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Andakt
De fleste av oss setter pris på det
som er fint og som gleder oss. Vi
er vel mer og mindre alle på leit
etter noe godt hver eneste dag.
Slik sett synes jeg at våren er den
årstiden som nesten hver dag
viser oss noe nytt og gledelig. Det
spirer og gror, og høytider marke-
res fordi vårt land har opp
gjennom årtider bygd sin kultur
på de kristne verdiene.

Det er fest og glede, det er dans
og sang, og slik skal det også bli
den dag når: «mine øyne får se
Kongen i hans prakt; 
Tilbede 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.»

Denne salmen går jeg stadig og
nynner på, og den skal også stå
sentralt i denne lille andakten,
fordi den forteller oss om hva vi
har å se frem til  og hvilket håp vi
har.

Himmelfarten ble avslutningen
på Jesu legemlige liv her på jord.

Han ble tatt bort foran øynene til
disiplene. Men de hadde løfter på
at Han skulle være med de alle
dager inntil verdens ende.  Han
skulle så sende Talsmannen, Den
Hellige Ånd, som så skulle veilede
dem videre. Og det skjedde pin-
sedag. Når de som var kommet til
Jerusalem fra mange forskjellige
folkeslag for å feire at avlingen
var i hus, fikk se at evangeliet om
Jesus ble skrevet på veggene i
templet på deres eget språk, så
ble de redde. Men disiplene fikk
veiledning av Talsmannen og for-
klarte hva som skjedde. Det var
Gud som viste seg på nytt
gjennom ildtunger.
Så ble det lovsang og tilbedelse
«som bruste som et hav, 
Som sus av skog og sommerkveld
Når himlen er som rav.»
Vi aner noe av den gleden vi også
når vi ser på solnedgangen i vest
med de farger som er ubeskriveli-
ge. Et fantastisk skue.

«Men skjønnest er det dog å se
Guds Lam så underbart, 
Med merkene fra korsets tre Av
seirens glans forklart.
Og dette lys er mer enn sol; Det
er Guds gylne nådestol.»



”Ånd over ånder kom ned fra det høye”
Johan Nordahl Brun var biskop i Bergen sist på 1800 – talet.
Han var ein stor forkynnar og salmediktar. Han var festsongaren i
Den norske kyrkja, blir det sagt.
Biskop Brun var ein konservativ teolog, men han var ein kultur-
open person.
Påskesalmen ”Jesus lever graven brast”, er vel kanskje den best
kjende av salmane hans. Her har han meisla ut i korte og fyndige
ord kva Jesu død og oppstode har å seia for oss.
”Jeg har vunnet, Jesus vant! Døden oppslukt er til seier! Jesus
mørkets fyrste bandt, Jeg den kjøpte frihet eier!”
I pinsesalmen ”Ånd over ånder”, kjem det klårt fram kven Den
Heilage Ande er, og kva som er hans viktigaste oppgåve. Anden
er evig Gud saman med Faderen og Sonen.
Andens gjerning i den kristne kyrkja er å ”kalle , forsamle og
Jesus forklare, bygge Guds kirke, opplyse hans folk”. Klårare og
enklare kan det vel ikkje seiast.
Det første verset sluttar med bøn om at Den Heilage Ande må
koma til oss slik at me kan få erfara”Guds kjærlighets mektige
tolk”.
Salmen ber sjølvsagt  preg av ”då tida” sitt språk og biletbruk.
I andre verset heiter det: ”Mildeste Jesus, du hevner deg kjærlig,
sender oss Ånden, det løftenes pant”. Forsoninga blir forklart slik
for oss av anden, at me kan erfara at Jesu lovnad held.
Siste verset sluttar med ei bøn til den himmelske trøystaren om at
hans lækjedom må flyta, ”inn i de dypeste sår”. ”Skap i oss Herre,
fornøyde hjerter, led oss i sannhet og hjelp oss i nød. Gjør oss
tålmodige midt under smerter! Vær du vår levande kraft i vår
død”.

Sigurd Helgeland
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Pinsen er og blir seiersfesten, som
understreker at Jesus har seiret og
legger veien klar for alle mennes-
ker som kaster seg ut i tro på at
bibelens ord er sant.

«Det hjem min frelser lovet har
Hver den som korset med ham
bar, Guds paradis, vårt rette hjem,
Det nye Jerusalem.»

Så skal du også få budskapet med
deg, at det er gitt til alle mennes-
ker. Og alle de som tok imot Jesus,
de gav Han rett til å være Guds
barn, de som tror på Hans navn.

Henning Liknes

PINSESALME AV BISKOP
JOHAN NORDAHL BRUN

Ånd over ånder, kom ned fra det høye, evig med Fader og Sønnen en Gud!
Kom, du som sjelene sammen kan føye, kom og gjør rede din himmelske brud!

Kalle, forsamle og Jesus forklare, bygge Guds kirke, opplyse hans folk, 
Det er din gjerning, la oss den erfare, kom du Guds kjærlighets mektige tolk!

Mildeste Jesus, du hevner deg kjærlig, sender oss Ånden, det løftenes pant..
Nu ble forsoningen tydet oss herlig, Troen vår kjenner ditt tilsagn er sant.

Vitnene krones med brennende tunger, hver av dem taler det mål som Han vil,
Brenner i ånden, forløste, og sjunger Herren til ære som tente den ild.

Himmelske trøster, din olje la flyte legende inn i de dypeste sår!
Styrk oss i striden og gi oss å nyte, Frukten av frelsen som all ting formår!

Skap i oss, Herre, fornyede hjerter, led oss i sannhet, og hjelp oss i nød,
Gjør oss tålmodige, midt under smerter, Vær du vår levende kraft i vår død!

Johan Nordahl Brun
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for

✓ Pinsens budskap med
løfte om kraft gjennom
Den Hellige Ånd

✓ Feriens muligheter til å
lade batteriene både
åndelig og fysisk

✓ Konfirmantenes flotte
innsats og resultat ved
Fasteaksjonen

✓ Ungdomsarbeidet i
menigheten og alle 
frivillige ledere

✓ Mannsforeningen og 
kirkeforeningene

Vi ber for

✓ Mailene, Elise, Helen og
Trond Lilleheim, for ny
utreise og tjeneste på
Madagaskar

✓ Vennskapsmenigheten i
Beit Jala ved Betlehem
og den vanskelige situa-
sjonen i Midt-Østen

✓ Gudstjenester, møter og
andre arrangementer i
sommer

✓ Fornyelse og fellesskap i
Åkra menighet

FLOTT RESULTAT PÅ FASTEAKSJONEN
Det ble ny rekord også i år på innsamlingsaksjonen som konfirman-
tene gjennomførte til inntekt for Kirkens Nødhjelp. I år var det
fokus på Brasil, og det kom inn totalt kr.48 408,50, fordelt på
kr.36055,- på Åkra og kr. 12 353,50 i Vedavågen. Til sammenlikning
var resultatet ifjor kr.47 518,50. Vi takker alle som var med på
innsamlingen og alle giverne!

MENIGHETSBASAREN
Driftsutvalget takker alle som bidro med gevinster til menighets-
basaren i vår. Vi fikk inn ca. kr. 41 200. Neste basar blir februar/mars
2002.

HUSK KONTINGENTEN
I forrige nummer hadde vi lagt med en bankgiroblankett med
mulighet for å betale en frivillig kontingent til bladet. Hvis du ikke
alt har gjort det eller tenkt på det, så har du fremdeles anledning til
å støtte menighetsbladet økonomisk. På forhånd takk!

Red.

ENGLANDSTUREN I MAI 2002
Vi fortsetter planleggingen av tur til Nord-England i mai neste år.
Hovedmålet er vennskapsmenigheten  St.George’s i Kendal, men vi
skal også på sightseeing rundt i det vakre Lake District og bl.a. også
ha en eller to netter i York. Vi undersøker nå priser via reisebyråer
og kommer tilbake til dette til høsten. Vi satser på en opplevelsesrik
tur med anledning til å knytte sterkere bånd mellom vennskaps-
menighetene.

KIRKEPLANENE I VEDAVÅGEN
Plankomiteen er i full sving med å arbeide for framgang i planene
med kirken som skal bygges. Det har trukket i langdrag med regu-
leringsplanen, og dette er hovedårsaken til forsinkelsene. Det vil i
nær framtid bli tatt kontakt med arkitektfirmaet for å forberede
forprosjektet, der bl.a. tegningene vil bli bearbeidet mer i detalj.
Underkomiteene har hatt tegningene til uttalelse, og det er kommet
inn kommentarer og forslag til endringer som vil bli tatt i betrakt-
ning når endelig utforming skal
foretas. Det står nå
godt over 600 000kr på
gavekontoen til kirken.
Det ble også et flott
resultat av basaren som
Norges Kvinne- og fam-
ilieforbund (tidl. hus-
morlaget) hadde på
Sanitetshuset 9.februar. 
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Så er vi igang med det styret en
flytting kan være. Innimellom
pakking  og bæring må det
skrives en avskjed med den
menigheten vi har vært en del
av- og skal fortsette å være en
del av de neste årene.

På Åkra går evangeliseringsarbei-
det sin gang- gjennom Alpha-
kurs og forkynnelse i
menigheten. Vi skal være Åkra
kirkes utsendinger til Bara-folket
i Tulear-synoden. Det føles godt
å ha en sendemenighet i ryggen.
Vi takker dere for at dere ber for
oss-nesten hver søndag. Så når vi
enten er på turnè og har hatt
den avsluttende gudstjenesten
med nattverd og påfølgende
avskjed med evangelisten eller
svetter i katedralen i Tulear- net-
topp da vet vi at dere ber for oss
på Åkra. Det er betryggende og
trosstyrkende.

Nå håper vi at det gassiske tele-
fonselskapet greier å holde lin-
jene i Tulear operative- iallefall

deler av døgnet. Hvis så skjer, får
vi en ny mulighet: Nemlig inter-
nett. Det håper vi inderlig vil
fungere- for da kan vi nå dere så
mye oftere. Med vårt nye dig-
italkamera håper vi å få sendt
dere bilder fra arbeidet også. 

Vi skal tilbake til et
krevende, men også
givende arbeid. Det
første halve året
trenger vi forbønn for
barnas situasjon: De
skal bo på internatet,
og det blir noen
ganger tre uker mellom
hver gang en av oss ser
dem. Helèn kommer
nok til å bruke mye tid
i sammen med dem før
jul mens  Trond reis-
er på turnè. Be om
at vi må få bruke
den tiden vi skal
være sammen godt,
slik at vi også kan
trives som familie.
Vi prøver å huske
på at vi er fire som
er misjonærer- to
voksne og to barn.
Uten at barna trives

blir det vanskelig å få arbei-
det gjort.

Vi skal arbeide blant en
stamme hvor det lenge har
vært ganske små resultater. Nå
ser vi likevel at de begynner å
komme. I løpet av en fireårs-peri-
ode er det f.eks seksti nattverds-
berettigede i området rundt
Ankomaka hvor evangelisten
Randriamanantsoa arbeider. Her
har vi fått være med på å føre
tre fra Barastammen fram til tro,
personer som sier at det var fordi
misjonæren og evangelisten
besøkte akkurat dem at de tok
standpunkt.

Evangelistene arbeider jevnt og
trutt selv om ikke vi er til stede.
Det vi ser er at det at vi besøker

dem i
seg selv
er en
spore til å
arbeide enda
litt mere. Vi er med å dyktiggjøre
evangelister med liten utdan-
nelse til et vanskelig arbeid. Og
det er paradoksalt at vi som
utlendinger må undervise evan-
gelister i nettopp kultur-
forskjeller og endog oppførsel
overfor en stamme som beskrives
som “primitive kvegtjuver uten
moral.” Det er mange stammem-
otsetninger selv i kirken, og da
kan det være godt å ha en helt
utenforstående til å føre sammen
folk som ellers ville ha hatt en
konflikt gående. 

Vi vil med dette si takk for nå og
lykke til videre med vekkelsen
her på Åkra. Be også om at vi må
få stå i vekkelse i Tulearsynoden i
et arbeid som betegnes som
vanskelig. Gud kan gjøre under -
og  gjør   det    både    her    på
Åkra    og   i Bara-land på Vest-
Madagaskar. Vi skal gjøre vårt
beste for å holde kontakten og
informere fra arbeidet. Vi sier
takk for de to årene vi har hatt
sammen med dere i denne
omgang.

Hilsen Helèn; Trond, Elise og
Mailene

Hilsen fra familien Lilleheim
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SOMMERKONSERTER 
I ÅKRA KIRKE
KLAVERKONSERT
onsdag 13.juni kl.21.30: 
Hans Petter Tangen,  piano
Konferansier Reimunn Førsvoll
Bill. v/inng.

MIDTSOMMARKONSERT
søndag 24. juni kl. 20
Norsk festprogram med musikk av
Edvard Grieg, Ole Bull,
Religiøse folketonar og brud-
laupsmusikk frå Vest-Karmøy
Karen Bårdsen, song

Nils Økland, Hardingfele og fiolin

Paul Leithaug,  orgel

Bill  v/inng . kr. 100,-  Student/pen-
sjonister kr.70,-

«STILLE  ROM»
søndag 1. juli   kl. 20
«Initz Duo»  Møt to komponister:

Tom Roger Aadland, gitar

Arvid Gangsø, fiolin

Improvisasjoner i en avdempet
stemning.
Bill. v/inng. kr.100 / 70,-

BACH-KONSERT
søndag 15. juli kl. 20
ved orgelet: Paul Leithaug
Kollekt.

Våre venner i menigheten Beit Jala har hatt en vanskelig
tid helt siden urolighetene startet i og omkring Betlehem i
september 2000. På TV har vi sett bilder der det skytes fra
panservogner og helikopter mot boligområdene i Beit Jala
vi besøkte på menighetsturen i 1999.  Det vi ikke har sett
eller opplevd er hvordan det er å leve i en slik krigssone.
Heyam, som ledet ungdomsgruppen som var her høsten
1999, skriver at barna er redde og fortvilte. Slektninger må
stadig flytte fra i filler-skutte hus og de vet aldri hvilket hus
som blir truffet neste gang.  Det er livsfarlig å komme seg
til skolen eller gå ut for å handle det mest nødvendige.
Mor til en av jentene som besøkte oss, er tysk og kona til
presten. Hun opplevde at en 12 år gammel gutt ble skutt i
hodet og drept rett foran øynene hennes, så nært at
blodet sprutet over henne. Her snakker vi dessverre heller
ikke om tilfeldige skudd: Det er snakk om skarpskyttere
som sikter og skyter for å drepe. Og en tysk lege, dr.
Fischer,  som var på vei for å hjelpe sårede etter et lang-
varig granatangrep, ble selv sprengt i filler av en ny granat.
Heyam skriver videre at 1500 hus er mer eller mindre øde-
lagt, men at kirkeområdet så langt har gått klar øde-
leggelsene. En av elevene deres ble skadet, men ikke
alvorlig.   
Alle opplever hverdagen som å bo i et stort fengsel der de
nesten ikke kan bevege seg, gå på skole eller handle, og
der de blir beskutt av panservogner og fly uten å kunne
stikke av.  At området er avsperret, fører også til at folk
ikke kommer seg på arbeid og at turistene uteblir.   Derfor
er nøden stor. Kirken vi besøkte, forsøker nå å organisere
hjelpearbeid med bl a å dele ut matbilletter så ikke minst
barn får noe å spise.  Men alt dette tærer enormt på
kreftene,  også for hjelpearbeiderne: De føler seg utslitte
og redde.  I dag (1.juni) snakket jeg med Heyam  på tele-
fon.  Hun kunne fortelle at for tre dager siden smadret en
granat nabohuset til mor hennes som ligger mellom den
lutherske og den ortodokse kirken i Beit Jala. Siden hadde
det vært stille. Men de visste aldri når det ville smelle igjen.
Nå fryktet de nye uroligheter fordi en av sjefsforhandlerne
døde av hjerteinfarkt og skal begraves i Jerusalem. Og
likevel, sier Heyam, vi kan ikke gi opp håpet om fred og
forsoning mellom jøder og palestinere. Hun bad meg hilse
til alle og si at det var veldig viktig for dem å få beviser på
at vi husker på dem og ber for dem i denne vanskelig
tiden. Jeg vil derfor oppfordre alle i menigheten vår til å
huske på våre venner i Beit Jala i bønn.

Reimunn Førsvoll

Vennskapsmenighet i

krigssonen
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Torsdag den 10. mai var torsdagstreffet på
dagstur til Brandøy. Dagen opprant med strå-
lende vær, sol fra klar himmel. Det var påmel-
ding til turen, og vi ble så mange at vi bestilte
to busser fra Nettbuss. Turen startet fra
Langåker kl. 10.30. Det stod folk på hver holde-
plass. Da de siste fra Vedavågen hadde tatt
plass, var begge bussene fulle.  Vi hadde en
liten stopp på Knapphus. Der fikk vi anledning
til å snope både is og drops. Så gikk turen om
Ølensvåg og frem til Brandøy, som eies av
Indremisjonssamskipnaden.
Vi ble ønsket velkommen, og middagsbordene

stod dekket. Menyen var steik og dessert, som
smakte godt. Etter middagen hadde vi en
pause som vi benyttet til å se på den fine natu-
ren og sole oss. Men tiden gikk fort, så vi gikk
inn i salongen og hadde en samling der. Elinor
Kvinnesland sang og leste dikt. Etter fellessang
ble det kaffe og noe attåt. Kl. 16.00 gikk vi i
bussene og kjørte heim. Vi var alle enige om at
det hadde vært en fin dag. Det er godt felles-
skap på torsdagstreffet, og alle er velkommen.
Dette året går sommerturen til Grimstad
Bibelskole i tiden 18.-22. juni.
Hilsen Torsdagstreffet i Åkra kirke, A.W.

Torsdagstreffet

Soknerådsweekend i Liareid, SveioSoknerådsweekend i Liareid, Sveio
For tredje år på rad har

soknerådet hatt week-

end på det flotte stedet

til  Øyvind og Astrid

Bårdsen i Liareid. Det

blei avholdt sokn-

erådsmøte

fredagskvelden 18.mai,

og lørdagsformiddagen

19.mai var temaet: ”Hva

forventer ansatte av

soknerådet?”

Innledningen var ved

Henning Liknes, og ”Hva

forventer soknerådet av

ansatte?” Innledning ved

Brit Karin Fagerland.

Weekenden var god og

nyttig, også som fel-

lesskapssamling for stab

og sokneråd.

Vi takker Øyvind Bårdsen

for gjestfrihet og god

tilrettelegging.

Sokneråds-
formannen

Kjartan Brekkå

Henning Liknes
og Jakob Nilsen
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Det første Alpha-kurset i vår menighet er nå gjen-
nomført. Fra begynnelsen av februar til slutten av
april var det samlinger én kveld i uka fra kl.19.00 til
22.00 med fast program. 
22 deltakere, samt et team på 9 ledere og hjelpere
fikk gleden av å følge det første Alpha-kurset i Åkra
kirke. Det var Gregory Sørby og prestene i
menigheten, Norodd Stavenjord og Reimunn
Førsvoll som hadde ansvar for undervisningen. Et
høydepunkt midtveis i kurset var week-enden med
fokus på hva Bibelen sier om Den Hellige Ånd.
Kurset ble avsluttet med Alpha-middag 27.april hvor
det også var innbudte gjester. 

En vanlig Alpha-kveld startet med felles måltid, og
deretter var det undervisning med fast innslag av
lovsang. I den siste økta var det samtalegruppe med
rom for spørsmål og dialog omkring kveldens tema. 

KVELDSMÅLTIDET
Vi forsynte oss fra et stående bufet og satt rundt
småbord og koste oss med maten mens praten gikk
om løst og fast. Gjennom bordfellesskap under et
godt måltid ble det skapt gode relasjoner som bidro
til den gode atmosfæren som preget Alpa-kurset. 

UNDERVISNINGEN
Mange av de som hadde meldt seg på dette kurset
ønsket å få lære mer om hva Bibelen sier om Jesus.
Gjennom undervisningen fikk vi grundig og fin inn-
føring i de ulike sidene ved den kristne tro. De tre
talerne hadde hver sine undervisningskvelder. Vi
fikk mye å tenke på og arbeide videre med. 

LOVSANGEN
har stor plass i Alpha-kurset. Det var undervisning
om lovsangens betydning for den enkelte og i det
kristne fellesskapet. For noen av oss ble dette en ny
måte å se på lovsang. Vi fikk anledning til å praktis-
ere lovsang før hver undervisningstime, og flere
opplevde dette svært positivt. 

GRUPPESAMTALEN
Et viktig punkt i Alpha-programmet var samtalen i
grupper etter undervisningen. Her var det lov til å
komme fram med det som hver av oss tenkte og
opplevde i forhold til kveldens tema. De spørsmå-
lene som kom fram, ble belyst og drøftet i åpen dia-
log. Vi kunne ha ulik oppfatning av det temaet vi
drøftet, men vi opplevde likevel gjensidig respekt
for hverandres bidrag i gruppesamtalen. Etter hvert
ble det også anledning til å be for hverandre i disse
gruppene. Det var flere som kunne tenke seg disse
samtalestundene forlenget. 

Suksess
Alpha-kursene har mange steder blitt en stor suk-
sess. Flere av deltakerne på vårt Alpha-kurs har også
kommet med svært positive tilbakemeldinger. Den
som melder seg på et slikt kurs, har gjerne et ønske
om å bli bedre kjent med den kristne tro. Årsaken
til suksessen er kanskje at hver enkelt deltaker får ta
tida til hjelp og blir respektert ut fra sine tanker om
tro. Det skal ikke føles som et press å prestere noe i
sammenheng med kurset. Gjennom fellesskapet
med de andre på kurset får en drøfte både tro og
tvil. Det blir tid og anledning til å tenke gjennom
de ulike temaene uten press utenfra. Slik skal hver
enkelt deltaker få mulighet til å foreta et selvs-
tendig valg ut fra det grunnlaget som er skissert
gjennom undervisning og samtale på kurset.

NYTT ALPHA-KURS
Etter de mange positive tilbakemeldingene vil vi
satse på å starte med et nytt kurs våren 2002.
Dersom du kunne tenke deg å delta på dette, kan
du allerede nå melde din interesse til kirkekontoret
ved diakon Ingunn Medhaug, telefon nr. 52 81 68
63.

Sigdis Ljøen Skaug
gruppeleder

ALPHA KURS
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Mitt vitnesbyrd
De fem siste månedene har mine tanker vært
rettet mot arbeidet  i Radio Åkra. 
Det har preget min hverdag og mitt vitnesbyrd.

Mennesker blir frelst.
Er du glad når du leser denne setningen?
Mennesker blir frelst, eller stiller du negative
spørsmål? Jeg håper at du gleder deg for hver
og en synder som vender om.

Under våre radiosendinger hadde vi et motto

som står i Rom 10.17

Så kommer da troen av forkynnelsen som en
hører, og forkynnelsen som en hører, kommer
ved Kristi ord.
Hører du, leser du om Jesus i din vandring, så
er det ikke lenge før Gud kaller på deg.
Løftet ligger i dette ene verset.
Det som er det vanskeligste med dette, er at du
er nødt til å komme under hørelsen.

Hvorledes skjer dette?
Jo, at det er noen som må fortelle deg om
Jesus Kristus! Personer som har skrevet om
Jesus, eller noen som snakker om Han slik at
budskapet når deg via tankene dine eller
hørselskanalene dine. 

Er du en av de som er inne i denne fasen av
livet ditt? Ønsker du å høre mer om Jesus?
Da vær ikke redd! Gud kommer til å kalle til
frelse. Det er ikke vi mennesker som kan frelse
deg, men det er vår Far i himmelen som har
gitt oss retten til å forkynne i hans 
navn i Den Hellige Ånds kraft. Men vi som

forkynner, må overlate resul-
tatet til Gud.

Under denne vekkelsen som
vi nå har over Vest-Karmøy, er
det mange “nyfødte barn”.
Du  som har levd lenge med
Jesus, vet  hvilken omsorg vi  må gi de nye som
er med på himmelveien.

Vi er frelst av nåde! 
Og bare av nåde.
Det er ingen ting i oss selv som tilsier at vi skal
komme hjem til himmelen av egen kraft. Ordet
sier klart at det er bare gjennom det som Jesus
gjorde for oss på Golgata som gjelder som
inngangsbillett.

Vil du være med å forkynne om det som Jesus
gjorde for oss?

Mitt ønske og mitt vitnesbyrd er at det som
står i Markus 1.38 blir deg til del:
Han sier til dem: La oss gå andre steder - til
småbyene her omkring, så jeg kan forkynne
ordet der også. For det er derfor jeg er kom-
met.

Vil du bli med, skal jeg love deg at du har
mange velsignelser i møte.

“Måtte Gud velsigne dere og gjøre
dere til en velsignelse!”

Reidar Bårdsen

MINNEORD OM
ANDERS MOSAKER
Ein fin vårdag då eg var ute
i hagen, kom kona mi ut
med ein trist beskjed:
Anders Mosaker er død.

Eg kunne ikkje fatta det med det same. Han hadde
nett hatt 60 års dag, og då var han frisk og i god
form. Men det var nok diverre sant at han var slok-
na. Anders Mosaker hadde vore lærar på Åkra i
mange år. Han hadde stor omsut for elevane sine,
og dei respekterte han og såg opp til han. Han
starta det kristne skolelaget på ungdomskolen, og

mange er takksame for det han fekk gjort i lagsar-
beidet gjennom mange år. Han hadde eit godt lag
med dei unge, og eit Kristus vitnemål som sett spor
hos dei unge.
Anders Mosaker var ein god medarbeidar for
Santalmisjonen. I fleire år var han formann for
Haugesund krets. Han var ein god talar og ein fin
forkynnar. Mosaker var ein trufast kyrkjegjengar.
Han var med i kyrkjekoret, og han var nattverd-
medhjelpar like til det siste. Me er takksame til
Gud for det Anders Mosaker fekk vera for oss, og
lyser fred over minnet hans i Åkra menighet.

S.H.
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SPORT sport
Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Åkrehamn, tlf. 52 84 44 44

Installatør

KRISTIAN EINARSEN
Tlf. 975 03 888, Åkrehamn

HILLESLAND
BØKER – PAPIR – KONTOR – FOTO

Oasen tlf. 52 83 11 61
Kopervik tlf. 52 85 63 33
Åkrehamn tlf. 52 84 54 94
Skudeneshavn tlf. 52 82 82 07

Stangaland

BLOMSTER
HAGESERVICE

BLOMSTERBUTIKK
Hagesenteret Veakrossen, tlf. 52 82 44 08

Karmøy
Begravelsesbyrå
Karmsund Indremisjon

Døgnvakt: 52 81 66 22 / 52 82 82 88  / 52 82 02 89

Ellinor’s Kiosk
Amfisenteret

Tlf. 52 81 52 03, Åkrehamn

TRYGVE J.

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅKREHAMN – VEDAVÅGEN
SKUDENESHAVN

Telefon 52 84 52 00
AS Regnskapskontoret Karmøy, Tlf. 52 84 85 70

•  blå resept avtale

•  helsesko og såler

•  mor/barn produkter

•  undertøy i ull

POSTBOKS 2026 - 5501 HAUGESUND
HARALDSGT. 76 - Tlf. 52 71 31 99

HELSE-
LEVERANSER AS

Velkommen i Åkra Menighet

17.06. kl.11.00 Høymesse med nattverd.

24.06. kl.11.00 Høymesse med dåp.

01.07. kl.11.00 Høymesse med nattverd.

08.07. kl.11.00 Høymesse med dåp.

15.07. kl.11.00 Høymesse med nattverd.

22.07. kl.11.00 Høymesse med dåp.

29.07. kl.11.00 Friluftsgudstjeneste. Fiskeridagene. 

05.08. kl.11.00 Høymesse med dåp.

12.08. kl.11.00 Høymesse med nattverd.

19.08. kl.11.00 Høymesse  med dåp.

26.08. kl.11.00 Høymesse med nattverd. Misjonssøndag.

02.09. kl.11.00 Høymesse med dåp.

09.09. kl.11.00 Ung messe. Konfirmantpresentasjon.

16.09. kl.11.00 Høymesse med nattverd

16.09. kl.19.00 Kveldsmesse

23.09. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
Utdeling av bibel til 5. klassingene.

KJØP MASKINA DER DU 
KAN FÅ DEN REPARERT!

Tlf. 52 81 72 21

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

Herre, du som er livets skaper
og opprettholder,
gi meg en fast hånd
og et våkent øye,
så jeg ikke skader noen 
som kommer i min vei.
Hold din skjermende hånd over meg
og dem som ferdes med meg.
Bevar oss for all skade og ulykke,
og la oss kjenne glede over reisen.

bønn
Bilistens
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DØYPTE

25.mars Simen Ådland
Kathrine Stava
Kjersti H. Rasmussen
Aleksander T. Georgsen
Thea Skjelde Simonsen
Simen G. Schnabel
Sander Røthing Nilsen
Henrik Lilleås Ringstrand

29.mars Aleksander Øverland

8.april Andrea Egeland Kloster
Laura Myre
Johanna Grindhaug
Tobias Brekkå
Ruben Rasmussen
Klaus Aarøy Vikse

15.april Christian Andrè 
Kristoffersen
Celina Stava
Aleksander Kristoffersen

22.april Sivert Grindhaug

6.mai Christian Vea

13.mai Henrik Steinkjellå

13.mai Ole Andre Seglem

20.mai Martha K. Ånensen

20.mai Ann Emilie Haugeberg

20.mai Gunleiv Mannes Sund

20.mai Odd Magne Mathiassen

27.mai Olene Lende  

7.april Solfrid Aanensen og 
Svein Brekkå.

28.april Sølvi Bårdsen og 
Roger Helgesen

12.mai Siv Mette Andersen og 
Kenneth Ferkingstad

12.mai Susanne Abrahamsen og
Trond Wisnæs

Optikeren i Åkrehamn

Tlf. 52 81 52 37

OLAV HAUGE
DAGLIGVARER

Åkrehamn, Tlf. 52 81 52 73/52 81 58 13

4270 Åkrehamn
Tlf. 52 85 81 40  • Fax 52 85 81 49

VEA BYGG A.S

Hans J. Rasmussen A•S
BYGG

HANS J.

Sævelandsvik, tlf. 52 81 52 44
Byggshop, Åkrehamn, tlf. 52 81 57 82

Kopervik

Veakrossen,4276 Vedavågen
Telefon 52 84 60 50 Mobil 946 74 724

DØDE

19.mai Tordi Marie Bårdsen og 
Leif Helge Hellestveit

19.mai Anne Beth Sjøen og 
Jon Hofstad

26.mai Anne Beth Johnsen og 
Jim Robin Hjortdal

1.juni Ragnhild Kjøllmoen og 
Frode Aarø

2.juni Anne Mette Lie og 
Kenneth Brun

9.mars Kristoffer Olsen
17.mars Bertha Marie Medhaug
23.mars Alf Inge Øygarden
7.april Anders Mosaker
9.april Oskar Thomassen
25.april Odd Johannessen
1.mai Sven Sele
8.mai Sigurd A. Vedø
10.mai Torbjørg Dalsvåg
23.mai Olav Fagerland
23.mai Didrik Østhus

Vea Byggsenter, 
tlf. 52 84 60 40

VIGDE

for ferien
Bønn

Herre, du har kalt oss til glede.
Arbeid alene kan ikke gjøre oss
til hele mennesker.
Gi oss øye for gleden i livet,
for fest og høytid,
for kultur og kunst,
for lek og munterhet,
for fellesskap med mennesker
som vi er glad i,
mennesker som trenger oss
og venter på vår nærhet.
Herre, du har skapt oss for gleden,
gjør vår glede fullkommen i deg!

(Fra Bønnebok for 
den katolske kirke)
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Telefon 52 84 45 20

NILSSENS SØNNER AS
Tlf. 52 81 68 40, Åkrehamn

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

Når det gjelder

FOTOGRAFERING 
INNRAMMING

FOTOGRAFMESTER ANNE I.

Tlf. 52 81 73 60, Åkrehamn

ÅKRA 
ELEKTRISKE

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 88

STATOIL SERVICE SÆVELANDSVIK
4275 Sævelandsvik, tlf. 52 81 53 72
Innehaver Jan Arne Larsen

ÅKRA BILIMPORT
Tlf. 52 84 55 00, Åkrehamn

ÅKRA BIL
Tlf. 52 72 72 00, Haugesund

Vedavågen, tlf. 52 82 41 50

Støtt våre
annonsører

Tlf. kontor: 982 66 055
Mobil 982 66 036

På Kristi himmelfartsdag
var det igjen duket for
kombinasjonen turmarsj
og friluftsgudstjeneste i
Kinnalé på Åkra. Godt
over 170 personer ble
registrert, og selv om det
blåste nordlig kuling så
var det sol og blå him-
mel og det ble en fin
opplevelse. Etter gudstje-
nesten var det salg av
hamburgere, pølser, brus
og kaffe, og folk
trivdes og koste
seg på den fine
plassen. Vi tak-
ker alle som tok
i et tak for å få
til dette fine
arrangementet,
som nå er blitt
en tradisjon.

Turmarsj og friluftsgudstjeneste
på speiderplassen (Kinnalé)

Organist Paul,
Prest Reimunn

John Thoassen lager kirkebenkene
etter hvert som folk strømmer på

Sterkt innslag fra Vedavågen


