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Du har lest dem før. Du har
lest dem mange ganger før;
de utallige bli-ny-artiklene i
ukeblader og boulevard-
aviser. Først skal vi oppdage
et grått bilde av et trøtt utse-
ende menneske; Med dårlig
holdning og fett hår. Smilet
er enten skjevt eller fravæ-
rende. Bildet har overskrif-
ten: «Før». Klærne skal helst
være litt fillete. Gjerne pas-
ser de dårlig den personen
som har dem på; I hvert fall
er de tradisjonelle og kjede-
lige. Ingen særlig vellykket
sminke eller andre forskjønn-
ende effekter er brukt. Øy-
nene er slitne og huden på
halsen tyder på at dette «ka-
rosseriet» har gått noen kilo-
meter.

Så det neste bildet, som kal-
les «Etter»; Personen fram-
står som helt ny, gjerne i en
spenstig positur og med
hvite tenner i et overbevi-
sende smil. Klærne er i har-
moniske eller tøffe farger. Alt
matcher. Briller, belte, smyk-
ker og sminke er nymoderne

og vel tilpasset. Håret er
stæsjet opp med både farge og
klipp. Holdningen er rank. Hu-
den har en fin, men ikke over-
dreven farge. Selv posene un-
der øynene og rynkene på hal-
sen synes å være borte. Plut-
selig framstår en som både
veltrent og vellykket.

- Hva er det som er skjedd?
Et intetanende menneske er
blitt fornyet. En uselvisk mote-
journalist har forbarmet seg

BLI NY!
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over den altfor alminnelige
mannen eller dama i gata. En
er blitt ny! Og bladet eller avi-
sen har fått solgt titusenvis
ekstra utgaver til mennesker
som har drømt seg inn i sko-
ene til dette «nye» mennesket.
Vi kunne ha gjort det slik i
menighetsbladet også, og økt
opplaget: Du ser det kanskje
for deg i 256 millioner farger:
«Bli ny med menighetsbladet
for Åkra!».

Ja, hva er egentlig fornyelse?
Disse menneskene fra bli-ny-
artiklene, hvor nye er de egent-
lig etter f.eks. 5 eller 10 år?
Hvor lenge varer fornyelsen,
og hvor dypt går den? Det er
påfallende sjelden at kandida-
tene fra bli-ny-artiklene følges
opp. Så var det altså ikke det
fornyede mennesket som var
det egentlig interessante og
som «solgte». Det å virkelig
gjøre et menneske nytt, kunne
altså bladet eller avisen ikke
hjelpe noen med. Det var idéen
og drømmen om fornyelsen
som var salgsargumentet.

Menighetsbladet for Åkra har
ikke noen bli-ny-kandidat
denne gangen heller. Og det
fins sikkert de som drømmer
om å sende hele menigheten
gjennom et omfattende bli-ny-
program. Det er mye som fes-
ter ved menighet, kirke og
kristenliv som ikke akkurat
oppfattes som fornyet, mo-
derne og friskt. Til tross for
dette er Jesu hellige kirke ste-
det hvor du virkelig kan bli ny
– helt fra grunnen av.

Paulus sier det slik i sitt andre
brev til menigheten i den
greske byen Korint, kapittel 5,
vers 17:

«Derfor, hvis noen er i Kris-
tus, er han en ny skapning. Det
gamle er borte, se, det nye er
blitt til.»

Et annet sted (Rom 13,14) opp-
fordrer Paulus: «Kle dere i Her-
ren Jesus Kristus».

Dette åndelige bli-ny-program-
met har en dramatisk effekt: en
blir virkelig en ny skapning.
Sammen med Kristus, som
stod opp fra de døde, står en
opp i Kristi «klær», forsonet
med Gud, med alt i orden. Se,
det nye er blitt til!

For Gud finnes det da ikke len-

Noen tall fra årsstatistikken (tallene fra 2002 i parentes)

• Døpte: 138 (115)
• Konfirmanter: 124 (117)
• Vielser: 38 (36)
• Begravelser: 76 (63)
• Gjennomsnittlig antall deltakere på

hver gudstjeneste: 242 (234)
• Gjennomsnittlig antall nattverdgjester

på hver forordnet nattverdgudstjeneste: 78 (85)
• Gjennomsnittlig antall nattverdgjester

ved andre gudstjenester: 137 (196)
• Ofringer, totalt: 307743 (373473)

Herav til egen virksomhet: 88511 (89561)
• Innsamlet til Kirkens Nødhjelp av

konfirmantene: 50433 (51500)

Antall dåp har gått opp igjen etter et par år med lavere tall enn
vanlig. Konfirmantkullene stiger i antall igjen også. Tallene må
ses på bakgrunn av at frimenighetene også har en del av årskul-
let som konfirmanter. Vielser er nokså stabile i antall.

I tillegg til det vi kan lese ut av noen av tallene i årsstatistikken,
må vi understreke at svært mange mennesker går ut og inn av
Åkra kirke i årets løp utenom gudstjenestene: Konserter, torsdags-
treff, trilletreff, Åtten, mannsforeningen, ungdomsarrangementer,
konfirmantundervisning, begravelser, vielser, foreningsmøter av
ulike slag, korøvinger, ulike gruppevirksomheter m.m. Åkra kirke
blir brukt til svært mye nytte, glede og velsignelse for lokalsam-
funnet vårt. Blant annet kan vi nevne at fellesmøtene som ble
holdt i oktober og november samlet totalt nesten 5000 mennes-
ker.
   Vi håper og ber fortsatt om at det som blir sådd og utført av
trofast innsats på mange plan må bære rik frukt.

Norodd Stavenjord

Hva foregår i Åkra menighet?

ger noe bilde av din situa-
sjon «FØR». Det eneste
som gjelder er bildet «ET-
TER», når du har ikledd deg
Jesus og hans rettferdig-
het. Det at Jesus i påsken
år 33 døde og stod opp, er
grunnleggende nyska-
pende for hver den som
tror på Ham. Et bedre og
varigere bli-ny-program er
ikke å oppdrive. Derfor sier
vi i dag: BLI NY I OG MED
KRISTUS!
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Fra fremmed land

Fra Ankomaka går vi i sju timer i steinete og
bratte bakker til en liten landsby som heter And-
aka. Tidligere hadde vi fraktet inn en murer med
utstyr til å bygge en kirke der. Nå skulle jeg møte
evangelisten i landsbyen, men han var dratt til
familien sin p.g.a. et dødsfall. Vi reiser ikke så
langt uten å ha en gudstjeneste før vi forlater
folket der. Til det er det for sjelden de har besøk
av en prest.

Så kommer spørsmålet som jeg visste ville
komme: En dame har lyst til å bli kristen. Men
hun har ikke lært seg hele katekismen ennå. Går
det an at hun kan få bli døpt snart? Demonen
som plager henne, vil ikke slippe før hun får
overgi seg fullt i dåpen. Hun vet at hun må fort-
sette undervisningen når evangelisten kommer
hjem. Og så har hun et tvillingpar som hun vil la
døpe.

Vi bruker lang tid på å snakke sammen bl.a. om
kirkeloven som sier at dåpsundervisningen bør
pågå i minimum seks måneder. Til slutt blir vi
enige om et kompromiss: Hun skal fortsette
katekismeopplæringen sammen med evangelis-
ten.

Så blir det dåp. Jeg bruker en friere dåpsliturgi
enn vanlig. De vanlige spørsmålene besvares.
Hun svarer ja til å forsake djevelen og alle hans
gjerninger. Så døpes hun til Faderens, Sønnens
og Den Hellige Ånds navn. Jeg legger hendene
på henne og ber velsignelsesbønnen over
henne. Da faller kvinnen ned på stråmatta foran
oss. Hun gråter og gråter. Det vil ikke ta slutt.
Hun greier ikke å fortsette med dåpen av sine to
små gutter ennå.

Når hun etter hvert har blitt rolig, fortsetter vi
med nattverd. Hun tar imot nattverden, og blir
helt stille. Det er tydelig at hennes omvendelse
var ekte. En demning av alt det vonde som de-
monen hadde gjort mot henne brast. Som så
mange andre måtte hun gråte ut da hun ble
Guds barn og fikk kalle Gud for Far.

Så var det dåp av barna, Abraham 1  og… Abra-
ham 2.

Tulear 31. januar 2004
Trond Lilleheim

Ps. Abraham var svært syk sist gang vi hadde
folk i Andaka. Hyrden som ba for ham, var be-
kymret. Men tristest av alt: Abraham 2 døde da
moren besøkte faren som ennå ikke er kristen.
De mener at det var farens demon som tok livet
av gutten, for han var ikke syk på forhånd. Det
er hjerteskjærende å få slike meldinger. La oss
håpe at Abraham som er igjen, får vokse opp og
bli stor. Mammaen til Abraham var i alle fall klar
på at troen, den ville hun holde fast på, samme
hva som skjedde. Ds

Vedavågen søndagsskole samler inn penger til misjonsarbeidet som Helen og Trond
Lilleheim driver på Madagaskar. Via deres kontakt har vi mottatt en hilsen til Åkra menighetsblad:

Glimt fra Madagaskar

 «Elise, Ann-Karin og Mailene Lilleheim».
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Helga fredag 7. til
søndag 9. mai ar-
rangerer under-
visningsutvalget i
samarbeid med
Teleios Norge og
Soltun folkehøg-
skole det første
Te l e i o s - k u r s e t
«Størst er kjærlig-
heten» i Åkra
kirke.

Kurset gir innføring og øvelse i hvordan vi kan
kommunisere bedre med våre medmennesker:
familie, venner, kolleger og i menigheten. Vi
lærer å vise hverandre mer oppmerksomhet ved
å lytte med varme, respekt og innlevelse. Det
settes også fokus på problemeierskap og grense-
setting. Alt dette gir hjelp til å bygge opp gode
relasjoner og bli gode hjelpere for hverandre.
Kjærligheten er Åndens frukt, som modnes frem
i våre liv ved Guds Ånd. Men kjærligheten må
praktiseres om den skal bli til hjelp for andre.
Og her har vi alle muligheter for å bli bedre.
Kurset gir hjelp til dette og derfor heter det:
Størst er kjærligheten.

Teleios tilbyr 4 forskjellige kurs i denne serien:
1. Størst er kjærligheten, 2. Fornyet sinn – for-
vandlet liv, 3. Si sannheten i kjærlighet, og 4. Fri
fra fortiden.

Kursene legger vekt på teori og praksis i plenum
og smågrupper. Guds Ord og menneskekunn-
skap anvendes praktisk og jordnært. Hverdags-
livet med vanskeligheter og gleder blir satt i fo-
kus. Det setter ofte igang en prosess i den en-
kelte kursdeltaker både under og etter kurset.
Kristent omsorgsfellesskap med Guds Ord,
bønn, forbønn, lovsang og nådegavepraksis pre-
ger Teleios-kursene. Målet er at den enkelte skal
dyktiggjøres for livet og tjenesten, og at menig-
heten skal bli et helbredende fellesskap. Det ut-
stedes kursbevis for hvert kurs som gjennomfø-
res.

Kurset koster kr. 900,-.  Påmeldingsgebyr (kr.
300,-), kursbok, kurshefte og mat er da inkludert
i prisen.  Det gis anledning til å søke om støtte
for deler av kursavgifta for kursdeltakere fra Åkra
menighet. Påmeldingsfristen er 25. april.  Det
er allerede påmeldte til kurset, så det kan lønne

seg å være raskt ute med
påmeldinga.

Dersom dette ser fristende ut, kan du melde deg
på til:
Kjartan Brekkå, Oddemyrvegen 74, 4270 Åkre-
hamn, tlf. 951 21 590, kjbrekka@frisurf.no, eller
til menighetskontoret, tlf. 52 81 68 63

Lurer du på noe, ta kontakt med Kjartan eller
direkte med Teleios Norge, tlf.: 51 48 45 10 /
www.teleios.no

Sagt etter «Størst er kjærligheten»:
«Teleios-kurs er bra for helsa!»
«Kurset tok opp veldig konkrete utfordringer
som jeg ofte møter i hverdagen.  Jeg ble mer
bevisst på hvordan jeg kommuniserer.  Det ga
meg også mer innsikt i hvordan jeg kan forbe-
dre min kommunikasjon med andre... Å kom-
munisere slik er forebyggende helsearbeid!»

Terje Lauvvik fra Sandnes

«Teleios-kurs burde være på blå resept!»
«Jeg lærte mye om å lytte til andre mennesker,
noe som jeg har nytte av som lege og som grup-
peleder i Alpha.»

Vegard Høgli fra Skien

Kom og bli med på
Teleios-kurs i kirka!

Husk menighetsbladet
med en gave!
Som vanlig i første nummer i året legger
vi ved en bankgiro som du kan bruke til å
gi en gave til menighetsbladet. Vi er av-
hengige av disse frivillige gavene for å
kunne gi ut bladet og for å kunne utvikle
det videre. Tusen takk for det du vil gi nå i
jubileumsåret!
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Diakoniens side

Alle mennesker kan få oppleve et slag i livet. Noen
ganger forstår mennesker rundt deg ikke hva dette
innebærer. Bare den som selv har vært igjennom
noe lignende kan vite hvordan du har det. Og den
som selv har vært gjennom lignende kan hjelpe
deg videre. Derfor finnes det samtalegrupper.

Samtalegrupper vil ha en begrenset antall mø-
ter (for eksempel 7). Så fort det er nok påmelding,
starter gruppene opp.

SAMTALEGRUPPE FOR PÅRØRENDE TIL
PASIENTER INNEN LANGTIDSPSYKIATRI
Ledet av Gun Normark og Øyvind Bårdsen, i Åkra
Kirke.

SAMTALEGRUPPE FOR YNGRE
ENKER/ENKEMENN (DVS –60)
Ledet av Bjørg Lodden og Ingebjørg Vestbø, i
IMI-gården.

SAMTALEGRUPPE FOR DEI SOM
HAR VORE GJENNOM EI SKILSMISSE
Ledet av Kåre Vold og Liv Syre, på Avaldsnes.

SAMTALEGRUPPE FOR BARN SOM HAR MIS-
TET FORELDRE (STORE BARN/TENÅRINGER)
Ledet av Geir Torgersen og Gunvor Tyse, Norheim.

SAMTALEGRUPPE FOR ENKER/ENKEMENN
(CA. 60+)
Ledet av Inger Brandzæg Eilerås i Skåre menighet.

SAMTALEGRUPPE FOR ETTERLATTE
ETTER SELVMORD
Ledet av Grethe Munkejord og Kjersti H. Loft-
hus, starter opp etter sommeren i Psykiatri-
tjenesten i Haugesund.

➔  Hvis du vil melde deg på eller lurer på noe, ta
kontakt med diakon Heide Thorsen eller Elly Fred-
riksen (Hgsd Frivillighetssentralen) tlf: 52 72 77 61

Husker du…Husker du…Husker du…Husker du…Husker du…
Julehandelen, stresset og den siste influensa?
Eller husker du kanskje sommerferien i syden, der
man kan gå i åpne kirker og bare sette seg litt
ned? Og husker du nyttårsforsettet om å stresse
litt ned og finne en oase i en travel hverdag?
Kanskje den Stille timen i kirkens rom er noe for
deg: Hver lørdag mellom kl.11.oo og 12.oo er
kirken åpen, der du kan droppe innom, se deg
om og kjenne på stillheten og invitasjonen fra
Jesus: Kom avsides med meg – og hvil litt! Hvem
vet, kanskje du har anledning rett etter helgens
store handletur?

Til Hermon i juni?Til Hermon i juni?Til Hermon i juni?Til Hermon i juni?Til Hermon i juni?
Det er ennå 8 plasser ledig til Hermonturen fra
den 7. - 12. juni. Turen koster kr 3.200,- inkludert
turer, maten og overnatting i dobbeltrom og ar-
rangeres i samarbeid mellom Karmøy Folkehøg-
skule og diakonituvalget i Åkra Kirke. Påmelding
er mulig hos Karmøy Folkehøgskule tlf 52 84 61
60 eller hos diakon Heide Thorsen tlf. 52 81 71 05

«SYNG PÅSKESANGER MED OSS»
i Åkra kirke Palmesøndag kl.1800.
VELKOMMEN!

KEMO og  SOLA GRATIA



7Menighetsblad for Åkra nr. 1 - 2004

Takke
Bønne

emner

Diakoni-
katekisme
Hva betyr ordet diakoni?

Ordet diakoni er gresk, og betyr
tjeneste.

Hva er diakoni?

Diakoni er kristen nestekjærlig-
het i praksis

Hva er forskjellen på

nestekjærlighet og diakoni?

Nestekjærlighet kan utøves av
alle mennesker, uavhengig av
tro. Diakoni er den nestekjærlig-
het i praksis som springer ut av
Kristus som forbilde.

Hva er forskjellen mellom

diakoni og forkynnelse?

Forkynnelse er verbal, diakoni
er handling.

Hva er diakoniens

grunnverdier?

Visdom, mot, måtehold, rettfer-
dighet, tro, håp og kjærlighet.

Hvem er diakoniens

målgruppe?

Diakonien retter seg mot enkelt-
personer og grupper som lider,
er utsatt for overgrep, under-
trykkelse eller annen urettfer-
dighet.

Hvem gjør diakoni?

Diakoni gjøres av enkeltperso-
ner og institusjoner som har
Kristus som kilde og forbilde.

Hvor finner man diakoni?

Diakoni kommer til uttrykk både
i hverdagssituasjoner som all-
menn kristen nestekjærlighet,
og som en spesiell tjeneste
innenfor kirken i form av solida-
ritetsarbeid, omsorgsarbeid etc.

Hva er diakoniens

utfordring i dag?

Å lese fortellingen om den
barmhjertige samaritan, over-
sette den til vår tid og gjøre
oversettelsens budskap til prak-
tisk handling.

Vi takker for:
• menighetsbladet som nå

har vært utgitt i 10 år
• alle som kommer til Åkra

kirke og de mange akti-
vitetene her

• den nye presten, Thor
André Lindstad og hans
familie

• eldrearbeidet, og spesi-
elt torsdagstreffet

• påskehøytiden og det
den gir oss

• «Bli kjent»-kurset og flott
samarbeid med boli-
gene

Vi ber for:
• familien Lilleheim på

Madagaskar
• alle konfirmantene
• samtalegruppene rundt

omkring
• dem som går i besøkstje-

nesten
• ungdomsarbeider Kris

toffer Tangen og Sola-
Fide-dirigenten Silvia
Kristine Birkeland

• gudstjenestene i faste-
og påsketiden

Støtt våre
annonsører

Åkrehamn, tlf.: 52 81 73 01
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Konfirmanter 2. mai
kl. 11.00
Agatha Agbo
Lars MagnarAndreassen
Christian Alexander Dalsvåg
Helge Fagerland
Therese Fjell
Anna Flotve
Roger Grindhaug
Linn Marie Hansen
Marlyn Hansen
Hanne Vea Kalland
Jarle Knutsen

Konfirmanter våren 2004

Konfirmanter 25. april
kl. 11.00
Aleksander Berg
Kristina Bergtun
Andreas Bjordal
Tordis Elise Edvardsen
Jorunn Hatlegjerde Eidesen
Svein Kenneth Ferkingstad
Stig Harald Gustavsen
Raymond Hansen
Dhafnee K.M. Hansen
Caroline Hauge
Katrine Hauge
Thomas Haugen
Roger Hemnes
Janne Kristin Henriksen
Stine Jakobsen
Kåre Johannessen
Kjell Bjarne Li Jonassen
Malin Høie Jonassen
Katrine Høie Jonassen
Michael Kristoffersen
Anne-Randi Lalid
Siri Larsen
Cecilie Li
Jeanette Li
Kristian Aarøy Liknes
Nils Ove Liknes
Roy Inge Lund
Øyvind Lund Odland
Tom Arne Pettersen
Arild Alme Rossland
Øystein Sjøen
Morten Sletten
Alf Andre Steinsøy
Svein Rune Sørensen
Andreas Vikra

Konfirmanter  25. april
kl. 12.30
Anne Lovise Andersen
Victoria Bugge
John Bårdsen
Hege Alice Færøvik
Ken Michael Gunderstad
Einar  Gunderstad
Hein Tore Sevland Gustavsen
Martin Halvorsen
Rasha Sabah Haseeb
Karen Elin Sjøen Holmgard
Benjamin Alexander Johan-
nessen
Julie Hemnes Johannessen

Geir Skjelnes Kallevik
Joachim Kristoffersen
Kent Arild Kvalavåg
Line Kvilhaug
Åse Jeanette Widvey Kvilhaug
Olaug Therese Larsen
Kathrine Størkersen Larsen
Asle Lie
Lars Arve Liknes
Lars Kristian Lund
Stian Andre Lund
Ole Markus Nes Sandhåland
Sven Sele
Kristoffer Sele
Line Slogvik
Hans Kristian Skaug
Britt Randi  Stava
Marita Stava
Jan Olav Sterri
Marit Helen Søllesvik
Linda Tangen
Richard Aleksander Gjersvik
Tjøsvoll
Sara Tjøsvoll
Jasmine Cecilie Weltzien
Stian Ådland

Ingvild Kristiansen
Sigurd Kristiansen
Sigrid Dahl Kvala
Thorbjørn Pedersen Langåker
Siv Iren Nes
Per Espen Pedersen Nilsen
Leif Johan Olsen
Jarle Simonsen
Henny Sivertsen
Janne Thomsen
Helene Torland
Kristine Valentinsen
Marie Wathne

Konfirmanter 2. mai
kl. 12.30
Geir Jonny Blikra
Roger André Broshaug
Louise Østhus Brun
Caroline Helgesen Eide
Anita Fidjeland
Trond Christian Haukås
Odd Jarle Hovden
Ole Kristian Hereid
Oddrun Helgesen
Daniel Knarvik
Diego Koch
Marianne Kristoffersen
Anne Leirvåg
Roar Lunde
Linda Natalie Lethimäki
Heidi IreneVedøy Magnussen
StianSvendsen Mundal
Evie- Ann Monsen
Åshild Lykke Mosaker
Per Steinar Nilsen
Albert Sandhåland
Siw Renate Høvring Stange-
land
Helena Vea

Åkra kirke
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Mitt vitnesbyrd

Slik sang Magnus i 1861, og
når jeg i dag finner den plas-
sen, framfor den Hellige, og
møter HANS krav og fordrin-
ger, da opplever jeg det
samme som Landstad: «jeg
ser min synd at den er stor i
tanker, gjerninger og ord».

Det er ikke sikkert at du
opplever meg slik – så fryk-
telig syndig mener jeg, og jeg
ser det heller ikke som et mål
å nå, det at alle skal få kjenn-
skap til mine synder, men når
jeg tar meg tid med Guds
Hellige Ord, så preker og pe-
ker det klart – SÅ SIER HER-
REN!!! – og jeg ser og opp-
lever at det jeg, og mange
med meg, bagatelliserer og
finner unnskyldninger for og
til tider også sier må være
rett -  det sier HERREN er galt,
det er synd, og det gjør meg
skyldig til dom og død, fordi
jeg lar DET styre mine tanker
ord og gjerninger.

Framfor den HELLIGE
GUD, der må også jeg slå mitt
øye skamfull ned. For Gud ER
hellig, - HELLIG – HELLIG –
HELLIG er Herren Sebaot,
evig og uforanderlig.

Og, som Han er skal også
vi være: «Vær da også dere
hellige» (1.Pet.1.15)m.m.f.

Jeg står for Gud, som allting vet…
da blir jeg også uendelig glad
for å møte den samme HEL-
LIGE GUD i Hans EVIGE
KJÆRLIGHET. «Alle de som
tok imot HAN, de gav Han
rett til å bli Guds barn, de
som tror på Hans navn» sier
Johannes i sitt gode, glade
budskap,  sitt evangelium, i
kapittel 1 vers 12.
Han snakker om Jesus.

Et levende, virkelig men-
neske med alle menneske-
lige kvalifikasjoner og mulig-
heter, en som kjenner livets
gleder og sorger, men som
samtidig har renheten og
helligheten inntakt –

Gudsordet sier at HAN er
en soning for våre synder.
«O Herre Gud, hva jeg har
gjort! Kast meg ei fra ditt
åsyn bort. Ta ei din Hellig Ånd
fra meg, men la ham lede
meg til DEG. Den rette angers
vei meg lær ! O Gud, meg
synder nådig vær!

O Jesus, la ditt blod, din
død, meg redde ut av syn-
dens nød ! Forkast meg ei,
hjelp at jeg må rettferdiggjort
ved deg få gå.»

Så blir DET mitt vitnes-
byrd: Jesus er mitt eneste
håp!

Jan Arnstein Liknes

Det er egentlig lettest å hoppe
over dette, for når alvoret i det
siger inn over meg, blir det uut-
holdelig tungt!!!

De blir så overveldende alle
de brist og brudd som avsløres
i Guds Ords lys.

Men når jeg da likevel sa ja til å
avlegge dette vitnesbyrdet, så
var det fordi jeg, med alle mine
feil og alle mine mangler, jeg,
med all min synd, i det samme
Guds Ord også har fått møte
HAN som bryter lenker og løser
bånd, HAN som setter treller fri.
«Vesle vitet strekk ikkje til» – jeg
fatter ikke Guds storhet og Guds
tanker - jeg skjønner ikke hvor-
for Gud valgte og velger som
Han gjør,
men når Han avslører MEG og
MIN synd, og jeg ikke ser noen
måte å gjøre opp for meg på,

Vi lager dåpsfest!

I november og desember har
Åkra Kirke for første gang gjen-
nomført et Bli-kjent-i-kirken-
kurs for beboerne av Myrdals-
veien 2 og Moseveien 4
sammen med prest Jon Sverre
Servan fra Kopervik! Vi hadde
4 kurskvelder:
• Om kirken og hvem som

jobber der
• Vi lager til dåpsfest (se bil-

det)
• Fra sorg til håp - om begra-

velse og avskjed
• En julevandring til Bethle-

hem

Et av målene med opplegget
var at vi i menigheten lærer og
finner ut hvordan vi blir en mer
inkluderende kirke. Og vi kan
stolt fortelle om fastelavns-
gudstjenesten 22.02.04 der del-
takerne sto for utsmykking og
forkynnelsen om Guds store
gjestebud.

Og et nytt kurs sammen med
Åkra Videregående Skule er al-
lerede i gang!

Bli-kjent-i-kirken-kursBli-kjent-i-kirken-kursBli-kjent-i-kirken-kursBli-kjent-i-kirken-kursBli-kjent-i-kirken-kurs
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Siden høsten 2003 har vi i Åkra
menighet hatt gleden av ar-
beidsinnsatsen til to nye med-
arbeidere i ungdomsarbeidet.
Kristoffer Tangen har arbeidet
i 30% stilling som ungdomsar-
beider. Silvia Kristine Birkeland
er dirigent for Sola Fide.

Vi møtte Kristoffer og Silvia en
ettermiddag hjemme i leilighe-
ten til Silvia.

- Kristoffer, fortell litt om bak-
grunnen din!

Jeg er født og oppvokst i
Vedavågen. Etter ungdomssko-
len gikk jeg et halvt år på Trygg-
heim videregående skole. Jeg
har imidlertid alltid vært inter-
essert i musikk og fant snart ut
at det var det jeg ville satse på.
Kirkevergen hadde arbeid til
meg i et halvt år som
kirkegårdsarbeider før jeg fikk
starte opp på Kongshaug
musikkgymnas. De to siste
årene av videregående skole
gikk jeg på Skeisvang i Hauge-
sund på musikklinja.

Deretter fikk jeg blant annet
jobb som ungdomsarbeider.

- Hvilke oppgaver har du som
ungdomsarbeider?

Det er mange oppgaver å ta
fatt på. Jeg har vært med i
Ungdomsklubben, G2 (Guds-
tjeneste med ungdomspreg
som av og til arrangeres søn-
dag kveld), ungdomstreff,
BUR-møter, (Barne- og
ungdomsrådet) og ungdoms-
møter i kirken. Vi har arrangert
ungdomsmøter to lørdags-
kvelder til nå. Dette er møter
kanskje spesielt for ungdom-
mer som er litt eldre enn de
som går i Ungdomsklubben.

- Hva gjør du når du ikke arbei-
der i kirken?

Jeg er organist i Skåre me-
nighet hver tredje søndag.
Noen dager i uken har jeg

pianoelever privat. Jeg er vikar
i Kulturskolen og har spille-
oppdrag for eksempel i bryl-
lup. Det er også veldig kjekt å
få være med som pianist i
Voice of Joy.

- Hvilke utfordringer ser du i
ungdomsarbeidet?

Det er viktig at ungdom-
mene i kirken får et miljø, også
de litt eldre ungdommene. Vi
prøver å gi dem et tilbud ved å
arrangere ungdomsmøter. Et-
ter møtene er det mulig å
stanse igjen i kirken for  sosi-
alt fellesskap. Medlemmene i
menigheten trenger både et
åndelig og et sosialt fellesskap.

- Så til deg, Silvia. Dialekten din
røper at du ikke er karmøybu.
Fortell litt om din bakgrunn og
hvorfor du nå tilbringer mye
tid her!

Jeg er ekte austevolling,
men jeg trives veldig godt på
Karmøy. Kristoffer har nok en
del av skylden for at jeg hav-
net her. Jeg gikk på Kongshaug

musikkgymnas i tre år. Det an-
dre året mitt der møtte jeg Kris-
toffer. Jeg ble også med i Voice
of Joy og det ble mye reising
til Karmøy.

Etter gymnaset underviste
jeg i piano og sang i Austevoll.
Jeg var også med og drev
Ungdomsklubben der. Høsten
-03 ble det imidlertid til at jeg
flyttet til Karmøy. Jeg fikk
dirigentjobben i Sola Fide, jeg
har sangelever og jeg har også
hatt en del vikariater på skolen
i 1.klasse og SFO.

- Hvilke utfordringer og gleder
møter du i arbeidet med Sola
Fide?

Det å dirigere et ungdoms-
kor er en utfordring i seg selv.
Det er imidlertid en fin måte for
meg å komme inn i menighe-
ten på. I koret vil vi svært
gjerne ha med flere gutter. De
har vært litt få i det siste. Vi vil
også ha flere jenter med! Jeg
synes at arbeidet med koret
går bra og håper at mange skal
finne ut at det er kjekt å synge

Medarbeidere i ungdomsarbeidet

Kristoffer Tangen og Silvia Kristine Birkeland.
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i kor. Sola Fide blir forresten 30
år i høst! I tillegg til arbeidet
med koret er jeg fast med i
gruppa som arrangerer G2.

- Hvilke planer har dere for
neste skoleår?

Jeg håper å komme inn på
Musikkhøyskolen eller høysko-
len i Staffeldtsgt, sier Kristof-
fer. Hvis ikke dette blir noe av,
er BI i Bergen en mulighet.

Jeg har også lyst til å gå i
Staffeldtsgt. Eller på musikk-
linja på Fjellhaug, sier Silvia.
Jeg håper å bli musikk-
terapeut.

Først av alt har Silvia og Kris-
toffer en stor begivenhet å se
fram til. 13. mars skal de nem-
lig gifte seg! Når dette leses er
de allerede blitt ektepar. Vi i
Menighetsbladet vil ønske Sil-
via og Kristoffer lykke til videre,
både i ekteskapet og med den
videre utdannelsen.

ANT

Altertavla er integrert i resten
av kirken. Den er utarbeidet i
samarbeid med arkitekten for
kirkebygget.

Altertavla står i forlengelsen av
«hovedvegen» fra tårnet gjen-
nom kirken til alteret. Ute på
kirkebakken står et tre midt i
«vegen». Hovedlinja er øst -
vest. I øst står sola opp, et bilde
på Jesu oppstandelse. De før-
ste kristne feiret soloppgangen.

Kunstneren bak altertavla er
Per Odd Aarrestad. Han har ut-
smykket mange kirker med
ulike altertavler, bl.a. Skjold
kyrkje og Aksdal kyrkje. Mid-
lene til altertavla var en testa-
mentarisk gave fra Gjertrud
Knutsen og statsmidler til ut-
smykking av offentlige bygg.
Altertavla består av et tre-

Altertavla i Åkra kirke
arbeid og glass. I fir-
kanten med krusifik-
set er treskjæring ho-
vedarbeidet. Fargen
er lasering i gråblått,
en kald, gusten farge
som symbol på den
grusomme død Je-
sus fikk. Jesu død er
sentral, derfor er
dette også sentralt i
kunstverket. Døden
blir framstilt grusom
og grotesk. Samtidig
var også Jesus en
syndebukk for alle
mennesker til alle ti-
der. Midt i det forfer-
delige lyser Guds
kjærlighet i den
skarpe, røde trekan-
ten. Tar vi ut treskulp-
turen, raser hele
altertavla sammen,
også et symbol på
hvor betydningsfull Jesu død
er. Jesus bærer alt ved sin død.

Glasset rundt er vindusglass
som er limt sammen og gir et
fint fargespill. Metall-
forsterkning er også innlem-
met i kunstverket som kunst,
ikke bare som forsterkning.
Hele tavla har en vekt på vel
fire tonn.

Glasskulpturen viser oppstan-
delsen, den/det usynlige etter
himmelfarten og forventnin-
gen om Jesu gjenkomst. Hele
denne delen er en illustrasjon
av salmen «Ja engang mine
øyne skal», nr. 863 i Norsk sal-
mebok, særlig første verset
(gjengitt nedenfor). Øverst kan
vi se metallforsterkningene
som symbol på Jesu/Guds ar-
mer - omsorg - . I midten øverst
ser vi en kongekrone. Det er
bildet på Jesus som Herre og
Konge. Jesus skal komme
igjen for å dømme levende og
døde. De svake lysskyggene

gjennom glasset skal symbo-
lisere at selv om vi ikke ser Je-
sus, er han nok her midt iblant
oss.

Altertavla har vekket mange
reaksjoner, positive og nega-
tive. Kunstneren vil helst ikke
kommentere sitt verk. De som
ser, skal gjøre seg opp sine
egne meninger og oppleve
ganske forskjellige ting. Alt et-
ter hvor du sitter i kirken vil
tavla gi forskjellige assosiasjo-
ner og opplevelser.

Ja, engang mine øyne skal
se Kongen i hans prakt;
Få tilbe i hans tempelhall
hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys
forsvinner tidens natt og
gys,
Forvandlet blir hver gåte her
til lovsangsjubel der.

Tekst: Karl
Marthinussen1954

EMO
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Jubileum

Frå og med første nummeret i
1994, gav Åkra menighet ut sitt
eige blad. Før den tid hadde
Åkra og Kopervik hatt eit felles
blad. Me vil markera dei 10 åra
med å ta fram litt av det som er
skrive i blada desse åra.

Det første nummeret hadde
bilde og omtale av den nye
alterskulpturen. Du finn om lag
det same i dette bladet. Sola
Fide feira 20 årsjubileum i 1994.
Det tyder på at det snart vil bli
ei ny markering. Barnehagen
ved kyrkja runda 10 år. På sein-
sommaren vart Helen Lilleheim
vigsla til misjonær. Ho og man-
nen Trond har i desse åra gitt
mange glimt frå Madagaskar.
Du finn ei helsing frå Lilleheim
denne gongen og.

Frå 1995 blada nemner vi eit
historisk attersyn i samband
med 1000 års jubileet for inn-
føring av kristendommen:
Fedrane kyrkje i Norges land. Vi
tek med konklusjonen: «Kyrkje-
bygg er viktig, men viktigare er
det at Guds ord lyder klårt og
reint i bygd og by. Det er Ordet
som er kyrkja sin grunnvoll,
Ordet som vart menneske og
tok bustad mellom oss.» Til å
forkynne Ordet fekk vi ny sok-
neprest dette året, Jon Sverre
Servan. Møtet i prosjektgruppa
for ny kyrkje på Vea blei for-
såvidt historisk, då plan-
arbeidet hadde lege nede i nes-
ten 20 år. I november kom Bjørn
Bue på bispevisitas.

Friluftgudsteneste på kyrkje-
tomta i Vea samla mykje folk.
Sidan denne starten i 1996 har
dette blitt ein årleg tradisjon.

På vårparten 1997 kom mel-
dinga om at biskopen vår, Bjørn
Bue, var gått bort. I minneordet

Menighetsbladet for Åkra  er 10 år
vart det nemnt at Bue alltid fekk
slik god kontakt med dei han
møtte, barnehageborn, skole-
ungdom, eldre på sjukeheimen.
Han ville nå så mange som
mogeleg. Om vitnetenesta sa
han: «Vitneteneste er å vitna
om Jesus Kristus i Den Heilage
Andes kraft, og så overlata re-
sultatet til Gud. Guds Ande ar-
beider på mektig vis utover i
den store folkeverda. Store
flokkar tek imot Jesus som sin
personlege frelsar. Vi må be om
at Andens vekking ikkje går vårt
hus forbi.» Allereie same året
vart Ernst Oddvar Baasland
utnemnd til Stavanger bispe-
dømme.

Me har ein vennskapskyrkjelyd
i Kendal, i England. 1998 var før-
ste gongen me hadde kontakt
då tre stykke frå soknerådet rei-
ste over. Me fekk gjenvisitt året
etter.

Med reiselyst og utferds-
trong tok 35 menneske turen til
Israel hausten 1999, ei opple-
ving av bibelske stader og van-
leg kvardagsliv i Betlehem og
nabobyen Beit Jala. Misjonsut-
valet nøydde seg med å senda
syklar til Madagaskar, me fekk
misjonshelsingar frå Etiopia og
Bangladesh frå utsendingar frå
Åkra sokn og intervju med ein
sjømannsprest i Houston, Te-
xas. Det blei eit riktig interna-
sjonalt preg på bladet vårt!

For 10.de gong gjekk Karmøy
gospelfestival av stabelen
hausten 2000. Komiteen utvida
deltakarantalet, så Åkrahallen
blei tatt i bruk. Dette året blei
plan og logo for kyrkja i Veda-
vågen klare. Arkitekt er
Brandsberg-Dahl.

I 2001 fekk me vita litt om kor-
set på toppen av Åkra kyrkje.

Slik bar det til: «I et familie-
selskap ble Knut Andreas Knut-
sen, som jobba på Alnor, spurt
av daværende formann i
finansnemda, Tønnes Egge, om
han kunne skaffe aluminium til
et kors på den nye kirken. Ja,
svarte Knutsen, jeg kan lage
korset også. Direktøren på Al-
nor gav Knutsen frie hender på
betingelse av at korset måtte
holde i 100 år.

Mange hydroarbeidere ble
engasjert. Korset ble laget av
aluminium og fundamentet av
rustfritt stål. Før kirken skulle
innvies 10. november 1985, fikk
Knut Andreas Knutsen og Ro-
ald Stol montert korset på det
såpeglatte taket. En kjempejobb
ble gjort helt gratis.»

Kirkevergen informerte om kyr-
kjegardane våre. Me minner om
at:
«Gravsteinen er pårørendes ei-
endom. Graveier er pliktig til å
erstatte dersom noen blir ska-
det p.g.a et gravminne. Grav-
steinen skal være boltet med to
bolter slik at den ikke kan vip-
pes eller veltes. Kirkegårds-
ansatte vil være behjelpelig
med å bistå med å undersøke
behovet for istandsetting.

Blomsterglass må ikke settes
bak gravsteinen. Det kommer
da i veien for den som skal
klippe graset på kirkegården.»

Dette året, 2002, blei bårehuset
ved kyrkja vigsla. Me fekk og
nye blomsterkassar ved Åkra
gamle kyrkje.

Som lesarane nå har erfart, har
mykje og mangt gått frå og
kome til på dette tiåret.I fjor,
2003, flytta familien Førsvoll
etter 16 år i soknet, og vi fekk
ny prest, Thor Andre Lindstad.
Ny diakon vart også vigsla,
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Heide Thorsen. På slutten av
året var det fellesmøte mellom
pinsemenigheten Salen, Den
frie evangeliske forsamling
Saron, Åkra bedehus og Åkra
menighet. Møteaksjonen held
på i tre veker. Det var gilde
møte.

Det har vore vanskeleg å velja
ut av det som er tatt med i blada
desse åra. Vanlegvis skriv me
om det som er aktuelt der og
då. Andaktar, vitnesbyrd og teo-
logiske tema har vore faste
postar. Me vonar at bladet må
få mange lesarar vidare, som
gjerne kan vera med med nyt-
tige tips og bidrag til redaksjo-
nen.

Sigurd Helgeland

Aktuelle tall for Den norske kirke i Karmøy i 2003:

- Medlemstall 33.649
- Deltakere ved hovedgudstjenestene 60.000
- Deltakere ved andre møter med gudstjenestlig karakter 24.000
- 48 skolegudstjenester - deltagende elever 12.844
- 90 klassebesøk i kirken - deltagende elever 2.040
- Kontinuerlige/regelmessige tiltak for barn og unge  -
- opp til konfirmasjonsalder  -  deltakere 20.171
- etter konfirmasjonsalder  -  deltakere 13.500
- Forbønnshandling for unge ved konfirmasjonsgudstjenester      489
- Døpte 449
- Gravferder 227
- Ekteskapsinngåelser 143
- Frivillige medarbeidere 432

Offer/givertjeneste  -  samlet har vi fått inn (1.499.496 kroner)
1,5 mill. kroner.

Med hilsen
Marta Lunde Medhaug

kirkeverge

Den Norske Kirke i Karmøy 2003 -
Samlet kirkelig årsstatistikk -
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Småplukk fra SR:
Reparasjon av lyset i kirkeskipet
- En har sikkert registrert at lyset i kirkeskipet

har skiftet lysstyrke i tid og utide. Det er nå
reparert.

Gave på kr. 12.000 til Åkra menighet
- Hjertelig takk til giver.

Fellesmøter
- Komiteen for møtene har blitt enige om at

vi planlegger en ny aksjon våren 2005

Nytt høyttaleranlegg i kirken
- En komite arbeider med å skaffe nytt høyt-

taleranlegg til kirken. Når det er på plass
avhenger av pris og godkjenning fra fel-
lesrådet. Det arbeides også med forbedring
av høresløyfe.

Karmøy folkehøgskole inviterer til studietur til
Madagaskar i høst – og denne gangen er det ikke
skolens egne elever som skal ut og reise, men folk
fra skolens nærområde pluss andre interesserte.
Studieturen arrangeres i samarbeid med Ravinala
Reiser, og reiseledere blir tidligere Madagaskar-
misjonær Helge S. Gaard og John Kristian Haus-
ken fra folkehøgskolen.

Skolen har gode erfaringer med studieturer til
ulike land i Europa, blant annet i Frans av Assissis
fotspor, pluss flere vellykkede turer til Kina. Men
dette blir første turen til Afrika, og det blir også
første turen med fokus på misjon. Det meste av
turen blir lagt nede på østkysten, Farafangana,
Vangaindrano og selvfølgelig noen dager i
Antananarivo og Antsirabe.

- Vi ønsker at deltakerne skal få oppleve  litt av
resultatene av norsk misjonsarbeid siden 1867, ikke
minst menighetene på østkysten, der det ikke har
vært misjonærer de siste årene. Vi ønsker også å
møte den største vekkelsesbevegelsen som har sitt
utspring i Ankaramalaza.

I tillegg vil de selvsagt få møte Madagaskars fan-
tastiske natur med eksotiske strender, tropisk regn-
skog og det unike dyre- og plantelivet. De vil få
møte gassisk gjestfrihet og kultur, og  et glimt av
det moderne Madagaskar med storbyliv og shop-
ping.

-Vi  håper og tror at studieturen vil tenne en sterk
misjonsglød og engasjement hos deltakerne, sier
reiselederne som ber interesserte om å ta kontakt
med dem eller folkehøgskolen for mer informasjon.

Karmøy folkehøgskole arrangerer
studietur til Madagaskar

Naturlig kirkevekst
- Hvordan kan vi øke fremmøte til kirken?

Hvordan nå ut til de som ikke går i kir-
ken? Dette er spørsmål SR vil prøve å
gjøre noe med gjennom en menighets-
undersøkelse som vil bli gjennomført i
løpet av 2004.

Kurs i barnearbeid 27 mars
- Velkommen til gratis kurs der vi setter

fokus på barnearbeid. Aldersgrense er
ingen hindring for å delta. Vi får besøk av
Helga Fykse fra Willow Creek, Norge.

Reiseleder Helge
S. Gaard.



15Menighetsblad for Åkra nr. 1 - 2004

ogVerdt å vite
Vil du lese menighetsbladet på internett, kan du bruke denne
adressen:
www.karmoykirken.no

Du kan også finne mye annet interessant kirkestoff fra Kar-
møy på samme adresse.

Vil du gjøre barna kjent med misjonsstoff på internett? Bruk
gjerne adressen: barnas.net

Er du interessert i gode mediavaner for barna dine? Bruk
denne adressen: www.barnevakten.no

PÅSKENS
GUDSTJENESTER
Palmesøndag 4. april kl.11:
Kap. Norodd Stavenjord.
Sang ved  Anne Kathrine
og Sveinung Hølmebakk.

Skjærtorsdag  8. april kl. 20:
Nattverdgudstjenste v/kap.
Thor André Lindstad. Sang
ved   Tone Iren Lund

Langfredag 9. april kl. 11:
Gudstjeneste v/Thor André
Lindstad

1. Påskedag  11. april kl. 11:
Høytidsgudstjeneste v/kap.
Thor André Lindstad. Sang
ved Åkra Kirkekor/Felles-
kor. Messingblåsere.

BESØK  AV KIEV
KAMMERKOR  FRA
UKRAINA
Fredag 4. juni kl. 21 blir det
stor Vårkonsert i Åkra
kirke ved det internasjo-
nalt kjente «Kiev Chamber
Choir»  Koret har gitt ut
flere CD og har mange
dyktige solister og musi-
kere med seg. Åkra Kirke-
kor deltar, og organist
Paul Leithaug og sokne-
prest Finnleiv Haga er
vertskap for korets
Norgesopphold.

PASJONSKONSERT
i  ÅKRA KIRKE
Langfredag 9. april kl. 20.
Paul Leithaug spiller
orgelverk av Johann
Sebastian Bach.
Diktlesning  ved Jan
Arnstein Liknes.
Alle hjertelig velkom-
men!
Fri entre.

Haldis Reigstad er blitt kalt det norske svaret på Lina San-
dell. Her er et av hennes mange påskedikt:

Påskedag
Gråt ikkje meir, Maria,
Gøym dine tårer no.
Du er løyst ifrå dødens lekkjer,
Du er frikjøpt i Jesu blod.
Sol over grava fløymer,
Steinen er velta ifrå.
Gråt ikkje meir, Maria,
I dag skal du Jesus sjå.

Gråt ikkje meir, Maria,
Jubla i gleda ut.
Du er løyst ifrå syndebøra,
Du er heilag og rein for Gud.
Barn skal du alltid få vera,
Å for ei framtid du har.
Gråt ikkje meir, Maria,
I Kristus er Gud din Far.

Gråt ikkje meir, Maria,
Jesus stod opp igjen.
Du har vunne ein evig siger,
Du er arving til himmelen.
Aldri skal sola di slokna,
Lyset som Herren har tent.
Gråt ikkje meir, Maria,
Di sorg er til glede vendt.

Gråt ikkje meir, Maria,
Døden leid nederlag.
Han du elskar så høgt, han lever,
Han stod opp, det er påskedag.
Djevelens makt er til ende,
Open er Himmelen no.
Gråt ikkje meir, Maria,
Di tilflukt er Jesu blod.
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Karmøy
gospelfestival
2003

- Kan du fortelle litt om din egen bakgrunn?
Jeg er en landsens gutt fra Lena på Østre To-

ten. Lena ligger to mil sør for Gjøvik, der jeg er
født.

Jeg har fem søsken, hvorav én bror og fire
søstrer. Tre av dem er eldre enn meg, to er yn-
gre. Mor og far, som fortsatt bor på Lena, har
jeg å takke for veldig mye i livet. Jeg må si at jeg
har et svært godt forhold til dem.

Etter at jeg var ferdig med videregående skole
på Lena, der jeg gikk språklinja, så jobbet jeg
halvannet år i butikken til foreldra mine. Så be-
gynte jeg på Det teologiske Menighetsfakultet i
Oslo, der jeg studerte teologi. Jeg begynte med
kristendom grunnfag og fortsatte videre med å
lære mer om språkene som Bibelen er skrevet
på. Jeg studerte det gamle og det nye testamen-
tet, jeg lærte om etikk, om kirkens historie, om
andre religioner osv.

- Du må også si litt om kona di og de tre kjekke
guttene deres.

Under studiet ble jeg kjent med Anne Kris-
tine Finne fra Kopervik, som jeg seinere giftet
meg med. Hun har jo mye av slekta si her, men
dessverre er mora hennes ikke lenger i live. Hun
døde i -93. Anne Kristine har for øvrig slektnin-
ger både i Kopervik, på Vea og på Åkra. Røe,
Hope og Dahl er slektsnavn som knyttes til
henne.

Du nevner også våre tre gutter, og vi er altså
velsignet med Johannes, Hallvard og Thor Hå-
kon. De er alle friske gutter som sørger for liv i
leiren.

- Hva tenker en totning om å bo på Karmøy og
Åkra?

Nå har vi nettopp kjøpt oss bolig her på Åkra.
Etter noen år som «nomader» rundt omkring i
Norges land, ser vi fram til å kunne knytte oss til
ett hjemsted. Anne Kristine er som sagt fra Kar-
møy og har jo mange hun kjenner her. Hennes
kjennskap til stedet har også jeg glede og nytte
av. Livet som omflakkende prestefamilie har sine
«opprivende» sider som vi nå håper å kunne
legge bak oss. Det er mer enn utfordrende, ikke
minst for barna, å skulle ”slå rot” overalt, for i
neste omgang å bli «plantet om» et helt annet
sted – som om ingen ting var skjedd. Vi ser ab-
solutt positivt på det å skulle bo på Karmøy og
Åkra.

- Bestemte du deg tidlig for å bli prest?
Ja, da jeg på ungdomsskolen var utplassert i

redaksjonen i avisen Samhold Velgeren på Gjø-

vik, ble jeg i et intervju der spurt om jeg ville bli
journalist. Men allerede da stod det forholdsvis
klart for meg at det var prest jeg skulle bli. Så
det kan faktisk dokumenteres at jeg tidlig hadde
kall til prestetjeneste.

- Hvor har du vært prest tidligere?
Etter prestestudiet ble jeg ordinert den 9. ja-

nuar 1994 til prest i Hans Majestet Kongens
Garde i Oslo. Etter drøyt ett års tjeneste der flyt-
tet vi til Sunnmøre og Ålesund. Jeg var prest i
Spjelkavik prestegjeld og menighet i seks år.
Deretter var jeg knapt tre år i Høland prestegjeld,
som dekker en del av kommunen Aurskog-Hø-
land i den østre delen av Akershus. Der var jeg i
de fire menighetene Løken, Søndre Høland, Bjør-
kelangen og Setskog.

- Hva er gledeligst og hva er vanskeligst med
det å være prest i dag?

Gledeligst med å være prest i dag er å få ta
del i Jesu store oppdrag og stå med ansvaret
for å forvalte Ord og sakrament, dvs. forkynne,
døpe og dele ut nattverd. Det finnes ikke noe
større å være med på enn å bringe evangeliet
inn i menneskers liv og virkelighet.

Vanskeligst med prestetjenesten i dag er det
faktum at en del av dem som har ansvaret for å

Intervju med Thor André Lindstad
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forkynne Guds ord, som det er gitt oss i Bibe-
len, forkynner et helt annet budskap, tilpasset
det som av flertallet i samfunnet oppleves som
gangbart. Det er en utålelig situasjon for kirken
at den læremessig sett favner nær sagt alle opp-
fatninger, enten de er bibelsk fundert eller ei.

Et annet problem med det å være prest i dag,
er at det er mangel på presteressurser og et alt-
for stort trykk på de prestene som er i tjeneste.
Dette trykket bare øker, og resultatet i første
omgang er at folk blir sykmeldt og i neste sving
at de gjerne finner seg noe helt annet å gjøre.

I et forslag til ny tjenesteordning for prestene,
framlagt i fjor høst, legger departementet, med
biskopenes velsignelse, opp til å utvide tjeneste-
området for hver prest fra å være prestegjeldet/
menigheten, til å bli hele prostiet. På denne
måten gir departementet og biskopene seg selv
rom til å beordre prestene til en hvilken som helst
tjeneste innenfor et nær sagt ubegrenset geo-
grafisk område. En forsøker altså fra toppen av
hierarkiet å gjøre hele prostier til prestenes
tjenesteområde og fratar dermed menighetene
nærheten til sine egne prester. Biskopene øn-
sker også at det ikke skal være noen begrens-
ning tidsmessig sett på en prests arbeidsuke.
Under slike forhold, der arbeidsgiver gir seg selv
blankofullmakt til å utnytte arbeidskraften etter
eget forgodtbefinnende, skal det noe til at en
holder ut særlig lenge i tjenesten som prest.

- Hva er ditt inntrykk så langt av Åkra menighet?
Åkra er en aktiv menighet med mye positiv

virksomhet og en god lagånd. Her er det mange
som finner sin plass og sin nådegave, og flere
kan det helt sikkert bli. Vi må sammen be om at
Den Hellige Ånd må få virke gjennom menighe-
ten, slik at den kan bli til velsignelse og et hjem
for stadig flere.

- Hvilke tanker gjør du deg om tjenesten din i
Åkra menighet?

Tjenesten i Åkra vil for meg være en typisk
prestetjeneste, der jeg har oppgaver i sjelesorg
og skriftemål, veiledning og formaning, forkyn-
nelse og sakramentforvaltning. Det er for øvrig
mange konfirmanter her, og noen av dem blir
det min oppgave å undervise. Jeg er takknem-
lig for at det er så mange villige hender og føt-
ter i Åkra. Vi må aldri slå oss til ro med at vi i
menigheten er mange nok, men hele tida være
utadrettet med det vi gjør.

- Du kommer fra en musikalsk familie. Hva betyr
sang og musikk for deg?

Det er riktig at jeg er vokst opp med mye sang
og musikk rundt meg og i meg. Dette er som en
god bagasje som jeg i dag setter stor pris på,

Kirkebasar på Vea
Til høsten, 15. oktober, blir det basar i
Sanitetshuset på Vea.  Inntektene skal gå
til ny kirke i Vedavågen. Dersom noen har
gevinster som de vil gi til basaren, er vi
takknemlige for det. Ta kontakt med Aina
Ulvedal tlf.52824136 eller Kari Hatløy tlf.
52824279.

Hilsen Vea kirkeforening

selv om det i oppveksten slett ikke alltid var for-
bundet med glede å skulle øve eller reise på
spilletimer.

- Har du et favorittvers eller avsnitt i Bibelen?
Romerbrevet 1,16 sier mye: «For jeg skam-

mer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds
kraft til frelse for alle som tror, jøde først og så
greker.» Evangeliet er altså ingen byrde eller noe
som det er fylt med skam å vedkjenne seg. Nei,
evangeliet (=det gode budskap) er en Guds kraft
(gresk: dynamis) til frelse for enhver som tror
på Jesus. Legg også merke til at evangeliet skal
forkynnes for Guds eget folk, jødene, først. I
neste omgang kommer altså vi, «utlendingene»
eller «grekerne», inn i bildet.

Lørdag 21. februar gikk den årlige kirkebasaren
i Åkra menighet av stabelen.

Tradisjonen tro var det eldretreff på formidda-
gen, barnebasar på ettermiddagen og kvelds-
basar med hovedtrekning. Det kom inn i alt  kr
52.362,-, og det er ca. kr 5.000 mer enn i fjor.

Vi vil få takke alle som var med på det omfat-
tende arbeidet med å lage til denne basaren.
Hjertelig takk til alle som var med på det prak-
tiske og til alle dere som ga gevinster. En spesi-
ell takk til sangkrefter og talere, til kirke-
foreningene og driftsutvalget.

Resultat fra
kirkebasaren 2004
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 28.mars kl.11.00 Høymesse med nattverd
28.mars kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd
  4. april kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
4. april kl.18.00 Syng påskesanger med oss

  8. april kl.20.00 Høymesse med nattverd
  9. april kl.11.00 Pasjonsgudstjeneste
  9. april kl.20.00 Konsert
11. april kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp.
18. april kl.11.00 Høymesse med nattverd
18. april kl.18.00 Hele menigheten synger
20. april kl.19.00 Samtalegudstjeneste Åkra/Ådland
21. april kl.19.00 Samtalegudstjeneste Vedavågen/ Sevland
25. april kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Åkra/Ådland
25. april kl.12.30 Konfirmasjonsgudsjeneste  Åkra
  2. mai kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste Sevland
  2. mai kl.12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste Vedavågen
  9. mai kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
  9. mai kl.18.00 G-2 gudstjeneste med nattverd
16. mai kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
17. mai kl.11.00 Familiegudstjeneste (Vedavågen)
17. mai kl.11.00 Familiegudstjeneste
20. mai kl.11.00 Familiegudstjeneste (Speiderplassen)
23. mai kl.11.00 Høymesse med nattverd
30. mai kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp.
31. mai kl.11.00 Høymesse med nattverd (Vedavågen)
  6. juni kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

Velkommen
i Åkra Menighet

Normisjon

Tlf. 52 81 47 77 - 924 60 888

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

Tlf: 52844545 Fax: 52844555 - Mail: akra@elkjop.no
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22. nov. Karen Elin Sjøen
Holmgard
Kristine Sjøen
Holmgard
Leif Bjarne Sjøen
Holmgard

30. nov. Emma OlsenTjøsvoll
Ina Davidsen Sandslett
Elias Fidjeland

14. des. Ingrid Kristine Våg-
en Edland
Malin Vikra Einarsen
Sondre Kristiansen
Ferkingstad
Alexander Fagerland
Kristoffer Lund Vea
Heine Hemnes
Markus Grindhaug
Mathilde Bjerk

21. des. Lily Marie Kristensen
25. des. Emma Sjøen Rossland
28. des. Torbjørn Mesøy Mannes

Thomas Olsen
Lilly Kristine Liknes

  4. jan. Julie Tjøsvoll
11. jan. Emma Jakobsen Åkset

Anders Ingulstad
Alida Solvang

25. jan. Markus Kristoffersen
Mathilde Tjøsvoll
Siri Solvig Bårdsen
Kjetil Magne Nilsen
Kristoffer Egeland
Sandhåland

22. febr. Ragna Selliken Sletten
Fredrik Lande
Martin Myre
Helena Kristoffersen
Elora Sørensen Ytreland

22. nov. Arna Johannesen og
Vermund Dahl

24. jan. May Synnøve Lunde
og Willy Rygh

14. febr. Tone Kristoffersen
Fiksdal og Kjetil
Pedersen

14.februar Ingeborg Olsen og
Håkon Karl Klepsvik
14.februar Kristine Ziemele og
Terje Bøe

30. okt. Charles Marthon Ja-
kobsen
31. okt. Johan Liknes
  2. nov. Knut Didrik Medhaug
  7. nov. Bjarne Fredrik Mannes
  9. nov. Leif Sigmund Tan-

gjerd
  9. nov. Erling Johan Bårdsen
13. nov. Tor Gerhard Vik
16. nov. Olga Marie Espedal
26. nov. Nils Olai Lund
29. nov. Judith Paulsen
  5. des. Gitlaug Bakke
  7. des. Lovise Karine Liknes
  9. des. Olav Henry Sverdrup-

sen
10. des. Åse Kristine Kvilhaug
13. des. Kåre Leonard Johan-

nessen
14. des. Ingrid Serine Hansen
20. des. Signe Johanne

Georgsen
27. des. Petter Ånensen
31. des. Haldis Alsvik

  5. jan. Joakim Sørensen
10. jan. Ronny Bjerkholt
13. jan. Janna Olena Hansen
20. jan. Sølvi Karin Thorsen
22. jan. Ruth Vestvik
23. jan. Anna Elisabeth Mar-

tinsen
24. jan. Alma Florense Fager-

land
24. jan. Størker Kristian

Størkersen
  4. febr. Simon Andreassen
  8. febr. Enok Magnus Tveit
16. febr. Karen Bu
16. febr. Ludvig Kristoffer Lar-

sen

Vea Byggsenter - tlf.: 52 84 60 40

Tlf:  52 81 12 40
 Fax:  52 81 12 49
 Adresse: Postboks 204,

4296 Åkrehamn

Støtt våre
annonsører



Trilletreffet

Trilletreffet
har samlinger annenhver onsdag i kirkekjelleren fra kl.1030 til 1230. Frammøtet ligger på mellom 40
og 60 voksne og barn. Dette er et sosialt tilbud til dem som er hjemme med barna.

I løpet av fjoråret ble det gitt tilskudd fra Karmøy kommune, blant annet til innkjøp av nye leker. I
tillegg holdes det basar, der overskuddet går til å støtte Åkra menighet sine utsendinger til Mada-
gaskar. For tida er det 12 mammaer som driver trilletreffet.

Velkommen du også til å være med på et fint tiltak!

Karneval på trilletreffet.Karneval på trilletreffet.Karneval på trilletreffet.Karneval på trilletreffet.Karneval på trilletreffet.


