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Det er knapt noe som har
sterkere virkning på oss men-
nesker enn uventede erfarin-
ger av ufortjent godhet. De
som lykkes med å kommuni-
sere dette budskapet, får en
stor menighet.

En av mange som nettopp
gjør det, er Bjørn Eidsvåg. I
en av hans cd - På svai - når
han ut til så mange slags
mennesker med det gode
budskap. Uttrykket på svai er
som vi vet fra sjølivet og
handler om at skuta ligger for
anker på en ankerkjetting og
beveger seg langsomt rundt,
alt etter vær og vind. Det
handler om trygg forankring
og naturlig bevegelse.

Dette er godt budskap i en
kultur som vår hvor mange
har en opplevelse av å leve
”på strekk”. I møte med en-
keltmennesker og i sjelesorg-
samtaler er ofte dette en
gjenganger at ”jeg kommer
til kort ute og hjemme”.

PÅ STREKK
ELLER
PÅ SVAI

Mange sliter med opple-
velsen av ikke å være bra
nok. Ikke flinke nok, ikke
elskverdige nok og får det
ikke til verken i egne eller
andres øyne. Verst blir ofte
dette viss den menneske-
lige devaluering pakkes
inn i Gudsforestillinger
som uavlatelig gjør Han til
en misfornøyd og kre-
vende allhersker som et-
terlater sine barn med kro-
nisk dårlig samvittighet.

- Hvordan kan vi komme
ut av en slitsom uro og finne
vei som kan bli slitesterk?

Det finnes flere svar, la
meg nevne to:

Det handler om å få erfa-
ringer av sorg og død, eller
å få erfaringer av ufortjent
godhet og nåde.

Det tilhører livets spesi-
elle erfaringer å være
sammen med mennesker
som ribbes for alt de har
kjært og som får en ny evne
til å oppdage prestasjons-

Telefoner til kirkens personell
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pet i Bibelen er apostelen
Paulus.

Han var bekymret for me-
nigheten i Galatia. De fleste
levde nemlig på strekk. De
hadde hatt besøk av noen
judaistiske vranglærere som
hevdet at det Jesus gjorde ved
sin død og oppstandelse ikke
var nok. De fikk beskjed om å
gjøre noe selv i tillegg. La seg
omskjære, vise plettfri vandel
og stramme seg opp så de
kunne fortjene Guds nåde. Der-
med startet de et Jesuspluss-
kurs, pustet og peste og erfarte
at egne prestasjoner gjorde
dem hvileløse. Da sier Paulus
til dem: ”Det undrer meg at
dere så snart har vendt dere
bort fra ham som har kalt dere
ved Kristi nåde og er gått over

kulturens ødeleggelser og
sammen-ligningens plager. Du
har nok som meg hørt flere
ganger: ”At jeg ikke så det før,
tenk hvor godt det hadde vært
både for meg og mine”. Dette
er erkjennelsens smerte i dø-
dens venteværelse. Derfor er
det godt å vite at det også fin-
nes en annen vei som kan
frembringe samme resultat:
Nådens gjenskapermakt.

I gode og onde dager har Bjørn
Eidsvåg sunget om nåden og
om å leve på svai:

Jeg ser hva du har gjort,
Og legger kronen bort.
Straffen lå på deg,
Nåden bærer meg.

Hovedkilden til dette budska-

til et annet evangelium.
Men det finnes ikke noe an-
net evangelium, det er bare
noen som forvirrer dere og
vil forvrenge Kristi evange-
lium. Men om vi selv, ja, om
en engel fra himmelen
skulle forkynne dere et an-
net evangelium enn det vi
har forkynt, så skal han
være forbannet”. Gal. 1, 6-
8.

I en annen menighet i lig-
nende situasjon sa han: Jeg
vil ikke vite av noe annet
hos dere enn Jesus Kristus
og ham korsfestet.
1.Kor.2,2. Korset er nådens
garanti.

Kjell Arne Medhaug

Torsdagstreffet i Åkra kirke var
også dette året på sommertur.
I år gikk turen til Framnes vi-
deregående skole i Norheim-
sund. Vi startet turen tirsdag
den 24. juni. Første stopp var
Odda, der vi hadde bestilt oss
middag. Det regnet kraftig den
første dagen, men da vi kom
fram, klarnet det, og vi hadde
strålende vær resten av turen.

Samtidig med at vi var på
Framnes var det bibel- og fe-
riedager. Det var bibeltimer og
kveldsmøter hver dag, så vi
fikk være sammen om Guds
ord og fin sang. Om ettermid-
dagen kjørte vi på bussturer
rundt om i distriktet.

En dag var vi på  båttur inno-
ver Fyksefjorden til en fraflyt-
tet grend, ”Botnen”. Det var en
sers kjekk tur.

Astrid og Lars Reinlund (han er
rektor på skolen)tok seg godt

Torsdagstreffet på tur

av oss. Alle som var på turen
kjørte heim på lørdag 28. med
gode minner om en fin tur. Nå
er torsdagstreffet begynt igjen,

og har du lyst og anledning til
å komme, er du velkommen!

A.W.

Turdeltakerne samlet på Framnes.
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Det nytter!
Fengselsdirektøren inviterte oss til å ha møter
for fangene. Vi dro sammen med bibelskole-
elevene og vitnet om Jesus. Etter en lang dags
arbeid og med bare et måltid mat så vi hvordan
de innsatte formelig sugde til seg Guds ord.

Slik forteller nylig heimkomne Jostein Skartveit.
Fredag 15. august var det velkomstfest for hele
familien, Richard (6), Ole Johannes (8), Malene
(10), Katrine (8 kl), Tone (10 kl), mor Randi og
far Jostein. 4 år er gått siden de dro til Tanza-
nia i Mara fylke. Her har foreldrene vært enga-
sjert i ulike oppgaver på bibelskolen, Jostein
nå sist som rektor. Han var også leder for
misjonsfeltet.

De yngste barna har gått på skole, som har
alternert mellom to misjonsstasjoner. De to eld-
ste har gått på internatskoler, Katrine på norsk
skole og Tone på amerikansk skole i Nairobi i
Kenya. Til tider  har det vært tungt for foreldrene
å sende jentene langt av sted, men alt har likevel
gått greit, sier Randi. - Barna er noe rotløse etter
mye flytting både i Afrika og her i Norge. Nå gle-
der vi oss til å være her og være veabuer.

- Da vi reiste fra Mara, holdt de avskjedsfest.
Det var samlet folk fra mange stammer. Sum-
minga av alle stammespråkene minnet meg
om at en gang skal vi alle være samlet i himlen

– av alle folk og av alle stammer. Da skal vi
alle forstå hverandre.
Elevene på bibelskolen regnet med at når fa-
milien kom heim til Vedavågen, kom dere til å
slakte ei ku for å holde velkomstfest for oss. Vi
er takknemlige for festen dere har stelt i stand.
Takk også for støtte og forbønn fra enkeltper-
soner, lag og foreninger! slutter Randi.

I sin hilsen på festen minnet Jostein om at det
har vært slitsomt å være tilgjengelig 24 timer i
døgnet. Mange frustrasjoner og skuffelser tar på.
- Likevel opplevde vi å bli velsignet. Vi har vært
friske og ved god helse. Mara er et område dob-
belt så stort som Rogaland. Det regnes for å være
et åndelig sett mørkt område, der et liv er lite
verdt. Men vi har fått peke på det som er mot-
toet for Bibelskolen: Se, der er Guds lam som
bærer verdens synd.

Bli ikke trett mens du sæden sår,
Engang din kjærlighet lønnen får!
Må vi enn ofte med tårer så,
Skal vi med glede dog høste få.

Jostein skal etter nyttår begynne som forkyn-
ner i Haugesund krets av Norsk Luthersk Mis-
jonssamband.

emo

Mens sju kommer heim fra Tanzania reiser fem
andre ut til Afrika i misjonens tjeneste. Leserne
kjenner Bjørg Marit Kvilhaug  fra brev fra tidli-
gere opphold over lengre tid i Etiopia. Nå er hun
på veg ut igjen sammen med tre ungdommer
fra Vedavågen og en gladgutt fra Røyksund.

- Hva er en volontør?
Jo, forteller Trond, det er en som arbeider i

frivillig tjeneste, uten lønn. Noen kaller det også
teltmakerarbeid. Du gjør et vanlig arbeid i et land
som alle andre, men ved din væremåte kan du
vitne for Gud. I fritida kan du engasjere deg i
kristent arbeid av ulikt slag.

- Hvordan kom dere på å reise nå?
Det startet ganske tilfeldig, sier Lise Marie. Vi

Volontører fra Vea

➢

F.v. Lise Marie og Trond Sund, Pål Magne Østhus, Svein
Arne Rosberg.



5Menighetsblad for Åkra nr 3 - 2003

tok kontakt med misjonssekretær Osvald Hind-
enes da vi var på generalforsamlinga i Kristian-
sand i sommer. Dermed var det gjort.

Svein Arne forteller at de blir godt mottatt av de
nasjonale. Noen har vært en tur tidligere og ble
grepet av både den menneskelig og åndelige
nøden. Nå har vi nød for dem og vil prøve å
hjelpe. Arbeidet vårt blir blant annet å fungere
som vaktmester, elektriker, omsorg- og hjelpe-
arbeid og radioarbeid.

Vi skal være 3 mndr. i Etiopia og det samme i
Kenya, sier Pål Magne. Guttene er skips-
elektrikere/elektriker og Lise Marie er hjelpear-
beider. 1.september reiser vi, og vi ber dere
huske på oss og arbeidet vårt. Vi trenger hver-
andres bønner i dette spennende prosjektet.

Slutthilsenen fra Trond var fra Rom.12, 4ff: ”Vi
har ett legeme, men mange lemmer, og alle lem-
mene har forskjellige oppgaver. På samme måte

er vi alle ett legeme i
Kristus, men hver for oss
er vi hverandres lemmer.
Vi har forskjellige nåde-
gaver, alt etter den nåde
Gud har gitt oss”.

Noen dager før samta-
len med ungdommene
fra Vedavågen,  reiste
Jorunn Svela til Hong
Kong, der hun skal være
lærer på den internasjo-
nale skolen i to år.

Det er flott at ungdommer i dag vil la seg bruke
i misjonstjeneste på ulike måter. Det er flott at vi
kan få oppleve at noen i vårt nærmiljø tar utfor-
dringen. La oss sette disse på bønnelista vår og
minne oss om vårt ansvar for de som reiser ut!

emo

I påvente av ny kapellan har vi
vært så heldige å få Ove
Sjursen, opprinnelig fra Koper-
vik, som vikarierende konfir-
mantlærer. Han og familien er
nettopp kommet hjem etter
endt misjonærtjeneste i Kame-
run.

De har bosatt seg på Sandnes
hvor han etter nyttår skal tjenes-

Misjonsprest Ove Sjursen
vikarierer som konfirmantlærer

tegjøre som menighetsprest med
menighetsplantning i en del av
Høyland menighet som oppgave.
Men fram til den nye kapellanen
er på plass skal han altså ha tre
konfirmantgrupper her i Åkra.

Vi ønsker han hjertelig velkom-
men!

Møtedatoer for Aktivitus høsten 2003

Alder 5. - 7. kl.
Møtedager er mandag kl. 18.30 - 20.00.

08 og 22 sept.
13 og 27 okt.
10 og 24 nov.
08 des.

Møtedatoer for Ungdomsklubben
høsten 2003

Alder 8. kl. oppover
Møtedager er fredag kl. 20.00 - 24.00

12 og 26 sept.
10 og 24 okt. (Gospelfestivalen)
07 og 21 nov.
05 og 19 des.

Jorunn Svela.
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Diakoniens side

Lydia gikk rett på kjøkkenet og satte over kaffe-
kjelen. Vel var det i seneste laget med kaffe-
drikking, men nå ville hun ikke i noe fall få sove
på en stund. Og kaffekoppen var Lydias tanke-
støtte nummer en.

Lydia inntok yndlingsplassen ved kjøkkenbordet.
Og ganske riktig, ved smaken av nykokt kaffe,
kom tankene av seg selv: Det var begynt med
lokalavisen. ”Stadig flere mennesker i vårt dis-
trikt sliter med ensomhet” stod det. ”Ille” tenkte
Lydia. ”Kan ikke noen gjøre noe med det?” Et
par dager etter lå menighetsbladet i postkassen.
Lydia brukte gjerne å bla gjennom det. Denne
gangen var det en reportasje om besøkstjenes-
ten. Hun som ledet dette arbeidet, sa at de kunne
trenge flere besøkere, de hadde flere oppgaver
enn de kunne rekke over. Så var dette i kveld
skjedd. Lydia hadde lovet å hjelpe venninnen
som skulle ha kvinneforening hjemme hos seg.
Lederen fra besøkstjenesten hadde vært der. Eva,
het hun visst. De var kommet i prat, og så hadde
Eva spurt helt direkte om hun, Lydia, ville bli
medarbeider i besøkstjenesten!

”Jeg har jo tid,” tenkte Lydia. ”Det er ikke så ofte
jeg trenges til pass av barnebarn, og festkomi-
teen på Samfunnshuset krever ikke så mye. Men
menighetens besøkstjeneste! Jeg som går så sjel-
den i kirken, vet Eva om det, tro? Kan det være at
de kan bruke meg likevel? Tenk om jeg ikke klarer
det? Jeg er ikke så veldig tålmodig. Jeg går jo på
besøk av og til hos et par gamle jeg kjenner. Hvor-
for skulle jeg begynne i en sånn besøkstjeneste?
Da blir det jo så mye mer forpliktende. Men Eva
sa da fikk jeg også mer støtte og hjelp. Skal jeg
være ærlig, så kan jeg jo en hel del om mennes-
ker, jeg har jo oppdratt barn, og jeg har vært me-
gler i ganske mange av familiens konflikter. Egent-
lig har jeg hatt lyst til å være litt mer i kirken også.
Med mine tre og sytti år kunne jeg vel være vok-
sen nok til å innrømme det?” Lydia smilte litt av
seg selv, skjenket mer kaffe, bevilget seg en fløte-
skvett i anledningen og grunnet videre.

Åkra kirke inngår et samarbeid med Hjemme-
tjenesten med tanken på å starte opp igjen be-
søkstjeneste til mennesker som er hjemme-
bundne og ønsker kontakt. Besøkeren vil som
regel komme annenhver uke og binder seg til
dette i ett år. Det vil bli gitt veiledning i besøker-
gruppen. Høres dette spennende ut for deg, så ta

Skal, skal ikke??
kontakt med diakonen
eller menighets-
kontoret.

For verden er jeg kanskje
bare et menneske - men
for et menneske er jeg
kanskje hele verden!

Samtalemuligheter
- ikke bare i Åkra Kirke
Samtalegruppe for yngre enker/enkemenn (dvs –
60). Ledet av Bjørg Lodden og Ingebjørg Vestbø,
starter opp 15. oktober kl. 18.oo i IMI-gården

Samtalegruppe for de som har vært gjennom ei
skilsmisse. Ledet av Kåre Vold og Liv Syre, starter
opp i september på Avaldsnes

Samtalegruppe for barn som har mistet foreldre
(store barn/tenåringer). Ledet av Geir Torgersen og
Gunvor Tyse, starter opp i september i Norheim

Samtalegruppe for enker/enkemenn (ca. 60+). Le-
det av Inger Brandzæg Eilerås i Skåre menighet

Samtalegruppe for etterlatte etter selvmord. Le-
det av Grethe Munkejord og Kjersti H. Lofthus,
starter opp 13. oktober i Psykiatritjenesten i Hau-
gesund

Samtalegruppe for foreldre som har mistet små-
barn. Ledet av Kjell Arne Medhaug og Monica Erik-
sen, starter opp 18.september kl. 20.oo i Åkra Kirke

Samtalegruppe for pårørende til pasienter innen
langtidspsykiatri. Ledet av Gun Normark og Astrid
Follesøy, starter opp uke 39 (september) i Åkra Kirke

Hvis du vil melde deg på eller lurer på noe, ta kon-
takt med diakon Heide Thorsen eller Elly Fredrik-
sen (Hgsd Frivillighetssentralen) tlf: 52 72 77 61

Siste nytt

Frivillig diakon Kjell Arne Medhaug kommer til å
forette både noen begravelser og soknebud (natt-
verd hos en syk) i løpet av høsten.

”Skal…, skal ikke..?”
fra boken ”Hjerter
som ser” – ressurs-
hefte for besøkeren
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Takke
Bønne

emner

• sommeren som ligger
bak oss med opplevel-
ser og rekreasjon

• alle som nå går inn i el-
ler fortsetter i ulike fri-
villige funksjoner i me-
nigheten

• mulighetene som ligger
foran oss denne høsten
til å bygge Guds rike i
vårt nærmiljø

• alle sang- og musik-
kreftene i menigheten

Vi ber for:

Vi takker for:

• Helen  og Trond Lille-
heim og barna og deres
tjeneste på Madagaskar

• vikarprest Solveig
Røysane

• konfirmantarbeidet og
alle de nye konfirman-
tene, konfirmantprest
Ove Sjursen

• den nye ungdoms-
arbeiderstillingen

• kirkeprosjektet i Veda-
vågen

• gudstjenestelivet i Åkra
menighet

• søndagsskolen

Diakoni-
katekisme
Hva betyr ordet diakoni?

Ordet diakoni er gresk, og betyr
tjeneste.

Hva er diakoni?

Diakoni er kristen nestekjærlig-
het i praksis

Hva er forskjellen på

nestekjærlighet og diakoni?

Nestekjærlighet kan utøves av
alle mennesker, uavhengig av
tro. Diakoni er den nestekjærlig-
het i praksis som springer ut av
Kristus som forbilde.

Hva er forskjellen mellom

diakoni og forkynnelse?

Forkynnelse er verbal, diakoni
er handling.

Hva er diakoniens

grunnverdier?

Visdom, mot, måtehold, rettfer-
dighet, tro, håp og kjærlighet.

Hvem er diakoniens

målgruppe?

Diakonien retter seg mot enkelt-
personer og grupper som lider,
er utsatt for overgrep, under-
trykkelse eller annen urettfer-
dighet.

Hvem gjør diakoni?
Diakoni gjøres av enkeltperso-
ner og institusjoner som har
Kristus som kilde og forbilde.

Hvor finner man diakoni?

Diakoni kommer til uttrykk både
i hverdagssituasjoner som all-
menn kristen nestekjærlighet,
og som en spesiell tjeneste
innenfor kirken i form av solida-
ritetsarbeid, omsorgsarbeid etc.

Hva er diakoniens

utfordring i dag?

Å lese fortellingen om den
barmhjertige samaritan, over-
sette den til vår tid og gjøre
oversettelsens budskap til prak-
tisk handling.
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Tomt:
Karmøy kirkelig fellesråd har
avtalt med Karmøy kommune v/
Lars Tore Norskog  (kommunens
areal forhandler) om hjelp til for-
handlinger med grunneiere til
kirketomt i Vedavågen.

Kirketomten ligger på sju for-
skjellige eiendommer med ca.
15 registrerte  grunneiere. Ca.
settes pga at i arbeid med  slike
saker dukker forskjellige gamle
avtaler opp – sitert fra Lars Tore.
Alle grunneierne skal nå være
kontaktet.

Forventet pris ligger svært
langt fra tilbud, - vi antar at dette
har sin grunn i at banken ville
bygge der bygget er reist i dag
og derav gav priser på arealet
som gir signaler om en
forhandlingstid på ti til femten år.

Vi ser optimistisk på saken,
for alle grunneierne er positive
til prosjektet ”ny kirke”. Av den
grunn har vi  håp gjennom for-
handlinger å komme fram til
enighet om pris innen en pe-
riode på et halvt til ett år.

Arealerverv går etter god-
kjent regulering av dato
29.08.2002.

Kirketomten er godkjent av
Karmøy kirkelig fellesråd i sak 21/
03, reguleringsplanen er nå vide-
resendt til Kirke- og kulturdepart-
ementet via Stavanger biskop for
godkjenning etter kirkelovens §
21 fjerde ledd.

Bevilgning:
Som kjent for de fleste av oss
fikk vi etter forhandlinger mel-
lom partiene i budsjett for 2003
bevilget en million.  Videre var
det og enighet om å sette opp
fire  millioner for planlagt be-
vilgning til 2004.  Slik vi i plan-
komite og fellesråd ser denne
saka, håper vi nå politikerne får

Innlegg til utegudstjenesten ved
kirketomten til ny kirke i Vedavågen
den 17. august 2003

fullfinansiert kirken til 2006.
Kommende bevilgning blir av
den grunn svært spennende
som signal.

Økonomi:
Pr. i dag har vi stående på kom-
munalt bevilget konto kr.
2.124.000,-.  En million av disse
er avsatt til tomt.

Forprosjekt:
Forprosjektet vil gi klare signa-
ler til politikerne om nødvendige
kostnader. Pr. i dag er det vi i
administrasjonen som har satt
opp et antatt beløp på kr. 30 mill.
Dette ut fra at vi har bygd på
kostnader til tidligere prosjekter
og prosjekter under oppføring,
bl.a. Nærbø kirke, som har en
kostnad på kr. 26.000,- pr. m2.
Disse kostnader dekker da ikke
tomt og orgel.

Forprosjektet vil bli utarbei-
det i samarbeid med kirkebygg-
konsulent Finn Bårdsen ved
Stavanger bispedømme og ar-
kitekt fra Brandsberg – Dahls

arkitekt-kontorAS.
Kostnader til forprosjektet vil

bli dekket av nevnte 2,1 mill.

Plankomiten:
Fellesrådet har valgt planko-
mite, men slik det er i dag flyt-
ter folk, studerer eller får endret
familiesituasjon.  Sitter du her i
dag og føler på at du har tid til
overs og har lyst å være med
for å arbeide for denne saken,
ta kontakt med kirkeverge-
kontoret.

Nå ønsker vi å få realisert pro-
sjektet vårt:

Ny kirke til Vedavågen!

Marta Lunde Medhaug

Åkra kirkekor sang ved gudstjenesten.
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Den nye gravferdsordningen innført
fra 1. september i Åkra menighet

På menighetsmøtet i Åkra kirke 15.juni ble det vedtatt å innføre den nye ordningen som er
foreslått for gravferd. Vi minner her om de viktigste punktene.

Mye er likt i gammel og ny ordning, men hovedendringene består i følgende:
• Handlingen begynner med en overgivelse av den vi tar farvel med: ”Vi er samlet her for å ta

avskjed med NN. Sammen vil vi overgi ham/henne i Guds hender og følge ham/henne til det
siste hvilested.”

• Minneordene innledes med en bønn.
• Også andre enn presten kan delta i lesningen av de foreskrevne bibeltekstene.
• Presten gis større mulighet til å velge bibeltekster og andre innslag som passer til anlednin-

gen. For eksempel har han flere trøstetekster å velge mellom. Ved graven kan han legge inn
skriftlesning og bønn før jordpåkastelsen.

• Ifølge de Alminnelige bestemmelsene er det vedtatt at jordpåkastelse skal skje etter senking.
• Ifølge pkt.9 i Alminnelige bestemmelser kan gravferd forrettes av diakon etter avtale mellom

diakonen, soknepresten og biskopen.

Ungdomsarbeider i Åkra menighet
SR har gjort vedtak om å tilsette en ungdoms-
arbeider i 30% stilling i ett år f.o.m. 15/9 d.å. un-
der forutsetning av godkjennelse i Karmøy kir-
kelige fellesråd. Utgiftene prøver en å dekke ved
hjelp av givertjeneste.

Det er svært viktig å følge opp arbeidet med ung-
dommen og soknerådet vil prøve å legge best
mulig til rette for at det blir gjort. For Åkra me-
nighet vil det bli en kostnad på ca. kr. 60.000.

Du som leser dette utfordres til å være med å gi
økonomisk støtte med f. eks. et fast månedlig
beløp. Vi er kommet godt i gang, og har dekket
halve beløpet, men håper vi også kan dekke inn
det resterende beløpet på denne måten.

Ved flere gudstjenester har det vært orientert om
givertjenesten, og det vil bli fulgt opp i gudstje-
nestene fremover. Det vil også bli delt ut
orienteringsskriv om givertjenesten. Ønsker dere
mer orientering kan dere ta kontakt med
administrasjonsleder Henning Liknes.

Soknerådet vil takke for gavene og be om Guds
rike velsignelse over enhver giver.

Småplukk fra SR:
Fellesmøter i Åkra kirke
29 oktober - 9 november
Åkra menighet fikk invitasjon til å bli med å ar-
rangere fellesmøter, og SR har takket ja til det.
Det er sangevangelistene Marit Stokken og Irene
Krokeide Alnes som er talere, og vi ønsker dem
velkommen til Åkra.

Arr. for fellesmøtene er: Salen, Saron, Bedehu-
set og Åkra Kirke.

To personer fra hvert sted danner hovedkomi-
teen.

Det legges opp til bønnemøter i forkant av mø-
tene. 3/9 og 15/10 på Salen, 17/9 og 22/10 i Åkra
kirke, 1/10 på Bedehuset og 8/10 på Saron. Bønne-
møtene starter kl. 18.00.

Det er makt i de foldede hender, så vær med i
bønn for møtene.

H.L.
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Mitt vitnesbyrd

I desse dagane har planeten Mars vore nær-
are jorda enn den har vore på om lag 60000
år. Eg måtte ut og sjå på den lysande kula eg
også, og då såg eg  myriadar av stjerner som
lyste på himmelkvelvingen.

Anten eg vil innrømma det eller ikkje, det er
eit fantastisk skode. Det er som det svimlar
for auge og tanke. Mang ein gong har eg
undra meg over skaparverket. Og eg veit at
vitet ikkje strekk til, eg må tru det eg ser. Eg
må også tru at det er sant slik me les i 1.
Moseboka 1.1 : I opphavet skapte Gud him-
melen og jorda.

Også Johannes startar evangeliet sitt med å
visa til opphavet for universet. ”I opphavet
var Ordet, og Ordet var hjå Gud, og Ordet
var Gud. Han var i opphavet hjå Gud. Alt vart
til ved han, og utan han vart ikkje noko til av
alt som er blitt til...” Skulle tru Johannes også
hadde stjernehimmelen i tankane.

Det er når eg vert var Guds store skaparverk
at  eg minnest songen ”O store Gud,når jeg
i undring aner Hva du har skapt i verden ved
ditt ord. Ser universet med de mange baner

Og vet alt liv oppholdes
ved ditt bord :/: Da
bryter lovsang ifra
sjelen ut:
”O store Gud, o store
Gud,” slik Carl
Boberg har uttrykt
det.

Eg gjer også vel i
lesa kap 40 i Jesaia-
boka, kor det m.a. står
slik: ”Lyft augo mot det
høge og sjå: Kven har skapt
alt dette? Han er den som fører deira hær ut
i fastsett tal, og nemner dei alle med namn”.

Og i vers 28: ”Veit du det ikkje, eller har du
ikkje høyrt det ?Herren er den evige Gud som
skapte endane av jorda. Han vert ikkje trøytt,
han vert ikkje mødd, hans vit er uransakeleg”.
Denne Gud er det som er så glad i meg, og
som har  rikeleg velsigna meg.

Oddvar Skorpe

Åkra menighet har et rikt sang og musikk-
liv. ”Sola Gratia”, som betyr ”nåden
alene”, er et av voksenkorene i menighe-
ten. Koret startet som ”Dann og vann ko-
ret” med Jostein Myklebust som dirigent.

Det ble imidlertid snart klart at mange
hadde ønske om et noe fastere opplegg.
”Sola Gratia” ble videreføringen av ”Dann
og vann koret”. Margareth Tangen tok over
dirigentjobben etter ett og et halvt år og er
fortsatt dirigent. Mottoet til koret er å spre
evangeliet.

Koret består i dag av ca. 20 medlemmer i

alderen 20 år og
oppover. Vi ønsker
flere medlemmer,
spesielt mannsstemmer.

Repertoiret varierer fra gospel til salmer. På
øvelsene har vi en andakt, mye sang og tid
til en kaffekopp og prat. Er dette noe for deg?
Du finner oss i kirken  mandager  i oddetalls-
uker.

Hjertelig velkommen til godt fellesskap og
sang!

SOLA GRATIA
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og

Eg fekk spørsmål frå
menighetsbladet om eg kunne
ta eit intervju med  pensjonert
sokneprest Solveig Røysane,
som nå er vikarprest i Åkra.

Ho tok imot meg i den vakre
heimen sin i Åkrehamn. Huset
ho bur i er det gamle gards-
huset  på Røysane , der både
faren og oldefaren hadde
budd. Hus og uthus var halde
godt vedlike, og breie solide
kledningsbord vitna om at det
var gjort forsvarleg arbeid.

Solveig Røysane var sist sok-
neprest i Skjåk i Gudbrandsda-
len. Ho har og gjort teneste
som kapellan i Åmot i Øster-
dalen.

- Korleis var det å koma
heim til Åkra og gjera teneste i
heimbygda?

Folk her har tatt godt imot
meg , seier ho. Og det er eit
spesielt godt forhold mellom
personalet i kyrkja. Det er
svært viktig at dei som arbei-
der i kyrkja har det godt saman.

- Kan du fortelje kva det var
som gjorde at du begynte å
studera teologi?

Eg har gått i kyrkja  i lag med
foreldra mine frå eg var liten.
Eg fekk tidleg lyst til teologien,
men eg  kan ikkje koma på
noko spesielt som gjorde at eg
kom til å gå den vegen, svara
ho. Mange gjekk både i kyrkja
og i bedehuset då eg var ung ,
seier ho.

- Korleis er vilkåra og ar-
beidstilhøva dine som vikar-
prest, ville eg vita:

Ho fortalde at ho har 75%
stilling, og at ho har lova å
gjera teneste til det kjem ny
prest her. Ho har program til
nyttår om det blir aktuelt.

INTERVJU MED
SOLVEIG RØYSANE

- Dette med å vera ”profet i
sin eigen by”, har du merka
ulemper med det?

Ho smiler og svarar at ho
synest at folk har tatt vel imot
henne. Eg kvitterer med at eg
har høyrt at folk i sokna er
svært godt nøgde med  henne,
og det seier ho er gildt å høyra.

- Er det stor skilnad i kyrkje-
lege tilhøve mellom vårt sokn
og dei stadene du har gjort ten-
este på Austlandet?

Det er meir frivillige
organisasjonar  her enn det er
der aust. Der det var bedehus
eller misjonshus som dei
gjerne sa, var dei lite brukte.
Der var nok arbeid både for
Indremisjonen og Det Norske
Misjonsselskap,  men ikkje så
aktivt som her.

- Korleis var kyrkjesøkinga
der du kom frå sist?

Den var ikkje særleg stor til
vanlege gudstenester, men
folk slutta godt opp om dei kyr-
kjelege handlingane som dåp,
konfirmasjon, vigsler og grav-
ferd, svara ho.

Så takka eg for at eg fekk koma
og snakka med henne, og
menighetsbladet vil med dette
takka Solveig Røysane fordi ho
var villig til å hjelpa kyrkja vår
i eit knipetak slik at Stavenjord
kan få det lettare i sitt arbeid.
Me vil ønskja  Guds velsigning
over tenesta hennar her i Åkra.

Sigurd Helgeland
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Karmøy gospelfestival
KGF SMALL
Lørdag 18. oktober - Åkra kirke

SMALL er festivalen der barna får ha sin egen dag
med øving og stor konsert. I år legges denne delen
av KGF en uke før ungdommen samles i Åkrahallen.

Aldersgruppe:

Barneskolen (vi er ikke veldig strenge med alders-
grensene!)

For mer info: www.gospel.as/kgf

KGF LARGE
24. - 26. oktober - Åkrahallen/Åkra kirke
LARGE er ungdomsdelen av Karmøy Gospelfestival.
Her møtes 600 - 700 ungdommer og synger gospel
så det spruter ei hel helg med stor konsert søndag
kveld.

Aldersgruppe:

Ungdomskolen og oppover.

Kom og syng med!
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Oversikt  Vea kyrkjefond 1997-2003
31.12.97 31.12.98 31.12.99 31.12.00 31.12.01 31.12.02 30.06.03

Gaver : 227.773 238.102 251.041 287.295 408.783 430.792 430.792

Innsaml. 199.288 231.379 277.557 334.275 392.471 497.404 516.928

Totalt: 427.061 469.481 528.598 621.570 801.254 928.196 947.720

Distribusjon av menighetsbladet

Som mottakarne er vane med, vil menighetsbladet fram-
leis bli lagt i alle postkassar av frivillige ombærarar.

Men  dei som før har fått bladet i postboksar, vil nå få sjan-
sen til å ta seg eit blad ved sida av  boksane. Blada vil bli
lagt på ein høveleg plass når ombærarane har lagt bladet
i postkassane. Det vil difor gå om lag ei veke før de ser
bunken ved postboksane.

Grunnen til denne endringa er den nye postordninga. Den
førte til tredobling av kostnadene og  eit mykje tidkrevande
arbeid. Vi vonar at lesarane kan bli nøgde med denne ord-
ninga, og at bladet framleis kan nå fram til dei interes-
serte.

Red.

Redaksjonen tek med glede mot stoff, tips og idear i
bladarbeidet.

• Fellesskapssamling i  Åkra kirke torsdager
kl.20.00 høsten 2003.
Du er hjertelig velkommen!

• 25. september:
Lars Harald Tjøstheim: Guds hellighet

• 23. oktober:
Espen Berg:  Men Gud velger annerledes...

• 6. november:
Klaus Muff: Alltid voksende tro

• 20. november:
Helga Hausken: Ikke bare kunnskap, men kjennskap

• 4. desember:
Modgunn Brynjelsen: Josef og Maria – ledelse og lydighet

• 1. oktober,  Barnasamling
v/Henning Liknes

• 15. oktober, Basar
• 29. oktober, Barnasamling

• 12. november Barnasamling
v/Heide Thorsen

• 26. november Barnasamling
v/Thea L.Brekkå

• 10. desember Luciafest.
Ta med hvit skjorte og lys

Me ønske dokke adle Hjertelig
velkommen, både små og store.
Ta med deg matpakka di, så har
me saft, kaffi/te.

Trilletreff i Åkra
kirke høsten 2003

Åtten
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Tlf. 52 81 47 77 - 924 60 888

28.09 kl.11.00 Høymesse med nattverd
28.09 kl.18.00 Konsert
05.10 kl.11.00 Høymesse med dåp.
12.10 kl.11.00 Fam.gudstj. Vedavågen
12.10 kl.18.00 G-2gudstj.
19.10 kl.11.00 Høymesse med dåp.
26.10 kl.11.00 Høymesse med nattverd
02.11 kl.11.00 Høymesse med nattverd. Allehelgens

 søndag
02.11 kl.18.00 Minnegudstj. Åkra gamle kirke
09.11 kl.11.00 Høymesse med dåp
16.11 kl.11.00 Høymesse med dåp
16.11 kl.18.00 G-2gudstj.
23.11 kl.11.00 Høymesse med nattverd
30.11 kl.11.00 Fam.gudstj. med dåp
30.11 kl.19.00 Lysmesse
07.12 kl 11.00 Høymesse med nattverd
14.12 kl.11.00 Høymesse med dåp
14.12 kl.18.00 Julekonsert
21.12 kl.11.00 Høymesse med nattverd
21.12 kl.18.00 G-2gudstj.
24.12. kl.15.30 Julaften. Fam.gudstj. Vedavågen
24.12 kl.14.00 Julaften. Fam.gudstj.
24.12 kl.15.30 Julaften. Fam.gudstj.
24.12 kl.17.00 Julaften. Fam.gudstj.
25.12 kl.11.00 1. juledag. Høytidsgudstj.med dåp.
26.12 kl.11.00 2. juledag Vedavågen. Høytidsgudstj.

med nattverd.
28.12. kl.11.00 Høymesse med dåp
31.12 kl.23.00 Midnattsmesse

Velkommen
i Åkra Menighet

Normisjon
Døgnvakt: 52 81 62 22/52 82 82 88/52 82 02 89
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25. mai Bendik Bjørndal
Sjur Klepsvik
Karolina Sjøen

8. juni Martin Fagerland
Mathias Andersson
Marion  Lunde
Ruben Kvilhaug

15. juni Sebastian Ruds-
haug Jakobsen
Alida Kværnøy
Davidsen
Celina Lucero
Kværnøy
Marie Larsen

17. juni Eirik Skår Olsen
Oda Skår Olsen
Thea Skår Olsen

22. juni Tobias Stava
Bjørg Helena
Tangen
Simen Stensland

6. juli Tora Nadine
Andersen Liknes
Aleksander
Kristiansen

13. juli Glenn Adrian Vea
Thea Kvilhaugsvik

20. juli Nathalie Tjøsvoll
Paul Erik Mannes
Glenda Hernandez
Mannes
Nicholas Eriksen
Anders Skogen

10. august Jøran Johannes-
sen Salomonsen
Kjartan Langåker

17. august Helene Iversen
Krister Eikemo
Knutsen
Serine Einarsen
Katrine Bårdsen
Michell Grindhaug
Nielsen
Ada Natalie Sel-
liken

23. mai Solveig Skulstad
og Magne Ingvar
Johannessen

24. mai Gro Solheim og
John Karstein
Tønnessen

24. mai Eldrid Varne og
Andrew Stephen
Moore

24. mai Louise Varne og
Edgar Hansen

24. mai Siv Iren Vea og
Tommy Nilsen

24. mai Marita Solberg og
Gøran Isaksen

31. mai Hanne Klæhaug og
Runar Bårdsen

7. juni Ann Lovise Kristi-
ansen og Geir Mor-
ten Stava

7. juni Lise Marie Aartun
og Trond Sund

21. juni Marthe Marie Abel-
sen og Askell
Bårdsen

21. juni Jorun Kristiansen
og Joshua Arias
Bujanda

28. juni Helena Langåker
og David Davidsen

5. juli Hanne Veronica
Stava og Kenneth
Giske

12. juli Randi Helen Nor-
nes og Øystein
Sæle

12. juli Margit Nilsen og
Håkon Marlon
Grødem

26. juli Lin Fagervik og
Gudmund Ras-
mussen

26. juli Therese Mannes og
Gunnar Steinnes

26. juli Grete Olsen og
Knut Jakob Einarsen

2. august Sigrid Knutsen og
Thomas Vestvik

2. august Nina Gundersen og
Richard John
Adams

9. august Hege Tangen og
Arve Lønning

9. august Henny Stangeland
og Johannes
Grindhaug

16. august Åshild Botnen og
Thor Sangesland

16. august Merita Underhaug
Thorsen og Robin
Tømmervik

4. juni Solfrid Kvilhaug
7. juni Simon Martin Berg
15. juni Hanna Cecilie

Smith Log
17. juni Sigrid Pauline

Sørlie
20. juni Lars Iversen
25. juni Olena Munkejord
26. juni Simon Tønnessen
9. juli Leif Kristoffer

Pedersen
14. juli Målfrid Bergfjord
20. juli Fridtjof Østevik
20. juli Svend Mandius

Sørensen
7. august Elfrida Mathilde

Johnsen
7. august Hedvig Danielsen
11. august Jakobine Larsen
13. august Audhild Oddny

Liknes
14. august Klara Tobine

Størkersen
15. august Ragnhild Liknes
23. august Lovise Mikkelsen
23. august Johanna Beate

Olsen
24. august David Wåge
25. august Elisabeth Simon-

sen

Åkrehamn, tlf: 52 81 12 40



Onsdag kveld 4. juni ble en spesiell høytids-
stund for Åkra menighet. Da ble vår nye diakon
Heide Thorsen vigslet til tjenesten av biskop
Ernst Baasland. Flere kirkelige medarbeidere
var med som forbedere.

Det er godt å ha en slik forbønnshandling i ryg-
gen når en skal tjenestegjøre som diakon i en
menighet med alle de sammensatte og ansvars-
fulle oppgavene en da møter.

Etter selve vigslingsgudstjenesten hadde
diakoniutvalget stelt i stand et kveldsmåltid i
menighetssalen, der det  kom en rekke hjerte-
lige hilsener til Heide. Hun hadde  også selv
ordet og ga uttrykk for hvor betydningsfull
denne kvelden var for henne personlig.

Diakon Heide Thorsen
vigslet av biskop Ernst Baasland

Heide, som selv opprinnelig er fra Bremen,
kunne også glede seg over at hennes egne for-
eldre hadde tatt turen fra Tyskland i anledning
vigslingen.

Diakon Heide Thorsen gratuleres av diakonikonsulent Asbjørn Finnbakk.


