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Biskopens julehilsen til 
menighetsbladene julen 2011
Lyset skinner i mørket 
og mørket har ikke overvunnet det.
Joh 1,5

Ordene fra Johannesevangeliets første 
kapittel ble sunget for første gang fra 
Bibel 2011 i Skåre kirke i Haugesund 
under den store lanseringen av bibelo-
versettelsen i oktober. Jeg satt og lyttet 
til Arne Hadlands verk Ordet ble men-
neske og ble grepet både av utførelsen 
og av den nye oversettelsen: mørket 
har ikke overvunnet det. Det er i én 
sum det vi trenger for å kunne møte de 
mørke dagene med håp og framtidstro.

Vi har alle vært berørt av tragedien 
som rammet landet vårt 22. juli. I 
Stavanger bispedømme mistet vi tre 
ungdommer, og for mange familier vil 
denne julehøytiden bli preget av savn 
og sorg. En av de overlevende AUFerne 
sa til meg at han hadde sett ondska-
pen i øynene på Utøya. Men han føyde 
til med overbevisning at hat og ond-
skap ikke skulle knekke kampen for 
rettferdighet, fred og forsoning. 

Når ungdommene selv så sterkt peker 
på kjærlighetens eget språk, kan vi 
bekrefte det ut fra Bibelens samlede 
fremstilling om det største vi har å 
dele: Kjærligheten. En kjærlighet som 
fikk ansikt i Jesus Kristus. 

En kjærlighet som lyser så sterkt at en 
av verdenslitteraturens vakreste perler, 
Johannesevangeliets første kapittel, 
blir vårt vern mot vold og ondskap. Jeg 
kan ikke tenke meg noen bedre gave 
i mørketiden enn trøsten og håpet i 
disse ordene: Lyset skinner i mørket, 
og mørket har ikke overvunnet det.

Velsignet julehøytid!

Erling J. Pettersen 
Stavanger biskop
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Juleevangeliet 
lukas 2,1-20 (fra den nye oversettelsen)

1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser 
Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 
Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var lands-
høvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver 
til sin by.

4 Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids 
by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, 5 for å la seg 
innskrive sammen med Maria, som var lovet bort til ham, og som 
ventet barn. 6 Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, 
7 og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte ham og la 
ham i en krybbe, for det var ikke husrom for dem.

8 Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på marken og 
holdt nattevakt over flokken sin. 9 Med ett sto en Herrens engel 
foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet 
av redsel.10 Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se, jeg forkyn-
ner dere en stor glede, en glede for hele folket:11 I dag er det 
født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.12 Og 
dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt 
og ligger i en krybbe.»13 Med ett var engelen omgitt av en him-

melsk hærskare, som 
lovpriste Gud og sang:

14 «Ære være Gud i det 
høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker Gud 
har glede i!»

15 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.»16 
Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille bar-
net som lå i krybben.17 Da de fikk se ham, fortalte de alt som var 
blitt sagt dem om dette barnet.18 Alle som hørte på, undret seg 
over det gjeterne fortalte.19 Men Maria tok vare på alt som ble 
sagt, og grunnet på det i sitt hjerte.20 Gjeterne dro tilbake. De 
lovet og priste Gud for alt de hadde hørt og sett; alt var slik som 
det var sagt dem.

Bli kjent med SR-leder Hans Inge Fagerland
Kan du fortelle litt om 
deg selv?

Jeg er 33 år og vok-
ste opp på Åkra. Har 
bodd noen år i Bergen 
og Stavanger, men 
fra 2001 har vi hatt 
adresse på Sevland. 
Jeg er gift med Ingvill, 
og vi har tre gutter 
i alderen ett, fire og 
sju år. Jeg jobber som 

butikksjef på Meny Gard, og skal i 2012 
jobbe som butikksjef på Meny Vedavågen 
og Meny Gard. Har tidligere jobbet som 
kokk på forskjellige restauranter i Bergen 
og Stavanger, og som produksjonssjef på 
Enghav sin fiskematfabrikk på Raglamyr. 
Hobby og fritid sier seg vel selv med tre 
gutter i den alderen, men prøver å få til en 
tur i havkajakken når muligheten byr seg.

Bakgrunn fra kristent arbeid?

Jeg gikk mye på aktiviteter på bedehuset 
på Åkra, som søndagsskole, guttelag og 
Yngres. Jeg gikk også i husgruppe hos 
Sigrund Fagervik, der Olav Lepsø hadde 
med seg flanellograf og gitar. Jeg har 
også vært aktiv i Sola Fide og vært litt 
med i Aktivitus. De siste to årene har jeg 
nå vært medlem av Åkra sokneråd, og 
har vært Åkra sokneråds representant i 
Fellesrådet. 

Vi fikk også anledning til å være vertskap 
for en konfirmantcellegruppe i vinter, noe 
som var utrolig lærerikt og kjekt.

Hvordan har det vært å sitte i SR?

Det å sitte i SR i denne perioden har vært 
spennende og interessant, og det var 
ikke vanskelig å takke ja til å stå på lista 
for gjenvalg. Det har vært mange store 
saker, som f.eks. sluttføringen av den nye 
kirken på Vea, deling av soknet og utbyg-
ging av barnehagen. Saker som har vært 
krevende for et sokneråd å ta stilling til, 
men som jeg synes vi har løst på en veldig 
god måte. 

Hvordan ser du på det å være leder for 
soknerådet?

Jeg gleder meg til å ta fatt på denne 
oppgaven. Det blir spennende å få være 
med i SR i en ny periode, og ekstra spen-
nende å bli valgt som leder for det første 
året. Vi har mange store oppgaver fre-
mover, og jeg gleder meg spesielt til å få 
starte med utbygging av barnehagen og 
prosjektet menighetsutvikling i folkekir-
ken, som vi skal være med på de neste tre 
årene. Menighetsutvikling skjer jo hele 
tiden, men her får vi litt ekstra drahjelp og 
flere verktøy til å jobbe systematisk med 
menighetsutvikling.

Hva er viktig i kirken vår fremover?

Vi er en stor menighet med over 1500 
mennesker innom kirken hver uke. Vi har 
masse aktivitet og stort engasjement hos 
både frivillige og ansatte medarbeidere.  
Dette må vi ta godt vare på, støtte, legge 
til rette for og ikke minst være i forbønn 
for. Jeg tror også det blir viktig å enga-
sjere flere i arbeidet i kirken; det er veldig 
mange som har mye å bidra med, men 
som kanskje ikke blir spurt eller ikke har 
meldt seg til tjeneste. Vi må bli flinkere til 
å rekruttere nye krefter inn i menighets-
arbeidet.

Noe du synes er spesielt viktig i kristent 
arbeid/fellesskap?

Jeg er veldig opptatt av dette med under-
visning. Det å lære opp både barn/ung-
dom og voksne i den kristne tro og tradi-
sjon. Samtidig er jeg veldig opptatt av at 
vi skal være inkluderende, at flest mulig 
skal kunne føle en tilhørighet til kirken. 
Og akkurat det tror jeg er en av styrkene 
våre som menighet, at vi når bredt ut i 
hele soknet, og at mange føler at kirken 
er en god plass å være for alle.  Åkra sokn 
er velsignet med mye godt kristent arbeid 
både i kirken, på bedehus og frimenighe-
ter, og jeg er veldig opptatt av å forene 
krefter og jobbe sammen der vi har mulig-
heter og kan nyte gjensidig glede av det. 

Michael Fagerland

Bli kjent med SR-leder Hans Inge Fagerland 
 
Kan du fortelle litt om deg selv? 
Jeg er 33 år og vokste opp på Åkra. Har bodd noen år i Bergen og Stavanger, 
men fra 2001 har vi hatt adresse på Sevland. Jeg er gift med Ingvill, og vi har 
tre gutter i alderen ett, fire og sju år. Jeg jobber som butikksjef på Meny Gard, 
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Bakgrunn fra kristent arbeid? 
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også i husgruppe hos Sigrund Fagervik, der Olav Lepsø hadde med seg flanellograf og gitar. Jeg har 
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Det å sitte i SR i denne perioden har vært spennende og interessant, og det var ikke vanskelig å takke 
ja til å stå på lista for gjenvalg. Det har vært mange store saker, som f.eks. sluttføringen av den nye 
kirken på Vea, deling av soknet og utbygging av barnehagen. Saker som har vært krevende for et 
sokneråd å ta stilling til, men som jeg synes vi har løst på en veldig god måte.  
 
Hvordan ser du på det å være leder for soknerådet? 
Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven. Det blir spennende å få være med i SR i en ny 
periode, og ekstra spennende å bli valgt som leder for det første året. Vi har mange store oppgaver 
fremover, og jeg gleder meg spesielt til å få starte med utbygging av barnehagen og prosjektet 
menighetsutvikling i folkekirken, som vi skal være med på de neste tre årene. Menighetsutvikling 
skjer jo hele tiden, men her får vi litt ekstra drahjelp og flere verktøy til å jobbe systematisk med 
menighetsutvikling. 
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at vi når bredt ut i hele soknet, og at mange føler at kirken er en god plass å være for alle.  Åkra sokn 
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Vi har bodd tre og et halvt år i Tanzania, og er nå hjemme for ett år. Sommeren 2012 satser vi på at 
alt er klart til ny utreise. Vi er altså Lars og Kjersti Stensland, begge oppvokst på Vea. Vi har fire 
barn i alderen null til åtte år, har hus på Vea, og vil bo der dette året.

Å flytte til et 
annet land tar 

tid. Forberedelse 
tar lang tid. Fra en 

begynner å tenke på 
utreise til det er en realitet. 

Vi flyttet fra Norge sommeren 2007, før-
ste høsten var vi i England. Våren 2008 
studerte vi språk i Tanzania. Etter endt 
språkstudie begynte vi å bruke språket, 
vende oss til kulturen, og sakte beveget 
vi oss inn i arbeidsoppgavene. På slutten 
av perioden følte vi oss fremdeles som 
språkstudenter og vi får stadig nye kultu-
relle overraskelser. 

Det første året var vi med i et evangeli-
seringsarbeid blant et nomadefolk som 
er lite nådd med evangeliet. Vi startet fra 
ingenting, og målet var å bygge levende 
menigheter. Sammen med et team av 
lokale medarbeidere oppsøkte vi områder 
uten noen kirke, skapte kontakt og startet 
å bygge et arbeid. Vi reiste mye rundt 
med filmutstyr og viste Jesus-filmen, 
evangeliseringsfilmer og undervisnings-
filmer langt ute i bushen hvor det ikke 
fantes verken vei eller strøm. 

Etter ett år i dette arbeidet ble det behov 
for at vi flyttet over til et annet arbeid. 
Det var litt vanskelig å stikke av fra 
menighetsbyggingsarbeidet som var helt 
i startfasen og ikke hadde vist resultater 
enda. Men teamet som jobbet sammen 
med oss, lovet å drive det videre med litt 
økonomisk støtte fra Norge. Gud har gjort 
store ting i det området, og i dag er det 4 
levende menigheter og flere som er under 
oppbygging.

For vår del ble det flytting til Kiabakari 
Bibelskole, hvor vi har vært de to siste 
årene. Jobben har i hovedsak vært under-
visning, men også en del praktisk arbeid 
har vi måttet ta tak i. På bibelskolen går 
det hvert år mellom 25 og 30 elever, og de 
aller fleste av disse blir evangelister i sine 
lokale menigheter. Bispedømmet som 
skolen ligger i har 200 menigheter, og 
alle evangelister utdannes på skolen vår. 
Vi føler absolutt vi står i en meningsfull 
tjeneste! Som en del av undervisningstil-
budet har vi elevene med oss ut på prak-
sisturer. Da fyller vi bilen med 10-12 elever 
og kjører dem ut to og to til forskjellige 
steder. Målet for studentene blir å gå på 
så mange husbesøk som mulig fredag og 
lørdag for å få samtaler med mennesker 
og invitere til gudstjeneste på søndag. 
Mandag morgen samles vi i møtesalen på 
bibelskolen og alle elevene forteller om 
hvordan helgen har vært. Svært ofte får vi 
høre om elever som opplevde at flere ville 
ta imot Jesus.

Men skolen må også drives økonomisk. 
Vi har to hovedinntektskilder, det er jord-
bruk og grisedrift. Skolen har 400 mål 
jord som kan dyrkes, men utnytter i dag 
bare omtrent 150 mål. Vi har derfor fått 
hjelp fra Norge for å opparbeide en stor 
åker på 200 mål til å bli dyrket mark. Det 
er mulig å høste to ganger i året og om vi 
klarer å dyrke alle 400 målene, så har vi 
gode muligheter for god økonomisk drift. 
Det er også bygget et nytt grisehus med 
plass til 70-80 griser. Dette var ferdig rett 
før vi reiste hjem. Nå vil vi forsøke å drive 
litt mer moderne med gris, bedre og mer 

fôr, egen ansatt grisepasser og mer forut-
sigbart salg av svinekjøtt. Dette er helt i 
startfasen og det vil nok ta litt tid før det 
blir optimal drift.

Vi gleder oss over å være hjemme ett år, 
men ser også frem til å få reise ut igjen til 
Tanzanaia.

Kjersti og Lars Stensland

Ungdomskafé på Vea:  
Garantert kjekt!
Nå går det an å bli med på ungdomskafé i kyrkja på 
Vea! Alle som er frå 14 år og oppover er velkomne. 
Programmet er ikkje så stivt og avansert; det viktige 
er å kome i lag og ha det sosialt. Men litt mat er det 
jo å få kjøpt; chips og snop og saft står òg på meny-
en. Dessutan er det all slags spel, inkludert bordten-
nis. Ungdomskaféen er annankvar tysdag. 

Dørene er opne frå klokka 1930, for då er konfirman-
tane ferdige med undervisninga. Dei blir òg med. 
Dessutan går det an å bli med i ungdomscellegruppe 
kl. 1800-1900, for dei som har lyst til det. Kaféen star-
tar opp igjen i februar når konfirmantundervisninga 
kjem i gong igjen. Følg med! 

MF
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Lørdag 26. og søndag 27.november ble historiens 
fjerde LysVåken arrangert på Åkra og Vea for årets 
kull av 11-åringer. De to første årene var dette et felles 
arrangement mens vi de to siste årene har hatt paral-
lelle arrangement i de to kirkene. 

Årets arrangement slo alle rekorder med totalt 92 
6.klassinger påmeldt, 63 på Åkra og 29 på Vea. 
LysVåken er i ferd med å bli en god tradisjon og de to 
arrangementene har noen felles innslag, at 11-åringene 
skal overnatte i kirken, nytt kirkeår og første søndag 
i advent markeres og arrangementet avsluttes med 
deltakelse og sterk tilstedeværelse på søndagens 
gudstjeneste. Utover det er det et tett program fra vi 
møtes lørdag kl16:00 til vi skilles igjen etter kirkekaffe 
på søndag. 

Så mange 11-åringer samlet betyr selvfølgelig et høyt 
aktivitets- og støynivå, men ved hjelp av et stramt 
og fengende program som engasjerer alle og mange 
aktive ungdoms- og voksen ledere, ble også dette 
rekordstore arrangementet gjennomført uten proble-
mer å melde. 

Noen av årets høydepunkter: kirkesafari til Åkra gamle 
kirke, lokalt ungdomsband og ild-sjonglør på LysVåken 
turne til begge arrangementene (takk gutter!). Her var 
KRIK-leker, ellvis kor, bønnevandring (Vea), selvfølgelig 
overnattingen (med orgelvekking på Åkra) og gudstje-
nester i begge kirker med ”lys våkne” jenter og gutter 
sterkt tilstede!

Takk til alle deltakere og alle unge og voksne ledere 
som gjorde nok et LysVåken arrangement til en suk-
sess. Takk for alle gode tilbakemeldinger, det inspire-
rer til videre arbeid. Spre rykte til neste års kull. Neste 
første søndag i advent helg, er LysVåken igjen på plass 
i din lokale kirke!

Per Magne Olsen • Foto: Martha Foldøy

2011

Velkommen til en annerledes
opplevelse i kirken.

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

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

Åkra og Vedavågen menigheter

"Her synges "Lys våken"-
sangen av elvisane".

Palmface
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓ adventstida, som innevarsler 

framtid og håp.
✓ alle som gjør ærlig arbeid – 

ved maskiner og skjermer, 
bak ratt og kassaapparat, 
med opplæring og kultur, 
reinhold og trivsel inne og 
ute, med pleie og omsorg og i 
styringa av samfunnet vårt.

✓ nattverden, som er rasteplas-
sen og matstasjonen i livet 
som kristen.

Vi ber for
✓ de(n) som du, Gud, måtte 

kalle til tjeneste som fami-
liearbeider/kateket/menig-
hetspedagog.

✓ alle unge i Europa som ikke 
får seg arbeid i et nærmest 
stengt arbeidsmarked preget 
av ny gjelds- og finanskrise.

✓ omorganiseringen i kirka.
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Mitt vitnesbyrd
sangen og navnet 
eR jesus
Dette er koret i sangen på nr. 84 i 
Sangboken:
Jeg går og nynner på en sang
Den letter livets tunge gang
Jeg går nevner på et navn
Det letter dypest hjertesavn
./. Sangen og navnet er Jesus ./.

På ungdomsskolen (som folkehøgskolen hette den gang) lærte 
jeg sangen i elevkoret, og den har blitt til stor velsignelse for meg.  
I adventstiden får vi påminnelser om den store betydningen av 
dette navnet.  Engelen sa til Maria: ”Du skal gi ham navnet Jesus  
-  han skal være stor -  det skal ikke være ende på hans konge-
dømme.”  (Luk. 1. 31-33)

Vi erfarer at det kan gå både opp og ned her i livet.  Likevel kom-
mer vi aldri så langt ned at ikke Jesus har vært lengre nede, han 
som gav avkall på å være Gud lik og ble prøvet i alt – dog uten 
synd. Ikke minst gjelder det den sorgen som vi kjenner over at 
synden fortsatt bor i oss, det vil si vårt naturlige menneske med 
sin gamle natur. Så lenge vi lever vil vi kjenne på den ”syndens 
lov som er i mitt kjød” (Rom. 7,25), mens vi i det nye livet som er 
født av Gud ønsker å tjene Hans lov med våre sinn.  Likevel skal vi 
frimodige få feste blikket på Jesus, troens opphavsmann og full-
ender (Hebr. 12,2).  Noen ganger kan en melodi slik jeg har erfart 
med denne sangen, være en hjelp til å lede tanken hen på Jesu 
navn.  

Forfatteren kjenner til både ’livets tunge gang’ og ’dypest hjerte-
savn’.  Likevel kan han si i det siste verset: ”O Jesus du som ble 
mitt kvad, takk at du gjorde hjertet glad”.  Slik har disse enkle 
strofene vært til stor trøst og oppmuntring i mange situasjoner. 

Knut Skaug

Småplukk fra SR
•  Åkra menighet deltar i fellesmøtene 9.-11. mars 2012. 

Møtene holdes i Åkra kirke.

•  Årlig lokal plan for kirkemusikk er godkjent.

•  Det arbeides med lokal plan for dåpsopplæring i sok-
net.

•  Stilling som kateket/familiearbeider er lyst ut. Ingen 
søkere da fristen gikk ut, men to søkere etter at fristen 
gikk ut.

•  SR har bevilget kr 16.000 til oppgradering av øvings-
rom i kjelleren.

•  Det arbeides kontinuerlig med barnehageutbyggingen. 
Anbud er nå kommet inn til vurdering.

•  Omstillingsprosessen i Karmøy kirkelig fellesråd med-
fører at kontorfullmektig Edel May Vea flyttes til servi-
cetorget ved kirkevergekontoret fra 1. januar 2012.

•  På julaften blir det nå to gudstjenester, kl. 15.00 og  
kl. 16.30. Gjelder både Åkra og Vedavågen.
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•  SR har søkt biskopen om å få montert 60” flatskjerm 
bakerst i Åkra kirke.

•  Rolf Kasper Iversen representerer Åkra menighet i 
komiteen for fiskeridagene.

•  SR innvilger søknad fra Regnbuelandet om tilskudd til 
weekend. Kr. 20.000.

•  Oppussing av kjelleren i Åkra kirke. SR vedtar å sette 
av kr. 400.000 til oppussing og fornying.

•  SR vedtar å gi nødvendig tilskudd til at en kan gjen-
nomføre Tårnagenthelg 29 jan. 2012.

Fra Vedavågen MU:    
•  Ønsker felles menighetsblad med Åkra når soknet 

deles 1. januar 2012

•  Det arbeides med lokal kirkemusikkplan for Vedavågen 
sokn.

•  Det arbeides med midletidig utsmykking av fondvegg 
bak alteret i Vedavågen kirke.

•  Finansieringsutvalg og økonomiutvalg er slått sammen 
og fått navnet givertjenestekomite.

•  Rådet for Vedavågen sokn skal hete Vedavågen menig-
hetsråd.

•  Det er behov for flere frivillige kirketjenere.

•  Ønske fra lokale initiativtakere om å opprette en dan-
segruppe for barn og unge.

Min julesalme
Av mange vakre julesalmer velger 
jeg meg Det hev ei rosa sprunge. 
En tysk vise fra 1500-tallet som 
ble oversatt til norsk av Peter 
Hognestad rundt 1920. Hognestad 
var en norsk prest og senere 
biskop fra Time på Jæren.

Det hev ei rosa sprunge
ut av ei rot so grann.
Som fedrane hev sunge:
Av Jesse rot ho rann,
og var ein blome blid,
midt i den kalde vinter
ved mørke midnattstid.

Om denne rosa eine
er sagt Jesajas ord.
Maria møy, den reine,
bar rosa til vår jord.
Og Herrens miskunnsmakt,
det store under gjorde
som var i spådom sagt.

Guds rosa ljuvleg angar
og skin i jordlivs natt.
Når hennar ljos oss fangar,
ho vert vår beste skatt.
Me syng i englelag:
No er det fødd ein Frelsar,
og natti vart til dag.

Det er feiret jul i Norge i flere 
tusen år. Jul eller jol var feirin-
gen av midtvinterdagen i Norden. 
Førkristen feiring av jul var fordi 
det igjen gikk mot lysere tider. En 
kjærkommen feiring på den mør-
keste tiden i året. 

Den kristne julen faller samtidig 
med den tidligere markeringen 
for vintersolverv. Vi har beholdt 
det gamle nordiske navnet jul, 
mens en på engelsk skiftet navn 
til Christmas eller Kristmesse for å 
markere at feiringen har fått et nytt 
innhold. På den mørkeste tiden av 
året feirer vi at lyset kom til jorden 
– lyset som kan opplyse et hvert 
menneskesinn.

Vi feirer jul til minne om ham som 
ble født i en krybbe i en stall 
i Betlehem, som profeten Jesaia 
skrev om nesten 700 år før Kristi 
fødsel.  ”Det folk som vandrer i 
mørket skal se et stort lys. De som 
sitter i dødsskyggens land, over 
dem skal lyset stråle” (Jes 9.2). 

Johannes (1,9) sa; ”Det sanne lys 
som lyser for hvert menneske kom 
nå til verden…”

Og Jesus 
selv sa: 
(Johs 8,12) 
”Jeg er ver-
dens lys, 
den som 
følger meg 
skal ikke vandre i mørket, men ha 
livets lys”. 

Det er dette lyset vi synger om 
i våre julesanger – og som min 
julesalme så levende beskriver. 
Her ser vi linjen fra profeten Jesaia 
– til Jesu fødsel - via 1500-tal-
lets Tyskland til begynnelsen av 
1900-tallet i Norge og like til vår 
tid. Dette lyset har forandret land 
og folk – og gitt mennesker frelse, 
framtid og håp. 

No er det fødd ein Frelsar – og 
natti vart til dag!

Rolf Jarl Sjøen
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Ungdomslaget på sporlek

Drama om familien Karlsen

Allsang

Ådd ruler
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 Finale i Team Adam og Eva

Sjokoladefondue gjør susen

Kjartan forteller en hemmelighet

Regnbuelandet 
på weekend
18.-20. nov. reiste ca. 100 små og store til 
Stemnestaden på familieweekend med Regn-
buelandet. Temaet for helga var ”Home and away” 
- me er skapt til Guds familie, same kor me er. 
Svein Bjarne Aase var med som talar og moro-
mann, og ein gjeng med ungdomar frå Acta bibel-
skule var med og hadde opplegg for ungdomane. 
Me fekk vera med på mykje kjekt; det var fleire 
dramastykke om korleis familien Karlsen hadde 
det borte og heime, song og andakt, senkveld for 
dei vaksne, barnevakt for dei små, finale i Team 
Adam og Eva (Eva vant!), sporleik, party med sjo-
koladefontene, besøk av Oskar og Petra, masse 
leik, konkurransar, julegåveverkstad, deilig mat, 
prat, latter og moro. Minneverset for helga var: 
”Sjå kor stor kjærleik Far har synt oss; Vi får kal-
last Guds born.” 1. Johs. 3,1

BLF

Toving av diverse julegaver
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Karmøy Gospel Festival 
– for 20. gong
Som dei siste 20 åra, var det også i år gospelfestival den siste helga i oktober. Gjesten dette 
året var den same som i fjor, Cinque J. Cullar, i tillegg til fleire overraskingar, som t.d. Voice 
of Joy, Bryan Pound og Samuel Ljungbladh. Ei flott helg med masse song, musikk, nydelege 
bønestasjonar,  venskap, musikalsk og åndeleg begeistring.

BLF

Sola Fide

Voice of Joy

Samuel Ljungbladh

 Ein av bønestasjonane

Fo
to

: P
er

 L
un

d
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Orkesteret

Festivalkoret

Johanna Gismarvik

Cinque J. Cullar Mads Pedersen

Her er det sang og glede!
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Utleige av dåpskjoler
Åkrehamn • Tlf. 52 81 70 88

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

HELSE-
LEVERANSER AS

KALLESTEN 
REVISJON AS

Registrerte revisorer
Avdelingskontor Karmøy

rådhusvegen 11 – 13, 4270 ÅkrehaMn
tlf 52 81 68 80 – fax 52 81 68 81

e-post: rmedhaug@kallesten.no
www.kallesten.no

Torgunns

B A R N E K L Æ R

J. C. MELHUS
Skudeneshavn 52 82 83 66 – Åkrehamn 52 81 55 88gullsmeder - dipl. gemmolog f.g.a.

4280 skudeneshavn – 4270 åkrehamn
Din Mestergullbutikk på Karmøy

Åkrehamn, tlf. 52 81 47 00

Alt i musikkinstrumenter, lyd- og lysutstyr til 
private, forsamlingslokaler/institusjoner med mer.

PB 106

4296 ÅKREHAMN

Tlf 40625000 

post@stillasogbygg.no

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08

Prikk til prikk
Tegn en strek fra 1 til 2 og så 
videre. Hvem skjuler seg her?

Tegning: Asbjørn Tønnesen

+
Bok +

DVD
= kun 

169,–

= kun 
349,–

14 
blader

 Bestill på sondagsskole.no 
eller på telefon 22 08 71 00

SØ
NDAGSSKOLEN rett hjem

med barnebladet BARNAS

(pr barn i gruppe-
      abonnement)

(privatabonnement 
     hjem i posten)

Hvordan står det til med giver- 
tjenesten i Åkra menighet?
Åkra sokneråd har gjort vedtak om å arbeide 
med å øke givertjenesten. Åkra sokneråd 
ønsker å ha en givertjeneste der midlene 
fordeles på følgende områder:
- Barn, ungdom og familiearbeid.
- Misjonsprosjekt.
- Bygg (for tiden restgjeld Vedavågen kirke).

Hvorfor disse tre områdene?
Åkra sokneråd har utlyst en stilling som 
familiearbeider fra 1.1.2012.
Åkra sokneråd har misjonsavtale, menighet 
og misjon, med tre misjonsorganisasjoner.
Åkra sokneråd har forpliktet seg til å bidra til 
å betale restgjeld, sammen med Vedavågen 
menighet, på Vedavågen kirke.

Du som leser dette tenker gjerne at nei, 
dette ønsker jeg ikke å bidra til, dette har 
jeg ikke råd til. Og vi kan helt sikkert finne 
mange andre grunner til å ikke si ja til dette. 
Men før du tar endelig avgjørelse, så kan du 
stille spørsmålet: Hvorfor ikke? Kanskje har 
jeg råd også? Og kanskje er det bare små 
justeringer i forbruket som gjør at du kunne 

gi et fast beløp i måneden, stort eller lite. Og 
i tillegg så får du avtrekk på skatten gjennom 
å gi på denne måten.

Åkra menighet har i dag en givertjenes-
te som er i funksjon gjennom støtte til 
Regnbuelandet og til barne- og ungdomsar-
beidet. Men givertjenesten må økes betyde-
lig om vi skal kunne nå målene som ligger i 
områdene som er nevnt ovenfor. Eks.: 100 
givere gir kr 400 pr. mnd., Da vil en dekke 
utgiftene, og en har også litt til uforutsatte 
ting. Men ikke tenk først og fremst på belø-
pet. Vi er svært takknemlig for alle gaver 
som blir gitt til dette arbeidet.

Åkra sokneråd utfordrer deg til å være med å 
øke innsatsen med å bygge Guds rike både 
her hjemme og utenfor våre grenser.

Ta gjerne kontakt med menighetskontoret 
dersom du ønsker å bli med i givertjenesten.
 

Henning Liknes
Adm.led.
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as

optikereN i åkrehamN
Medlem n.o.f.

tlf. 52 81 52 37

Kopervik • Åkra • Skudenes

telefon 52 81 52 73

Tlf. 41 68 70 00

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

tannlege Fiskå 
og hallaråker as
tannlege M.n.t.f.
ringv. 4 - 4270 Åkrehamn
tlf. 52 81 52 38

Tlf. 52 84 45 45 • Fax 52 84 45 55
e-mail: akra@elkjop.no

tlf. 52 81 12 40 – fax 52 81 12 41
Postboks 204, 4296 Åkrehamn

Samtalegrupper på 
Haugalandet …
- for menneske i sorg og 
vanskelege livssituasjonar
Gruppesamarbeidet på Haugalandet er eit samarbeid mellom 
kyrkjelydane i Den norske kyrkja, Psykiske helsetjenester og 
Veiledningssenteret (for pårørande til rusmiddelavhengige).

I samtalegruppa møter du andre som har opplevd noko av det same 
som deg. Det er ein stad for å snakke, lytte, gråte, trøyste, le, vera 
sint … kort sagt: dele naturlege sorgreaksjonar med andre i same 
situasjonen. Dette er grupper kor den enkelte kan dela tankar og 
kjensler omkring eigen livssituasjon – og samtidig lytte til andre 
sine erfaringar. Kvar enkelt avgjer sjølv kva og kor mykje han eller 
ho vil dela. I gruppa forventar me at alle viser respekt og varsemd 
for kvarandre sin sårbare livssituasjon. Alle som deltek har teieplikt. 
Gruppene har to leiarar som har kunnskap og erfaring med arbeid 
relatert til sorg (evt. overgrep eller rusmiddelmisbruk). Gruppene er 
opne for alle uansett livssyn eller kyrkjetilhørsel. Ei gruppe er sett 
saman av maksimum åtte deltakarar, og gruppa samlast frå seks til 
ti gonger.

Når det trengst vil me prøve å setje i gong følgjande samtalegrupper 
i regionen vår:

• For menneske som har mista ektefellen/sambuaren sin (mogleg 
oppstart Åkra: februar 2012)

• For foreldre som har mista barn, ungdom eller vaksne barn

• For barn og unge som har mista nær familie

• For etterlatne etter trafikkulukker

• For etterlatne etter sjølvmord – leia av Psykiske helsetjenester, 
tlf. 52 74 40 72

• For etterlatne etter rusrelaterte dødsfall – leia av 
Veiledningssenteret, tlf. 52 71 78 80

• For menneske som har vore utsette for seksuelle overgrep – leia 
av diakonen i Tysvær

• For foreldre til barn som har vore utsette for overgrep – leia av 
diakonen i Tysvær

• For menneske som har vore gjennom samlivsbrot

Grupper blir jamt sette i gong når det er nok deltakarar som har 
meldt seg. 

Påmelding til Den norske kyrkja, tlf. 52 81 20 60, eller ved å ringe 
nummeret bak den enkelte gruppa. 

Du kan òg vende deg til diakon Michael Fagerland, tlf. 52 81 20 15, 
for fleire opplysningar om gruppene.

Hvordan står det til med giver- 
tjenesten i Åkra menighet?
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Installatør

EinarsEn ElEktriskE as
 Divisenteret, Åkrehamn

Tlf. 52 81 47 77

karmøy
Begravelsesbyrå
Normisjon

Døgnvakt: 52 81 62 22 / 52 82 82 88 / 52 82 02 89

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅkrehamN – VeDaVÅgeN

koperVik – SkuDeNeShaVN

Telefon 52 84 52 00

Velkommen i Åkra Menighet

ÅkRa kiRke:
 4. desember kl. 18.00 Lysmesse
11. desember kl. 11.00 Høymesse med dåp og nattverd
11. desember kl. 18.00 Julekonsert
18. desember kl. 18.00 G18 
Julaften  kl. 11.30 Åkra bu- og beh.heim
Julaften kl. 15.00 Familiegudstjeneste
Julaften kl. 16.30 Familiegudstjeneste
1. juledag kl. 11.00 Høymesse med dåp
Nyttårsaften kl. 17.00 Høymesse

vedavÅgen kiRke:
11. desember kl. 11.00  Gudstjeneste med dåp og nattverd
Julaften kl. 15.00  Familiegudstjeneste
Julaften kl. 16.30  Familiegudstjeneste
2. juledag kl. 11.00  Gudstjeneste med dåp

www.hillesland.no

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K

Tlf. 52 84 44 44

P. O . B OX  1 6 0  –  N - 4 2 9 1  K O P E RV I K –  N O R WAY
T E L . :  + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 0  –  FA X : + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 2

P. O . B OX  1 6 0  –  N - 4 2 9 1  K O P E RV I K –  N O R WAY
T E L . :  + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 0  –  FA X : + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 2

Amfisenteret krehamn
52 81 58 60

fagmøbler Åkrehamn

krossen, 4270 Åkrehamn
Tlf. 52 81 65 90 • Fax 52 83 61 71

Åkrehamn
tlf. 52 84 50 00 – fax 52 84 50 20

 Julekonserten
Åkra kirke søndag 11. desember kl. 18.00
 
Sola Fide, Sola Gratia, Åkra Kirkekor, Havtonar, Andreas Sandhåland Hammersland, 
Kristine Langeland, organist Paul Leithaug.
Andakt ved diakon Michael Fagerland. Kollekt til kirkemusikkarbeidet.
Velkommen til julens kjente og kjære toner!

 SANG OG MUSIKK VED JULENS 
GUDSTJENESTER I ÅKRA KIRKE:
julaftensgudstjeneste pÅ ÅkRa 
bu- og behandlingsheim kl. 11.30: 
Sokneprest Thor André Lindstad. 
Pianomusikk ved Paul Leithaug.

julaften eR det to gudstjenesteR: 
kl. 15.00: Sokneprest Tjøstheim.  Åkra 
skulekorps, tenorsanger  Lars Inge Haugen, 
organist Paul Leithaug.

kl. 16.30: Sokneprest Tjøstheim. 
Sevland skulekorps, Barnefryd, 
organist Paul Leithaug.

 

1. juledag kl. 11.00: 
festgudstjeneste
Sokneprest Lars Harald Tjøstheim
Korsang ved Sola Fide
Odd-Roar Hult -  trompet
Erik Nævdal - trompet
Iselin Lande - waldhorn
Kristine Kalstø - euphonium
Haldis Bårdsen - trombone
Craig Farr - rytme og pauker
Musikalsk leder: Organist  Paul Leithaug.
 
nyttÅRsaftens gudstjeneste kl. 17.00: 
Sokneprest Tjøstheim, Musikkorpset 
Ådlandsblesten, organist Paul Leithaug.
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DøDe

VIGDE

15

DøypTe

Telefon 52 84 45 20

Tlf. 52 81 73 01, Åkrehamn. 2. etg amfi.

Tlf. 52 81 53 72

Åkra • Tlf. 52 83 35 00
Kopervik • Tlf. 52 82 52 00

Tlf. 52 81 10 60 • www.aakrasement.no

Åkra Bilimport
Åkrehamn, Tlf. 52 84 55 00 

Åkra Bil
Tlf. 52 70 60 00, haugesund

4295 Vedavågen
Telefon kontor: 52 82 40 65

Telefax 52 82 40 04

Boligleverandøren Karmøy AS, har helt siden starten i
1993 hatt økende oppdragsmengde innen skade-
utbedring og nybygg.

For å dekke etterspørselen har vi derfor
behov for flere medarbeidere innen

TØMRERFAGET
Vi kan tilby konkurransedyktige beting-
elser i et hektisk og trivelig miljø.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig
leder Einar Ånensen, tlf 99 77 26 26 eller på
mail: einar@boligleverandoren.no

P.b. 52 - 4275 Sevelandsvik
pb. 213, 4270 Åkrehamn

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

ÅkRa kiRke:

11. september Eline Thomsen

 Angelica Håstø

 Linnea Nilsen

 Kane Arias Bujanda

18. september Elise Vaaga

 Kaisa Håkonsen Bru

 Andrea Jakobsen

  2. oktober Hannah Johannessen   

 (Falnes kyrkje)

 Emil André Mannes

 Ingrid Huus

 Alida Nesset

 Isabella Vea Adams

 Thea Linea Skogland   

 Hansen

 Othilie Rasmussen Larsen

 Kasper Nygård Grindhaug

9. oktober Malene Sellikken

 Fredrik Pinto Liknes

 Jacoba Adriane 

 Svendsen-Hagen

23. oktober Mathias Hillesland

 Matheo Fjæreide Larsen

30. oktober Karsten Nes

 Susanne Simonsen   

 Halvorsen

 Julie Nes

 Hannah Aurora Heggheim 

6. november Malena Lund 

 Johannesen

13. november Julie Stonghaugen Tangen

 Eva Helen Naley Stava

 Mikal Nielsen

 Maria Elisabeth Ellingsen  

 Fjell

vedavÅgen kiRke:

4. september Ada Nilsen

 Thea Run Jakobsen

16. oktober Ole-Daniel Wold Vea Leknes

 Laurits Sæle

 Elias Valhammer

 Tobias Sterri Georgsen

30. oktober Emil Johan Huglen Pedersen

 Esther Fidjeland

 Noah Østhus

 Kristoffer Birkeland

 Nathaniel Hemnes 

 

ÅkRa gamle kiRke:

17. september Dhafnee Kristin Milenka 

 Hansen og Arthur Stange

ÅkRa kiRke:

11. november Mette Holmquist og 

 Sigurd Halvorsen

19. november Elisabeth Vedøy og 

 Steven Weltzien

vedavÅgen kiRke:

29. oktober Marit Elin Hansen og  

 Elias Åsmund Geitung 

ÅkRa kiRke:

 3. september Elsa Halvorsen

18. september Olga Therese Jensen

25. september Marit Mannes

27. september Inger Otilie Berg

  1. oktober Malena Østvold

  2. oktober Peder S. Nes

  7. oktober Ansgar Are 

14. oktober Klara Marie Flotve

15. oktober Eldrid Therese Varne

18. oktober Einar Gundersen

18. oktober Liv Cindy Dalsvåg

22. oktober Lars Larsen

vedavÅgen kiRke: 

29. august Kåre Johannessen 

  9. oktober Mathilde Hillesland



Konfirmanter 24. september 1961
Norman Harald Stava
Leif David Davidsen 
Sigurd Medhaug
Peder Ådland
Jan Magnussen
Lars Liknes
Thomas J.  Liknes
Sigbjørn Liknes
Kjell Lorents Liknes
Kjell Nygård
Kjell Bjarne Halvorsen
Alf Arthur Klæhaug
Olaf Magne Ellingsen
Svein Marton Mæland
Tor Arne Lund
Jarle Liknes
Jan Jarl Sørvik
Jan Sverre Mannes
Kåre Dagfinn Dahl
Terje Birger Nordnes
Kjell Ivar Johannessen
Tjerand Bauge
Eigill Eide
Arne Jakobsen
Leif Arne Sjøen

Sigmund Jostein Bårdsen
Sverre U.  Mannes
Klaus Andreas Aarøy
Bjørn Edgar Andersen
Terje Breidfjord
Bjarne Marton Medhaug
Leo Magne Kristiansen
Gustav Torgersen
Trygve Ottar Hansen
Terje Fagerland
Olav Johan Aarøy
Olav Dahl
John Sverre Rosberg
Bjørn Sørlund
Årstein Ånensen
Klaus Asbjørn Sævland
Dagfinn Halvorsen
Håkon Halvorsen
Gudmund Dahl
Odd Magne Østevik
Oskar Skorpe
David Monsen
Anders Bjarne Norbjørn
Kjell Steinar Sandhåland
Marit Karin Liknes

Anne Marie Olsen
Bjørg Snefrid Ådland
Jorunn Sissel Størkersen
Kirsten Olaug Vilhelmsen
Rigmor Johanne Sjøen
Helene Knutsen
Kari Asmervik
Berit Johanna Salvanes
Jorunn Hansen
Gyrid Flotve
Inger Helene Pedersen
Solfrid Berit Tjøsvoll
Kirsten Karla Sivertsen
Inger Egge
Oddrun Elise Nilsen
Ruth Henny Habbestad 
Aud Marit Mannes
Grethe Helseth-Dyrseth
Else Karin Kristoffersen
Bjørg Mannes
Marit Elise Tjøsvoll
Gunn Frøydis Vallentinsen
Klara Johanna Jakobsen
June Lise Ferkingstad
Judith Mari Simonsen

Lillian Mannes
Else Johanna Martinsen
Solveig Lovise 
Ragnvaldjord
Anne Lise Olsen
Sigrid Tindeland
Kirsten Mannes
Gerd Kjellaug Tveit
Mary Tangen
Audny Valentinsen
Hild Signy Johannessen
Kari Einarsen
Elfrid Skår
Berit Lovise Stangeland
Turid Marie Munkejord
Dagrun Eikemo
Bjørg Marit Kvilhaug
Else Karine Silgjerd
Grethe Ingerlin Karlsen
Torhild Sørensen
Inger Marit Stensen


