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Har du - God Tid...?
Høsttid – mel-
lom ferie og
jul. Oppstart
av alle gode
ting i Kirke,
foreningsl iv
og ellers. Går
det an da å si
at vi har god
tid? Noen
m e n n e s k e r
har visst alltid
god tid. Andre
har ikke tid til
noe. Det er forskjell på oss.

Sant nok, men likevel spørs
det om ikke samfunnet i vår
tid er på toppen hva angår
fri-tid. Har vi et Fritids-
problem? Hva er fri tid – og
hva er god tid?

Holiday  og V acation .
Dette ordparet brukes (av
kriminologene Christie og
Brun) for å belyse fritids-
problemet i vårt samfunn.
Engelsk språk kan skille det
vi kaller ferie i  to ord:
Holiday – som er ferie, fei-
ring, hell igdag. Eller

Vacation – som
er tomrom.
Bakgrunnen er
feriens histo-
riske opprin-
nelse fra feiring
og fest. Det var
jo helligdagene
som gjorde at
man ikke kunne
arbeide, man
måtte feire.
Middelalderen
hadde mange

festdager. At ferie er et mo-
derne fenomen er ikke riktig.
Man visste noe viktig om ar-
beid og hvile. Seinere skulle
arbeidet erobre mer og mer
tid, før vi i våre dager gjen-
erobrer tid fra arbeidet.

Så det smertelige spørsmå-
let: Hva slags tid har vi nå
fått? Er det ikke i mange til-
felle en form for fri Tid, hvor
tilknytningen ti l  å  feire
(Holiday) er blitt borte, hvor
vi nærmer oss –  tomrom
(Vacation)?
Arbeidet skulle være en del av
det gode livet – sammen med
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Nye telefonnummer
til Åkra kirkesenter:
Alle ansatte har nå telefonnummer med direkte innvalg:

Edel May Vea, kontorfullmektig 52-812010
Kjellaug Berg, kirketjener 52-812011
Thor André Lindstad, kapellan 52-812012
Norodd Stavenjord, kapellan 52-812013
Henning Liknes, daglig leder 52-812014
Michael Fagerland, diakon 52-812015
Paul Leithaug, kantor 52-812016

E-post adresse til Åkra menighetsblad:
norodd.stavenjord@karmoykirken.no

Den 27. august starter vi med øvelser i familiekoret og håper ak-
kurat DU har lyst til å bli med! Barn og voksne, liten eller stor
familie - kanskje har bare noen av familiemedlemmene lyst til å
bli med - Velkommen er du/dere!

Vi møtes i Åkra kirke kl 16.00. Øvelsene er i
menighetssalen. Først øver vi på enkle, fengende
sanger til ca. kl 16.45 og har så en kort andakt.

Etterpå går vi ned i kjelleren og har det sosialt
rundt bordene med prat, kaffe, saft og kaker. Vi
finner frem leker til de minste og har eksperi-
menter for de litt større. Om du ikke får hele fa-
milien med deg på øvelse, så er de likevel vel-
kommen til den sosiale delen.

I familiekoret har små og store
det kjekt sammen! Håper du kommer.

Øvelser høsten 2005

27. august
10. september
24. september

5. november
19. november - pizzafest

3. desember
17. desember

I tillegg skal vi synge på noen gudstjenester og møter. Vi får nær-
mere beskjed utover høsten om dette.

Pizzafest for hele familien!
Vi øver først og

serverer pizza ca. kl 17.00.
Pris: Voksne kr 50,

barn gratis

Åkra kirkes familiekor –høst’05feiring og hvile. Men ofte blir
arbeidet hele livet, kun ispedd
større eller mindre mengder
vacation – tomrom.
Trenger du ferie – mer enn
tom tid? Fyll da tiden din med
hvile og alle gode ting. Aller
helst: Vær slik du er skapt til
og fungerer best. Vær i felles-
skapet med Gud og mennes-
ker, det som heter Guds Kirke
på jord, et sted for arbeid
med hvile- og helligdag. Når
du ikke er der oppstår tom-
rom, og balansen forstyrres
både i deg og i menighetens
lovsang. Når du er der håper
jeg ingen der gir deg andre
oppgaver enn det å arbeide
for den Gode Tid for evange-
liet om nåde i Jesus Kristus.

Så – god høst og god tid – til
alle arbeidere i Guds rike, fri-
tidsproblemer eller ikke…

”Guds folk, til deg han kom-
mer,
Strø grener på hans vei!
Kjenn duften fra hans som-
mer, som snart skal møte
deg!
De slitte dager fylles
Av lovsang og forgylles.
Velsignet være han
Som kom i Herrens navn.”

(NoS nr.12)
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Karmøy kirkelig fellesråd oppnevnte i mai 1997
plankomite for ny kirke i Vedavågen. Komiteen
har lagt ned et stort arbeid. Fellesrådet har
valgt Brandsberg Dahl som  arkitekt til pro-
sjektet. Forprosjektet ble framlagt og godkjent
av fellesrådet i 2004.

Det er bevilget totalt kr 14,3 millioner til pro-
sjektet, hvorav kr 1 million er avsatt til tomte-
kjøp. Videre har kommunen avsatt kr 16 mil-
lioner i økonomiplanen med kr 8 millioner i
2006 og kr 8 millioner i 2007.

Karmøy kommune arbeider med å erverve det
aktuelle arealet. Dersom avsatt beløp til tom-
tekjøp er for lavt, vil fellesrådet regulere dette
inn i oppsatt kostnad for prosjektet.

Kostnadsrammen for bygget er fastsatt til kr
35 millioner (inkl. tomtekjøp).

Åkra sokneråd er oppfordret til å bidra med
en egenfinansiering til prosjektet på kr 3 mil-
lioner, jf. KKF vedtak 42/04. Pr dato har sokne-
rådet et kirkefond på ca kr 1,2 millioner.

I kostnadsrammen er det også medregnet kost-
nader til orgel, utsmykking og opparbeidelse
av uteområdene. Grunnet nevnte bevilgning
kan det bli nødvendig å utsette innkjøp av or-
gel, utsmykking av kirkerommet, og opp-
arbeiding av uteområdet.

Ved oppføring av bygget vil det også bli nød-
vendig med driftsmidler (herunder kommer
blant annet strøm, forsikring, kommunale av-
gifter, stillinger som kirketjener, klokker og
kantor). Antatt kostnad – kr 1,5 millioner.

Budsjett-tall
Det budsjetteres i samsvar med vedtatt
økonomiplan med kr 8 millioner i 2006 og kr 8
millioner i 2007.

Prosjektet vil også utløse behov for økte drifts-
midler f.o.m. år 2008. Antatt kostnad er kr 1,5
millioner.

Som byggherre må fellesrådet ha en egen-
kapital på 3 millioner til prosjektet før oppstart.
En løsning kan være at fellesrådet låner egen-

kapitalen.  Dersom fellesrådet vedtar låneopp-
tak, må vi ha kommunal garanti med i søkna-
den til  Stavanger bispedømmeråd. Dette for
å få godkjent at fellesrådet står ansvarlig for
et låneopptak.
Kommunal garanti gis vanligvis dersom kom-
munen får sikkerhet for at det står en organi-
sasjon/personer bak som vil ta ansvar for å
samle inn beløpet det søkes låneopptak for.
Undertegnede er orientert om at det må følge
en tilbakebetalingsplan med på en eventuell
søknad om  garanti fra kommunen.

Her blir det viktig at Veabygda ved Åkra sok-
neråd   fatter et vedtak der de tar ansvar for å
samle inn nødvendig egenandel på 3 millio-
ner. Når tilbakebetalingsplan skal lages må vi
ha oversikt over hvor mye vi kan regne med å
få inn pr. år i for eksempel : ”aksjesalg”, an-
delsbrev i kirken, basar, givertjeneste, stolsalg,
loppemarked, kunstbasarer m.v. Det vil og
være svært positivt om en kan dokumentere
at personer som har maskiner og utstyr kan
stille på dugnad ved f.eks opparbeidelse av
uteområdene.

Erverv av areal til kirketomt
og kirkegårdsutvidelse.
Ervervet må gjennomføres samlet siden det er
flere eiendommer som avstår areal både til kir-
ken og til fremtidig utvidelse av gravplassen.
Totalt må det erverves areal fra ni forskjellige
eiendommer.
Det har så langt ikke lykkes å komme fram til
minnelig avtale med alle berørte parter.  Årsa-
ken er ikke inngrepets omfang eller premisser
i reguleringensplanen, men forskjellig oppfat-
ning av pris på arealene for noen av eiendom-
mene.

Orientering vedrørende
prosjekt  Vedavågen kirke

→
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2005 er et jubileumsår for Kirkens SOS i Roga-
land. Det er 25 år siden Kirkens SOS i Stavanger,
som det den gang het, ble høytidelig åpnet den
15. oktober 1980 på bakgrunn av et vedtak i Sta-
vanger bispedømmeråd året før. I begynnelsen
var det bare åpent om natten. Første natten kom
det ingen telefoner. I 2005 mottar Kirkens SOS i
Rogaland i mellom 40 og 50 telefoner i døgnet.
Natten er ofte mest hektisk. Mange har behov for
å dele tanker og følelser med et medmenneske.
Statistikken viser at tallet på innringere har ste-
get jevnt siste årene. Totalt mottok Kirkens SOS i
Rogaland 15 383 henvendelser i 2004.

Kommunene Stavanger, Sandnes, Randaberg og
Sola står sammen med Fylkeskommunen, me-
nigheter, institusjoner og organisasjoner bak
Kirkens SOS i Rogaland. Senteret er tilsluttet
Kirkens SOS i Norge og betjener, sammen med
12 andre senter, et landsdekkende 815 nummer.
Det er landets største krisetelefontjeneste. Kir-
kens SOS er kirkens egen krisetjeneste og er til-
gjengelig hele døgnet for mennesker som er i
fare for å ta sitt eget liv og for dem som opple-
ver følelsesmessig og eksistensiell krise. Visjo-
nen er å omsette Jesu nestekjærlighet gjennom
å gi tid, ha tro på og fremme håp hos mennes-
ker i krise. Vi er der. Alltid.

            815 33�300    www.kirkens-sos.no

En antar at det går mot en skjønnsavtale/min-
nelig avtale mellom den enkelte grunneier og
kommunen om at prisen vil bli fastsatt ved
rettslig skjønn etter ordinære ekspropriasjons-
rettslige prinsipper, jfr. skjønnslovens §§ 4 og
5. I tillegg vil kommunen være sikret nødven-
dig tiltredelse av arealene som skal erverves.
Det vil i så fall ikke være nødvendig med eget
ekspropriasjonsvedtak.

Et eventuelt skjønn vil derfor så langt kommu-
nens saksbehandler ser det ikke hindre eller
forsinke oppstart av kirkebyggingen.

Nå er det viktig å vise fellesråd/kommune at
bygda og sokneråd kan samle inn forventet
egenkapital slik at kirke i Vedavågen kan byg-
ges innen 2007.

Marta Lunde Medhaug
kirkeverge

Ved Rogalandssenteret er det tre ansatte som
utfører 2,2 årsverk. Selv om Kirkens SOS nå får
en del penger via statsbudsjettet er økonomien
en stor utfordring. Offer og andre bidrag fra me-
nigheter rundt om i bispedømmet er viktig for
driften av Kirkens SOS i Rogaland.

Det er frivillige medarbeidere som betjener tele-
fonen. Disse får opplæring gjennom innførings-
kurs og veiledning underveis i tjenesten.  I jubi-
leumsåret er det vel 100 frivillige medarbeidere
ved Kirkens SOS i Rogaland som gir av sin tid
og låner sitt øre til et annet menneskes livs-
smerte. Erfaringen våre frivillige medarbeidere
tilegner seg kan være en ressurs i det daglige
arbeidet i menigheter rundt om.

25 års jubileet blir markert helgen 8.-9. oktober.
Det blir seminar for frivillige medarbeidere med
temaet: Hvordan fremme livsmot og håp? Videre
blir det festmiddag, jubileumskonsert og
jubileumsgudstjeneste i Stavanger domkirke. Det
vil også bli markert ved flere gudstjenester rundt
om i Stavanger bispedømme.
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I 1994 ble det opprettet kon-
takt mellom Åkra kirkekor og
Voix de l‘esperance. Koret
holder til i Ngaundéré, en by
med ca. 100 000 innbyggere
litt nord i Kamerun. Koret
holder til i menigheten som
er knyttet til det protestan-
tiske sykehuset. Her startet
de norske misjonærene sitt
arbeid for Det Norske Mi-
sjonsselskap i 1925.

Carola Syre Utvik fra Avalds-
nes har vært et år i Kamerun
og sunget mye sammen med
koret. Her forteller hun:

Voix de l‘esperance -
Håpets stemme
Koret består av ca. 40 med-
lemmer i alderen 10 - 30 år.
De har fire samlinger i uka.
Hver onsdag er det bønne-
samling. Da synger de og ber
sammen, og en fra koret har
andakt. Om fredagen er det
korøvelse. Da innøves to nye
sanger. Noen ganger er det
vanskelig å finne nye sanger.

Vennskapskoret i Kamerun

Fra fremmed land

Da finner de frem noe de har
brukt tidligere. Lørdagen øver
de videre på de to sangene. I
tillegg øver de inn bevegelser.
Alle sangene synges med be-
vegelser, og de synes vi i
nordvest er rare som står helt
rolig når vi synger. Hver søn-
dag er de ei av tre korgrupper
som synger under gudstje-
nesten i sykehuskapellet.
Trommer er en selvsagt del av
koret. De ønsker også å bruke
synth, gitarer og bass, men
eier ikke instrumenter selv.
Slike instrumenter låner de til
spesielle arrangement.

En gang i året holdes det
valg. Da velges nytt styre, ny
leder, ny orkesterleder og ny
dirigent. Det er status å være
for eksempel dirigent, og
mange stiller til valg. De som
ønsker å være dirigent kom-
mende år holder en liten
valgtale, og så stemmes det
over forslagene.

I Kamerun er det en viktig del
av ens identitet å være en del
av ei gruppe; familien, sko-
len, et kor. Kormedlemmene
stiller opp for hverandre, de
går på besøk hvis noen er
syke eller en slektning dør.
Det er også viktig å ha like
klær innad i gruppa. I for ek-
sempel et bryllup bestemmes
det ett stoff for brudens og ett
for brudgommens familie. På
skolene brukes skoleuniform
som varierer i stoff og model-
ler fra skole til skole. Voix de
l‘esperance har to antrekk. Til
vanlige gudstjenester brukes
svart skjørt eller bukse, hvit
bluse eller skjorte og svart
sløyfe i halsen. Jentene har
hvitt hodeplagg. Til konserter
eller andre mer spesielle opp-
tredener brukes drakter sydd
av et rosamønstret stoff.
Disse antrekkene eies av ko-
ret og lånes ut ti l  kor-
medlemmene.

Koret har gitt ut flere kasset-
ter. De sliter med å finansiere
slike prosjekt, men med hjelp
og støtte fra for eksempel
vennskapskoret på Åkra kla-
rer de å få det til. Når kasset-
ten er ferdig, arrangeres
kassettkonsert og en lengre
turne til omliggende byer.

➔

Tre av kormedlemmene i
Voix de l‘esperance.

Voix de l‘esperance.
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Carola Syre Utvik
Åkra kirkekor har en årlig sam-
ling der vi gir et økonomisk bi-
drag til Voix de l‘esperance.
Likedan utveksler vi brev. I
sommer mottok vi takk for at
de nå fikk midler til å skaffe
seg nye uniformer og en
mixer til det tekniske utstyret
i koret. Det merkes av det de
skriver at dette er et kor som
ønsker først og fremst å inten-
sivere forkynnelsen av Guds
ord gjennom sang. ”Sang og

Familien Helen og Trond Lille-
heim kom heim på sommerfe-
rie 20. juni. I løpet av somme-
ren har Andreas kommet til
verden. Når du leser dette, reg-
ner vi med at alle er trygt til-
bake på misjonsmarken.

Helen og Trond skal sammen
med de to minste barna fortsatt
være stasjonert i Toulear, mens
skolejentene bor på internat i
Antsirabe. Trond fortsetter å
lære opp evangelister og er
selv ute i felten.

Helen vil sammen med ei lege-
kone gi ut et hefte om gravidi-
tet, fødsel og ernæring. 50% av
barna dør under fødsel eller er
dødfødte, 10% av mødrene. In-
gen vet egentlig hvorfor. Der-
for vil bedre opplysning på
dette feltet kanskje kunne av-
hjelpe litt av den nød og sorg
dette innebærer.

Enkel skrive- lese- og regne-
opplæring foregår i småkirkene
om formiddagen. Mange hus-
mødre kan etter hvert over-
vinne analfabetismen. For øv-
rig blir kirkene brukt til ulike
samlinger. Det er alltid dåps-

Våre utsendinger
til Madagaskar

klasser til undervisning, nye blir
lagt til menighetene hele vegen.

Om et års tid vender familien
Lilleheim tilbake til Norge for en
lengre periode. Skolegang for
de største jentene er best å ta
her.

Vi ønsker at familien Lilleheim
må fortsatt oppleve Guds vel-
signelse i heim og arbeid.

emo

sangglede må stå sentralt i alt
menighetsarbeid, enten det er
i Åkra eller i Afrika”, skrev
Norodd Stavenjord i 1994, da
han formidlet kontakten mel-
lom disse korene. Selv om
sang- og musikkuttrykket er
veldig forskjellig i Norge og
Kamerun, har vi det samme
mål: å synge evangeliet om
Jesus.

em
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Ja, det håpar me at barna
synest. Me ynskjer å gjere bar-
nearbeidet så attraktivt for
barna at dei berre MÅ komme.

Litt historikk: I februar 2005
gjekk me i gong med Regnbue-
landet, som er ei fornya utgåve
av sundagsskulen i Åkra kyrkje.
Mange av idéane og inspirasjo-
nen er henta frå Promise-land,
som er Willow Creek
(Megamenighet i Chicago,
USA) sitt barnearbeid. Dette har
me så gjort til vårt eige og til-
passa det til våre forhold. Nokre
av oss ledarar har vore på fleire
kurs med folk som kjem deri-
frå, og fått ei betre forståing av
kor viktig det er at barna blir
møtte der dei er – på sitt nivå
og sine premissar. Jesus sa at
me ikkje skulle hindre  barna i
å komme til han. Hindringar kan
vere så mangt. ”Vaksne” og
vanskelege ord og talemåtar er
ei hindring - det å sitje lenge
stille kan vere ei anna, osb. Me
har eit ynskje om å fjerne så
mange hindringar som råd er.
Dette førte bla til at musikk-
rommet i kjellaren blei pussa
opp på dugnad for å gjere det
meir barnevennleg og

REGNBUELANDET –
den kjekkaste timen i vekå!?

innbydande, og at me satsa på
ideane frå Promiseland.

Kva skjer i Regnbuelandet?,
lurar du kanskje på. Det fyrste
som møter deg, er ei registrer-
ingstralle ved hovudinngan-
gen til kyrkja. Her blir du ynskt
velkommen og registrert, og
du får ei T-skjorte i ein farge
som tilsvarer alderen til barnet.

Nede i  kjellaren startar det opp
med Regnbuesangen kl 1100,
nokre sangar til og litt informa-
sjon. Musikken blir fulgt med
fullt orkester. Me prøver å bruke
songar som er fengande og som
tekstmessig forstås og skaper
gjenkjenning hjå barna. Nokre
songar har me og laga sjølv.

Så er det tid for myldring; Un-
der myldringa kan barna leike
fritt rundt på forskjellige
aktivitetar i ca. 15 minutt,
aktivitetane prøver me å vari-
ere litt, men her her noko for
einkvar smak: teikning, dans,
fotball, data, lego, dokker,
hoppe på ”tjukkas”, osb. før
det blir undervisning. Under-
visningen er veldig godt
gjennomarbeidd med kreativ
og fengande bruk av rollespel

og drama rundt eit tema eller
ei fortelling frå Bibelen.

Nokre rollefigurar går igjen:
- Kåre (med håret), som er ein
tilsynelatande tøff gutt som
eigentleg er sårbar og god på
innsida reflekterer rundt ulike
aktuelle problemstillingar for
born.
- Oskar og Petra er litt yngre

og har ein del underfundige
spørsmål som dei lurar på.

- Ulike bibelske personar
som dagens tekst tar ut-
gangspunkt i

Drama levendegjør bibeltekstene.

Myldring og lek.

Sangene engasjerer barna.

Alle foto: Per Lund.
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Annankvar gong har me fokus på samkvem i
mindre grupper, der barna får anlednig til å
byggje vennskap både til kvarandre og til den
vaksne på gruppa. Poenget med gruppene er
og at dei skal få mulighet til å stille spørsmål i
forhold til undervisninga, at dei skal få hjelp  og
oppmuntring til å leve nær Jesus i sin kvardag.
Me har til slutt ein liten felles avslutning før alt
er over og då er klokka blitt 1215.  Alle leverer
T-skjorta si og går heim forhåpentligvis med ny
ballast til ei ny veke på skulen og i barnehagen.

Me har eit brennande ynskje om at barna skal
bli godt kjent med  hovudpersonen Jesus Kris-
tus, få ein nær relasjon til han, tru han og etter-
fylgje han resten av livet.

Når statistikkar viser at 80% av dei som er kristne
tar eit standpunkt før dei er 14 år, kan vi berre
ane kor viktig det er å nå ut med evangeliet til
denne gruppa. Arbeidet  i Regnbuelandet har
ekspandert ganske mykje. Frå å liggje på rundt
20 stk på sundagsskulen før me gjekk i gang med
dette, var me nå sist sundag 89 barn. Dette gle-
der me oss veldig over, og ynskjer at desse og
enno fleire har lyst til å vera med.
Du er varmt velkommen til Regnbuelandet!!!!

Thea Lund Brekkå

Pressemelding

” Minns du sången”
til Stavanger

For femte år på rad blir det et stort Minns
du sången-arrangement her i landet.  Det
startet med Konserthuset i Oslo de tre
første årene og i fjor ble arrangementet
for første gang arrangert utenfor Oslo
idet Grieghallen åpnet sine dører.  Etter
2 utsolgte hus i Grieg-hallen i i septem-
ber 2004, er det denne gangen Stavan-
ger og IMI-kirken som står for tur.  Lør-
dag 1. oktober 2005 fører alle veier til
Stavanger hvor det også kommer til å
bli arrangert 2 konserter på samme dag.
Opplegget er det samme som tidligere:
Kjente salmer og evangeliske sanger
fremført av noen av de fremste kristne
artistene på  svensk og norsk side.
Minns du sången-konseptet ble skapt av
TV Inter i Sverige for åtte år siden da de
første TV-programmene ble sendt på
svensk TV. Dette resulterte i en folke-
bevegelse omkring den kristne sang-
skatten og det foreløpig siste stoppeste-
det for de store konsertarrangementene
er altså misjonsbyen Stavanger.

Her er noen av de som medvirker: Son-
dre Bratland, Synnøve Aanensen,
Gunstein Draugedalen, Line Høllesli, Jan
Groth, Solveig Leithaug Henderson,
Mikael Järlestrand, Kersti Esselwall-
Smårs, Ingelin og Hildegunn Reigstad og
Anders Andersson.  Kor og orkester un-
der ledelse av Anders Jaktlund, Urban
Ringbäck og Lars Ahgnell.  Konferansier:
Rune Larsen.

Det er avishuset Vårt Land og
produksjonsselskapet TV Inter som står
som arrangører av Minns du sången-
konsertene i Norge.

Ytterligere opplysninger ved henven-
delse til: Ragnar Sjølie på 22615656,
90179834 eller e-sjo@online.no
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Amathea - Rådgivningstjeneste
for gravide er i første rekke

et tilbud til dem som har blitt uplanlagt
gravide.

Alle tjenester er gratis.
Vi tilbyr også avlastning

for aleneforsørgere.
Behovet for barnepass

til små barn er stort.

AMATHEA trenger flere
FRIVILLIGE MEDARBEIDERE

• Barnevakt (4 timer hver fjortende dag)
• Weekend-avlastere (1 helg pr.mnd.)

Vi trenger frivillige i alle kategorier:
• Enslige, kvinner og menn, studenter

og yrkesaktive (over 18 år)
• Par/familier med eller uten barn
• ”Reservebesteforeldre”

Ta kontakt med Amathea-kontoret
i Haugesund.

Tlf.: 52 71 77 14
E-mail: haugesund@amathea.no
Hjemmesideadr.: www.amathea.no

Småplukk fra SR

• Simon Didriksen har sagt seg villig til å ha ansvar for
”Torsdagstreffet ” inntil videre.

• Ny diakon er tilsatt og starter opp 26 sept. Presentasjon et
annet sted i bladet

• Åkra menighet har engasjert sivilarbeider Magnus Lie for
ett år. Han har som hovedoppgave å arbeide med volds-
og kriminalitetsforebyggende tiltak blant barn og unge.

• Jostein Myklebust er tilsatt som ny dirigent for Sola Fide.
• I løpet av høsten vil det bli montert nytt lydanlegg i Åkra

kirke.

Sivilarbeider Magnus Lie.

I sommernummeret av menighetsbladet
meldte vi at Arve Dalby var tilsatt som ny dia-
kon i Åkra menighet. Han trakk seg senere, og
er nå diakon i Vår Frelsers menighet i Hauge-
sund.

Stillingen i Åkra ble utlyst på nytt, og ny dia-
kon er tilsatt. Han heter Michael Fagerland.
Han er 29 år gammel, er vokst opp på Åkra,
men flyttet herfra for 15 år siden. Etter det har
han studert kristendom på Misjonshøgskolen,
og engelsk og samfunnsfag i Norge og USA.
Han har fullført kulturantropologisk hovedfag
på Høgskolen i Telemark, der han særlig kon-
sentrerte seg om konverteringsteori.

Av arbeidserfaring har han ett år som læ-
rer på Lundeneset videregående skole i Ølen
og ett semester på Åkrehamn vidergående
skole. De siste to årene har han jobbet på en
skole i Alta, der han nå har vært under-
visningsinspektør.Han begynner i stillingen i
Åkra menighet i slutten av september. Og han
sier selv at det blir spennende og interessant
å sette i gang med nye oppgaver her. Det blir
hyggelig å komme tilbake til hjemplassen, sier
han, og å få arbeide i en menighet med høy
puls.

Vi ønsker Michael Fagerland hjertelig vel-
kommen til Åkra menighet!

 Norodd Stavenjord

Ny diakon i Åkra
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Mitt vitnesbyrd

Vi har nettopp lagt bak oss en valg-
kamp her i landet.
Noen er sikkert godt fornøyd med
at resultatet ble slik det ble, mens
andre godt kunne tenkt seg noe an-
net. Når dette skrives er ikke resul-
tatet klart. Det som jeg synes har
vært mest typisk for valgkampen, er
at den i stor grad har vært preget
av syting og klaging; De eldre har
det ikke bra. Småbarnsfamiliene sli-
ter med mangel på barnehageplasser. I sko-
len står det slett ikke så bra til. Ungdommene
skulle så nødvendig hatt flere gode tilbud. De
middelaldrende betaler altfor mye skatt. Ben-
sinprisen er altfor høy. Vi betaler altfor mye
bompenger, osv. osv.  Jeg tror ikke noen av
oss helt kan fri oss fra at vi av og til synes at vi
har god grunn til å klage. Klagene er mange,
og noen er sikkert også velbegrunnede, men
summen av alle disse klagene fra så mange
her i verdens rikeste land blir helt feil. Det står
ikke så dårlig til med oss.

Mange ganger opplever jeg at jeg havner i
denne «syte- og klageklubbe»  også i mitt for-
hold til Gud.
En klok mann har sagt at bønn er tro i praksis
og at troen vår kommer til syne når vi ber. Av
og til får jeg dårlig samvittighet for at jeg bare
ber når det er noe som er vondt og vanskelig.
Utenom den standardiserte aftenbønnen med
«Takk for alt som jeg har fått…» osv, kan det
nok av og til bli så som så med ekte takke-
bønner. Jeg tror at de aller fleste mennesker

opplever ting i sin hverdag som
burde gi god grunn til å takke Gud,
og jeg tror at vi alle kan bli mye flin-
kere til å takke.

Men jeg tror også at mange opple-
ver en tøff og krevende hverdag
som slett ikke alltid gir grunnlag for
så stor lykke. De største problemene
har nok ikke alltid rot i mangel på
materielle goder, men heller i for-

hold knyttet til alvorlig sykdom eller problem-
fylte forhold til medmennesker. Mange opple-
ver også sjelelig nød. De sliter med sin kristne
tro.

Selvfølgelig skal vi legge alle slike problemer
fram for Gud. Det skal vi gjøre i trygg visshet
om at Gud er en kjærlig og rettferdig Far som
bare vil oss vel.  Samme hvor skrøpelig det står
til med oss har Gud evnen til å se oss alle slik
vi egentlig er. Det eneste som kreves av oss er
at vi tror på Ham.

Jeg synes Trygve Bjerkrheim sier noe vesent-
lig om disse tingene i dette verset;

Det strøymer i livselv av lukke,
av glede fordi eg er til.
Guds bilete fekk eg til gåve,
og aldri han gløyma meg vil.
Eg lever, og evig skal leva,
Ved han som leid døden for meg,
men sprengde dei gravlekkjer svære,
og opna til livslandet veg.

Jakob Nilsen

Fred.    2. sept. kl. 20.00-24.00
Fred.  16. sept. ‘’
Fred.  30. sept. ‘’
Fred.  14. okt. ‘’
Fred.  11. nov. ‘’
Fred.  25. nov. ‘’
Fred.    7. des. ‘’

Møteplan  for ungdomsklubben
høsten-2005

Kirkekjelleren står disse kveldene åpen til bruk
for deg som er i alder fra 8 kl. og oppover.

Her er mulighet til å ta i bruk forskjellige spill
og få noe å bite i.

Ta turen innom og del fellesskap med kjente
og ukjente.
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Pressemelding
Fra Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte.
KABB er en organisasjon som har til formål
å styrke det åndelige liv blant blinde og svak-
synte som bekjenner seg som kristne og å
hjelpe søkende til et bevisst kristenliv. Orga-
nisasjonen skal dessuten drive kristent opp-
lysningsarbeid som har betydning for blinde
og svaksynte.

Bibel på lyd
KABB ser som sin viktige oppgave å tilrette-
legge for blinde og svaksynte kristen literatur.
Og som den viktigste boka på det kristne
markede er Bibelen en selvfølgelighet. KABB
har 2 versjoner av Bibelen.

Bibelselskapets Bibel oversettelse 1978 har
KABB på kassett. Den er godt likt, men be-
gynner å gå ut på dato på grunn av at den er
på kassett. Den er til salgs så lenge det er
kassetter på markedet.

Norsk Bibel 1988 utgaven er også lest inn.
Denne Bibelen er lest inn på DAISY (MP3-
format). Av denne versjonen er bare Ny Tes-
tamentet lest inn. I denne utgaven kan du
fort finne frem til et spesifikt vers fort og
smertefritt.

Begge versjonene kan kjøpes. Det er to for-
skjellige priser, en synshemmede pris og en
seende pris.

Bibeloversettelse 1978 (MC): Synshemmede
600 kr, seende 2100 kr.
Bibeloversettelse 1988 (NT) (Daisy): Syns-
hemmede 200 kr, seende 375 kr.

For å få mer informasjon om Bibelen på lyd
kan du ta kontakt med:

Inger Slang, Administrasjonsleder, Bjørn
Hanssen, Organisasjonsdiakon,
Telefon: 69 81 69 81

Salme av Alfred Hauge
Melodi: Per Steenberg

Det lid med natta. Dagen stundar til.
Den tid som er, tek slutt når Herren vil,
og jordisk avmakt byter kår
når Herrens årle morgonklokke slår.

Det lid med natta. Kristus kjem igjen.
Du ser han snart, som sol i skyer brenn.
Vakn opp or svevn, for frelsa er deg nær,
og gjer deg budd til fest i kvite klær!

Kast gamle klutar og din morkna vev!
Ta lysets bunad på, som Herren gjev!
No opnar jord og himmel vidt sin famn:
Velsigna han som kjem i Herrens namn!

Denne salmen står som nr. 27 i Norsk Salmebok.
Diktaren er Alfred Hauge. Han var født i Sjernarøy
i Ryfylke. I salmeboka finn me 5 salmer som er
dikta av Hauge, og 10 som han har omsett. Han
har skrive trilogien om Kleng Peerson, barnebø-
ker og sjølvbiografi m.m.

S.H.

Som Erik Solér!
Mange gjør som fotballkjendisen
Erik Solér, går på Alpha-kurs.
Denne gangen blir det kurs på Vea!

Mange går altså på Alpha-kurs
og blir mer bevisst sin egen tro. Det har også fot-
ballens Erik Solér gjort, ifølge avisen Vårt Land.
31. januar 2006 blir det oppstart av nytt Alpha-kurs
i bedehuskjelleren på Vea. Kurset blir på tirsdager,
og alle er hjertelig velkommen. Sett av tirsdagene
til våren allerede nå, så kommer det mer info i neste
menighetsblad. Husk at med bil er veien kort både
fra Sevland, Åkra og Ådland!
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Pressemelding
Fra Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte. KABB er en or-
ganisasjon som har til formål å styrke det åndelige liv blant
blinde og svaksynte som bekjenner seg som kristne og å hjelpe
søkende til et bevisst kristenliv. Organisasjonen skal dessuten
drive kristent opplysningsarbeid som har betydning for blinde
og svaksynte.

HØRESPILL FOR FAMILIEN
I dagens samfunn blir det mer og mer viktig å bruke tid til fa-
milien og sosiale treffpunkter mellom voksne og barn. Det blir
mer og mer mas fra massemedia om å kjøpe deg til lykke. Hvis
familien din reiser dit blir alt bra. Vi tror det beste tilbud som
en familie kan få er et tilbud der familien kan sette seg ned ved
CDspilleren og høre på et hørespill sammen. Og det er her
KABB kommer inn.

KABB har sett som sin store viktige oppgave at synshemmende
unger skulle få et godt tilbud  via CDspilleren. Et tilbud der
fantasien kunne få fritt spillerom samt få kunnskapen om Bi-
belen inn på en artig måte.

Viste du at KABB står for en stor del av hørespill produksjon i
Norge? Og at hørespillene fra KABB ikke er dyre? De koster bare
120 kr til 150 kr pr hørespill. Dette er en billig investering av
penger for å få en koselig familiesammenkomst i alle årstider.

Følgende hørespill finnes på markedet.
Fortell dr. Lukas 1 CD 120,-
Gutten fra Galilea 2 CD 120,-
Kine katt, Kapser skjære, mille mus 1 CD 120,-
Da Gud brukte dyrene 2 CD 120,-
Pelikanens barn 1 CD 120,-
Veien mot regnbuen 1 CD 120,-
Veien til verdens ende 1 CD 120,-
Bibelreisen 1 CD 120,-

Fellesskapssamling i Åkra kirke.
Vi synger og får undervisning. Vi
ønsker å bli bedre kjent med Je-
sus og med hverandre. Vi pleier
å ha litt å bite i…

• Torsdager kl. 20.00 høsten 2005.
Du er hjertelig velkommen!
• 1. september: Kappes om å he-
dre hverandre. Helga Hausken
• 15. september: Guds kraft. Lars
Tore Anda
• 29. september: Jesus i møte

ÅTTEN
med den søkende. Einar Valle
• 27. oktober:  Jesus sier: ”Dere
er jordens salt”- Merker noen
det? Per Ivar Aase
• 10. november:  Av alt Gud har
gitt deg, hva gir du videre? Mari-
anne Muff Eriksson
• 24. november: Guds kjærlighet
i praksis. Geir Fridtjof Foldøy
• 8. desember: Gud, den suve-
rene Hjelper og veileder. Norodd
Stavenjord
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Velkommen
i Åkra Menighet

  2. okt. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
  9. okt. kl.11.00 Familiegudstjeneste. Vedavågen bedehus
16. okt. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
16. okt. kl.18.00 G2- gudstjeneste med nattverd.
23. okt. kl.11.00 Høymesse med nattverd
29. okt. kl.21.30 Ungdomstreff med nattverd.
30. okt. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
  6. nov. kl.11.00 Allehelgenssøndag. Høymesse med nattverd
  6. nov. kl.18.00 Minnegudstjeneste med nattverd i Åkra gamle kirke
11. nov. kl.17.00 Undretur
13. nov. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp. Utdeling av bibel til

4-åringene
20. nov. kl.11.00 Høymesse med nattverd
20. nov. kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd
27. nov. kl.18.00 Lysmesse
  4. des. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
11. des. kl.11.00 Høymesse med nattverd
11. des. kl.18.00 Julekonsert
18. des. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
18. des. kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd
24. des. kl.15.30 Julaften. Familiegudstjeneste. Vedavågen bedehus
24. des .kl.14.00 Julaften. Familiegudstjeneste.
24. des. kl 15.30 Julaften. Familiegudstjeneste.
24. des. kl.17.00 Julaften. Familiegudstjeneste
25. des. kl.11.00 1.juledag. Høytidsgudstjeneste med dåp
26. des. kl.11.00 2.juledag. Høytidsgudstjeneste med nattverd.

Vedavågen bedehus.
31. des. kl.23.00 Midnattsmesse

Takke
Bønne

emner

Vi takker for:
• Alt Åkra nye kirke har

betydd gjennom 20 år
• Regnbuelandet og alt det

gode arbeidet som blir gjort
for barna

• Kirkens SOS
• Åkra kirkes vennskapskor Voix de l’Esperance i Kamerun
• Korene i Åkra menighet

Vi ber for:
• Den nye diakonen, Michael Fagerland
• Den nye dirigenten i Sola Fide, Jostein Myklebust
• Karmøy Gospel Festival
• De nyvalgte soknerådsmedlemmene
• Alle gudstjenester, møter og andre samlinger i

høstsemesteret
• Sivilarbeider Magnus Lie
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13. febr. Erik Simonsen
15. mai Helene Kristoffersen

Skarstein
22. mai Joachim Høie Tor-

gersen
Torvald Lund Vedø
Marius Didriksen

12. juni Johan Mjølhus Koch
Kristoffer Medhaug

19. juni Lilly Emilie Færøvik
Bjørgan
Daniel Hatleskog
Martin Mathiassen
Lars Holgersen

3. juli David Andersson
Selma Sofie Tveit
Bjelland
William Jordbrekk
Vedøy
Amalie Ytreland
Munkejord

17. juli Eskel Bårdsen
24. juli Magnus Hystad Har-

ingstad
7. aug. Atli Thor Davidsson

14. aug. Ingeborg Gundersen
Sollesnes
Charlotte Eriksen
Angus Drønen Sver-
drupsen

3. sept. Hanna Stonghaugen
Markus Vilhelmsen
Thea Olene Mannes
Idland
Christer Steinsvik
Størkersen
Kristine Kristoffersen
Nora Kristoffersen
Jone Thomsen
Marius Håstø
Andreas Lilleheim

21. mai Astrid Marie Olsen
og Morten Birkeland

4. juni Bjørghild Marie
Gundersen Sandøy
og Geir Steinar Kvala

11. juni Ingrid Tjoland Granli
og Martin Borgersen

11. juni Therese Egeland og

Oleiv Sandhåland
18. juni Lene Ånensen og

Eirik Haukalid
18. juni Sandra Anett Lund

og Kristian Stray
25. juni Hildegunn Vea og

Thomas Whyte
Gaardsø

25. juni Mette Stavang Hem-
nes og Arild Iversen

25. juni Renate Maridal og
Jan Ove Edvardsen

2. juli Camilla Susort og
Ørjan Ingebrigtsen

16. juli Monika Jakobsen og
Magne Jonny
Johannesen

23. juli Ingunn Høie Jonas-
sen og Bjarte
Ferking Mjølhus

23. juli Hege Pedersen og
Leiv Einar Ådland

6. aug. Ragnhild Dahl og
Ivar Mosaker

6. aug. Linn Karin Okse-
båsen og Per Mag-
nus Haugen

6. aug. Linn Elise Midbøe
og Rune Richardsen

13. aug. Katrine Knutsen og
Jacob Melhus

20. aug. Anita Kristin Larsen
og Kurt Bjarne Lund

27. aug. Ingrid Marie Isaksen
og Jarl Einar Ånensen

28. aug. Helga Skjoldal og
VilhjalmurNord-
quist Snjolfsson

3. sept. Rebekka Johnsen og
Kristian Størkersen

11. mai Linda Holgersen Vikra
22. mai David Kristoffersen

3. juni Lilly Galåen
5. juni Karl Magnus Einarsen

18. juni Torleif Klæhaug
3. juli Tora Håstø

19. juli Lars Ingvar Kvilhaug
11. aug. Arnhild Dahl
15. aug. Inger Marie Ådland
17. aug. Eldbjørg Vea
19. aug. Trygve Ådland
23. aug. Gerda Kristina

Pedersen




