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Hun var altfor liten til å gå på
skolen. Men stille og pent
satt hun bakerst i klasserom-
met. Læreren i den fådelte
skolen hadde tatt fireåringen
sin med seg denne dagen.
- Hva gjør du her? spurte

presten, som var på be-
søk.

- Jeg lærer meg å være
stille, svarte piken.

- Det var utmerket, sa pre-
sten, - de fleste har levd
et langt liv og ikke lært seg
akkurat det!

Gud kan bruke mange slags
midler for å lære oss hvor
velsignet stillheten er. Da ild-
profeten Elias trengte mot og
kraft fra Gud, sendte Herren
en serie med naturfenome-
ner. Han brukte storm og
jordskjelv for å få fram kon-
trastene. Men han åpenbarte
seg ikke gjennom bråket.
«Etter jordskjelvet kom det

en ild, men Herren var ikke i il-
den. Etter ilden kom en lyd av
en stille susen…» forteller Bi-
belen.

Det var som om Gud hvisket i
den øredøvende stillheten.
Han kom i en lyd av mild still-
het, som noen oversetter. Det
høres ut som en selvmotsi-
gelse: Lyd av stillhet? Men Gud
trer så ofte fram i det svake.

Fra dagliglivet vet vi at den
stille ytringen kan gjøre større
inntrykk enn brøl. Det kommer
an på hva som sies. Den som
har vandret med Gud noen år,
har opplevd Guds tale når brå-
ket i og rundt oss stilnet.

Gud vil si mye. Kanskje vi ikke
hører fordi han ikke taler på
den måten vi hadde ventet?
Eller kanskje vi venter at han
skal si noe helt nytt. Så vil han
faktisk i en stille hvisking
minne oss om noe vi allerede
vet.

Vandre i Ånden. La ham lære
deg å lytte etter lyden av den
milde stillheten.

1 Kong 19, 12
Fra andaktsboka Nærmere.
Gjengitt med tillatelse fra
Lunde Forlag

Hun lærte
seg kunsten
å være stille
Av Asbjør n Kvalbein



3Menighetsblad for Åkra nr. 3 - 2004

Åkra menighet og Kirkens By-
misjon på Haugalandet invite-
rer til en samtalegruppe for  for-
eldre til rusmiddel avhengige.

Gruppen vil ha fokus på utfor-
dringer som deltakerene øn-
sker å drøfte med andre i grup-
pen. Gruppens mål er at delta-
kerne skal bli i bedre stand til
å bruke ressurser og mestre de
utfordringer de møter i sin
hverdag.

Samlingene planlegges til
månedlige samvær i Åkra kirke
på mandagskvelder. Gruppen
vil bestå av 5 – 7 personer og
bli ledet av medarbeidere fra
Kirkens Bymisjon på Hauga-
landet.

For ytterligere informasjon
om gruppen kan Bent Rune
Sinnes kontaktes på telefon

Samtalegruppe for
foreldre til rusmiddel
avhengige

Alle ansatte har fått nye tele-
fonnummer med direkte
innvalg:

- Edel May Vea,
kontorfullmektig
52 81 20 10

- Kjellaug Berg,
kirketjener
52 81 20 11

- Thor André Lindstad,
kapellan
52 81 20 12

- Norodd Stavenjord,
kapellan
52 81 20 13

- Henning Liknes,
daglig leder
52 81 20 14

- Heide Thorsen,
diakon
52 81 20 15

- Paul Leithaug,
kantor
52 81 20 16

Nye telefon-
nummer til
Åkra kirkesenter:

5271 2252 eller 9751 2353.

Påmelding innen 15. oktober
2004 til:

Kirkens Bymisjon på Hauga
landet,
Postboks 1419, Gard,
5507 Haugesund, eller
e-post: ressteam@online.no .

De som får plass blir kontaktet.

Påmelding til Samtalegruppe
for foreldre til rusmiddel av-
hengige sendes:

Kirkens Bymisjon på Hauga-
landet,
Postboks 1419, Gard, 5507
Haugesund, eller e-post
ressteam@online.no

innen 15. oktober 2004.

Småplukk fra SR:
Ungdomsarbeider Tone Iren
Lund starter opp som praksis-
elev i Åkra menighet f.o.m. 31
aug. Det skulle være kjent for
leserne at Tone Iren er elev v/
Bibelskolen i Grimstad og har
ønsket å ha sin praksistid i sin
egen menighet.

Sola Fide har fått ny dirigent.
Ungdomsarbeider Tone Iren
Lund. La oss innkludere Tone
Iren og barne og ungdomsar-
beidet i våre bønner.

Dirigent for Jentekoret Alice
Hellevik har permisjon fram til
nyttår på grunn av helsemes-
sige årsaker. La oss være med
å be om at Alice blir frisk igjen

og kan få fortsette med koret.

Aktivitusklubben for 5 - 7 kl. sli-
ter med ledere. 20 - 30 barn øn-
sker å fortsette, men det er ikke
mulig når vi har for få ledere.
Herved er utfordingen gitt. Ta
kontakt med men.kont. Det de
trenger hjelp til er av praktisk art
som snekkring, matlaging, for-
ming og noen som kan bli med
å spille bordtennis og billjard.

SR har hatt oppe spørsmål om fjer-
ning av granene rundt Åkra gml.
kirke. Nå ber SR om innspill fra den
menige mann og kvinne om hva
de synes om å fjerne trærene slik
at kirken blir enda synligere, eller
om de skal stå som nå.

Ta gjerne kontakt me SR medl.
og menighetskontoret og gi de-
res syn på saken.

Det vil bli delt ut ark i tilknytting til
gudstjenestene der det er satt opp
forskjellige oppgaver/tjenester
som vi har i menigheten. Mange
har en oppgave, men du er kan-
skje en som ikke har fått forespør-
sel. Nå kan du krysse av og du vil
bli kontaktet etterpå. Åkra menig-
het vil gjerne legge til rette for at
flest mulig får bruke sine gaver og
krefter i en eller annen tjeneste for
Gud og våre medmennesker.

Det arbeides med å sette opp noen
høye bord i våpenhuset som er til
bruk i tilknytting til kirkekaffen.
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Fra fremmed land

Fulani-folket i Mali har fått Det nye testamente
på sitt språk.
I 19 år har norsk misjon arbeidet i Mali. Resulta-
tet av arbeidet er synlig i en liten og sårbar kirke
midt i en muslimsk verden, og i år er resultatet
av arbeidet svært synlig i 27 oversatte bibeldeler
til fulani - hele Det nye testamentet.

Dåp i Mali.

Takk
Misjonærer og deres baktropper i Norge (og de
siste 3 årene også i Amerika da Wycliffe Bibel-
oversettere ble involvert i arbeidet) har stått på i
mange år for at Det nye testamentet på fulani
skulle bli virkelighet. Arbeidet har kostet dem slit
og svette, og alle disse fortjener takk. Men like-
vel er det først og fremst Gud vi ønsker å takke
fordi han har gjort det mulig for fulani-folket å
lese og høre evangeliet på sitt eget språk.

«Oppløft ditt syn...»
I 1858 kom det bud fra Sør-Afrika om at den før-
ste afrikaneren hadde omvendt seg til Jesus og
var blitt døpt. 14 års misjons-virksomhet i Sør-
Afrika hadde gitt resultater. Etterhvert som bu-
det nådde bygdene i Norge gikk arbeidsfolk inn
fra markene og tok fri resten av dagen. Det var
denne dagen at Landstad skrev salmen: «Opp-
løft ditt syn o kristen sjel, det dugger over dal og
fjell, det våres alle vegne.»
I 2004 har fulani-folket i Mali fått Guds Ord på

sitt språk. Det Norske Misjonsselskap og Den
Evangelisk Lutherske Frikirke lager derfor i stand
en storstilet feiring: For å oppløfte vårt syn, for å
takke Gud, for å glede oss sammen over at nye
folk og stammer har fått kjenne Jesus.

Oversetterne Anne Lise Matre (NMS), Doug
Higby (wycliffe bibeloversettere) og Abdulay
Bah.

Feiringen vil være en takkegudstjeneste med
nattverd (nattverdvinen skal lages av villdruer
fra Mali.) Mannskoret Herrer deltar sammen med
Anne Flugstad, Isaac Matchoudo, Anne Lise
Matre, Torunn Lunde, Oddvar Søvik og en re-
presentant fra Det Norske Bibelselskap. Det blir
også stor internasjonal deltagelse i forbindelse
med NMS rådsmøte.

Billetter kr.120,-/140,-.
Forhåndssalg hos Postens Billettservice,  Sta-
vanger Frikirke, tlf. 51 88 39 10 eller Det Norske
Misjonsselskaps regionkontor i Stavanger,
tlf. 51 51 62 81, E-post: stavanger@nms.no

Arrangører:
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Misjonsselskap

Takkegudstjeneste i Stavanger
domkirke søndag 17. oktober kl. 17.00
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Ny vigselsordning
1. mai i år ble det innført en ny
liturgi for vigsler i Den norske
kirke. Nyordningen innebærer
blant annet at brudefølget in-
viteres i sterkere grad enn før
til medvirkning under vielsen.
Dessuten er tilfanget av bibel-
ske lesetekster utvidet, og selve
ekteskaps-inngåelsen er plas-
sert etter prestens tale.

Som tidligere, inngås ekteskap
ved at kvinne og mann offent-
lig, i vitners nærvær og for god-
kjent myndighet avgir løfte til
hverandre om at de trofast vil
leve sammen i livslangt ekte-
skap, og dette erklæres å ha of-
fentlig gyldighet.
Den forestående vigsel bør på
forhånd bekjentgjøres gjennom
kunngjøringene i en gudstje-
neste, og brudeparet nevnes i
forbønnen.

Med den nye kirkelig vigsels-
ordningen, er det mulig å velge
mellom to litt forskjellige vari-
anter av løfteavleggelse. Det
ene alternativet er som før, med
to ja-svar fra henholdsvis brud
og brudgom. I det andre alter-
nativet svarer brud og brudgom
«ja» bare én gang hver, mens
de i fortsettelsen vender seg
mot hverandre, gir hverandre
hendene og avgir resten av løf-
tet ledd for ledd. De gjentar da
etter liturgen/presten som føl-
ger:

«Jeg tar deg, (navnet nevnes,)
til min ektefelle.
Jeg vil elske og ære deg og bli
trofast hos deg i gode og onde
dager inntil døden skiller oss.»

Innholdet er det samme som
før, men ved å velge dette siste
alternativet, tar en på sett og vis
løftesordene i sin egen munn.
I tillegg er det i den nye vigsels-
ordningen kommet til en liten
alternativ liturgi for brudepar

som ønsker å overrekke hver-
andre ringer under vielsen. Da
kan brudeparet også der velge
å gjenta løftesordene etter litur-
gen/presten:

«(Navnet), jeg gir deg denne
ring som et tegn på mitt løfte
om kjærlighet og troskap».

Som ved selve ekteskaps-
inngåelsen, er det ved en even-
tuell overrekkelse av ringer
selvfølgelig fortsatt mulig å
følge «gamlemåten», altså
overrekke ringene uten at bru-
deparet hver for seg fremsier
dette løftet ledd for ledd.

Med den nye ordningen legges
det også opp til at brudefølget
i sterkere grad enn før medvir-
ker i gudstjenesten på ulike
måter. Det være seg ved skrift-
lesningene, i form av musikk
eller høytlesning, eventuelt
kombinert med at det tennes
lys i lysgloben.
Blant de kulturelle innslag kan
det også åpnes for elementer
som understreker brudeparets
etniske bakgrunn. Der den ene

part har en annen kirkelig tilhø-
righet enn Den norske kirke, kan
det etter godkjennelse av bisko-
pen åpnes for deltakelse fra
vedkommende kirkesamfunn.

Både når det gjelder medvirk-
ning fra andre kirkesamfunn og
kulturelle innslag, skal disse til-
passes vigselshandlingens
gudstjenestelige karakter og
ikke bryte med Den norske kir-
kes trosgrunnlag. Som før skal
salmer og sanger på forhånd
godkjennes av forrettende
prest og det musikalske stoff av
kantor/organist.

Det er også mulig i forbindelse
med vigsel å feire såkalt «bry-
lupsmesse». Dvs. at brudepa-
ret ber om å få del i Herrens
nattverd når de begynner livet
sammen som ektefolk. Dermed
kan de som ønsker det gå
sammen med brudeparet til
Herrens bord denne dagen.

Thor André Lindstad
kapellan
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Diakoniens sider

• Du binder deg til juni 2005 til å gå til det
samme mennesket.

• Du får veiledning, temasamlinger og gjør et
menneske gladere

• Ta kontakt med diakon Heide Thorsen,
tlf. 52 81 20 15 eller mob 481 09 452

ÅLEINEÅLEINEÅLEINEÅLEINEÅLEINE
Kven kan forstå det ordet «åleine»?
Det er ikkje greit, det kan eg nok meine.
Åleine innmed bordet, åleine i hjemmet,
åleine, åleine, toner refrenget.

Eg sit her og kikkar om nokon stilde inn.
Eg sit her og lyttar om nokon meg ring.
Nei alt er så stille, det er ikkje til å tru,
at alle har gløymt meg, å du å du?

Dagen den heller, det lir mot kveld.
Det kjem nok ingen i dag hell.
Eg går bort mot vindu og dreg for gardin,
og set meg og gynga i stolen min.

Men i morgon i morgon er atter ein dag.
Mon tro nokon kjem og held meg med lag?
Nei alle har det for travelt til det,
ein annan dag, så får vi se.

Eit ord til dykk alle eg seia vil.
Gløym ikkje dei gamle, vær så snill!
Dei sit der åleine frå morgon til kveld,
set heller til side ditt eige stell.

Gløym ikkje at kanskje ein annan gong,
Då er det du som syng denne song.
Du sit der åleine når myrkret fell på,
Og kanskje vil ingen inn til deg gå

Har du lyst til
å være med i
besøkstjenesten?

Nytt psykiatrisk
dagsenter på Åkra
I høst er det åpnet et nytt tilbud på Åkra for
mennesker med psykiske helseplager.

I underetasjen i Divisenteret mot Åkrahallen er
det åpnet et psykiatrisk dagsenter i kommunal
regi, i nye flotte lokaler!

Senteret er bemannet med to personer i 100
resp. 50 % stilling. Vi har åpent for grupper man-
dag til onsdag og på fredagen er det sosialt sam-
vær. Torsdagen er satt av for individuelle opp-
legg.

Dagsenteret er et aktivitetstilbud som for eksem-
pel kan være med å bryte en isolasjon eller gi
muligheter for å utøve en hobby eller lære noe
helt nytt.

Vi planlegger å låne lokaler i underetasjen i Åkra
kirke en formiddag i uken. Da står biljard og
bordtennis på programmet.

Sist høst hadde vi et samarbeid med Åkra me-
nighet om en mestringsgruppe. Et grupperom i
Åkra kirke fungerte som møteplass. Flere grup-
per planlegges og blir satt i gang, hvis det er
interesse for det.

Et felles prosjekt i høst er den årlige TV-aksjo-
nen. Pengene som samles inn skal fordeles på
to organisasjoner: Kirkens bymisjon og Rådet
for psykisk helse. Aksjonen i år har et mål ut-
over pengeinnsamlingen; et ønske om et var-
mere og romsligere samfunn. Det ønsket slut-
ter vi opp om! Vi vil derfor ha åpent hus på
aksjonsdagen søndag 17 oktober ca. kl. 14 - 16.
Det vil bli utstilling, kaffe, kulturinnslag og be-
søk av kommunepolitiker. Sett av dagen til en
befaring på det nye dagsenteret!

Gun Kevin Noremark



7Menighetsblad for Åkra nr. 3 - 2004

Takke
Bønne

emner

Støtt våre
annonsører

Åkrehamn, tlf.: 52 81 73 01

Vi takker for:
• alle korene og sang- og

musikkreftene i menighe-
ten

• alle som gjør en frivillig
innsats i menigheten

• mulighetene som ligger
foran oss i høst til vekst i
Guds rike i nærmiljøet

• det vi fikk av rekreasjon
og opplevelser i sommer

Vi ber for:
• TV-aksjonen «Hjerterom»

søndag 17.oktober til inn-
tekt for Kirkens Bymisjon
og Rådet for psykisk helse

• Tone Iren Lund som er
praktikant i ungdomsar-
beidet og dirigent for Sola
Fide

•  konfirmantarbeidet og
alle de nye konfirmantene

• Karmøy Gospel Festival
• besøkstjenesten og alle

syke og ensomme
• kirkeprosjektet i Vedavå-

gen

Ungdomsklubben samles
annenhver fredag i kjelleren
i Åkra kirke fra kl.2000 til 2400

Fredag   3. september:
Andakt: Thor André Lindstad

Fredag 17. september:
Andakt: Marianne E. Knutsen

Fredag   1. oktober:

Fredag 15. oktober:

Fredag 12. november:
Andakt: Arnt Helge Fidjeland

Fredag 26. november:
Andakt: Gunnar Kristoffersen

Fredag 10. desember:
Andakt: Norodd Stavenjord

Tlf.: 52 81 12 40  - Fax: 52 81 12 49
 Adr.: Postboks 204, - 4296 Åkrehamn

Program
for ungdoms-
klubben
høsten 2004:
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Som kjent har det i mange år
vært ønske om kirke til Veda-
vågen.  Det å bygge en kirke,
er et langt og møysommelig
prosjekt.

Pr. dato er prosjektet kommet
så langt
• valgt arkitekt for kirke-

prosjektet er Børge Brands-
berg Dahl

• en modell av den planlagte
kirken er presentert i frilufts-
gudstjenesten på Vea 22.
august

• det er gitt gaver/samlet inn
1 mill. kroner til prosjektet

• disponible kommunale mid-
ler pr. dato 6.052.000 mill.
kroner

• plankomiteen har overle-
vert ferdig forprosjekt med
modellen til behandling i
fellesrådet

• Karmøy kommune v/ Lars
Tore Nordskog arbeider på
vegne av Karmøy kirkelig
fellesråd om erverv av
tomteareal

• Karmøy kirkelig fellesråd
har i sitt budsjett/-økonomi-
planforslag 2005-2008 ved-
tatt å budsjettere en samlet
kostnad medregnet tomte-
kostnader for kirken på 35
mill. kroner

Så langt vi kjenner til, er alle
grunneierne positive til kirken.
Når det gjelder tomtearealet
og pris for dette, har plan-
komitéen stor tro for enighet
om pris.  Dersom dette ikke
skulle lykkes, vil avtaleskjønn
bli løsningen.

Materialvalget for kirken vil
bl.a. bli vegger av naturstein
med hvitmalt betong i ytter-
veggene for øvrig.  Vinduene
vil få utvendige aluminiums-
profiler og kirkedøren skal
være kobberbeslått.

Kirken vil få et areal på 436

Kirke
til Vedavågen

m2 med ca. 400 sitteplasser.  I
tillegg vil det bli rom for for-
skjellige aktiviteter.

Det er håp om godkjenning
av økonomi og forprosjekt i lø-
pet av 2004, detaljpro-sjekter-
ing og innhenting av anbud
2005 med byggestart 2006.

Vi har stor tro for at politi-
kerne vil følge opp prosjektet
med resterende nødvendig be-
vilgning i kommende plan-
periode.

For Vea’s befolkning vil oppga-
vene fortsatt være mange.  En
av de viktige oppgavene vil
være å fortsette innsamlingen
av midler til egenandel i pro-
sjektet.

Sammen med Veabygda ser
vi fram til å gjennomføre
prosjektetet  -  kirke til Vedavå-
gen.

Karmøy kirkelig fellesråd
Marta Lunde Medhaug

Godt
fremmøte.

Friluftsguds-
tjene-te ved
kirketomten
22. august.
Musikerne var
Odd Inge
Tangen og
Iselin Lande.

Modell av den planlagte kirken  på Vea.
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Tone Iren Lund er ekte åkrabu
og har vært aktiv i menigheten
vår i mange år. Dette skoleåret
skal hun være praksiselev i
barne- og ungdomsarbeidet i
menigheten, utsendt fra Bibel-
skolen i Grimstad. Vi får en li-
ten prat med henne like før hun
reiser til Bibelskolen for å ha
en uke med undervisning.

- Tone Iren, fortell litt om hva
du har drevet med de siste
årene!

Etter ungdomsskolen gikk
jeg 1. året på Skeisvang videre-
gående skole, musikklinja. Jeg
valgte imidlertid å gå de to siste
årene på Kongshaug. I løpet av
disse tre årene fikk jeg ha fag
som dirigering, spill og sang. På
Kongshaug fikk jeg også ha kris-
tendom som eget fag.
Gjennom flere år hadde jeg
drømt om å få begynne på
musikklinja ved Bibelskolen i
Grimstad. Denne drømmen ble
oppfylt høsten 2003. Jeg fikk et
fantastisk skoleår i et flott
miljø. Vi hadde mye bibel-
undervisning, andaktsøvelse,
korvirksomhet og undervis-
ning i et selvvalgt instrument.

Ny praksiselev i barne-
og ungdomsarbeiderfaget

Vi fikk dirigere både skole- og
klassekoret her. I tillegg diri-
gerte jeg et ungdomskor i
Grimstad sammen med ei ven-
ninne i en liten periode.

- Hva går studiet du nå har
valgt ut på?

Nå skal jeg gå på den linja
som heter T.T, «Til tjeneste».
Dette er ei forholdsvis ny linje,
dette året med rekordmange
studenter. I fjor var der 5 elever,
dette året er vi 31.
Elevene som går på denne linja
skal utføre ulike oppgaver.
Noen skal være barne- og
ungdomsarbeidere, en skal ar-

beide på en retreat-gård, mens
mange skal være regions-
arbeidere i Normisjon. Et team
fra Storsalen er også blant
elevene.

Mens vi går på denne linja er
vi studenter ved Bibelskolen. Vi
har bare mesteparten av skoleå-
ret vårt ute i praksis. Kun seks
uker av skoleåret blir benyttet til
undervisning ved Bibelskolen.
Alle elevene har imidlertid en
kontaktlærer som en skal ha te-
lefonkontakt med en gang i
uken. I tillegg til dette har vi sam-
taler med kontaktlæreren når vi
oppholder oss ved skolen. Alle
får altså jevnlig oppfølging.

- Hvor lenge skal du arbeide i
Åkra menighet?

Jeg vet at jeg skal arbeide i
menigheten i 12 uker i høstse-
mesteret og 14 uker i vår-
semesteret. I disse periodene
skal jeg ha 30-timers ar-
beidsuke. En dag i uka skal
være studiedag.

- Hva blir oppgavene dine i
menigheten?

Jeg vet ikke enda hva alle
oppgavene blir. Det jeg vet
med sikkerhet er at jeg skal
prøve å være med og styrke
ungdomsarbeidet som menig-
heten allerede driver. Jeg skal
i tillegg dirigere Sola Fide, men
dette kommer muligens
utenom praksisoppgavene.

Vi er svært glade for at Tone
Iren har valgt å bruke så mye
av tiden sin til å gjøre en inn-
sats i menigheten vår! Vi hå-
per alle som kan vil støtte opp
om henne både med forbønn
og praktisk hjelp.

Lykke til!

A. N. T.Komitémedlemmene sto på under kaffe- og lappesalget.
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Mitt vitnesbyrd

Åkra kirke ved kantor Paul Leithaug

inviterer til tre spennende program:

Søndag 26. september  kl.18:

Sanger fra Irland, Sverige og Karmøy
med Åkra kirkekor, Sveinung
Hølmebakk, tenor, Hans Bjørkroth,
nøkkelharpe
Paul Leithaug, orgel
Bill. v/inng.kr.100,-

Søndag 10. oktober kl.17:

Den verdensberømte Gospelcountry-
artisten Stella Parton fra Nashville,
Tennessee, USA.
Bill. kr.150,- Forhåndssalg:
Se Haugesunds Avis.

Søndag 14. november kl.17:

Forfatteren Haldis Reigstad  besøker Åkra
kirke og  deltar i et stort sangprogram
sammen med Åkra kirkekor, Felleskor
m.fl.  Musikalsk leder: Paul Leithaug.
Kollekt til dekning av utgiftene.

Roar Vik

Kom...
Eit av dei finaste orda eg veit om er
ordet kom... Det er eit ord som inn-
byr til noko.
Det er uforpliktande sjølv om innby-
dinga lyder.

Når nattverdsbordet er dekka innbys
me ved orda: Kom, for alt er ferdig.
Orda og handlinga minner oss om
at Jesu lekam og blod er gjeven for
oss. Her skal ikkje leggast til noko
eller trekkast frå noko.
Frelsesverket er fullkomment.

Jesus innbyr oss til seg sjølv. Det er hans høg-
ste ynskje at du og eg skal komma til Han.
Difor kom Han. Så me skulle sjå Han og finna
Han. Utan hans initiativ ville me ikkje finna
fram.

Det er så med oss at det ikkje alltid er så lett å
sjå at Han vil ha noko med oss å gjera. Dagar

då livet ikkje er så enkelt. Anten det er
noko i oss sjølv som stenger for vårt
blikk, eller det er ytre omstende som
gjer det vanskeleg. Til dei vanskelege
dagane har me i Bibelen ei særskilt
innbyying om å komma til Han som all-
tid står og ser etter oss. Han som alltid
ventar med utstrekte armar.

Han som ikkje møter med refs og sinte
blikk, men med gode ord og glede over
at me kom.

Jesus sa:
MATT 11,28   Kom til meg, alle de som slit og har
tungt å bera; eg vil gje dykk kvile!

Invitasjonen står ved lag i dag og.

Høstens Konserter

Roar Vik.
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For 14. året på rad inviterer vi
til gospelfestival i Åkrehamn
på Karmøy.

Liker DU å synge, melder du
deg på, og blir med på
Skandinavias største gospel-
festival!!
Det blir et kjempekor på 5 - 600
sangere, og kanonbra instruk-
tører. Som om ikke det var nok,
får vi en helg der vi kan treffe
nye, og gamle kjente i koret.
Etter massive positive tilbake-
meldinger fra fjoråret, kommer
Corey Williams tilbake!!

Festivalen foregår midt i Cityen
på Åkra, Åkrahallen. Overnat-
tingsgjester blir innkvartert på
ungdomsskolen og i kirken.
Det er ca. 3 - 5 min å gå fra
Åkrahallen. I dette området lig-
ger også butikker som Rimi, G-
sport, kebab sjappe og kina-
resturant. Det er altså mulighe-
ter til noe snacks i nærheten av
festivalområdet.

Sett av denne helgen, og bli
med i lovsangen, der det er
JESUS som skal stå i sentrum!!

I tillegg til korseminar, har vi

Velkommen til
KARMØY GOSPELFESTIVAL
29. - 3 1. oktober 2004!!!

åpen scene fredag kveld,
lovsangkveld m/nattverd lør-
dag, og Gospelgudstjeneste
søndag formiddag, før vi av-
slutter med konsert med
festivalkoret søndag kveld.

Åpen Scene!!
Fredag kveld er det åpen scene
i Åkra kirke, som starter etter
korøvelsene i Åkrahallen. Her
er det fritt frem for å komme
med et innslag (max 10min.)

Lovsang kveld!!
Lørdag kveld blir det lovsang-
kveld i Åkra kirke. Her vil kvel-
den starte med en minikonsert,
som går over til en lovsangs-
kveld og avsluttes med nattverd.

Gudstjeneste!!!
Søndag formiddag blir det
Gudstjeneste i Åkra kirke, dette
blir en «Gospelgudstjeneste»
som preges av gospelfestivalen.

Påmelding!!
Pris: kr 450,-  melder du deg på
før 14. oktober er prisen kr 400,-
Fremgangsmåte: gå inn på
www.kgf.no og følg instruk-
sjon for påmelding, eller fyll ut
en giro med deltakerens navn,

str T-skjorte, om en ønsker
overnatting, og betal på-
meldingsavgift til kontonr
3361.63.33335

Blandt de som melder seg på
via web, trekkes det fine pre-
mier under festivalen.

For påmelding av grupper
(over 20 pers) ta kontakt, eller
meld på via web.
For mer info / tilbakemelding,
bruk vår web www.kgf.no

Program:
Fredag 29. oktober:

18.00 Registrering/oppstart
18.15 - 20.00 Øvelse
20.00 - 20.15 Pause
20.15 - 21.00 Øvelse
21.30 Åpen scene - Åkra kirke

Lørdag 30. oktober:
08.30 – 09.30 Frokost (ungd.
Skolen)
10.00 - 11.30 Øvelse
11.30 - 12.00 Pause
12.00 - 13.00 Øvelse
13.00 - 14.00 Pause
14.00 - 15.30 Øvelse
15.30 - 16.00 Pause
16.00 - 17.00 Øvelse
21.00 Treff i Åkra kirke

Søndag 31. oktober:
09.30 – 10.30 Frokost (Ungd.
Skolen)
11.00 Gudstjeneste
13.00 - 14.30 Øvelse
14.30 - 15.00 Pause
15.00 - 16.00 Øvelse/Gene-
ralprøve
17.30 KONSERT

Kontakt oss på mail:
kgf@gospel.as
Tlf.: 52 83 27 45

Postadresse:
Karmøy Gospelfestival
Postboks 26, 4296 Åkrehamn
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Velkommen Karmøy gospelfestival, SMALL!!

Dette året har vi fått med oss Jarle Waldemar som instruktør.  Han
kommer fra Ålgård, er barnekorleder og komponist, og vil lære koret
flere sanger fra CD’en «jeg tror på Jesus».

(CD og noter kan på forhånd fås kjøpt på internett: www.barnekor.no)

Vi starter dagen i Åkra Kirke med øvelse fra kl 10.00 – 13.30, (inkl. Småpauser)
Pause fra kl 13.30-14.30, og øvelse fra 14.30-17.00
Vi avslutter dagen med stor konsert kl.18.00!!!

Påmelding:  Fyll ut en giro med deltakers navn, mrk.: SMALL,    gironr.: 3361.63.33335,
pris pr deltaker kr. 150,-  (inkl. T-skjorte) Postboks 26, 4296 Åkrehamn.

Dersom du ønsker å benytte internett for påmelding, er det bare å følge instruksjonen på
websiden for påmelding SMALL.

9. september:
Gud som hyrde, Marianne Muff
Erikssson

23. september:
Guds nærvær, Per Ivar Aase

21. oktober:
Guds herlighet, Thor André
Lindstad

4. november:
Guds nåde, Jostein Skartveit

18. november:
Gud, den allmektige, Geir Frid-
tjof Foldøy

2. desember:
Guds omsorg, Helga Hausken

Program for Åtten høsten 2004
Åtten er en fellesskapssamling i Åkra kirke. Vi synger og får undervisning. Vi ønsker å bli bedre kjent
med Jesus og med hverandre. Vi pleier å ha litt å bite i…

Torsdager kl. 20.00 høsten 2004. Du er hjertelig velkommen! Denne høsten er hovedtemaet:
Guds egenskaper.
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Kirkekonsert i
Avaldsnes kirke
15. oktober kl. 19.00 blir det kirkekonsert i Av-
aldsnes kirke i forbindelse med TV-aksjonen
Hjerterom.

Sang av Maren Birkeland, Keryx fra Avaldsnes.
Det blir diktlesning av Inger Molfrid Hovland.
Kristian Velde spiller piano.

Tema for kvelden er gjestebud, hjerterom og en
bedre hverdag.

Gunhild Linvik

Vi vil med dette oppfordre alle i Den nor-
ske kirke til å bidra aktivt ved årets TV-ak-
sjon. Som mange vet er det i år Kirkens
Bymisjon og Rådet for psykisk helse pen-
gene skal gå til. Dette er arbeid blant «de
trengende» midt iblant oss. Det er for kir-
ken viktig å avdekke og lindre alle typer
psykisk og sosial nød.

Dermed er dette også en aksjon vi alle kjen-
ner ansvar for. Ikke minst når et kirkelig ar-
beidslag er en av hovedaktørene, er det viktig at
vi alle stiller opp. Kirkens Bymisjon har som for-
mål «å fremme tiltak som bidrar til å virkelig-
gjøre kirkens oppdrag». Mulighetene for styrking
og fornyelse av Bymisjonens diakonale tiltak vil
øke i takt med innsamlingsresultatet for årets TV-
aksjon. Kirkens Bymisjon vil kanskje bli oppret-
tet i flere byer som et resultat av TV-aksjonen.

TV-aksjonen er godt kjent for kirkens folk - på de
fleste nivåer. Som bøssebærere og som nøkkel-
personer i kommune- og fylkeskomitéer bidrar
dere år etter år til viktige formål. Vi vet at dere
også av egne lommebøker fyller bøssene - og
de fleste menigheter gir kollekt i kirkene til TV-
aksjonen.

HJERTEROM kalles årets aksjon. Den har et am-
bisiøst mål om å skape et rausere og varmere
samfunn og vil satse like sterkt på å forandre
holdninger som å samle inn penger.

- Ingen er bare det du ser!, lyder et av aksjonens
slagord. Det kaller oss til å se mer enn det ytre
og ikke dømme etter førsteinntrykket når vi mø-
tes som mennesker. En kvinne som selger krop-
pen sin er slett ikke «bare» en prostituert og en
person som sliter med en psykisk lidelse er langt
mer enn «den schizofrene».

GJESTEBUD er et godt bibelsk begrep. TV-ak-
sjonen bruker det som virkemiddel til å utfordre
våre holdninger uten å løfte pekefingeren. Fra
4. september til aksjonsdagen 17. oktober skal
hele landet møtes i et mangfold av større og
mindre gjestebud. Dette handler om å møtes på
tvers av de vante grensene - for å se bak de
fasadebildene vi tegner av hverandre.

Hva om din menighet inviterer medlemmene i
den lokale moskéen til gjestebud? Eller ung-

domsklubben tar initiativ til et gjestebud
på sykehjemmet? Her er det bare fanta-
sien som setter grenser. Og et tipshefte
utarbeides til hjelp for alle som vil sette i
gang…

Vi mener årets TV-aksjon gir oss alle en
ny mulighet til å få en god utfordring på
våre holdninger. Kirken får her et tilbud
om kontakt med mennesker vi bare kjen-
ner på avstand.

Så skap gode gjestebud, kirkefolk!

Kirkens Bymisjon vil også hjelpe til med tips til
høymessen på aksjonsdagen 17. oktober. Målet
er også her å utfordre våre holdninger. Et rau-
sere og varmere Norge er aksjonens ambisiøse
mål.

Mer informasjon om TV-aksjonen 2004 finner du
på www.tv-aksjonen.no og www.bymisjon.no.

Og glem ikke bøssene 17. oktober! De skal bæ-
res rundt - og de skal fylles!

BLI BØSSEBÆRER: ring 02025.

Thor Bjarne Bore - Leder i Kirkerådet
Finn Wagle - Bispemøtets preses

Erling J. Pettersen - Direktør i Kirkerådet

TV-aksjonen 2004
«Hjerterom» og menighetene
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Velkommen
i Åkra Menighet

Normisjon

Tlf. 52 81 47 77 - 924 60 888

Døgnvakt: 52 81 62 22/52 82 82 88/52 82 02 89

Tlf: 52844545 Fax: 52844555 - Mail: akra@elkjop.no

26. sep. kl.11.00 Høymesse med nattverd
26. sep. kl.18.00 Konsert
  3. okt. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
  3. okt. kl.18.00 G-2 med nattverd
10. okt. kl.11.00 Familiegudstjeneste

Vedavågen bedehus
10. okt. kl.17.00 Gospelcountry
17. okt. kl.11.00 Høymesse med nattverd
24. okt. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
31. okt. kl.11.00 Gospelmesse/G-2
  7. nov. kl.11.00 Høymesse med nattverd
  7. nov. kl.18.00 Minnegudstjeneste i Åkra gamle Kirke
14. nov. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
14. nov. kl.17.00 Salmekveld
21. nov. kl.11.00 Høymesse med nattverd
21. nov. kl.18.00 G-2
28. nov. kl.11.00 Høymesse med nattverd
28. nov. kl.19.00 Lysmesse
  5. des. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
  5. des. kl 18.00 G-2 med nattverd
12. des. kl.11.00 Høymesse med nattverd
12. des. kl.18.00 Julekonsert
19. des. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
24. des. kl.15.30 Familiegudstjeneste. Vedavågen bedehus
24. des. kl.14.00 Familiegudstjeneste
24. des. kl.15.30 Familiegudstjeneste
24. des. kl.17.00 Familiegudstjeneste
25. des. kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp
26. des. kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med nattverd.

Vedavågen bedehus.
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Vea Byggsenter - tlf.: 52 84 60 40

Støtt våre
annonsører

Veakrossen - 4276 Vedavågen
Tlf.: 52 82 49 82 - Fax. 52 82 49 09

www.karmoybilsenter.no

30. mai Sivert Gudmundsen
Silje Larsen
Madelen Lunnøy
Jakobsen
Bjørnar Bremnes
Helene Egeland
Kloster
Johannes Tangen

  6. juni Anthony Brayan
Martinez
Anders Vestvik
Maren Lovise Ny-
borg Medhaug
Karoline Haugeberg

19. juni Andreas Nes Kjeilen
27. juni Seline Ferkingstad

Solveig Ferkingstad
Erlend Aursland
Haarr

11. juli Karina Liknes
Milla Fagervik-
Rasmussen

25. juli Helene Garvik
Marianne Bjørndal-
Solland
Jenny Kjøllmoen Aarø

  8. aug. Daniel Dalseth
15. aug. Tobias Wiik

Jasmin Johannessen
Johannes Ånensen

29. aug. Fredrik Lie Midtskog
Hanna Mannes
Nesheim
Vilde Jørgensen Eide

19. juni Kamilla Kvebæk
og Ole Christian
Sævik Skår.

26. juni Joanna Tjøsvoll
og Sigbjørn
Svendsen

26. juni Elin Beate Kverne-
vik Vea og Glenn
Jakob Vea

26. juni Annlaug Rasmus-
sen og Lars Morten
Kro

  2. juli Gro Marita Stava
og Krister Langåker

10. juli Nina Pedersen og
Harald Moi

17. juli Kathrine Iversen og
Stig Andre Simonsen

24. juli Janette Hansen og
Richard Benjamin
Straub

31. juli Kristianne Leithaug
og Erling Bårdsen

31. juli June Merete Man-
nes og Arild
Klæhaug

31. juli Silje Tangen og
Morten Sundnes
Nordhus

6. aug. Ada Karin Hansen
og  Gunnleiv Jørgen
Jakobsen

7. aug. Tone Åslaug
Størkersen og Stian
Rusten
Jenny Elisabeth
Rasmussen og
Svein Kåre
Ferkingstad
Inger Elisabeth
Bjelland og Gunn-
stein Koch
Åshild Margrethe
Grindhaug og Olav
Selliken

22.mai Margit Grass
30. mai Klara Gudmestad
  1. juni Margit Valhammer
  3. juni Bertil Johan Kristi

ansen
  4. juni Andreas Karlsen
  5. juni Janny Gudmundsen
  6. juni Siv Kristin Rossland
13. juni Henrik Knutsen
16. juni Kåre Nilsen
23. juni Hildegunn Mannes
29. juni Theodor Hansen
17. juli Norvald David Nilsen
22. juli Klara Stol
22. juli Tørres Vea
  8. aug. Edith Sofie Hemnes
  9. aug. Dagny BertaTjøsvoll

14. aug. Arne Georgsen
17. aug. Marta Salvanes
20. aug. Solveig Jenny

Øvretveit
21. aug. Ellen Jakobsen



Litt av hvert

I Åkra kirkr var det
åpen sommerkafé
hver torsdag i juli. Her
spiller Odd Inge Tan-
gen for noen av dem
som benyttet seg av
tilbudet.

Noen av deltakerne på turen til Hermon i juni. Turen ble arrangert for Kopervik
og Åkra menigeter i et samarbeid mellom diakoniutvalget

og Karmøy Folkehøgskole.


