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Vi nærmer oss påsken igjen, der vi skal få minnes det Jesus
måtte gjennomgå for våre nederlag. Vi opplever alle at det
går opp og ned i livet. Få eller ingen av oss har det vel slik at
vi alltid føler oss helt på høyden. Det er ord vi skulle ønske
at vi aldri hadde sagt. Det er tanker vi skulle ønske at vi aldri
hadde tenkt. Og vi handlet mot våre medmennesker på en
måte som gjør at vi skulle ønsket at vi aldri hadde gjort det.
Ingenting av dette kan vi gjøre ugjort. Men tror vi på Jesus,
så har vi en å gå til med våre nederlag. Det kan være at vi
har forårsaket noe i forhold til andre som vi angret bittert
på. Og så sant det er mulig, skal vi ta et oppgjør med det og
beklage det overfor den det gikk ut over. Så skal vi også vite
at vi får gå til Jesus med de samme nederlagene i troen på
at han har sonet våre synder på korset.

Han måtte gjennomgå mye for vår skyld. Og evangeliene
forteller oss at det var en stor påkjenning for han. I
Getsemane sa han til sine disipler: «Min sjel er tynget til dø-
den av sorg. Bli her og våk med meg!» (Matt 26,38) Så hører
vi at han tre ganger ba med de samme ordene etter at disi-
plene hadde sovnet: «Min Far! Er det mulig, så la dette beger
gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.» (Matt
26,39b) Jesus ble lydig mot Guds kall helt til døden på kor-
set. Dette blir redningen for deg og meg, så sant vi tar imot
det i tro.
Grunnlaget for at vi kan seire, til tross for våre nederlag, ble

Fra nederlag til seier
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Også i år legger vi med en giroblankett, slik at du kan støtte bladet
vårt økonomisk.
Vi har ingen sterk økonomi, så vi setter pris på om du gir en god gave
slik at vi kan gjøre bladet enda bedre. Vi ønsker bl.a. å kunne bruke
mer farger og fargebilder, og derfor trenger vi å styrke finansene.
Hjertelig takk for ditt bidrag.

Hilsen oss i redaksjonen

Støtt menighetsbladet gjennom
frivillig kontingent!



lagt den gangen da Jesus i ly-
dighet mot Gud sto løpet helt
ut. Til slutt kunne han si: «Det
er fullbrakt!» (Joh 19,30.)

Døden på korset så ut som et
nederlag. Men i virkeligheten
var det Guds oppgjør med våre
feilsteg og vår ufullkommen-
het. Jesus betalte, og døden
ble snudd til liv ved at Gud rei-
ste han opp på påskedag. Og
etter det har døden aldri mer
noen makt over han.

Ser du at dette har noe med ditt
liv å gjøre? Ser du at det var
for deg at Jesus gjennomgikk
dette dramaet?  Her ligger
grunnlaget for at vi kan fatte
håp midt i alt som er mislyk-
ket og stykkevis og delt i våre
liv. Våre nederlag kan vendes
til seier ved at vi tror på han
som sto opp igjen. Påskedag-
ens budskap er: Graven er
tom. Jesus lever! Han lever for
at du og jeg skal få leve. Til evig
tid. GOD PÅSKE!

Norodd Stavenjord
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Noen tall fra årsstatistikken

Åkra menighet er en av de største enkeltmenighetene i bispe-
dømmet vårt.  Det viser også årsstatistikken for 2002.   Vi kan her
ta fram følgende eksempler:  (Tallene fra 2001 i parantes ):

• Døpte: 115  (122)
• Antall konfirmanter:  117 (105)
• Vielser:  36 (43)
• Begravelser: 63 (77)
• Gjennomsnittlig antall deltakere på hver gudstjeneste:

234  (216)
• Gjennomsnittlig antall nattverdsgjester på hver gudstjeneste:

85 (82)
• Gjennomsnittlig antall nattverdsgjester ved andre gudstjenes-

ter: 196 (138)
• Ofringer,   totalt: 373473 (313032)

Herav til egen virksomhet: 89561  (107569)
Innsamlet til Kirkens nødhjelp av konfirmantene: 51500 (47518)

Som vi ser er antall døpte også gått ned, dette året med bare sju
mot fjorårets 20.  Det skyldes at fødselstallene for vest-Karmøy
også har gått ned de siste årene.

Imidlertid stiger igjen konfirmantkullene, og de vil fortsette å stige
ganske kraftig de nærmeste årene.

Antall vielser har gått ned med 7, men ligger fortsatt 6 over 2000.

Ofringene har vist en gledelig økning på over 60.000 mens det er
brukt 18.000 av totalbeløpet til eget arbeid.

Det totale antall nattverdsgjester ved gudstjenester er redusert
med 86 fra 2127 til 2041. Men samtidig er antall nattverdsgjester
ved andre gudstjenester økt med hele 454 fra 1111 til 1565. Selv
om vi skulle ønsker en betydelig vekst i antall nattverdsgjester
ved høymessene, ser vi nå den gledelige utviklingen at ungdom-
men ser verdien i nattverden. Økningen på 454 er nemlig for det
meste nattverdssamlinger på ungdomstreff, gospel-nights o.l.

I tillegg  må vi ikke glemme at mange, mange tusen mennesker
har vært innom gudshuset vårt i mange ulike sammenhenger
utenom gudstjenesten:  Konserter,  torsdagstreff,  trilletreff, halv-
åtten, mannsforeningen,  ungdomsarrangementer, konfirmant-
undervisning, begravelser,  vielser,  foreningsmøter av ulike slag,
ulike gruppevirksomheter m.m.  Åkra kirke blir med andre ord
svært mye brukt til nytte, glede og velsignelse for hele lokalsam-
funnet vårt.  Vi håper og ber høstens Herre om at alt som her blir
sådd på ulike måter i sin tid må bære rik frukt.

Reimunn Førsvoll
kapellan

Hva foregår i
Åkra menighet?

Konsert
i

Åkra kirke
Søndag 6.april kl.18.00:
Hele menigheten synger

Langfredag 18.april

kl.2000
«Bach i den stille uke».

Diktlesning ved Jan
Arnstein Liknes

Ved orgelet: Paul Leithaug.
Fri entré



Kjære medarbeidarar og
misjonsvener!

Me er nå tilbake på Madagas-
kar og er busette i Tulear. Me
er blitt kystfolk, noko som slett
ikkje er å fornekta for ein karm-
øybu og ein sunnmøring. Hu-
set her er eit gammalt, norsk
trehus på over 100 år. Det har
stått i Norge, vart reve ned,
frakta med båt og sett opp her
i Tulear. Store delar av
materiala er skifta ut eller kvart
som termittane har ete det
opp.

Mailene og Elise går nå på
skulen i Antsirabe, i andre og
sjette klasse. Nå har me tele-
fon i huset, så me ringjer fleire
gonger i veka eller dei til oss.

Det var ei oppleving å få sjå
Madagaskar att! Her er så flott!
Når ein reiser frå Tana, sørover

Helsing frå Madagaskar
og heilt ned til vestkysten, opp-
lever ein variert landskap – frå
det frodige til det tørre – før ein
kjem ned til det grøne kyst-
landet med kaktusar og
palmar. Me har ikkje mykje
plen, mest sand ute på plas-
sen.

I haust var eg med på ein turne.
Vi skulle vitja ein plass der det
nyleg er starta opp utviklings-
arbeid. Eg fekk tid til litt evang-
eliepresentasjon. Forteljinga
om Sakkeus blei fortald, om
han som var ein syndig mann
og fekk besøk av Jesus. Bileta
eg hadde med aktualiserte. Eg
fekk fortalt dei at Jesus
oppsøkjer oss på same måten
som han gjorde med Sakkeus.

Vi har og vore ein tur i Mitsinjo.
Der hadde vi møte med utvi-
klingskomiteen. Utviklingspro-
sjektet SOFABA hjelper Bara-

folket på
landsbygda.
Ikkje alle lands-
byar kan ha skule, men kven
skal ha skulen? Her kjem
SOFABA inn og legg til rette i
lag med folket korleis dei kan
ha det med skular, korleis
dyrka jorda best mogeleg osb.
Samstundes med slike besøk
ute på bygdene nyttar vi høvet
til å evangelisera. Mange vil
høyra, mange vil gjerne tru
seinare, dei ventar på den rette
tida...

Vi takkar for forbøn og om-
tanke. Be om god helse, triv-
sel for ungane og godt samar-
beid med evangelistar og pre-
star.

Helsing frå
Trond og Helene Lilleheim

Menighetsblad for Åkra nr 1 - 20034

-SR har hatt råds-og utvalgsstrukturen oppe
til revidering. Råd og utvalg har uttalt seg,
før den ble endelig godkjent.

-SR følger opp inspirasjonssamlingene fra i
høst med å invitere til et 12 timers kurs 3-5
april, med en oppfølging i september d.å.
Kurset legges til rette i samarbeid med Kar-
møy folkehøgskole. Invitasjon er sendt ut til
alle som på en eller annen måte har sagt ja
til en oppgave i menigheten. Skulle noen
være glemt, eller andre som gjerne vil være
med, ta kontakt med menighetskontoret.

-SR sender 3 pers. til kurs  om «Inspirerende
gudstjenester» i Lundehaugen menighet i
Sandnes.

-SR minner om fasteaksjonen 8 april. Ta godt
imot konfirmantene når de kommer rundt
med innsamlingsbøssene.

Småplukk fra SR:
- Kjell Rune Fjellheim Jakobsen som har vært
sivilarbeider med særlig vekt på volds –og
kriminalforebyggende arbeid, fortsetter som
ungdomsarbeider frem til sommeren i 50%
stilling. Han vil bruke mesteparten av tiden
sin til ungdomsarbeid. Dette arbeidet omfat-
ter ungdomsklubben, ungdomstreff og G2-
gudstjenestene. En viktig oppgave vil være å
følge opp alle lederne, og delegere ansvar til
andre før han slutter. Vi er svært takknemlig
for at Kjell Rune vil være i menigheten enda
noen måneder. La oss inkludere han i våre
bønner. Vær med å be om at vi finner ledere
som vil være med å ta ansvar for våre ung-
dommer.
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Ei blid, ung dame står i døra. Heide Thorsen,
heter hun, den nye diakonen vår. Nå er hun på
veg heim etter dagens jobb.

- Hvorfor kom du hit til Åkra?
- Jeg ville gjerne praktisere min utdannelse
som diakon, og her var ledig stilling.

- 20. januar begynte Heide å gjøre seg kjent med
menigheten her. Det er ganske mye å orientere
seg om, fra barneaktiviteter til eldretreff, råd og
utvalg, kor og gudstjenesteliv, ansatte og frivil-
lige medarbeidere, som alle trekker sammen for
å gjøre menigheten til det den er.

-  - Heide, du snakker så godt norsk, men navnet
høres ikke helt norsk ut. Hvor kommer du fra?
-  - Jeg kommer fra Bremen i Nord-Tyskland. For
noen år siden var jeg praktikant i Trøndelag. Der
fant jeg mannen min. Etter videre utdannelse i
Tyskland, giftet vi oss. Siden har vi bodd i Trond-
heim og Randaberg før vi flyttet hit før jul.
-  - Hvordan trives du her vest?
-  - Det er flott å bo her, sentralt, god kommuni-
kasjon, og vi kan få alt vi trenger her på plassen.
Bremen er nokså likt Åkra, flatt og vidt. Klimaet
ligner også mye, jeg er vant til milde vintre uten
snø. Turområdet har vi allerede begynt å utfor-
ske, det er fint å gå i marka.
-  - Hvilke oppgaver vil du prioritere?
-  - Foreløpig er jeg i orienteringsfasen. Jeg sy-
nes det er viktig å bli kjent med de ulike byg-
dene, se utfordringene før jeg velger å arbeide
spesielt med noe. Jeg lytter til alle ønsker. Det
er en stor flokk medarbeidere i menigheten som

- Hei!

må tas vare på, denne rike skatten vil jeg gjerne
støtte.

- Diakon og diakoni, hva er nå det?
- Slik jeg oppfatter det, vil jeg lære av diako-
nen Jesus. Et sterkt bilde på det er da Jesus
vasker disiplenes og vennenes føtter. Det fin-
nes mange mennesker som trenger å bli sett
og hørt, bli bekreftet. Jeg får møte mange
personer og se Guds spor i deres liv. Som
diakon vil jeg gjerne lytte og utfordre og bli
utfordret. Å tjene andre slik Jesus gjorde, er
noe av det jeg ønsker mest.

- Vi er glade for å ha fått en ny diakon, og la oss
gjøre vårt for at hun og mannen vil trives. Hen-
nes oppgave blir kanskje ikke alltid så synlig, for
mange ønsker å møte henne i ulike faser av li-
vet, sorg som i glede. Hun vil få sitt eget hjørne
i bladet, og tlf.nr finnes side 2 i menighetsbladet
om du vil ta kontakt.

emo
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«Kjempebra!»
Jakob

«Tørt brød, men ellers bra»
Judith

«Masse kjekke folk, veldig sosialt!»
Helene

«Høydepunkt: bakken»
Eirik

«Knallskøy! Et Høydepunkt er helt klart å sove… Vi ble
kjent med nye folk! Det var gøy å være en hel dag alene
på bedehuset, fordi langrennsskiene ikke ville gli…»

Gunhild og Hanne

«Høydepunkt? Bjarte!»
Bjarte

«Dritgøy»
Harald

”Nedtur: brød…
Per Mangor og Henning

«Knall! Topp! Utrolig flotte ledere, særlig sjefen, nest-
sjefen og nøkkelpersonen (Henning Liknes). Det er en
knallflott gjeng, og bussjåføren er helt fantastisk!!!»

Lise og Tone Iren (ledere…)

Potetstappe og pølser, brett eller telemark, Kje-
til Andre Aamodt med hilsen til Åkra menighet,
spill, god snø med litt sol, busstur med konkur-
ranse og mye mer – ja, ungdomsklubben har
vært på tur til Hemsedal igjen! Vi spurte delta-
kerne på hjemreisen etter inntrykk fra turen, hva
som var opptur eller nedtur. Her er det…

Heide

Sjefen

Linda

Odd Inge

Magnus og
Henning

Turen til Hemsedal 28.02-05.03
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1. Plate foran gravstein m. m.
Stavanger bispedømmeråd
har et par år ikke tillatt plate
foran gravstein, men etter
grundig behandling er det nå
på visse vilkår tillatt igjen. Kar-
møy kirkelig fellesråd har der-
for vedtatt nye forskrifter for
kirkegårdene. Platen skal ha
samme bredde som funda-
mentet på gravsteinen, og
bredde kan være inntil 65 cm
fra fundamentets bakside. Skal
det være hull i platen, skal det
være minst 8 cm igjen på hver
side.

Plater og påsatt utstyr som
vase, lykt med mer, kan i visse
tilfeller være spesielt utsatt for
skade. Derfor må kunden un-
derskrive en erklæring hvor de
bekrefter at de kjenner § 10 i
Forskrifter til Gravferdsloven.
Denne paragrafen fritar Kirke-
lig fellesråd for ansvar for er-
statning med mindre skaden
skyldes uaktsomhet fra
kirkegårdens betjening.

Nye vedtekter vil kunne hentes
ned fra vår hjemmeside
www.karmoykirken.no.

2. Løse gravsteiner – ansvar
En gravstein skal være boltet
fast i fundamentet med to rust-
frie bolter. Kultur- og kirkede-
partementet har pålagt kirke-
vergene å oppgi antall grav-
steiner som ikke er festet for-
skriftsmessig. Kirkevergene er
videre pålagt å orientere fes-
ter (eier) av usikret gravstein
om pliktene til å sikre steinen.
Dette vil bli gjort i løpet av
2003. Graveiere som får mel-
ding om usikret stein, kan be-
stille arbeidet utført av et stein-
firma. I visse tilfeller kan også
kirkegårdens ansatte utføre ar-
beidet mot en minstepris av
300 kroner.

Nye vedtekter for
kirkegårdene i Karmøy

3. Endring i forskrift til
gravferdsloven – flytting av
navn til annen gravstein
§ 21 – nytt annet ledd skal lyde:
«Kirkelig fellesråd kan gi tilla-
telse til at navn på person på-
føres gravminne på en eksis-
terende grav et annet sted enn
der vedkommende er gravlagt.
Navnet må da fjernes fra det
opprinnelige gravminnet.»

Dette betyr bl.a. at dersom du
eier mange gamle graver, kan
navnene samles på en av grav-
steinene.

Det følger videre av gravferd-
sloven at både den som har
rådighet over den opprinnelige
og den nye graven må sam-
tykke i flytting av navn eller
gravminne.

Kirkevergen
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Påskedagssalmen, Åpen ligger graven, er av den
store danske salmedikteren Hans Adolf Brorson.
Melodien er av Ludvig M. Lindemann. Brorson
var gripen av den pietistiske vekkinga, og sal-
mane hans blei tatt opp i Norge, m.a. av Hans
Nilsen Hauge.

I første verset møter ein kvinnene som kom til
grava slik Matteus fortell i kapittel 28, 1 og 9.
Sorg og gråt blei snudd til glede og jubel. Bod-
skapen om den oppstandne blei fortalt til Jesu
venner. I andre verset blir følgjene av at Jesus
braut ut av grava, skildra. Jesus er førstegrøda

Påskedagssalmen

PÅSKEDAGSSALMEN
Salmeboka 175.

Åpen ligger graven! Hun som gråt i haven, fikk sin mester se!
Hun har brakt hans venner dette ord som ender all vår sorg og ve:
«Hør fra Gud hans påskebud, Jesus lever!
Han vår glede, han er her til stede!»

Å, du arme hjerte som i lengsels smerte etter Jesus går:
Her er trøst i nøden, her er førstegrøden av Guds nådes vår!
Brøt han ut, så kan hans brud ved den samme kraft utbryte
Og i Gud seg fryde.

Har du mange synder, Jesus deg forkynner: Gjelden er betalt!
Her er ingen vrede, nåden den er rede, som utsletter alt.
Jesu død og at han brøt gjennom dødens vold og vrede,
Det for deg jo skjedde.

Derfor alle vegne, kan du deg tilregne med et trøstig mot:
Jesus for deg døde, for din skyld og brøde, og igjen oppstod.
Grip kun til! Han gjerne vil være din med hva han eier,
Med sin død og seier.

Synd, hvor er din felle, helvede, ditt velde, død hvor der din brodd?
Jesus, han har vunnet, jeg har seier funnet, du er undertrådd!
Gud som gav ved Jesu grav oss så stor en seiers ære,
Evig priset være!

Langfredagssalmen, «Vår Herre Krist i dødens band» er skriven
av Martin Luther etter Wippo av Burgund, som levde på 1440-
talet. Melodien er eldre, men Luther og ein samtidig av han har
gitt tonen den forma han har nå.

Luther sette salmen høgt. Ordet frå 2. Mosebok om blodet som
vart stroke på dørstolpane der jødiske familiar budde, skulle vera

av dei som er avsovna, (1. kor. 15,20). Brura skal
med same kraft som var verksam då Jesus stod
opp, bryta ut av grava og fryda seg i Gud.

Det 3. verset vender seg til den enkelte. «Har du
mange synder, Jesus deg forkynner, gjelda er
betalt. Det han gjorde var for deg.» Det 4. og 5.
verset streker under at ein kan lita på  Jesus og
det han har gjort. Dødens brodd er ikkje meir,
sigeren er vunnen ved Jesu grav. «Evig pris og
ære».

Sigurd Helgeland

teiknet på at dødsengelen som
for over Egypt for å straffa Fa-
rao fordi han ikkje ville la fol-
ket fara, skulle gå forbi huset
der det var blod på dør-
stolpane.
Denne forteljinga var eit vitne-
mål om det som skulle henda
med Jesus. «Her er det rette
påskelam som Gud i nåde
sende», heiter det i vers 5.
Paulus skriv i 1. kor. 5,7  -  vårt
påskelam er slakta, Kristus.

Hovedtema i salmen er at Jesu
død på korset sona alle synder
og braut dødens velde.
«Og tynaren som truga før, lyt
gå forbi oss alle. Halleluja».

Salmen har i alt 7 vers. Eg har
tatt med 5 av dei i bladet, alle
sluttar med Halleluja.
I 1977 blei salmen omsett til
nynorsk av Kristoffer Ørjavik,
og i 1983 til bokmål av Svein
Ellingsen. Dette er vel dei
nyaste omsettingane av ein
Luther-salme til norsk.

Sigurd Helgeland
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VÅR HERRE KRIST I DØDENS BAND
Salmeboka 166

Vår Herre Krist i dødens band for synda vår låg bunden.
Han er oppstaden ved Guds hand, og livsens veg er funnen.
Difor me i flokk og rad vil takke Gud og vera glad og syngje
Halleluja! Halleluja!

Det ingen fanst på denne jord som kunne døden binde.
For syndemakta var for stor og ingen rein å finne.
Difor rådde døden her og la i lekkjer all vår verd.
Han heldt oss alle fanga. Halleluja.

Men Jesus Krist, vår frelsar god, med sterkast makt vart funnen.
Vår synd er sona ved hans blod og døden overvunnen.
Dødens makt og all hans rett er no ein sukk, ein svevn så lett,
For brodden hans er broten. Halleluja.

Her er det rette påskelam som Gud i nåde sende.
Frå krossens tre no logar fram ein kjærleik utan ende.
Blod er stroke på vår dør, og tynaren som truga før,
Lyt gå forbi oss alle. Halleluja. Halleluja

Misjonsfesten

Ingebjørg og Norodd Stavenjord i sine afrikanske drak-
ter.

Maten ble inntatt på golvet.



I mange år har konfirmantene,
og enkelte andre, vært med på
å gå med bøsser fra dør til dør
for å samle inn penger til Kir-
kens Nødhjelps arbeid i fattige
land. Dette vil gjennomføres
også i år, nærmere bestemt
tirsdag 8.april. Da stiller kon-
firmanter og andre opp for å
gå med bøsser fra kl.1700 og
utover. I år skal pengene gå til
å hjelpe dem som er rammet
av HIV/AIDS i fattige land.
Mange utsettes for mobbing
og blir utstøtt i sin lokalmiljøer
på grunn av sykdommen. En
god del mennesker mister
muligheten til skolegang og
arbeid på grunn av fordommer
og frykt fra omgivelsene. Og
pårørende får det også vanske-
lig. Dette ønsker Kirkens Nød-
hjelp å gjøre noe med, slik at
de som er rammet og deres

Fasteaksjonen – innsamling til
Kirkens Nødhjelp – tirsdag 8.april

nærmeste kan få en bedre livs-
kvalitet og bedre materielle
kår. Vi siterer fra fasteaksjons-
permen:
     ”Å være HIV-positiv innebæ-
rer i de fleste kulturer at du er
annerledes. HIV og AIDS kan
ramme helt tilfeldig, uansett
rase, religion, kjønn og alder.
HIV-positive er akkurat som alle
andre, bare at de har en sykdom
ikke alle forstår og aksepterer.
Dette fører til at mange HIV/
AIDS-rammede lever under
uverdige forhold og utsettes for
grove brudd på grunnleggende
rettigheter. Kirkens Nødhjelp
ønsker at fasteaksjonen 2003
skal bidra til å bekjempe diskri-
minering og fordommer. Vi øn-
sker å støtte HIV-positive, de-
res pårørende og etterlatte i
kampen for rettferdige forhold
og et verdig liv.”

HIV/AIDS i verden
• 40 millioner mennesker

er i dag hivpositive
• I 2001 døde 3 millioner

mennesker av aids
• Hvert år blir 5 millioner

smittet
• 95% av dem som smit-

tes bor i utviklingsland
• Hver dag smittes 14 000

mennesker
• Hver dag smittes 2000

barn under 15 år
• 14 millioner barn er for-

eldreløse pga aids

Vi satser på et flott resultat
opgså i år. I fjor samlet vi inn
ca.51 500kr. La oss sette ny
rekord i år også! Ta vel imot
bøssebærerne!

TAKK FOR INNSATSEN DIN!
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Lørdag 22.februar var det basar i Åkra kirke hele
dagen, med eldretreff på formiddagen, barnebasar
på ettermiddagen og kveldsbasar med hoved-
trekning. På formiddagen kom det inn kr. 11 000,-,
på barnebasaren: kr.13 000,- og på kvelden: kr.23
300,-. Totalt resultat: kr.47 300,-.

Vi vil få takke alle som var med på  det omfattende
arbeidet med å stelle i stand denne basaren. Hjerte-
lig takk til alle som var med på det praktiske og til
dere som ga gevinster. En spesiell takk til sangkref-
ter og talere, til kirkeforenigene og driftsutvalget.

Klara Hansen var storvinner på kirkebasaren.

Resultat fra
kirkebasaren 2003



Takke
Bønne

emner

og

Vi takker for:
• Påskebudskapet og for

at Jesus tok all vår skyld
på seg

• Jesu seier over døden

• For ungdomsklubbens
fine vinterleir i Hemse-
dal

• Det Reimunn Førsvoll
og hans familie har be-
tydd for menigheten

• Alle frivillige som gjør
en stor innsats i menig-
heten

Vi ber for:
• Alle gudstjenester, mø-

ter og andre arrange-
menter i påsken

• Soknerådet og alle råd
og utvalg i menigheten

• Den nye diakonen
Heide Thorsen og hen-
nes tjeneste

• Kjell Rune Fjellheim Ja-
kobsen som er ung-
domsarbeider i 1/2 stil-
ling

• Koret Sola Gratia

• Konfirmantene og
konfirmasjons-
gudstjenestene

I bispedømmerådsmøte 26.februar ble Reimunn Førsvoll til-
satt som ny sokneprest i St. Johannes menighet i Stavanger.
Han og familien har bodd på Åkra siden 1987, da han kom fra
res.kap.stilling på Hitra i Nidaros. Den første tiden her var han
vikarprest, så menighetsprest og fra 1993 fast kapellan i Åkra.
Han har hatt en rik og omfattende prestetjeneste her hos oss,
der han har fått gi av sin allsidighet og store innsikt til men-
nesker både i sorg og glede og til alle aldersgrupper. Det blir
et stort savn for Åkra menighet og langt ut over menighetens
grenser når han og familien flytter i løpet av sommeren. Vi
takker Reimunn for stor og helhjertet  tjeneste i alle disse årene.
En varm takk også til Martha Beth og resten av familien for
det de har betydd for Åkra menighet og lokalmiljøet, og vi
ønsker Guds velsignelse over den nye tjenesten.

Reimunn Førsvoll tilsatt som sokne-
prest i St. Johannes menighet
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Oversikt over ungdomsarbeidet
i Åkra menighet våren 2003

April
1. Samtalegudstjenester
2. Samtalegudstjenester
3. Jentekor øvelse

kl16.30
Sola Fide øvelse
kl19.00

7. Aktivitus kl19.00
10. Jentekor øvelse

kl16.30
Sola Fide øvelse
kl19.00

11. Ungdomsklubben
kl20.00
PÅSKEFERIE

24. Jentekor øvelse
kl16.30
Sola Fide øvelse
kl19.00

25. Ungdomsklubben
kl20.00

Mai
5. Aktivitus kl19.
8. Jentekor øvelse

kl16.30
Sola Fide øvelse
kl19.00

9. Ungdomsklubben
kl20.00

10. Konsert m/ Safari.

11. G2-gudstjeneste
kl18.00

15. Jentekor øvelse
kl16.30
Sola Fide øvelse
kl19.00

19. Aktivitus kl19.00
22. Jentekor øvelse

kl16.30
Sola Fide øvelse
kl19.00

23. Ungdomsklubben
kl20.00

25. Konsert
m/ Bjarte Leithaug.

31. Ungdomstreff kl22.00

Juni
2. Aktivitus kl19.00

Sommeravslutning.
5. Jentekor øvelse

kl16.30
Sola Fide øvelse
kl19.00

6. U n g d o m s k l u b b e n
kl20.00.
Sommeravslutning.

12. Jentekor øvelse
kl16.30
Sola Fide øvelse kl19.00

21. eller 22.
Ungdomstreff eller G2.



Søndag 27.april kl.1100
Cathrine Hemnes
Torbjørn Hjelmevoll
Audun Kolbeinsen
Gaute Kristiansen
Svein Henry Robertsen Langåker
Stig Rune Larsen
Ronny Liknes
Sandra Lilleås
Morten Lund
Kjell Jonny Mannes
Kim Morten Skare Martinsen
Jon Kjetil Munthe
Vegard Gressgård Nes
Dag Andre Nikolaisen
Espen Pedersen
Astrid Røed
Marianne Simonsen
Susanne Iselin Sletten
Odd Helge Snørteland
Stephanie Karney Solgård
Gunn Marie Stava
Janne Sæterdal
Anne Marta Tangen
Hanne Tvedt
Sandra Tveit
Inger Maren Vedø
Kristine Vedøy
Silje Therese Vedøy
Andreas Ånensen

Søndag 27.april Kl.1230
Bjørnar Alvestad
Gunnhild Andersson
Silje Jeanette Askestrand
Tor Arne Eilerås
David Fredriksen
Margit Katrine Holten
Jarle Morgan Håkonsen
Morten Haavik
Karen Lovise Jakobsen
Anita Kolbeinsen
Morten Kvilhaug
Stian Mæland
Ivan Nilsen
Marita Karin Nyrud
Margrethe Simonsen
Eirik Stensland
John Olav Størkersen
Jeanette Susort
Eirik Nordbø Tjøsvoll
Iselin Sjursen Tordal
Therese Tønnesen

Espen Andre Vedøy
Bent Arve Ytreland
Marius Endre Våga Østevik
Grete Kristin Ottøy Østhus

Søndag 4.mai kl.1100
Gunn Tove Apelseth
Camilla Løvold Bauge
Kathrine Breivik
Hildri Johanne Bårdsen
Erik Hatløy Einarsen
Astrid Veronica Fagerland
Kristian Tabin Fagerland
Silje Fjelde
Judith Elise Hauge
Evy Hemnes
Harald Himle
Bjørnar Grindhaug Hveding
Marie Iversen
Vidar Steinsøy Kvilhaug
Gunn Cecilie Lande
Linda Langåker
Kathrine Larsen
Miriam Vea Lund
Janne Kristine Midbøe
Henriette Mikkelsen
Stig Morten Mikkelsen
Tina Nilsen
Betsaveth Silva
Liv Hilde Sjøen
Silje Kathrine Nygård Stol
Espen Sævdal
Anne Kathrine Thomassen
Linn Hege Tjøsvoll
Alf Gunnar Torsen
Alexander Vatneødegård
Fredrik Vilhelmsen

Søndag 4.mai kl.1230
Cecilie Andreassen
Trine Karin Boge
Karina Thorsen Eikeland
Anne Rita Gabrielsen
Laura Marie Grindhaug
Joachim Grindhaug
Morten Våga Halvorsen
Einar Hemnes
Stine Lund Hoggett
Elin Marie Håkonsen
Karl Johannessen
John Stian Johannessen
Tone Cecilie Jordbrekk

Daniel Klæhaug
Cecilie Kvam
Connie Marie Lande
Simon Andre Larsen
Sunniva Larsen
Bjørnar Lund
Christer Lund
Stian Medhaug
Anders Mikkelsen
Gunhild Pirttinen
Siv Natalie Byrkjeland Selje-
stad
Kent Ove Sjøen
Jan Bjørnar Skogland
Christian Stava
Hanne Margrethe Stava
Veronica Alexandra Stava
Alicia Stonghaugen
Caroline Stonghaugen
Christine Stonghaugen
Tom Runar Sørlie
Rune Andre Sørvik
Camilla Stonghaugen Tjøsvoll
Jim Harald Torland
Jan Hugo Valentinsen
Linn-Therés Baráth Ånensen
Linn-Jeanett Baráth Ånensen

Konfirmanter 2003
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I løpet av det siste året har
eg kjent mykje på kor godt
det er å vera i lag med Je-
sus. Mellom anna har eg
opplevd dette sterkt når eg
ber. I Bibelen blir me utal-
lege gonger oppfordra til å
be til Han.
Eg tenkte at dette var noko
eg hadde lyst til å gjere meir
av og bruke meir av tida mi
på. Og eg har merka at det
å vera i nærkontakt med
Gud, det blir eg ikkje uberørt
av. Når eg er i Guds nærvær,
gjer det noko med meg.
Men det er ikkje berre meg
det skjer noko med, det be-
rører og dei som eg ber for.
Tenk for ein muligheit me
har, som kan leggja alt på
Gud, slik at han kan ta seg av
det. Eg er så priviligert som
får lov til å leva i nærkontakt
med den allmektige Gud som
skapte alt, og tenk at Han likar

å vera i lag med meg og vil at eg
alltid skal be til Han. Jesus har
og sagt at Han vil vera nær meg,
hvis eg vil vera nær Han (Jak.4.8)
Er det ikkje fantastisk? Tenk på alt

det me kan gå glipp av ved å ikkje
be! Då kan me snyta oss sjølve
for eit samvær med Gud, som
elles kunne forandre våre liv.

Jesus er min ven, og vener
snakkar jo saman og høyrer på
kvarandre. Tenk, Han høyrer på

ALT eg har å seie til Han
gong på gong på gong, og
Han blir ikkje lei. Eg er ikkje i
tvil om at Han balar med alle
mine bønne-emner på sin
unike måte. Dette er
spanande! Jesus snakkar og
til meg når eg er i Hans nær-
vær, Han viser meg bl.a. ting
eg må be for. Jo meir opp-
tatt eg blir av bønn, dess
meir opptatt blir eg av at
andre skal bli frelst.

Eg vil så gjerne at alle skal
få lyst til å kjenna Jesus og
leva nær Han. Og jo meir eg
er i lag med Jesus, dess meir
har eg lyst til å vera i lag med
Han. Eg kjenner at eg er blitt
heilt avhengig av denne nær-
kontakten med Jesus, og eg
kan ikkje tenkja meg noko
betre å vera avhengig av.

Brit Linda B. Foldøy

Mitt vitnesbyrd

Bilder fra Søndagsskolen

Oppmerksomme søndagsskolebarn.

Oppmerksomme søndagsskolebarn.



Tlf. 52 81 47 77 - 924 60 888
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06.04 kl.11.00 Høymesse med dåp.
06.04 kl.18.00 Hele menigheten synger.
13.04 kl.11.00 Palmesøndag. Høymesse med dåp.
17.04 kl.20.00 Skjærtorsdagsmesse med nattverd.
18.04 kl.11.00 Langfredagsmesse.
18.04 kl.20.00 «Bach i den stille uke». Paul Leithaug.

Diktlesning ved Jan Arnstein Liknes.
20.04 kl.11.00 1.påskedag. Høytidsmesse med dåp.

Messingblåsere, Åkra kirkekor.
27.04 kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sevland.
27.04 kl.12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste med dåp.

Vedavågen

04.05 kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ådland/Åkra
04.05 kl.12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste med dåp. Åkra.
11.05 kl.11.00 Høymesse med nattverd.
11.05 kl.18.00 G2-gudstjeneste.
17.05 kl.11.00 Familiegudstjeneste.
17.05 kl.11.00 Familiegudstjeneste. Vedavågen bedehus.
18.05 kl.11.00 Høymesse med dåp.
25.05 kl.11.00 Høymesse med nattverd.
29.05 kl.11.00 Kristi himmelfartsdag. Friluftsgudstjeneste

på Speiderplassen.

01.06 kl.11.00 Høymesse med dåp.
08.06 kl.11.00 1.pinsedag. Høytidsgudstjeneste med natt-
verd.
09.06 kl.11.00 2.pinsedag. Høymesse med nattverd.

Vedavågen bedehus.
15.06 kl.11.00 Høymesse med dåp.
22.06 kl.11.00 Høymesse med nattverd

Velkommen
i Åkra Menighet



1.desember Ingrid Risdal Liknes
Emma Kristin Knutsen
Benedicte Tønnessen
Mathias Grindhaug
Selliken
Jarl Emil Stangeland
Synne Vea
Oda Emilie Ulvøy

15.desember Ingrid Saltveit Pedersen
Sina Marie
Aleksandersen

29.desember Steffen Brekke
Elias Hansen Aase
Rune Ekerhovd Stava
Janne Didriksen
Håvard Syre

5.januar Erik Ferking Hjortdahl
Marius Edvardsen
Maridal
Benedicte Lund Stray
Nikolas Olsen

12.januar Håvard Hult
Tor Atle Nyborg
Medhaug
Melanie Walland
Steinar Torkellsen

19.januar Anette Gunvaldsen
Malin Rasmussen
Liv Helen Koch
Kjetil Seglem

2.februar Torunn Sævik
Irene Sævik
Kristoffer Hamre

9.februar Isak Fagerland
Jan André Stava

16.februar Kjersti Synnøve
Vaage Haaland
Sarah Langåker
Odd Kristian Hagen
Myre
Elias Tangjerd

23.februar Glenn Olav Bøhn
Pedersen
Andrea Størkersen
Mathias Hervik
Thea Hervik

2.mars Ole Jørgen Ferkingstad
Malin Vea Nilsen
Serine Vea Nilsen
Thomas Bremnes

30.november Hellen Margit Knutsen
og Henry Arne
Halvorsen

1.desember Kirsti Synnøve Risdal
og Selmer Andreas
 Liknes

20.desember Torunn Gustavsen og
Johannes Torbjørnsen

28.desember Aud Randi Sivertsen og
Sven Ole Sletten
(Fredtun kapell)

18.januar Sofie Svela og Oskar
Jone Dalseth

20.februar Liv Reidun Hagen og
Ivan Kristian Wiik
( Fredtun kapell)

22.februar Ingunn Karin Nilsen og
Kjetil Meling Hetta

6.desember Martha Olena Siglen
Odd Aksel Larsen’

18.desember Anna Oline Egenes
22.desember Karsten Nikolaisen
4.januar Gerda Paulsen
12.januar Thorvald Egeland
13.januar Elina Margrethe

Fagerland
17.januar Johanne Aanensen
20.januar Gjertrud Johanna Nes
23. januar Olaf  K. Andreassen
24. januar Dennis William Brooker

Olav K. Hansen
31. januar Svein Leo Sjursen
4. februar Erling Ingvald Torsen
9. februar Per Ove Vea
12. februar Martha Josefine

Mikalsen
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Søndagsskolen samler mange barn (og noen foreldre) i kjellerstua

«Kom, bli med på søndagsskolen vår, du som
hører!
Kom, bli med på søndagsskolen vår, samme hvor
du kommer fra!
Der lærer vi om pappa i himmelen,
Som alltid vil at vi skal ha det bra.
Visste du at søndagsskolen vår har plass til flere?
Husk på at til søndagsskolen vår, dit kan alle dra.
Ja, kom og hør om Jesus som elsker oss
Og alltid vil at vi skal være glad».

- Slik synger Lisa Børud, og vi synger mer
enn gjerne med.
Nesten hver gang det er gudstjeneste er
det samtidig søndagsskole nede i kjelleren.
Først er vi sammen med de voksne oppe i
kirken til barnedåpen er over. Det passer
bra, for da kan også alle barna som er med

Åkra kirkes søndagsskole

i dåpsfølget både se barnedåpen og etterpå
få være med på søndagsskolen.

På søndagsskolen synger vi, hører fortel-
linger fra Bibelen, hører på musikk, leker,
spiller bordtennis, fotballspill, tegner og har
konkurranser, litt av hvert som er gøy!

Vi har plass til alle, både den stille og litt
mer ville. Alle mennesker er forskjellige.
Derfor ønsker vi å skape et frodig, levende
og trygt miljø for barna. Vi er en søndags-
skole i utvikling, som hele tiden ønsker å
bli bedre.

Vi ønsker først og fremst at barna skal bli
kjent med Jesus. Derfor er søndagsskolens
oppgave å gi barna fortellingen om Jesus,
så Han kan vise dem hvem Han er og vel-
signe dem!

Misjonssamling søndag 9. februar
Åkra menighet har et eget misjonsutvalg som
hadde lagt til rette for en misjonssamling med
Kamerun som tema en søndag i februar. Det
var lagt opp som en familiesamling der me-
nighetens eget Familiekor deltok med frisk og
fin sang. Det var servering av afrikanske fruk-
ter og snacks i form av peanøtter og smult-
boller, kalt makala, og det var utstilling av

gjenstander fra Kamerun, med både instru-
menter, klær, pyntegjenstander o.a. Ingebjørg
og Norodd Stavenjord fortalte og viste lys-
bilder fra sin tjeneste i Kamerun. Og ofringen
foregikk til afrikansk musikk og dansetrinn,
slik det praktiseres i menighetene der ute.
Gaven som ble gitt ble sendt til det nye
kirkebyggprosjektet i Ngaoundéré.


