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Gla’kristen?
Noen av oss har kanskje hørt ut-
trykket «gla’kristen». Og det er
som oftest brukt som et negativt
lada ord, nærmest et stempel. Jeg
vil gjerne være en gla’kristen. Hva
er det som er så galt med det?

Vi som hører Jesus til, er som re-
gel helt vanlige mennesker som
tilsynelatende lever et helt vanlig
liv. Ingen mennesker er uten feil
og mangler. Og ingen i hele ver-
den unngår å møte både medgang og motgang. For sånn
er det bare.

Men veit du hva? Jeg har satt min lit til en som sier han
elsker meg slik som jeg er. «Slik som jeg er» -  Er ikke det
fint kanskje?
Jeg trenger ikke ha spesielle evner eller se ut som om jeg
har verdens mest vellykka liv for å bli elska av Jesus. Nei,
slik som jeg er.

Så får jeg tro at jeg faktisk skal få kunne glemme alt det
dumme jeg har gjort tidligere. Hvis jeg vil, kan jeg be om
tilgivelse. Og han har sagt at han vil ta det på sin kappe.
Fordi Jesus døde på korset for meg.

Og ikke nok med det. Jeg har et håp. En vakker dag skal jeg
få komme til himmelen. Vi skal få leve evig sammen med
Jesus. Jeg ser for meg at i himmelen er alt mye bedre enn
det beste jeg vet her på jorden. Tenk at det å spille gitar
eller stå på ski ikke kan sammenlignes med så bra det er i
himmelen.

Så spør jeg igjen. Har vi ikke da lov å være gla’kristne? Det
er ikke det at vi skal ta på oss ei maske og leke at vi er glade
når livet går i motbakke. Men vi har en indre glede. En glede
som er stadfestet i trua, kjærligheten, tilgivelsen og håpet.
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Det er vel et lite lys i tunnelen
det vel? Ja, jeg føler rett og
slett for å hoppe av glede av å
tenke på det. Men jeg tror al-
dri jeg kommer til å forstå helt
ut hvor stort dette er.

Tenk hvis denne gleden vi har
kunne fått skinne gjennom oss
slik at folk ser vi bærer på en
skatt som er større enn alt på
jord. Ja, det er rett og slett sånn
at vi bare må se å få fortalt det
til alle, for dette kan vi ikke
holde for oss sjøl!

Kjell Rune Fjellheim Jakobsen,
ungdomsarbeider.

«Gode medarbeidere i
ungdomsarbeidet»

Som du ser på s. 8, så har vi
en annonse for Kirkens SOS
med det landsdekkende krise-
telefonnummeret 815 33 300.
Dette kommer til å stå som fast
annonse i bladet framover.
Nummeret kan brukes når en
opplever vanskelige tider i li-
vet og ikke har noen å snakke
med. En kan ringe inn anonymt
og samtale om det som ligger
en på hjertet. Det er døgnvakt
på telefonen gjennom et sam-
arbeid mellom Kirkens SOS
sine 13 kontorer på landsplan.
Vær ikke redd for å bruke tele-
fonen når du trenger det. Det
er alltid en person som er klar
til å lytte til deg og samtale
med deg. Du kan også gå inn
på hjemmesiden på følgende
adresse: www.kirkens-sos.no
<http://www.kirkens-sos.no>
Kirkens SOS i Rogaland har
telefonnummer 51 88 45 15, og
e-postadressen er:
rogaland@kirkens-sos.no

Kontaktpersonen for Kirkens
SOS i Åkra menighet er diakon
Heide Thorsen.

I et samarbeid mellom Åkra bedehus, pinsemenigheten Sa-
len, De Frie Evangeliske Forsamlinger Saron og Åkra me-
nighet blir det fellesmøter i Åkra kirke i tiden 29.oktober til
9.november. Talere blir evangelistene Marit og Irene. I til-
legg blir det mange lokale sangkrefter. Det søkes om konse-
sjon for radio, slik at møtene kan overføres direkte, og det
blir radioprogrammer både før og etter møtene. Planleggin-
gen er godt i gang. Vær med og be  for møtene.

Fellesmøter i Åkra kirke til høsten

Kirkens SOS
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Abigail, -
14 år og kristen jøde

Familien til Abigail tilhører Beit -Eliahu menig-
heten i Haifa, en jødisk-messiansk menighet.
Dette er altså en menighet hvor en forkynner at
Jesus var den Messias som jødene venter på.
Samuel Aweida, palestiner og pastor for denne
menigheten, fikk den tunge oppgaven å forbe-
rede begravelsen til Abigail som han kjente så
godt. Hun pleide alltid å være tilstede på guds-
tjenestene og var på alle vis ei strålende jente. I
tillegg var hun ei god venninne av hans eldste
datter.

Abigail var amerikansk statsborger selv om hun
hadde bodd nesten hele livet i Israel. Både isra-
elske og amerikanske media viste enorm inter-
esse for Abigail og for begravelsen.

Det ble en uvanlig begravelse. En rekke offisi-
elle personer meldte at de ville være tilstede for
å vise sin sympati med familien. Representan-
ter for den israelske regjeringen, den amerikan-
ske ambassadøren og borgermesteren i Haifa
meldte sin ankomst. Dette førte til et enormt
sikkerhetsoppbud, men også en stor mulighet
til å forkynne budskapet om Han som Abigail var
et sterkt vitnesbyrd om: Jesus.

1400 mennesker
Etter hva politiet sa, var det ca.1400 mennesker
til stede. 350 elever fra Abigails  skole fikk fri og
ble kjørt dit, foreldre og lærere kom, naboer, ven-
ner, kjente og ukjente kom. Representanter fra
både jødiske og arabiske menigheter kom også.
Hundrevis av sangark med kristne tekster ble delt
ut og menighetens lovsangsteam ledet sangen.

Ungdommene fra Beit -Eliahu og Bethesda var
med og sang. Samuel fikk tale over ordene «Jeg

Menighetsbladet bringer her videre utdrag fra
«Misjonsblad for Israel» i tillegg til klipp fra
e-mail sendt av arbeidere i Israel.

Onsdag 5. mars klokken 14.15 satt Abigail Litle
på en buss i Haifa. På den samme bussen satt
en palestiner med et oppdrag å utføre. Han
skulle sprenge seg selv og bussen i luften. Opp-
draget ble utført. Abigail døde sammen med 15
andre unge israelere.

er oppstandelsen og livet», fra Johs. evangeliet.
- Det er vanskelig å beskrive hvilken sterk opp-
levelse det var å forkynne Guds nåde og kjær-
lighet, tilgivelse og håp i Jesus Messias til så
mange israelere uten håp, forteller Samuel et-
ter begravelsen.

«En evangeliseringsaksjon»
Samuel forteller etterpå at en merket Guds nær-
vær så sterkt i begravelsen at ingen kunne være
upåvirket. En av de andre pastorene i Haifa be-
skriver Abigails begravelse som «den største
evangeliseringsaksjonen i Israels historie».

De største avisene brakte referat fra begra-
velsen og der var overføring i TV. Samuel ble
intervjuet i ulike media og fikk bringe budska-
pet om Jesus usensurert ut til folket. Tragedien
ble vendt til noe ingen hadde våget drømme om.
Nå er det ikke mange i Israel som ikke kjenner
den messianske bevegelsen. – Nå vet mange at
vi som tror på Jesus er både israelere og glade
i dette landet. Vi tror på Guds plan for dette fol-
ket og dette landet, og vi ønsker å gi dem det
beste vi har- Israels lovede Messias, sier Samuel.

I tiden etter...
Etter jødisk skikk samles folk 30 dager etter be-
gravelsen for å minnes den avdøde og avduke
gravsteinen. Flere hundre var til stede da Abigail
ble minnet av faren som savner den kjære dat-
teren sin. Teksten på gravsteinen til Abigail er
verset foreldrene gav henne da hun ble født:
«Fryd og glede skal finnes der, takk og lovsang».
(Jes. 51.3)

Flere har etter  begravelsen uttrykt ønske om å
komme til menigheten Beit-Eliahu. Familien til
Abigail og menigheten trenger forbønn.



5Menighetsblad for Åkra nr 2 - 2003



Menighetsblad for Åkra nr 2 - 20036

Han var yrkesinnvandrer i Sør-Europa. Kritisk og engasjert. Han opp-
søkte de menneskene som vet hva det betyr å slite. Han hadde en spiss
tunge og en rungende latter. Hans våpen var humøret og det måtte han
betale en høy pris for. Hans navn er Laurentius - og her er hans historie:

Født og oppvokst i Spania på 200-tallet traff han pave Sixtus II som
gjorde ham til diakon i Roma, der han bl.a. hadde ansvar for kirkens
skatter.

Da paven døde, gikk prefekten til Laurentius og ville få utlevert kir-
kens sølv og gull. Laurentius ba om 3 dager for å stelle alt i stand. Men
i løpet av disse dagene fordelte han alle skattene mellom de fattige og
syke, de som var undertrykt og nødtrengende.

Da så prefekten kom, spurte han etter skattene. Laurentius hadde
samlet alle han hadde besøkt de siste tre dagene, pekte på dem og sa:
«Her ser du kirkens skatter - mennesker». Mennesker som kjenner på
livets vrangside vel å merke!

Rasende over å bli lurt gav prefekten ordre om at Laurentius skulle
få dø ved å bli stekt på en jernrist. Midt under torturen tar Laurentius i
bruk sitt våpen, humøret. «Nå er jeg stekt på den ene siden. Snu meg,
og så spis meg!» Slik fortsatte han å drive gjøn med bødlene helt til han
døde. Han er derfor i dag humørets skytshelgen og blir fremstilt med
grillrist.

I dag kan en være fattig på nettverk eller bli rammet av ensomhetens
sykdom, fortvile over næres avhengighet eller psykosens redsler - og i
dag ville Laurentius heller ha blitt stekt av inkassokrav. Allikevel:
Denne diakonen viser oss hvem kirkens diakoni skal kjempe for. Og

han kjemper med humør som våpen!

Diakoniens side

«Her ser du kirkens skatter
- mennesker»

Årets fasteaksjon – internasjonal diakoni!
Årets konfirmanter klarte å samle inn til sammen kr 50.433,-; derav kr 35.581,50 på Åkra og kr
14.851,50- på Vea. Pengene tjente i år flere formål: en del gikk til krisehjelpen i Irak (for ek-
sempel vannforsyningen) og en del gikk til Kirkens Nødhjelps bistandsarbeid for mennesker
og deres pårørende som er rammet av AIDS/HIV.

Tusen takk til alle Åkra- og Veabuer som åpnet pengepungen her! Og tusen takk for en flott
innsats til alle konfirmanter! Beste enkeltresultat for en bøsse er fra Morten Kvilhaug Vea
med kr 3.308,50.

Størst resultat på Åkra er fra Silje K. Nygård Stol og Astrid V. Fagerland som samlet kr 2.249,-
på Ådland.
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Diakoni-
katekisme
Hva betyr ordet diakoni?

Ordet diakoni er gresk, og betyr
tjeneste.

Hva er diakoni?

Diakoni er kristen nestekjærlig-
het i praksis

Hva er forskjellen på

nestekjærlighet og diakoni?

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

Hva er forskjellen mellom

diakoni og forkynnelse?

Forkynnelse er verbal, diakoni
er handling.

Hva er diakoniens

grunnverdier?

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

Hvem er diakoniens

målgruppe?

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

Hvem gjør diakoni?
Diakoni gjøres av enkeltperso-
ner og institusjoner som har
Kristus som kilde og forbilde.

Hvor finner man diakoni?

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

Hva er diakoniens

utfordring i dag?

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

Takke
Bønne

emner

Vi takker for:
• at Den hellige Ånd gir

oss lys over Guds ord
og utruster oss til tje-
neste

• at Jesus er nær oss ved
sin hellige Ånd

• konfirmantenes innsats
og det gode resultatet
av Fasteaksjonen

• misjonærene som er ut-
sendt fra Åkra sokn: fa-
milien Lilleheim på Ma-
dagaskar, familien Skar-
tveit i Tanzania og fami-
lien Hauge i Mongolia

• det Reimunn Førsvoll
og hans familie har fått
bety i Åkra menighet

Vi ber for:

• alle råd og utvalg i Åkra
menighet
• det viktige arbeidet i Kir-
kens SOS
• om flere voksenledere i
Aktivitus og ungdomsklub-
ben
• den nye presten som skal
tilsettes i menigheten
• sommerferien, at vi må
bruke den til god rekrea-
sjon, åndelig og mennes-
kelig
• dem som har en vanske-
lig livssituasjon i vår me-
nighet
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Pinse
Folk flest vet hvorfor vi feirer jul og påske, men
hva med pinse? Mange er usikre eller helt blanke.
Jo, de har nok hørt om Den hellige Ånd, men
dette er en side ved Treenigheten som er fjern
for mange.

Det er både forståelig og merkelig på samme tid.
Forståelig fordi Den hellige Ånd er usynelig som
vinden og i liten grad søker oppmerksomhet om
seg selv. Merkelig fordi Den hellige Ånds gjer-
ning er så grunnleggende og omfattende gjen-
nom hele den kristne kirkes historie. Ja, ikke bare
i fortid, men i vår egen tid mer enn noen gang
før.

Den hellige Ånd var virksom før Jesu tid og sær-
lig i Jesu liv og gjerning, men det skjedde noe
radikalt nytt i pinsen. Hele den første kristne
menighet i Jerusalem fikk da del i Åndens liv og
kraft. Jesus hadde undervist og forberedt sine
disipler på at noe slikt skulle skje etter hans li-
delse, død og oppstandelse. Han skulle gå til Fa-
deren, men skulle samtidig komme dem helt nær
ved Ånden. Slik skulle menigheten bli Jesu nye
synlige kropp blant menneskene. Ledet og styr-
ket av Den hellige Ånd skulle de fortsette Jesu
barmhjertighetsgjerning og gjøre Jesu seier over
synden og døden kjent for alle folkeslag. Starten
på dette var overveldende på pinsedag. Den hel-
lige Ånd viste seg først i form av ildtunger og
kraftig lyd. Senere samme dag fikk Peter Åndens
hjelp til å tale slik at menigheten ble mangedo-
blet (3000 ble så grepet at de åpnet seg for frelses-
budskapet, de ble døpt og innlemmet i menig-
heten).

Slik skjedde det
altså for snart 2000
år siden. Hva så
med vår egen tid?

På verdensplan
regner en nå med
at minst 500 millio-
ner av til sammen om lag 2000 millioner kristne i
ulike kirkesamfunn har erfart Den hellige Ånds
gjerning personlig og i sin tjeneste. Pinsevennene
er det kirkesamfunnet i Norge som først ble kjent
for å vektlegge slike personlige erfaringer av Ån-
den, men Den hellige Ånd søker å levendegjøre
hele Jesu menighet på jord uavhengig av vår opp-
splitting i ulike kirkesamfunn. Åndens gjerning
kan arte seg ulikt avhengig av tid, sted og kultur.
Det er slett ikke alle som erfarer tungetale (selv
ikke blant pinsevenner). Det viktigste er en indre
overbevisning om at Jesus virkelig er Guds Sønn,
vår Frelser og Herre. Dette skaper gjerne en trang
til å lovprise og tjene Den treenige Gud i ord og
handling. Hvordan få del i dette? Noen erfarer
det i forbindelse med egen bibellesning og bønn.
Andre får del i det i forbindelse med møter eller
gudstjenester der evangeliet forkynnes.

I vår lutherske kirke regner vi med Den hellige
Ånds nærvær og virke helt fra barnedåpen av og
ved alle våre møtepunkt med nådens midler. Vi
tror at Gud er virksom ved sin Ånd også når våre
sanser og følelser ikke svinger med. En skal ikke
forakte religiøse opplevelser og erfaringer, men
krav om spesielle opplevelser kan føre til stress
og anfektelse for den enkelte. Vi trenger unge og
voksne som er berørt av Ånden. Vi trenger også
visdom til å ta vare på alle dem som føler seg
usikre i møte med pinse og Åndens gjerning.

God Pinse!

Sokneprest Jon Sverre Servan

Tema: Pinse
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«Ånd over Ånder, kom ned fra
det høye» er skriven av biskop
Johan Nordahl Brun i 1786.
Han var biskop i Bergen,
salmediktar og ein stor
forkynnar.

Biskopen var motstandar av
rasjonalismen, konservativ i
teologien, men open mot kul-
turen. Han skreiv m. a. Spel-
stykket «Einar Tambar-
skjelver», og bergenssangen
«Jeg tok min nystemte Citar
ihend» er hans verk. Han er
karakterisert som ein
festsongar i Den norske kyrkja.
Han etterlet seg stor gjeld, for
han var lempeleg med å krevja
inn embetsinntektene sine, og
han var god mot dei fattige.

Pinsesalme
Melodien til pinsesalmen er
komponert av den tyske kom-
ponisten Johan B. Kønig,
musikklærar og kapellmeister.
Han gav ut den største koral-
boka på 1700-talet og samla
tonar til 8000 salmar. (Kjelde-
skrift: Lundes Sang og salme-
leksikon.)

«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 den himmelske
brud». Slik begynner salma
med ei bøn til den Heilage
Ande. Det blir og understreka
at Anden er Gud saman med
Faderen og Sonen.

«Kalle, forsamle, og Jesus for-
klare, bygge Guds kirke, opp-
lyse hans folk».

Her kan ein finna igjen noko
frå Luthers forklaring til den 3.
artikkelen: Eg trur at eg ikkje
med eige vit eller eiga kraft kan
tru på Jesus Kristus, min Herre,
eller koma til han. Men Den
Heilage Ande har kalla meg
med evangeliet, opplyst meg,
helga meg og halde meg fast i
den sanne tru.

Vidare i salmen: «Mektigste
Kriste, du hevner deg kjærlig,
sender oss Ånden, forjettelsens
pant. Nå blir forsoningen tydet
oss herlig troen erfarer, ditt løfte
er sant».

Og tilbake til Luthers forklaring:
«denne kristne kyrkja tilgjev
han dagleg meg og alle truande
alle synder. På den siste dagen
skal han vekkja opp meg og alle
døde, og gjeva meg og alle
truande i Kristus eit evig liv».

Det siste verset har, som det
første, bøn til Den Heilage
Ande: «Himmelske trøster, din
olje la flyte, legende inn i de
dypeste sår! Styrk oss i striden
og gi oss å nyte frukten av frel-
sen som allting 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 le-
vende kraft i vår død!»

S.H.

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

Mektigste Frelser, du hevner deg kjærlig,
sender oss Ånden, forjettelsens pant!
Nå ble forsoningen tydet oss herlig,
troen erfarer: Ditt løfte er sant.
Vitnene krones med brennende tunger,
hver av dem taler det språk 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 allting 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!
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Mitt vitnesbyrd

Distribusjon av
menighetsbladet
Som mottakarne er vane med, vil menighets-
bladet framleis bli lagt i alle postkassar av frivil-
lige ombærarar.

Men  dei som før har fått bladet i postboksar, vil
nå få sjansen til å ta seg eit blad ved sida av
boksane. Blada vil bli lagt ut når ombærarane
har lagt bladet i postkassane. Det vil difor gå eit
par veker før de ser bunken ved postboksane.

Grunnen til denne endringa er den nye post-
ordninga. Den førte til tredobling av kostnadene
og  eit mykje tidkrevande arbeid. Vi vonar at
lesarane kan bli nøgde med denne ordninga, og
at bladet framleis kan nå fram til dei interesserte.

Red.
Redaksjonen tek med glede mot stoff, tips og

idear i bladarbeidet.

Fredag 21. mars hadde Vea kvinne- og familie-
lag stor vårbasar til inntekt for ny kirke i bygda.
Mange bygdefolk var møtt fram, og vi fikk en
koselig kveld sammen. Norodd Stavenjord holdt
andakt. Vi fikk nydelig sang av Liv Olen Skorpe
Sjøen, og Sissel Andsnes spilte piano til. Det ble
servert kaffe og hjemmebakte kaker. Loddsalget
innbrakte kr. 34.000  som vi synes er et flott re-
sultat.

Vi har med dette satt inn kr 50.000 på «kirke-
kontoen» i år. Den er nå på kr 175.000 tilsammen.
Disse pengene skal øremerkes til døpefont.
Vi takker hjertelig alle som gav gevinster og
kjøpte lodd.

B.S.

Vårbasar
i Vedavågen

Når det karet han holdt på med, ble mislykket
- slikt hender med leiren i potte-makerens
hånd - så gjorde han det om igjen, og laget et
annet kar, slik han ville ha det.

Jer. 18.4

Jesus vet hvor vanskelig det er å gå på den
smale vei i det samfunnet vi lever i i dag. Det
kan være vanskelig å tro på en allmektig Gud,
spesielt med det kaos som råder i verden. Det
er nok å nevne krig, urettferdighet, brudd på
menneskerettighetene og sult, men det er så
fint som det står i sangen:
Du får koma til Jesus i motgang og tvil
Og når nedbøygd i mismot du går.
Han vil kveikja din hug, han vil tendra ein smil
Og for vinteren gjeva ein vår.

Når det gjelder bibelverset ovenfor, passer et
annet vers fra samme sang:
Du/eg får koma til Jesus når gale det gjekk,
Du /eg får koma for tusende gong.
Han vil reisa deg/meg opp, han vil gle deg/
meg igjen,
Han vil fylla ditt/mitt hjarta med song.

Jeg er veldig glad i dikt av alle slag, men de
med det kristne budskap er mine
favoritter. Jeg avslutter med diktet:

Helga Marie Ellingsen

Et kort minutt er livet
Et flyktig øyeblikk, .
En blomst i vårdags-vellet,
Dag som hastig gikk.
Et kort sekund alene,
Et kort minutt er livet,
Og kveldens klokke slår.
Og ut mot evigheten
En pilgrimsvandring går.
Et kort minutt er livet,
Et flyktig øyeblikk.

Et kort minutt, og siden
er jordens ferd forbi.
Og bakom solnedgangen
skal alt forvandlet bli.
Et kort minutt er livet,
En flyktig vårdag blott,
og så en evig sommer
Når himlens mål er nådd.
Et kort minutt er livet,
En flyktig øyeblikk.

Et kort minutt er livet
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og

Noen som har fått med seg at
det blir storstevne på Åkra i
sommer?

Norsk Søndagsskolefor-
bund legger for første gang sin
generalforsamling til kretsen vår
med deltakere fra hele landet.

Det er også første gang i his-
torien at søndagsskolens gene-
ralforsamling blir lagt opp og
lansert som et stort familie-
stevne slik som nå.

De som melder seg på
får oppleve mye fint sammen
med oss disse dagene.
De største barna skal bl.a. få
oppleve en dag i Vikinggården
på Avaldsnes, og overnatting i
lavvo på Lindøy, hvor opplevel-
sene står i kø. De vil få et inn-
blikk i Vikingenes rolle når kris-
tendommen kom til landet vårt
for over 1000 år siden.

De minste barna blir også tatt
med på mange spennende ak-
tiviteter, og i tillegg blir det lagt
opp til kjekke utflukter for
voksne  som ikke skal delta i for-
handlingsmøtene.

Vi arrangerer utflukt til Viking-
gården for alle deltakerne om
kvelden den dagen de store
barna er der, slik at vi får se dem
i aksjon, og får et innblikk i det
de har foretatt seg denne dagen.

Kveldsmat blir servert rett
fra gruvene i Vikinggården, og
deretter blir det forbønns-
gudstjeneste og nattverd i Av-
aldsnes kirke.

En annen dag skal vi ha ut-
flukt til parken i Skudenes. Del-
takerne får oppleve gamle byen,
og vi har et enkelt arrangement

Søndagsskolens sommerstevne
med generalforsamling 2003

i parken. Også her inngår
kveldsmaten i programmet.
(Rekefest)

Åpne arrangement
John Hardang blir taler på bibel-
timene. Vi ønsker alle velkom-
men til disse.

Alle kan også komme til for-
handlingsmøtene, men det er
bare påmelde delegater fra
søndagsskolene som har stem-
merett.

Lørdag blir en spesiell dag. Da
blir det åpen storsamling i kir-
ken kl. 11:00, og deretter går vi i
tog til Åkrasanden, med
Havtonar i spissen, hvor det blir
storstevne for hele familien.
Både grilling, lek og konkurran-
ser står på programmet, og da
vil vi oppfordre alle til å bli med.
Ta med spann og spa, og bli
med på sandslottkonkurranse.
I tillegg får vi oppleve et drama-
stykke om det å bygge sitt hus
på fjell / sand.

Guds Ord, Vårt Lys, er tema
for bibeltimene, og her på san-

den vil vi altså få visualisert hva
som skjer når vi ikke bygger på
den grunnvollen som Guds ord
er ment å være for oss.

Lørdagskvelden blir det i tillegg
et stort åpent lovsangsmøte i
kirken, der Voice of Joy deltar
med sang… Dette må dere få
med dere.

Og til slutt: Gudstjeneste i kirken
søndag formiddag, der NRK ra-
dio skal gjøre opptak.

Til deg som er medarbeider i en
av søndagsskolene og andre in-
teresserte:
Her er kort reisetid, og mye god
inspirasjon for det videre arbei-
det i søndagsskolen.

Få noen med deg... Meld deg
på, og kom!

Mer kan du lese på internett-
sidene til NSSF:
www.sondagsskole.no

Magne Tangen



Menighetsblad for Åkra nr 2 - 200312

I slutten av februar fekk vi vita
at Reimunn Førsvoll hadde fått
nytt kall i Johannes menighet
i Stavanger. Det er alltid mange
kjensler ved flytting til ein ny
stad, både for menighet og
ikkje minst familien det gjeld.
Etter 16 år i Åkra menighet er
mange band knytte, men venn-
skap og kjennskap er der om
avstanden er kort eller lang. Nå
er det ei tid for oppbrudd og
nyetablering sørom fjorden.

Vi møtte Reimunn Førsvoll ein
sein ettermiddag på kontoret,
då mange har teke helg og sit
djupt i godstolen…

- De har vore både lærarar og
prestefolk i soknet?

Kona mi, Marta Elisabet,
var lærar eit år på Vedavågen
skole. Etter lærarutdanninga
kom vi begge to tilbake til Vea
og vart der i to år. Då gjekk tu-
ren til Oslo, der eg tok teologi-
studiet ved Menighetsfakulte-
tet. Første prestekallet var på
Hitra, i Sør-Trøndelag, 1979 -
1987. Sidan har vi vore i Åkra
menighet.

- Kvifor flyttar de nå?
Det er slik at ein prest helst

ikkje skal vera lenger enn 10 -
12 år på ein stad, seier bisko-
pen. Dette er omsyn både til
menighet og prest. Det er og
høveleg nå med omsyn til al-
deren min. Dessutan er dei to
eldste borna med familie
busette i Stavanger og Mandal,
slik at dei blir nærare for oss. I
tillegg er det viktig å vera nær
mødrene våre, som treng meir
oppfølging i høg alder.

- Prest  - og ikkje lærar?
Eg hadde aldri drøymt om å

bli prest ein gong, det var heilt
framand for meg. Men eg
møtte ein eldre prest, Astor
Kvistad. «Du bør bli prest», sa
han. «Lærarbakgrunn er
ypparleg, det har det vore for

Familien Førsvoll flyttar

meg». Det gjekk ei tid før kal-
let modnast fram for oss
begge. Ei slik oppgåve måtte
vi vera samde om.

Å vera prest er svært
meiningsfullt. Du møter men-
neske i alle livssituasjonar - i
alle aldrar. Eg blir aldri ferdig
med å undra meg over alt eg
lærer. Eg er både imponert og
audmjuk over dei haldningar
menneske kan ha til vanskar i
livet, til kristendommen, til
handtering av livet slik det blir/
ikkje blir, til korleis ein kan leva
med lagnaden sin - det gir meg
drivkraft i forkynninga saman
med bibeltekstane si grunn-
forståing.

- Bibelen er omfangsrik, og
preiketekstane er fastsette. Kva
bibelavsnitt er du mest glad i?

Det må vera likninga om
Den bortkomne sonen, svarar
Førsvoll kjapt. Likeeins hyrde-
motivet vi finn i Joh.10. Desse
seier mykje om Gud og korleis
han handlar med oss når det
går bra og når det går gale.

Skulle eg velja ein salme
av alle dei meir enn tusen i bø-

kene våre, er eg ikkje i tvil. Det
må bli «Ja, engang mine øyne
skal se Kongen i hans prakt».
(Norsk Salmebok nr. 863)

Kunstnaren Per Odd Orre-
stad makta å illustrera serleg
det første verset i salmen med
glasskulpturen i altartavla vår.
Her ser vi kongekrona som
bilde på Jesus som Herre og
konge. Der er og symbol på
Guds/Jesu omsorg, og dei
svake lysskuggane gjennom
glaset skal visa at sjølv om vi
ikkje ser Jesus, er han nok her,
midt iblant oss.

- 16 år - kva endringar ser du
sidan du begynte her?

Det har eigentleg vore ei
enorm utvikling, først og
fremst på grunn av kyrkje-
bygget. Aktivitetane er mange
og omfattande. Terskelen
virkar litt lågare, fleire men-
neske kjenner seg trygge på å
ta del i ulike arrangement. Det
er betre og tettare samarbeid
mellom bedehusa, fri-
menighetene og kyrkja. Nå skal
dei vera saman om fellesmøte
til hausten.
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I tillegg er det veldig mange ressurspersonar i
alle aldrar. Serleg må eg nemna dei rike song -
og musikkkreftene vi har. Det er ikkje mange
menigheter i landet som har maken.

Det er og ein flott stab som arbeider godt
saman. Vi dreg nytte av mange frivillge med-
arbeidarar. Likevel er det ofte at fleire personar
går att i ulike arbeidsgreiner. Det slit på kreftene.
Difor skulle eg ønskja fleire som tok ansvar, ser-
leg i barne - og ungdomsarbeida.

- Kva har utfordra deg?
Overgrepsproblematikken var eg ukjend

med då eg vart spurd til råds første gongen. Det
synte seg at dette var det eit stort behov for. Det
tok både tid og krefter å setja seg inn i desse
sakene. Eit års tid brukte eg på å studera emnet,
då eg vart tildelt Olavsstipendet. (I desse dagar
er boka til Reimunn Førsvoll kome ut på Verbum
forlag; Fra synd, fra sorg, fra fare.)

Dessutan vil eg nemna konfirmantarbeidet. Med
så mange konfirmantar skulle vi gjerne hatt ein
kateket til å avlasta oss prestane.

Men breidda i arbeidsoppgåvene gjer dag-
ane rike, alt frå barne/ungdomsarbeid, møte med
menneske i sorg og glede, vanskar av ulike slag
til feststunder i soknet frå Vea til Ådland.

- Nå skal de til Stavanger, Johannes menighet –
kva møter dykk der?

Johannes menighet er ei bymenighet - i ein
annan type by enn Åkra. Det bur om lag 4000

menneske der, under halvparten av det Åkra
kyrkje omfattar. Men det er sterk omstrukture-
ring i området av bedrifter, skolar, nye buområde
for middelaldrande og eldre. Det finst og eit
betydeleg innvandrarmiljø, så det blir nok noko
å setja seg inn i. Første arbeidsdagen vert 21.
juni.

Vi kjem til å sakna Åkra, det er trass alt her vi har
levt største samanhangande perioden av livet
vårt. Serleg for dei to yngste borna, Karen og
Anne, blir vel Åkra heimplassen, sjølv om dei
nå flytter med oss.

Det er mange som kjenner det trist og leitt at
familien Førsvoll flyttar. Men dei har lagt etter
seg mange gode minne gjennom alle desse åra.
Takk for engasjement av ulike slag, forkynning
og møte i sorg og glede, ikkje minst all velvilje
til å stilla opp til mest alle tider på døgeret. Dei
som passerer menighetskontoret dagleg, ser
lyset på frå tidleg morgon til seine kveldar.
Presteoppgåva er eit teamwork av heile fami-
lien, så takk for at de alle har vore med på
oppgåvene her i Åkra kyrkjelyd.
Når de les dette bladet, er allereie avskjedsguds-
tenesta/festen over. Vi vil likevel her ønskja fa-
milien lukke til i nytt arbeid på nye stader og
Guds signing over dei oppgåvene som ventar.

emo

I forbindelse med at Kirkemøtet har vedtatt
ny ordning for gravferd, vil soknerådet arran-
gere menighetsmøte rett etter gudstjenesten
søndag 15. juni. Det vi skal ta stilling til er om
nåværende eller ny ordning skal brukes etter
1. september i år.

Mye er likt i ordningene, men hovedendrin-
gene består i følgende:
• Handlingen begynner med en overgivelse

av den vi tar farvel med: «Vi er samlet her
for å ta avskjed med NN. Sammen vil vi
overgi ham/henne i Guds hender og følge
ham/henne til det siste hvilested».

• Minneordene innledes med en bønn.
• Også andre enn presten kan delta i les-

ningen av de foreskrevne bibeltekstene.
• Presten gis større mulighet til å velge

bibeltekster og andre innslag som pas-
ser til anledningen. For eksempel har han

Menighetsmøte om ny gravferdsliturgi 15.juni
flere trøstetekster å velge mellom. Ved
graven kan han legge inn skriftlesning
og bønn før jordpåkastelsen.

• Ifølge de Alminnelige bestemmelsene er
det vedtatt at jordpåkastelse skal skje
etter senking. Det er likevel anledning for
soknerådet å vedta at jordpåkastelse
foretas før senking. (Slik vi har det i Åkra
nå.)

• Ifølge pkt. 9 i Alminnelige bestemmelser
kan gravferd forrettes av diakon etter
avtale mellom diakonen, soknepresten
og biskopen.

Det er fint om så mange som mulig deltar
på møtet etter gudstjenesten 15. juni. Der vil
det bli gitt en orientering om saken, og der-
etter blir det avstemming om hvilken ord-
ning vi skal ha.
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Tlf. 52 81 47 77 - 924 60 888

08.06 kl.11.00 1.pinsedag, høytidsgudstjeneste med dåp.
09.06 kl.11.00 2.pinsedag, høytidsgudstjeneste med natt-

verd. Vedavågen.
15.06 kl.11.00 Høymesse med dåp. Menighetsmøte etter

gudstjenesten.
21.06 kl.22.00 Ungdomstreff
22.06 kl.11.00 Høymesse med nattverd.
22.06 kl.18.00 G2-Gudstjeneste med nattverd.
29.06 kl.11.00 Familiegudstjeneste. Søndagsskole-

forbundets generalforsamling.
Overføres i radio.

06.07 kl.11.00 Høymesse med dåp.
13.07 kl.11.00 Høymesse med nattverd
20.07 kl.11.00 Høymesse med dåp.
27.07 kl.11.00 Høymesse med nattverd

03.08 kl.11.00 Friluftsgudstjeneste. Fiskeridagene.
10.08 kl.11.00 Høymesse med dåp.
17.08 kl.11.00 Høymesse med nattverd.
17.08 kl. 16.00: Friluftsgudstjeneste ved kirketomta

i Vedavågen
24.08 kl.11.00 Høymesse med dåp.
31.08 kl.11.00 Høymesse med nattverd. Misjonssøndagen

Orgelkonsert
2. pinsedag 9. juni kl.2000: orgelkonsert ved Paul Leithaug.
Musikk av Bach, Mendelssohn, Vierne.
Improvisasjon over ønskesalmer.
Fri entré.

Velkommen
i Åkra Menighet
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7. mars Aud Marit Jakobsen
26. mars Margit Einarsen
27. mars Jørgen Jensen
29. mars Gudrun Anette

Breidfjord
6. april Harald Tangen
9. april Didrik Didriksen
23. april Håkon Sigvald

Bårdsen
26. april Ragnhild Marie

Espedal
4. mai Jorunn Margit

Thomassen Skare

23. mars Emilie Flotve
30. mars Henrik Simonsen

Oskar Simonsen
5. april Fredrik Vilhelmsen
6. april Marylena Aase Nornes

Tormod Medhaug
Vegard Havnen
Ole Jørgen
Ferkingstad
Sivert Stokke

13. april Lilly Helen Pedersen
Eirik Vedøy
Abrahamsen

20. april Victoria Johannessen
Stina Mari Grindhaug
Emilie Grindhaug
Annie Mannes
Olav Hovden Hemnes

4. mai Camilla Mosbron
11. mai Knut Andreas  Nielsen

Julia Thormodsæter
Even Fagerland
Jonathan Lund Brekkå
Hanna Olsen
Nathalie Georgsen Levik
Erling Andre
Bergtun Sørheim.

18. mai Celina Høyland
Torkelsen

29. mars Linda Liknes og
Odd Even Jakobsen

29. mars Inger Johanne
Nordbø og
Kåre Kristiansen

19. april Elin Hals og
Sigurd Halvorsen

3. mai Elisabeth Gustavsen
og Yngvar Sørensen

3. mai Mona Liknes og
Bjørn Spångberg

10. mai Solgunn Lunde og
Vilhelm Torkellsen

10. mai Inger Marie Østebø
og Dag Josef Nilsen



Her ser du oss på barnesamlingen på Trilletreff! Det var 26. februar og da hadde vi karneval på Trilletreff. Her var det prinsesser
og drager, ville og snille dyr, Supermann, Spidermann og Pippi, klovn og indianer og sjørøver… Vi koste oss!
Har du lyst å stikke innom? Vi samles annenhver onsdag kl. 10.30 i Kjellerstova. Vi starter opp til høsten 3. september og du og
barna dine er hjertelig velkommen!!!

Trilletreff i kjellerstova

Foreldre/Barnegruppe på Ådland
bedehus.
Foreldre med barn i alderen 3 - 6 år er hjertelig velkommen på bedehuset annenhver
tirsdag kl.11.00. Gruppa starter opp igjen etter ferien i slutten av august, men ta kontakt
med men.sekr. i Åkra kirke for å få vite datoen.

På gruppa har vi  andakt, vi fargelegger tegninger til andakten, synger sammen og har
et enkelt måltid mat som den enkelte har med seg. Før jul har vi juleverksted. Gruppa
varer 1-1 1/2 time.

Vi prøver å legger til rette for at store og små får god tid til å pleie det sosiale fellesskap.

H.L.


