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Haust
Det  syng gjennom skogen
ein song om den t ida
som snart  er  forbi .
Det  syng i frå lauvet
som raslar  i  v inden:
– al t  har  s i  t id!
Det  tonar frå åkrar som gulnar,
frå gras og frå lyng.
Al t  l iv  i  dei  haustkalde kveldar
sin svanesong syng.

Haldis Reigstad
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Andakt

«Kyrkje-lyd = Hellig alminnelig samklang...»

Kjære kyrkjelyd - sa presten. Jeg, en bygutt fra bokmålland
skjønte lite. Kyrkje-lyd? Hva slags lyd er det?

En av mine mer oppbyggelige misforståelser, da jeg altså for første gang
fikk høre noe annet enn det blodfattige: Kjære menighet. Og gjennom
noen års arbeid i kirka, med ulike bygg og ulike folk i dem, har jeg blitt
mer og mer sikker på èn ting: Jeg vil ha ei kirke som lager lyd - Kyrkjelyd!

Tostemt skal lyden fra kirka være, hellig alminnelig samklang. Jeg vil nok
for alltid være preget av at mine første presteår kom til å handle mye
om dette - å bygge kirke. I første omgang helt konkret, nytt kirkehus i
Snertingdal som mistet gamlekirka i brann Palmesøndag 1994. Hva slags
bygning skulle det bli? Sorg og smerte måtte få sin tid. Det som var tapt
var tapt. Ikke noe kunne erstatte det. Men den nye, den måtte ha flere
rom, det var klart. Det hellige og det alminnelige skulle bo i samme hus.
Joda, det ble slik. Høyreist kirkeskip som aldri før, støttet opp på alle
kanter av mange rom i bredden. Det hellige og det folkelige i god sam-
klang, i ett hus som skulle fylles av - kyrkje-lyd. 
Søndag 13.april 1997 ble kirka vigslet da folket fylte huset med lovsang.

I Bibelen finner vi også dette. Lengselen etter igjen å samles i bønn og
lovsang i et nytt hus. Et ord hos profeten Jeremia ble nærmest en hus-
tavle for meg, og det har jeg tatt med meg til nye steder. Vi arbeider i
grunnen alltid med hva slags kirke vi skal bygge. Profeten talte i sin tid
til Israelsfolket da de hadde mistet sitt hjerte, tempelet lå i grus. 

Sjå, eg vil reisa opp att  Jakobs telt
Og miskunna meg  over hans bustader.
Kvar by skal byggjast  på sin ruinhaug,
Kvar borg skal stå på sin rette stad.
Frå dei skal lovsongen stiga,
Og lyden av folk som skjemtar og ler. 

Den hellige alminnelige samklang er Kirkens grunnakkord. Dette som



I høst vil vi prøve ut en ny gudstjenesteform på søndag
ettermiddag tilrettelagt for ungdom.
G2 (Gudstjeneste 2) prøves i første omgang en søndag
i måneden, og skal gå uavhengig av høymessa samme dag.

Identitet i forhold til menigheten. 
Vi er heldige i Åkra Kirke som har muligheten til å ha et så bra tilbud
til ungdommen, og med den oppslutning som vi har i dag. Både i Sola
Fide, på ungdomstreff, på ungdomsklubben, og alle de andre akti-
vitetene opplever vi det godt å være. Og ungdommen engasjerer seg. 
Likevel sliter vi med å få ungdommen til gudstjenesten søndag for-
middag. 

Det er viktig for en person å ha en menighet som man føler en iden-
titet i forhold til.  Mye av det som gjør at folk utvikler en identitet til
menigheten, er det naturlige møtepunktet: gudstjenesten, hvor folk
møtes på tvers av grupper og aktiviteter. 

Både i Sola Fide-miljøet og på ungdomstreffene er det sånn at en stor
del ikke er knytta til menigheten. Så på tross av oppslutning, så opp-
lever vi at det er få som har en identitet til Åkra Kirke. 

Å nå ut til ungdommen. 
Vi tror at ved å ha et gudstjenestetilbud på ettermiddagen, vil flere
ungdommer få lyst til å komme til gudstjeneste, møte Guds nærhet
og fellesskapet. Selve gudstjenesten kommer også til å bli tilrettelagt
slik at det appellerer mer til de yngre. Dette gjelder både forkyn-
nelsen og musikken. For de som har opplevd ungdomstreffene, kom-
mer G2 til å ligne litt på et ungdomstreff med enkel liturgi og natt-
verd. 

Vi tror at på denne måten vil vi nå ut til nye med evangeliet. Hvis ung-
dommen, deriblant konfirmantene, føler at vi på gudstjenesten taler
”deres språk”, gir det mersmak, og de får mer lyst til å komme igjen.
Får vi dette til, får vi en ungdomsmenighet der det er enda større
enhet blant de yngre og hvor vi kan legge til rette for at det skal
kunne skje vekst – at vi når flere for Jesus!  

Alle velkomne.  
Selv om G2-gudstjenesten spesielt er retta mot ungdom, så ser vi
gjerne at alle aldersgrupper skal føle seg velkommen til G2-gudstje-
nestene. 
I høst er det satt opp 2 gudstjenester. 
- Oppstart søndag 13. oktober kl 18. 
- Søndag 17. november kl 18. 
- Søndag 1. desember kl 19.  (Lysmesse)

Vi ønsker også å utfordre de av dere som vil være med og hjelpe til i
arbeidet med en slik gudstjeneste til å ta kontakt. Det trengs både
ungdom og voksne. 

Vennlig hilsen Kjell Rune
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Nytt ungdomsgudstjeneste-
prosjekt i Åkra kirke

Uteglemte
medlemmer
i driftsutvalget
Vi beklager at det på oversikten
over råd og utvalg i forrige
nummer var falt ut to navn på
lista over medlemmer i driftsut-
valget.

Derfor tar vi med her at disse
også er med i driftsutvalget:

• Solveig Didriksen
• Steinar Nes

skulle være umulig; det høye og det lave
i samklang av himmel og jord, det fikk
sin ansats ei julenatt for to tusen år
siden da englesangen fylte himmelen
over Betlehemsmarkene. Aldri har den
forstummet, men ble Kirkens og guds-
tjenestens omkved: 
Ære være Gud i det høyeste, og fred på
jorden blant mennesker som har Guds
velbehag!

Den kristne kirke er ved dette gitt å
være en kirke som lager lyd. Ord og
tone. Ja, musikk er en del av oppdraget,
slik det kom til oss. Lyden av lovsang skal
til og med få blande seg med lyden av
folk som skjemter og ler. Hellig alminne-
lig samklang kaller jeg det. Rommet er
stort. 

Og til alle som synes de strever med å
finne tonen. Ta med en siste oppbygge-
lig forveksling fra nynorskens rike voka-
bular, for på målet blir profetens avslut-
ning om menigheten: ...deira lyd skal stå
støtt...
Jeg vil ha ei kirke
som lager lyd!
- Kjære kyrkjelyd!

Prostiprest
Lars Harald 
Tjøstheim 



På grunn av flere henvendelser
etter siste tids mediaoppslag
om gravsteiner, ønsker kirke-
vergen å informere om eier-
og ansvarsforhold når det gjel-
der gravminner på kirkegården.

Etter gravferdsloven med for-
skrift og kirkegårdsvedtektene,
er regelverk og bestemmelser
som gjelder på kirkegården helt
klare:

• Gravstein er pårørendes eien-
dom - av den grunn vil og grav-
eier være erstatningspliktig ved
eventuelle ulykker.

• Ved oppsett av gravstein skal
denne være boltet med to bol-
ter i sokkelen. Når arbeidet er
utført etter gjeldende bestem-
melser i regelverket, skal det
ikke være mulig å vippe eller
velte gravsteinen.

Vi har likevel flere gravsteiner
som er satt opp etter tidligere
regelverk og bestemmelser.
Disse kan være farlige og bør
kontrolleres av pårørende. Ved
mistanke om stein som ikke er
satt opp i forhold til gjeldende
forskrift, kan kirkevergekonto-
ret kontaktes. Våre kirkegård-
sansatte kan da bistå med å
undersøke behovet for istand-
setting.
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Takke og

Bønne

emner

Vi takker for

✓ alle som er med på å
bygge Guds rike i Åkra
menighet

✓ barne- og ungdomsakti-
vitetene i menigheten

✓ foreninger, lag og grup-
per som møtes i Åkra
kirke

✓ alle mulighetene som
ligger åpne for å vinne
mennesker for Guds rike

Vi ber for

✓ de over 120 nye konfir-
mantene og konfirmant-
arbeidet

✓ Karmøy Gospelfestival

✓ Halv-åtten

✓ våre vennskapsmenighe-
ter Beit Jala ved
Betlehem og St.George’s
i England

✓ for familien Helen og
Trond Lilleheim med
barna Elise, Mailene og
Ann-Karin på
Madagaskar

✓ råd og utvalg

i menigheten

Kirkevergen informerer
om kirkegårdene våre



Madagaskar
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Familien
Lilleheim

tilbake til

Misjonærene våre, Helén og
Trond Lilleheim med barna
Mailene, Elise og nyfødte
Ann-Karin, dro tilbake til
Madagaskar 15.september. De
fortsetter tjenesten der ute
etter et kortere opphold her
hjemme i sommer. De er
utsendt av Det Norske
Misjonsselskap, og sam-

arbeidsavtalen mellom  NMS
og Åkra menighet forplikter
oss til forbønn og givertjenes-
te for å støtte arbeidet deres
der ute. Vi ønsker familien
lykke til i tjenesten og ser fram
til rapporter som skal formid-
les videre gjennom menighets-
bladet.

Nødvendig bolting, oppretting og
påføring/oppfrisking av navn
utføres av våre lokale steinfirma.
Arbeidet bestilles og betales av
gravens eier.

Enklere arbeidsoppgaver med
gravsteinen kan utføres av
våre kirkegårdsansatte til en
fastsatt timepris. Ta da kontakt
med kirkevergekontoret på tlf
52 85 71 27.

✓
Et hjertesukk fra våre kirkegård-
sansatte gjelder syltetøyglass og 
lignende som blir satt bak grav-
steinen til senere bruk.

Det som skjer når plenen blir klip-
pet, er at ved bruk av plentraktor
ser en ikke syltetøyglass eller
andre ting som står bak gravstei-
nen. 
Syltetøyglasset blir knust. I neste
arbeidsoperasjon kommer kant-
klippingen, og da er det umulig å
oppdage glass-skårene. 
Resultatet blir at glasskårene
fyker rundt og blir en fare både
for våre ansatte og andre som fer-
des på kirkegårdene.

Vi håper alle som leser dette og er
“syltetøyglassbruker”, fjerner sine 
glass og heller investerer i en
plastvase som kan stikkes ned i
jorden.

Vi vil samtidig nevne at våre kir-
kegårdsansatte har tillatelse til å
fjerne alle løse gjenstander som
er lagret bak gravsteinene.

✓
Når vi først nevner arbeidet på
kirkegårdene, vil kirkevergen
takke alle som selv tar seg av
kantklippingen rundt egne gra-
ver. Dette høyner inntrykket av
kirkegårdene våre samtidig som
det letter arbeidet for 
våre ansatte.

M.L.Medhaug 
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Dette konfirmantåret har vi tatt i bruk den nye
konfirmantbibelen som Bibelselskapet har gitt ut.
Den er i et hendig format og består av tre hoved-
deler: bibelteksten, temasidene, som er plassert
mellom Det gamle og Det nye testamentet, og
bibelveiviseren.  I denne utgaven av Bibelen har
hver enkelt bok en vignett med detaljer fra norsk
kirkekunst. Alt det Jesus har sagt er gjengitt i
rødt. Temasidene er konfirmantenes egne sider.
En viktig intensjon med temasidene er at de skal
kommunisere både følelsesmessig og intellektu-
elt, og være tydelig relatert til opplegget på kon-
firmantsamlingene. Til hvert tema henvises det til
sentrale bibeltekster.

Bibelveiviseren er  sider som konfirmantene i
stor grad kan utforske på egenhånd, eller som
kan være et oppslagsverk til bruk på forskjellige
måter i samlingene. Hei, kjære bibelleser er en
enkel veiledning i bibellesning. Bibel-abc er en
leseplan med viktige tekster fra første Mosebok
til Johannes åpenbaring. Hvem er hvem gir en
alfabetisk oversikt over viktige bibelske personer.

Bibelsøkeren gir forskjellige tematiske oversikter
over tekster om Gud, troen og livet. Hvordan
Bibelen ble til er en enkel presentasjon av kanon-
historien.

Omslaget er enkelt. Tornekronen og krybben
forteller at det er en dramatisk og vakker fortel-
ling som befinner seg mellom disse permene. På
baksiden finner vi flere symboler som konfirman-
tene vil knytte assosiasjoner til etter hvert.
Sentrale bibelord har fått plass på innsiden av
permen foran. Listen over Bibelens bøker med
forkortelser og sidetall på innsiden av bakre
omslag skal være en hjelp til å finne fram når
man vil slå opp en tekst fra temasidene eller
Bibelveiviseren. Fadervår finner vi på den ene
innbrettsiden, og trosbekjennelsen med symboler
for hvert enkelt ledd står i bakre forsats, bak i
Konfirmantbibelen. Høymessen i hovedpunkter
finnes også som eget oppslag bakerst.

Vi håper at denne utgaven skal bli et verdifullt
arbeidsredskap som vil stimulere konfirmantene
til økt interesse for den gamle, gode boken.

Ny konfirmantbibel

Arrangement for ungdom
September: 
20.9 Ungdomsklubben kl 20
21.9 Ungdomstreff kl 22
23.9 Aktivitus kl 19
26.9 Jentekoret øvelse kl 1630

Sola Fide øvelse kl 19
27. -29.9 Weekend til Utsira for 

Sola Fide

Oktober: 
3.10 Jentekoret øvelse kl 1630

Sola Fide øvelse kl 19
4.10 Ungdomsklubben kl 20
13.10 G2-gudstjeneste kl 18
17.10 Jentekoret øvelse kl 1630

Sola Fide øvelse kl 19
18.10 Ungdomsklubben kl 20
21.10 Aktivitus kl 19

24.10 Jentekoret øvelse kl 1630
Sola Fide øvelse kl 19

25.-27.10
Karmøy Gospelfestival

November: 
1.11 Ungdomsklubben kl 20
4.11 Aktivitus kl 19
7.11 Jentekoret øvelse kl 1630

Sola Fide øvelse kl 19
14.11 Jentekoret øvelse kl 1630

Sola Fide øvelse kl 19
15.11 Ungdomsklubben kl 20
17.11 G2-gudstjeneste kl 18
18.11 Aktivitus kl 19
21.11 Jentekoret øvelse kl 1630

Sola Fide øvelse kl 19
22.11 FELLES UNGDOMSTREFF, 

Klippen kl 22

28.11 Jentekoret øvelse kl 1630
Sola Fide øvelse kl 19

29.11 Konsert -
Inger Lise Rypdal
og Finn Eriksen kl 20

30.11 Ungdomstreff kl 22

Desember: 
1.12 G2 - Lysmesse kl 19
2.12 Aktivitus kl 19
5.12 Jentekoret kl 1630

Sola Fide kl 19
12.12 Jentekoret kl 1630

Sola Fide kl 19
13.12 Ungdomsklubben kl 20
15.12 Julekonsert kl 18
20.12 Konsert – Hanne Krogh, 

Voice of Joy og Sola Fide. 
31.12 Nyttårsfest kl ?
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Menighetsbladet fekk eit tips av kyrkjevergen
at det var Ivar Sund på Vea som hadde laga dei
stilige blomsterkassane ved inngangen til Åkra
gamle kyrkje. Kassane er laga av trelister, spisse 
i øvre kanten og kvitmåla slik som kyrkja. Dei
passar fint ved inngangen. Ivar Sund har laga
mange fine ting til basarar og andre gode for-
mål i bygda. Han tenkjer ut tinga sjølv før han
går i gang med trearbeidet, og det blir alltid
vellukka.

Sigurd Helgeland

Blomsterkassar ved

Åkra gamle kyrkje

Familiekoret:
Gamle og nye medlemmer
ønskes velkommen.
Koret øver kl. 16.00 i menighets-
salen. Øvelsen avsluttes med
kaffe/saft og sosialt samvær i
kjellerstova.

HØSTENS
ØVELSER/OPPTREDENER:
lørdag 31.aug - øvelse

lørdag 14.sept. - øvelse

lørdag 28.sept. synge på arr.på 
Åkra bedehus
kl. 16.00.

lørdag 5.okt. - synge på 
fam.møte på 
Kvalavåg bedehus
kl. 16.00.

lørdag 19.okt. - øvelse.

lørdag 2.nov. - øvelse.
søndag 3.nov. - synge på 

fam.møte på 
Skudenes bede
hus kl. 17.00.

lørdag 16.nov. - øvelse
søndag 17.nov. - synge på 

fam.gudstjenes
ten, møte
kl. 10.30

lørdag 30.nov. - øvelse
NB pizzafest.

lørdag 14.des. - øvelse
tirsdag 24.des. - synge på jule-

gudstjeneste.

Inspirasjonssamling
for styrer,
råd og utvalg
i Åkra menighet.

Soknerådet ønsker på denne
måten å gi hjelp til alle som
tar aktivt del gjennom disse
gruppene. Det legges opp til
tre samlinger i høst. En har vi
allerede hatt og den neste blir
20 okt. 

Samlingene tar utgangspunkt
i en video, den første v/ Egil
Svartdal, de to neste v/Bill
Hybels, som er leder for en
sterkt voksende menighet i
USA. Etter videoen har vi en
matøkt før vi deles opp i små-
grupper og samtaler om hvor-
dan vi kan gjøre vår menighet
til en god og inkluderende
menighet. Samlingen avsluttes
i plenum der vi gir tilbakemel-
ding fra gruppene.

På første samling var vi over
50 stk., og vi håper at når inn-
bydelsen kommer til neste
samling, så er det enda flere
som blir med oss. Er det andre
som også kunne tenke seg å
bli med, så tar dere kontakt
med menighetskontoret og
melder dere på.  

Halv-åtten
Fellesskapssamlingene som tidli-
gere gikk under navnet halvni-
timen, har skiftet navn.
Vi vil dette semesteret samles kl.
19.30, og dermed ble navnet
halv-åtten. Her er høstens pro-
gram:

Halv-åtten
Fellesskapssamling i Åkra kirke
Torsdager kl. 19.30 høsten 2002
Du er hjertelig velkommen!

29. august:
Jostein Myklebust:
Han la i min munn en ny sang.

12. september:
Inger Marie Karterud:
Frigjort til lovsang.

26. september:
Arnold Bjerkreim: Mennesket
lever ikke bare av brød......

24. oktober:
Bønnesamling
for gospelfestivalen.

7. november:
Helga Hausken: Tienden
- før eller etter regningene?

21. november:
Norodd Stavenjord:
Misjonsbefalingen

5. desember:
Modgunn Brynjelsen:
Guds ledelse i smått og stort
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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

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

Vea Byggsenter, 
tlf. 52 84 60 40

Støtt våre
annonsører

“Friluftsgudstjeneste”på bedehuset i Vedavågen
Hvert år har vi pleid å ha friluftsgudstjeneste ved kirketomta i
Vedavågen. Det skulle vi også i år, og dagen var 23.juni. Men siden
været ikke var det beste, ble det på bedehuset. Vedavågen skolekorps
var med og spilte, og det hele ble en fin opplevelse, med påfølgende
salg av lapper og kaffe. Totalt ble inntektene noe over 6000 kr. med
offer og matsalg.

Kapellan Reimunn Førsvoll forretter gudstjeneste i telt på Slettens dag 11. august                Foto: Privat

Vedavågen Skolekorps spiller på gudstjenesten 23. juni              Foto: Privat

Hjelp!
Her kommer en utfordring til deg som leser dette, så fortsett og les
alt. Aktivitusklubben 5-7 klasse og Ungdomsklubben fra 8 kl. trenger
voksenledere.
Hvilke ledere trenger de? Jo, aktivitusklubben trenger 2-3 stk som
kunne hjelpe til med å lage mat i en matgruppe og 2 stk. som kan hjel-
pe til med formingsaktivitet. Ungdomsklubben trenger 2-3 ledere som
er i miljøet, er sammen med ungdommen og gjerne deltar i de for-
skjellige aktivitetene. Det legges  opp til at vi har så mange ledere at
de deles opp i to grupper, slik at de går annenhver gang.Skal vi kunne
gi dette tilbudet til disse gruppene, så er vi avhengig av at noen set-
ter av tid og gjør en innsats for barna og de unge.
Aktivitus har sine møter annenhver mandag kl.19.00-20.30.
Ungdomsklubben er annenhver fredag kl. 20.00-24.00. 

Gi beskjed til menighetskontoret du som kan tenke deg å bli med.      
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Mitt vitnesbyrd
Jeg vil begynne med å sitere
noen kjente bibelvers fra
Efeserbrevet kap. 2 vers 8-9:
“For av nåde er dere frelst,
ved tro. Og dette er ikke av
dere selv, det er Guds gave.
Det er ikke av gjerninger, for
at ikke noen skal rose seg.”

Jeg har et problem som jeg
sliter med. Det er at jeg
glemmer hvor viktig det er å
lese i Bibelen og be til Jesus.
Det kan faktisk gå flere uker
mellom hver gang jeg åpner
Bibelen. Jeg lager meg unn-
skyldninger, som f.eks. at jeg
erfor trøtt til å lese, har ikke
tid eller at jeg skal lese i
Bibelen neste kveld.

Men noen ganger stopper
jeg opp, og tenker,
og da får jeg veldig dårlig
samvittighet, og sier til meg
selv
at Gud ikke er fornøyd med
meg. Jeg går til og med så
langt at jeg tenker at jeg
ikke fortjener å være en kris-
ten.

Da er det godt å huske på de
versene som jeg begynte
med. Der står det at det ikke

er av gjerning-
er vi blir frelst,
men av NÅDE!
På dommens
dag kommer
ikke Gud til å
si: “Nei, du har lest altfor lite
i bibelen Eigil, så du får ikke
komme inn i himmelen!”
Hvis det hadde vært sånn,
tror jeg ingen av oss ville ha
blitt frelst.

Men det er her Jesus kommer
inn i bildet. Det var det han
gjorde på korset for 2000 år
siden som teller, ikke det vi
klarer å gjøre selv i dag.
Heldigvis går det også
an å få hjelp til å lese i
Bibelen. Begynn med å be til
Jesus om at han må gi deg
styrke og tålmodighet.

Det er utrolig hvor mye spen-
nende
vi finner, bare vi begynner å
lese!

Eigil Bårdsen

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

Postboks 14, 4295 Vedavågen

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
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

Tlf. kontor: 982 66 055
Mobil 982 66 036

Pengar til  kyrkje i Vedavågen

Frå leiaren i Vea kvinne- og familielag (tidlegare Vea husmorlag)
har menighetsbladet fått opplyst at husmorlaget har ein eigen
bankkonto som er avsett til kyrkje i Vedavågen. Etter 17.mai siste
året  blei det sett inn 10.000 kr.der. I alt skal det nå vera 116.000
kr. på denne kontoen, som Vea kvinne- og familielag har bestemt
skal gå til kyrkja. Leiaren i laget fortalde at den 19.og 20. okto-
ber skal laget ha ei salsmesse på skolen. Dersom det blir ein bra
netto på laget, så kan det tenkjast at det fell nokre kroner på den
framtidige kyrkja i Vedavågen.

Sigurd Helgeland.
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SPORT sport
4270 Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Pb. 94, 4296 Åkrehamn 
tlf. 52 84 44 44

Installatør

KRISTIAN EINARSEN
Divisenteret, Åkrehamn

Tlf. 975 03 888

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

29.09 kl.11.00 Høymesse med nattverd
06.10 kl.11.00 Høymesse med dåp.
13.10 kl.11.00 Familiegudstjeneste. Vedavågen bedehus.
13.10 kl.18.00 Ungdomsgudstjeneste (G2)
20.10 kl.11.00 Høymesse med dåp
26.10 kl.22.00 Gospelnight
27.10 kl.11.00 Gospelmesse med nattverd 
03.11 kl.11.00 Høymesse med nattverd Alle Helgensdag
03.11 kl.18.00 Minnegudstjeneste
10.11 kl.11.00 Gudstjeneste med forbønn
17.11 kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
17.11 kl.18.00 Ungdomsgudstjeneste (G2)
24.11 kl.11.00 Høymesse med nattverd
30.11 kl.22.00 Ungdomstreff
01.12 kl.11.00 Høymesse med dåp
01.12 kl.19.00 Lysmesse (G2)

KJØP MASKINA DER DU 
KAN FÅ DEN REPARERT!
Haugebergv. 28, Åkrehamn

Tlf. 52 82 10 20

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

• blå resept avtale

• helsesko og såler

• mor/barn produkter

• undertøy i ull

Åkrehamn • Tlf. 52 84 54 94 • Fax 52 84 54 95
E-mail: hillesland.akrehamn@interbok.no

Hele menigheten
synger

Åkra kirke
søndag 29. september kl.18

Mannskoret «ZOAR» fra Åkra
bedehus, Helge Tønnes, 
Julia og Øystein m.fl.
Åkra kirkes Jentekor,
Åkra kirkekor,Kopervik,
Ferkingstad og
Avaldsnes kirkekor

Musikalsk leder: Paul Leithaug.
Felleskor.  Musikere.

Mye fellesang/lovsang.
Kollekt til sang og musikkar-
beidet.

Alle hjertelig velkommen!

Kirkebasar
27. september til
inntekt for kirke

i Vedavågen.

Fredag 27.september
kl.1900 blir det igjen basar
på sanitetshuset til inntekt
for kirke i Vedavågen. Vi
har fått mange flotte
gevinster, og loddsalget er
allerede godt i gang.
Før dette håper vi at regu-
leringsplanen er vedtatt i
kommunen, slik at vi kan
få fortgang i prosjektet.
Kom og vær med på en
fin kveld og støtt opp om
kirkeprosjektet!

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K
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DØYPTE

2.juni Magnus Mulelid
Tjøsvoll
Harald Hellestveit
Natalie Mørk
Marchant Blank
Simen Bu Jakobsen
Karsten Lie Brun
Thea Kristin
Medhaug Wåg
Magne Austneberg

9.juni Håvard Vatland
Karlsen

16.juni Rune Johan
Georgsen
Malin Vilhelmsen
Østevik
Espen Amland

23.juni Linnea Marielle
Lomeland Hallesen

30.juni John Kristian Liknes
Line Marie
Ånensen
August Fagerland
Leirvåg

7.juli Ingrid Annette
Osbakk

14.juli Karen Utbø Vea
Adam Bruun
Skarstein

28.juli Gaute Sørheim
Vegard Sivertsen
Mikkelsen
Henry Helgesen

3.august Hannah Serine
Simonsen
Eline Larsen

25.august Andreas Medhaug
Jan Theo Didriksen
Jonas Torgersen
Julie Nilsen
Markus Alvseike
Renate Langåker
Mathias Aastvedt
Dahl

8.september Tor Helge Nilsen
Julia Eilin Lund
Marita Fredly
Ann-Karin Lilleheim

1.juni Torunn Liknes og
Rune Fredriksen

8.juni Ellen Karine Solvig
og Roger Bårdsen

15.juni Solgunn
Ferkingstad og
Hein Mangor
Hemnes

15.juni Aina Janet
Johannessen og
Tom Kjartan
Sevland 

22.juni Åse Gunn Baas og
Kåre Tangen

22.juni Gerd Katrin
Fjellheim og Tore
Ludolf Olsen

22.juni Anne Lene
Samuelsen og Stian
Larsen 

29.juni Hanne Margrethe
Iversen og Tørres
Vesterheim

20.juli Elin Risløv og Rune
Warholm

27.juli Terese Dankel
Stavenjord og
Bjarne Olav
Bergheim

27.juli Arna Bjork
Barkardottir og
David Fridriksson 

2.august June Marit
Kvilhaugsvik og
Sigurd Johnny
Hansen

10.august Kathrine Sveinall
og Kjell- Otto
Lillebø ( Fredtun
Kapell)

10.august Janne Størkersen
og Leif Olav
Rønning Hval

10.august Katrine Munkejord
og Lars Jonny
Hemnes

24.august Signe Marie Stava
og Gunnar
Askeland

24.august Anne Judith
Sørensen og Karl
Arne Jakobsen

31.august Jorunn
Gudmundsen og
Mangor
Kristoffersen

7.september Anne Veronika
Aarsand Dale
Einarsen og Jøran
Kvilhaugsvik

7.september Ragnhild
Gundersen og
Kenneth Sollesnes.

10.juni Arne Magnus
Vedøy

16.juni Leiv Myklebust
21.juni Halldis Kristine

Sand
8.juli John Mical Wold
11.juli Elisabeth Marie

Knutsen
12.juli Tor Petter

Grindhaug
19.juli Helmer Stava
21.juli Hanna Judith

Gunderstad
23.juli Anders Martin

Martinsen 
24.juli Hilmar Elius

Gregersen
31.juli Sverre W. Mannes
10.august Haldis Kristine Høie
22.august Anna Tomine

Gunvaldsen
24.august Valborg Munkejord
28.august Sverre Sjøen

DØDE

Oversikt Vea kyrkjefond 1997 – 2002

31.12.97 31.12.98 31.12.99 31.12.00 31.12.01 30.06.02

Gaver 227.773 238.102 251.041 287.295 408.783 408.783

Innsamlet 199.288 231.379 277.557 334.275 392.471 402.591

Totalt 427.061 469.481 528.598 621.570 801.254 811.374



I kjelleren i Åkra kirke driver vi ungdomsklubb med et friskt og trivelig miljø. Vi samles annenhver fredag
fra kl.2000-ca.kl.2400. Det er ulike aktiviteter som biljard og bordtennis og andre spill og konkurranser. Vi
har andakt hver gang og det selges god mat og snop. Dette er et flott tilbud på fredagskvelder som vi
håper du vil benytte deg av.                     

Hjertel ig velkommen!

Ungdomsklubben
er i gang igjen!

UNGDOMS

KLUBBEN


