
Utgitt av Åkra SoknerådNr. 4 – Desember 2000

Åkrehamn • Vedavågen • Ådland • Sævelandsvik

7. årgang

Madonnaskulptur fra 

1100-tallet, står nå 

i Hedalen stavkirke.



?
2 Menighetsblad for Åkra nr. 4 – 2000

Utgivelsesdato nr. 1. 2001: ????

REDAKSJONSKOMITÉ:
Elise Mosaker, Norodd Stavenjord,
Leiv Harald Mannes, Sigurd
Helgeland.

Sekretær: Anne Marie Tangen

ANNONSEANSVARLIG:
David S. Didriksen

ØKONOMIANSVARLIG:
Thomas Liknes

STØTT MENIGHETSBLADET:
Bladkonto: 
Bankgiro nr. 3361.67.01695

BLADETS ADRESSE:
Menighetsbladet for Åkra
Åkra Prestekontor
Postboks 26 - 4296 Åkrehamn
Tlf. 52 81 68 63 - Fax 52 81 71 06

KONTORTID VED
ÅKRA MENIGHETSKONTOR
Tirsdag – Fredag kl. 0930 – 1200

STØTTEANNONSER - PRIS:
Standardstørrelse kr. 750,- pr. år
Dobbelt størrelse kr. 1500,- pr. år

GRAFISK FORMGIVING 
OG TRYKK:
as KARMØY TRYKKERI

Veit du om nokon som ikkje får
menighetsbladet?
Ver snill og gi beskjed til 
menighetskontoret.

Telefoner til kirkens personell

Kapellan Reimunn Førsvoll 
Tlf.52 81 52 35 

Kapellan Norodd Stavenjord 
Tlf. 52 85 35 18

Diakon Jorunn Kringeland
Thorsen Tlf. 52 73 85 65

Organist Paul Leithaug
Tlf. 52 81 61 85

Kontorfullm. Edel May Vea
Tlf. 52 82 44 49

Men. sekr. Henning Liknes
Tlf. 52 81 69 55

Kirketj. Odd M. Jakobsen
Tlf. 52 82 94 13

Vaktmesterass. Ove Egil Eriksson

Tlf. 52 81 57 41

ÅKRA
Menighetsblad for

Gaven som 

passer for alle

Det er tid for gavekjøp.
Butikkene er fulle av varer langs
de opplyste julegatene. Igjen
spør vi oss ”hva skal vi gi”? Noen
klarer vi lett – vi vet hva de
ønsker seg, men noen er vanske-
lige. Det vi har lyst til å kjøpe er
for dyrt, og det vi har råd til å
kjøpe vet vi ikke om passer. 

En av våre moderne julesanger
forteller om julegaven som pas-
ser for alle. Jeg siterer bare to
vers av Trygve Hoffs salme:

Den store stjerna som steig i aust
med ljos over verda,
tende vår von for framtidsferda
i heimsens mørke haust.
Den store stjerna gjer oss fri
Med sitt bod no ved juletid.

Den store stjerna for fyrste gong
bar bod om ein frelsar.
Fattig og rik går fram og helsar
Eit nyfødt barn med song.
Den store stjerna gav oss ord
Med ei von for vår veike bror.

Julen er fortellingen om Jesus
som den store julegaven. Han
er gaven som passer for alle. Av
og til opplever vi å motta gaver

som vi
egentlig
ikke
hadde
ønsket
oss, men
som vi
blir eks-
tra glade
for. For
den som
ga, visste bedre enn oss hva vi
trengte. Slik er det med Jesus.
Ikke alle synes de trenger ham,
ikke alle synes den gaven pas-
ser. Først når en tar imot Jesus
som gaven, ser vi hvor godt den
passer.
Ofte gir vi gaver med en liten
baktanke om en gang å få noe
igjen. På en merkelig måte skjer
det sjeldnere når vi gir julegaver.
Vi ligner mer på de vise menn
som uten mange baktanker kom
med gaver til Jesus- barnet. Men
kanskje er det slik at vi likevel
har lært noe av Jesus, som ga
seg selv uten baktanker for å
tjene oss.
Av og til klarer vi å gi gaver som
mange kan glede seg over sam-
tidig. Det er en kunst å gi slike
gaver som kommer hele famili-
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en til gode. Jesus er gaven som
kommer hele verden til gode,
som alle kan glede seg over.
Derfor lyder takken og lov-
sangen og de vakre julesang-
ene over hele jorden i julehøy-
tiden.
Gaver setter mye i gang. De
sprer godhetens ringer om-
kring i rommet. Da Jesus ble
født i en stall og i en krybbe,
begynte godhetens ringvirk-
ninger – først til fattige hyrder
og vise menn, så til Israel, så til
resten av verden. Alle som opp-
dager at Jesus er gaven som
passer for alle, blir med i den
store ring. Akkurat i år håper
jeg at de som ikke opplever
familieidyllen, de som ikke har
klart livet så godt, de som sul-
ter og er i krig, at de får merke
noe av godhetens ringvirk-
ninger denne julen. Gaven som
passer for alle kan fremdeles
forandre verden. Derfor er det
viktigere enn noen gang å
rope ut julens budskap.

Ernst Baasland
biskop

Andakt
I dei dagane let keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal
over heile verda. Dette var fyrste gongen dei tok manntal, og det
hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då for alle heim,
kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet.

Josef og for frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davids-
byen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt, og
skulle skriva seg der. Maria, festarmøya hans, var med han. Ho venta
då barn. Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, og ho
fekk son sin, den fyrstefødde; Ho sveipte han og la han i ei krubbe,
for det var ikkje rom åt dei i herberget.

Det var nokre gjætarar der i grannelaget, som låg ute og vakta
sauene sine om natta. Best det var, stod ein engel frå Herren framfor
dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei fælande
redde. Men engelen sa til dei: “Ver ikkje redde! Eg kjem med bod til
dykk om ei stor glede som skal timast alt folket. I dag  er det fødd
dykk ein frelsar i Davids by; han er Kristus, Herren Og det skal de ha
til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.”
Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud
og kvad:

“Ære være Gud i det høgste og fred på jorda
blant menneske som Gud har hugnad i!”

FISKARKVINNELAGET NEDLAGT
Fiskarkvinnelaget har i mange år gjort en viktig innsats for
fiskere på Åkra og bl.a. drevet varmestue. I tillegg har de
vært med som arrangør av minnegudstjenesten i Åkra
gamle kirke om kvelden på Allehelgensdagen. De har hatt
ansvaret for krans/anker siden 1978 og har vært med i pro-
sesjon og  markering ved minnesteinen utenfor kirken. Når
nå fiskarkvinnelaget av forskjellige grunner legges ned, vil
vi takke dem for trofast innsats gjennom alle disse årene.
Under minnegudstjenesten 5.november ble ansvaret som
fiskarkvinnelaget har hatt i den sammenhengen overført til
Rotary, som var med for første gang. Vi er takknemlige for
at de ville overta, og ønsker dem velkommen til samarbeid
om minnegudstjenesten etter omkomne på havet.

N.St.

R E T T I N G
Redaksjonen beklager at vi i forrige
nummer ga feilmelding om misjo-
nærfamilien Byrknes. 
Astrid og Per Byrknes med familie er
fortsatt misjonærer i Norsk Luthersk
Misjonssamband. De er på heime-
opphold fra Peru.

Juleevangeliet
(Luk. 2, 1-14)
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Takke og

Bønne

emner

Vi takker for

✓ Et flott 10-årsjubileum
for Karmøy Gospel
Festival

✓ Julens glade budskap
om Gud som kom til vår
jord gjennom Jesus

✓ Alle trofaste forbedere

✓ For alle som kommer til
gudstjenester og andre
samlinger i Åkra 

menighet

Vi ber for

✓ Misjonær Karianne
Mannes i Indonesia

✓ Misjonær Bjørg Marit
Kvilhaug i Etiopia

✓ Soknerådet

✓ Frivillige medarbeidere i
råd og utvalg

✓ Advents- og juletidens
mange gudstjenester og
møter

✓ Ny diakon til Åkra
menighet

Spente møtte vi opp på Saniteten
fredag 13. okt.
Vi skulle arrangera den fyrste
basaren med inntekt  til kyrkje på
Vea.
Vi hadde fått mange fine gevin-
star, og amerikansk auksjon skulle
det også bli.
Klokka nærma seg 19.30, og huset
fyltest med basarfolk. Norodd
Stavenjord heldt andakt, og kyr-
kjekoret frå Åkra song. Etterpå
var det kaffi og kaker  - gitt alt
saman – og sal av årer.
Mange vann og ein fin gevinst –
anten på årene eller i boka.
Glade var og dei to som baud på
kamfertrekiste og vogga og fekk
tilslaget.
Basaren trur vi var vellykka, og vi
kunne notera ca. kr. 33.000,- på
kontoen.

Takk til alle som støtta saka.
Odd/Synnøve

BASAR •  •  •  •  •

T R E K N I N G S L I S T E  • • • •

Hekla duk 1994 Aina Ulvedal
Hekla brikke 8743 Åshild Torkellsen
Brodert duk 8535 Edel May Vea
Brodert duk 3798 Eva og Didirk 

Østhus
Brodert duk 3857 Terje Karlsen
Garn (silde-) 7642 Tørres Hansen 

Vea

Strikka duk 494 Tone og Odd 
Vikre

Hardanger duk 2959 Fam. Harald Skorpe
Korssting duk 2948 Kari og Eivind 

Fredriksen
Duk m/serviettar 7125 Magne Knutsen
Juleduk 293 Didrik Vea
Hekla duk (kvit) 8554 Edel May Vea
Genser (barn) 4193 Fam. Egil Bårdsen
Genser (barn) 3663 Edel May og Kåre 

Vea
Genser (vaksen) 7486 Anna Nyrud
Krabbeteine 1042 Astrid Walland
Urner 4123 Dagrunn og Tor 

Tønnesen
Rosemalt fat 10116 Henning Nyrud Troe
Lyktenisse 520 Tone og Odd Wikre
Dampstrykejern 1544 Haldis og Torkell 

Torkellsen
Juleservise 12 p. 4835 Fam. Gudmund 

Dahl
Honning 2753 Fam. Leiv H. 

Mannes
Dreid trefat 7547 Inger Rosenhaug
Honning 5092 Fam. Egil Bårdsen
Honning 8533 Edel May Vea
Honning 7178 Bendik Vestheim
Sengesett 1015 Fam. Per Ulvedal
Dokke i bag 7827 Fam. Kåre Hatløy jr.
Pledd 6046 Aslaug Nilsen
Arbeidslampe 300 Didrik Vea
Fotball 9415 Sigurd Helgeland
Pleid 6156 Odd I. Olsen
Bag 5646 Odd G. Tjøsvoll
Dokke m/gard. 9862 Astrid Mosaker
Ruse 9123 Margot og Per
Gyngehest 1620 Jorunn Kringeland 

Thorsen
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Sevlandsjenta Kari-Anne Mannes har
nå i nesten 1 år arbeidet i Indonesia
for Norsk Luthersk
Misjonssamband. Kari Anne har sendt
oss dette brevet der hun forteller litt
om seg selv i et spennende arbeid.

Jeg forlot Helganes 6.
januar med tårer i øynene, men sor-
gen ble gradvis erstattet med spen-
ning.
Etter hvert som jeg nærmet meg
Jakarta, og etter 6 mnd. språkskole
på Java, flyttet jeg så til en liten
landsby på Nord Sumatra – mitt mål.
Her er jeg utsending for NLM. NLM
samarbeider med den indonesiske kir-
ken GKLI, og det er ved GKLI’s preste-
seminar i Sihabong-habong jeg er
ansatt som engelsklærer. I tillegg til å
undervise prestestudentene har jeg
også litt privat undervisning og
undervisning for en del barn i nabola-
get. Også jeg som aldri skulle bli
barne- eller ungdomsskolelærer!
Jeg skulle overhodet ikke bli lærer,
men hva visste vel JEG, Guds veier er
uransakelige!

Bygden Sihabong-habong er ikke
gudsforlatt, men den er antakelig det
nærmeste man kommer. Du finner
den ikke på kartet for å si det sånn.
Og jeg som de siste 5 årene har vært
byjente i kulturbyen Bergen, blir sta-
dig mer overbevist om at jeg stortri-
ves på landsbygda. Joda… det går
faktisk an å overleve uten døgnåpne
bensinstasjoner, Internett og Tine
skummamelk. Dessuten er jeg vitne til
intriger som jeg er overbevist om er
fullt på høyde med det Ally McBeal
og Hotel Cæsar kan tilby, nemlig
kampene mellom min egen velopp-
dratte hane, Mordekai, og den ufyse-

lige nabohanen, Ahasverus. De sloss
hver eneste dag om den nydelige
høna, Ester. Og etter utallige stein-
kast fra Mordekai’s eier, har naboha-
nen enda ikke forstått at han er uøn-
sket her. Hvem vet hvor dette ender!

Området jeg bor i er i
hovedsak et kristent områ-
de, men åndetro og fedre-
dyrkelse står fortsatt
sterkt. 
I tillegg er det veldig
mange nominelle kristne,
og behovet for kristen
opplæring er veldig stort.
Jeg takker Gud for at jeg
bor på et trygt sted, for
det er ingen selvfølge i
Indonesia. Det eneste de
fleste nordmenn vet om
landet, har tilknytning

til stedene Øst Timor, Malukkene og
Aceh. Da er det ikke rart jeg får
mange kommentarer som: ”At du
våger!” Det er virkelig mange forfer-
delige ting som har skjedd og skjer.
Men Indonesia har også et annet
ansikt. Det ansiktet jeg kjenner:
Vennlige, humoristiske folk. En
enorm gjestfrihet og vilje til å lære av
andre. Alltid et smil. Alltid tid til hver-
andre og til å slå av en prat.

Indonesia har utallige folkegrupper
og kulturer. Den gruppen jeg jobber
blant heter Batak. Selv om indonesisk
er det offisielle språket, er det ikke
særlig mange bataker over 40 år som
snakker noe annet enn batakspråket.
Gudstjenesten foregår også på batak,
og dermed er det begrenset hva vi 4
voksne kvitinger i bygda får med
oss…ennå. Men vi synger med fra
sangboken, og siden bataker er kjent
for sin stemmeprakt, så gjør det ikke
noe om vi synger feil innimellom.
Ingen hører oss alikevel. 
Nå har de begynt og øve inn jule-
sanger, og det har jeg også. Kan ikke
motstå fristelsen til å nynne litt på
”I’ll be home for Christmas”. Jeg gle-
der meg!

”Se hvor stor kjærlighet Faderen har
vist oss: At vi får kalles Guds barn, og
det er vi!”

Hilsen Kari-Anne Mannes

Nytt fra misjonen

Etiopiahilsen

Kjære lesere! 
Takk for forbønn!
Sist jeg sendte en hilsen, var
arbeidsplassen min i Gidole.
Men nå er adressen min Jinka,
en by med ca.10000 innbyggere.
Rundt byen bor det mange for-
skjellige stammer som sogner til
det sykehuset vi holder på å
starte opp, ca. 90000 mennesker.
Sammen med en dansk sykeplei-
er og en legefamilie ordner vi
det praktiske før oppstarten.
Det vil bli et sykehus med 110
senger. Det skal blant annet ha
kirurgisk avdeling og fødeavde-
ling som vi er ansvarlige for. Til
nå har pasientene måttet reise
til Arba Minch, som er 6-7 timers
kjøring herfra. Biler er det ikke
alltid lett å få tak i, så de kristne
her ser på dette nye sykehuset
som et bønnesvar. 

Vær med å be om:
• at vi må få visdom 

til en god start

• at det må ordne seg med en 
evangelist som kan samtale 
med pasientene og holde 
andakter.

Hilsen 
Bjørg Marit 
Kvilhaug



Alpha-kurs
Vi er nå glade for å ønske velkom-
men til Alpha-kurs i menigheten
vår!
Vi har forberedt oss godt for å få
kurset til å gå på en best mulig
måte, så ikke nøl med å melde deg
på!

Hva er Alpha?
For 20 år siden startet en menig-
het i den Engelske Kirke med noe
de valgte å kalle for Alpha-kurs.
Med dette navnevalget signaliser-
te de at de ville sette fokus på det
grunnleggende uten for mye
utenomsnakk og vanskelige ord.
Etter mange års tilpasning og for-
bedring av dette kurset har det
blitt spredt til tusener av menig-
heter i nær sagt alle land og kir-
kesamfunn i verden.

Kurset er en spennende gjennom-
gang av hva kristenlivet egentlig
dreier seg om. Og det beste av alt,
man trenger ikke være vant med
kristelig sjargong for å ha utbytte
av kurset.  

En viktig grunn til at det er blitt så
populært, er alle de som sier at
kurset har forandret livene deres.
Dette er en forandring som de selv
setter stor pris på. Mer enn 10.000
Alpha-kurs holdes nå i 77 land. To
millioner personer har gått kurset
til nå. I Norge har rundt 10.000
personer gått kurset.

For hvem?
Kurset er for alle som vil vite mer
om den kristne tro. Det kreves
ingen forkunnskaper, og du treng-
er selvsagt heller ikke å regne deg
som kristen for å være med.
Kurset brukes innen alle kirkesam-
funn, og foredragene har en
tverrkirkelig profil. 

På Alpha-kurset kan du si din
mening, lytte til andres oppfat-
ninger, og knytte vennskap i en
trivelig atmosfære. Gode og aktu-
elle foredrag belyser ett emne
hver kurskveld. Etter foredragene
kan du diskutere emnet i små
grupper. Ingen spørsmål er for
små eller store, for vanskelige
eller dumme.

En vanlig Alpha-kveld 
- starter kl 19.00 med et godt mål-
tid mat (- det er en fordel å være
sulten!). Deretter er det informa-
sjon, litt sang eller et kunstnerisk
innslag, foredrag over kveldens
tema og diskusjon i grupper. Vi
avslutter kvelden kl 21.45.

Når skjer det?
Vi starter opp Alpha-kurset ons-
dag 7. februar i kjelleren i Åkra
kirke og fortsetter de påfølgende
onsdagene i 10 uker (utenom vin-
terferien). Det er dessuten lagt inn
en weekendtur i løpet av kursperi-
oden. Til slutt arrangeres det en
avslutningsmiddag der deltagerne
har anledning til å invitere med
kjente som kanskje vil bli med på
neste kurs. Prisen for å delta på
Alpha-kurset er ikke helt avklart
ennå, men deltagerne betaler litt
for kveldsmaten og kursheftet.
Weekenden og festmiddagen
betales det også for. Skulle noen
av økonomiske grunner ikke ha
mulighet til å delta, er det mulig å
være med uten å betale full pris
for alt. Det en eventuelt investerer
har man igjen mangedobbelt i
form av ny kontakt med nye men-
nesker og en dypere forståelse av
Bibelens sannheter.

Utsagn fra tidligere deltagere:
"Jeg har fått en ny forståelse av

kristendommen."
"Min kone er som et nytt mennes-
ke, etter at hun har gått Alpha-
kurset."
"Plutselig kunne jeg tilgi noen
som hadde vært stygge mot meg
for mange år siden. Jeg er helt fri
bitterheten!"
"Jeg er ikke kristen enda, men jeg
er underveis."
"Det er så hyggelig på Alpha-kur-
set."
"Jeg føler jeg kan si hva jeg
mener, uten å bli sett rart på."

En helt kirkefremmed sa etter før-
ste Alpha-kvelden: "Jeg kunne
nesten ikke tro det. Det var ikke
hva jeg ventet. Alle så normale ut.
Jeg trodde det ville være en flokk
med merkelige typer." Etter siste
Alpha-kveld, sa den samme perso-
nen: "Livet mitt har forandret seg
fullstendig. Jeg ser verden
gjennom nye øyne. Jeg føler kjær-
lighet til alle, og har en indre fred
jeg ikke trodde var mulig."

Emner på Alpha-kurset:
1. Hvem er Jesus?
2. Hvorfor døde Jesus?
3. Hvordan kan jeg være sikker

på min tro
4. Hvordan/hvorfor bør jeg lese

Bibelen?
5. Hvorfor og 

hvordan skal jeg be?
6. Hvordan leder Gud oss?
7. Hvordan kan jeg stå imot det

onde?
8. Hvorfor/hvordan fortelle

andre?
9. Helbreder Gud i dag?

10. Hva med menigheten? 

Alpha-weekenden legges til
Stemnestaden leirsted i Grinde.
Disse emnene blir tatt opp:
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Alpha-kurs
S TA R T E R  O P P  I  Å K R A  K I R K E  I  F E B R U A R



1. Hvem er - og hva gjør Den 
Hellige Ånd?

2. Hvordan kan jeg bli fylt av 
Ånden?

3. Hvordan kan jeg få mest mulig
ut av resten av mitt liv?

Kurset avsluttes med Alpha-mid-
dagen, som er en festmiddag med
sang og underholdning. Temaet
for festtalen er: Kristendommen;
kjedelig, usann og irrelevant?

Påmelding
Kjenner du noen som dette kunne
vært aktuelt for, så vær vennlig å
tipse dem om kurset.
Og dersom du selv kan tenke deg
å være med på kurset, eller har
spørsmål til noe av det som står
ovenfor, kan du kontakte en av
personene under. 
Vi har dessverre noe begrenset
plass på kurset, så vennligst vær
snar med å melde deg på.

Geir Fridtjof Foldøy
Tlf: 52 82 72 28 (e.kl. 17.00)
E-post: geirff@online.no

Kjartan Brekkå
Tlf: 52 82 82 14
Mobil: 95 12 15 90
E-post:
kjartan.brekka@no.abb.com
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Gratulerer med vel overstått

10-årsjubileum,  

Karmøy Gospelfestival!

Det var med glede og spenning me sette oss
på stolane i Åkrahallen då Karmøy
Gospelfestival blei halden for tiande gong.
Det er tydeleg at festivalen har etablert seg
som eit attraktivt og godt tilbod til ungdom.
Og som i dei fyrste åra var det også i år ein del
vaksnare folk som deltok.

Me blei ikkje skuffa – men tvert imot positivt
overraska over engasjementet og ”trøkket” i
koret.  Det at det blei gjort opptak til ei CD-
plate frå festivalen gav nok ein ekstra liten
puff i songarane. Me ser fram til å høyre CD’en
når han kjem ut.

Me i Åkra sokneråd retter ein hjarteleg takk til
styret i gospelfestivalen - med Roar Tangen og
Petter Losnegård i spissen - for den innsatsen
de har lagt ned i arbeidet.  
Ein stor takk går òg til ungdomskoret Sola Fide
og de andre som var frivillige arbeidarar
medan arrangementet sto på.  Utan frivillige
er det vanskeleg å få gjennomført noko, men
her var det tydelegvis god dugnadsånd!

Prøveordning i søndags-

skoleopplegget under 

gudstjenestene

Som flere av dere nok allerede har registrert,
er nå dåpen flytta fram til begynnelsen av
gudstjenesten.  Dette er en prøveordning for å
gjøre søndagsskolen/barnesamlingen mer
sammenhengende for barna.  

Den tidligere ordningen med å la barna
komme fra barnesamlinga inn i gudstjenesten
før dåpen (i slutten av gudstjenesten) ble av
en del familer oppfattet som lite tilfredsstil-
lende for barna.

På initiativ fra en del småbarnsforeldre har
derfor soknerådet sammen med prestene gått
inn for en prøveordning med å ha dåpen i
begynnelsen av gudstjenesten og la barna gå
ut til søndagsskolesamling før preika, etter at
forsamlingen har sunget en barnesang. Barna
blir dermed på barnesamlinga til gudstjenes-
ten er ferdig.  I den nye ordninga blir det nå to
ledere mot tidligere èn.  Ellers er opplegget
stort sett som før.

Flere nye søndagsskolelærere er kommet til,
mens noen av de som var med tidligere, har
trukket seg tilbake.  Velkommen til dere nye,
og tusen takk for godt utført arbeid så langt
til dere som for kortere eller lengre tid har
slutta av.

“Småplukk frå soknerådet”
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”Fra fjord og fjære, fra fjell og
dype dal”
Kanskje den ”mest norske” av
alle julesalmane våre?

Denne julesalmen er skriven av
M.B. Landstad som seier at ”jeg
kjenner ingen bedre tider enn
gjøkedag og jul”. Og ein kan for-
nemma kjærleiken til julehøgti-
da i denne salmen, synest eg.
”Heilnorsk julesalme”, heiter det
i Lundes Salmeleksikon. Salmen
passer ikkje å bli omsett til andre
språk, står det vidare.

Jula er i denne salmen sett inn i
ei ramme av heimen, kyrkja og
landet. Julestemninga er mest
frå tidlegare tider.
Juleevangeliet er klårt og aktu-
elt: ”Et ære være i dag gjenlyde
skal – for Guds enbårne, som er i
dag oss født. Vi var forlorne, nu
er vi frelst av nød.”
Denne siste strofa blei endra i
Landstad Reviderte Salmebok i
1920 åra. Ordet ”forlorne” mein-

te dei vel var for gammaldags og
vanskeleg å forstå. Men dei
måtte ha eit ord som rima på
”enbårne”, og så blei det skrive:
”Nu er vi kårne”. Men dette
ordet stemde ikkje med innhal-
det elles i strofa  og verset. 
Ordet ”forlorne” tyder fortapte.
Det at me var fortapte, var grun-
nen til at Guds enbårne kom til
vår jord for å frelsa oss. I den sal-
meboka me bruker nå, er
Landstads formulering til all
lukke kommen tilbake, og under
salmen står tydinga av ordet.
Naturskildringa i første strofe i
siste verset høver ikkje så godt
her ute ved kysten: ”Her ute
kulde er nå med is og sne”. Som
oftast er det snøbert og mildt
ved juletid.
Men salmen er skriven for heile
Norge, og jul og snø høyrer
saman i store deler av landet
vårt.
Men hovudinnhaldet i dette ver-
set er at Gud vender seg til oss
frå Himmelen. Og – ”når allting

endes, vi der skal holde jul”.
Salmen er skriven til ein om lag
50 år eldre melodi av H.O.C.
Zinck. Men tonen har vakse seg
saman med Landstad sin julesal-
me og høyrer saman med den på
ein spesiell måte.
Måtte det bli slik at denne snart
150 år gamle salmen kunne gi
nye generasjonar både ei kjensle
av norsk jul og rett evangelisk
forkynning.

Ja, la kun høres Guds barns
Halleluja!
La strengen røres for Krist i
Davids stad!
Nå skal vi føres med ham til him-
len glad!

Sigurd Helgeland

Kjelde for opplysningar: Streif gjennom samle-
boken av Blom Svendsen Lundes
Salmeleksikon.

Fra fjord og fjære, fra fjell og dype dal
Et ”Ære være” i dag gjenlyde skal.
Fra kirke tårne i frydsbasuner støt
for Guds enbårne som er i dag oss født!
Vi var forlorne, nå er vi frelst av nød.

Til kirken samle Seg fra hver gård og grend
De unge, gamle Av kvinner og av menn.
Vi ønsker eder Så glad en julefest, 
Guds rikes gleder, Guds fred i Jesus best,
På sorgens steder Vår Herre selv vær gjest!

Guds store under! Vi har hans engler hyst.
Krist hos oss blunder, Guds fred på jord er lyst!
Ja, la kun høres Guds barns halleluja.
La strengen røres For Krist i Davids stad!
Nå skal vi føres Med ham til himlen glad.

Ha takk, som treder Til armods hytter ned!
Ha takk, som gleder Oss med din søte fred!
Kom inn, o Kriste, Tenn lys i hvermanns gård!
La isen briste, Gi varme snart og vår!
La ingen miste Hva godt din fødsel spår!

Her ute kulde Er nå med is og sne,
Guds himler fulle Av stjerner dog og se.
For oss opptennes En deilig nådens sol,
Guds åsyn vendes Til oss fra himlens stol,
Når allting endes Vi der skal holde jul!

•• FRA FJORD OG FJÆRE ••
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Mitt vitnesbyrd
Eg liker godt å være ute i naturen. Ettersom åra
går betyr dette mer og mer for meg. Mange fine
åndelige opplevelser har eg nettopp hatt ute der
Gud føles så nær.
I haust var eg i marka for å henta tyttebær. Eg la
merke til at tyttebærlyngen hadde så forskjellig
lengde. Voks den fritt var lyngen kort, men voks
den under og blant høge vekster strakte den seg
oppover mot lyset og ble lang. Det var viktig å nå
det livgivande  lyset.

I Bibelen sier Jesus ”eg er verdens lys”. Det er like
viktig for oss som for tyttebærlyngen å

sjå og leva i dette lyset. Me må passe på så
ingen 
ting skyggar eller veks i vegen for Jesus i våre liv.

1. Joh. 1,7
”Men dersom vi vandrer i lyset, slik som han selv
er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og
Jesu hans Sønns blod renser oss fra all synd.

Oddrun Ø. Vea

M
ar

ia
n

n
e 

Si
m
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n
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n

Basar på Sanitetshuset
Vedavågen 9/2-2001 til
kirkeprosjektet

Vea kvinne- og familiefor-
bund/husmorlaget arrangerer
sin årlige basar på
Sanitetshuset fredag 9.februar
2001 kl.1930. Inntekten går til
kirkeprosjektet. Gevinster til
basaren mottas med takk

Rogaland Indremisjon

er 100 år i 2001. Han som skal skriva jubileumsboka, Trygve Vasvik, har
bedt menighetsbladet om å etterlysa bilete av ein i det første styret. Det
var lærar Nils Fredrik Nikolaus Olsen, som budde og var lærar i
Vedavågen ei tid. Han og kona Sofie Hansine hadde to barn som var
døypte i prestegjeldet. Fredrikke Lorentine, f. 23/9-1894, og Nikolaus
Torvald Sofus, f. 7/8-1896.
Kjenner du noko til om det finst bilete av lærar Nils F. N. Olsen, kan de
ta kontakt med underskrivne.

Sigurd Helgeland, Vedavågen

Hanne Tvedt
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KRYSSORD
1. I toppen av et tre…

2. Ein ting vi får godteri i…

3. Eit dyr

4. Kvitt og kaldt

5. Kjekt å gi, kjekt å få…

6. Kjem ned pipa…

7. Dyrepassar

8. Å pynta jule…

9. Dyr med ull.

10 Gåve frå 3 vise menn…

11. Jesus låg i ei …

12. Kjent bok…

13. Maria født ein …

14. Maria og …

Astrid Røed

Sa
n

d
ra

 B
. T

.

Cecilie Kvam
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Kan du finne 10 store byar i Europa?

Julens Gudstjenester
ÅKRA KIRKE:
Julaften 24.desember
kl.14.15: Familiegudstjeneste v/kapellan Reimunn Førsvoll                  

Åkra skulekorps, Familiekoret
kl.15.30: Familiegudstjeneste v/kapellan Reimunn Førsvoll               

Ådland skulekorps, Barnefryd
kl.17.00: Familiegudstjeneste v/kapellan Norodd Stavenjord           

Sevland skulekorps 

VEDAVÅGEN BEDEHUS:
Julaften 24.desember
kl.1530: Familiegudstjeneste v/kapellan Norodd Stavenjord

Vedavågen skulekorps

ÅKRA KIRKE
1.Juledag kl.1100: Høytidsgudstjeneste m/dåp v.kapellan Reimunn Førsvoll
Sang av Sola Fide. Messingblåsere og organist Paul Leithaug.

VEDAVÅGEN BEDEHUS:
2. juledag kl.11.00: Høytidsgudstjeneste m/nattverd v/kapellan Norodd Stavenjord

ÅKRA KIRKE
Nyttårsaften kl.2300: Midnattsmesse v/kapellan Reimunn Førsvoll

Avslutnings-
konsert 

Åkra kirke lørdag 30.
desember kl.19.00

Organist Paul Leithaug
spiller et stort

avslutningsprogram i 
serien Bachs samlede

orgelverker. På program-
met står In dulci Jubilo,

Julevariasjoner,
Triosonate, Pastorale og

Passacaglia
av Johann Sebastian Bach.

Alle velkommen. 
Fri entre.

A
n

n
e 

m
ar

ta
 T

an
g

en

Takk til elevene ved Sevland 
skole som har hjulpet oss med 
julenøttene i år.
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Nattverd:
Er det Hokus pokus filiokus?

ER NATTVERD MAGI?
Hvorfor koble sammen nattverd

og en trylleformel?  Jo, fordi

akkurat denne trylleformelen

har bakgrunn i nattverdliturgi-

en.  

I middelalderen leste prestene

liturgien på latin.  Samtidig for-

talte de folk at det brødet de

spiste under nattverden var for-

vandlet til Jesu legeme.  Aha,

tenkte folk: "Da må det være en

trylleformel de bruker.  Vi får

lytte godt etter neste gang så vi

kan lære oss formelen og bruke

den til annen trylling".  Så hørte

de etter så godt de kunne.  Når

prestene delte ut brødet sa de:

"Hoc est corpus Filei" ("Dette er

Sønnens legeme"). Sagt på latin,

og kanskje litt raskt, oppfattet

folk dette som "Hokus pokus

filiokus" og de prøvde så å

bruke disse ordene til å trylle

med.

Men nattverd har ingen ting

med trylleformularer og magi å

gjøre.  Hva er da nattverd?

Både dåp og nattverd har bak-

grunn i gammeltestamentlig tid

I forrige menighetsblad snakket

vi om: "Dåpen: Stedet der Gud

ikke tillater innblanding" og

viste at dåpen heller ikke er

magi men en fortsettelse av

omskjærelsen fra gammeltesta-

mentlig tid: Ved dåpen åpner

Jesus nå opp for at alle folk kan

bli Guds barn mens det tidligere

kun var jøder som kunne bli det

gjennom omskjærelsen.  Dåp er

derfor kun mulig etter Jesu død

og oppstandelse der han åpner

veien til Gud for alle mennesker.

PÅSKEMÅLTIDET
Nattverden har også sin opprin-

nelse i det gamle testamentet:

Jødene feirer hvert år påskemål-

tidet til minne om utferden fra

Egypt.  Den siste kvelden før

korsfestelsen feiret Jesus dette

måltidet med de 12 disiplene

sine, men ga det samtidig et

helt nytt innhold:   Fra da av blir

påskemåltidet nattverd i vår

kristne kirke: Brødet blir til Jesu

legeme, vinen til Jesu blod.  

Sakramenter og nådemidler

I vår lutherske kirke sier vi at i

det øyeblikket vi spiser brødet

blir det til Jesu legeme, idet vi

drikker vinen, blir den til Jesu

blod.   Og igjen er det Gud som

gjør et under og Gud som hand-

ler uten noen innblanding fra

oss.  Derfor kaller vi både dåp

og nattverd for sakramenter,

hellige handlinger, der Gud

gjennom synlige midler (vann,

brød og vin) gir oss en usynlig

gave: Retten til å være Guds

barn av nåde, det vil si: Gratis!

Sammen med bibel/forkynnelse

kaller vi også dåp og nattverd

for nådemidler: Midler Gud bru-

ker for å gi oss sin frelse, helt

gratis.

HVORFOR BØR ALLE
KRISTNE GÅ TIL NATT-
VERD?
Alle kristne bør gå til nattverd

fordi

Jesus har sagt det! "For jeg

har mottatt fra Herren dette

som jeg også har gitt videre til

dere:...." (1 Kor 11,23).  Like

selvsagt som det var for alle

jøder å feire påskemåltidet, er

det for alle kristne å feire natt-

verd. De første kristne praktiser-

te det som en selvfølgelig del av

sin gudstjeneste:  "Likeså tok

han kalken etter måltidet og sa:

"Denne kalk er den nye pakt i

mitt blod. Gjør dette så ofte

som dere drikker det, til minne

om meg!"  For så ofte som dere

spiser dette brødet og drikker av

kalken, forkynner dere Herrens

død, inntil han kommer". (1 Kor

11:25-26)

det er en hjelp for oss selv: Det

er en konkret måte å ta imot
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evangeliet på: Vi kjenner at vi

spiser og drikker.

det er en bekjennelse for

andre: " For så ofte som dere

spiser dette brødet og drikker av

kalken, forkynner dere Herrens

død, inntil han kommer". (1 Kor

11,26)

Hva gjør nattverden så viktig?

Nattverden må ikke blandes

sammen med et vanlig måltid.

Det å skille dette er viktig, sier

Paulus i 1 Kor 11, 20-22.  Det

viktige med nattverd er at den

gir oss Jesu legeme og blod:

"Velsignelsens beger som vi vel-

signer, gir det oss ikke del i

Kristi blod? Brødet som vi bryter,

gir det ikke del i Kristi legeme?"

(1 Kor 10,16)

gir oss syndenes forlatelse: "Og

han tok en kalk, takket, gav

dem og sa: "Drikk alle av den!

For dette er mitt blod, paktens

blod, som utøses for mange til

syndenes forlatelse." (Matt

26:27-28)

er et minnemåltid om den før-

ste nattverden og Jesu død og

oppstandelse:  "Dette er mitt

legeme, som er for dere. Gjør

dette til minne om

meg!........Denne kalk er den nye

pakt i mitt blod. Gjør dette så

ofte som dere drikker det, til

minne om meg!" (1 Kor 11,24-

25)

er et fellesskapsmåltid med

andre kristne i den kirken vi er

samlet og med andre kristne til

alle tider

styrkemåltid:   "Dette er mitt

legeme, som gis for dere......

"Denne kalk er den nye pakt i

mitt blod, som utøses for dere".

(Luk 22,19-20)

forsmak på det himmelske mål-

tidet, den store festen:

På dette fjell skal Herren,

Allhærs Gud,

gjøre et gjestebud for alle folk,

et gjestebud med fete retter,

et gjestebud med gammel vin,

med fete, margfulle retter

og gammel, klaret vin. (Jes 25:6)

Hvem kan gå til nattverd?

Noen spør kanskje: "Er jeg ver-

dig til å gå til nattverd?"

Husk da at nattverd er for alle

uverdige som har bruk for Jesus

og hans frelse.  På den første

nattverden fikk alle være med,

til og med Judas.  Når Paulus

skriver om at noen "spiser og

drikker seg selv til dom" så går

det på noe helt annet: Det går

på at en fråtser i mat og drikke

uten å tenke på at det er natt-

verd det dreier seg om: "For den

som spiser og drikker uten å

tenke på at det er Herrens lege-

me, spiser og drikker seg selv til

dom". (1 Kor 11,29)

Andre sier kanskje: "Jeg vil ikke

gå til nattverd for da risikerer

jeg å knele sammen med en som

ikke er en kristen!"

Da må vi huske på at det ikke er

vårt ansvar å bedømme eller for-

dømme andre: Vi har heldigvis

ingen mulighet til å avgjøre

hvem som er verdige og hvem

som ikke er det.  Det vet alene

Gud.  Husk at også alle Jesu

ufullkomne disipler, inkludert

Peter som fornektet han, og

Judas som forrådte han,  fikk

være med første gangen.  La oss

derfor ikke holde oss borte fra

nattverdbordet: "Og la oss ikke

holde oss borte når vår menig-

het samles, slik som noen pleier

å gjøre. La oss heller oppmuntre

hverandre, så mye mer som dere

ser at dagen nærmer seg."

(Hebr 10:25)

Derfor: Gå ikke glipp av noe av

det mest konkrete og fineste

Jesus har gitt oss: Nattverden.  

"Kom, for alt er ferdig!"

Reimunn Førsvoll,

kapellan
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SPORT sport
Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Åkrehamn, tlf. 52 84 44 44

Installatør

KRISTIAN EINARSEN
Tlf. 94 54 20 43, Åkrehamn

HILLESLAND
BØKER – PAPIR – KONTOR – FOTO

Oasen tlf. 52 83 11 61
Kopervik tlf. 52 85 63 33
Åkrehamn tlf. 52 84 54 94
Skudeneshavn tlf. 52 82 82 07

Stangaland

BLOMSTER
HAGESERVICE

BLOMSTERBUTIKK
Hagesenteret Veakrossen, tlf. 52 82 44 08

Karmøy
Begravelsesbyrå
Karmsund Indremisjon

Døgnvakt: 52 81 66 22 / 52 82 82 88  / 52 82 02 89

Ellinor’s Kiosk
Futura senter

Tlf. 52 81 52 03, Åkrehamn

TRYGVE J.

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅKREHAMN – VEDAVÅGEN
SKUDENESHAVN

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

•  blå resept avtale

•  helsesko og såler

•  mor/barn produkter

•  undertøy i ull

POSTBOKS 2026 - 5501 HAUGESUND
HARALDSGT. 76 - Tlf. 52 71 31 99

HELSE-
LEVERANSER AS

Velkommen i Åkra Menighet

17.12. kl.11.00 Høymesse med nattverd.

Juleaften kl 15.30 Familiegudstjeneste – Vedavågen bedehus

Juleaften kl.14.15 Familiegudstjeneste

Juleaften kl.15.30 Familiegudstjeneste

Juleaften kl.17.00 Familiegudstjeneste

1. Juledag kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp

2. Juledag kl.11.00 Høytidsgudstjeneste. Vedavågen bedehus.

29.12. kl.18.00 Julefest

30.12. kl.19.00 Avslutningskonsert

Nyttårsaften kl.23.00 Midnattsmesse.

07.01. kl.11.00 Høymesse med nattverd.

14.01. kl.11.00 Høymesse med dåp.

21.01. kl.11.00 Høymesse med dåp.

28.01. kl.11.00 Ung Messe med nattverd.

04.02. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.

11.02. kl.11.00 Høymesse med nattverd

18.02. kl.11.00 Høymesse med nattverd. Vedavågen bedehus.

25.02. kl.11.00 Ung Messe med dåp.

02.03. kl.19.00 Solidaritetsgudstjeneste.

04.03. kl.11.00 Høymesse med forbønn . Nattverd.

11.03. kl.11.00 Høymesse med dåp.

18.03. kl.11.00 Høymesse med nattverd.

25.03. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp. 

Juletrefest i Åkra 
kirkesenter 28.desember
Kirkeforeningene og mannsfor-
eningen arrangerer juletrefest i
Åkra kirkesenter torsdag
28.desember kl.1900.Tale av
Arne Ådland. Opplesning ved
Anne Åse Lindeflaten. Sang av
Sangkameratene. Gang rundt
juletreet. Enkel bevertning.
Hjertelig velkommen!
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DØYPTE

VIGDE

2. september Malin Lofnes
3. september Kristine Stokke
10. september Solveig Fatland

Julie Tjessem Davidsen
Jonas Olsen Løfstrøm
Alexandra Salbu
Anders Kristiansen
Rasmus Kristiansen
Karina Håkonsen
Sander Nes
Lene Katrine
Grindhaug

24. september May Kristin Pettersen
Silje Louise Vaage
Haaland
Malin Akselberg
Kathrine Akselberg
Bjørg Tove Ferkingstad
Fredrik Medhaug
Helgesen
Sander Skår
Jonas Breivik
Jonas Tjøsvold

8. oktober Maria Elise Møgster
Kris Eriksen Olsen
Ole Marcus Drivdal
Andrea Sørvik
Pedersen
Johan Tangen
Kjartan Jørgensen
Eide
Marcus Vold Fosen
(stadfestelse)

22. oktober Ørjan Johannessen
Amy Ulvøy
Julie Høgmo Madsen
Edvin Lund Vedø
David Nordbø
Øygarden

12. november Marte Elise Solberg
Kent Stian Stangeland
Lars Finne
Hanna Lund

Optikeren i Åkrehamn

Tlf. 52 81 52 37

OLAV HAUGE
DAGLIGVARER

Åkrehamn, Tlf. 52 81 52 73/52 81 58 13

4270 Åkrehamn
Tlf. 52 85 81 40  • Fax 52 85 81 49

VEA BYGG A.S
Veakrossen, 4276 Vedavågen
Telefon 52 82 40 00 - Mobil 946 74 724

Hans J. Rasmussen A•S
BYGG

HANS J.

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

Avaldsnes, tlf. 52 84 39 00

Kopervik

Støtt våre 
annonsører!

DØDE

19. november Ingve Rasmussen
Sivert Helgesen

Kristoffersen
Eline Grindhaug

Fagerland
Kristen Magnus

Simonsen 

9. september Connie Ringstrand og
Jan Normann
Medhaug

23. september Reidun Liknes og Arild
Langåker

18. november Vibeke Sørvik og Per
Magne Pedersen

31. august Malene Nygård
7. september Ole Johan Valentinsen
8. september Geir Gabrielsen
10. september Magnhild Kristina

Sund
12. september Arnold Magnus

Davidsen
28. september Alv Tveit
5. oktober Aslaug Egge
8. oktober Olaug Dahl
12. oktober Kåre Sørensen
12. oktober John Magnus

Bergfjord
27. oktober Ovald Bergeton

Hansen
1. november Anna Tomine Dahl
11. november Johanna Sørvik

O P P S I G E L S E  F R A  D I A K O N
Vi synes det er beklagelig at diakonen vår slutter 1/1-2001 etter 3 1/2 års tje-
neste. Det var stor glede i menigheten når vi endelig fikk tilsett diakon, og
Jorunn har med sine evner og gaver fått være til hjelp for mange i vår
menighet.
Jorunn`s oppgaver har vært mange og varierte, men de syns ikke alltid,
dessverre, men de er svært viktige for enhver menighet. 
Vi har satt stor pris på det arbeidet du har gjort Jorunn, og vi er ikke i tvil
om at mange vil savne deg, når du nå slutter.
De mange i Åkra menighet, soknerådet og stab vil rette en varm takk for
det du gav av deg selv til oss. Vi vil prøve å inkludere deg i våre bønner for
fremtiden, selv om du slutter i tjenesten i vår menighet.

Åkra menighet – V/H.L.
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Telefon 52 84 45 20

NILSSENS SØNNER AS
Tlf. 52 81 68 40, Åkrehamn

Vea Dagligvare
v/Nilssens Sønner AS • Telefon 52 82 47 30

Tlf. 52 81 68 40, Åkrehamn

Når det gjelder

FOTOGRAFERING 
INNRAMMING

FOTOGRAFMESTER ANNE I.

Tlf. 52 81 73 60, Åkrehamn

ÅKRA 
ELEKTRISKE

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 88

STATOIL SERVICE SÆVELANDSVIK
4275 Sævelandsvik, tlf. 52 81 53 72
Innehaver Jan Arne Larsen

ÅKRA BILIMPORT
Tlf. 52 84 55 00, Åkrehamn

ÅKRA BIL
Tlf. 52 72 72 00, Haugesund

Vedavågen, tlf. 52 82 41 50

Støtt våre 
annonsører!

Konfirmantjubileum 

i Åkra kirke

Disse var med under konfirmantjubileet i Åkra kirke i oktober:

1. rekke fra v.: Liv Johannessen Sverdrupsen, Solbjørg Vea Apeland,
Hallbjørg Øygarden Eriksen, Ågot Ånensen Davidsen, Marit Davidsen
Jonassen, Reidun Hansen Anglevik, Lise Kvilhaug Gudmundsen, Kristbjørg
Liknes Kristensen, Halldis Fagerland Pedersen, Haldis Didriksen
Rasmussen, Judith Jakobsen Mannes, Kirsten Breidfjord Vareberg, Ester
Hagen Roverud, Martha Nes Skeie, Torhild Thorsen Øygarden, Henny
Abelsen Langåker.

2. rekke fra v.: Lilly Thomassen Gilje, Mildrid Mannes Vestvik, Reidun Lund
Soltveit, Ellen Stensen Kallevik, Maria Granli Johannessen, Ragnhild
Paulsen Pedersen, Torhild Vilhelmsen Jansen, Olga Olsen Johannessen,
Helene Mosbron Skoglund, Gunvor Dahl Sandhåland, Hellen Varne
Knutsen, Lovise Tjøsvoll Byrknes, Mildrid Svendsen Hemnes, Reidun
Lauritsen Knutsen, Bergit Lund Bø.

3. rekke fra v.: Didrik Torkelsen, Johan Mannes, Einar Kristiansen, Ernst
Gundersen, Einar Thorsen, Nils Vea, Hans Severinsen, Arne Mannes,
Ansgar Fagerland.

4. rekke fra v.: Jakob Sverdrupsen, Gunnleiv Tjøsvoll, Kåre Hatløy, Sigleif
Lund, Henning Abelsen, Odd Nilsen, Erling Mosbron, Ivar Larsen, David
Dahl Rasmussen

Takk til Aud Norunn Tjøsvoll og Astrid Follesøy

I en årrekke har Aud Norunn Tjøsvoll vært med i redaksjonskomi-
teen for menighetsbladet. Hun hadde permisjon fra dette vervet
fra høsten 1999, og i ett år var Astrid Follesøy vikar for henne i
komiteen. Dessverre har ingen av dem anledning til å være med
videre i dette arbeidet, så vi benytter nå anledningen til å rette en
varm takk til dem begge to for helhjertet innsats for menighets-
bladet! 


