
Utgitt av Åkra SoknerådNr. 3 – September 2000

ÅKRAÅKRA
Menighetsblad for

Åkrehamn • Vedavågen • Ådland • Sævelandsvik

7. årgang

Reimunn Førsvoll om

dåpen s. 6-7

Karmøy Gospelfestival

for 10. gang s. 9

Hva gjør Driftsutvalget? s. 10

Kyrkjebasar

på Vea s. 12

Israelstur 2001 s. 12

Søndag den 9.juli hadde noen initiativrike ungdom-
mer opplyst om at det etter gudstjenesten skulle
være markatur til Vaulen. Spente sto de i gangen
etter gudstjenesten og lurte på om noen «gamle»
også våget seg i vei? Joda, det samlet seg etter hvert
en flokk på ca. 20 stk. i alle aldre, som tok beina fatt
i det fine sommerværet.

Det ble en fredelig og fin søndagstur, med god pause
- kaffe og medbrakt niste, og det var til og med en
viking som tok seg en svømmetur! Jeg opplevde det
som svært positivt på denne måten å bli bedre kjent
med ungdommene i kirka. Så flott at de ville ha oss
med på tur. Jeg blir med neste gang også!

Astrid Bårdsen

Søndagstur til VaulenSøndagstur til Vaulen
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ÅKRA
Menighetsblad for

Guds ord virker
Jes 55,10-11:
«Likesom regnet og snøen faller
ned fra himmelen og ikke ven-
der tilbake dit før det har van-
net jorden, gjort den fruktbar
og latt det spire og gro på den,
gitt såkorn til den som skal så,
og brød til den som skal spise,
slik er det også med mitt ord,
det som går ut av min munn.
Det vender ikke tomt tilbake til
meg, men utfører det jeg vil, og
fullfører det jeg sender det til.»

Enten du er aktiv menig-
hetsmedlem eller holder deg litt
på avstand, så er dette et ord
som har noe å si deg. Først og
fremst er det et løfte om at når
Guds ord blir forkynt, så vil det
ha sin virkning. Der det blir tatt
imot, virker det til frelse og evig
liv. Det er en oppmuntrende
tanke for alle som på en eller
annen måte er engasjert i å lede
mennesker til Gud. Det er altså
ordet selv som skal virke og gi
frukt, og ikke vårt eget strev.
Det trenger vi å høre fordi det i
kristent arbeid ikke alltid er så
lett å se resultater av arbeidet.

Der en i tro-
fasthet utfø-
rer sine opp-
gaver, der
skal en være
trygg for at
det er Gud
som har ansvaret
for veksten. Som Paulus sier det
i 1 Kor 3,6: «Jeg plantet, Apollos
vannet; men Gud gav vekst.»

Samtidig har denne teksten noe
å si oss på det personlige plan,
uavhengig av om vi har en opp-
gave i menigheten eller ei:
Dersom vi slipper ordet inn i
våre liv og lar Gud tale til oss, så
vil det skape noe i oss som får
varig betydning. Ikke alle ser
dette like tydelig. Mange gang-
er kan mennesker sitte med
flere spørsmål enn svar. Men om
ting kan være uklare og en sliter
med å få helhet og sammen-
heng i tilværelsen, så skal vi få
ha forventninger til Gud. Han er
i stand til å skape troen i oss og
holde den oppe, selv om vi sliter.
Om du ikke ser alt like tydelig
nå, så har hans ord en spirekraft
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i seg som en dag vil bli til
moden frukt, også i ditt liv. Det
skal ikke vende tomt tilbake,
dersom du ikke selv avviser det.
Ha derfor forventninger til
Gud. Han kan gjøre foran-
dringer i ditt liv som du ikke ser
nå!

Vi har begynt på en ny høst
med nye muligheter både i den
enkeltes liv og i menighetsar-
beidet. La oss ta ordet fra
Jesajaboken med oss på veien
videre. Gud virker i oss med sin
kraft og kan gjøre uendelig
mye mer enn alt det vi ber om
og forstår, sier Paulus i Ef 3,20,
og han fortsetter:
«ham være ære i menigheten
og i Kristus Jesus gjennom alle
slekter og i alle evigheter!
Amen.»

La oss med dette som utgangs-
punkt gi rom for Guds hand-
ling i våre liv, også denne høs-
ten.

Norodd Stavenjord

Andakt

I Rogaland begynte vi for alvor med Aksjon Håp i mai. Første
fase var å organisere lokale komiteer i hver kommune. Dette
arbeidet er nå godt i gang. Kommunekomiteene kommer til å
henvende seg til menigheter og organisasjoner der de ber om at
det nødvendige antall personer kan være med på aksjonsdagen
den 10.desember som bøssebærere. Alle husstander skal bli
besøkt og få anledning til å gi. Det skal også etableres tellekorps
og administrasjon i forbindelse med aksjonen. 

Aksjon Håp skal ikke være en konkurrent til årets store TV-
aksjon. Derfor vil det heller ikke før den er over bli noen kam-
panje gjennom regionale medier. Men mye skal forberedes før vi
kommer så langt. For at informasjonen skal nå ut, er det opp-
nevnt en informasjonskomite bestående av 3 personer. Navnene
på disse blir offentliggjort når vi har fått bekreftelse fra dem på
at de vil delta.

De innsamlede midlene går til prosjekter i søsterkirker i den
3.verden. Et av prosjektene er Distriktsutvikling i Kenyas fattig-
ste områder. Dette er bygdeutviklingsprosjekt som Misjons-
sambandet driver i Pokot i Kenya, i et av landets fattigste områ-
der. Helseprogrammet omfatter vaksinasjon, helseundervisning,
familieplanlegging, hygiene og vannforsyning og holdningsska-
pende arbeid.

Selv om pengene går til prosjekter, skaper det store muligheter
til å nå ut med evangeliet. Når folk  får opplevelsen av at det er
deres ve og vel man er opptatt av, blir mange også interessert i
å høre hva som er drivkraften for et slikt arbeid. Det gir store
muligheter til å fortelle om Jesus som kom med sin kjærlighet til
alle mennesker for å gi oss del i sin frelse.

AKSJON HÅP
10.desember

Kirkebasaren
Den årlige kirkebasaren i
Kirkesenteret som Driftsutvalget pleier
å ha om høsten, blir flyttet til våren.
17. mars 2001 samles vi til samme opp-
legg som før. Gevinster som er
påtenkt denne basaren, kan leveres til
Menighetskontoret nå eller senere.

Vel møtt til våren!
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Takke og

Bønne

emner

Vi takker for

✓ Innsatsen som utføres av
tillitsvalgte og frivillige
medarbeidere i Åkra
menighet

✓ At Guds ord ikke vender
tomt tilbake (Jes 55,10-11)

✓ Mulighetene som ligger
foran den enkelte og i
menighetsarbeidet i høst

✓ Alle foreningene som
arbeider for Guds rike i
Åkra sokn 

Vi ber for

✓ Konfirmantene og den nye
konfirmantplanen

✓ For ungdomsklubben og
Aktivitus og for alt barne-
og ungdomsarbeid ellers i
Åkra sokn

✓ Karmøy Gospelfestival 27.-
29.okt.

✓ Staben i Åkra menighet

✓ Misjonærene Helen og
Trond Lilleheim og barna
Elise og Maylene 

Fredag 25.august Tema: Kirken. 
Hva er den, og hvem er den for?
Reimunn Førsvoll.

Fredag 8.september Andakt v/ Lars Lindeflaten
Fredag 22.september Fra misjonærens hverdag.

V/ Trond Lilleheim.
Fredag 29.-sønd.1.oktober Weekend, Solgry, sammen med skolelaget.
Fredag 6.oktober Andakt.

V/ Leif Frode Svendsen.
Fredag 20.oktober Tema: Mitt vitnespyrd.

Hanne Jorunn Olsen og Håkon Bårdsen.
Fredag 3.november Tema: Førstehjelp.

V/ Rolf Kasper Iversen.
Andakt v/ Henning Liknes

Fredag 17.november Andakt.
V/ Blå Kors.

Fredag 1.desember Andakt.
V/ Kjartan Brekkå.

Fredag 15.desember Tema: Juleevangeliet. 
Samtaleandakt v/ lederne.

Kirken er åpen fra kl. 20.00- 24.00 disse fredagene.
Det er salg av brus, chips, pizzahorn og smågodt på klubben.

Styret.

PROGRAM FOR UNGDOMSKLUBBEN 
I ÅKRA KIRKE HØSTEN 2000

Soknerådets visjon for 
Åkra menighet:

Vi i Åkra Menighet ønsker å være:
en trygg menighet der de enkelte menighetsmedlemmene
får et stadig nærmere fellesskap med hverandre og med
Jesus Kristus, en menighet som gjør Jesus Kristus kjent i
vårt nærmiljø

Dette ønsker vi å oppnå ved følgende aktiviteter:
Et godt og rikt gudstjenesteliv
Undervisning
Diakoni
Fellesskapstiltak for ulike grupper i menigheten
Sang, musikk og drama

Det er utfordrende og viktig for oss alle å ha en felles
visjon for menighetsarbeidet.  Kan du være med og hjelpe
til med å realisere visjonen? 
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Nå er det alt haust att og livet skal inn
i “normalt” gjenge. Denne sommaren
var det sannelig eit anna klima enn
det me er vane med, og tankane våre
går ut til Solskinnsøya i Det Indiske

Hav. Til menigheten , evangelistane,
Mara Robene og kjæraste Randria
som strevar på i Mikoboke-fjella.
Måtte dei få styrkje til å gå gjennom
enda ei varmetid med vandring frå
landsby til landsby i trufast teneste og
utfordringar som står i kø. 

Nabolandsbyen til Ankomake, kor
Randria jobbar, har nettopp mista
landsbyhøvdingen sin. Denne man-
nen har vore svært imot kristendom.
Han har nekta alle vaksne å bli døypt.
Det er vel med naud og neppe at me
får lov til å presentera evangeliet der.
No vart han alvorlig sjuk og kom på

sjukehus i Tulear. Der kalla han på vår
norske misjonær-kollega som straks
reiste inn. Ho vart svært opprømd
over å sjå kven som låg i sjukesenga,
frakta med oksekjerre ned til byen,

eit par dagars krevande
reis. “Nei, men er det du
som er havna på sjukehus,
landsbysjef?” “Ja, og no
vil eg bli kristen”. Han var
ein svært spøkefull kar,
som faktisk kunne finne
på dette berre for å få
misjonen på besøk på sju-
kehuset. “Meiner du
dette verkeleg”? spurde
ho. “Ja, eg har tenkt på
det lenge. No vil eg byrja
å be”. Når me har besøkt
landsbyen, har alt verka
fastlåst. “Tida vår er ikkje
komen, enda. Me ser at de
har noko godt, men tida
er ikkje mogen for oss”.
No var altså tida komen
for sjefen. Dei fekk tilkalla
ein hyrde, og der på sjuke-
huset skjedde underet.
Landsbysjefen, som i alle
år hadde tatt avstand og
ikkje ville ha noko med

evangeliet å gjera, fekk ta imot Jesus
og bli døypt. Ei veke seinare kunne
han somna inn, med fred i hjarta sitt.
Det slår meg brått at dette gjekk fore
seg på same sjukehus som vår vesle
Anna plutselig reiste heim frå oss for
snart 3 1/2 år sidan. Av same grunn,
har me nå denne pausa her heima i
Noreg. Om nå alt legg seg til rette, så
vil me ta ein periode frå neste som-
mar av.

«Han har frelst oss og kalt oss med eit
heilagt kall, ikkje på grunn av våre
gjerningar, men etter sin eigen vilje
og nåde. Det er den nåde som er gitt

oss i
Kristus
Jesus fra
evighet av,
og som nå er
blitt åpenbart da vår frelser, Kristus
Jesus, kom til vår jord. Han har tilin-
tetgjort døden og ført liv og udøde-
lighet fram i lyset ved evangeliet».

Jesus seira over dei vonde maktene,
over mørkret. Han ville ikkje daud og
elende, men ville gje oss liv og lys og
håp. Er det ikkje godt at me som krist-

ne har eit levande håp? Me skal
møtast att på den andre sida. 
Hadde det ikkje vore for dette, så
hadde misjon vore fånyttes.
Evangeliet er for alle. Konganes
konge har kalla alle til teneste. Du er
vel med?

Helsing  Helen & Trond Lilleheim
m/familie.

Kjære Åkra menighet

May-Lene Lilleheim ved Den Norske Skole Antsirabé

Her har me fått ei tradisjonell gave,
høne.

Misjonærer avslutter sin tjeneste
Vi har fått melding om at familien Astrid og Per Byrknes har avsluttet sitt engasjement for Norsk
Luthersk Misjonssamband. Som kjent har de tjenestegjort som misjonærer i Peru.
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HVORFOR DØPER VI?
I kirken forretter vi dåp kort og godt
fordi Jesus har befalt oss å døpe:
«    Gå derfor ut og gjør alle folkeslag
til disipler, idet dere døper dem til
Faderens og Sønnens og Den
Hellige Ånds navn  og lærer
dem å holde alt det jeg har
befalt dere. Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende.” (Matt 28:19-20 )

KRISTEN DÅP ER IKKE 
JOHANNES-DÅP.
Johannes-dåpen var en
omvendelsesdåp der det ble
synliggjort at mennesker
vendte om til Gud og sym-
bolsk fikk vasket bort sine
synder.  Det ser vi også tydelig
da Jesus ble døpt av
Johannes, døpt med en dåp
beregnet for syndere.  En slik
dåp er dermed ingen kristen
dåp og kunne derfor gjentas
mange ganger.  Den gruppen
som eide de såkalte døde-
havsrullene, ble døpt hver
eneste dag med denne type
dåp.

At kristen dåp ikke er
Johannes-dåp ser vi også i
apostelgjerningene:

“Hva slags dåp er dere døpt
med?” spurte han. De sa:
“Johannes dåp.” Da sa Paulus:
“Johannes døpte med omvendelsens
dåp, men sa til folket at de skulle tro
på den som kom etter ham, og det er
Jesus.”  De hørte på dette og lot seg
døpe til Herren Jesu navn. (Apost
19:3-5 For å få hele sammenhengen:
Les fra 18,25)

KRISTEN DÅP ER UMULIG FØR
JESU LIDELSE, DØD OG OPPSTAN-
DELSE.

Jesus døpte aldri noen, men sendte
sine disipler ut for å gjøre det.  Men
dette kunne ikke Jesus gjøre før frel-
sesverket var fullført:
«Eller vet dere ikke at alle vi som ble

døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans
død?  Vi ble altså begravet med ham
da vi ble døpt med denne dåp til
døden, for at vi skal leve det nye livet,
likesom Kristus ble reist opp fra de
døde ved Faderens veldige kraft.»
(Rom 6:3-4 )

I 1. Peters brev sammenlignes dette
med Noah som reddes fra flommen: 
«Det var de som på Noahs tid hadde

vært ulydige, da Gud i sitt tålmod ven-
tet mens arken ble bygd. I den ble
noen få mennesker - i alt åtte -  frelst
ved vann,  det som i sitt motbilde,
dåpen, nå frelser dere. Dåpen er

ingen renselse fra ytre uren-
het, men en god samvittig-
hets bekjennelse til Gud, i
kraft av Jesu Kristi oppstan-
delse».  (1 Pet 3:20-21)

KRISTEN DÅP AVLØSER
OMSKJÆRELSEN.
I den gamle pakt ble man en
del av Guds folk ved å bli
omskåret på den åttende
dagen slik Jesus også ble.   I
den nye pakt blir vi medlem
av Jesu Kristi kirke ved
dåpen.  Dåpen er således en
fortsettelse av omskjær-
elsen.  Paulus tar ofte opp
dette temaet i sine brev,
f.eks. i Kolosserbrevet og
Galaterbrevet:

«I ham ble dere omskåret,
ikke med menneskehånd,
men med Kristi oms-
kjærelse, da dere la av det
legeme som er under syn-
den.   For i dåpen ble dere
begravet sammen med ham,
og i den ble dere også reist
opp med ham, ved troen på
den Guds kraft som reiste
Kristus opp fra de døde.

Dere var døde på grunn av deres syn-
der, uomskåret som dere var med
deres onde natur. Men han gjorde
dere levende sammen med Kristus,
idet han tilgav oss alle våre synder.
Gjeldsbrevet som gikk imot oss på
grunn av lovens bud, strøk han ut og
tok det bort ved å nagle det til korset.
Han avvæpnet maktene og myndig-
hetene og stilte dem fram til spott og
spe da han triumferte over dem på

DÅPEN:
Stedet der Gud ikke tillater innblanding

Henny Vea og Kjerstin Medhaug, dåpsvertinner.
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korset». (Kol 2:11-15 )
«Jeg erklærer igjen at enhver som lar
seg omskjære, er forpliktet til å holde
hele loven». (Gal 5:3)

HVA SKJER I DÅPEN?
Dåp er IKKE en fromhetshandling fra
vår side.
Det som skjer i dåpen er først og
fremst at GUD handler gjennom den.  

• I dåpen gir Gud oss del i Jesu frel-
sesverk, som vi nettopp siterte fra
Kolosserbrevet

• I dåpen blir vi dermed frelst av
Guds nåde:

• Og han (Gud) frelste oss, ikke på
grunn av våre rettferdige gjer-
ninger, men fordi han er barm-
hjertig; han frelste oss ved det
bad som gjenføder og fornyer
ved Den Hellige Ånd». (Tit 3:5 )

• I dåpen blir vi ikledt Kristus: 
«For dere er alle Guds barn i kraft
av troen på Kristus Jesus.  [27]
Alle dere som er døpt til Kristus,
har kledd dere i Kristus». (Gal
3:26-27 )

• I dåpen får vi Den Hellige Ånd,
enten vi ser konkrete utslag av
dette eller ikke:
«Peter svarte dem: “Vend om og
la dere døpe i Jesu Kristi navn,
hver og en av dere, så dere får til-
givelse for syndene, og dere skal
få Den Hellige Ånds gave».
(Apost 2:38 )

Skulle vi bruke et bilde, kan vi si at
Gud ved dåpen,  uten noen som helst
innblanding og hjelp, adopterer oss
og gir oss fulle arverettigheter til hele
frelsesverket. Så suveren er Gud at vi
ikke engang kan velge å følge han.
Det er HAN som utvelger oss: Vi kan
bare ta imot det han gir oss:

«Alle de som Faderen gir meg,
kommer til meg, og den som kommer
til meg, vil jeg så visst ikke støte
bort». (Joh 6:37 )

DÅPENS LIV
Men dåpen er bare begynnelsen.  Vi
må fortsette å leve i dette forholdet,
ikke stikke av fra han som har adop-

tert oss.  Her er lignelsen om mannen
med de to sønnene klargjørende:

Begge sønnene var sønner hele tiden,
både han som var hjemme og han
som reiste hjemmefra.
Men det hjalp ikke den fortapte sønn
at han hadde faren der hjemme om
han ikke vendte seg rundt og gikk
hjem igjen.  Slik også med dåpen: Vi
må fortsette å leve i kontakt med
Jesus også etter dåpen.  Ellers er vi
like ille ute som den fortapte sønnen.
Men den fortapte sønnen måtte ikke
adopteres på nytt da han kom hjem
igjen.  Derfor må heller ikke den som
stikker av, «faller fra», døpes på nytt.
Men han eller hun må «komme tilba-
ke til dåpens nåde» slik vi sier det i
kirkebønnen.
I vår kirke blir de fleste døpt som små
barn.  Når de blir konfirmanter, er
dåpskjolen blitt passelig lang.  Da
minner Gud dem om at de fortsatt er
adoptert med fulle rettigheter av
han.  Men nå er det deres ansvar om
de vil bli værende hjemme eller stikke
av fra Gud.

HVA MÅ TIL FOR AT
VI KAN SNAKKE OM
EN KRISTEN DÅP?  
All dåp i Faderens,
Sønnens og Den Hellige
Ånds navn er kristen dåp, i prinsippet
uansett hvem som utfører den.
Derfor godkjenner Den norske kirke
også dåp i andre kirkesamfunn så
sant det er dåp i Faderens, Sønnens
og Den Hellige Ånds navn.

DÅP ER IKKE MAGI
Det typiske med magi er at ritualet
må utføres absolutt riktig for at det
skal «virke».  Kristendom er ikke
magi, men et personlig forhold til en
personlig Gud.

Av den grunn blir det også uviktig å
diskutere f.eks. hvor mye vann som
skal til.  Vi skal døpe ved å lese de
ordene Jesus har gitt oss.  Men skulle
vi snuble litt i ordene, eller ikke ha så
mye vann som noen mener vi bør ha,
er det uvesentlig.  Det var det også

for de første kristne.  Noen ganger
døpte de ved hel neddykkelse, andre
ganger ved å øse litt vann over hodet,
noen ganger ved bare å tegne korsets
tegn på pannen med vann.

BARN ELLER VOKSEN?
Som alt nevnt, er dåpen er fortset-
telse av omskjærelsen.  Den skjedde
alt på den åttende dag.  Dessuten har
barnedåp vært vanlig helt fra den
første kristne tid av.  Vi leser flere ste-
der at de ble døpt med hele sitt hus,
f.eks. i Apost 18:8:

«Synagogeforstanderen Krispus kom
til tro på Herren sammen med hele
sin familie, og mange andre i Korint
som hørte ham, kom til tro og ble
døpt».  

Vi har også detaljerte beskrivelser av
barnedåp i skrifter som ikke står i
bibelen.  Derfor døper vi fortsatt med
stor frimodighet små barn så vel som
ungdommer og voksne.  Da demon-
strerer vi til fulle at i dåpen er det
Gud som handler, uavhengig av hva vi
forstår eller greier å prestere.

HVA DA MED BARN SOM DØR
FØR DE BLIR DØPT?
Igjen: Kristen tro er ikke magi.  Jesus
har bundet OSS til å døpe og dermed
gitt oss muligheten til å si ja eller nei
til den frelsen han tilbyr oss, gratis, og
uten enhver innblanding.

Men Jesus har IKKE bundet seg selv:
Han er allmektig.   Det ville derfor
være totalt uforenlig med hele Det
nye testamentet om et barn skulle gå
fortapt rett og slett fordi vi ikke rakk
å døpe det før det døde.

KONKLUSJON
Jesus selv har befalt oss å døpe.  Og i
dåpen er det dypest sett bare Gud
som handler og gjør oss til sine barn
ved å gi oss del i frelsesverket og gi
oss Den Hellige Ånd.  La oss takke for
det og leve i dåpens nåde hele livet.

Reimunn Førsvoll,
kapellan
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Ungdomskoret Gospel Singers fra
Kamerun, som har vært i Norge en
rekke ganger, holdt en forfriskende
og glad konsert i Åkra kirke lørdag
29.juli. Et par hundre mennesker var
til stede på konserten, som ga inn-
blikk i afrikansk kristen sang- og
musikkglede. Koret ble startet for
over 30 år siden ved Collège
Protestant i Ngaoundéré av misjonær
Erik Sandvik fra Spanne. De har sin
glede i å spre evangeliet gjennom
afrikanske rytmer og tekster på
fransk, engelsk og stammespråk, og
til og med på norsk hadde de lært
seg å synge i forkant av turnéen! De

var i Norge i sommer i forbindelse med 2000-årsfei-
ringen av Jesu fødsel, og hadde et tettpakket program
i store deler av landet. De var med under kirkejubilé-
et på Avaldsnes og under sildajazzen i Haugesund.
Et inspirerende besøk var det, og vi ønsker dem vel-
kommen igjen ved en senere anledning.

Gospel Singers 
fra Kamerun på besøk i Åkra

Etter den nye kirkeloven kreves
det en omlegging av plan for kon-
firasjonstiden i menighetene.
Etter en god del planleggingsar-
beid i undervisningsutvalget i
samarbeid med konfirmantlærer-
ne, ble den nye planen godkjent
av biskopen i sommer.
Den går i korthet ut på at konfir-
mantene skal ha muligheten til
valgfrie avktiviteter i tillegg til
undervisning i sentrale kristne
temaer. Det er da mulig å velge å
være med i ungdomsklubben,  i
skolelaget, i ungdomsforening på
ett av bedehusene, ungdomskor,
være hjelpeleder i søndagsskole,
yngres, barneforening, speider o.l.
Vi har fått til et  godt utgangs-

punkt for samarbeid med de ulike
bedehusene og speideren på Åkra
og Vea, og nå vil mange ha anled-
ning til å velge en slik aktivitet.
Der må de være med regelmessig
gjennom hele konfirmanttiden og
følges opp av ledere. 

Det ønskelige er at de kan få en
nærmere tilknytning også med
tanke på tiden videre etter konfir-
majonen og at de vil trives i den
sammenhengen de velger som
aktivitet.
Det vil være bolker med felles
undervisning for alle. Skulle det
være noen som ikke finner akti-
viteter det er naturlig for dem å
velge, så blir det undervisning
hele veien gjennom konfirmantå-

ret. Fortsatt skal konfirmantene
gå til 8 gudstjenester gjennom
konfirmanttiden. Det blir 4 grup-
pesamlinger i private hjem i janu-
ar. Her trenger vi tilstrekkelig med
vertskapshjem/ledere, så vi håper
mange er villige til å invitere kon-
firmantgrupper på 5-6 hjem til seg
fire kvelder i januar.

Vi håper på en inspirerende,
spennende og givende konfir-
manttid for alle.
For spørsmål eller nærmere opp-
lysninger, ta kontakt med konfir-
mantlærerne på menighetskonto-
ret

Norodd Stavenjord

Ny konfirmantplan
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Karmøy gospelfestival har blitt et
fast høydepunkt for mange kor-
sangere i distriktet. År etter år har
et imponerende antall barn
og unge samlet seg i Åkra
kirke for å synge gospel. Årets
festival går av stabelen 27. –
29. oktober og ser ut til å bli
større enn noen gang.

Tilbakeblikk
Første festivalen ble avholdt i
1991. Ideen kom vel fram
gjennom samtaler mellom de
daværende lederne i Sola Fide
og Martin Alfsen som hadde
flere seminarer med koret på
denne tiden. Den kjente
gospelsangeren Edwin
Hawkins skulle til Norge på et
annet arrangement, og vi
hengte oss på og fikk bruke
Hawkins denne helga. Dette
var starten på noe vi ikke ante
rekkevidden av.

Siden har arrangementet gått
årvisst med jevnt deltakeran-
tall. 1994 var føste året vi
arrangerte en festival for barn
samtidig. Barna har en dag på
festivalen med konsert lørdag
ettermiddag. Vi tror denne delen
er svært viktig i forhold til rekrut-
tering til miljøene. Det at barna
får være med på en slik festival og
holde konsert med skikkelig lyd,
lys og orkester gjør at de synes det
er gøy og tøft å synge i kor. Vi

håper at dette kan være med på å
styrke kormiljøene rundt om i dis-
triktet.

Viktig for kormiljøet
Haugalandet har utvilsomt et av
de sterkeste kor/gospel miljøene i
landet. Dette har selvsagt mange
årsaker, men vi tror at gospelfesti-
valen er et viktig bidrag i denne
sammenhengen. Mange av de
lokale korene bruker sangene fra

festivalen ellers i året, noen får sin
føste store solistoppgave på festi-
valen, dirigenter får nye tips og

inspirasjon. Dette er svært
viktige elementer for å holde
et miljø levende og i vekst.

Årets festival
Karmøy gospelfestival 2000
blir spesiell fordi det vil bli
laget CD av konserten søndag
kveld. Ellers vil hele ung-
domsfestivalen, som vi nå kal-
ler "Large" bli holdt i Åkra-
hallen. Dette gjør at barnede-
len "Small" får bedre forhold
ved å kunne bruke Åkra kirke
hele dagen. 

Vi inviterer spesielt de over
25 – 30 år til å være med på
Large festivalen. Mange voks-
ne har veldig lyst til å være
med, men synes de er for
gamle. Ingen er for gamle til
å synge gospel!! Få med deg
noen du kjenner og meld deg
på. Vi garanterer at det blir
mange voksne med i år.

Patrick Henderson og Jostein
Myklebust  er årets instruktører.
Totalt så håper vi på 1000 delta-
kere på årets festival. 

Info om årets festival: Tlf 52 83 27
45 eller www.gospel.as

Petter Losnegård

Karmøy gospelfestival
FOR 10. GANG

Patrick Henderson
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Driftsutvalgets hovedoppgave er
den økonomiske drift av kirkesen-
teret. Utvalget gjennomfører/
arrangerer, eller delegerer til
andre tiltak/sammenkomster for å
skaffe midler til driften.
«Høstbasaren» som nå er blitt
«vårbasar», er et eksempel på
hvordan driftsutvalget i samar-
beid med andre har skaffet midler
til den daglige driften.
Utvalget setter opp forslag til
budsjett som godkjennes av
menighetsrådet, og innarbeides i
menighetens totale budsjett.
Utvalget kjøper og betaler for
effekter og tjenester som er nød-
vendige for den daglige drift av
senteret. Det siste året har drifts-
utvalget stått for arbeidet med de
to nye rommene i kjelleren. Ett
rom for dataklubb og ett møte-
rom. Videre arbeides det nå med
utskiftning av gulvteppe i kirke-
stua.
Det har vært vanskelig de siste
årene å få folk til å møte på dug-
nadene, slik at driftsutvalget pluss

noen få til har blitt stående med
arbeidet. Vi håper på en god opp-
slutning på dugnaden i høst som
blir mandag 2.oktober kl.1800-
2100.

Utvalget samarbeider med daglig
leder og kirketjener om praktiske
oppgaver som må gjøres.

Driftsutvalget består av fem med-
lemmer plussvaramedlemmer.
Kirketjener eller daglig leder
møter ved behov til styremøter.
Denne høsten skal utvalget finne
frem til noen nye styremedlem-
mer. 

Er du interessert? 
Vær velkommen!

Hva gjør driftsutvalget?

Bak f.v. Solveig Didriksen, Helga Marie Ellingsen
Foran f.v. Helge Bårdsen, Roar Tangen og Sigmund Baldersheim
Ikke til stede da bildet ble tatt: Anders Klæhaug, Nils Drivenes

Alpha kompetansekurs
Soknerådet/undervisningsutvalget tar sikte på å arrangere
Alpha-kurs vinteren/våren 2001.  For å forberede oss best mulig
har vi sendt 10 personer til Stavanger på et såkalt Alpha kom-
petansekurs for gruppeledere og medarbeidere under selve
Alpha-kurset.

Hva er Alpha?
Alpha er kort sagt et kurs hvor en får en praktisk innføring i
den kristne tro.

Hvem er Alpha for?
• Deg som er interessert i å finne ut mer om den kristne tro.
• Nye kristne. Deg som føler at du aldri har fått dette med 

å være kristen til å fungere. 
• Nykommere i menigheten.
• Deg som ønsker å gjenoppfriske basiskunnskapene.

Mer informasjon om Alpha kommer i neste menighetsblad.

Inspirasjonssamling
for medlemmer i
styrer, råd og utval
i Åkra kyrkje.
Fredag 29. september kl. 19.30 samlast
me for tredje året på rad til inspirasjon
i kyrkjelydsarbeidet og fellesskap rundt
eit godt måltid mat.
Me er heldige som har fått med oss
prost Gunnar Salomonsen som ”inspira-
tor”.
Leiarane i styret og utval er bedne om
å ta med seg ”sine” medarbeidarar på
samlinga.  Så ver venlege og set av
denne datoen.
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Kan du smile når alt går på skjeve
Og velsigne den motgang du får?
Da kjenner du kunsten å leve,
Da vet du at allting går.

Kan du svare med ro i sinnet
På onde og harde ord?
Da skal du bestandig finne, 
At den som er liten er stor.

Om du heller vil gi enn å kreve
Og dele med andre ditt brød
Da har du lært kunsten å leve,
Da faller det lett å dø.

Kan du bære en byrde for andre?
Kan du brukes som støttestav?
Kan du veilede uten å klandre?
Da fyller du livets krav.

Kan du greie å la deg belære
Av en ringe og uverdig bror,
Og gi avkall på stolthet og ære
Ja, da er du virkelig stor.

Kan du skjule en annens brøde
Og tømme den bitre drikk
Å måtte for andre bløde,
For synder du ikke begikk?

Tør du tappert en synder forsvare
Iblant morske, rettferdige menn
Og vite du da står i fare,
For å regnes som synderes venn?

Tør du si hva du virkelig mener
Og vise ditt sanne jeg
Om den øvrige verden deg stener,
Og verden forlater deg?

Først da kan du si at du lever
Som Mesteren levde på jord,
Og det er hva verden krever,
Av dem som på Mesteren tror.

Ha ein god haust i Meisterens spor.
Beste helsing Ingrid Marie. 

I Mesterens spor
Mitt vitnesbyrd

For nokre år sidan blei eg kjend
med eit dikt som eg stadig har
kome attende til. Diktet handlar
om korleis me skal leva.
Ofte er det vanskeleg å fylgja i
Jesu fotspor. Me vil så gjerne ha
all kontroll sjølv, og me gløymer
at det viktigaste er å lytta til
Gud.
Er mitt liv slik Gud vil det skal
vera?
Vågar eg å leva slik Jesus levde?
Kan andre merka at Jesus er
mitt førebilete?

Dette kan
vera van-
s k e l e g e
spørsmål,
men ikkje
mindre viktige av den
grunn. Slik Jesus er vårt førebile-
te, skal me og vera førebilete
for andre. Dette er vår utfor-
dring i verda. Eg vil helsa dykk
alle med dette diktet av Fridtjof
Iversen:

Ingrid Marie Langåker Torgersen

PROGRAM: 

6/9 Semesterstart

20/9 "Barn og søvn" 

v/ helsesøster Astrid Bårdsen

4/10 Sosial samling

18/10 "Når to blir tre- og fire…." 

v/ Reimunn Førsvoll

1/11 Sosial samling

15/11 "Småbarnsplager" 

Besøk frå apotek

29/11 Sosial samling

13/12 Juleavslutning

VELKOMMEN!

Onsdagar kl. 10.30- 12.30 i kjellarstova i Åkra kyrkje.
Ta med matpakke. Kaffi, te og saft får du på samlinga.

TRILLETREFF 
hausten 2000 



12 Menighetsblad for Åkra nr. 3 – 2000

Kyrkjebasar på Vea
Arbeidet med å få ny kyrkje på Vea går vidare. Nytt tiltak er at
Kyrkjekomiteen og Kyrkjeforeningen har tatt initiativet til ein basar. Ein
legg opp til at dette skal bli ein årleg Kyrkjebasar i bygda.
Dato for første Kyrkjebasaren blir fredag 13.oktober kl. 19.30 ,og  den
blir på Sanitetshuset.
Norodd Stavenjord vil halda andakt, og elles vil Kyrkjekoret på Åkra bli
med. Kaffi og litt å bita i blir det  også .

Dei som har  lyst til å vera med å gi gevinstar til Kyrkjebasaren, kan leve-
ra desse i  Skudenes & Aakra Sparebank sin filial på Vea.  
Kyrkjeforeningen og Kyrkjekomiteen håpar på godt frammøte og ein
god slump med pengar til  den nye kyrkja.

BACH-FESTIVALEN
Konserter i Åkra Kirke

Ved orgelet: Paul Leithaug

Søndag   1. okt.  kl.18
Søndag 22. okt.  kl.18
Søndag   3. des. kl.18

Vel møtt til en time med Bachs
mesterverker og orgelimprovi-
sasjon over ønskesanger. 

FRI ADGANG

Fellesskapssamlingar i Åkra
kyrkje torsdagar kl. 20.30.
Undervisning, bønn og lov-
song. Kveldsmat etterpå.

31. aug. Grunnlaget: -«Men
uten meg kan dere
intet gjøre.»
Joh. 15,5 - Greg
Sørbye

14. sept. Kvardagskristen-
livet- Å høre Guds
stemme I.
-«Hvis dere blir i
meg og mine ord
blir i dere, da be om
hva dere vil og dere
skal få det» Joh 15,7 
Modgunn Brynjelsen

28. sept. Kvardagskristen-
livet- Å høre Guds
stemme II.
Modgunn Brynjelsen

12. okt. Nådegavene I. -«Jeg
har utvalgt dere og
satt dere til å bære
frukt, frukt som
varer.» Joh 15,16
Dag Vister Hansen

2. nov Nådegavene II.
Dag Vister Hansen

9. nov. Nådegavene- open
kveld.

23.nov. Omsorg.- «Dette er
mitt bud til dere,
elsk hverandre!» Joh
15,16
Oddvar Baltzersen

7.  des. Siste samling før jul

Velkommen!!

1/2 9 timen
hausten 2000

JUBILEUMSKONSERT
- ÅKRA KIRKE 15 ÅR -
søndag 12. nov. kl.18.00

Stort program med Jubileums-
kantate «Vår Gud han er så
fast en borg» av J. S. Bach
framført av Åkra Kirkekor,
Felleskor, Nord-Rogaland
Symfoniorkester, Fylkesmusik-
erne,
Solister: Sveinung Hølmebakk,
Torill Søfteland Sæbø m. fl.
Organist Paul Leithaug   
Bill. kr.100,- ved inngangen.

Påmeldingene har begynt til  turen til Israel for Åkra, Falnes og
Ferkingstad i slutten av mars neste år. Turen er primært for disse menig-
hetene, men er selvsagt også åpen for andre interesserte. Prisen for
denne 11 dagersturen fra 22.mars til 1.april vil bli på ca.12000kr
For påmelding ta kontakt med Åkra menighetskontor på telefon 52-
816863. Brosjyrer med beskrivelse av turen kan du få på kontoret eller
etter gudstjenestene framover. Vi satser på en fin tur med mange gode
opplevelser! Velkommen til å bli med !        

Meld deg på til

Israelstur
våren2001!
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Gode ekteskap kan bli bedre!

Bygg opp en «uværskonto»!
Det finnes ingen eksperter på samliv. Hvem av
oss er det? Nei, samliv skal ikke kunnes, like lite
som vi skal kunne en blomst eller en soloppgang.
Et møte mellom to mennesker er stedet hvor vi
tas imot, lever og opplever.

Likevel legger vi tid og arbeid i å lage opplegg
for par. For det gjør ikke opplevelsen av blom-
sten mindre at vi vet hvilket jordsmonn den tri-
ves i. Og det trengs tid, krefter og vilje til å arbei-
de med både jordsmonnet og blomstens trivsel.

Hvem er dette for?
l For alle par uansett hvor lenge dere har holdt
sammen.

Hva får du igjen for å være med?
l styrket evne til å forstå
l styrket evne til å leve med forskjeller
l styrket evne til å snakke sammen

Noen tenker at kurs er for dem som har proble-
mer. Men dette opplegget er for dere som
ønsker å få mer utav samlivet deres. Dette er for
alminnelige par med alminnelige utfordringer.
GODE SAMLIV KAN NEMLIG ALLTID BLI BEDRE!

Vi satser på å komme igang med nytt kurs i høst.
Kurset er lagt opp som gruppesamlinger, og går
over 4 kvelder.
For mer informasjon og påmelding, kontakt dia-
konen på tlf. 52816863.

To på samme kurs

I samarbeid mellom Åkra menighet og Åkra fjellag
ble det arrangert turmarsj fra Åkra kirke til speider-
plassen i marka med friluftsgudstjeneste søndag
13.august. Starten foregikk foran kirken, og mange

kom og tok turen oppover
til en utrolig naturskjønn
plass i skogen. Der var for-
holdene lagt godt til rette
med ekstra benker og ny
talerstol for anledningen.
Grillene ble fyrt opp, og
været og alt lå bra an til en
flott opplevelse.Ca. 180 var
til stede på gudstjenesten
der ungdomskoret  DIVISI
sang under ledelse av
Jostein Myklebust. Etter
gudstjenesten ble det truk-
ket ut gavepremier fra start-
numrene. Fellesskaps-
opplevelsen var svært posi-
tiv, og salget av pølser, ham-
burgere, brus og kaffe gikk

strykende. Det var stor enighet om at dette burde bli
en årviss foreteelse. Vi takker Åkra fjellag for godt
samarbeid .

Turmarsj og friluftsgudstjeneste 
på speiderplassen 13.august
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SPORT sport
Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Åkrehamn, tlf. 52 84 44 44

Installatør

KRISTIAN EINARSEN
Tlf. 94 54 20 43, Åkrehamn

HILLESLAND
BØKER – PAPIR – KONTOR – FOTO

Oasen tlf. 52 83 11 61
Kopervik tlf. 52 85 63 33
Åkrehamn tlf. 52 84 54 94
Skudeneshavn tlf. 52 82 82 07

Stangaland

BLOMSTER
HAGESERVICE

BLOMSTERBUTIKK
Hagesenteret Veakrossen, tlf. 52 82 44 08

Karmøy
Begravelsesbyrå
Karmsund Indremisjon

Døgnvakt: 52 81 66 22 / 52 82 82 88  / 52 82 02 89

Ellinor’s Kiosk
Futura senter

Tlf. 52 81 52 03, Åkrehamn

TRYGVE J.

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅKREHAMN – VEDAVÅGEN
SKUDENESHAVN

Telefon 52 84 52 00
AS Regnskapskontoret Karm¿y
Industriomr det Vea flst
AS Regnskapskontoret Karmøy, Tlf. 52 85 23 11

•  blå resept avtale

•  helsesko og såler

•  mor/barn produkter

•  undertøy i ull

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

HELSE-
LEVERANSER AS

Velkommen i Åkra Menighet

01.10. kl. 11.00 Høymesse med forbønn

01.10. kl. 18.00 Orgelkonsert

08.10. kl.11.00 Mukulamesse

15.10. kl.11.00 Familiegudstjeneste

22.10. kl.11.00 Høymesse med dåp.

27.10- 29.10 Gospelfestival

29.10. kl.11.00 ”Ung Messe”med nattverd

05.11. kl.11.00 Høymesse med nattverd

05.11. kl.18.00 Minnegudstjeneste i Åkra gamle kirke.

12.11. kl.11.00 Høymesse med dåp.

12.11. kl.18.00 Jubileumkonsert

19.11. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.

26.11. kl.11.00 Høymesse med nattverd

02.12. kl.21.00 Lysmesse

03.12. kl.11.00 Høymesse med dåp

03.12 kl.18.00 Adventskonsert

10.12. kl.11.00 Høymesse med nattverd

10.12. kl 18.00 Julekonsert

17.12. kl.11.00 Høymesse med dåp

24.12. kl 15.30 Familiegudstjeneste – Vedavågen bedehus

24.12. kl.14.15 Familiegudstjeneste

24.12. kl.15.30 Familiegudstjeneste

24.12. kl.17.00 Familiegudstjeneste

25.12. kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp

Om ettermiddagen søndag 20.
august hadde vi for femte år på
rad friluftsgudstjeneste ved kir-
ketomta i Vedavågen. Frem-
møtet var noe mindre enn før,
men det ble en fin ettermiddag
med salg av lapper, kaffe og
saft. I offer til arbeidet med ny
kirke kom det inn kr. 5665,- og
i tillegg inntekter på lappesalg.

Friluftsgudstjeneste ved 
kirketomta i Vedavågen



DØYPTE VIGDE

DØDE

21.mai Vilde Vigdal
Linn Cathrine
Weltzien
Shaun Kenneth
Svartangen Casey
Martin Kvilhaug
Mirjam Sevland

28.mai Morgun Henninge
Grammeltvedt
Amalie Hansen
Mannes
Wenche Elise
Grindhaug
Kristoffer Ferkingstad

4.juni Daniel Pedersen
Marie Karlsen Tangen
Ingrid Halvorsen
Leif-Håvard Halvorsen
Sørensen

11.juni Gina Larsen
18.juni Torben Vea

Andreas Weltzien
Hemnes
Bendik Selliken
Sletten

25.juni Gaute Muff Eriksson
2.juli Jonatan Grindhaug
16.juli Hanna Amalie

Håkonsen
Oline Vea
Åse- Marit Flotve
Myklebust
Alexandra Grindhaug

6.august Maria Bakke
Valhammer
Jan Henrik Vinnes
Svein Niilo
Ferkingstad Røpelinen
Jill Evita Rasmussen

19.august Solbjørg Renè Sørby
Svend Åge Sørby
Jenny Marie Sørby
Thormod Andrè Sørby

27.august Hannah Einarsen
Marius Johannessen
Per Tore Pedersen
Christer Mæland
Kristine Medhaug
Grønn
Martha Gudmundsen
Eirik Varne Edvardsen
Maria Kristoffersen

Ingrid Dahl Nornes

27.mai Marit Synnøve Einarsen og 
Kåre Magne Kjeka

10.juni Anne Helen Gundersen og 
Per Arve Haugen

17.juni Anette Sørvik og 
Nils Emil Eide

17.juni Margareth Vea og Terje
Jensen

24.juni Anne Grethe Johannessen
og 
Ove Jan Tollaksen

1.juli Ruth Maria Hovden og
Sten Terje Falnes

8.juli Åse Rosberg og Trond
Brattgjerd

15.juli Olene Ferking Mjølhus og 
Simon Koch

15.juli Siv June Vea og 
Tor Petter Meling

22.juli Eirin Elisabeth Medhaug og
Lars Inge Wåg

22.juli June Stendahl og Geir
Olsen

5.aug. Grethe Pedersen og Kjell
Henning Medhaug

5.aug. Kjersti Berge og 
Rune Landaas

12.aug. Sandra Fagerland og
Asbjørn Leirvåg

26.aug. Lillian Gustavsen og Ole
Johan Olsen

26.aug. Laila Iversen og Bo Malte
Nielsen

20.mai Klara Elise Lund
27.mai Sven Johnsen
13.juni Anna Samuelsen
14.juni Ingvald Ingvaldsen
19.juni David Lund
20.juni Arnold Simonsen
24.juni Gudmund M. Gustavsen
26.juni Odd-Bjørn Hansen
30.juni Per Mannes
1.juli Alf Rosseland
2.juli Anna Didriksen
13.juli Ingrid Støylen
20.juli Fredrik Kristoffersen
31.juli Jonas G. Tjøsvold
1.aug. Anne Margit Mosbron
2.aug. Gerda Jakobine Nilsen
5.aug. Per Edvardsen
18.aug. Barbara Ann Jakobsen
23.aug. Trygve Liknes
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Optikeren i Åkrehamn

Tlf. 52 81 52 37

OLAV HAUGE
DAGLIGVARER

Åkrehamn, Tlf. 52 81 52 73/52 81 58 13

4270 Åkrehamn
Tlf. 52 85 81 40  • Fax 52 85 81 49

VEA BYGG A.S
Veakrossen, 4276 Vedavågen
Telefon 52 82 40 00 - Mobil 946 74 724

Hans J. Rasmussen A•S
BYGG

HANS J.

Sævelandsvik, tlf. 52 81 52 44
Byggshop, Åkrehamn, tlf. 52 81 57 82

Avaldsnes, tlf. 52 84 39 00

Kopervik

Støtt våre 
annonsører!



Telefon 52 84 45 20

NILSSENS SØNNER AS
Tlf. 52 81 68 40, Åkrehamn

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

Tlf. 52 81 68 40, Åkrehamn

Når det gjelder

FOTOGRAFERING 
INNRAMMING

FOTOGRAFMESTER ANNE I.

Tlf. 52 81 73 60, Åkrehamn

ÅKRA 
ELEKTRISKE

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 88

STATOIL SERVICE SÆVELANDSVIK
4275 Sævelandsvik, tlf. 52 81 53 72
Innehaver Jan Arne Larsen

ÅKRA BILIMPORT
Tlf. 52 84 55 00, Åkrehamn

ÅKRA BIL
Tlf. 52 72 72 00, Haugesund

Vedavågen, tlf. 52 82 41 50

Støtt våre 
annonsører!

Åkra kirke 15 år

Fra byggeperioden
vinteren 1985

Sola Fide: 
1. juledag 1991

Alterskulpturen innviet 19.
desember 1993

Kunstner: Per Odd Aarrestad

Vi bygger for
den nye gene-

rasjonen.
Kirketomta 

juni 1984

Kirken nesten ferdig
og med nyasfaltert

parkeringsplass


