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Andakt

Pinse. Med andre ord…
”Men dere skal få kraft når Den Hellige 
Ånd kommer over dere, og dere skal være 
mine vitner i Jerusalem og hele Judea, 
i Samaria og like til jordens ender” 
(Apostelgjerningane 1,8).

For ikkje så lenge sidan feira me pinse. 
Ein journalist spurde fem tilfeldig utvalte 
på gata om kva pinse er. Han fekk mange 
ulike svar på dette spørsmålet, og det var 
ikkje fritt for at eg måtte flire litt av dei 
svara som kom. Men stopp litt! Lat oss få 
dette i perspektiv: når pinse dreier seg så 
mykje om misjon, og den glade bodskapen 
likevel er så lite kjent, kva rett har eg då til 
å slå meg til ro, og å flire overbærande? 

Det er mange som føler seg litt framande 
i forhold til kyrkja og kristendommen. 
Kanskje har dei vore på møte eller treft 
kristne, og har støtt på ein kultur dei ikkje 
kjenner seg att i? Det kan dreie seg om ord 
og omgrep som blei brukte som om dei var 
naturlege å forstå. Kanskje høyrde dei ein 
tale som var ”tåkete” eller mystisk? Eller 
det kan dreie seg om samværsformer som 
verkar kunstige eller sære. Kanskje er du 
som les dette ein av dei? 

Lat oss vende tilbake til det som står 
i Bibelen. Gud vil at alle menneska 
skal bli med. Det ser me når det står i 
Apostelgjerningane at etterfølgjarane til 
Jesus byrja å snakka på mange forskjellige 
språk, slik at folk skulle forstå. Vidare, i 
kapittel seks i same boka, ser me óg kor 
viktig språket er. Talet på etterfølgjarar 
gjekk opp, og det blei stadig fleire kyr-
kjelydar. Me les at gresktalande enker var 
til stades for å få del i måltid i kyrkjely-
den. Sannsynlegvis var ikkje problemet 
at dei ikkje fekk mat, for det fekk dei 

nok. Nei, snarare var 
det språket som var 
problemet. Dei med 
ein annan kultur enn 
den hebraiskspråklege 
følte seg framande, og dei hadde problem 
med å forstå og å bli forstått. Dette kunne 
ikkje kyrkja leve med. Dei ønskte å vere 
inkluderande for alle, og såleis tok kyrkje-
lyden eit felles ansvar. Mellom anna enga-
sjerte kyrkja folk i ei spesialisert teneste til 
å komme dei i møte, folk som hadde ekstra 
ansvar for å tolke ved borda, slik at alle 
kunne oppleve at dei høyrde til. 

For å nå målet om fellesskap er det 
ikkje alltid flotte og prektige ord er nok. 
Eksempelet frå dei første kristne – nemleg 
fokuset på å nå fram på ein god måte – må 
me håpe kan leve vidare i vårt samfunn. 
For å nå målet om fellesskap så er det 
først og fremst relasjonar mange mennes-
ke saknar. Då er det inspirerande å kaste 
eit blikk på den nordre veggjen inne i Åkra 
kyrkje. Der heng det ein keltisk kross. Han 
kan minne oss alle om den keltisk-kristne 
misjonskulturen, som handlar om å byggje 
vennskap med menneske. Med ein ekte og 
likeverdig relasjon kan ein så vere open for 
samtale, undring, og invitasjon til kristent 
fellesskap. På den måten blir eg møtt slik 
eg er; opplever at nokon tar kontakt og slår 
av ein prat; ser at det er ein som bryr seg 
og vil ha meg med! Då blir pinse og misjon 
vidareført i vår tid. Enkeltmenneske og 
kyrkjefelleskap kan møtast, og dei gode 
løftene kan bli verkelege for mange – ”like 
til jordens ender”.

Av Michael Fagerland
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Fasteaksjonen 2007
 

Hva foregår i Åkra menighet?
Noen tall fra årsstatistikken (tallene fra 2005 i parentes)

• Døpte: 117 (101)
• Konfirmanter: 125 (142)
• Vielser: 24   (25)
• Begravelser: 64   (58)
• Gjennomsnittlig antall
 deltakere på hver gudstjeneste: 266 (268)
• Gjennomsnittlig antall nattverdgjester
 på hver forordnet gudstjeneste: 97       (93)
• Ofringer totalt: 383.092
Herav til egen virksomhet: 138.430

Vi legger merke til at ulik størrelse på årskullene fra år til år gjør seg utslag i 
antall kirkelige handlinger, jfr. særlig antall dåpskandidater og konfirmanter.

På samme måten som i fjor, ser vi også for 2006 en økning i antall nattverd-
deltagere ved nattverdgudstjenestene. Dette er gledelig, sett i lys av biskopens 
passus i fjorårets visitasforedrag om påfallende lav oppslutning om nattverden i 
forhold til den samlede gudstjenestedeltakelse i menigheten. Det kan nevnes at 
det i 2003 var nede i 78, i 2004 var det 83, i 2005 altså 93 og i fjor 97 nattverd-
deltagere i gjennomsnitt pr. gudstjeneste. 

Antallet gudstjenestedeltagere, som også innbefatter Regnbuelandet (søndags-
skolen), holder seg stabilt fra 2005 til 2006. Men selv om det samlet sett kan 
være flere hundre deltagere både oppe i kirkerommet og nede i kjelleretasjen på 
en helt vanlig søndag i Åkra kirke, er det fortsatt plass til akkurat DEG. Og det er 
viktig at nettopp DU er der!

Thor André Lindstad

Tirsdag 27. mars gikk, tradisjonen tro, fasteaksjonen til 
inntekt for Kirkens Nødhjelp av stabelen. Konfirmantene 
stilte opp med en kjempeinnsats også dette året. I tillegg la 
en god del voksne til rette det praktiske rundt, med kjøring, 
bevertning, organisering og opptelling av penger – ikke 
minst sporty innsats her fra bankens og bankansattes side. 
Tusen takk!

Resultatet ble:
Åkra, Ådland og Sevland: kr. 32.098,00
Vedavågen   kr. 16.470,50
 Totalt samlet inn i bøsser:  kr. 48.568,50

I tillegg til pengene som ble samlet inn selve aksjonsdagen, 
kom det inn kr 11.114,00 som takkoffer under de to samtale-
gudstjenestene i menigheten som ble holdt 24. og 25. april. 

Det vil altså si at et samlet beløp på like under kr. 60.000,- er 
resultatet av årets fasteaksjon for Åkra menighet.

I år går pengene til kriser som verden overser. Derfor navnet 
på aksjonen: ”Forglemegei”.
Denne typen aksjon, som kommer igjen år etter år, er en 
stadig påminnelse til oss som har det uforskammet godt i 
forhold til alle vi sammenligner oss med. Vi utfordres på vår 
tro, på vårt håp og på om vi virkelig er villige til å dele med 
andre de goder vi selv nyter godt av. 

På vegne av mange: Stor takk til alle som har bidratt på ulike 
måter til et godt resultat under fasteaksjonen også i år, og 
særlig takk til årets konfirmanter!

Av Thor André Lindstad

Utfordring til deg 
som leser dette:

Ledig stilling 
som kateket i Åkra 

menighet.

Åkra menighet er tildelt kate-
ketstilling i 75% stilling. 
Pr i dag har vi ingen søkere. 

Skulle du som leser menighets-
blad selv eller vite om noen 
andre som kunne være aktuelle 
som søkere, så ta gjerne kon-
takt med adm. led. for å få vite 
mer om stillingen. 

Stillingen er nyopprettet og vil 
i hovedsak dreie seg om arbeid 
med konfirmanter og annet 
barne- og ungdomsarbeid.
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	 Takke for at menigheten har 

fått tildelt lærling i barne- og 
ungdomsfaget fra 15 aug.

 
✓	 Takke for alle som har tatt 

på seg en eller annen opp-
gave siste halvåret.

 
✓	 Takk for at konfirmantguds-

tjenestene gikk fint.

Vi ber for
✓	Be om at Gud kaller en 

person til å søke kate-
ketstillingen.

 
✓	Be for prestene våre.
 
✓	Be om at flere ledere 

melder seg til å bli med 
på Regnbuelandet og 
Aktivitus.

 
✓	Be for oppstarten av 

Aktivitus fra høsten.

Småplukk fra SR
 

Mitt vitnesbyrd
Hima sjå ås har me noge så hette 
roterommet. Ungane har kommt 
på ordet av seg sjøl så det kan te 
tider var voldsomt rotete. Egentligt 
så e det et fint rom, både romsligt 
og lyst, men så blir det te at me 
sette inn litt ting og tang i ny og 
ne, og så plutseligt så e det fullt i 
rot igjen; og igjen. Dette skjer fak-
tisk gong på gong, og kvar gong 
me har fått rydda opp seie me: sjå 
kor fint og kjekt dette rommet e, 
nå må me klara å hella det så. Men 
nei; det går barra ikkje, det må 
ryddast igjen og igjen. Eg 
kan bli motlause av mindre.

Eg e så gla for at Jesus ikkje føle det 
på same måten med meg. Han blir 
heldigvis ikkje motlause. Eg rota 
meg nok vekk gong itte gong, men 

han står der 
med utstrak-
te armar og 
seie: KOM 
TE MEG. Og 
eg tenke, nå 
ska eg rydda, 
nå ska eg ta 
meg bedre 
tid te Jesus. Det e jo så godt å var 
i lag med han. Men likavel så rota 
eg det te igjen og igjen. I ein travel 
kvardag med mången viktige ting 
å gjera og å holda styr på, så e det 
fort gjort at Jesus havna litt bak i 
køen, men eg vett at likavel så står 
han klar og venta på meg og seie:
KOM TE MEG !

Ingrid Bøhn Medhaug

 -SR registrerer en betydelig ned-
gang i gudstjenestefremmøte i 
påsken, 24 %. Uvisst av hvilken 
grunn.
 
- SR- Regnskap for 2006 er god-
kjent av Haugaland kommunere-
visjon.
 
- en strategigruppe arbeider med 
revidering av strategi og hand-
lingsplan for Åkra menighet.
Forslaget skal opp til behandling 
på SR møte 14 juni.
 
- En hjertelig takk til Anders 
Kvalevåg som hadde sin siste 
arbeidsdag som vikarprest 6.mai.
Og et hjertelig velkommen til Lars 
Harald Tjøstheim som begynte 
som ny sokneprest 8. mai.
 
- Åkra  menighet er tildelt en 75% 
kateketstilling. Stillingen er utlyst 

og en håper å ha den påplass fra 
høsten.
 
- Diakoniarbeideren vil fra høsten 
av være medlem av redaksjon for 
menighetsbladet.
 
- Oppsett av kirkevertlister for 
høsten blir satt opp før ferien. Her 
er det plass til flere så ta gjerne 
kontakt med kontoret og si fra.
 
- Møtedatoer for SR høsten 2007: 
6. sept., 4. okt., 8. nov., 6. des.
 
Til høsten vil det være mulig å få 
kjøpt mer ved fra menigheten. 
Kr. 40,- pr. sekk.
Overskuddet går til barne og ung-
domsarbeidet i Åkra menighet.
Dere kan ta kontakt med Henning 
Liknes v/menighetskontoret: 
tlf. 52 81 20 14.

 H.L.

Kirken på Vea
Spennende nyheter angående kirken 
på Vea kan du få lese i neste nummer 
som kommer i september-07.
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Bønnens makt
For en del år siden fikk vi noen venner i Tyskland. De kom-
mer fra den delen av landet som tidligere hørte til DDR, 
altså bak det som vi kalte for jernteppet. Etter hvert som 
vi har blitt kjent med våre venner har vi fått høre mye om 
hvordan de opplevde forholdene bak jernteppet, og også 
hvordan de opplevde tiden etter at de to tyske statene ble 
gjenforent. 

Forholdene i DDR kunne være svært brutale, og myndighe-
tene viste mange ganger at de var villige til å ta i bruk alle 
midler for å holde på kontrollen. Likevel ble heldigvis gjen-
foreningen gjennomført uten at det kom til alt for mange 
alvorlige episoder med bruk av vold. Det er i grunnen helt 
fantastisk at dette kunne skje, og det finnes mange ulike 
måter å forklare dette fenomenet på. En av de mest aner-
kjente og utbredte forklaringene har å gjøre med det som 
vi kristne kaller for bønnens makt.  

Under et av våre besøk hos våre venner i Tyskland, tok 
de oss med til Nikolaikirken i Leipzig. ”Det var her det 
begynte” sa våre venner til oss da vi kom dit.  

Nikolaikirken er en svært gammel evangelisk kirke som lig-
ger sentralt i Leipzig. Årsaken til at nettopp denne kirken 
kom til å stå så sentralt i begivenhetene som førte til sam-
menbruddet i DDR høsten 1989, finner vi noen år lenger 
bak i tiden. I 1982 begynte noen få mennesker å samles 
i denne kirken til såkalte fredsbønner hver mandagskveld. 

På denne tiden forgikk det i mange vestlige land omfatten-
de fredsdemonstrasjoner. Disse demonstrasjonene hadde 
som mål å få slutt på den stadige opprustningen vi opp-
levde i verden. Fredsbevegelsen hadde også mange sym-
patisører i de kommunistiske landene, men der tillot ikke 
myndighetene at det ble holdt demonstrasjoner i gatene. 
Men en fredsbønn med ikke alt for mange mennesker til 
stede hver mandag i Nikolaikirken, gikk myndighetene 
med på. 

Etter hvert kom det flere og flere mennesker til disse sam-
lingene. Mange kom ikke av religiøse grunner, men fordi at 
de hadde et brennende ønske om at det måtte komme til 
en endring av forholdene i landet. I kirken fant de en arena 
hvor de fritt kunne møtes og utveksle problemer. For de 
ansvarlige i kirken ble disse årene en krevende balanse-
gang mellom på den ene siden å bevare det kirkelige preg 
på samlingene, og på den andre siden å holde motet oppe 
hos dem som først og fremst tenkte på å oppnå endringer 
i landets styre. Løsningen fant man i de gamle profetiske 
tekstene og ikke minst i Jesu bergpreken. Der heter det 
blant annet;

«Salige er de som er fattige i sin ånd,
for himmelriket er deres.
 Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.
 Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.
 Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
for de skal mettes.
 Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet.
 Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.
 Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.
 Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.
 Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger 
dere, lyver og snakker ondt om dere på
alle vis. 
Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. 
Slik forfulgte de også 
profetene før dere.

Disse kjente ordene fra Bibelen virket samlende på de som 
møtte fram.

Da myndighetene ble oppmerksomme på at flere og flere 
mennesker kom til mandagsbønnene i kirken begynte de 
å legge hindringer i veien for aktiviteten. Fra mai 1989 ble 
området rundt kirken stengt av og kontrollert i den tiden 
fredsbønnen foregikk. Senere ble dette utvidet til å omfatte 
alle innfartsvegene rundt hele byen. Likevel strømmet folk 
til kirken og mange mennesker samlet seg også i gatene 
rundt kirken på mandagskveldene.  Mange mennesker ble 
arrestert og sendt bort fordi de hadde vært med på såkalt 
ulovlige sammenstimlinger i gatene. 
Inne i kirken opplevde man at stadig flere av benkene 
ble opptatt av folk fra det hemmelige politiet STASI og av 
trofaste medlemmer av kommunistpartiet som var utkom-
mandert for å fylle opp kirken i stedet for andre personer 
som myndighetene oppfattet som ”farlige”

Nikolaikirken i Leipzig
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Salme 23 
En salme av David.

Herren er min hyrde, jeg skal 

ikke mangle noen ting. 

Han lar meg ligge i grønne 

enger, han leder meg til hvilens 

vann.

Han styrker min sjel, han fører 

meg på rettferdighets stier for 

sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i 

dødsskyggens dal, frykter jeg 

ikke for ondt. For du er med 

meg, din kjepp og din stav, de 

trøster meg. 

Du dekker bord for meg like for 

mine fienders øyne. Du salver 

mitt hode med olje, mitt beger 

flyter over.

Bare godhet og miskunnhet 

skal etterjage meg alle mitt livs 

dager, og jeg skal bo i Herrens 

hus gjennom lange tider.

BIBELEN – Den Hellige Skrift

Det hele toppet seg mandag den 9.oktober 1989. 
Da hadde myndighetene et par dager før gått ut 
med kraftige uttalelser i landets aviser om at nå 
måtte det endelig bli slutt på disse demonstrasjo-
nene. Om nødvendig måtte våpen tas i bruk. 

Spenningen både inne i kirken og utenfor var 
derfor svært høy denne mandagskvelden. Kirken 
var fylt opp med ca 2000 mennesker. Over halv-
parten av disse var utsendt fra myndighetene. 
Men prestene inne i kirken opplevde at evangeliet 
hadde sin virkning også på disse menneskene. 
Fredsbønnen ble avsluttet med en innstendig opp-
fordring til ikke-vold. 

Da de som var inne i kirken kom ut på gaten ble 
de møtt av et fantastisk syn. Flere titusener av 
mennesker var samlet i gatene med levende lys i 
hendene. Like ved var også flere tusen væpnede 
soldater og politimenn oppmarsjert.

Det som skjedde akkurat denne kvelden er av 
mange blitt betegnet som et stort Guds under. 
Menneskene ble grepet av Jesu ånd og ikke-volds-
mentaliteten. Når noen bærer et lys må de bruke 
begge hendene, fordi flammen må skjermes så 
ikke lyset slukner. Dermed har man ingen hender 
ledige til å holde en stein eller ei klubbe.  

Alle ble stående i ro og etter hvert utviklet det seg 
fredelige samtaler mellom kirkegjengere, demon-
stranter, politimenn og soldater. Ingen triumferte 
over andre og ingen følte at de tapte ansikt. Alle 
følte bare en enorm lettelse. Etter ei stund trakk 
alle seg rolig tilbake.

Slik fortsatte det i noen få uker etterpå. De frede-
lige demonstasjonene ble utvidet til stadig større 
deler av landet og tilslutt måtte myndighetene gi 
seg. Grenseoverganger som hadde vært stengt i 
mange år ble åpnet og i løpet av noen få måneder 
kollapset hele styret i DDR og det ble avholdt fel-
les valg i Tyskland. Året etter i 1990 ble de to tyske 
statene offisielt slått sammen.

Et av de sentrale medlemmene av DDR styret 
uttalte ei tid etterpå at de virkelig hadde planlagt 
grundig hvordan de skulle slå ned fredsdemon-
strantene, men at de ikke var forberedt på stearin-
lys og bønner………..

Tradisjonen med mandagsbønner har fortsatt i 
Nikolaikirken. Slik de også fortsetter i alle kirker. 
De fleste av oss opplever heldigvis bønnens makt 
på ulike vis. Det er godt å bli minnet om den kraft 
som ligger i dette. 

GF
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Lars Harald Tjøstheim (40)
       den nye soknepresten!
Den 8. mai begynte Lars Harald Tjøstheim 
som sokneprest i Åkra menighet etter 
Norodd Stavenjord. I mellomtida har Anders 
Kvalevåg vore vikarprest i 6 månadar, og 
nå er altså Lars Harald Tjøstheim på plass. 
Søndag 13. mai var ein lang og innhalds-
rik dag med innsettingsgudsteneste med 
etterfølgjande utvida kyrkjekaffi med vel-
komstord og presentasjon av Lars Harald 
og familien. Og seinare på kvelden var Lars 
Harald med på G2. Menighetsbladet har 
tidligare skrive at det ville komme ein pre-
sentasjon av den nye soknepresten, og her 
kjem den…

tjØstheim, det eR eit skudenesnavn. 
eR du fRÅ skudenes?
Eg har budd mest i Haugesund, så eg seier 
at eg er frå Haugesund. Men slekta mi er frå 
Karmøy, og mor og far bur i Skudenes nå.

familie?
Å, ja! Kona mi er Anne-Reidun Langseth, og 
me har tre ungar: Hanna på 13 og tvillingane 
Signe og Kolbjørn på 10 1/2. Alle desse tre 
går på Grindhaug skule. 

du haR alleReie voRe heR i menig-
heten ei koRt veke, koRleis haR det 
gÅtt?
Det har vore kjekt! Det er gode folk her 
i staben, og dei har tatt vel i mot meg. 
Aktivitetane roar seg ned nå mot sommaren, 
så det er ei flott tid å begynne på. 

kvifoR blei du pRest?
Eg ville leve eit liv i samband med trua 
mi, og då alle andre vegar vart stengde og 
denne vegen opna seg for meg, fekk eg 
ein klar overtyding om at det var teologi eg 
skulle studera. Eg ville bli ein heilt alminne-
lig prest, ikkje fotball-prest eller rocke-prest 
eller noko slikt, men ein heilt vanleg prest. 
Og eg likte studiet veldig godt.

kva gjoRde du fØR du kom til ÅkRa?
I min ungdom jobba eg som eittåring i sku-
lelaget i Kristiansand, eg har køyrd lastebil, 
vore i militæret og vore lærar på Bjerkely, 
indremisjonen sin folkehøgskule i Hedmark. 
Deretter studerte eg på Menighets Fakultetet 
i Oslo og blei ferdig der i -95. Sidan vart eg 
prest i indre Sogn, Snertingdal og Biri (5 år) 
og Kopervik (5 1/2 år).

kvifoR kaRmØy og ÅkRa?
Eg hadde eigentleg ikkje noko mål om å 
hamna her på heimtraktene, men når unga-
ne nærma seg skulealder, hadde me behov 
for å roa oss ned på ein plass, for me har 
flytta mykje. Og då la det seg slik til rette 
at eg fekk jobb i Kopervik menighet. Det var 
ei god tid, og eg opplevde mykje meinings-
fullt der. Eg er spent på kva som blir mine 
oppgåver her. Eg har erfart at Gud bruker 
ulike sider av oss til forskjellige tider i livet. 
I Kopervik f. eks. stelte eg mest med ung-
dommane, sjølv om eg kanskje trudde eg 
var for gammal til det. Men eg har funne ut 
at alder betyr lite og eg har stor respekt for 
ungdommane. 

kva inteResseR haR du?
Eg er eit alminnelig menneske med ein tra-
vel kvardag med familie og arbeid, og eg er 
interessert i familiens arbeid og aktivitetar. 
Eg likar òg filmar, litteratur, sport (han er 
faktisk ein gammal Haugar spelar), song og 
musikk.

kva tenkjeR du om vea og kyRkja 
deR?
Eg er oppmerksam på den veksande identi-
teten deira. Eg vil støtta og oppmuntra dei, 
og eg kjenner glede på deira arbeid med 
kyrkja der. Det er spennande her på Karmøy 
med alle bedehusa og dei frie menighetane, 
og eg har stor respekt for dei og skiljelinjene 
som fins og at dei er i sine hus. Eg ynskjer å 
jobba for enhet, og for meg er det framandt 
å ikkje rekna med kvarandre. 

koRleis kan det ha seg at de alleReie 
buR pÅ ÅkRa?
Me kom rett og slett i utakt med tenestebo-
lig når eg skulle begynna i Kopervik. Når min 
stilling i Kopervik kom, følgde det buplikt 
på Åkra med den stillingen, og dei ville ta i 
bruk ein tenestebolig som ikkje hadde vore 
i bruk. Eg har valt å sjå på det som ein god 
ting. Nå er me i rytme igjen, for nå er det jo 
den naturlege plassen å bu på. Det at unga-
ne får gå på den same skulen og ha det bra, 
er svært viktig for oss. Åkra er ein veldig god 
plass å bu på. Det er eit lokalsamfunn på eitt 
plan der alle kan gå og sykla til alle ting. 

eR det elles noko du vil seia?
Ja! Eg gledar meg til å jobba her og er takk-
nemleg for alle som har gitt meg ein god 
velkomst.

BLF
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Vi gikk i tog med de andre barnehagene på Åkra. Utenfor sykehjemmet sang vi
"Ja vi elsker" og "Alle fugler". I barnehagen hadde vi: potetlek,
kappsykling og erteposekasting. Til slutt spiste vi pølse og is.

fakta om barnehagen:
Åkra sokneråds barnehage er en privat barnehage som startet i januar 1984.
Barnehagen eies av Åkra sokneråd. Barnehagen drives i henhold til "lov om
barnehager" og "rammeplan for barnehager", i tillegg har vi utvidet kristen
formålsparagraf. Barnehagen har 3 avdelinger med barn fra 0-6 år.

Vennlig hilsen Mona Elin Eide, Styrer

Noen bilder fra øving til 17. mai i barnehagen

Åkra sokneråds barnehage

Ei glede for alt folket!
”Vær ikkje redde! Sjå eg forkynner dykk ei stor glede 
– ei glede for alt folket!”  (Luk.2.10-11)
Dette var budskapet som lydde over Betlehemsmarka 
for vel 2000 år sidan. Og det  same budskapet forkyn-
ner vi i dag.
Målet med møteaksjonen på bedehuset Betel i 
Vedavågen, var nettopp at fleire måtte få sjå kva vi har 
i Jesus. Møtene var planlagt til uke 2 og 3 og var eit 
samarbeid mellom misjonslaget i NLM og Vea kristne 
ungdomsforening. Talarane var Nils Kåre Strøm og 
Wenche Østebø. Nils Kåre reiser for hovudstyre i NLM 
på landsbasis. Wenche er Åkrabu og fritidsforkynnar. 
Ho blei sjølv ein kristen under vekkelsen på Åkra for 
ca. 6 år sidan.
Flyveblad blei delt ut i alle postkasser under mottoet: 
”Alle dei som tok imot han, dei gav han rett til å bli 
Guds barn, dei som trur på namnet hans”  (Joh. 1.12)
Frå fyrste møtet fyltes bedehuset med folk i alle aldrar, 
frå dei minste til langt opp i grå hår. Barna song:
 ” om jeg er liten eller stor, så er det best for meg på 
jord, å høre Jesus til og gå den veg han vil. Det er det 
som gjør meg lykkelig!” Etterpå gjekk dei ned i kjel-
laren til eige opplegg og kveldsmat.
Etter 14 dagar blei aksjonen forlenga i samarbeid med 
ledinga i bedehusstyret. Dette fordi ein ikkje fann det 

rett å avslutte. Me opplevde ein fornying i flokken og 
mykje folk som kom på møtene. Særleg på ungdoms-
samlingane kunne ein sjå stor oppgong av nye i bede-
huset, derfor ble det satt inn ekstra ungdomstreff på 
fredagane. Fleire tok i mot Jesus for fyrste gong, andre 
fann tilbake til barnetrua si. Etter som møtaksjonen  
blei ytterligare forlenga blei det naturlig å trekke ung-
domssekretæren, Odd Arild Sævik, med inn i møtene.  
Til saman vart det møter i 13 veker.
Me er svært glade for dei som er komen med. Det er 
starta bibelgruppa og fleire har funne sin plass på 
bedehuset. Vær med i bønn, både for dei nye som er 
komen med, men også for ungdomsarbeidet og dei 
som står i ledinga.

Han er godt voksen, ny på vegen og  sa det så fint i vit-
nemålet sitt: ”Nå har eg fått ein fred eg ikkje hadde før 
og kan sei: Eig du Jesus - så eig du alt! Mister du Jesus 
- så mister du alt!” Ord til ettertanke i ei tid kor mange 
har alt, - men det er også alt dei har!
”Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare 
hjarta dykkar og tankane dykkar i  Kristus Jesus!” Fil. 
4.7

Ann Merit Fidjeland
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Kor blei de av???
En fin maidag, riktignok noe kald, - kommer vi frem til 
Vikevåg på Rennesøy. 
Sol og regn om hverandre gjør naturen her ekstra vakker 
og fargene mellom sjø, himmel og markene med friskt og 
grønt gras, gjør at en må ta et ekstra pust for å ”fordøye” 
det skikkelig! Her er bare nydelig!
Vi kjører frem til hus nr. 146, og der treffer vi kjensfolk!
Marta Beth og Reimunn Førsvoll hadde flyttet inn i helt 
nytt hus den 1. ste mars i år. Det var her Reimunn vokste 
opp i huset på nabotomta. Nå føler Reimunn at han er 
kommet ”heim” igjen!
Likevel har han noen år igjen til han går av med pensjon og 
kan nyte bare å være ”heime” på Vikevåg!

Ja, hvem husker vel ikke Reimunn Førsvoll  som var prest i 
Åkra kirke i 16 år frem til 2003??
Me spør han: ”kosk har du det?” ”Bra.” – kommer det 
kontant. ”Eg er sokneprest i St. Johannes menighet på 
Storhaug i Stavanger som har rundt 5000 innbyggere. Det 
er ein typisk bymenighet, så det er nokså annerledes enn 
å være på Åkra.
Me har møje mindre konfirmantkull og her er ein del inn-
vandrere der dei fleste e muslimar. Samfunnet rundt kirka 
er ganske internasjonalt”.
Reimunn forteller videre at kirka  ikke opprinnelig  er  ei 
arbeidskirke, men der er bygd rom i tilknytning , slik at 
den er praktisk og brukt til mange aktiviteter. Han nevner 
at det mest aktive utvalget de har i kirka akkurat nå, er 
misjonsutvalget der NMS er sterkt inni bildet med som-
mermøter og at de derfor også har mye kontakt med 
misjonsmarka ute.
Videre forteller han at da han kom til St, Johannes menig-
het for fire år siden, ble barneheimsproblematikken en del 
av hans arbeid i begynnelsen. Waisenhuset hørte fra gam-
melt av til St. Johannes menighet, så dermed  ble der satt 
av ekstra tid for ham til dette arbeidet.”

Jeg ser meg rundt mens vi sitter og prater, og drømmer 

meg nesten vekk bare ved å se ut vinduet på den flotte 
utsikten!
”Har du mer fritid nåenn da du var på Åkra?”, spør jeg .
” Du kan sei det sånn at de to siste årene har fritida mi gått 
i husbygging. Eg har gjort møje sjøl og har fremdeles litt å 
gjøre, men eg e blitt flinkare te å ta fri når eg har fri, og då 
går eg blant anna tur”.
Han sier at når han pensjonere seg, vil han prøve å ta flere 
fisketurer, og kanskje få seilbåten sin på sjøen. Det kan vel 
også hende han dukker opp som vikarprest en eller annen 
plass? Hvem vet?
”Har du kontakt med noen fra Karmøy nå?”
”Det e nok mer sporadisk og tilfeldig det, men noen turer 
te Karmøy blir det. Dessuten har flere ”stukket innom” oss 
her og det syns me e veldig kjekt!”
”Er det noe du savner fra tida di på Åkra?”
”Første påskedag!”, kommer det kjapt fra Reimunn.
”Fullsatt kirke og høytidstemning denne dagen har me 
ikkje i St. Johannes kirke slik som på Åkra! Her e det typisk 
by, og folk reiser på hytta si i høgtida. Barne – og ungdoms-
arbeidet e også vanskeligere å få til i byen, synes eg.
Så savner eg naturligvis alle folka på Åkra og Vea! Der var 
det møje meir oversiktlig m.h.t. familie og slekt, og det 
gjorde kontakten møje lettare.”

Vi må jo også spørre hvordan fruen har det i disse landlige 
omgivelsene. Marta Beth forteller at hun i begynnelsen 
tenkte på plassen på Rennesøy som hytte, men etter hvert 
ble det hun som var pådriver og ville flytte hit for å bo her 
fast snarest mulig. Hun trives godt , og sier hun hadde ikke 
trodd det kunne være så kjekt! Ennå har jeg mest kjente 
i Stavanger der jeg jobber i Bufetat. Der jobber jeg med 
rekruttering og opplæring av fosterforeldre. Hun er også 
med i ei sangruppe i St.Johannes menighet, ”Vidvinkel”, 
der også Reimunn er med og synger.
En gang hver måned er hun klokker og hun er også med å 
arrangere loppemarked i kirkens regi to ganger i året .

Vi takker for gjestfriheten og tida de hadde for oss denne 
ettermiddagen, og ønsker dem alt godt i arbeid og fritid 
fremover!

ATB
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Tenk om norske 1. klassingar måtte lære seg å lese på eit 
heilt framandt språk! I ABC-boka ville det stått ”TILO” i sta-
den for ”SOL”. Slik er skulekvardagen for mange i verda.
I Mali i Vest-Afrika takkar språkprofessor Omar Cisse 
norsk misjon for at dei har vore med og berga eit mino-
ritetsspråk. I november 2006, under 25-årsmarkeringa 

for Normisjon sitt nærvær i Mali, sa han: ”Misjonen sin 
innsats for kassonke-folket og kassonke-kulturen har 
vore avgjerande for at kassonke i dag er eitt av dei tretten 
offisielle stammespråka som landet si regjering seier skal 
utgjere morsmålsundervisninga i 
maliske skular.”
Kassonke var berre eit munn-
leg språk då Santalmisjonen, 
(no Normisjon,) sine første 
misjonærar kom til Mali i 1981. 
Parallelt med evangelisering 
blei det arbeidd intensivt med 
kassonkespråket. På slutten 
av 80-talet fekk dette arbeidet, 
som omfatta både grammatikk 
og ordbok, offisiell godkjen-
ning av styresmaktene. I fjor 
blei omsetjinga av Det nye tes-
tamente til kassonke fullført, 
etter ca 18 års arbeid. Etter pla-
nen skal det vere ferdig trykt i 
løpet av 2007.
Sjølv har eg fått vore med på 
dette arbeidet i 4 av dei 8 åra 
eg har vore i Mali. Til saman to 
maliske omsetjarar og tre nor-
ske misjonærar har vore med i 

omsetjar-teamet.
Gagny Dansogo har vore med heile tida. 
Som ung lærarstudent, i hovudstaden 
Bamako, fekk han høyre evangeliet og 
kom til tru på Jesus. Med ein gong vart 
tanken fødd i hjarta hans:  

-Tenk om fol-
ket mitt kunne 
få Bibelen på sitt språk! 
Samstundes ba norske misjo-
nærar om å møte ein kassonke 
som kunne vere med og omset-
je Det nye testamente. Ein kveld 
møtte dei Gagny, bønnesvaret!
Omsetjing er å gjere små og 
store val. Kva namn skal ein til 
dømes bruke for Gud og Jesus 
i ein muslimsk samanheng, der 
begge er kjende frå Koranen? 
I truskap mot grunnteksten 
skal ein gje Ordet ei språkdrakt 
som kan nå inn til eit folk som 
ikkje kjenner Bibelen. To ting 
ved kassonke-språket var ein 
stor fordel i omsetjings-arbei-
det. Kassonke-kvardagen er 
på mange måtar veldig lik den 
kvardagen me høyrer om på 
Jesu tid. Sjølv hadde eg aldri 

sett ein hyrding før eg kom til Mali. Der møtte eg han dag-
leg, til og med i gatene i hovudstaden! Julaftan har eg vore 
på ”Betlehemsmarkene” fleire gonger!
 Den andre fordelen er at ein kan lage nye ord for det ein 

10

«DET NYE TESTAMENTE PÅ KASSONKE KJEM I 2007»

Frå venstre: Omsetjarane Gagny Dansogo, Jean Marie Kanouté og Astrid Valle.

Astrid Valle sammen med to nydelige små.
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treng å forklare. Det lengste ordet som blei laga, var ordet for ”øvsteprest”: sada-
xalasibaxakuntigiba, som betyr ”sjefen for dei som ber fram offeret.”  
Apostelgjerningane 27 var ei spennande utfordring. Det tok lenger tid enn det 
ville tatt på Karmøy å finne ord om Paulus si sjøreis og forlis!! Lodding og favner, 
øy, skjær og bukt, anker, akterstavn, baug og skipsbåt… det måtte lagast mange 
ord! Me sat i utkanten av Sahara der dei fleste aldri har sett havet. Ein del har 
erfaring med å bli staka i pirog over den breie Senegalfloden. Faren for uver og 
forlis der er ikkje særleg stor, sjølv om flodhestane som ligg dorske som små, 
svarte øyer på grunnane i elva, av og til dukkar og flytter på seg.

Då Jesus gav læresveinane i oppdrag å gå til alle folkeslag, tenkte han også på 
kassonkeane.  Då Johannes på Patmos fekk sjå ”skaren som ingen kunne telja, 
av alle folk og tungemål,” (Åp.7.9) såg han kassonkeane mellom dei. I 2007 får 
dei endeleg Det nye testamente på sitt morsmål. Ein møysommeleg prosess ligg 
bak. Ansvaret kjennest stort når ein skal velje rette ord for Guds eige ord! Løftet 
om at ”Gud vakjer over sitt ord,” har gitt frimot i små og store val undervegs. No 
gjeld det at Det nye testamente på kassonke, ORDET, ikkje blir verande mellom 
to permar, men har framgang og spreier seg vidt omkring!! (Ap.gj.12.24). 
Ver med å be om det!!

Astrid Valle

Støtt våre
annonsører

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet 
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet holder for tiden på å lage et nyhetsbrev 
vi skal sende pr e-post til interesserte.
 
Sjømannskirken ønsker å være menighetens forlengede arm overfor medlem-
mer som befinner seg utenfor den hjemlige menighetsgrense, og nyhetsbrevet 
skal være en kilde til informasjon om Sjømannskirkens arbeid i forbindelse med 
dette.
 
Nyhetsbrevene sendes ut 1 gang pr mnd, og skal blant annet inneholde:
•  Generell informasjon om Sjømannskirken - se blant annet våre nettsider www.

sjomannskirken.no.
•  Tips om reiser med Sjømannskirken - Sjømannskirken har mange trofaste 

støttespillere i Norge. Ved å tilby reiser til sjømannskirkene rundt om i verden, 
ønsker vi å gi gode ferieopplevelser, fellesskap og førstehåndskunnskap om 
det arbeidet som drives.

•  Beredskap - Sjømannskirken har lang erfaring med å bistå når ulykken ram-
mer. For å være bedre tilgjengelig har Sjømannskirken opprettet en 24-timers 
beredskapsordning. Beredskapstelefon: + 47 95 11 91 81.

•  Informasjon i forbindelse med å besøke sjømannskirkene i ferier - Mange 
turister legger turen innom sjømannskirkene når de er på ferie. Det er det 
mange gode grunner til; lokal kunnskap, en smak av Norge, overnatting, 

 bryllup. 
Dersom dette skulle være av interesse, ber vi dere sende oss de aktuelle e-post-
adressene til marianne.skants@sjomannskirken.no.
 

Vennlig hilsen
Sjømannskirken v/Marianne Skants
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Åkrehamn
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krossen, 4270 Åkrehamn
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Åkra
ShellSenter
Innehaver: Leif Eriksen
telefon 52 81 52 85 – telefax 52 82 73 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 73 73

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

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

HELSE-
LEVERANSER AS

Støtt våre
annonsører

Konfirmanter 2007
sevland 29. apRil 

kl. 10.30

Davy Jeremy Bennett

Elise Brekke Bjørnsen

Alice Breivik

Celia Cathrine Dalsvåg

Anders Thomsen Eike

Shirley Fagerland

Jeanette Hemnes

John Eivind Jakoben

Stig Even Johannessen

Bjørn Andre Johannessen

Caroline Johannessen

Linn Kristensen

Bertel Kristiansen

Birgitte Veland Larsen

Karoline Larsen

Martin Larsen

Monika Vikingstad 

Midttveit

Ida Marie Munthe

Anna Nes

Andreas Rasmussen

Anne Røyland

Evelyn Røyland

Amanda Kristin Schrøder

Stein Erik Østensen Stol

Ole Christinan Snørteland

Marlyn Stava

Thomas Sevland Stava

Veronica Pedersen Sterri

Stein Erik Østensen Stol

Christine Sørensen

Wivian Sørensen

Erik Tindeland

Alice Torland

Vanessa Olsen Tveit

Harald Vedø Tveit

Marta Bialecka Tveit

Eli Vatland

Tommy Gunderstad Vea

Liz Marie Medhaug Velde

Trygve Thorsen Våge

  

vedavÅgen 29. apRil 

kl. 12.30

Jan Einar Andreassen

Kristoffer Bø

Annica Christensen

Kristoffer Hansen 

Ferkingstad

Karianne Sørbukt Granli

Karoline Hemnes

Benedicte Jakobsen

Helge Jonsson

Bergit Vatland Karlsen

Kathrine Kristoffersen

Jeanette Kristoffersen

Maureen Kvistad

Annette Lund

Alf Karsten Magnussen

Mette Vedøy Olsen

Aud Evelyn Pedersen

Hanne Lovise Rasmussen

Tone Skår Saghaug

Elisabeth Svendsen

Kjetil Svendsen

Runar Torvik Thorsen

Camilla Marie Østevik Tveit

Tom Christian Vedøy

Ole Andre Vik

Martin Vikøren

Silje Stave Ytreland

Christoffer Ytreland

Odd Gunnar Andreassen 

Aarsvold

  

Ådland / ÅkRa 6. mai 

kl. 10.30

 Arnt-Robert 

Aleksandersen

Lars Audun Andersson

Jørgen Andersson

Olene Marie Bendiksen

Reidun Katrin Dahl

Ole Andreas Egge

Silje Eriksen

Vilde Fagerland

Eirik Fagerland

Aleksander Kristiansen 

Ferkingstad

Jan Gabriel Gabrielsen

Hege Medhaug Hansen

Carla Maria Haringstad

Sam Karl Grindhaug

Anders Haga

Karianne Halvorsen

Susanne Hemnes

Bjarte Hemnes

Jøran Høines

Anders Johannessen

Camilla Inbjo Kjøno

Sandra Langåker

Synnøve Larsen

Mats Olav Mikkelsen 

Lepsøe

Marita Bårdsen Liknes

Christer Ringstrand 

Medhaug

Stian Mikkelsen

Henny Marie Sjøen

Elin Odland Sørensen

Michelle Barath Ånensen

   

ÅkRa 6. mai kl. 12.30.

Glenn Aune Andersen

Krister Dahl

Roy Kristian Davidsen

Gunnleiv Simonsen 

Ferkingstad

Janett Davidsen Gustavsen

Jan Vermund Jakobsen

Jan Thomas Li Jonassen

Leif Andre Kalve

Yngve Klovning

Steven Klæhaug

Vebjørn Haraldstad 

Langåker

Runar Lund

Kathrine Lund

Tore Simonsen Mikkelsen

Judith Kristin Jonassen 

Mosbron

Sandra Nes (Konfirmeres i 

Nedstrand)

Marte Selliken Nævdal

Arnar Snær Olafsson

Kent Ove Olsen

Silje Jeanett Sjøen

Tommy Skarstein

Christian Kristoffersen 

Stava

Rune Steinsøy

Monica Sævdal

Helge Søllesvik

Jenny Marie Sørby

Martin Sørlie

Joachim Tjøsvoll

Morten Torsen

Sigbjørn Varne

Linn Karin Vedøy

 

se bilde siste side
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"Dette bildet er tatt utenfor Åkra gamle 
kirke i 1892. I det året var Norge fortsatt 
i union med Sverige og utvandringen 
til Amerika hadde pågått i flere tiår. 
Bildet viser et bryllup med både bru-
depar, prest og gjester utenfor kirken. 
Når man studerer bildet ser man hvor 
flotte og staselige de var, og tydelig 
preget av stundens alvor. På den tiden 
var det ikke uvanlig at et bryllup ble 
feiret i tre dager til ende, og i de tilfel-
lene man fikk tilreisende hadde de 
som oftest mat med seg til bryllupet. 
Legg også merke til de flotte gravstøt-
tene foran på bildet, de finnes ikke i 
dag. Åkra ble egen kommune i 1892, 
og det bodde omtrent 2000 mennes-
ker her. De livnærte seg stort sett av 
fiske og jordbruk. Vi har fått lånt dette 
bildet av Åkra Historielag, og hvis 
noen finner sine besteforeldre eller 
oldeforeldre på bildet, kan dere ringe 
Christine Ellingsen, tlf. 52815523. "

Dette bildet viser Åkra gamle kirke fra 
innsiden, og det er også tatt i slut-
ten av 1800-tallet. Legg merke til de 
flotte etasjeovnene som er plassert, 
en fremme og en bak ved inngangen. 
Det som er litt morsomt er at bildet 
er fremkalt i Chicago av en utvandret 
Karmøybu. Mange som dro til Amerika 
hadde med seg bilder av det som var 
kjent og kjært der hjemme, og noen av 
bildene har funnet veien hjem igjen.

t

t
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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

13.mai kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

13.mai kl.18.00 G2-Gudstjeneste med nattverd.

17.mai kl.11.00 Festgudstjeneste. Vedavågen bedehus

17.mai kl.11.00 Festgudstjeneste.

19.mai kl.22.00 Ungdomstreff med nattverd.

20.mai kl.11.00 Frilufsgudstjeneste på speiderplassen.

27.mai kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp.

3.juni kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd.

10.juni kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

17.juni kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

17.juni kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd.

23.juni kl.22.00 Ungdomstreff

24.juni kl.11.00 Gudstjeneste. Slettens dag.

1.juli  kl.11.00 Høymesse med nattverd.

8.juli kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

15.juli kl.11.00 Høymesse med nattverd,

22.juli kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

29.juli kl.11.00 Fellesgudstjeneste. Kopervik kirke.

5.august kl.11.00 Fellesgudstjeneste. Kaien. Fiskeridagene

12.august kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

19.august kl.16.00 Friluftsgudstjeneste . Vedavågen.

26.august kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd.

2.september kl.11.00  Konfirmantpresentasjon. Gudstjeneste med dåp.

9.september kl.11.00 Familiegudstjeneste mednattverd.

16.sept. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.

23.sept. kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd. Vedavågen.

30.sept. kl.11.00 Høymesse med nattverd.

kjøp mASkiNA DER Du 
kAN fÅ DEN REpARERT!
haugebergv. 28, Åkrehamn

Tlf. 52 82 10 20

Åkrehamn • Tlf. 52 84 54 94 • fax 52 84 54 95
E-post: info@hillesland.no

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K

Tlf. 52 84 44 44

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08

P. O . B OX  1 6 0  –  N - 4 2 9 1  K O P E RV I K –  N O R WAY
T E L . :  + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 0  –  FA X : + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 2

P. O . B OX  1 6 0  –  N - 4 2 9 1  K O P E RV I K –  N O R WAY
T E L . :  + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 0  –  FA X : + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 2

TRYGVE J.
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DøypTe

25.februar Krister Jørgensen
4.mars Ellen Marie Hagen Myre 
 (Vedavågen bedehus)
 Lars Ole Hagen Myre 
 (Vedavågen bedehus)
11.mars Martha Vesterheim
18.mars Mats Mannes Didriksen
 Simen Mannes Didriksen 

 Jonas Mannes Hillesland 

25.mars Christoffer Ytreland Susort
 Eirik Bergfjord
 Edvin Nymoen
 Sindre Ådland
 Mai Breistrand Haaland
 Nora Eline Mosbron
 Sara Bekken Lund
 Sebastian Grindhaug 

Scnabel
 Lena Fagerland
1.april Johannes Pedersen
 Hanna Kvebæk Skår
15.april Kine Knutzen Ferkingstad
 Tobias Flotve Torgersen
 Benjamin Flotve Olsen
 Kristoffer Mesøy Mannes
 Marilen Eikemo Knutsen
 Marcus Andreas Mannes
22.april Maren Cecilie Vestvik 

Ekroll
 Dani Krygård
 Astrid Haugen Grindhaug
13.mai Elias Henriksen
 Alida Sjursen

21. april Ragna Jakobsen og Bjørn 
Sigfred Berg

21.april Kirsten Iren Liknes og 
Andreas Ulvedal

21.februar Herman Halvorsen 
Hemnes

23.februar Petra Johanne Økland
28.februar Josefine Georgsen
28.februar Thora Aslaug Hjelmevoll
3.mars Albert Øygarden
5.mars Oline Bertine Jakobsen
5.mars John Nygård
7.mars Gudrun Elise Thorsen
1.april Sverre Ytreland
4.april Peder M. Olsen
6.april Jostein Lomeland
8.april Søren Sverdrupsen
26.april Leiv Mikkelsen
30.april Selma Tveit 

VIGDe

DøDe

Boligleverandøren Karmøy AS, har helt siden starten i
1993 hatt økende oppdragsmengde innen skade-
utbedring og nybygg.

For å dekke etterspørselen har vi derfor
behov for flere medarbeidere innen

TØMRERFAGET
Vi kan tilby konkurransedyktige beting-
elser i et hektisk og trivelig miljø.

For mer informasjon, ta kontakt med daglig
leder Einar Ånensen, tlf 99 77 26 26 eller på
mail: einar@boligleverandoren.no

P.b. 52 - 4275 Sevelandsvik

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

P.O.Box 61 - Tlf. 52 82 40 65 - Fax  52 82 40 04
Foretaksregisteret: NO 980 386 791 MVA

4295 Vedavågen
Telefon kontor: 52 82 40 65

Telefax 52 82 40 04

Støtt våre
annonsører



Konfirmanter Åkra kirke 29. april 2007, Sevland/Åkra

Konfirmanter Åkra kirke 6. mai 2007, Åkra/Ådland

VÅGE Foto

VÅGE Foto


