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Andakt

”Jesus svarte: ’Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord 
som kommer ut av Guds munn.’”

Matteus 4, 4

Jeg er nå ikke så forferdelig glad i brød. 
Jeg liker bedre middag, og kaker. Men 
brød betyr vel kanskje all slags mat i 
denne sammenhengen. Ja det betyr vel 
alt vi trenger og ikke trenger, men som 
vi allikevel har, og kjemper for å skaffe 
oss. Vi trenger selvsagt mat og drikke, 
hus og klær. Ja vi kan trenge er god stol 
og en ferie av og til også, slik at vi kan 
samle krefter. Men vi trenger altså ikke 
bare det. Vi trenger noe mer. Vi lever av 
mat og drikke, men som levende men-
nesker trenger vi noe å leve for! 
Dette er første gang jeg skriver andakt 
til menighetsbladet, og jeg vil gjerne 
dele mitt vitnesbyrd om hva som gir 
meg noe å leve for:

Gud er ikke en religion, som noen har 
funnet på. Gud finnes, og han har vist 
seg for oss mennesker. Hvordan vi vel-
ger å tenke om Gud, forandrer ikke på 
det faktum at han faktisk finnes. Han 
har skapt alle mennesker, og han har 
skapt alle mennesker med en hensikt. 
Mitt liv er altså ikke en tilfeldighet, et 
hell eller et uhell, det var nøye planlagt 
og tilrettelagt. Gud ville at jeg skulle 
leve. Han elsker meg uendelig høyt, 
han har frelst meg fra synd, ondskap og 
egoisme, og han har gitt meg et nytt liv. 
Nå kan jeg leve livet mitt i trygg forvis-
sing om at jeg er hans. 

Han er min Herre, jeg er hans tjener. 
Han har planer for hva han vil jeg skal 
gjøre for hans barn her på jord, og jeg 

opplever det menings-
fylt å få tjene Gud med 
mitt liv. I fellesskapet 
med andre troende, 
opplever jeg en spesiell 
omsorg, jeg opplever å 
ha spesielt meningsfylte 
oppgaver, jeg opplever 
tilgivelse og jeg er en del 
av et spesielt spennende 
oppdrag. 
Denne sannheten om Gud, og dette fel-
lesskapet, er fundamentet for mitt liv. 

Det er et godt fundament, så godt 
at jeg unner alle andre mennesker å 
bygge livet sitt på det samme. Det er 
fortvilende å møte mennesker som 
opplever livet sitt som meningsløst 
eller som ikke opplever seg ønsket og 
elsket – for det trenger ikke være slik! 
Det er fortvilende å møte mennesker 
som må bære alt vanskelig alene, for 
det trenger ikke være slik! Det er for-
tvilende å møte mennesker som leter 
febrilsk etter noe som kan gjøre dem 
lykkelige eller gi dem en opplevelse av 
mening, for de trenger ikke lete. Gud 
har vist oss at han fins, og hvem han er. 
Vi kan bli kjent med han. Han har gitt 
oss et fellesskap hvor vi kan vise hve-
randre sann kjærlighet og omsorg, vi 
kan alle få et nærere forhold til det.
Mennesket lever ikke bare av brød, 
hvem lever du for?

Ove Sjursen
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Verdifull gevinst
Hørt om Bedehusdekkenet fra Ådland? Kanskje noen har, men på meg gjorde det inntrykk 
første gang å høre om basargevinsten. Deler derfor dette glimtet, slik jeg fikk høre det:

- Mor sendte oss ut for å plukke ull på gjerdene. - Vi var midt i samtaler om begravelse og minneord. Måtte spørre 
mer om dette. Som bygutt visste jeg lite om bedehus og basar. Derfor hørtes det forunderlig ut dette. – Jo, ull som 
ble hengende etter sauene rundt om på mange garder og beiter skulle samles. Kunne det bli noe? Ja, til sammen 
fra mange, og med raus arbeidsomhet ble det gevinst. Og hver liten unge som hadde henta inn ull slik visste det. 
Det gjorde nok voksne også som hadde rensa for rusk og klargjort ull. Noen hadde såklart hatt adskillig arbeid 
videre og, for det nok tok tid, før det til slutt lå som fast gevinst på basar på Ådland bedehus. En hel andakt i seg 
selv, Bedehusdekkenet, som hadde dyp verdi. Jeg tenker at det hadde varmet flere ganger alt før det kom hjem 
til en heldig vinner. Penger til Bedehus og misjon brakte det også. At Gud i himlen visste om hver tråd og om hver 
hånd, er jeg sikker på. Og verdien av noe som et fellesskap arbeider fram, kan ikke regnes på.

Tida er ei annen nå, og jeg tror ikke på sentimental innsamling av ull fra gjerdene i dag. Men å finne dette i vår 
tid og på vårt sted, har fortsatt verdi. Nøkkelordene blir mye det samme: Små og store, arbeid over tid, gratis og 
glede som gevinst. 

Lars Harald Tjøstheim

Litt fra årsstatistikken 2007
Menighetsbladet pleier å bringe noen av de lokale nøkkeltallene fra Den Norske Kirkes omfattende årstatistikk. 
Her er litt om 2007 (tall 2006 i parentes):

• Døpte: 120 – (117)
• Konfirmanter: 128 – (125)
• Vigsler: 22 – (24)
• Begravelser: 86 - (64)
• Gjennomsnittlig antall deltakere på gudstjeneste: 241 – (266)
• Gjennomsnitt til nattverd: 109 - (97) 
• Takkoffer totalt: 362 469,- 
• Herav til eget arbeid: 154 228,-

Stabile og høye tall på alle vanlige målepunkt. Det er vi vant til i Åkra menighet. Så vet vi også at tallene aldri sier alt. Vi 
har jevnt høye dåps- og konfirmasjonstall og gleder oss over det. Vigsler er litt under 2006 og enda mer under årene og 
representerer en lesbar utvikling. 

Når det gjelder tallene for gudstjenester har vi et sammenlignbart snitt for frammøte på 241. Litt ned fra fjoråret men sett 
over flere år et høyt tall. 

Nattverddeltagelsen har gått merkbart opp tallmessig, så tydelig at vi har undersøkt tallene nøyere. Flere faktorer slår 
positivt ut: Nattverd på Vea-gudstjenestene har økt klart. Ellers ser vi sterk økning på nattverd med intinksjon (dypping), 
i kombinasjon med at vi har hatt nattverd på høytidsdager. 2007 har dessuten hatt færre nattverdgudstjenester totalt og 
sjelden nattverd på ”dårlig besøkte” søndager. Uansett er dette gledelig og helt i tråd med inntrykket vi har om større 
åpenhet for å motta nattverd.

Sokneprest Lars H Tjøstheim
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Takke og

Bønne
emner

Vi ber for
✓	diakon og diakoniarbeidet i 

Åkra menighet.

✓	opprettelse av menighets-
utvalg i Vedavågen.

✓	samtale - og konfirmasjons-
gudstjenestene .

✓	om at personer i menig-
heten får frimodighet til å 
melde seg til en eller annen 
tjeneste i Åkra menighet. 
Her er plass til flere.

I 2006 var jeg i Saddleback Church i LA, USA. Vi ble invitert hjem til en av 
pastorene der, David Fuchs, og han hadde en veldig sterk historie å fortelle. 
Senere fant jeg denne historien på nettet, og jeg spurte ham om det var ok 
for ham å trykke den i menighetsbladet vårt, siden den passer godt nå i for-
bindelse med påske. Det sa han ja til, og her er det han skrev:

Prisen for et navn
Av David Fuchs

En manns død gir liv til en annen, og deretter finner sønnen hans et nytt liv 
gjennom Jesu død. 

Isaac Wasjbord skulle dø. Alle jødene i Auschwitz visste at når noen ble kalt ut 
fra brakkene sine, kom de aldri tilbake. Og Isaacs navn var det neste på lista. 
Alt så håpløst ut. Han hadde allerede sett sin egen mor bli overfalt av nazisol-
datene. Faren hans, som var kantor og baker, var blitt kastet inn i og brent i sin 
egen ovn. Unge Isaac hadde sett mye i sitt korte liv. Men han var i det minste i 
live – og det var ikke noe lite mirakel for en jøde i nazi-Europa.

I løpet av den korte tiden Isaac var i Auschwitz, ble han venn med et brødrepar 
– brødrene Fuchs. Kvelden før Isaac skulle i gasskammeret, døde Maximillian, 
en av Fuchs-brødrene. 
Siden Maximillian allerede var død, byttet Isaac identitet med ham, og neste 
dag ble nazisoldatene fortalt at den døde kroppen var Isaac. Han som tidligere 
het Isaac Wasjbord, ble nå for resten av livet hetende Isaac Maximillian Fuchs. 
Isaac var blitt reddet. Han ble satt fri fra Auschwitz i 1945 av de allierte trop-
pene.

Hver gang David Fuchs skriver etternavnet sitt, blir han minnet om hvordan 
faren hans overlevde Auschwitz. ”Jeg har alltid skjønt at livet mitt var en gave 
fra noen andre – navnet mitt i seg selv var et vitnesbyrd på det. Hvis det ikke 
var for Maximillians død, hadde ikke jeg levd nå.” 

De fem siste årene har David blitt mer og mer takknemlig for at faren unnslapp 
gasskammeret. David vokste opp i et liberalt jødisk hjem i Europa, og fami-
lien hans var kun i kontakt med religion i løpet av jødedommens helligdager, 
slik som Yom Kippur, Påske og Hanukah. For å virkelig forvirre ham religiøst 
sett, sendte hans foreldre ham til en kristen skole i England, og senere til en 
jesuittisk skole i Belgia. David vokste opp agnostisk til sin egen jødiske tro og 
avviste loviskheten han fant hos de kristne han kjente.

I en stor del av sitt unge voksne liv, levde David et utsvevende liv med mye 
alkohol og eksperimentering av narkotika. Da Davids far døde i 1986, falt han i 
en dyp åndelig avgrunn – og satte spørsmålstegn ved all sin åndelige bagasje 
fra fortiden. Selv om farens død hjalp ham til å skjerpe seg noe, varte hans 
åndelige forvirring i nesten ti år til. I løpet av disse ti årene etter farens død, 
flyttet David rundt i Europa, fikk seg nye jobber, giftet seg, fikk et barn og ble 
deretter skilt.

Men i 1996 etter å ha forlovet seg med ei kristen amerikansk jente, begynte 
David å sette seg bedre inn i hva det vil si å ha et forhold til Jesus. Etter å ha 
sett Jesus gjennom sin forlovede, Marion og hennes familie, begynte David å 
skjønne at ikke alle kristne var så loviske som han husket fra fortiden. David 
var fortsatt ikke fullstendig overbevist om at han trengte å bli en kristen, men 
han var alltid klar for en filosofisk diskusjon. Og det var akkurat det David 

SR saker
- Det er laget ny strategiplan for 
Åkra menighet 2008 – 2011. Det 
legges opp til at planen skal bli 
gjort kjent i alle grupper og den 
vil bli omtalt i neste nummer av 
menighetsblad. 

- Det er også blitt laget ny dia-
koniplan for Åkra menighet, som 
også blir omtalt i neste nummer 
av menighetsblad.

- Det arbeides for tiden med for-
nying av misjonsavtale som Åkra 
menighet har med NMS. 

- Det arbeides også med å 
opprette et menighetsutvalg i 
Vedavågen.

- Årsmøte for Åkra menighet er 
satt til søndag 13. april i etter-
kant av gudstjenesten.

- SR arbeider også med revide-
ring av utvalg strukturen i lys av 
ny strategiplan.
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forventet seg da han sa ja til å ha en samtale med Marions 
pastor. I stedet fant han seg selv liggende på kne og be i 
to timer. 

”Hvor kommer du hen når du dør – kommer du til himme-
len eller helvete?” spurte pastoren David. ”Det kommer an 
på,” svarte David. ”Hvis det kommer an på, da kommer du 
til helvete. Det eneste det kommer an på, er om du har tatt 
i mot Jesus i hjertet ditt eller ikke.” Selv om David fortsatt 
ikke hadde bestemt seg helt for å gi livet sitt til Jesus, 
ønsket han å imponere Marion, så han ba halvhjertet til 
Gud om å bli en kristen. Dette halvhjertede forsøket var nok 
til å vinne Marions hjerte, og de to satte fart i bryllupsplan-
leggingen. 

I mellomtiden dro David tilbake til Europa for å få orden i 
sakene der. Han oppdaget at det livet han hadde levd der, 
holdt på å falle sammen. Før han dro, mistet han førerkortet 
på grunn av promillekjøring. Det lille firmaet han drev gikk 
sakte, men sikkert, nedover. ”Jeg hadde alltid hatt suksess, 
og plutselig gikk alt galt,” sa David. ”Promillekjøring, fir-
maet som ikke gikk bra, gjeld. Noe skjedde, jeg hadde ikke 
kontroll lenger. Men det kunne jeg ikke innrømme.”

Til slutt ble alt for kaotisk. Før hadde alt gått bra for ham. 
Så en natt mens regnet høljet ned i hans mors hage, vendte 
David seg til den Gud som Marion og hennes familie hadde 
fortalt ham om. Han ba den samme bønnen som han ba 
med pastoren noen få uker tidligere. 
”Hvis jeg ber det du vil jeg skal be, vis meg at du er sann,” 
sa David til Gud. ”Gi meg fred, og jeg vil gi deg det du vil ha. 
Jeg vil ta imot Din Sønn Jesus. Vil du at jeg skal overgi alt til 
deg, livet mitt, mitt engasjement? Ok, da gjør jeg det.”

Selv om David kunne forandret på navnet sitt i dag, vel-
ger han å ikke gjøre det. Det å bruke Fuchs navnet som 
etternavn, holder arven om Fuchsbroren i live, han som 
døde slik at faren kunne leve. ”Når jeg forteller min historie 
til ikketroende, sier de: ”Å, jeg skulle ønske jeg hadde et 
slikt vitnesbyrd.” Da sier jeg at de har et slikt vitnesbyrd. 
Jesus døde for deg.” Alle har vi en som døde for oss for at 

vi skulle leve. Hans navn er Jesus. Gjennom Hans død på 
korset, gir Han oss tilgivelsens gave og evig liv med Gud.

BLF

”For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, 
den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv.”

Johannes 3,16

David og Marion Fuchs sammen med barna. 

KirKens sOs i rOgaland
trenger frivillige til telefonvakter til vaktrom Haugalandet!

  
innfØRingskURs staRteR torsdag 3.april -08

Kvalifikasjoner – evne til å lytte, minimum 20 år, kristent livssyn.
Vi tilbyr velorganisert tjeneste, veiledning, utviklende fellesskap.

Innføringskurset går på torsdagskvelder 18.30-21.30

Tjenesten ved Kirkens SOS gir muligheter til å utvikle kommunikasjonsferdigheter!

ta kontakt med oss for mer informasjon: www.kirkens-sos.no
tlf.: 51 88 45 15 / 971 70 995 eller epost: rogaland@kirkens-sos.no 
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Mitt vitnesbyrd
Om du bare elsket en av oss, Jesus
ville du elsket meg da?
Om du bare elsket en av oss, Jesus
hvem ville du velge da?
De som er pene, de som er rike, 
de som er snille og gjør mye bra?
Ville du elsket meg da?

Jeg er meg sammen med Deg.
Du er alltid det beste for meg.
Da du valgte hvem Du ville ha,
så var ALLE det svaret du gav.
Jeg er meg sammen med Deg.
Du er alltid det beste i meg.
Jeg vil være her sammen med Deg.
Bare slappe av, for jeg er elsket av Deg.

Du har aldri bare elsket en av oss, Jesus.
Alle kan få være med Deg.
Du har aldri bare elsket en av oss, Jesus.
Du vil gjerne bo i hele meg.
Bli med i dansen, bli med i triste ting,
bli med i dagen med alt hva den er. 
Du har aldri bare elsket en av oss, Jesus.
ALLE kan får være med deg.

Føbe Edvardsen

Så raus er Gud! Jeg skal få lov til å 
være meg selv i livet med Jesus. Gud 
elsker meg slik jeg er. Det er Guds 
nåde. Jeg undres gang på gang hvor 
annerledes Guds valg er, i forhold til 
hva jeg ser på som gode valg.

Da jeg kom til verden, er jeg 100 pro-
sent sikker på at mine foreldre gjorde 
alt de kunne for at jeg skulle ha det 
best mulig. Jeg trenger ikke grunne 
lenge for å se for meg silke-myke tep-
per, nyvasket og strøket tøy, blenda-
hvite kluter osv. Alt ble gjort i stand 
for at jeg skulle bli født. – Jesus, Guds 
sønn, ble født i en skitten stall, lagt i 
en krybbe. Det er så utenkelig! 

Samtidig viser det igjen; Gud er så 
raus! Gud gjør så overraskende valg. 
Da Jesus ble født av ei fattig jente, 
under utenkelige omgivelser, viste 
Gud også gjennom det at evangeliet 
er for alle. 

Husker du 
da Jesus 
møtte 
Sakkeus 
(Luk 
19,1-10)? 
Sakkeus, 
den rike overtolleren, som var blitt 
rik, sleip og upopulær fordi han stjal 
penger fra folk. Sakkeus jobbet for 
okkupasjonsmakten, romerne. Jesus 
inviterte seg selv som gjest i Sakkeus 
sitt hus. Guds sønn ville være sammen 
med Sakkeus, av alle folk. Jesus gjør 
så overraskende valg, også i dag!

”For så høyt har Gud elsket verden at 
han gav sin Sønn, den enbårne, for at 
hver den som tror på Ham, ikke skal 
fortapes, men ha evig liv. For Gud 
sendte ikke sin Sønn til verden for 
å dømme verden, men for at verden 
skulle bli frelst ved Ham.”
Johannes 3,16-17

Marianne Muff Eriksson 

Torsdagstreffet
-Me ser fram til kvar einaste torsdag. Ja, det ville vore eit tap viss 
me ikkje hadde hatt dette trivelege treffet. Dette er kommentarar 
me får på ”Torsdagstreffet”, som i ei årrekkje har vore eit fast 
innslag på vekeprogrammet til mange på Åkra og Vea.

Klokka 11 er kyrkjestova god og varm, borda er dekte, og 
folk har teke plass. Frå kjøkenet siv det ut ei velkjent lukt av 
kaffi. Då er det klart for å ønskje varmt velkommen til kvar 
og ein, og halvannan time med hyggje ventar. På program-
met står musikk, allsong og andakt. Som regel er det lokale 
songkrefter som bidrar, og som gjer sitt til for å skape eit 
muntert samvære. Andakten har sin faste plass; mange gir 
tilbakemelding om at det er godt å få med seg eit gudsord 
midt i veka. Etter dette er det tid for å synge bordverset, for 
programmet er ikkje komplett utan å kose seg rundt bordet 
med god mat, kaker, kaffi og drøs. 

Her må me også nemne ”kjøkengjengen”, som kjem på 
vakt allereie klokka ni om morgonen. Då ordnar dei med 
smørbrød og alt det andre som må vere klart. Dette er ei 
viktig teneste, og alle som er med på dette blir inviterte til 
treffet sin årlege medarbeidarfest, for sjølve å bli verta opp. 
I alt er det 60 damer som går i turnus i smågrupper og har 

sine tildelte veker med kjøkenteneste. Det er stadig behov 
for nokre fleire til bli med her, så interesserte bør absolutt 
vurdere dette! 

Frisørsalongen her på huset må heller ikkje gløymast. I 
timen før ”Torsdagstreffet” er det ofte folk innom kyrkjefri-
søren, kor det går an å få kustus på håret sitt for ein femti-
lapp. Slå den! I tillegg skal me trekkje fram ”Bønehalvtimen” 
òg. I tilknyting til treffet, nærmare bestemt klokka 10 torsda-
gar, kjem dette treffpunktet, som går for seg i kjellarstova 
i kyrkja. Her er det alltid godt å komme innom for å senke 
skuldrene, slå av ein prat og folde hendene sine. 

Om litt av dette – eller alt – høyrest kjekt ut, så skal du som 
les vite at på formiddagstreffet i Åkra kyrkje er alle hjarteleg 
velkomne. Håpar me sjåast!

MF
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Her er eit bilde frå den 1. turen med Torsdagstreffet. Det var i 1989, og turen gjekk til Frekhaug.  Me hadde 4-5 overnattingar. 
Det er Trygve Berget som er framme til høgre. Johan Andersen frå Vikra var bussjåfør i alle år unntatt eitt.

1. rad:Hanna Mannes, Kitti Kristiansen, Ragnhild Liknes (litt bak), Olga Larsen, Klara Hansen, Lovisa Stonghaugen, 
Celia Stonghaugen, Klara Gudmestad, Ingrid Hemnes, Ella Eriksen, Marie Bergtun, Inger Rosenhaug, Bina Larsen, 
Marie Haringstad.

2. rad: De to første ukjent, Åse Vea, Judith Liknes, Alma Fagerland, Elisabeth Martinsen, Harald Langåker, Tordis Langåker, 
Serina Svensen, Kaia Mosaker, Jenny Knutsen, Ingrid A. Medhaug, Marie A. Medhaug, Mabel Liknes, Trygve Berget.

3. rad: Marta Eikemo, Berta Lie, Sigurd Vea, Kitti Valentinsen, Olena Fagerland, Gitlaug Bakke, Manda Bårdsen, 
Helena Sjøen, Tilli Håland, Anna Mårtmann, Inga Ragnvaldjord, Gudrun Tangjerd, Lena Tjøsvoll.

4. rad: Bina Mannes, Johan Andersen, Ukjent, Jakob Fagerland, Sigrid Vaage, Kristian Walland, Astrid Walland, 
Dikk Østhus, Eva Østhus, Gustav Kristiansen, Johanna Kvilhaug, Olav Kvilhaug, Thea Pedersen, Ragnvall Svensen.

En av ”primus motorene” på torsdagstreffet i mange år, var Astrid Walland som har lånt oss dette bildet.
Etter denne turen til Frekkhaug ble det mange turer bl.a. til Hermon og Bibelskolen i Grimstad. Astrid Walland har hatt 
mange ”jern i ilden” og på de neste sidene har vi snakket med henne hjemme i Medhaugveien.

Tur med Torsdagstreffet i 1989
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Me i menighetsbladet hadde så lyst til å ta ein prat med 
Astrid Walland, ho har vore ein trufast kyrkjegjengar og hatt 
sitt virke i mange samanhengar i mange år. Me hadde lyst til 
å høyra meir om kva ho hadde å fortelja.

foRtel litt om deg sjØlv, kven eR dU?
Eg bur på Medhaug, men er frå gamle Stangeland kommu-
ne, det som nå er Bygnes. Eg var gift med Kristian Walland 
og me fekk 6 ungar i lag. Tidligare var eg bondekone, og me 
dreiv med kyr og grønsaker. Eg er nokså gammal, 87 år, og 
det minkar på slekt og vener, eg har berre to syskenborn 
igjen. Men eg takkar Gud for kvar dag.

dU haR voRe aktiv i menighetsaRbeid lenge, kva 
tid vaR det dU begynte?
Eg flytta hit til Medhaug i 1947, det er over 60 år sidan, og 
etter det har eg gått på Ådland bedehus og i kyrkja på Åkra. 
Når eg var med som sundagsskulelærar på bedehuset, 
kunne eg ikkje gå på gudstenester, men det gjer eg no. Eg 
går på gudsteneste om formiddagen og på møte i bedehu-
set om kvelden. Dette betyr veldig mykje for meg, og då er 
det høgtid.

kva eR det dU haR voRe engasjeRt i?
Eg starta i sundagsskulen, og det er det som er hjertebarnet 
mitt. Det er eit utruleg viktig arbeid, eg trur det er det vikti-
gaste arbeidet som finst! Det er ei stor gleda for meg når eg 
møter nokon som gjekk på sundagsskulen då eg var med. 
Eg blir veldig glad når dei hugsar meg att, og eg håpar at dei 
ikkje har gløymd Jesus. Når me snakkar til ungane, forstår 
alle det som blir sagt. Eg er SÅ glad for alle dei som driv sun-
dagsskule, for det er eit SÅ viktig arbeid. Eg hugsar at det 
var mange gonger eg var trøytt på førehand, men etterpå 
kjende eg meg oppglødd, glad og velsigna. Eg har og vore 
med i NLM sin foreining i mange år, men den er nedlagt nå, 
sidan alle dei andre som var med, er døydde. Så nå er eg 
med i bedehusforeningen. I tillegg går eg på torsdagstref-
fet i kyrkja. Det arbeidet starta i 1986, trur eg det var, og 
då var det Trygve Berget som var leiar der. Eg overtok etter 
han og slutta i fjor sommar, og nå er eg vanleg deltakar der. 
Torsdagstreffet har vore godt for alle oss eldre. Det er bra 
at unge og eldre kan vera saman, men når me er jamgamle, 
har me fleire felles ting å snakka om. Når det er nokon som 
ikkje er der, må me alltid spørja etter dei, spørja om dei er 
sjuke eller årsaka til at dei ikkje er der. Me blir kanskje litt 
meir nyfikne når me vert eldre… 

og sÅ gÅR dU RUndt med menighetsbladet?
Ja, da. Eg går så lenge eg har helse til det.

kva eR det som haR halde deg i gong i alle 
desse ÅRa?
Det er Jesus som har gitt meg kraft til vera med. Det er Han 
som har lagt gjerningane til rette, slik at eg kan gå inn i dei. 
Eg likar det arbeidet eg har vore med i og er med i, eg synest 
det er veldig godt å vera med. Eg vil takka for at eg har fått 
lov til å vera med i alle desse åra.

kva gjeR deg glad?
Eg blir glad av å gå på gudsteneste i kyrkja, det er ei høg-
tidsstund. Eg må alltid be for dei som skal snakka og er 
med. Eg har tru på bønas makt. Jesus lærte oss å be, og det 
er det einaste eg kan bidra med nå. Kanskje det er difor eg 
framleis er her? Og nå har eg tid til det, for nå må eg ikkje i 
”fjosen” og senda ungane på skulen. 

haR dU lyst til Å koma med ei helsing?
Ja, det har eg. Eg har lyst til å helsa alle med eit vers frå 
Jesaja 41, vers 10. Der står det:” Ver ikkje redd, for eg er med 
deg! Sjå deg ikkje rådvill ikring, for eg er din Gud! Eg gjer deg 
sterk og hjelper deg og held deg oppe med mi frelsarhand.” 
Når me føler at kreftene sviktar, skal me få støtta oss til Han 
som har makta, krafta og styrken over framtida. Etter eit 
langt liv vil eg seia meg einig i det som står i songen på nr. 
320 i Songboka: Han har aldri kunnet skuffe. Me ser ofte kor 

”Det er Han som har lagt gjerningane 
til rette, slik at eg kan gå inn i dei.”

Astrid og Kristian Walland på kornåkeren heime på garden.
Dette er et foto av et maleri
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små og hjelpe-
lause me er, men 
det er ein som ser 
dine tårer. Du er 
ikkje gløymd av 
Jesus. Det nær-
mar seg påske-
høgtid, og då blir 
me minna om 
Jesu død på kor-
set og Hans seier. 
P å s k e m o r g e n 
slukker sorgen. 
Takk Jesus! Dette 
vil Jesus at alle 
skal få del i.

Etter å ha snakka 
med Astrid følte 
me oss veldig 
oppløfta og beri-
ka. Ho er eit godt 
menneske som har brukt av ressursane sine i mykje godt 
arbeid i mange, mange år. Me vil med dette takka stort for alt 
det arbeide ho har gjort! Tusen takk!!!

ATB og BLF

Astrid Walland heime i stova.

Vårbasar på Vea
fredag 18.april kl.19.00
blir det basar på Idrettshuset på Sletten. 
Sang av Kor i Vest
Andakt av Ove Sjursen
Utlodning til inntekt for kirke på Vea.
Alle hjertelig velkommen.

Ps. Vil du hjelpe til med gevinster tar 
vi gjerne i mot. 

Vedavågen kirkeforening

Kantorskifte:
Etter to år med jobbrotasjon, så er 
Paul Leithaug tilbake som kantor f.o.m. 
01.01.08. 

Åkra menighet ønsker Paul hjertelig 
velkommen tilbake   

Den stunda i Getsemane
Eg aldri gløyma kan,
Då du låg skjelvande på kne,
Min Gud og Frelsarmann.

Getsemane, Getsemane,
Der du, min Frelsar god,
For meg låg skjelvande på kne
Så sveitten draup som blod!

Du sorgtyngd inn i hagen kom
Og stridde sårt for oss,
Du tok vår synd, vår død og dom,
Du bar det til din kross.

Av kjærleik der du sveitta blod,
Av kjærleik der du bad,
Av kjærleik skjelvande du stod,
Så eg går frelst og glad.

Men vil min kjærleik kolna av,
Min Frelsar, eg deg bed:
Å, minn meg om din kross og grav
Og om Getsemane!

Denne songen skreiv Edward P. 
Hammond ein gong han var og såg 
Getsemanehagen i 1866. 

Songen vart omsett til bokmål i 
1880-åra,”Hin time i Getsemane” og 
til nynorsk av Johs. A. Barstad. Han 
nydikta også det tredje verset i 1889.

Dette var den fyrste kristne songen som 
fekk gjennomslag på nynorsk.
Songen er litt omarbeidd av Bernt 
Støylen i 1906.
Melodien er laga av Asa Hull (1870). 

Markus 14.32:
Dei kom til ein stad som heiter 
Getsemane, og han sa til læresveina-
ne: Set dykk her medan eg ber. 

den sTUnda 
i geTseMane
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På besøk hos lamidoen i Rey
 

I Kamerun har det fra gammelt av vært 
mange småkonger (lamidoer) som har 
regjert over hver sitt område, gjerne en 
landsby og landet rundt byen. I Nord-
Kamerun regjerte lamidoen i Rey. Han 
var mektigere enn de andre lamidoene 
og han var kjent for å være svært egen-
rådig. Han var så mektig at de nasjo-
nale myndighetene i mange år valgte å 
la ham styre uten for mye innblanding, 
for å unngå stammekriger og uro.
Lamidoen i Rey var muslim og han 
tolererte ikke kristen virksomhet i de 
byene han styrte over. Noen ameri-
kanske misjonærer fikk i 1950-årene 
begynne med en slags yrkesskole i en 
av byene i utkanten av hans område, 
men ellers ble det ansett som farlig å 
bekjenne den kristne troen i Rey.

For ca 20 år siden, kom det en fore-
spørsel fra Rey. I en landsby var det 
noen kristne som ønsket besøk av 
presten. Min svoger, Finn Ove Kaldhol, 
bestemte sammen med presten og en 
katekist, at de ville besøke landsbyen. 
Det var ikke vei dit, så de måtte gå i 4-5 
timer opp på platået der byen låg. Da 
de kom fram, hadde han som inviterte 
dem fått kalde føtter og forsvunnet til 
skogs, han visste at han kunne bli ban-
ket opp av lamidoens vakter etter at 
gjestene var dratt. De tre gjestene satt 
i flere timer og forhandlet før en mann 
våget å være med dem til vaktene og 
spørre om de kunne få ha et kristent 
møte i landsbyen. Blankt avslag. Det 
var blitt seint og de spurte derfor om 
de kunne få overnatte. Blankt avslag 
igjen. De måtte gå 4-5 timer hjem igjen 
samme kveld.
 
Da jeg var i Kamerun jula 2007, var vi 
en tur i Rey for å besøke et naturreser-

vat. På vei hjem lille julaften, fant vi ut 
at vi skulle kjøre innom byen Rey, der 
lamidoen bor. Der er det nå en luthersk 
menighet som vi ville besøke. Vi hadde 
også lyst til å se kongsgården.
Vi besøkte kirka som lå litt utenfor 
byen. Her traff vi kona til presten. Hun 
var et sterkt vitnesbyrd der hun sto i 
sine ”Kvinner for Kristus”- klær, med 
mange kristne symboler.

Etterpå stanset vi foran kongsgården. 
I Rey tar man ikke bilder uten å spørre 
om lov, så da vakten kom for å spørre 
hva vi skulle, bad vi om å få ta bilder. 
Det fikk vi, men han tilbød seg også å 
undersøke om vi ikke også kunne få 
audiens, siden lamidoen var hjemme.
Man takker ikke nei til et slikt tilbud, 
og snart satt vi i venterommet og ven-
tet på tur. Vi var turkledd og ikke forbe-
redt på å gå i audiens, men det var det 
lite å gjøre med. Vi måtte vente et par 
timer, for lamidoen hadde andre i audi-
ens og han skulle ha sin bønnestund i 
moskeen før han tok imot oss. I vente-
tiden fikk vi mat, så vi led ingen nød. 
Det kom også tre karer til som var invi-
tert til lamidoen. Det var lederne i de 
kristne menighetene i byen. Lamidoen 
hadde lyst til å høre hvordan de ville 
feire jula.
Finn Ove gav oss et kortkurs i å hilse 
før vi gikk inn. Lamidoen tok i mot oss 
stående og satte seg etter oss. Senere 

fant vi ut at det var fordi ingen skal se 
ned på lamidoen. Han var heldigvis en 
høy mann, så det ble ikke noe problem. 
Tjenerne passet hele tiden på at de 
holdt hodet lavere enn hans hode, selv 
når han satt.

Lamidoen var en velutdannet mann 
med utdannelse fra Frankrike. Han var 
nettopp blitt lamido etter at først faren 
og så en bror døde med kort tids 
mellomrom. Han var interessert i hvor-
dan vårt besøk hadde vært og om vi 
så behov for forbedringer. Han fikk se 
bilder fra reservatet. Han sendte hilse-
ner til presidenten i Norge og ble over-
rasket over at vi også hadde konge. 
Da vi skulle gå, foreslo han selv at vi 
skulle ta bilder og vi fikk noen hatter 
som vi måtte ha på oss. Vi lurte på om 
vi hadde begått en feil ved å møte ham 
barhodet?
Besøket hos lamidoen i Rey, ble et 
vitnesbyrd om at misjonen har betydd 
noe også i det lukkede landet Rey. 
Fremdeles er de fleste muslimer, men 
nå er det ikke farlig å være kristen. De 
kristne har rett til å ha sine gudshus, 
tilbe sin Gud og feire sin jul. Vi kunne 
besøke dem uten at de risikerte sank-
sjoner etterpå.
Denne blomsten er for meg blitt en 
illustrasjon på at der alt ser dødt og 
utbrent ut, der er det liv. Det gjelder 
både i naturen der denne blomsten 

Inne i kongsgården, 
Finn Ove Kaldhol, 
Lamidoen i Rey, og 
Øystein Kaldhol

Utenfor Kongsgården i Rey
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Guten som siktar mot
- Krigen tok alt då han kom den natta. 
I kaoset sprang vi så fort vi kunne. Vi 
sprang frå fortida, frå familie og heim, 
venner og skule. Vi måtte gje avkall på 
alt vi hadde for å overleve. Vi gøymde 
oss i ei hole og venta. Det var frykteleg, 
seier Tedros Akillu.

I 2008 set fasteaksjonen til Kirkens 
Nødhjelp fokus på menneske som lever 
i skuggen av krig og terror. 35.000 bøs-
seberarar viser tysdag 11. mars sitt 
engasjement. Åkra kyrkjelyd deltek i 
aksjonen.

I område som er ramma av konflikt blir 
det lagt store avgrensingar på sam-
funnsutviklinga. I landsbyen til Tedros, 
Zalanbessa, er dette ei sanning som 
ikkje kan bortforklarast. Innbyggjarane 
her lever eit skjørt liv mellom to fron-
tar. Frontar som blir vakta dag og natt 
av to av dei mest forbitra fiendane i 
Afrika. 

Landsbyen, som ligg rett ved den 
omstridde grensa til Eritrea, har vore 

vitne til 
mange og 
veldige kon-
fliktar. Både 
under bor-
g a r k r i g e n 
som enda 
i frigje-
ring frå det 
autoritære 
M e n g i s t u -
d i k t a t u r e t 
i 1991, og 
under krigen 

mot Eritrea frå 1998 til 2000, har lands-
byen måtta lide for si geografiske plas-
sering. Zalanbessa har vore utbomba, 
gjennomkjempa og overkøyrd. I dag, 
sju år etter at det siste skotet høyr-
dest, ligg landsbyen framleis i ruinar.

Tedros Akillu er berre glad for at han 
har kunna flykte tilbake til landsbyen 
der han vaks opp. Den siste gongen 
krigen ramma området, flykta Tedros 
og søkte ly i ei hole der han blei buan-
de i to år. – Eg hugsar dei uhyggelege 
lydane av krig: Kanonar og geværskot 
dundra dag og natt. Vi var livredde for 
å bli funne, seier Tedros. 

Krigen stal alt frå Tedros, til og med 
hans eigen far. Huset og skulen blei til 
ruinar. Alt håp var ute. Men den unge 
mannen med glimt i auga let seg ikkje 
knekke. Takka vere Kirkens Nødhjelp 
har Tedros funne tilbake til draumane 
sine. Han siktar mot stjernene. 

- Då skulen vart øydelagd, visste eg at 
sjansane mine for å få ei utdanning var 
borte. Familien min lever på naudhjelp. 
Vi har ikkje pengar til å sende meg på 
skulen i ein annan by. Og utan utdan-
ning er det ikkje mogleg å finne arbeid 
her. Håpet om å tene pengar og hjelpe 
familien forsvann. Men no er situasjo-
nen ein annan, seier Tedros og smiler.

I januar 2007 opna Zalanbessa skule 
igjen. Han vart gjenoppbygd av Kirkens 
Nødhjelp i samarbeid med dei ulike 
religiøse gruppene i området. Å samle 
dei lutherske, katolske og ortodokse 
kristne saman med det lokale mus-

limske rådet for å 
fullføre prosjektet 
var ei viktig sym-
bolsk handling. 
Det viste at heile 
samfunnet står 
saman mot konflikt 
– og for framtida til 
ungdommen.

No drøymer Tedros om å bli pilot.

- Eg veit at det betyr mykje hardt 
arbeid, seier Tedros. Men gjenoppbyg-
ginga av skulen har gitt meg ein sjanse 
til ei framtid, og du kan tru eg tek imot 
den med begge hender. Eg vil jobbe så 
hardt eg kan. Eg skal bli pilot – berre 
vent, held han fram med eit smil. 

Han legg lista høgt. Om han opp-
når målet sitt står att å sjå. Kirkens 
Nødhjelp har opna ei dør ved å byggja 
opp att skulen. Men vegen mot målet 
er lang og vanskeleg, og Tedros må 
gå han åleine. Likevel viser han ein 
beinsterk vilje til å stå på og verkeleg-
gjera draumen sin. For familien sin, for 
landsbyen sin, men mest av alt for seg 
sjølv.

Gjennom å støtta fasteaksjonen til 
Kirkens Nødhjelp, kan du hjelpe men-
neske som Tedros med å ta draumane 
tilbake – anten det gjeld draumen om 
skulegang, draumen om ikkje å vere 
redd, eller draumen om å kunne forme 
si eiga framtid. 11. mars håpar vi at 
heile Åkra kyrkjelyd blir med på å gjere 
draumar verkelege!

stjernene

kommer fram bare få dager etter at 
gresset er brent, og når det gjelder 
å forkynne evangeliet i området som 
virker helt lukket.
 
kaRmØyfolk i ngaoUndèRè
I Kamerun bor nå alle misjonærene på 
hovedstasjonen Ngaoundèrè. D e r 
traff jeg også en fra Karmøy. Sandra 
Bischler er fra Åkra. Hun er gift med 
Erik fra Froland, og de har tre gutter 
under skolealder. Sandra og Erik stude-

rer fransk for tiden. Etterpå skal Sandra 
som er sykepleier arbeide på sykehu-
set i Ngaoundèrè, mens Erik med sin 
administrative utdannelse skal arbeide 
ved den lutherske kirkens administra-
sjon. Dersom dere vil lese om deres 
opplevelser i Kamerun, kan dere gå inn 
på internett, på www.bischler.blogs-
pot.com og lese hva de selv forteller.

Astrid Follesøy
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Under mottoet: ”Alle mann på dekk” inviteres det til en 
åpen menighetsdag i Åkra kirke 5. april. Da ønsker vi hele 
soknet velkommen til å vandre i hele kirken både oppe og 
nede og sette seg ned å få seg litt mat og slå av en prat. 

Iflg. statistikken så er det i snitt ca. 1.500 mnsk. innom 
kirken hver uke. Hvor er de spør man? Jo de representerer 
forskjellige grupper, lag og arrangement av forskjellig slag. 
Møter en frem denne dagen, så har en mulighet for å se at 
vi er mange om det ikke alltid ser slik ut. Her blir det salg av 
grøt, kaffe og kringle. Det blir lagt til rette for å sette seg ned 
i stillhet i kirkeskipet, aktiviteter for barn og unge, bilder 
fra de forskjellige aktivitetene og 
det vil være mulig å få vaska bilen 
sin m.m.

Dagen starter kl. 11.00 og avslut-
tes kl. 16.00 med sang og musikk-
møte.

Åkra menighet består av alle som er medlem i kirken, og det 
betyr at vi som arbeider der, gjerne ser at dere alle bruker 
kirken så ofte som mulig. Her er plass til mange flere.

Denne dagen håper vi at du som leser dette, kommer og ta 
gjerne med deg flere.
Ta gjerne kontakt med oss om det skulle være noe.
Lørdag 5. april vil kirken være åpen for at enhver skal ha 
mulighet til besøke kirken.

H.L.

Åpen menighetsdag 5. april

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

fagmøbler Åkrehamn

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

DNB-bygget , Åkrehamn
Telefon 52 81 47 00

E-mail: post@audiobok.no

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

HELSE-
LEVERANSER AS
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as

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

optikereN i åkrehAMN
Medlem n.o.f.

tlf. 52 81 52 37

Kopervik • Åkra • Skudenes

telefon 52 81 52 73

Vea Byggsenter • tlf. 52 84 60 40

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

tannlege Fiskå 
og hallaråker as
tannlege M.n.t.f.
4270 Åkrehamn
tlf. 52 83 31 05

Drømmemenighet 
på Vea

Hvordan skal din drømmemenighet være? Hvilke planer har Gud for Vedavågen 
menighet? Slik ble de utfordret de som var med på Vedavågen menighets første 
offisielle samlinger i høst. Menighetsbygger for Vea, Ove Sjursen inviterte til 
åpne kvelder hvor alle interesserte fikk være med på utformingen av en visjon 
for Vedavågen menighet.

På de tre menighetskveldene var det ca 20 som møtte hver gang, og tema for 
kveldene var:
1. Hva er dine drømmer for Vedavågen menighet?
2. Hva skal Vedavågen menighet VÆRE?
3. Hva skal Vedavågen menighet GJØRE?

Etter en innledning av Ove, var det kaffe, og samtale i grupper. Praten gikk liv-
lig, og mange hadde innspill til hva som skulle til for at Vedavågen menighet 
skulle bli drømmemenigheten. Da alle innspill var notert på tavla, var det tid 
for å markere de punktene som var spesielt viktige. ”Sang og musikk” er viktig 
mente mange, ”vi må skape et godt kristent fellesskap hvor man har omsorg for 
hverandre” mente andre, ”menigheten skal bli en møteplass for ALLE” fikk også 
mange stemmer. 

Etablering av Vedavågen menighet som en selvstendig menighet i den norske 
kirke, er et forsøk på å utvide Åkra sokn sitt arbeid på Vea. Det er et ønske at 
menigheten kan bli et nyttig supplement til alt det gode arbeidet som allerede 
drives i bedehusets regi, på Klippen og på Troens ord. 

Hvordan bygger man så en menighet? De som var med på menighetskveldene 
kom frem til to hovedfokus: 
Gudstjenester, med en profil som gjør dem attraktive og åpne for flest mulig.
Smågrupper, også kalt cellegrupper, hvor vi ønsker å bygge gode nære felles-
skap.

Vi kan ikke vente helt til kirka står der, var tilbakemeldingen fra deltakerne på 
menighetskveldene. Vi bygger menighet allerede nå, så kommer kirka etter 
hvert. En menighet er et fellesskap hvor vi sammen søker Gud, hvor vi bryr oss 
om hverandre, og hvor vi samles om et felles oppdrag. Dette kan vi gjøre også 
uten vårt eget kirkebygg. La oss komme i gang. 

Når dette skrives, er første cellegruppe allerede i gang og menigheten har fått 
seg et menighetsutvalg som begynner arbeidet med planlegging av oppstart av 
egne gudstjenester.

Vi håper mange har lyst å være med i dette spennende arbeidet med etablering 
av en menighet på Vea. Vi trenger alle et fellesskap av venner som bryr seg, og vi 
trenger en Gud som elsker oss. Vil du være med?

Ove Sjursen
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
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Installatør

EinarsEn ElEktriskE as
 Divisenteret, Åkrehamn

Tlf. 52 81 47 77

Karmøy
Begravelsesbyrå
Normisjon

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

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅkrEhamN – VEDaVÅgEN

kopErVik – SkuDENEShaVN

Telefon 52 84 52 00

Velkommen i Åkra Menighet

6.januar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

13.januar kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd. 

   Vedavågen bedehus.

13.januar kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd.

20.januar kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.

27.januar kl.11.00 Høymesse med nattverd.

3.februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

10.februar kl.11.00 Høymesse med nattverd.

17.februar kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd

24.februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

2.mars kl.11.00 Høymesse med nattverd.

7.mars kl.17.00 Undretur

9.mars kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
   Utdeling av bibler til 4-åringene.

16.mars kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd. 
   Vedavågen bedehus.

16.mars kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd.

20.mars kl.20.00 Høymesse med nattverd.

21.mars kl.11.00 Pasjonsgudstjeneste

23.mars kl.11.00 Høytidsgudstjeneste.

30.mars kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp. 

6.april kl.11.00 Høymesse med nattverd.

13.april kl.11.00 Gudstjeneste ned dåp.

13.april kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd.

15.april kl.19.00 Samtalegudstjeneste, Ådland/Åkra

16.april kl.19.00 Samtalegudstjeneste . Sevland/Vedavågen.

20.april kl.11.00 Høymesse med nattverd.

26.april kl.11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste. 

27.april kl.10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Ådland/Åkra

27.april kl.12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Åkra

1.mai kl.11.00 Preikegudstjeneste på Speiderplassen.

4.mai kl.10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sevland

4.mai kl.12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Vedavågen.

kjøp maSkiNa DEr Du 
kaN fÅ DEN rEparErT!
haugebergv. 28, Åkrehamn

Tlf. 52 82 10 20

Åkrehamn • Tlf. 52 83 73 00 • Fax 52 84 54 95
E-post: info@hillesland.no
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N
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Tlf. 52 84 44 44

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08

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

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

TRYGVE J.

Amfisenteret krehamn
52 81 58 60
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11.november Alva Lovise Ringdal 
Palmkvist

 Anita Didriksen
 Elias Vilhelmsen
 Fillip Hemnes
25.november Jarle Morgan 

Baustad
 Ruben Ragnvaldjord
 Liv Celine Fagerland
 Kasper Mjølhus Koch
9.desember Åsmund Meling
 Erlend Johansen – 

Wiik
 Nathalie Fagerland
25.desember Ariana Maartmann 

Vikra
 John Daniel 

Rantaniity Larsen
 Betina-Marie 

Ferkingstad
 Benjamin Tollessen 

Rosberg (Vedavågen 
bedehus)

6.januar Liam Stefan Moore
 Torben Martinsen 

Einarsen
 Tomina Sørensen 

Ytreland
 Maria Abelsen
20.januar Eirik Torkellsen
 Alida Marie Digernes
 Alfred Bårdsen
 Serine Ånensen 

Nyland
 Hannah Nielsen
3.februar Lotte Fjell Simonsen
 Sara Ådland
 Oda Himle
 Elena Grindhaug

24.november Hanne Margrethe 
Ørke og Einar Magne 
Eriksen

24.november Hanne Gunderstad 
og Lars Petter 
Svendsen

18.januar Janne Marit Jakobsen 
og Bjørn Idar Åkset 

16.november Oddrun Mannes 
Lyngstad 

 (urnenedsettelse)
18.november Olav Halvorsen
19.november Gerd Marit Flotve
20.november Marie Brooker
22.november Einar Skoglund
23.november David Ånensen
24.november Hans Ole Mannes
30.november Gudrun Elise 

Medhaug
2.desember Reinert Jakobsen
12.desember Målfrid Steinnes
12.desember Ingrid Hemnes
14.desember Ella Alvide Torland
20.desember Anne Johanne 

Øygarden
20.desember Målfrid Kirsten 

Liknes
24.desember Lise Mannes Nyland
27.desember Lars B. Larsen
29.desember Magnhild Munkejord
31.desember Sigve Hjalmar 

Georgsen
4.januar Henriette (Jette) 

Johansen
4.januar Henry Mannes
6.januar Inger Laurense 

Oliversen
12.januar Karl Ludolf Pedersen
9.januar Johanna Tveit
14.januar Hans Råby Schaug
19.januar Ingvild Fagerland

15

DøypTe

DøDe

Telefon 52 84 45 20

NilsseNs søNNer as
Tlf. 52 82 41 15, Åkrehamn

Vea Dagligvare
v/Nilssens Sønner AS • Telefon 52 82 47 30

postboks 14, 4295 Vedavågen

foTografmESTEr aNNE i.

Tlf. 52 81 73 60, Åkrehamn

Tlf. 52 81 73 01, Åkrehamn

Tlf. 52 81 53 72

Åkra Bilimport
Åkrehamn, Tlf. 52 84 55 00 

Åkra Bil
Tlf. 52 70 60 00, haugesund

Pb. 33, 4295 Vedavågen, tlf. 52 82 41 50

P.O.Box 61 - Tlf. 52 82 40 65 - Fax  52 
Foretaksregisteret: NO 980 386 791 MVA

4295 Vedavågen
Telefon kontor: 52 82 40 65

Telefax 52 82 40 04

VIGDE

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
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Du ser kanskje Jesus 
som barnet i krybben
Og hyrder på marken 
og vismenn på kne
Med stjerner som stråler 
og engler som synger
gir stemningsfull glede
og budskap om fred

Men har du sett Jesus
Som lider på korset
Som soner for din skyld
Som lindrer din nød
Og har du sett Jesus 
Som står opp av graven
Gir håp om et nytt liv
Og seier over død?


