

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

DøDe

VIGDe
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