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Andakt

TRO HÅP OG 
KJÆRLIGHET
Vi er inne i tiden etter pinse der vi feirer at Jesus har oppfylt løftet om
å ikke la oss bli igjen som foreldreløse barn. Gud kommer nå til hver
enkelt av oss og vil bo i hjertet vårt, som vi sier til barna. Jesus selv sier
det slik: 
Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at dere er i meg og
jeg i dere. (Joh 14:20 ) 

Dermed er ikke Gud lenger blant oss med de begrensninger Jesus hadde.
Han kunne bare være på ett sted om gangen etter å ha gitt avkall på
noe av sin allmektighet, ved å bli menneske. Nå er han tilbake som den
allmektige samtidig som han er hos oss slik vi leser det i Filipper-brevet:
Han var i Guds skikkelse,
men så det ikke som røvet gods
å være Gud lik.
Han gav avkall på sitt eget,
tok på seg en tjeners skikkelse
og ble mennesker lik.
I sin ferd var han som et menneske; 
han fornedret seg selv
og ble lydig til døden, ja, korsets død. 
Derfor har Gud høyt opphøyet ham
og gitt ham navnet over alle navn, 
for at hvert kne skal bøye seg i Jesu navn,
i himmelen, på jorden og under jorden, 
og hver tunge bekjenne:
Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!   (Fil 2:6-11)

Men samtidig har Jesus gitt oss et oppdrag: Det er vårt ansvar å bringe
evangeliet videre slik Jesus sier det i misjonsbefalingen.

Men et budskap blir ikke troverdig uten at ord og handling går hånd i
hånd.  Kjærligheten til Jesus må vise seg på en helt konkret måte slik



For dere som er innom kirkegården for å ordne forskjellige ting på
dagtid, så har dere sannsynligvis truffet på vår nye kirkegårdsarbei-
der, Magne Austneberg. Magne forteller at han er født og oppvokst
på Sandve. Og for de som har levd noen år og som er interessert i fot-
ball, så var han en særs god fotballspiller for Skudenes og med gjes-
teopptreden også i Åkra. 

Han begynte sitt yrkesaktive liv som tøm-
mermann og gulvlegger. Han har vært ansatt
ved Skudenes Jernvare, og i en periode var
han gym- og kristendomslærer ved Skudenes
ungdomsskole.

Men så forteller han at han ble han tilsatt
som vaktmester på Lundeneset videregå-
ende, der han var ansatt i 5 år. I denne perio-
den reiste han også som forkynner i et år. Så
ble han kalt til kretssekretær i Norsk Luthersk
Misjonssamband, Haugaland krets, der han
var ansatt i 17 år. 

Denne kretsen er stor og i tillegg med for-
kynneroppdrag på landsplan, har det blitt
mange lange og ikke alltid like enkle reiser.
Men han forteller at det har vært en svært rik
tid.

I denne perioden fikk han også  anledning til å se misjonsarbeidet
på nært hold, ettersom han har vært på to av misjonsfeltene til NLM,
Peru og Elfenbenskysten. Mest spesielt var det nok å besøke datteren
med sin familie som var misjonærer i Elfenbenkysten.

Magne er en allsidig mann, som har fått brukt sine gaver og nåde-
gaver til glede for mange. 

Da han sluttet som kretssekretær, gikk han over i forkynnertjenes-
te, men på sommertid begynte han som vikar på kirkegårdene i
Falnes/Ferkingstad. Dette trivdes han så godt med at han nå er fast til-
satt som kirkegårdsarbeider i sommerhalvåret f.o.m. 1 april til 15 sept.
Resten av året reiser han som forkynner i NLM, Haugaland krets.    

Vi spør hvordan han trives med denne ordningen? Han forteller at
det er få likhetstegn mellom disse jobbene. Og det spørs om ikke det

egentlig er en fordel. Nå får han konsentrere seg
om å bruke sine praktiske evner i en periode, og så
bruke sine taleevner i en annen periode. Han gir
utrykk for at han trives svært godt med denne
delingen og med de kollegaer han arbeider sam-
men med på begge steder. 

Vi som har vårt daglige virke i Åkra menighet
har lært å sette pris på Magne som kollega, og vi
ønsker han lykke til med det videre arbeid.

Nå er det ikke bare de andre ansatte som treng-
er omsorg og forbønn. Herved er utfordringen gitt
til dere alle, inkluder Magne i deres forbønner. For
i møte med mange pårørende ønsker han å være til
best mulig hjelp.

H.L.  
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Jesus sier det i vår pinsedagstekst:  
Den som har mine bud og holder dem,
han er det som elsker meg. Og den som
elsker meg, skal elskes av min Far. Også
jeg skal elske ham og åpenbare meg for
ham." (Joh 14:21 )

Våre misjonærer vet dette kanskje
bedre enn de fleste.  Vi som fikk være
med til Ukraina har sett  hvordan stif-
telsen Tro, Håp og Kjærlighet forkynner
evangeliet gjennom lokale medarbei-
dere i Ukraina.   Men samtidig har vi
også sett hvordan stiftelsen viser respekt
for de menneskene de ønsker å hjelpe.
Stiftelsen ser på diakoni, det å tjene
andre mennesker, som noe som har
verdi i seg selv: Det å være Jesu hender i
møte med mennesker i nød.   Det er
også å holde Jesu bud.  Det gir forkyn-
nelsen troverdighet!

Jeg håper dette kan få prege vårt
menighetsarbeid, ikke bare i sommer
men  hele året. Vi er ALLE Guds medar-
beidere enten vi er
betalte eller frivilli-
ge.
God ferie med
blikk for andre
menneskers nød!

Hilsen 
Reimunn Førsvoll

Ny kirkegårdsarbeider

Jakob Bakke nytt 
medlem i redaksjonen

Etter at det nye soknerådet kom i
virksomhet har Jakob Bakke fra
Ådland avløst Leiv Harald Mannes
fra Vea som  soknerådets represen-
tant i menighetsbladet sin redak-
sjonskomite. Vi takker Leiv Harald
Mannes for flott innsats gjennom
fire år og ønsker Jakob Bakke vel-
kommen som medarbeider.

Magne Austneberg



Madagaskar

Å koma til hovudstaden
Antananarivo på Madagaskar
etter å ha forlate Karmøy berre
eit døgn i førevegen, blei ei stor
forandring på meir enn ein
måte. Kva er det eg ser, og kva
var det misjonæren fortalde oss
som barn gjennom lysbilde på
bedehuset? Afrikas raude jord,
ja, det var det. Godt å få gjenta
ordet og i tillegg få sjå og gå på
den. Var den verkeleg så raud?
Dette var mitt første, store inn-
trykk. Etter dette blei det
mange opplevingar: Vera på
gudsteneste i kyrkjene og høyre
dei same songane som vi syng
her bli sunge på gassisk av
mellom 1000 og 1200 menneske
- "det kan ei forklares, det kan
blott erfares". Var i begravelse
til ein prest og bibelskolelærar i
Morondava, der songen på nr
919 i Sangboka "Skal vi møtes
hist ved floden" blei sungen av
ca. 1000 menneske! Dette var
kanskje den største opplevinga i
den norsk-gassisk lutherske kyr-
kja. Igjen må eg seia: Det må
opplevast!

Å vere med Norunn og Jakob
Vea på besøk til døveskulen og
spedalskeheimen saman med
prest og sjukepersonell, var ster-
ke inntrykk for ein som kjem frå
eit land der dei materielle gode
er heilt annleis. Her står eg
ansikt til ansikt med eit folk der
vedlikehald av bygningar og
inventar er svært mangelfull, og
ulike hjelpemiddel og medisin
er stor mangelvare. "Den ban-
dasjen som denne spedalske har
på foten, kjem frå Noreg," seier
Norunn. Då ser ein på hjelpa
som noko stort. Korleis hadde
det vore for denne mannen som
har vore spedalsk heile sitt liv
utan denne hjelpa? Når ein får
sjå og oppleva slike ting og veit
at alt dette er ei frukt av
misjonsarbeidet, då ser ein på
dette arbeidet på ein annan
måte enn før. Misjonsarbeid
gjennom 160 år på Madagaskar
har gitt resultat. 

Trass i mykje fattigdom og naud,
opplevde eg at gassarane møtte
meg med eit smil. Det gode
humøret som pregar dette fol-
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for

✓ Menighetens mange
gode frivillige 
medarbeidere

✓ Konfirmantenes flotte
innsats og resultat ved
fasteaksjonen til inntekt
for Kirkens Nødhjelp

✓ Feriens muligheter til å
lade batteriene både
åndelig og fysisk

✓ Mannsforeningen og 

kirkeforeningene, 
torsdagstreffet og andre
som har sine samlinger i
kirken

Vi ber for

✓ Gudstjenester, møter og
andre arrangementer i
sommer

✓ Kirkeprosjektet i
Vedavågen

✓ Alle leiraktiviteter i som-
mer

✓ Misjonsforeningene og
alt trofast misjonsarbeid-
som blir utført her og på
misjonsmarkene

✓ Alle som sliter med sorg
og savn

Reisebrev frå

Ein vanleg køyretur
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ket, gjer at dei greier seg godt i
ein kvardag som for oss ser ut til
å gi grunn til mange bekymring-
ar.

Etter 16 dagar hos Norunn og
Jakob Vea reiste eg med eit
såkalla småfly til Tulear, ein og
ein halv time lenger sør og vest
på øya. Eg skal vera gjest hos
Helen og Trond Lilleheim i 10
dagar. Eg er glad for å vera i
lufta, for vegane kan til dels vera
heilt uframkomelege. Etter
avstigning møter eg stort sett
det eg reiste frå i Morondava.

Varmen er trykkjande, 33-37 gra-
der om dagen, og stødig 30 gra-
der om natta.

Mi første oppleving her blir å
vera med til eit sørgehus i nabo-
laget. Ein politimann på 22 år er
drepen fordi han ville arrestere
ein kvegtjuv. Trond las frå
Johannes openberring til dei sør-
gande, og etterpå song vi "Jesus
er kongen min". Også her i
Tulear avløyser det eine inntryk-
ket det andre. Tulear var den før-
ste plassen misjonærane kom til
etter tre månader i ei helst stra-
basiøs båtreise frå Noreg. Herifrå
segla dei langs kysten til stader
som Morondava og tok seg til
fots vidare innover i landet.

Å få vera med Helen og Trond på
evangeliseringstur i Baraland, 
var ei stor oppleving. Difor er det
blitt med meg og andre som har
besøkt Madagaskar og sett kor-
leis misjonærane arbeider: Det er
blitt ei ny tidsrekning, før og
etter madagaskarturen!

David S. Didriksen

Helene og Trond Lilleheim

Smilande gassarar sel like fine gulrøtter 
som dei David har.

Broderi til inntekt for misjonen. Norunn Vea t.h.

Evangelist bruker sykkel frå Åkra til å nå 6 kyrkjelydar.
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Den 13. mars dro 37 mennesker på busstur til
Korosten i Ukraina i buss utlånt av Haugaland Billag.
Turen var arrangert av THK-stiftelsen (TroHåp
Kjærlighet) på Karmøy, representert ved Stein Kåre
Mannes.  Fra vår menighet var lærlingen vår, Tina
Kristin Tollessen, med som deltaker og Reimunn
Førsvoll som en av de to sjåførene.
Vi kjørte nokså sammenhengende med flere netter i
bussen.  Det førte til at deltakerne etter hvert fant
fram til de underligste sovestillinger.

På bibelskolen i Korosten ble vi tatt godt imot. Her
bodde vi også under oppholdet. Vi fikk god mat, og

de som kjenner forholdene, sa vi fikk alt annet enn
hverdagskost. Middagen vi fikk første kvelden var
det de pleide å servere i bryllup. Ellers gikk det på
pasta, kjøttboller og poteter i samme suppe, søte,
glasserte boller og frityrstekte hvetekaker med
kjøttdeig inni. Glemmes må heller ikke den karakte-
ristiske rødbete-suppa.

I turen inngikk også et besøk ved en stor grunnsko-
le i Korosten.  Her var vi med på å åpne et stort data-
rom. Pengene til dette rommet er samlet inn av ele-
vene ved Gand videregående skole i Sandnes, og det
var tre elever derfra som stod for åpningen.

Tur til Ukraina

Her ser vi et typisk Ukrainsk hus
på landsbygda. De fleste hadde
egen grønnsakhage, hund og 5-
10 høns. Vannet ble ofte hentet
i brønnen og utedo var vanlig.
På skolene var toalettene bare
4-5 hull i gulvet. Lukten der inne
er vanskelig å beskrive!

Dette bildet er fra et møte i den
pinsemenigheten som driver
bibelskolen vi bodde på. Det
meste foregikk på russisk. Her
ser vi alle de norske turdeltaker-
ne som er framme og synger
“Navnet Jesus” for møtedelta-
kerne.
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THK-stiftelsen (TroHåpKjærlighet) har
bl.a. organisert et mor-barn senter som
nå er under oppbygging.  Senteret ledes
av kvinnen til venstre.  Hun er ortodoks
og gjør en fantastisk innsats.  Dette ble
et sterkt møte med de som bodde der.
Svært mange var sterkt rammet av
Tjernobyl-ulykken i 1986.  Noen hadde
mistet foreldrene, noen var syke. En 15
år gammel jente som hadde mistet
begge foreldrene, hadde eneansvar for
tre søsken og var selv sterkt stråleskadet
med flere operasjoner bak seg.  Hun vil
neppe leve så veldig mange år, men var
glad for at de nå hadde et sted hvor de
kunne bo og bli tatt vare på.

Vi besøkte også et stort barnehjem som THK-
stiftelsen støtter.  Her er vi inne i en skoleti-
me og leker julenisse ved å dele ut ballong-
er og sjokolade. På dette barnehjemmet var
det ca. 300 barn og 50 ansatte. Også mange
av disse barna var sterkt rammet av
Tjernobyl-ulykken.

Her besøker vi et lokalt sykehus. Forholdene er svært primiti-
ve. Sykehuset hadde ikke skikkelige madrasser, og de mang-
let ellers det meste. Dermed kommer også hjelpen fra THK og
andre godt med!  Et spesiell takk til alle dere i Åkra kirke som
har vært med å strikke lapper til lappetepper til Ukraina og
Romania.  Denne gamle damen fikk det første lappeteppet.
Hun snakket til meg på russisk og kysset meg på kinn og
panne.  Hun var veldig takknemlig.  Da vi gikk sa de: “Bolsjoi,
bolsjoi spasiba!” Det betyr: Tusen, tusen takk!”  Dette var et
også sterkt møte, og vi gikk derfra med tårer i øynene.

Hilsen Tina Kristin

Det ser ut som det blir ny rekord hvert år på kon-
firmantenes innsamling til Kirkens Nødhjelp.
Tirsdag 19.mars var mange i sving, både konfir-
manter og voksne støttespillere, og formålet i år
var vann til Eritrea. Følgende resultat ble opp-
nådd:

Vedavågen kr. 16 291,50
Åkra ”  35 304,00
Totalt kr 51 595,50

Dette er en forbedring på i overkant av kr. 3000,-
fra i fjor. Vi takker alle som var med på innsam-
lingen og alle giverne!

Ny rekord på fasteaksjonen
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DRIFTSUTVALG:
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Nils Drivenes, kasserer.
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BARNEHAGEUTVALG:
Jan Birger Medhaug
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kor
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Roar Tangen, Karmøy
Gospelfestival
Hildbjørg Mannes, SR repr.

GUDSTJENESTEUTVALG:
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Norodd Stavenjord
Grethe Flotve Myklebust, leder.

Kristen Mikkelsen
Kjartan Medhaug
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Olaug Synnøve N. Vigdal. SR
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KIRKEKOMITEEN FOR
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Kåre Hatløy,  SR repr.
Odd Ingvar Olsen
Odd Gunnar Tjøsvoll, leder.
Anna Nyrud
Torkel Torkelsen
Synnøve Nornes
Astor Damm, Kommunerepr.

MENIGHETSBLAD:
Norodd Stavenjord
Elise Mosaker
Sigurd Helgeland
Aud Norunn Tjøsvoll
Jakob Bakke

Råd og utvalg 
Åkra menighet:

FRILUFTSGUDS-
TJENESTE PÅ KIRKE-

TOMTA I VEDAVÅGEN

Tradisjonen tro arrangeres
det også i sommer frilufts-

gudstjeneste ved kirketomta
i Vedavågen. Datoen er søn-
dag 23.juni, og klokkeslettet

er som vanlig kl.1600.
Vi håper å få med oss

Vedavågen skolekorps til å
spille den dagen.

Respons-
gruppe

En ny sanggruppe i Åkra kirke??????
Det kan kanskje virke som det hvis du
ikke er klar over at menigheten har
hatt en responsgruppe i en tid.
Responsgruppa har fungert slik at
etter en gudstjeneste i semesteret ble
det invitert til å gi, nettopp respons
tilbake hvordan man opplevde den
gudstjenesten.
Gudstjenesteutvalget går nå inn for å
utvide virkemåten denne gruppen
har hatt. Vi har et stort ønske om
dette skal være en aktiv og ”levende”
gruppe som fungerer gjennom hele
kirkeåret. 
Responsgruppen skal være din røst
om hvordan du opplever gudstjenes-
ten. Det er kanskje ikke så lett å gå til
de ansatte med tanker og ideer du
kan ha om gudstjenesten eller om
hvordan du opplever den, men det
håper vi på å gjøre noe med. Det er
enormt viktig at du som går i menig-
heten opplever at gudstjenesten er til
for deg, og det trenger vi din hjelp til.
Det gjelder selvsagt både ris og ros
eller noe du savner i gudstjenesten.
Vi skal ha to gudstjenester hvor vi
kommer til å invitere dere til å delta
rett etter gudstjenesten til å dele
deres tanker om hvordan dere opp-
levde den.
Responsgruppen består av 4 personer
som dere kan henvende dere til når
dere har noe på hjertet. Det er føl-
gende personer:

Gerd Katrin Nes
Thea Lund Brekkå
Astrid Bårdsen
Per Ulvedal

Vi takker for at disse er villige til å ta
på seg den oppgaven og håper dere
vil bruke dem!!!!!
Følgende 2 gudstjenester vil du bli
invitert til å gi tilbakemelding på rett
etter gudstenesten, 22 september og
10. november.

Hilsen gudstjenesteutvalget.
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Mitt vitnesbyrd
Det er eit spørsmål, som eg
såg stod skrive utanpå eit
hefte, som eg har gått og
tenkt på i det siste: Kva krev
Gud av oss? Ja, kva krev Gud
av meg/oss, kan han eigentleg
kreva noko av oss syndige
menneske? Kva har me å
koma fram med?

Det er nok mange i dag som
trur at Gud godtar oss berre
me gjer gode gjerningar, t.d.
å hjelpa andre, gå i kyrkja og
bedehus av og til og leva eit
fint og normalt liv. Då må vel
Gud vera nøgd med meg slik
at eg får koma til himmelen.
Gud, som er kjærleik, kan vel
ikkje dømma nokon som aldri
har gjort noko gale i våre
auge?

Nei, heldigvis krev Gud ingen-
ting av meg, for då hadde eg
kome til kort. Han veit at eg
er eit syndig menneske heilt
igjennom både i tankar, ord
og gjerningar. Eg klarer ikkje
å gjera meg sjølv rettferdig
for Gud. Det einaste Gud krev
av meg/deg er at me tar imot
Jesus Kristus som vår frelsar.
Derfor er eg så glad for at eg
har fått sett dette som står i
Efeserbrevet 2, 8-10:

For av nåde er
dere frelst, ved
tro. Og dette er
ikke av dere
selv, det er
Guds gave. Det
er ikke av gjerninger, for at
ikke noen skal rose seg. For vi
er hans verk, skapt i Kristus
Jesus til gode gjerninger, som
Gud forut har lagt ferdige for
at vi skulle vandre i dem.

Me blir berre frelste ved trua
på Jesus, ikkje av noko i oss
sjølve, men av nåde. Frelsa er
ei gåve frå Gud, og den er
heilt gratis. Det er berre for
oss å ta i mot den. Eg har
ingen ting å rosa meg av i
meg sjølv. Eg kan berre rosa
meg av det som Jesus har
gjort for meg på Golgata
kors. Der betalte han for alle
mine og dine synder. Den
gode gjerninga er at me tar i
mot frelsa i Jesus Kristus.
Noko meir krev ikkje Gud av
oss.

Ta i mot denne gåva som er
heilt gratis!

Brit Othilie Bårdsen

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

Postboks 14, 4295 Vedavågen

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
Åkrehamn, Tlf. 52 84 55 00 

ÅKRA BIL
Tlf. 52 70 60 00, Haugesund

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

Støtt våre
annonsører

Tlf. kontor: 982 66 055
Mobil 982 66 036

Basar til inntekt for
kirke i Vedavågen

Fredag 27.september blir det basar til inntekt for kirke på Vea. 
Den skal holdes på Sanitetshuset, og vi tar gjerne i mot gevinster til
denne basaren. De kan innleveres i Skudenes og Åkra Sparebank på
Vea. Vær med og støtt opp om denne begivenheten! Følg med når

det kommer annonse i avisen. Vi trenger din innsats!

Vennlig hilsen plankomiteen



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

HELSE-
LEVERANSER AS
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SPORT sport
4270 Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Pb. 94, 4296 Åkrehamn 
tlf. 52 84 44 44

Installatør

KRISTIAN EINARSEN
Divisenteret, Åkrehamn

Tlf. 975 03 888

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

Velkommen i Åkra Menighet

16.06 kl.11.00 Høymesse med dåp.
23.06 kl.11.00 Høymesse med nattverd.

kl.1600 Friluftsgudstjeneste kirketomta Vedavågen
30.06 kl.11.00 Høymesse med dåp.
07.07 kl.11.00 Høymesse med nattverd.
14.07 kl.11.00 Høymesse med dåp.
21.07 kl.11.00 Høymesse med nattverd.
28.07 kl.11.00 Høymesse med dåp.
04.08 kl.11.00 Fiskeridagene.
11.08 kl.11.00 Friluftsgudstjeneste. Slettens dag.
18.08 kl.11.00 Høymesse med nattverd.
25.08 kl.11.00 Høymesse med dåp.
01.09 kl.11.00 Høymesse med nattverd
08.09 kl.11.00 Konfirmantpresentasjon. Dåp
15.09 kl.11.00 Høymesse med nattverd
22.09 kl.11.00 Familiegudstjeneste. 

Utdeling av bibler til 5.klassingene. Dåp
29.09 kl.11.00 Høymesse med nattverd

KJØP MASKINA DER DU 
KAN FÅ DEN REPARERT!
Haugebergv. 28, Åkrehamn

Tlf. 52 82 10 20

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

• blå resept avtale

• helsesko og såler

• mor/barn produkter

• undertøy i ull

Åkrehamn • Tlf. 52 84 54 94 • Fax 52 84 54 95
E-mail: hillesland.akrehamn@interbok.no

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

Hilsen oss i redaksjonen

FRILUFTSGUDSTJENESTE
FISKERIDAGENE

I år blir friluftsguds-
tjenesten i forbindelse 

med Fiskeridagene 
på kaien på Åkra 
søndag 4. august.

Oversikt Vea kyrkjefond
pr. 31.12.2001

Kyrkjefond 

Vea kr. 167.646,11

Kyrkjefon

Vea kr 3540,55

Test.gave – 

kirke Vea kr. 284.825,21

Test.gave – 

kirke Vea kr. 23.931,13

Vea 

kyrkjefond kr. 221.285,27

Vea kyrkjefond, 

orgel kr. 100.027,00

Sum kr. 801.255,27

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K



VIGDE

Menighetsblad for Åkra nr. 2 – 2002 11

DØYPTE
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

Vea Byggsenter, 
tlf. 52 84 60 40

3.mars Håkon Ferdinand
Håkonsen

9.mars Lina Sandhåland
Oddvar Johan
Johannssen
Tollaksen

17.mars Mathilde Sjursen
Stavheim
Linnea Martinsen
Øvrehus
Magnus Kjøllmoen
Aarø
Irgen Elias Stol
Walland

31.mars Rebekka Pedersen
Bjørg Marie Liknes
Anders Sjøen
Salvanes
William Stien
Frida Aarsand Dale
Langåker
Fredrik Hemnes
Kristoffer Hemnes

14.april Natalie Danielsen
Marius Jensen
Amland
Kristina Skår
Bortne
Henrik Stavland
Tveitane 

21.april Brage Johann Lien
Ole Ernst Tindeland
Halrynjo

28.april Alexander Mannes
Steinsøy
Ann Charlotte
Hereid

19.mai Andrea Akselsen
Langåker
Veslemøy
Fagerland Frøyland
Robin André
Aarsvold

16.mars Laila Renate Toft
og Rune Georgsen 

23.mars Marianne Eikemo
og Karl Arne
Knutsen

10.mai Margareth Stokke
og Jan Mæland
Tangen

11.mai Elisabeth
Håvardstein Tveit
og Arve Gundersen

11.mai May Elin Ådland og
Hein Ove Tangjerd

23.februar Henny Vedøy
23.februar Martha Serina

Sørensen
23.februar Lisebeth Svendsen
14.mars Malene Sandhåland
14.mars Olav Rasmussen
15.mars Myrna Serina

Kvilhaug
15.mars Didrik Mannes
19.mars Vidar Ramstad
20.mars Annlaug

Andreassen
22.mars Ingeborg Serina

Hemnes
20.mars Maren Sigrid Vedøy
25.mars Jarle Liknes
25.mars Paul V. Mannes
30.mars Karl Magnus Sjøen
15.april Leif Gunnar

Thorsen
30.april Håkon Hansen
30.april Kristi Thorsen
13.mai Magnhild Georgsen
14.mai Signy Lund
19.mai Knut  Fosen
26.mai Odd Egil Ulvøy

Støtt våre
annonsører

DØDE

Slettens dag 
I år kommer Slettens dag på

Vea noe senere enn vanlig,

og datoen er søndag 11.

august. Da blir det frilufts-

gudstjeneste på  idretts-

plassen og ingen guds-

tjeneste i kirken.



Sola Fide Sola Fide synger under Friluftsgudstjenesten
på speiderplassen Kr. Himmelfartsdag.

Ungdommene koser seg etter friluftsgudstjenesten på speiderplassen 9. mai.     Foto: Kjell Rune Fjellheim Jakobsen

Har du sommerplanene klare? Kanskje har du noen
uker ledige? Det er gode muligheter for at du kan
finne et tilbud som passer for akkurat deg hos en av
de kristne organisasjonene. Dette gjelder selv om du
er over tenåringsalderen.
Misjonssambandet tilbyr for eksempel familiedager
på Lundeneset fra 27.-30. juni.Misjonsselskapet har
familiefestival på Åpta fra 22.-26. juni eller ”Båt og
Bibel” på Furutangen i juli. Som foreldre eller beste-
foreldre kan vi ta med oss de yngste på ”Minileir”.
Dette er et svært populært tilbud, men du kan være
heldig og få plass. Normisjon har satt opp en ekstra
minileir på Grinde fra 7.-9. august etter at to andre
minileirer tidlig ble helt fulle.
For dem som er i skolealderen finnes det svært
mange tilbud. Har du hørt om ”Hest og fotballeir”,

”Kubikkleir”, ”Båtleir”, ”Fiskeleir” eller ”Villmarks-
leir”? Du kan selvsagt også reise på leirer med et
mer tradisjonelt opplegg. Felles for alle leirene er
uansett at en ønsker at du skal bli bedre kjent med
Jesus.
Tenåringene og eldre ungdom har tilbud om
”Tenmisjonsfestival”, ”Nettverksfestival” m.m. En
populær nykommer i fjor var ellers en tur for  damer
i regi av Normisjon. Dette året drar damene til
Stavtjørn fra 8.-11.august.
Dette var litt av alt du kan velge mellom i sommer.
Ta kontakt med  Normisjon, Det norske
Misjonsselskap eller Norsk Luthersk Misjons-
samband. Du kan også se etter brosjyrer i våpenhu-
set i kirken. Reis på leir!

ANT

LEIR?


