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Gjennom Jesus har vi ad-
gang til Faderen i én Ånd!
Vi finner dette utsagn i
Ef.2.18  Det leses ved høy-
messen  pinsedag og  er
pinsebudskapet i fortettet
form.

Men dette budskap oppleves
kanskje ikke å være klart og
tydelig sånn umiddelbart.
TIL Gud,  I én Ånd, GJEN-
NOM  Jesus.

En som er fullstendig frem-
med for kristendom vil opp-
fatte et slikt utsagn som noen
ganske luftige greier. Og det
er ikke fritt for at vi også i den
kristne menighet kan se at
det liksom er noe svevende
over slike ord.

Jeg ønsker å lese dem så
enkelt som mulig og leser
dem slik. Både for dette liv
og det som kommer er ho-
vedsaken å være nær Gud.
Det skjer i én Ånd. Det vil si:
jeg ber til Ånden som Jesus
omtalte som den som
tydeliggjør for meg hvem
Jesus er.
Ånden har jeg ingen kontroll
over - den er som vinden -,
jeg kan bare be om at Ånden,

den Hellige Ånd, må gjøre det
som det gis løfte om i Bibelen,
nemlig at Ånden skal tydelig-
gjøre og levendegjøre for meg
bildet av Jesus både for min
tanke og mitt indre øye, slik at
jeg ser hva han har gjort for at
jeg skal komme til Gud.

Jeg ber til Ånden om at Han,
når jeg leser Bibelen og betrak-
ter bildet av Jesus der, skal le-
vendegjøre Jesus for mitt in-
dre menneske, mine følelser
og mine tanker.
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Det ønske som alle kristne er
felles om, at vi må bli fyllte av
Ånden, det er et ønske som
oppfylles ved vedholdende
bønn til Ånden.

Kanskje vi legger for lite vekt
på det å be til Ånden. Vi ber
til Gud, til Faderen og vi ber
til Jesus. Dette skal vi selvsagt
gjøre. Men legg merke til hvor
mange salmer som har bønn
til Ånden i seg. Der finner vi
ofte bønn til den treenige
Gud. Kanskje det ikke er så
mye av det i vårt personlige/
private bønneliv. Slik vi be-
kjenner troen på den treenige
Gud, slik skal vi også be til den
treenige Gud. Kanskje forny-
else kan komme for noen
denne pinse ved å begynne å
praktisere bønn til Faderen,
Sønnen og Ånden, til den tre-
enige Gud.

Gunnar Salomonsen

Vi har lest fra andre land at troende mennesker har det vanskelig.
Det koster å ha en kristen bekjennelse. Selv i USA er mange kristne
utsatt for press fordi de bærer et lite kors eller har et religiøst
symbol utenfor huset sitt. Det er det sterke skillet mellom staten
og kirken som gjør at noen benytter anledningen til å angripe
troende, i et land der de kristne står sterkt.

Når ser vi at dette også kommer til Norge. I den siste tid har vi
sett mange eksempler på at troen trues på ulike måter. Både
Misjonsforbundet, Frelsesarmeen og Pinsebevegelsen har følt
trykket fra ulike grupper. Pinsevennene har måttet svare for det
som skjedde i forbindelse med drapstragedien i Sverige. Medi-
ene brukte ofte «den norske pinsepastoren», og prøvde på ulike
måter å si at dette også kan skje i norske menigheter. Det hjalp
lite at ingen kjente noe til den norsk-ættede pastoren eller menig-
heten i Knutby. Pinsevenner er pinsevenner, var tankegangen.

Misjonsforbundet gjorde kjent sine retningslinjer, der det heter at
de som lever i samboerforhold ikke bør inneha medlemskap i
menigheten. Det gjelder heterofile og homofile. Dette førte til et
kolossalt kjør mot et av medlemmene, KrF-leder Dagfinn Høybrå-
ten. Det ble også truet med at Misjonsforbundet skulle fratas stats-
støtten på grunn av retningslinjene.

Frelsesarmeen har vært angrepet og truet med artistboikott på
grunn av retningslinjer for ansatte som ligger nær det vi finner i
Misjonsforbundet. Mange har forsvart «armeen», blant annet en
av Dagbladets medarbeidere.

Vi har trosfrihet i Norge. Vi har ytringsfrihet og meningsfrihet også.
Derfor skal vi ikke la oss dirigere av de som vil begrense disse
frihetene. Ja, hvem skal vokte grensene for hva folk kan tro og
ikke tro, og hva folk kan mene - innenfor rammen av statsstøtten?

Det er mediene som kjører fram disse sakene. Både mediene og
opinionen generelt må våkne for det som er i ferd med å skje i
landet vårt. Dette kan ikke fortsette.

Det er viktig at også kristne i Norge og verden tar disse signalene.
Vi må kjempe i skrift og tale for å gi troen rom. Vi må stå sammen
med alle dem som vil vokte de rettigheter som er selvfølgelige i
et demokrati. Vi må også be om at vi ikke får en utvikling der
troen trues og religionsfriheten blir meningsløs. Vi trenger klar-
syn og visdom - og Guds ledelse - i tider som utfordrer oss.

Geir Magnus Nyborg
Generalsekretær i Familie og medier,

Kristent medieforum KKL

Når troen trues i Norge
- anno 2004

Vedavågbasaren -
ny dato
Basaren til inntekt for kirke
i Vedavågen er flyttet til 22.
oktober p.g.a kollisjon med
et annet arrangement.

Merk deg datoen allerede
nå og støtt opp om basa-
ren. Plankomiteen jobber
nå med arkitekten for å få
klar nye tegninger til for-
prosjektet, og vi gleder oss
til å følge den videre utvik-
lingen.

Basaren holdes altså på
sanitetshuset fredag 22.
oktober kl.1900.
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Diakoniens sider

Temmelig hemmelig - temmelig hemmelig - temmelig hemmelig - temmelig h

Diakoniens sider om vold i familien

«Jeg har slutta på fotbal-
len. Må være hjemme og
passe på lillesøsteren min
for hun blir så redd når
pappa knuser glas og
sånn», gutt 14 år.

Det skal aldri mer skje igjen…

Feil: Når noen har slått, har
han gått over streken.
Det vil bli lettere og let-
tere for hver gang…

Han/hun ber jo om å bli slått!

Feil: Ingen, verken barn eller
voksen ber om å bli
slått! Voldsutøveren
glømmer at det finnes
alltid alternativer til å
slå!

Hadde jeg bare vært snillere
og gjort som han sa…

…så ville han har funnet
en annen anledning. Dersom
spenningen i voldsutøveren
har bygget seg opp, så vil
den finne en vei å komme ut.

Myter - og hvorfor de ikke er sanne - Myter - og hvorfor de ikke er sanne - 

Visste du at• Vold er mer enn slag, det er også kren-
kende ord, hån, latterliggjøring, sji-
kane og kontroll og ekstrem sjalusi.

• 50% av de som er vitne til vold som
barn, utøver selv vold senere.

• vold er like utbredt i alle samfunns-
grupper.• Gud blir sinna og lei sei, når noen

banker deg opp og krenker deg - du
som er hans elskede barn, skapt i
Hans bilde.• Årets konfirmanter har jobbet med

de mytene som står på sida her.
• Fylla har ikke skylda - den setter bare

ned terskelen til å slå!• Alle har noen gang lyst å dra til - men
mange vet at de kan finne andre løs-
ninger- Kjekt å haSinna mann:Bildebok om vold i familien for barn og

voksne; kan fås på biblioteket
Krisesenter for kvinner tlf: 52 72 98 84
Krise-/rådgivingstelefon for menn tlf: 22 41

90 16.
Kirkens SOS tlf: 815 33 300: en menneske å

snakke med når livet er som verst, anonymt

Reform:
Ressurssenter for menn tlf: 22 34 09 50,
www.reform.no
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g hemmelig  - temmelig hemmelig - temmelig hemmelig - temmelig hemmelig

«Jeg setter på P4 høyt
om kvelden når jeg
legger meg. Da hører
jeg nesten ikke kjeftin-
gen nede fra stuen»,
 jente 15 år

Det er jo din egen skyld hvis
du har provosert han…
Feil: Ansvaret for trussel og

vold ligger helt og hol-
dent hos den som slår.
Den som slår har et pro-
blem!

Den som Gud elsker, tukter
han

Tukt har noe med «å dra i
en god retning» å gjøre.
Det betyr ikke å sparke, å
straffe eller å tvinge «et-
ter Guds vilje»!

Noen kvinner liker å bli taklet
hardt
Feil: Behov for trygghet og

nærhet i relasjoner lig-
ger i alle mennesker.
Straff og krenkelse har
ikke noe å gjøre i rela-
sjoner.

e - Myter - og hvorfor de ikke er sanne - Myter - og hvorfor de ikke er sanne

Familievold:Har det noe i et kristentmenighetsblad å gjøre?• Når noen slår de den er glad i, ja da har det noe med

kjærlighetens Gud å gjøre. Og det har med Jesu Kristi

vilje til et verdig liv å gjøre. Når han møtte mennesker,

så gikk de oppreiste fra møte med ham.• Vold i hjemmet er ingen privatsak. Og vold i hjemmet

har ringvirkninger. Krangling som kommer ut av kon-

troll berører utøveren, offeret og vitnene til vold. Vold

handler om kontroll og makt - og redselen for å miste

akkurat det.
• I et hjem der faren slår, opplever han voldsepisoder

som unntak fra regelen i familielivet. Kone og barn deri-

mot lever og opplever en hverdag gjennomsyret av

konstant spenning. Her trenger han ansvarliggjøring.
• Det ligger et mønster i voldsepisoder. Når hvetebrøds-

dagene etter siste voldsepisoden nærmer seg slutt, be-

gynner spenningen å stige igjen. Forskjeller mellom

partnere blir ikke satt ord på, begge er på vakt. Når sin-

net til utøveren har fått så mye trykk, finner den en an-

ledning til utladning i slag. Og når blåmerkene og trus-

lene er et faktum, kommer skammen og selv-

bebreidelsen…
• Men mønsteret kan brytes. Den som slår har et pro-

blem som har med akkurat kontroll og avmakt å gjøre.

Og det finnes en vei ut av det.



Menighetsblad for Åkra nr. 2 - 20046

Fra fremmed land

Vårhelsing frå Indonesia

Mai er her! Månaden som framfor alle får tå-
rene til å pressa seg fram hjå oss som er langt
heimefrå. Me veit at det er nå når våren slår ut i
full blomst på eit solsvolte vestland. Me som har
budd i Sogn nokre år, ser føre oss grøne lier og
snødekte toppar… og eit håp om 17.mai utan
ullundertøy og paraply.

Indonesiasola er noko me berre må halda ut,
sjølv om me unngår ho som best me kan. Den
siste tida har me målt 37-38 grader kvar dag. Eg
vert så oppteken av temperaturen at eg knapt
rekk å gjera anna enn å måla den. Varmen tar
dessverre mykje av arbeidslysta vår (som me

av ein eller annan grunn hadde lite av i Norge),
så overskuddet til å pugga gloser er ikkje alltid
på topp. Sonen vår, Andreas (17 mnd), har det
enklare i så måte. Han er ute kvar dag med Mama
Ida og snakkar nok snart indonesisk som ein
prest. Framleis er det få ord han har plukka opp,
men her ein dag stod han framfor huset vårt og
ropa av all makt: Babi! Babi! (Gris! Gris!) Hel-
digvis tok den muslimske hushjelpa vår det med
godt humør.

Språkstudiene nærmar seg slutten for Magne
(august). Han har nyleg vore i samtale med kyr-
kjeleiinga i samarbeidskyrkja vår, GKPI. Det blei
klart at det er mest sannlynleg at me skal
begynna med opplæring av søndagsskolelæra-
rar. Me finn det svært interessant og gledar oss
til å ta fatt på arbeidet.

Elles veit me at i områda rundt byen vår, Medan,
bur det folkegrupper der det finst få kristne.
Nauda er stor for mange, både andeleg, sosialt
og materielt sett. Me vil gjerne vinna menneske
for Jesus og prøva å inspirera indonesiske brør
og systre til å gå vidare med bodskapen.

Håpar de får ein god og passe varm sommar
der heime!

Ha det så godt, helsing Kari-Anne, Magne og
Andreas Vatland

Konfirmantene 2004 – tilføyelse
Vi beklager at et  par konfirmantnavn ikke var med på lista i forrige nummer. Det gjelder
Margrethe Sletten Hauge , som ble konfirmert 25.april, og Gunnar Freyr Olafsson , som
konfirmeres på Island nå i juni. I tillegg var ett navn på lista over konfirmanter i Vedavågen
skrevet feil. Det sto Roar Lunde, men det riktige navnet er Runar Lunde.  Han ble konfirmert
2.mai.
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Takke
Bønne

emner

Diakoni-
katekisme
Hva betyr ordet diakoni?

Ordet diakoni er gresk, og betyr
tjeneste.

Hva er diakoni?

Diakoni er kristen nestekjærlig-
het i praksis

Hva er forskjellen på

nestekjærlighet og diakoni?

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

Hva er forskjellen mellom

diakoni og forkynnelse?

Forkynnelse er verbal, diakoni
er handling.

Hva er diakoniens

grunnverdier?

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

Hvem er diakoniens

målgruppe?

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

Hvem gjør diakoni?

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

Hvor finner man diakoni?

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

Hva er diakoniens

utfordring i dag?

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

Støtt våre
annonsører

Åkrehamn, tlf.: 52 81 73 01

Vi takker for:
• pinsens budskap om

Jesu nærvær ved Den
Hellige Ånd

• familiekoret
• alt det gode ungdomsar-

beidet som er utført i
Sola Fide gjennom 30 år

• den flotte tjenesten som
Silvia Kristine og Kristof-
fer Tangen har vært med
på i Sola Fide og ellers i
ungdomsarbeidet

• alle trofaste forbedere
• de muligheter som som-

meren gir til åndelig og
legemlig rekreasjon og
fornyelse

Vi ber for:
• besøkstjenesten i Åkra

menighet
• barne- og ungdomsar-

beidet i menigheten
• om ny, fast dirigent i Sola

Fide
• Karianne og Magne

Vatland med familie  i
misjonstjeneste i Indone-
sia

• Helen og Trond Lilleheim
med familie i misjons-
tjeneste på Madagaskar

• kirkegårdsarbeider Edvar
Kalstø

• om vekst og utvikling i
Åkra menighet, og at vi
alle må bidra til det hver
på vår måte
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«Ny» kyrkjegardsarbeidar
Sist sommar begynte Edvar
Kalstø som kyrkjegards-
arbeidar i Karmøy kommune.
Han har arbeidet sitt fordelt på
Falnes, Ferkingstad, Åkra og
Vedavågen kyrkjegardar. Frå
om lag 1. september til 1. april
har han ansvaret i vårt sokn.
Resten av året er Magne
Austnaberg ansvarleg hos oss.

- Kvifor ville du i dine beste år
ta til med å arbeida på kyrkje-
garden?

Eg har hatt arbeidet mitt
som produksjonsarbeidar i
Tine over lengre tid. Det var
mykje tal, papirarbeid og data.
Nå kjende eg tida var høveleg
for ei endring. Då var det greitt
å gjera noko heilt annleis. Eg
er van med å arbeida ute, då
kona har gard. Vi dreiv tidleg-
are med økologisk grønsak-
produksjon, nå er det sau, van-
leg sau og villsau.

- Kva omfattar arbeidet ditt på
kyrkjegarden?

Det viktigaste er vanleg
vedlikehaldsarbeid som å
klippa hekkar og plenar, halda

ugraset borte frå vegar og
stigar. I tillegg kjem oppretting
av gravsteinar og å vera til
hjelp for dei som besøker kyr-
kjegarden. Somme har gjerne
budd andre stader ei tid og
kjem for å sjå til gravene.
Mykje endrar seg, og vi kan
hjelpa til med å finne grava dei
leitar etter.

På kontoret ligg tjukke
protokollar med opplysningar
om kven som er gravlagd der
og der. Kyrkjegardsarbeidaren
har ansvar for å finna plass til
nye graver som måtte koma.

Av og til kjem det beskjed
frå kyrkjevergen at ei grav skal
slettast. Då er det Kalstø sitt
arbeid å ta vekk steinen og
gjera klar til at staden kan bru-
kast på ny. Slike gravsteinar
blir tekne vare på ei tid før dei
blir makulerte.

- Det må vera ein einsam og
spesiell arbeidsplass?

Om vinteren er eg åleine. Då
er det ein fordel å kunne
disponera dagen sjølv, sidan
eg har arbeidsplassen min på

så mange stader. I vinterhalv-
året er eg om lag 2/3 av tida på
Åkra. Eg trivst godt. Pausetida
mi brukar eg å ha saman med
staben ved kyrkja.

Eg møter mange hyggelege
folk. Ein kyrkjegard har sin spe-
sielle skjønnhet og fred. Du ser
at folk steller fint med
gravplassene etter sine kjære.
Mennene er like flinke som
damene.

- Men eg kjem ikkje bort frå
at gravferder er trist, særleg
når det er barn eller unge folk
- som går bort.

- Nokre gode råd til oss som
har ei eller fleire graver å
stella?

Mange synest at vi ikkje gjer
god nok kantklipping. Men eg
håpar at dei har forståing for
at maskinene ikkje alltid kjem
godt til, det blir grønske på
steinane og andre ulemper.
Dersom folk vil ha det heilt fint,
oppfordrar eg til at dei klipper
noko sjølve. Nokon brukar å
leggja steinar på kransar o.l. Då
dei ikkje trengst lenger, må dei
ikkje leggjast på baksida av
gravsteinen, men heller inni
bedet. Det gjeld og syltetøy-

Kyrkjegardsmedarbeidar
Edvar Kalstø.

Åkra kyrkjegard.
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glas som blir brukt som
haldarar for avskorne blomar.
Det er fordi maskinane våre
blir øydelagde når knivane
kjem borti stein og glas. Nå
held kyrkjevergen på å kjøpa
inn plasthaldarar som folk kan
låna og setja på plass etter
bruk.

Vi takkar for samtalen og
oppfordrar oss alle til å vera
med å gjera kyrkjegardane
våre til ein vakker og fredfull
stad.

emo

Resultat av konfirmantenes
fasteaksjon
Under årets fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp,
som gikk av stabelen 23. mars, kom det inn til sammen
kr 39.701,-.

På Åkra ble det samlet inn kr 27.532,- og i Vedavågen
kr 12.169,-.

Tusen takk for innsatsen til både konfirmantene og an-
dre frivillige som bidro og til deg som var med og ga til
aksjonen!

I år har Sola Fide vore eit aktivt kor i 30 år. Dette synest me er verdt å feire. Planane er at det i
haustferien skal arrangerast ei jubileumsfeiring! Me trur at det blir den fyrste helga i haustferien,
men det er ennå ikkje heilt sikkert. Men jungeltelegrafen vil syta for at alle får beskjed kva tid fei-
ringa finn stad. Alle som har vore, og er medlem i Sola Fide er hjarteleg velkommen.
Viss du som er heime i sommar veit at du også kjem heim til hausten må du hugse på å komme og
vere med på denne feiringa.

Vennleg hilsen Sola Fide styret

Sola Fide 30 år!
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Verdt å vite
Vil du lese menighetsbladet på internett, kan du bruke denne adressen:
www.karmoykirken.no

Du kan også finne mye annet interessant kirkestoff fra Karmøy på samme adresse.

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

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

Her får du tips om spill, filmer o.a. for små og store barn.

Mitt vitnesbyrd

Har du tenkt på hvilke krite-
rier du hadde satt opp som
et miniumskrav, dersom du
skulle finne mennesker som
skulle utføre viktige opp-
drag for deg? Jeg blir over-
rasket, men gleder meg
over hvordan Gud velger og
prioriterer.

En skitten stall blir valgt som
fødested til Guds sønn, ver-
dens frelser. Født av en fat-
tig, ung jente som kanskje
var for lite å regne i andres
øyne. Gud velger rett og
slett annerledes og overras-
kende! Jeg kan jo bare un-
dre meg over hvilke kriterier
jeg hadde valgt ut fra...

Gud viser gjennom sine
valg av mennesker at evan-
geliet er for ALLE. Tenk om
Han bare hadde valgt ut folk
som var rike, konger, velut-
dannede, mektige velta-
lende osv….

Gud kan forandre mennes-
ker. Alle er vi et produkt av
vår fortid, men vi behøver
slett ikke bli fanger av den.
Guds hensikt med våre liv er
ikke begrenset til din fortid.

Gud forvandlet en morder,

Moses, til å bli en stor leder.
Gud talte med Moses munn til
munn. Så spennende! (4. Mos.
12.8)

Paulus som var en ivrig forføl-
ger av de kristne, ble til en stor
forkynner! Gud hadde store
planer for Paulus: «Et utvalgt
redskap er han for meg, til å
bære mitt navn fram både for
hedningefolk og konger og for
Israels barn» (Apg. 9.15) Ikke
småplaner for Paulus som
hadde hatet alt som hadde
med Jesus og kristne folk å
gjøre.

David sviktet Gud mange gan-
ger, han ble til og med skyldig
i mord. David bekjente det gale
han hadde gjort og Gud kalte
han til og med «en mann etter
mitt hjerte» (1.Sam 13.14)
Feigingen Gideon gjorde Gud
til en stor helt. Gud kan gjøre
forbausende ting med resten
av ditt liv også. Gud er nemlig
spesialist på å gi folk en ny
start!

Jeg tror ikke at disse perso-
nene, kjent fra Bibelen, levde
et enkelt og rosenrødt liv. Li-
kevel tror jeg at de opplevde
stor glede, fred og trygghet i
Herren, på tross av ulike van-

sker. I Filipperne 4.4 står det:
«Gled dere i Herren alltid!
Igjen vil jeg si: Gled dere!»

Dette betyr ikke at: «livet er
en lek- jeg smiler og er all-
tid lykkelig.» Nei, jeg tror at
det er snakk om en glede,
fred og trygghet som er på
tross av hvordan livet arter
seg. På en måte kan en vel
si at gleden ligger inni oss,
selv om jeg ønsker at det
også vises enormt mye
glede på utsiden! Når vi er
glade, kjenner vi oss ster-
kere. Gud ønsker at vi skal
glede oss!

Gled deg over sommeren,
fuglesang, et land uten krig,
blomstene, nok mat, en god
venn… Gaver fra skaperen!
Alle har vi faktisk noe å
takke for.

Hilsen fra
Marianne Muff Eriksson

PS!
Jeg har også lyst til å anbe-
fale en flott bok som heter
«Målrettet liv» skrevet av
Rick Warren. Løp å kjøp, el-
ler ta en tur på biblioteket.
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• Utstyr på kirkegårdene
I forbindelse med plenklipping, har kirkegårdens ansatte i flere år slitt med knuste glass
rundt minnesteinene på kirkegårdene.  Ved kantklipping brukes påbudt verneutstyr (briller)
og en ser derfor ikke så godt diverse glassgjenstander som er lagret bak minnesteinene.
Ved kantklipping eksploderer ofte blomsterglassene når «klippetråden» kommer i berøring
med disse.  Resultatet blir ofte glassbiter spredt over store områder.

Fellesrådet ønsker å få slutt på bruken av «syltetøyglass» på kirkegårdene og har derfor
gått til innkjøp at plastvaser plassert i beholdere.  Disse vil bli plassert ved hver vannpost
og er til fri benyttelse.  Som skiltet viser, bes det om at vasene blir satt tilbake i beholderen
etter bruk.

Vasene vil bli satt opp i løpet av juni måned.  Vi håper at alle som steller på kirkegården, vil
sette pris på denne nyanskaffelsen.

• Utvidelse - Åkra båre- og redskapshus
Åkra båre- og redskapshus ble oppført i 2002, men på grunn av flere usikkerhetsmomenter
vedrørende økonomien, ble det vedtatt å bygge redskapshusdelen trinnvis.

I samarbeid med byggefirma Haaland & Thuestad AS er det nå vedtatt å fullføre redskaps-
husdelen ved å forlenge eksisterende vegg mot nord med 4,5 meter.  Taket vil bli forlenget
i murveggshøyde i sør.  Ved nevnte endringer vil en få tillagt garasjeanlegget med 25 m2
og således få et mer tjenlig redskapsrom.

Kirkevergen opplyser videre at kostnadene ligger innenfor opprinnelig bevilgning til pro-
sjektet.

• Ny høreslynge - Åkra kirke
Flere i vår menighet har gjort oss oppmerksom på dårlig lyd for hørselhemmede i kirken.
Ved kontroller viser det seg at vi har høreslynge som bare fungerer delvis.

Fellesrådet har nå vedtatt å fornye «ødelagt» høreslynge.  Firmaet ELKOM vil utføre opp-
draget sammen med Skude Mursenter som vil plassere kablene i fugene mellom gulv-
flisene.

Når arbeidet er utført, håper vi at alle i menigheten vil få en god lydgjengivelse.

• Utvidelse/flytting av bilbanen - Åkra kirke, kirkekjeller
Det har lenge vært et ønske å utvide bilbanen og flytte denne til kirkens tilfluktsrom.  Etter
søknad til fellesrådet, har vi nå fått tillatelse til dette.  I loven, når det gjelder bruk av til-
fluktsrom i fredstid, står det bl.a. i kapittel V, § 36 at rommet skal kunne ryddes i løpet av 72
timer.  Når det gjelder flytting av bilbanen, vil dette kun ta noen få timer.

Vi tror mange, spesielt våre yngre brukere av kirken, vil ha glede av dette.

Klipp fra Kirkelig Fellesråd
sin saksliste:
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Apostlene satt i Jerusalem
og ventet på Herrens time,
for øret da brått det ringte dem
som tusene klokker kime.

Det rørte dem alle så underlig,
det var ikke før opplevet;
der taltes om dem i himmerik,
der ble deres navn oppskrevet.

Der taltes om dem som livets ord
nu skulle med kraft forkynne,
om himmelgleden ved Herrens bord,
som skulle på jord begynne.

Da hørtes på Sion der sus og brus,
Guds time, nu var den slagen!
Med kraft fra det høye det lave hus
ble oppfylt på pinsedagen.

Da viste seg tunger som ild og glød,
Guds Ånd la dem ord i munnen.
På folkenes tunger Guds ord gjenlød,
mangfoldig, men ens i grunnen.

Så tentes på jorden det lys fra Gud
som siden lik sol har strålet,
hvor levende røster Guds nådes bud
forkynte på modersmålet.

Og har vi til nu med det store ord
som stamm ende småbarn strevet,
av himmelens ild som kom til jord,
vi har dog en gnist opplevet.

Den gnist den ulmer hos oss ennu,
oppblusser òg i Guds time;
så gladelig rinner det oss i hu
at himmeriks klokker kime.

N.F.S. Grundtvig
Nr. 221 i Norsk Salmebok

Salmen eg har tatt fram har ein dansk diktar og
ein norsk komponist. Det er den danske presten
og forfattaren  N.F.S. Grundtvig som har skrive
teksten, og den norske komponisten, Ludvig
Lindemann, som har skrive den tonen som me
bruker på Apostlene satt i Jerusalem.

Tekst og melodi høver svært godt saman, lette
og levande både orda og tonane.

Grundtvig var ein stor salmediktar. Han har
skrive om lag 1500 salmar. Men i Danmark var
han ikkje populær då han var prest. Han blei
nekta å bruka sine eigne salmar i kyrkja, og då
slutta han som prest.

Av salmar av Grundtvig som står i vår bok, kan
eg nemna: Apostlene satt i Jerusalem, Påske-
morgen slukker sorgen, Det kimer nå til julefest,
Kim alle klokker, Kirken den er et gammelt hus,
og Herre, hvor skal vi gå hen?

Me har om lag 40 originalar og 7 som er omsett
fra andre språk. Av salmar han har omsett, vil
eg nemna Et barn er født i Betlehem, som er
omsett frå ei latinsk salme frå 1300 talet.
Grundtvig hadde ein folkeleg stil i diktinga si.
Han var skaparen av den danske folkehøgsko-
len, og mange folkehøgskolar i Norge ber i seg
arven frå Grundtvig.

Pinsesalmen -  Apostlene satt i Jerusalem

Du
Det vert sagt om Per Sivle at han ein gong
fekk kjeft av presten  av di han sa du til han.
- Eg seier du til ein person høgare enn deg,
svara Per.

Kven er det då, vil presten vita.
Per faldar hendene sine og seier:
Fader vår, du som er i himmelen.

Inne eller ute?
Telefonen ringte i bispegården.

- Er bispinnen hjemme, lød spørsmålet
fra kvinnen som ringte.

-Nei, var svaret hun fikk, bispinnen er
på besøk hos smedinnen.

fikenbladet.no
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Småplukk fra SR:
• Margrethe Kvilhaugsvik er tilsatt som ny

renholder 4 t pr. uke.

• Det arbeides med utvidelse av Åkra sokne-
råds barnehage.

• Åkra bårehus utvides noen kvadratmeter
mot øst.

• Praksiselev i barne-og ungdomsarbeid fra
høsten 2004.
Åkra menighet fikk tilbud fra Bibelskolen i
Grimstad  om praksiselev for skoleåret
2004/2005. Eleven er fra Åkra og heter Tone
Iren Lund.

• Tone Iren har vært aktiv i menigheten i
mange år og vi som kjenner henne er
svært takknemlig for at hun ønsker å ha
12 uker praksis på høsten og 14 uker prak-
sis på våren hos oss.
For Åkra menighet så innebærer det en
kostnad på ca. kr 25.000. Men vi tror at
mange vil se stort på barne- og ungdoms-

arbeidet og vil være med i givertjenesten
for å dekke disse utgiftene.

• Åkra menighet er svært takknemlig for de
giverne som har bidratt gjennom det siste
året med å dekke utgiftene til ungdoms-
arbeideren som vi har hatt.
Vi ser gjerne at dere blir med videre, sam-
tidig som vi utfordrer deg som leser dette
til å bli med å gi et stort eller lite beløp til
dekking av kostnadene ved ovennevnte
arbeider.
Ta kontakt med menighetskontoret så får
du hjelp til hvordan du kan få gi sin gave
til dette viktige arbeidet i menigheten.

• Samtidig vil Åkra sokneråd sende en hjer-
telig takk til Kristoffer Tangen og Silvia B.
Tangen for innsatsen de har gjort det siste
året i Åkra menighet.
Kristoffer som ungdomsarbeider og pia-
nist v/forskjellige arrangement, og Silvia
som dirigent for Sola Fide og sangsolist
v/gudstjenester.

Konfirmantinnskrivning
i Åkra kirke 16. juni
I år er konfirmantinnskrivningen satt
til onsdag 16. juni.
Den blir i Åkra kirke på følgende ti-
der:
- Kl.1700: Vea og Sevland
- Kl.1800: Åkra og Ådland

Uka før kommer vi prestene på be-
søk i alle 8. klassene på Åkra ung-
domsskole og orienterer om
konfirmantopplegget og om innskri-
vinga.

Velkommen til et fint konfirmantår i
Åkra menighet!

Thor André Lindstad, kapellan
Norodd Stavenjord, kapellan

Heide Thorsen, diakon
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13. juni kl. 11.00 Slettens Dag (Vedavågen)
13. juni kl. 18.00 G-2 med nattverd
20. juni kl. 11.00 Høymesse med nattverd
27. juni kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
  4. juli kl. 11.00 Høymesse med nattverd
11. juli kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
18. juli kl. 11.00 Gudstjeneste.
25. juli kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp.
  1. aug. kl. 11.00 Gudstjeneste på kaien. Fiskeridagene
  8. aug. kl. 11.00 Høymesse med nattverd
15. aug. kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp
22. aug. kl. 16.00 Friluftsgudstjeneste. Kirketomta Vedavågen
29. aug. kl. 11.00 Høymesse med nattverd
29. aug. kl. 18.00 G-2 med nattverd
  5. sep. kl. 11.00 Konfirmasjonspresentasjon med dåp
12. sep. kl. 11.00 Diak.dag med nattverd
19. sep. kl. 11.00 Familiegudstjeneste med dåp
26. sep. kl. 11.00 Høymesse med nattverd
26. sep. kl. 18.00 Konsert

Velkommen
i Åkra Menighet

Normisjon

Tlf. 52 81 47 77 - 924 60 888

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

Tlf: 52844545 Fax: 52844555 - Mail: akra@elkjop.no
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  7. mars Martin Landaas
Preben Monsen
Sjøen
Elias Huus
Torben Johannessen
Thea Kamsvåg
Sørensen
Lene Kristoffersen

21. mars Benjamin Stava
Sølvi Færøvik Næss
Karina Olsen

28. mars Marte Lund Stray
Thea Guniva Hemnes
Langåker

  3. april Hannah Pedersen
Miriam Pedersen

  4. april Thea Ramona
Josefsen Haug
Bjarne Mathias Sand
Amalie Gundersen
Mathisen
Owen André
Kvilhaugsvik
Nora Ferkingstad Liknes
Mathias Sund
Thobias Hansen Tveit
Anders Olsen Seldal
Andrea Brun
Simon Samdal
Serina Vesterheim

  8. april Arild Alme Rossland
11. april Bendik Tjøsvoll

Mathias Ask
Mathiassen

18. april Tonje Marie Jakobsen
Meland
Ole Andreas Vedø
Tuva Edvardsen
Maridal
Johannes Hemnes

  1. mai Ole Kristian Tangen
Dahl
Knut André Tangen
Dahl
Daniel Dahl

  9. mai Eirik Sunde Tjøsvold
Jøran Rasmussen
Jonas Ekrene Olsen-
Sund
Heidi Jeanett Tangjerd
Rolf Thomas Grind-
haug
Anders Alvseike

18. feb. Eli Synnøve Høyland
19. feb. Johannes Tveit
23. feb. Eleonora Langåker
24. feb. Tyra Hildfrid

Klæhaug
25. feb. Børge Harald Mannes
  1. mars Ruth Thelma Bauge
  1. mars Lilli Ragnvaldjord
  2. mars Marie Kristine Høie
  7. mars Anny Irene Eriksen
12. mars Norvald Nilsen
16. mars Aud Vea
18. mars Leiv Ådland
19. mars John Bue
26. mars Petra Grindhaug
26. mars Maria Medhaug

Tlf.: 52 81 12 40  - Fax: 52 81 12 49
 Adr.: Postboks 204, - 4296 Åkrehamn

Vea Byggsenter - tlf.: 52 84 60 40

Støtt våre
annonsører

Veakrossen - 4276 Vedavågen
Tlf.: 52 82 49 82 - Fax. 52 82 49 09

www.karmoybilsenter.no

22. mai Ruth Elin Mannes og
Svein Erik Birkeland

22. mai Marie Davidsen og
Roy Nilsen

31. mars Vilhelm Helgesen
  3. april Hallvard Martin

Søllesvik
15. april Karsten Johannes

Salvanes
26. april Selmer Augustin

Liknes
11. mai Dagny Jakobine

Torgersen
11. mai Leiv Oddvar Andre-

assen



Følgende har vært med i besøkstjenesten dette året (se bildet over):
Kjellaug Berg, Norunn Mannes, Johanne Valhammer, Maren-Anne Hølmebakk,

Albert Medhaug, Anne Thomsen.

Besøkstjenesten i Åkra menighet

På bildet til venstre:
Janne Torvestad og Silje Salvanes.

Noen slutter til sommeren, så her er det god
plass til deg! 

De som er med har gått på besøk hver
14.dag, og vi takker dem her for den flotte
innsatsen.


