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Andakt

�Gled dere i Herren
alltid ! Igjen vil jeg

si: Gled dere !� 
Fil. 4.4

Jeg har lyst til å knytte noen tan-
ker til ordet GLEDE. Det er et av
de mest positive ord jeg kan
tenke meg. Ja det er et deilig ord
som alltid bringer med seg mye
god frukt. Glede er faktisk et av
bibelens hovedord. Både i det
gamle og det nye testamentet
blir ordet flittig brukt. Ja så mye
som ca. 550 ganger brukes det. Så
ingen må komme å si at bibelen
er en trist bok !! Selv om det tales
om glede mange steder i det
gamle testamentet er det allike-
vel det nye testamentet som er
sterkest preget av denne ”gledes-
tonen”. Kristus selv taler om den
gleden som strømmer gjennom
hans indre. Og selv om Jesus
under sitt liv her på jorden ble
kalt ”smertens mann”, viser evan-
geliene at han allikevel stadig
gled gjennomstrømmet av glede.
Kilden til denne gleden var det

fullkomne fellesskapet med
Faderen. Det budskapet Jesus
kom med var et gledesbudskap.
Ordet evangelium ble fra begyn-
nelsen av brukt som en sammen-
fatting av Jesu forkynnelse, og
ordet betyr jo rett og slett ”gle-
desbudskap”. Evangeliet handler
om Guds rike, et rike som Jesus
flere ganger sammenligner med
et gjestebud eller et bryllup (fest
og glede).

Vi skal også få lov til å glede oss.
Du og jeg, som kaller oss Guds
barn, har også del i dette felles-
skapet med Faderen. Gjennom
Jesus Kristus og på grunn av alt
det han har gjort for oss får vi
komme frem for han med våre liv,
legge det i hans hender og stole
på han. Det er virkelig noe å
glede seg over !! Det er en varig
glede – en glede som gir trygg-
het. Den består på tross av lidelse
og smerte. En kristen trenger ikke
vente med å være glad til lidelsen
har forsvunnet. Hvis vi våger å
møte det vonde og vanskelige, så
kan vi oppleve at det allikevel får
springe frem en kilde av fredfull



Karmøy Gospelfestival går nok

en gang av stabelen siste helg i

oktober. Det blir også i år

todelt festival med både barne

og ungdoms festival. Med bak-

grunn i det overfallet som

Patrick Henderson ble utsatt

for i fjor like før festivalen, er

det med stor glede vi kan

meddele at Patrick kommer til

årets festival!! Og ikke nok med det, med seg på laget får han

JoJo Hill som gledet mange med sin deltagelse på fjorårets festi-

val. Det vil bli et meget spesielt møte mellom

Patrick , JoJo , deltakere , og arrangører som

vi ser frem til! Ungdomsfestivalen holdes i

Åkra hallen.

På barnegospel får vi besøk av en gammel

kjenning Ragnhild Hiis Ånestaad, og her hol-

der vi til i Åkra kirke.

Det vil i løpet av helgen bli arrangementer

både fredag og lørdag kveld.

På fjorårets festival var det nesten 1000 del-

takere totalt for barne og ungdoms festiva-

len, vi håper og tror på det samme dette

året. 
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glede. Nemlig gleden over at til-
værelsen hviler i Guds hånd.
Veien til denne gleden går ikke
gjennom å frykte fra den reelle
verden, og den er heller ikke
avhengig av ytre faktorer. Det er
en glede som vi kan ha med oss i
hjertet uansett hvor vi er – både
når livet går opp og når det går
ned. Det er glede det ! Halleluja !!

”Gled dere i Herren alltid ! Igjen
vil jeg si: Gled dere” Fil. 4.4

Ingunn Westborg Medhaug

Søndag 26.august hadde vi for 6.gang
friluftsgudstjeneste ved kirketomta i
Vedavågen. Været så noe truende ut
på formiddagen, men om ettermidda-
gen skinte det opp med sol og bra
vær, og det ble en fin samling.Leder i
plankomitéen, Kåre Hatløy, orienterte
om prosjektet. I offer kom det inn 5
500kr. Etter gudstjenesten hygget folk
seg med kaffe, saft og lapper.

Friluftsgudstjeneste
VED KIRKETOMTA I VEDAVÅGEN

Trilletreff Hausten 2001
Onsdager  kl. 10.30 – 12.30 i kjellarstova i Åkra kyrkje.
Ta med matpakke. Kaffi, te og saft får du på samlinga.

Program:
19/9 Barnesamling v/ Ingunn Medhaug
3/10 Barnesamling v/ Anita Størkersen
17/10 Musikksamling v/ Thea Lund Brekkå
31/10 ”Grensesetting” v/ Jorunn Marit Långåker
14/11 Basar
28/11 ”Matglede hos små barn” 

v/ helsesøster Astrid Bårdsen
12/12 Juleavslutning med overraskelser

VELKOMMEN

Leder i plankomitéen Kåre Hatløy, orien-
terer om kirkeprosjektet.
Foto: Privat



1. Kan du si noen ord om din bakgrunn ?

Jeg ble i 1974 født inn i en familie med 2
”storebrødre”. Barneårene mine har jeg
hovedsakelig hatt i Oslo, nærmere
bestemt på Oppsal. Fra jeg var 4 – 10 år
gammel fikk jeg oppleve å bo i en annen
kultur. Da var nemlig foreldrene mine ute
for Kirkens Nødhjelp i Sør- Sudan. Disse
årene har vært med på å prege meg som
menneske. Etter gymnaset reiste jeg vest-
over mot Bergen for å studere kristen-
dom på Norsk Lærerakademi. Videre ble
det også  pedagogikk og allmennlærerutdanning. I
Bergen traff jeg Jan Martin som jeg giftet meg med. Etter endt stu-
denttilværelse bestemte vi oss for å flytte til Karmøy. Nå har vi bodd
på Åkra godt og vel 2 år og trives godt.

2. Du er utdannet lærer, men velger å jobbe som diakoniarbeider –
hvorfor ?

Diakoni var faktisk et alternativ da jeg begynte å tenke på videre stu-
dier etter gymnaset. Sånn sett så var det ikke en helt fremmed tanke
for meg å søke da stillingen her i Åkra ble ledig for snart ett år siden. 
Det jeg gjør nå er å følge et deltidsstudium i diakoni over to år. Dette,
i tillegg til den utdanningen jeg har fra før, vil gi meg den formelle og
godkjente kompetansen jeg trenger for å jobbe som soknediakon.

3. Hvordan vil du definere ordet diakoni ? Er dette noe som favner
alle mennesker, eller bare de eldre ?

Kirken definerer selv diakonien som dens medmenneskelige omsorg
og fellesskapsbyggende arbeid og den tjeneste som i særlig grad er
rettet  mot mennesker i nød. Diakonien rommer mye og det diako-
nale arbeide kan komme til uttrykk på mange forskjellige måter og i
ulike sammenhenger. 
Når det gjelder hvem som skal omsluttes av diakonien, er dette helt
klart alle, gamle som unge. Alle trenger vi kjærlighet, omsorg og fel-
lesskap. Alle kan vi rammes av nød på den ene eller andre måten.

4. Har du en utfordring å komme med avslutningsvis ?

Diakoni er gresk og betyr ”tjene”. Vi er alle kalt til å være diakoner –
altså tjenende mennesker. Vi er kalt til å tjene hverandre med kjær-
lighet – bare slik kan det gode fellesskapet vokse frem. På samme
måte som Jesus ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene og for
å ”gi sitt liv som løsepenge for mange” skal vi også strebe etter et tje-
nende sinn. Matt. 20, 26 – 28: «Slik er det ikke blandt dere. Den som
vil være stor blant dere, skal være de andres tjener, og den som vil
være fremst blant dere, skal være de andres trell. Slik er heller ikke
menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og
gi sitt liv som løsepenge for mange»
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for

✓ Den nye diakoni-
arbeideren, Ingunn
Westborg Medhaug

✓ Alle aktivitetene i Åkra
menighet

✓ Alle som gjør en innsats
i menighetsarbeidet på
sin fritid

✓ Alle som er blitt frelst
gjennom vekkelsen på
Åkra

✓ Familiekoret, Åkra kirkes
jentekor, Sola Fide og
Åkra kirkekor

Vi ber for

✓ De nær 120 nye konfir-
mantene

✓ Karmøy Gospelfestival

✓ Menighetsrådsvalget 14
oktober i Vedavågen og
21.oktober i Åkra

✓ Våre vennskaps-
menigheter i Beit Jala
ved Betlehem og
St.George’s i England

✓ Menighetsturen til
England våren 2002

Intervju med vår nye diakoniarbeider:

Ingunn Westborg Medhaug
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Av Trond Sund og Lars Stensland.

Dette året har Vea Kristne
Ungdomsforening valgt å støtte et
misjonsprosjekt for misjonærene
Jostein og Randi Skartveit i
Tanzania. Jostein er født og opp-
vokst på Vea. Derfor var det natur-
lig for oss å velge et prosjekt med
han som kontaktperson. I den
anledning var vi seks ungdommer
som bestemte oss for å besøke
misjonærene i Tanzania.

Vårt første stoppested var på Den
Norske Skolen i Nairobi, Kenya. Her
var det skolestart for de fire eldste
barna. Tone begynte på en ny eng-
elskspråklig ungdomsskole.
Foreldrene er veldig spent på om
Tone kommer til å trives på denne
skolen. Mye avhenger av det for at
de fortsatt kan være ute. Tone og
Katrine skal bo på internatet på
Den Norske Skolen og får bare lov å
besøke foreldrene i feriene. Malene
og Ole Johannes skal få hjemme-
undervisning av en norsk lærer.
Richard er fire år og er hjemme
med mamma.

Fra Nairobi reiste vi sammen med
Jostein til Tanzania. Han var syk av
malaria så vi måtte ta det rolig på
reisen. Derfor overnattet vi på
misjonsstasjonen i Arusha til Jostein
var blitt bedre. Herfra gikk veien

gjennom to nasjonalparker til
Kiabakari bibelskole hvor Jostein er
lærer.

På Kiabakari er det dette året 20
elever. I tillegg til undervisningen
driver de også jordbruk for å finan-
siere driften av skolen. Denne jord-
bruksundervisningen kommer også
godt med fordi de fleste har sin
egen åkerlapp hjemme. 

Det er et skrikende behov for bibe-
lundervisning i distriktet rundt
Kiabakari. Kristendommen er vel-
dig ung her, og det er lite kunnskap
blant både lederne i kirken og de
vanlige kirkemedlemmene. De aller
fleste elevene på Kiabakari blir
senere ansatt av kirken som evan-
gelister.
Evangelistene fra Kiabakari har
allerede fått et veldig godt ord på
seg. Folket merker at de har fått
sett inn i evangeliet, og når det skal
velges nye evangelister sier de gjer-
ne: ”Vi vil ha en evangelist fra
Kiabakari!” 

En halv time fra Kiabakari ligger 
Bunda sykehus. Dette sykehuset blir
drevet av NLM og har i overkant av
100 sengeplasser. Men det er ofte
langt flere pasienter fordi mange
sover på gulvet, og på barneavde-
lingen ligger det både to og tre i
samme seng. I et land med mye syk-

dom er
dette et
av de få
sykehusene
som både har
billige priser og hol-
der en god standard. De vanligste
sykdommene er malaria og AIDS.
En regner med at nesten halvparten
av jenter mellom 13 og 20 år er
smittet av Hiv-viruset.

En av dagene fikk vi være med en
misjonær til Maradalen. Her bor det
ca. 500 000 mennesker og bare 30 –
40 bekjenner seg som kristne. Nå er
arbeidet i gang med å bygge den
første Lutherske kirken i denne
dalen. 

Vi besøkte også en landsby nede i
dalen hvor det bare var en kristen.
Stivini er 32 år og fikk høre om
Jesus av misjonærer mens han
bodde i byen.  Misjonæren som vir-
ket i dalen, skulle hjem på hjemme-
opphold i 8 måneder og foreslo
derfor at de skulle ta opp arbeidet i
denne landsbyen når han kom ut
igjen. Men det ville ikke Stivini. Den
dagen vi var der, var han i gang
med å bygge en stor parasoll av pal-
meblader som han ville bruke til
kirke. Mens vi var der, kom det en
venn av Stivini og sa at han også
ville bli kristen. Han så at det var
skjedd en forandring i livet til
Stivini. Han lurte på om ikke han
også kunne bli frelst. Det ble en
lang samtale og bønnestund. Og nå
er antallet kristne i landsbyen for-
doblet!

I dette arbeidet er det veldig viktig
å utdanne solide evangelister som
kan føre folket inn i evangeliet.
Derfor er det viktig at det blir dre-
vet en bibelskole som Kiabakari. Vi
oppfordrer alle til å være med å
støtte ungdommene fra Vea sitt
misjonsprosjekt.

Det siste Jostein sa til oss før vi
reiste, var at vi måtte hilse mye til
alle misjonsvenner hjemme og
takke for forbønn og støtte. Vær
med å be for arbeidet på bibelsko-
len og for barna som går hjemme-
fra på skole!

Reisebrev fra Tanzania!

De to eneste kristne i denne landsbyen i Maradalen. Sammen med fra høyre:
Lars Stensland, Ellen Eggebø (Finnøy), Gerd Kari Landro (Barnearbeider NLM) og
Kjersti Einarsen.
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Bjørg Marit hjemme fra Etiopia
Bjørg Marit Kvilhaug kom i begynnelsen av september hjem fra Etiopia. Hun
har i løpet av det siste året vært med på å starte opp arbeidet ved Jinka hos-
pitalet sammen med tre andre. Bjørg Marit har vært misjonær for Norsk
Luthersk Misjonssamband. 

England!

Vi er nå i full gang med å legge til rette for menighetstur til Nord-
England og Lake District til våren. Avreise blir fra Sola Kristi himmel-
fartsdag 9.mai og med retur mandag 13.mai. Vi bor på et fint, ærverdig
hotell som heter ”Old England” sentralt ved Lake Windermere, med
flott utsikt både til sjøen og fjellene. Vi blir på samme hotell alle fire
nettene.Det blir sightseeing underveis fra flyplassen og til hotellet.
Fredagen bruker vi til  båttur på Lake Windermere, besøk i akvarium,
eventuelt tur med veterantog. Det er andre turmuligheter også, som en
kan benytte seg av individuelt. Nær hotellet er det muligheter for
spaserturer, shopping og restaurantbesøk på spisesteder som har spe-
sialisert seg på mat fra ulike steder i verden. Lørdagen drar vi på utflukt
med buss til York med alle sine interessante historiske severdigheter.
Muriel Broadhead fra vennskapsmenigheten vår i Kendal blir med oss
som guide. Søndagen drar vi på gudstjeneste i St.George’s i Kendal og
tilbringer dagen sammen med folk fra menigheten og får med oss
severdigheter i Kendal.
Mandag 13.mai er hjemreisedag, og vi har muligheter til å få med oss
mer sightseeing under bussturen til flyplassen.
Vi har foreløpig ca.30 plasser til rådighet og håper du er interessert i å
bli med! For en foreløpig påmelding ring menighetskontoret på 52-
817105 eller 52 816863. Reiseledere blir Henning Liknes og Norodd
Stavenjord.
Ca.-pris for turen: 6500-7000kr. (Fly, buss, 4 netter på hotell m/frokost)

5. okt. Taler: Norodd

Stavenjord. Tema:

Moral/ Kristen

moral.

Sang ved Henriette

og Maren.

19. okt. Taler: Hanne

Reinlund Sæther.

Tema: Bønn/

Bønnesvar.

Sang ved Anna

Melkeråen.

2. nov. Taler: Lars Ø.

Folkedal. Sang ved

Rejoice.

16. nov. Taler: Lars

Stensland. Sang ved

Hildbjørg Mannes

30. nov. SPORLEK.

14. des. Juleevangeliet i ord

og toner.

Ungdoms-
klubben i

Åkra kirke 
Høsten
2001

England!
Bli med på menighetstur til
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Valg av nytt menighetsrådValg av nytt menighetsråd
Nå er det gått 4 år siden forrige valg av menighets-
råd. 14. og 21. oktober holdes det nye valg i hen-
holdsvis Vedavågen Bedehus og Åkra Kirke. Det skal
velges 8 medlemmer samt varamedlemmer. I tillegg
består menighetsrådet av en prest og evt. en sekre-
tær.
Å sitte i menighetsrådet er et utfordrende verv.
Rådets ansvar er det totale menighetsbyggende
arbeid i soknet. Oppgavene er mange, for Åkra
menighet er stor , og aktivitetene er mange og
spenner vidt. Menighetsrådet sitter altså med det
overordna ansvaret for det som foregår og skal i til-
legg legge strategier for det kirkelige og kristne liv
i soknet.
Menighetsrådet har bl.a. virksomhetsansvar for
gudstjenesteliv, diakoni, barne- og ungdomsarbeid,
dåps- og konfirmantundervisning, sang og musikkliv
etc.. I tillegg har menighetsrådet mer spesielle opp-
gaver som : bestemme hvem som skal få ofringene,
sette opp tekstlesere, medvirke til tilsetting av prest,
prost og biskop, utleie av kirken og mye mer. I en
del saker er menighetsrådet sterkt knyttet til
Karmøy Kirkelige Fellesråd. Dette gjelder særlig
drift og ressursforvaltning.

Til mye av det som rører seg i menigheten, trengs
det egne komiteer som jobber i felten, men menig-
hetsrådet skal være tilretteleg-
geren og katalysatoren i
dette arbeidet.

Alle oppfordres til
å delta i valget,
og samtidig
ønskes det nye
menighetsrå-
det en god
og givende
arbeidsperi-
ode til nytte
og velsig-
nelse for
m e n i g h e -
ten. 

Jan Arnstein Liknes,
55 år, lærer

Jan Birger Medhaug, 
50 år, sosionom

Olaug Synnøve Vigdal,
30 år, førskolelærer

Kåre Hatløy, 
65 år, pensjonist

Turid Tveit, 
45 år, bedriftskonsulent

Liv Karin Larsen, 
36 år, sykepleier

Reidar Nornes, 
48 år, lærer

Grethe Flotve,
Myklebust, 35 år, revisor
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Hildbjørg Mannes, 
27 år, husmor

Inger Margrethe Olsen,
57 år, lærer

Per Magne Olsen, 
35 år, it-ingeniør

Dag Inge Aarhus,
33 år, journalist

Greg Sørby,
36 år, snekker

Tor Kristoffersen,
62 år, pensjonist

Jakob Bakke,
56 år, bedriftsrådgiver

Miriam Kristoffersen,
30 år, husmor

Som dere ser av overskriften har koret vårt nå fått
nytt navn. Etter 1 1/2 års drift er koret fremdeles et
reint jentekor. Vi synes Åkra kirkes Jentekor er et
dekkende navn, og det viser hvilken identitet koret
har på en mye bedre måte en "Juniorkoret". 

Vi har nå opprettet et styre i koret. Det  består av
Irene Hansen, Inger Gressgård Nes og Alice Hellevik 

som jo er dirigenten vår. Det er kanskje ikke alle som
kjenner Alice, så derfor tenkte vi at vi her skulle pre-
sentere henne litt. 

Alice er utdannet musikkterapeut og arbeider på
Kulturskolen. Hun har drevet med sang og musikk i
alle år og var bare 13 år da hun dirigerte sitt første
kor.  På Kulturskolen underviser hun i sang og i
musikkterapi.

Diakonen vår, Ingunn Medhaug er nå blitt med som
pianist. Tina Tollesen, som er lærling i barne og ung-
domsarbeidet i kirken, er også med på øvelsene.

Vi ønsker nye og gamle medlemmer velkommen til
øvelsene. Det eneste kravet vi stiller er at du er
begynt i 5. klasse.

Øvingstidene til jentekoret er torsdager 16.30 til
18.00 i kirken. 

Vennlig hilsen 
For styret i Åkra Kirkes Jentekor
Inger Gressgård Nes 52 81 50 96

EN LITEN INFORMASJON OM 

ÅKRA KIRKES JENTEKOR
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Mitt vitnesbyrd
Jeg har ikke dato og klokkeslett for når jeg ble
en kristen. Det har bare vært sånn alltid, siden
jeg var liten. Jeg kan ikke si med ærlighet at jeg
alltid har vært like aktiv og begeistret. Det har
vært tider da en mister noe av engasjementet.
Selv om tvilen har vært innom, så har den aldri
blitt  så  sterk at jeg har mistet barnetroen. I de
årene jeg seilte ute på sjøen, søkte jeg så langt
det lot seg gjøre å besøke en kirke i de havnene
vi var innom. Var der ikke en sjømannskirke,
gikk jeg inn i en kirke der vi lå med båten.
Hvilke trossamfunn de tilhørte fikk jeg ikke all-
tid tak på, men det som var viktig for meg, var
det åndelige felleskap som jeg følte. Når jeg var
hjemme på friturer, ble Åkra kirke min naturlige
plass. Her føler jeg et godt samhold som tar vare
på enkeltmennesket, og gir livet mening. Åkra
kirke har et rikt gudstjenesteliv med mye musi-
kalsk innhold og gode forkynnere. 
Jeg vil ønske alle en riktig god høst, og avslutte
med noen vers av Søren Kierkegård:

Om jeg vil lykkes i å føre 
Et menneske mot et bestemt
mål,
Må jeg først finne menneske
der det er
Og begynne akkurat der

For å hjelpe noen må jeg selv
Forstå mer enn den jeg vil hjelpe,
Men jeg må også forstå det samme
Som den jeg vil hjelpe

Om jeg ikke kan det
- da hjelper det ikke
Om jeg kan eller vet mer.

Øyvind Bårdsen

Åkra kirkes
familiekor

Vi øver annenhver lørdag kl.
16.00 i kjelleren i Åkra kirke.
Dersom du lurer på noe, kan du 
som nevnt ringe vår dirigent, 
Ingunn W. Medhaug. Hennes 
tlf. nr. på dagtid er 52 81 68 63.
Som vi synger i koret: 
”Her er det plass for alle!”

Dette er for liten og stor!
Vi synger i kor
fordi vi tror
at Gud skapte vår jord
og at Jesus er vår bror.
Vi synger om Bibelens ord,
Og så har vi andakt og litt mat på noen bord.
Dette er moro for liten og stor,
Og likeså koselig for far og for mor!
Velkommen er du som i sognet vårt bor!
Og har du noen spørsmål, ring Ingunns kontor.
Kom og bli med, så blir vi enda bedre enn i fjor….!!!

8. september: Øvelse kl. 16.00
22. september: Øvelse kl. 16.00
6. oktober: Øvelse kl. 16.00
7. oktober: Familieguds-

tjeneste i Åkra
kirke

20. oktober: Misjonsmesse,
NMS, Kopervik

3. november: Øvelse kl. 16.00

17. november: Øvelse kl. 16.00
18. november: Familieguds-

tjeneste i Åkra
kirke

8. desember: Øvelse kl. 16.00
15. desember: Øvelse kl. 16.00
24. desember: Julegudstjeneste

i Åkra kirke

Slik ser høstens program ut pr. i dag:

Åkra kirkes familiekor
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SPORT sport
Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Åkrehamn, tlf. 52 84 44 44

Installatør

KRISTIAN EINARSEN
Tlf. 975 03 888, 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
Amfisenteret

Tlf. 52 81 52 03, Åkrehamn

TRYGVE J.

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅKREHAMN – VEDAVÅGEN
SKUDENESHAVN

Telefon 52 84 52 00
AS Regnskapskontoret Karmøy, Tlf. 52 84 85 70

Velkommen i Åkra Menighet
30.09 kl.11.00 Høymesse med nattverd

30.09 kl.18.00 Konsert, Paul Leithaug  og solister

07.10 kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.

14.10 kl.11.00 Familiegudstjeneste.
Menighetsrådsv. Vedavågen.

21.10 kl.11.00 Høymesse med dåp – Menighetsrådsvalg

28.10 kl.11.00 Ung Messe med nattverd.

04.11 kl.11.00 Høymesse med nattverd.

04.11 kl.18.00 Minnegudstjeneste i Åkra gamle kirke.

11.11 kl.11.00 Høymesse med dåp.

18.11 kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
Utdeling av ”Min egen kirkebok”

25.11 kl.11.00 Ung Messe med nattverd.

02.12 kl.11.00 Høymesse med nattverd.

02.12 kl.19.00 Lysmesse.

09.12 kl.11.00 Høymesse med dåp.

09.12 kl.18.00 Julekonsert.

KJØP MASKINA DER DU 
KAN FÅ DEN REPARERT!

Tlf. 52 81 72 21

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

Jubileum for 50 årskonfir-
manter søndag 7.oktober

Søndag 7.oktober er det 50 års-

konfirmant-jubileum i Åkra kirke. 

De som er med på jubileet vil være til stede på familie-

gudstjenesten den søndagen og fortsette 

markeringen i kirken etter gudstjenesten. Hjertelig velkommen!

•  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
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DØYPTE

3.juni Henriette Sørensen
Stian Ferkingstad
Salvanes
Hein Sander Wiik
Lars Erik Møgster
Kamilla Tjøsvoll
Ferkingstad

17.juni John Andrè Sand
Joakim Kristoffersen
Daniel Sørensen
Kristine Ånensen

24.juni Julie Kristiansen Stava
Ånen André Myre

8.juli Celina Lund
Eivind Hovda
Stine Lægreid
Victor Høie Torgersen 

22.juli Jill Aline Knutsen
Anna Sunde Tjøsvold

5.august Simen Soltveit
10.august Elise Ruth Osborne

John Matthew
Osborne

12.august Isak Wilhelmsen
Breivik
Johanne Størkersen
Patrick Tømmervik

19.august Benedikte Dale
Mannes
Marius Espevoll
Løfstrøm
Jakob Stueland
Marcus Grindhaug

2.september Tomine Pedersen
Knutsen

7.september Emma-Kim Nordhagen
Larsen

8.september Hanna Bachmann
Grüner
Karoline Hansen

9.september Ruth Marry Hovden
Hemnes
Ole Johann Gregersen
Janicke Nilsen Grødem
Jonas Ferkingstad
Sandra Jakobsen

16.juni Elin Gundersen og
Frode Strømmen

22.juni Sandra Djuve og
Helge Riisdal

23.juni Maria Barbara
Jakobsen og Trygve
Netland

23.juni Isabel del Carmen
Lucero Vergara og
Rune Kværnøy

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

Hans J. Rasmussen A•S
BYGG

HANS J.

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

Kopervik

Veakrossen,4276 Vedavågen
Telefon 52 84 60 50 Mobil 946 74 724

30.juni Lena Salvesen og Roy
Olav Olsen

7.juli Gunhild Mannes og
Christian Nesheim

7.juli Siv Margareth
Ferkingstad og
Gunnar Ottøy

7.juli Maria Steinnes og Leif
Helge Garvik

14.juli Kari Ulvedal og Atle
Nikolaisen

28.juli Mette Olsen og Hans-
Petter Berg

28.juli Elise Marie Aarøy og
Øyvind Vikse

4.august Lill Merete Karlsen og
Inge Grønnestad

11.august Marie Vinje og Halvor
Thorsen

11.august Monica Grindhaug og
Stein Håvard Schnabel

11.august Gunn Lise Tjøsvoll og
Richard Markeson

18.august Sylvia Vedøy og
Audun Myre

18.august Elin Synnve Lunnøy og
Arne Magnar
Jakobsen

18.august Evie Katrine Monsen
og Torbjørn Vea 

25.august Christine Hansen og
Tor Henning
Grindhaug

1.september Theresa Rose
Kronauer og Kjell
Mannes

8.september Janne Kristin
Kristoffersen og Olaf
Alexander Hansen

11.juni Josef  Nilssen
12.juni Ingeborg Pedersen
20.juni Helene Einarsen
24.juni Margit Børresen
27.juni John Karsten Tangjerd
2.juli Kåre Torleiv Sjursen
5.juli Gerd Lillian Heimtun
7.juli Odd M. Olsen
10.juli Astrid Børresen
18.juli Endre Siglen
27.juli Karen Andrea Nilsen
31.juli Thoralf Arnold

Kristoffersen
3.august Brit Eline Liknes
7.august Martha Johanne

Nilsen
9.august Tomas Fred Thorsen
11.august Martin Thomassen
13.august Gunnleiv Liknes
19.august Gerhard Ferkingstad
20.august Helge Tjøsvoll
21.august Gunnar Kristian Lie

Vea Byggsenter, 
tlf. 52 84 60 40

VIGDE

DØDE
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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

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

Tlf. kontor: 982 66 055
Mobil 982 66 036

‘‘

‘‘

Tonar frå 
Karmøy

Konsert i Åkra kirke
søndag 30. september kl.18.00

Velkommen til jubileumsprogram med:
Sangsolistane Anna Beth Bårdsen, Liv Kjersti og Kjell Magnus Sandve,

den svenske riksspelemannen Hans Björkroth på nyckelharpe,
Hans Petter Tangen på innleigd konsertflygel, vår eigen Haldis Bårdsen 

på trombone, Åkra Kirkekor og Skudenes Blandakor.
Jan Arnstein Liknes er programleiar, og tilrettelegging av konserten

og musikalsk leiing  er som vanleg ved organist Paul Leithaug.
Sponsor for konserten er Skudenes & Aakra Sparebank, 

og det er gratis adgang for alle.

Åkra Kirkekor

27. september:
Arnold Bjerkreim: Romerbrevet 8,1:
”Så er det da ingen fordømmelse for
den som er i Kristus Jesus.”

11. oktober:
Greg Scott Sørbye: Hvordan kan noe
bli viktig for min neste, dersom det
nesten ikke er viktig for meg selv…?

25. oktober:
Reimunn Førsvoll: Neste søndags
tekst: Matt. 7, 7-14. (Bots og bededag)

8. november
Oddvar Baltzersen: På tide å våkne !

22. november
Steinar Winje: Hvorfor lovsang og til-
bedelse ?

6. desember
Norodd Stavenjord: Forrige søndags
tekst: Luk. 4, 16-22a. Jesus som profe-
tiens oppfyller

1/2 9 – timen
Felleskapskvelder i Åkra kirke Torsdager kl. 20.30, 

høsten 2001. Du er hjertelig velkommen !!


