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Andakt

Da Vinci-kodens eller Bibelens Jesus
Du har kanskje både lest boka og sett filmen. Da Vinci-koden av Dan 
Brown har underholdt, fascinert og opprørt mange. Noen er glad for at 
Kirkens bilde av Jesus endelig blir korrigert til det fullt ut gjenkjennelige, 
slik at han bare blir sett på som et vanlig menneske med kone og barn. 
Andre fortviler over at de i Da Vinci-koden slett ikke kjenner igjen ”sin” 
Jesus.

Uansett er både film og bok et tydelig eksempel på at Jesus er en person 
som det er vanskelig å stille seg likegyldig til. Det har noe å bety hva som 
fortelles om ham og hvordan han presenteres. Jesus er på ingen måte ”ute 
av soga”.

Når Da Vinci-koden både leses og ses på film av så vidt mange millioner 
mennesker over hele verden, er det god grunn til å gå etter i sømmene 
hvilke historiske påstander som hevdes. For det et menneske leser og ser 
på film om Jesus, vil prege hele personens forståelse av hvem Jesus er, 
uavhengig av om de historiske knaggene i boka og filmen er sanne eller 
ei. 

Professor Oskar Skarsaune ved Menighetsfakultetet i Oslo er en av dem 
som har undersøkt i hvilken grad forfatterne av bestselgerne Da Vinci-

koden og Hellig blod, hel-
lig gral historisk og teolo-
gisk er på innsiden av det 
de skriver om. Grunnen 
til at også sistnevnte bok 
kommer i søkelyset, er at 
Da Vinci-koden i stor grad 
er basert på lesning av 
nettopp Hellig blod, hel-
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lig gral og ikke på omfattende forskningslitteratur.

Fram til boka Hellig blod, hellig gral kom ut i 1982 gikk 
kritikken av kristendommens sannhet stort sett ut på 
at Jesus riktig nok døde på korset, men at det ikke var 
sant at han deretter stod opp fra graven. Men i og med 
bøkene Hellig blod, hellig gral og Da Vinci-koden, så er 
dette blitt snudd helt opp-ned. Plutselig er det Jesu død 
det blir stilt spørsmålstegn ved. 

Hovedtesen i begge disse bøkene er ifølge professor 
Skarsaune at Jesus overlevde korsfestelsen. Pilatus 
var sannsynligvis ”med på det komplottet som resul-
terte i at folk flest trodde Jesus døde på korset, mens 
han i virkeligheten bare ble bedøvet, og deretter tatt 
ned av korset levende, og brakt i sikkerhet i Josef av 
Arimateas grav. Deretter levde Jesus i beste velgående 
i flere år, kanskje ble han nærmere 80 år gammel.” (O. 
Skarsaune: Fra Da Vinci-koden til Den hellige gral) 

De fleste av oss har i Bibelen lest om bryllupet i Kana, 
der Jesus gjorde sitt første under med å omgjøre vann 
til vin (Joh 2,1–11). Ingen har noen gang tidligere kom-
met på den idé at bryllupet i Kana i virkeligheten var 
Jesu eget bryllup med Maria Magdalena. Evangelisten 
Johannes forteller liketil at Jesus, hans disipler og hans 
mor Maria var innbudt i bryllupet. Men forfatterne av 
de nevnte bestselgerne vet naturligvis bedre; de har i 
sin story et behov for å spleise Jesus i et ekteskap med 
Maria Magdalena. Siden det ikke er noen annen bryl-
lupsfortelling i evangeliene som passer bedre, velger 

de denne hos Johannes. Dermed har de et ”bevis” for 
at de har rett: Johannes forteller i virkeligheten om Jesu 
eget bryllup med Maria Magdalena! Ja, hva skal en med 
historiske belegg når en kan produsere dem selv?

Sett at forfatterne av disse pengemaskinene av noen 
bøker har rett; at Jesus faktisk overlevde korsfestelsen, 
han fikk barn og vandret rundt med Maria Magdalena 
i mange år. Hvordan kan det da forklares at det fra år 
30 ble forkynt og trodd i Jerusalem, i Judea og i alle de 
store byene omkring Middelhavet at Jesus døde, stod 
opp igjen og ble tatt opp til himmelen? Om ikke annet, 
så er det i hvert fall et historisk faktum at dette ble for-
kynt og trodd over alt. Hvordan ville det ha vært mulig 
om noen kjente både Jesus, kona hans og ungene? 
Familiefaren Jesus med kone og barn ville nødvendigvis 
måtte ha vært et vandrende dementi av hovedpoenget i 
hele kristendommen.  

Da Jesus på skjærtorsdag 
bad for alle sine, bad han 
til Far i himmelen: ”Hellige 
dem i sannheten, ditt ord 
er sannhet” (Joh 17,17). Det 
er fortsatt behov for å be 
om det.

   
Av Thor André Lindstad

Kyrkje i Vedavågen:

Givertenesta i godt gjenge
 
Det var med friskt mot at brosjyrer og bankgiro vart gitt til Veabuane.
Brosjyrene vart tatt godt imot melder dei som gjekk rundt i bygda.
Pengene har kome trutt inn på konto 3361 13 05473 og pr. 30. mai har me kr. 572.025,- på kontoen.
Frå tidlegare er samla inn ca kr. 1.170700,-
Skudenes & Aakra Sparebank har gitt tilsagn om kr. 500.000,-
Så veit me at Vea kvinne- og familielag og Vea kirkeforening ha penger som er øyremerka den nye kyrkja.
Målet vårt er å samla inn ca 3 mill.
Vil du vera med å byggja den nye kyrkja ?  me er takksame for alle bidrag.
 
Vh
Oddvar  Skorpe
Kasserar
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	 det flotte arbeidet Magnus 

Lie har utført som sivilar-
beider i Åkra menighet

✓	 mulighetene som somme-
ren gir til åndelig og legem-
lig fornyelse og rekreasjon

✓	 all trofast frivillig innsats i 
menigheten

✓	 konfirmantenes innsats i 
fasteaksjonen

✓	 alt som er kommet inn til 
kirke i Vedavågen

Vi ber for
✓	 sommerens  

gudstjenester
✓	 dem som gifter seg
✓	 om at vi må få flere  

voksenledere i barne- og 
ungdomsarbeidet

✓	 Regnbuelandet
✓	 Sola Fide
✓	 kirke- og menighets-
 byggingen i Vedavågen

Nytt tjenestedistrikt for prestene
Fra 1.mai ble det innført en ny ordning med tjenestedistrikt for prestene. Før 
var en ansatt i et prestegjeld, (for vår del Kopervik prestegjeld, som utgjorde 
tjenestedistriktet) med særskilt tilknytning til ett sokn, (Åkra). Det er fortsatt 
slik at vi har særskilt ansvar for ett sokn, slik som før. Men fra 1.mai er vi an-
satt i Karmøy prosti som tjenestedistrikt, og kan benyttes i inntil 25 % utenfor 
eget sokn. Det samarbeides med prosten nå om å avklare hva dette innebærer. 
Men i praksis kan det bety samordning av tjenester innenfor et mindre område 
i prostiet, f.eks at en prest har ansvar for vielsene i et visst antall kirker på 
en bestemt lørdag. Det kan også gå på samarbeid om begravelser, eventuelt 
tjenesteukefordeling, ved at en prest har flere sokn enn før, og tjenesteuke litt 
sjeldnere enn før. For prestene i Åkra sokn vil sannsynligvis tjenester utenfor 
eget sokn bli noe begrenset, i og med at kirkebyggingen i Vedavågen er nær 
forestående og arbeidet der skal trappes opp.

NoS

Sommerkonsert på Sankthansaften
 
Som i tidligere år inviterer ungdommer i vår menighet til en sommerkonsert 
i Åkra kirke. I år blir det på selveste Sankthansaften, 23.6., kl.19. Folk i alle 
aldre ønskes velkommen til en kveld med sang og musikk både for og med 
publikummet. Som sangsolister blir det m.a. å høre både Synnøve Aanensen, 
Solfrid Brekkå og Karen Bårdsen, akkompagnert av Odd Inge Tangen. Vår nye 
prost, Helge Gaard, skal ha en andakt, og også vår nye kantor, Julia Harbrecht, 
bidrar med lette orgeltoner. Det er gratis adgang til konserten, men ved utgan-
gen blir det bedt om en kollekt til BUR. Og de som vil sitte sammen etterpå og 
nyte en lys sommerkveld har anledning til det over en kopp kaffe.

Sommernattskonserter i august
 
Fredagene i august blir det en serie med sene kveldskonserter kl.21. Begynn 
helgen med en liten musikalsk time som avsluttes med kafé! Det som er klart 
av programmet i skrivende stund er følgende:
 
4.8. kl.21, : oRgelkonseRt
Cornelia Frenkel, tysk organist som tidligere har bodd i Norge, spiller i Åkra 
kirke

11.8. kl.21: salmejazz
Adam Ladysz med jazzensemble spiller salmer og norske folketoner i egne 
arrangement, og Julia Harbrecht viser at kirkeorgel tåler jazz

25.8. kl.21: musikk og maleRi
Kunstneren Bernhard Østebø improviserer bilder mens Julia Harbrecht spiller 
orgelmusikk av Fartein Valen og J.S.Bach
 
billetter 80,-/60,- ved inngangen. gå på alle konserter for kr 200,-/150,-!

Anonym gave til teppeløper i kirken
Vi kan komme med den glade melding at vi har fått en anonym gave på kr. 30000,- til ny teppeløper i Åkra kirke. Den 
gamle er slitt og er blitt skjev, så nå har vi muligheten til å få kjøpt en ny tjenlig løper til midtgangen i kirkerommet. 
Åkra sokneråd er svært takknemlig til giverne. Soknerådet har nedsatt et utvalg som skal legge til rette for anskaf-
felsen.
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Mitt vitnesbyrd
Jeg hørte en tale 2.påskedag. Den tok utgangspunkt i 
Johannes ev. 20 – Jesu oppstandelse – og de som så 
den tomme graven. 
Maria Magdalena kom først. Graven var TOM! Hun 
springer til Simon Peter og Johannes og sier ”De har 
tatt Herren ut av graven...” Peter og Johannes springer 
til graven for å se...   de og ser den tomme graven, 
ja de går helt inn og ser. Men så står det: ”Disiplene 
gikk så hjem til seg selv igjen”, v. 10. ”Men Maria stod 
utenfor ved graven og gråt....” v. 11. Hun gir seg god 
tid. Hun blir der ved graven, og ser inn i graven enda 
en gang. Da får hun se engler! DE snakker til henne, 
ja hun samtaler med dem! Og så får hun se Jesus og 
snakke med han også! Hun er den første som får se 
Jesus etter oppstandelsen. 

Hvorfor fikk Maria være den første som fikk se Jesus? 
Hvorfor ikke Peter – han var jo også borte ved graven, 
ja helt inni graven var han, også så ivrig, ja Jesus 
hadde til og med sagt at han var klippen som Jesus 
ville bygge sin menighet på. Og senere kalte Jesus 
han til å være hyrde for sauene (menigheten), ”fø 
mine lam...  vokt mine får...” Men han fikk ikke se og 
samtale med englene ved graven, ei heller ble han den 
første som fikk se Jesus levende igjen.

Men Johannes da..., han gikk 
også helt inn i graven, og det 
står om han  ”han så og trodde” . 
Johannes – den disippelen Jesus 
elsket. Hvorfor ble ikke han den 
første som Jesus viste seg for? 
Han som var blant de tre som Jesus utvalgte ved flere 
viktige anledninger.

Hvorfor Maria Magdalena? Maria tok seg god tid. Hun 
ble der hvor hun sist hadde sett Jesus, ved graven 
langfredag, og nå søndag, 1.påskedag er han ikke i 
graven. Hvor er han da? Hun blir værende ved gra-
ven  - med sin sorg, sin fortvilelse, sine spørsmål. 
Hun går ikke rett hjem igjen. Og så får hun møte den 
Oppstandne og hans kall ”Maria”  - og så ”gå”  -  gå 
og fortell...

Gir du Jesus mulighet til å vise seg for deg, fortelle 
deg? Har du tid til å høre?
Han vil så gjerne!

Reidun Medhaug

Småplukk fra SR
 

• Det er oppnevnt finans og økonomiutvalg i Åkra menighet som skal arbeide bl.a. med å organisere givertjeneste til  
menigheten  og være et rådgivende organ i finans og økonomiske spørsmål.

• Skudenes & Aakra Sparebank har gitt midler til ny kirke i Vedavågen. 
 Det er også sendt søknad til andre lokale banker om midler.

• Åkra menighet fikk avslag på søknad om Trosopplæringsmidler i 2006.

• Etter at granene rundt Åkra gml. kirke er sagt ned, er det nå laget et forslag til en enkel buskbeplanting rundt kirken.

• Åkra sokneråds barnehage er involvert i kommunens forslag om endringer i barnehagedriften i Karmøy, ettersom kommu-
nene har lønns og personalansvaret for barnehagen. Repr. for Åkra sokneråd er innkalt til møte med kommunen i juni.

• En komite er nedsatt for å arbeide med en egen Web-side for Åkra menighet.

• Det arbeides med å lage ny alterduk til Åkra kirke.

• Norodd Stavenjord og Per Magne Olsen, begge fra vår menighet, er innvalgt i det nye Bispedømmerådet.

• Åkra menighet har sendt søknad til Karmøy kirkelig fellesråd om kateketstilling i Åkra menighet.

• Med tanke på at det nå nærmer seg byggestart for ny kirke i Vedavågen, har SR oppnevnt en gruppe som skal forberede 
opprettelsen av et menighetsutvalg. Gruppa består av: Oddvar Skorpe, Astrid Follesøy, Kjellaug Haarberg og 

 Norodd Stavenjord.

• I august måned vil kantor ha 3 - 4  fredagskonserter i Åkra kirke.
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KRIGEN ER SLUTT – NORGE ER FRITT!
Den 8.mai 2006 var det 61 år sidan den 
andre verdskrig tok slutt. Den 8.mai 
er det flaggdag, men det er mange 
som ikkje veit korfor flagget går til 
topps den dagen. Det er trist om denne 
fantastiske dagen skal gå i gløyme-
boka. Ei av dei som opplevde 8. mai 
for 61 år sidan, er Martha Brekkå, født 
Davidsen, som på den tida budde på 
Østhus, Vedavågen. Ho var nesten 13 
år då tyskarane trakk seg ut av Noreg. 

Martha fortel at den 7. mai 1945 var 
ein nydeleg dag, sola skein og det var 
varmt og godt. ”Eg hadde vore ute, og 
då eg kom heim, stod det ein radio på 
i stova. Det viste seg at me hadde hatt 
radio heime under heile krigen utan 
at eg visste noko om det. Alle måtte 
levera radioane sine inn på skulen 
då krigen starta, men David, den eld-
ste broren min hadde tatt innmaten 
ut, lagt steinar inni og deretter levert 
”radioen” på skulen. Innmaten gøym-
de han under kolbingen i kjellaren, og 
dermed hadde han følgd med på nyhe-
tene alle desse åra. Derfor fekk me 
tidleg veta at ”Krigen er slutt – Norge 
er fritt!”, noko som blei gjenteke på 
radioen mange gonger og spreidde seg 
fort i løpet av kvelden.

Gleda var stor! Me sprang opp på 
lemen og fann fram flagga frå skråkam-
merset, og deretter samlast me mange 
ungar og ungdommar på skulen. Det 
var der toget starta.  Me var i kjempe 
humør og gjekk over heile Veabygda 
på alle moglege vegar og krinkel kro-
kar heilt til det vart mørkt. Endeleg 
kunne me syngja nasjonalsongen og 
fedrelandssalmane fritt ut. Det var ein 
fantastisk dag på alle måtar, tenk, 5 år 
under Tyskland var slutt. Den 8. mai 
hugsar eg ikkje så mykje frå, sidan det 
var den 7. mai som sette størst spor i 
minnet.

På Vea var det i grunnen ikkje så mange 
tyskarar, me høyrde at det var fleire av 
dei på Langåker. Og på Sevland høyrde 
me at det var russiske krigsfangar, men 
me visste lite om det, sidan me nesten 
aldri for utanbygds. Eg var ganske stor 
før eg kom meg utfor bygda, utanom 
det at eg faktisk sykla til Kopervik to 
gonger i veka. Dette gjorde eg for å 
kjøpa mjølk, 9 liter om gongen, sidan 
me hadde ein liten gut, Kåre, som vart 
fødd under Krigen.

Den 17. mai 1945 var det svære greier 
med salutt. Og tidleg om morgonen 
var det kapproing nede ved sjøen. Me 
gjekk i tog frå skulen, og etterpå var 
me på skuleplassen og hadde leker; 
sekkeløp, eggeløp, kappsykling, og 
andre leker. Det var ein spesiell 17. 
mai, og dei neste feiringane var og 
utruleg kjekke med fotballkampar, bål, 
song og utkledning osb.

Om sommaren 1945 reiste me på båt-
tur til Ryfylke. I den anledning tok me 
og turen til Stavanger for å sjå kron-
prins Olav når han var på sin rundtur i 
Noreg. Når kongen kom til Haugesund, 
var me ein gjeng med ungdommar som 
reiste opp dit med båten til bestefar. 
Den heitte ”Østhus” og var ein slupp. 
Me såg Kong Håkon på Rådhusplassen 
der han heldt tale, og det var stapp-
fullt med folk. Eg var i grunnen mest 
opptatt av skoa mine, dei var dårlege 
med trebotn, og eg var redd dei ikkje 
skulle halda dagen ut. Men det gjorde 
dei. Det var så lite film å få tak i under 
krigen, så me har ingen bilete av dette. 

Mange år seinare fekk me sjå på TV 
korleis det var når kongen kom til 
Noreg 7. juni,” fortel Martha.

Me har veldig god grunn til å takka 
Gud for at han hjalp oss til å bli eit fritt 
land. Det 7. verset i ”Ja, vi elsker” av 
Bjørnstjerne Bjørnson er ein fin opp-
fordring til det norske folk, for hugs 
at utan Gud kan me ingenting gjera 
(Johannes 15,5), og at ingenting er 
umogleg for Gud (Lukas 1,37)!

”Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett,
har den Herre stille lempet 
så vi vant vår rett
Har den Herre stille lempet, 
Så vi vant, vi vant vår rett.”

Ikkje nok 
med at 
nasjonal-
songen vår 
er fin, me i 
Noreg har 
og eit utru-
leg flott 
og spe-
sielt flag. 
Symbola i det kan tolkast på fleire 
måtar, men her kjem den versjonen 
som eg likar best:
 

• Raudt – Står for kjærleik, blodets 
farge

• Kvitt – Står for reinhet og hellighet

• Blått – Majestetisk, den himmelske 
farge

• Korset – Står for at Gud elska 
verda så høgt at han gav sin Son 
(Johannes 3,16). Når det vaier frå 
nord til sør og aust til vest, då står 
det i flaget at Gud elskar Noreg! 

BLF

Martha Brekkå litt etter frigjøringen.
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Vi sier farvel til

Magnus Lie
 
Et stort smil er vel det som best av alt karakteriserer 
denne mannen. I snart ett år har Åkra menighet hatt 
gleden av å få hjelp av sivilarbeideren Magnus Lie 
(20), og han er nå i ferd med å avslutte tjenesten sin 
– før han skal ta fatt på nye og spennende utfordrin-
ger. 

Det hele begynte med at han for et år siden tok kontakt med 
kirken for å forhøre seg om det var mulig å være sivilarbei-
der her på Åkra. Han kjente til behovet for hjelp, og hadde 
dessuten en spesiell omsorg for barne- og ungdomsarbeidet 
som blir drevet i regi av Åkra kirke. –Det har vært helt topp 
her; kjekke folk, tiden går fort, og det er alltid nok å gjøre 
på, sier Magnus engasjert. Det tror vi på, for det er ikke 
lite Magnus har holdt på med: Aktivitus, søndagsskolen, 
gospelfestivalen, ungdomsklubben og styrearbeid er bare 
noe av alt han har drevet med. Også i enkelte gudstjenester 
har han medvirket, senest ved et par av konfirmasjonsguds-
tjenestene. I tillegg har han fått brent en del kalorier – for 
eksempel er veden som selges av kirken blitt omsorgsfullt 
sagd opp av Magnus personlig! Det varierte arbeidet får 
Magnus til å anbefale siviltjeneste i Åkra menighet på det 
varmeste…

Magnus Lie flyttet til Åkra for fem år siden. Noen kjenner 
ham kanskje som en del av familien Lie, som bl.a. driver 
med kristen sang og musikk i forskjellige sammenhenger. 
Før han kom hit, bodde han på Sotra utenfor Bergen. –Men 
så har du nye reiseplaner, stemmer ikke det? –Ja, planene 

videre er å dra til Australia. 
Reiser dit til høsten for å 
jobbe; sannsynligvis på plan-
tasje eller ranch. Det er ikke tvil 
om at han gleder seg til å oppleve 
et nytt land og en ny kultur – sammen 
med kjæresten Grete, som blir med. 

Magnus er litt usikker på hva han skal til med etter Australia-
oppholdet. Denne våren holder han på med å skaffe seg 
studiekompetanse, og han lurer litt på arkitektstudier. Men 
helst ser han for seg en fremtid som barneskolelærer. Før 
det blir det altså reising, selv om han ikke ser bort fra at han 
vil savne Åkra av og til i løpet av det halve året de skal være 
utenlands. Likevel; Magnus kan ikke dy seg: -De fleste ville 
hatt godt av å komme seg vekk for en stund, sier han, og 
understreker synspunktet med et smil.

Til slutt kunne det vært spennende å høre hva Magnus ser 
på som noen av de viktigste utfordringene for menighets-
arbeidet fremover; hva han mener vi bør satse på. –Det er 
viktig å rekruttere unge folk. Bør jobbe med de som går 
siste halvåret på barneskolen, da blir det lettere å holde på 
dem når de går på ungdomsskolen, er svaret vi får. 

Vi takker Magnus for en kjempeinnsats for fellesskapet vårt, 
og ønsker ham lykke til videre! 

Michael Fagerland

Fasteaksjonen 2006 
Tirsdag 4. april gikk, tradisjonen tro, fasteaksjonen til inntekt for Kirkens 
Nødhjelp av stabelen. Konfirmantene stilte opp med en kjempeinnsats også 
dette året. I tillegg la en del voksne til rette det praktiske rundt, med kjøring, 
bevertning, organisering og opptelling av penger – ikke minst sporty innsats 
her fra bankens side. 

Resultatet ble:
Åkra:   kr. 30.815
Vedavågen   kr. 15.056

Totalt  kr. 45.871

I år var temaet for aksjonen: ”Ungdom ut av krig og krise”. Tidligere i år hadde konfirmantene besøk av Kirkens 
Nødhjelp som ga et innblikk i en verden der ungdom på deres egen alder allerede har rukket å bli krigsveteraner 
– med alt som det innebærer. 
I tillegg til selve aksjonen ble det til samme formål gitt nærmere 11.000 kroner som takkoffer under samtaleguds-
tjenestene. Stor takk til alle som har bidratt på ulike måter til et godt resultat også i år!

Av Thor André Lindstad



Friluftsgudstjeneste på Speiderplassen 25. Mai
På Kristi Himmelfartsdag, den 25. mai var det igjen klart for friluftsgudstjeneste på Speiderplassen på Åkra. Det knyttet seg 
stor spenning til om arrangementet kunne gå av stabelen på grunn av været, men vi hadde ikke behøvd å bekymre oss. 
Selv om det lå noen gråværsskyer i bakgrunnen var det strålende sol hele dagen. 

For de av oss som ikke hadde vært der før var det en stor 
opplevelse. Vi parkerte ved ”løa” og spaserte det siste 
stykket. Engene var grønne, hestene sto og gresset og løve-
tannen blomstret. Det var nesten som en reklame for Freia 
melkesjokolade. Turen på grusvei tok kun ca. 15 minutter og 
man kunne både sykle og gå med barnevogn. 

De som stod bak arrangementet hadde kjørt opp et aggregat 
slik at både mikrofon og orgel var på plass til gudstjenesten 
begynte. Åpningssalmen var ”No livnar det i lundar”, og 
denne passet meget godt på denne dagen. Speiderplassen 
ligger i ly for nordavinden, så det var godt og varmt der vi 
satt på trebenker rundt trebord. 

Norodd Stavenjord forrettet gudstjenesten denne Kristi 
Himmelfartsdag, og etterpå ble det grillet både pølser og 
hamburgere. Det var også anledning til å kjøpe brus. De fles-
te hadde tatt med kaffe og jeg var så heldig å sitte ved siden 
av Tordis Lund som villig spanderte nydelige pannekaker til 
kaffen. Dette arrangementet er det mange som ser frem til 
hver vår, og jeg skjønner nå hvorfor. Hvis du enda ikke har 
fått med deg friluftsgudstjeneste på Speiderplassen, fortvil 
ikke. Neste år blir det ny sjanse. 

Det var ca. 100 mennesker som hadde lagt søndagsturen til 
Speiderplassen denne dagen, og mens vi voksne hørte på 
søndagspreken, lekte ungene i busker og trær og koste seg. 
Dette arrangementet passer både for voksne og barn, gam-
mel og ung. Det er heller ikke problem å kjøre bil helt opp, 
så for de som er dårlige til bens kan transport ordnes. 

Til slutt vil jeg bruke den gamle klisjeen fra skolestilene på 
barneskolen: Alle var enige om at det hadde vært en fin dag, 
og vi ser allerede frem til neste år.

Christine Ellingsen

Soknerådslederen med noen av soknebarna. Foto: Per Lund“No livnar det i lundar...” Foto: Per Lund

Grill og kos. Foto: Brit Linda Foldøy

”Kroner én, kroner to, kroner tre….”. Henning og Geir Fridtjof 
tar seg av kollekten.Foto: Brit Linda Foldøy
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Grill- og dugnadsgjeng. Foto: Per Lund Anna, Martha, Vilde, Elias og Gaute har det topp. 
Vann er gøy! Foto: Brit Linda Foldøy

Vi trenger din stemme
Er du mann og liker å synge? Da trenger vi deg i koret 
vårt. Sola Gratia øver i Åkra Kirke annenhver mandag 
fra klokken åtte til ti. God tid til å få ungene i seng og 
Dagsrevyen unna før man begir seg ut på korøvelse. Det 
er også innlagt kaffepause i disse to timene for det er jo 
ikke bare sangen som er viktig. Vi synger rundt omkring 
på basarer og møter, men vi prøver å begrense det til to 
ganger pr. måned. Enten du er gammel eller ung trenger 
vi stemmen din. 

Dirigent er Margareth Tangen og på pianoet sitter ekte-
mannen Magne Tangen. 
Sola Gratia betyr:  NÅDEN ALENE og  er et voksent kor for 
alle sang-glade mennesker fra 20 års alderen som ønsker 
å være med å formidle evangeliet gjennom ord og toner.

Koret begynte sin virksomhet i år 2000 først som en prøveord-
ning. Vi samlet  tidligere Sola Fide - medlemmer til noen få 
øvelser dette året. Sola Fide er ungdomskoret i Åkra kirke.
Margareth Tangen og Astrid Fredriksen så at det var behov for 
et slikt kor, og det var de som dro dette i gang. De kalte det 
“dann og vann koret”, der aktivitetsnivået skulle være lavt, 
men etter en stund viste det seg at mange ønsket å få dette 
inn i mer faste former, og de startet opp med øvelser annen-
hver mandag fra høsten 2001.
Vi starter øvelsen etter sommerferien den 21. august, og 
øvelsene blir annenhver mandag i partalsuker. Noen har alle-
rede meldt sin interesse men vi trenger flere. Hvis du ønsker 
mer info kan du se våre nettsider www.solagratia.no eller 
du møter bare opp på første øvelse 21. august 2006. Du er 
hjertelig velkommen og vi håper at mange vil bli med i koret 
vårt.

Christine Ellingsen

Margareth og Magne Tangen

Sola Gratia
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Jostein Skartveit: Det er nå snart tre 
år siden vi kom hjem fra Tanzania. Vi 
følger nøye med på hva som skjer, 
særlig ved bibelskolen Kiabakari. 
En del av vårt hjerte er der! Det 
gleder oss at de har mange elever 
og at Ordet får gjøre sin gjerning 
iblant dem. Vi fikk et brev fra det 
misjonærparet som overtok etter 
oss, Margun og Geir Tore Salmelid. 
Se hva de skriver:
 
maktanskuelse pÅ en bibelskole 
med nystaRtet klasse
- Vaktlærer, du må komme! En elev er 
besatt av onde ånder! Hun løper ute, 
helt vill av seg! 
Vaktlærer er hos nabolærer. Begge går 
mot skolebygningen. De ser at ei jente 
blir båret inn i møtesalen igjen. Eleven 
forteller: - Vi hadde kveldsandakt, og 
etterpå var det ei jente som ba om 
forbønn. Hun viste seg å være besatt 
av onde ånder.
 Da vi kommer inn, ser vi 5-6 sterke 
mannfolk holde jenta. Det høres mum-
ling i salen. Skrik fra jenta, som viser 
krefter. Alle er i forbønn. Her gjelder 
det å ta styringa og organisere seg. 
 Sangen Salige visshet synges med 
kraft. Imens går en lærer rundt til ele-
vene og deler ut skriftsteder å lese 
fra. Etter sangen begynner en å lese 

Salme 91. Så en ny 
sang om Jesu blod. 
Flere skriftsteder. 
Forbønn.
  – Toka! Toka! 
Toka! lyder det fra 
flere av medeleve-
ne. – Gå ut! Gå ut! 
Gå ut!
 – Nei, dere må si 
Gå ut i Jesu navn! 
Læreren må veile-
de de nye elevene 
sine.
 Så blir det lest 
fra Markus 5 om 
da Jesus drev ut en 
legion av onde ånder inn i en grise-
flokk. Åndene til jenta reagerer kraftig 
på dette. Skrik. – Les høyere! Han 
klarer ikke å lese høyere, og en annen 
må overta. – Dere plager meg! Det er 
så varmt her! Varmt! Ånden bruker 
høy røst. Noen islamske gloser høres 
også.
 Stedet er Kiabakari bibelskole 
i Tanzania. Ny stappfull klasse med 
hele 34 elever fra Mara og Mwanza 
bispedømmer. Et stort takkeemne! 
Klasserommet ble for lite, så møtesa-
len blir brukt i stedet. På gutteinter-
natet må en sove i stua, men det gjør 
han gladelig for å få lov til å lese på 
bibelskole. 

 – Hva heter 
du? I Jesu navn, si 
hva du heter. Ånden 
kan ikke stå imot 
Jesu navn, og sier 
navnet. – Er du 
alene? Hvor mange 
er dere? – Vi var 
tjue, men nå er vi 
to. Navnet på den 
andre blir også 
nevnt. – I Jesu navn: 
Far ut fra henne! – 
Nei, ikke plag oss. 
Det er så varmt her. 
Ja, vi skal forsvinne! 

Åndene farer ut med et langt skrik.
  Jenta blir seg selv igjen, helt rolig. 
Mennene slipper henne. Seier! Hun blir 
bedt om å si Herre Jesus. Får ikke frem 
en lyd. – Nei, ikke ennå, hviskes det 
rundt i salen.
 Halve klassen blir bedt om å sette 
seg for å be mer. Innimellom høres det 
også sang om Jesu blod og om korset. 
Åndene har ikke gitt slipp på henne 
ennå.

Kiabakari Lutheran 
Bible School

Richard og Mami plukker bananer i 
hagen.Familien Skartveit på matjakt til Bibelskolen.

Randi underviser i maskinskrivning på Bibelskolen.
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Telefon 52 84 45 20

NilsseNs søNNer as
Tlf. 52 82 41 15, Åkrehamn

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

Postboks 14, 4295 Vedavågen

FoTogrAFmeSTer ANNe I.

Tlf. 52 81 73 60, Åkrehamn

Tlf. 52 81 53 72

Åkra Bilimport
Åkrehamn, Tlf. 52 84 55 00 

Åkra Bil
Tlf. 52 70 60 00, Haugesund

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

Støtt våre
annonsører

Østhusneset 66 - Mobil 930 66 353 - Fax  52 82 40 04
Foretaksregisteret: NO 980 386 791 MVA

Telefon kontor: 52 82 40 65
Telefax 52 82 40 04

Støtt våre
annonsører

 Elevformannen, som har en sterk 
og klar røst, leser igjen fra Markus 5. 
Spontan reaksjon fra åndene. – Hva 
heter du? – Løve! – Jeg har makt i 
Herren Jesu Kristi navn til å befale deg: 
Far ut fra henne! Jenta blir rolig igjen. 
Mennene slipper henne. – Hva heter 
du? Jenta sier navnet sitt.
 Forløpet gjentar seg: Ny lesing. 
Reaksjon. Hold fast! Skrik. Nytt navn. 
Utdrivelse i Jesu navn. Et rykk i jenta. 
Rolig. Nytt tall.
 Det blir ikke rolig i salen før det er 
telt til tjue. Jenta blir seg selv igjen. 
Svetten pipler på nesa. –Hvordan har 
du det? – Bare fint. Hun er forvirret, 
men rolig. Samtale om at hun må 
bekjenne sine synder. Har hun noen 
ting som binder henne? – Nei, ingen-
ting!
 En lærer og ei evangelistkone sam-
taler med jenta. Hun får anledning til å 
bekjenne syndene sine. Det blir lest fra 
fra 1 Joh 1,9.
 Jenta forteller: – Jeg vokste opp 
hos onkelen min. Som femteklassing 
hadde jeg møte med åndene. Jeg ble 
ført til medisinmannen. Onkel ville 
gjøre noe med kroppen min, så jeg 
rømte fra ham og hjem til foreldrene 
mine. 
 – I fjor hadde jeg problemer med 
foten min. Den hovnet mye opp. 
Foreldrene tok meg til medisinmannen 
igjen. Han rispet meg opp på foten 
og smørte på noe. Så fikk jeg med to 
slags pulver for å bruke hvis jeg skulle 
få problemer med foten igjen; en type 
til å blande i teen og en til å blande i 
maten. Foten ble god igjen rett før jeg 
kom hit til skolen. 
  – For noen dager siden merket jeg 
at jeg ikke var meg selv. Da jeg leste i 
Bibelen, var det liksom bokstavene ble 
borte for meg. Jeg klarte ikke å lese. 

Presset meg til å gå på timene. I kirka 
i dag så jeg ingenting da jeg ville lese i 
Bibelen. Den ble slått sammen. I kveld 
ba jeg om forbønn. Etterpå husker jeg 
ingenting. Hører bare at dere forteller 
hva som har skjedd.
 Etter en del samtaler om å få renset 
hjertet og bli fylt med Den Hellige 
Ånd, blir hun igjen bedt for. To jenter 
blir bedt om å hente medisinpulveret. 
Imens går alle ut på parkeringsplas-
sen. Pulveret på plass. Fyrstikker. Litt 
parafinolje. Bålet flammer opp. Sangen 
”Cha kutumaini sina” blir sunget; ”Jeg 
har intet håp uten i Herrens blod”. 
Enda en sang. Seierssang! Halleluja! Et 
kort vitnesbyrd fra den frisatte. Bålet 
har brunnet ned. Forbønn og hver hjem 
til seg.
 Etterpå forteller misjonærkonene at 
de hørte kuriafløyter da jenta skrek. 
Det har nok noe med hvor åndene har 
tatt veien. Har noen av naboene fått 
dem? Spørsmålene forblir ubesvart. 
Konene forteller at det gikk to og en 
halv time før det ble rolig, mens de satt 
i forbønn hjemme i stua. Klokka er ett. 
På tide å hvile.
 Jeg våkner tidlig neste morgen. Halv 
fem. Får ikke sove. Selvfølgelig. At jeg 
ikke har skjønt det før! For få dager 
siden ble det sendt ut en bønnemail til 
noen forbedere og medmisjonærene. 
Oppfordring om å slå en bønnemail 
rundt bibelskolen. Bønnen har kraft. 
Den har satt de himmelske makter 
i bevegelse. En maktdemonstrasjon 
over tjue onde ånder.

Kjære søster og broder i Herren! 
Bønneringen må ikke slutte. Den må 
utvides. Be fortsatt for Kiabakari bibel-
skole! Be om vekkelse og at Ordet må 
få nå inn til hjertene!

Elevkoret ved Kiakabari i 2002.
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amfisenteret Åkrehamn
tlf. 52 81 58 60 faks 52 81 65 �8

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

fagmøbler Åkrehamn

krossen, 42�0 Åkrehamn
tlf. 52 81 65 �0 • fax 52 83 61 �1

Åkra
ShellSenter
Innehaver: Leif Eriksen
telefon 52 81 52 85 – telefax 52 82 �3 06
foretaksregisteret: no 835 834 662 MVa

tlf. 52 81 12 40 – fax 52 81 12 41
Postboks 204, 42�6 Åkrehamn

tlf. 52 81 �3 �3

DNB-bygget , Åkrehamn
Telefon 52 81 47 00

e-mail: post@audiobok.no

• blå resept avtale

• helsesko og såler

• mor/barn produkter

• undertøy i ull

42�0 Åkrehamn 
  tlf. 52 82 �5 00

tlf. 52 84 45 45 • fax 52 84 45 55
e-mail: akra@elkjop.no

HELSE-
LEVERANSER AS

Vi møter to kjekke Sevlandsjenter , 
Hanne Rasmussen og Serine Thomsen som ble konfirmert i Åkra kirke den 7.de 
mai-06.Vi er nysgjerrige på hvordan de opplevde det å bli konfirmert og stiller 
dem noen spørsmål

Hvilke tanker hadde du om det å bli konfirmert?
Hanne: ” Syntes det kanskje var noe spesielt som sko skje.
Selve konfirmasjonsdagen var det litt skummelt. Eg skalv til å begynne med, men 
det kom seg itte kvart!”
Serine: ”Tenkte ikkje med det samme på at det var fornyelse av dåpen, og så 
syntes eg også at det var noe høytidelig at me sko ha bunad og kvite kappe! Eg 
trudde og me sko gjør møkje oppgaver i konfirmasjonstiden og at dette kom te 
å bli kjedelig-.”

Ble det slik du hadde tenkt deg?
Hanne. ”Ja, nesten.”
Serine: ”Ikkje  heilt. Året gjekk møkje fortare enn eg trudde. Det var liksom langt 
frem, men så plutselig var konfirmasjonsdagen der.
Synes også det var mange greie tema me snakte om.
  
Var det noe du synes kunne vært annerledes?
Hanne: ”Kanskje i undervisningen, men selve konfirmasjonsdagen var grei”
Serine: ”Eg syntes at presten snakket møkje. Me konne kanskje diskutert mer, 
men seminarene var kjempefine.
Litt dumt at me kunne få skulk på oppsamlingslørdagen i slutten av måneden,   
for då var det jo månge familier som ville på tur i helga eller hadde planlagt andre 
ting?”

Hva var aller finest med konfirmasjonen?
Hanne: ”Presangane”
Serine: ”Eg syntes det var så kjekt når me var så månge ungdommar samla på 
ein gong te seminar og undervisning.. Me sko adle konfirmeras, var ikkje aleine. 
Det var sosialt og kjekt. Så satte eg stor pris på konfirmasjonsselskapet eg 
hadde .”

Føler du deg voksen nå?
Hanne: ” Nei, det e rart at me ska vera voksne nå, føles ikkje sånn!”
Serine: ”Eg kjenne ingen forskjell!”

Hva vil du si til dem som skal konfirmeres neste år?
Hanne: ”Det e ikkje så gale som de tror kanskje!”
Serine: ” Det e kjekke temaer de tar opp og eg oppfordre adle te å møta opp
Så vil eg også seia at de ikkje må drøya med å gå te gudstjenesten. 
Der var mången forskjellige gudstjenester å gå på. Både G2, familiegudsjeneste, 
ungdomstreff og vanlige gudstjeneste osv.”

Er det noe som var spesielt morsomt – trist – alvorlig eller kjekt som du husker 
spesielt?

Hanne Serine
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BARN    �    UNGDOM    �   DAMEUngdom • dame
42�0 Åkrehamn • tlf. 52 81 63 30

Veakrossen – 42�6 Vedavågen
tlf. 52 82 4� 82 – fax 52 82 4� 0�

www.karmoybilsenter

Åkrehamn 52 83 3� 50
Vedavågen 52 82 4� 50

optIkereN I åkrehamN
Medlem n.o.f.

tlf. 52 81 52 3�

kopervik • tlf. 02002

telefon 52 81 52 �3

Vea byggsenter • tlf. 52 84 60 40

Åkravegen 205, Åkrehamn
tlf. 52 82 38 00 • faks 52 82 38 01

kaigaten 1�, skudeneshavn

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

tannlege Fiskå 
og hallaråker as
tannlege M.n.t.f.
42�0 Åkrehamn
tlf. 52 83 31 05

KIA Haugaland
-  samarbeidsforum for menigheter og organisasjoner
på Haugalandet i forhold til interkulturelt arbeid. 

kia-kontakt:
Kjersti H. Lofthus,  Kyrkjekontoret, 5570 Aksdal 
48891427 / 52757709 – khlofthus@tysver.kommune.no

KIA Haugaland vil arbeide for at innvandrere blir inkludert 
i menigheters og organisasjoners fellesskap og aktiviteter. 
Til dette trenger vi frivillige arbeidere. 
Har du lyst til å være med ?  Ta gjerne kontakt !

kia  Rogaland  -  kristent interkulturelt arbeid
Internasjonalt Hus, Sandvikvei 13, 4016 Stavanger
51905405  - regionleder Kari Austerheim Silde
rogaland@kianorge.no – www.kianorge.no

NY SOKNEPREST
Vi i Åkra kirke har fått ny sokne-
prest fra 1. mai, og han heter Norodd 
Stavenjord. 

I praksis har han den samme jobben 
som før, men etter den nye ordnin-
gen, heter det at den presten som er 
med i Soknerådet, skal være sokne-
prest. Derfor har vi altså ny sokne-
prest…Gratulerer, Norodd!

BLF

Hanne: ” Det va knallkjekt med Gospelfestival i oktober i fjor!”
Serine: ”Eg huske då me sko på tur te Havana. Det blei storm og mången 
var knall-dårlige! Men me hadde det kjekt og kom oss him øve Rennesøy- ( 
Skudenesferja måtte innstille p.g.a. dårlig vær)
Så syntes eg og at det va kjekt å få komma him te ein familie i januar. Ble liksom 
mer personlig kontakt då.

Vi sier takk og ønsker disse to flotte jentene lykke til videre i livet! Ei har lyst å bli 
frisørdame, mens den andre har lyst å gå musikklinja på videregående .

ATB
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SPORT

4270 Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Installatør
Kristian EinarsEn

 Divisenteret, Åkrehamn
Tlf. 975 03 888

Karmøy
Begravelsesbyrå
Normisjon

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

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅkreHAmN – VeDAVÅgeN

koPerVIk – SkuDeNeSHAVN

Telefon 52 84 52 00

Velkommen i Åkra Menighet

18.juni kl.11.00 Høymesse med nattverd

18.juni kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd

25.juni kl.11.00 Vedavågen. Slettens dag

2.juli kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

9.juli kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd

16.juli kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

23.juli kl.11.00 Høymesse med nattverd

30,juli kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

6.august  kl.11.00 Friluftsgudstjeneste på kaien.

13.august kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

20.august kl.16.00 Vedavågen. Gudstjeneste kirketomta.

20.august kl.18.00 G2 med nattverd 

27.august kl.11.00 Gudstjeneste med dåp. Misjonssøndag.

3.sept. kl.11.00 Vedavågen bedehus. Høymesse med nattverd

10.sept. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp. Konfirmantpresentasjon.

17.sept. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp. 

   Utdeling bibler 5.klasse. 

24.sept. kl.11.00 Høymesse med nattverd. 

1.okt. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp

8.okt. kl.11.00 Høymesse med nattverd (Vedavågen Bedehus)

15.okt. kl.11.00 Høymesse med nattverd

22.okt. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp. Gospelfestival Small

28.okt. kl.22.00 Ungdomstreff med nattverd

29.okt. kl.11.00 Høymesse med nattverd. Gospelfestival.

kjøP mASkINA Der Du 
kAN FÅ DeN rePArerT!
Haugebergv. 28, Åkrehamn

Tlf. 52 82 10 20

Åkrehamn • Tlf. 52 84 54 94 • Fax 52 84 54 95
e-post: info@hillesland.no
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18.mars Magnus Olsen
26.mars Anna Håkonsen Bru
 Sverre Kristoffer Fagerland   
 Heggheim
 Ida Johanne Sjøen Tangjerd
 Daniel Hereid
 Marte Didriksen
2.april Eirik Jørgensen
9.april Sina Elise Vikra Johnsen
 Ingebjørg Helene Aarsvold
13.april Lars Salvanes
 Glenn Ferkingstad Hereid
16.april Sindre Sørensen Ytreland
 Ruben Kvalavåg
 Mathias Hjelmevoll
14.mai Tindra Linnea Ringdal   
 Palmkvist
 Amalie Fagerland    
 Rognaldsen
 Roy Warholm
 Jonas Abelsen Nilsen
 Bertinius Sjøen
21.mai Anna Kristoffersen

28.mai Adrian Langåker Adelsten
 Markus Haringstad Hårvik
 Sebastian Tømmervik
 Elias Håkonsen
 Elise Bårdsen

8.april Kristina Margarete Bauge og  
 Robert Haugland
8.april  Anita Solvang og 
 Jan Even Rasmussen
22.april Else Marie Ferkingstad og 
 Bjørn Heggheim
20.mai Anne Paulsen og 
 Kurt Roar Vilhelmsen
20.mai Camilla Sjøen og 
 Bjørn Olav Ferking Mjølhus 
27.mai Irene Susan Haugen og 
 Leiv Inge Klepp
27.mai Olene Thormodseter og 
 Rasmus Ytreland

27.mars  Geir Græsdal
6.april Agnes Mannes
7.april Lars E. Tjøsvoll
18. april Sigvald Tangen
22.april Hanna Fagerland
24.april Johan Arnt Andersen
4.mai Klara Didriksen
12.mai Magnhild Danielsen
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Sevland og Vea

Åkra og Ådland
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