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Julaften er kirkene
fylt av folk og for-
ventning.  Andre ste-
der i verden er 1. jule-
dag den store dagen,
og noen steder er det
også i Rogaland en
stor kirkefest. Noen
steder ønsker mange seg
midnattsgudstjenester på
julaften.  En god tanke, ikke
bare for dem som føler at vår
flotte familie-jul kan bli for
lukket.

Vi trenger flere møte-
plasser utenfor hjemmene
julaften.

Men midnattsgudstje-
nesten er mer enn en vanlig
møteplass. Midnattsgudstje-
nesten skal minne oss om en
spesiell natt, da himmel og
jord møttes.

Derfor er det en «hellig
natt». «Glade jul, hellige jul»,
synger vi, og den dobbelt-
heten gjelder det å ta vare
på. Den glade og koselige
kveld, skal også være en hel-
lig natt.
Jeg tror mange leter etter ak-
kurat dette.  Noe dypere, noe

annerledes enn det vi
ellers opplever, altså
noe hellig.  Julen gir
oss anledning til det,
enten det blir på en
midnattsgudstjeneste
eller en annen gang i
julen.

Noen ganger kan det hellige
komme overraskende. Slik det
gjorde det for 2000 år siden på
Betlehemsmarkene.  «Herrens
herlighet lyste om dem og de
ble meget forferdet», heter det
i juleevangeliet. Det hellige kan
være en sterk opplevelse som
griper oss på en måte som gjør
oss urolige.  Det kan være en
sunn uro. Men enda oftere er
møtet med det hellige noe som
svarer på våre dypere lengsler.
Vi lengter etter noe som kan ta
oss ut av det mørke vi er inne
i.  Da er møtet med det hellige
et lys som gir livet ny retning.
Eller vi lengter etter noe som
kan få oss ut av det overfla-
diske, materialistiske livs-
mønster vi sitter fast i.  Da er
møtet med det hellige noe som
fyller oss, slik at livet får et dy-

Biskopens julehilsen til
menighetene 2003

Hellig natt

➢
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pere innhold. Eller vi drømmer
bare om at denne julen skal gi
oss et møte med Gud.
Julaften forstår vi at det hellige
ikke er en upersonlig kraft.
«Det er et barn, liggende i en
krybbe».  Barnet i krybben er
Jesus, den eneste, helligste,
reneste.

Biskop Ernst Baasland

Familiejuletrefest 29.
desember kl.1700
Det blir familiejuletrefest i
menighetssalen 5. juledag,
mandag 29. desember kl. 1700.
Familiekoret synger. Andakt
ved Odd Erik Eriksson. Poser
til ungene. Bevertning. Hjerte-
lig velkommen!

Juleevangeliet

Førjulsfest
Lørdag 13.12.2003 kl. 1700.
Per Rasmussen: «På seiltokt
med Statsraad Lehmkuhl».
Sang: Karen Bårdsen, Olene
Thormodsæter og
Sele-tvillingene.
Musikk ved Odd Inge og Kris-
toffer Tangen.
Thor Andre Lindstad taler.
Bevertning. Entre.

Arr: Mannsforeningen og Den
eldre kirkeforening

Julekonserten
Åkra kirke søndag
14. desember kl.18
• Åkra kirkes Jentekor
• Sola Fide
• Åkra Kirkekor
• Havtonar
• Stort Felleskor
• Andakt v/kap. Norodd

Stavenjord
• Ved orgelet:  Paul Leithaug

Kollekt til Sang og musikk-
arbeidet i Åkra menighet
Alle hjertelig velkommen!

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle
innskrives i manntal. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i
Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av
Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn.
Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte,
svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett
stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet.
Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede
for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal
dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen
omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

«Ære være Gud i det høyeste
og fred på jorden
blant mennesker
som har Guds velbehag!»

Lukas 2,1-14

Julefest
tirsdag 30.12.2003 kl. 1900.

Kåre Haga:
Min barndoms- og ung-
doms jul.
Sangbrødrene synger og
har vitnesbyrd.
Gang rundt treet. Enkel be-
vertning.
Alle velkommen!

Arr: Mannsforeningen og
Den yngre kirkeforening

Kirkebasar lørdag
21. februar 2004
Den tradisjonsrike kirke-
basaren blir lørdag 21. februar.
Programmet begynner med
formiddagstreff kl. 1100, etter-
fulgt av barnebasaren kl. 1430,
og hovedtrekningen blir på fes-
ten kl. 1900. Hjertelig velkom-
men til å støtte menighets-
arbeidet gjennom basaren!
Har du en gevinst til basaren,
så kan den leveres inn til
menighetskontoret.
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Jul i fremmed land

➢

I Tanzania må en følge med i kalenderen for å
vite at jul nærmer seg. Her er det ingen jule-
reklame og julenisser, ingen juledekorasjoner
eller juletrær.

I byene kan en se taxier som kjører rundt med
«Merry Christmas» skilt i vinduet, men det er fast
inventar i taxien hele året.

Ytre sett er det ingenting som minner om jul
sett med vestlige øyne. Men tro om det ytre ikke
stemmer mer med Bibelens ramme rundt jul i
Tanzania enn alt det vi gjør til jul i Vesten?

Desember er en varm måned – måneden mel-
lom den lille og store regntida. Temperaturen lig-
ger på + 35 - 400 C. Folket har stor ro over seg.
Om ettermiddagen ser vi gjeterguttene på vei
hjem med kveget før det blir mørkt. Jentene med
vedbøren på ryggen, nok til å fyre opp i grua til
kveldsmaten. Mørket kommer fort, og en hører
summinga av matlaging og samtale rundt mat-
fatet før stillheten senker seg. Himmelen er
stjerneklar. I det fjerne kan en høre hyenene med
sin velkjente lyd, og den intense lyden av gress-
hoppene og andre insekter.

Det er ikke alle som feirer jul. Det er ikke alle
som kjenner Jesus, eller har hørt om ham. Den
store høytidsdagen i kirka er den 25. desember,
1. juledag. Da er det stor fest, kirka blir pynta
med «kanga» (tøy) og blomster. De fineste
klærne blir tatt på – alle har god tid. Det er også
nødvendig, for 1. juledag er dåpsdag og

JUL  I
TANZANIA

konfirmasjonsdag. Det kan bli en lang gudstje-
neste, men det gjør ingenting, for i dag er det
fest, og det er i kirka det skjer. Det er mye sang,
og barna har ofte et opptrinn. De er flinke til å
lære bibelvers utenat.

For de kristne er jula ei stor høytid. Ikke med
gaver, men i fellesskapet i kirka og et godt mål-
tid mat.

Ytre sett er det JULEFRED i Tanzania. Men ennå
er det så mange som ikke eier Hjertefreden. De
kjenner ikke Jesus, kjenner ikke Ham - Frelseren
- som selv er Fred og vil gi fred til alle.

«Høyr Guds englar kved i kor: Ære vere Kongen stor!
Fred på jord og miskunn mild Gud kvar syndar gjeva vil.
Kvart eit folkeslag, vert med, sigerskvad med englar kved.
Syng det ut til verda mødd: Oss ein Frelsar no er fødd.
Høyr Guds englar kved i kor: Ære vere Kongen stor.»

Fra Sangboken nr 636.

Randi Skartveit

Familien Skartveit. Far: Jostein, mor: Randi, barn: Tone 15
år, Katrine 13 år, Malene 10 år, Ole Johan 8 år og Richard 6
år.

Pynta til fest, og god mat smaker godt. Bønner og ris.
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Rebus laget av Marita 11 år

Kryssord 2.
Laget av Anders 11 år.Kryssord 1.

Laget av Karianne.

Løsninger på side 6.

Fra 29.oktober til 16.november var det felles-
møter i Åkra kirke. Dette var et opplegg som
pinsemenigheten Salen, Den frie evangeliske
forsamling Saron, Åkra bedehus og Åkra me-
nighet sto sammen om.

Samarbeidet har vært opplevd på en veldig
positiv måte som vil skape tettere bånd mel-
lom de ulike arbeidslagene. Oppslutningen
har vært god og har variert mellom 113 og ca
425 på det meste.

Sangevangelistene Marit Stokken og Irene
Krokeide Alnes har vært talere disse tre ukene
og har fått formidle mye godt til tilhørerne.

NoS

Fellesmøtene i Åkra kirke
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Diakoniens side

Kirkeskyss Sevland
Vi har forandret på kirkeskyssordningen for Sev-
land. Nå kan du ringe Albert Medhaug på tlf: 52
81 63 03 ved behov og bestille skyss til kirken.
Han vil sørge for at noen henter deg hjemme!

Besøkstjeneste
For hele verden er du bare et menneske, men
for et menneske betyr du kanskje hele verden!
 Dette handler om besøkstjenesten som har star-
tet opp. Den dag i dag er det 8 personer vi besø-
ker regelmessig. Allikevel er det fortsatt 12 men-
nesker, som ville ha gledet seg over besøk - men
hvem skal gå? Kan du tenke deg å besøke en
person for eksempel 2 ganger i måneden frem
til neste sommer? Vi vil gjerne svare på dine
spørsmål: Ring Heide Thorsen på 52 81 71 05
eller 48 10 94 52

Hvordan har du det egentlig?
Et jenteansikt med store øyne - symbol på dem
som prøver oftest å ta sitt eget liv. En gammel
mann, som ikke ser i dine øyne - denne alders-
gruppen har gjort størst pågang på telefonen de
siste årene. En meget alvorlig, ung mann - sted-
fortreder for de som «lykkes» mest med å ta sitt
liv i fortvilelsen. Dette er ansiktene til Kirkens SOS
plakataksjon. Åkra Kirke ønsker at dette numme-
ret blir godt kjent i lokalmiljøet: 815 33 300.

Kirkens SOS er den
døgnåpne krisetjene-
sten som sørger for at
det alltid finnes et men-
neske å snakke med for
den som trenger det.
Kirkens SOS tilbyr et
anonymt, uforpliktende og umiddelbart møte –
gjennom en telefonsamtale eller gjennom mel-
dinger via internett. Kirkens SOS er basert på
frivillig innsats, hvilket betyr at alle medarbei-
dere arbeider uten kompensasjon. Ideen bak
Kirkens SOS er at hverdagsmennesker kan bety
noe for hverandre også i krisesituasjoner. De vet
av erfaring at det å lytte er livgivende.

Har du sett de lilla lappene i butikken eller på
biblioteket? Her kan alle rive av nummeret og e-
post adressen. Dette tlf-nummeret har reddet liv.
Og dette nummeret skal møte enda flere når li-
vet er som verst. Så vær så snill: Selv om tavla
er veldig full så la den henge der…

Løsning julenøtter
Rebus: I jula skal alle vere venner.
Kryssord 1: Julepakke
Kryssord 2: Julegaver

Hva betyr de gule pinnene?
Mange besøkende ved kirkegårdene har lurt på
grunnen til at det er satt ut et gult tremerke ved
enkelte graver. Disse merkene er satt ut for å
minne ansatte om hvilke graver som stelles av
kirkegårdsbetjeningen. Dette er spesielt viktig for
vikarene våre.

Som kjent har en gravfester anledning å bestille
gravstell. Gravstellet koster på 600 kroner pr. år
og inkluderer

• stell som består av planting av blomster til
17. mai

• vanning og luking utover sommeren
• planting av lyng og blomsterløk på høsten
• krans og granbar til advent.

Orientering  fra Kirkevergen
Ved spørsmål, ring kirkevergens kontor: Telefon
52 85 71 27.
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Takke
Bønne

emner

• Julehøytiden med påminnelsen
om Guds kjærlighet til oss og alle
mennesker

• At julen gir oss muligheter til å
komme nærmere Gud og han til
oss

• Den vellykkede Gospelfestivalen
og for alle som fikk glede av den

• Alle misjonærene og deres inn-
sats for at mennesker skal bli frelst

• Lederne i barne- og ungdomsar-
beidet i menigheten

• Fellesmøtene og det som vi fikk
gjennom dem

Vi ber for:

Vi takker for:

• Alle gudstjenester, møter, fester
og konserter i advents og jule-
høytiden

• Alle som hører det glade bud-
skap om Jesus som kom til vår
jord og at dette må bli til frelse
for enda flere mennesker

• At ingen må føle seg ensomme i
julen

• Den nye kapellanen Thor André
Lindstad og kona Anne Kristine
og barna Thor Håkon, Johannes
og Hallvard, at de må bli godt
mottatt og trives iblant oss

• Ungdomsarbeideren vår, Kristof-
fer Tangen

• Arbeidet i Sola Fide og dirigen-
ten Silvia Birkeland

• Arbeidet i jentekoret og dirigen-
ten Alice Hellevik

• At Åkra menighet må oppleves
som et godt sted å høre til

• Alle i menigheten som bor på sy-
kehjem og aldershjem

Diakoni-
katekisme
Hva betyr ordet diakoni?

Ordet diakoni er gresk, og betyr
tjeneste.

Hva er diakoni?

Diakoni er kristen nestekjærlig-
het i praksis

Hva er forskjellen på

nestekjærlighet og diakoni?

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

Hva er forskjellen mellom

diakoni og forkynnelse?

Forkynnelse er verbal, diakoni
er handling.

Hva er diakoniens

grunnverdier?

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

Hvem er diakoniens

målgruppe?

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

Hvem gjør diakoni?

Diakoni gjøres av enkeltperso-
ner og institusjoner som har
Kristus som kilde og forbilde.

Hvor finner man diakoni?

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

Hva er diakoniens

utfordring i dag?

Å lese fortellingen om den
barmhjertige samaritan, over-
sette den til vår tid og gjøre
oversettelsens budskap til prak-
tisk handling.
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Teikna av Sesilie Medhaug.

Teikna av Janne Kristine.

Juleteikningar frå Ådland skule
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Teikna av Silje Nes.

Teikna av Ida Serine Aanensen.
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Nytt fra SR:

Kvinnemøte
I kirkestua tirsdag 20. januar
kl. 1900

Misjonær Randi Skartveit har
andakt og forteller fra Tanzania.
Sang ved Sola Gratia. Enkel
bevertning.
Utlodning til misjonsarbeid.

Alle hjertelig velkommen!

Arr: Den yngre kirkeforening

• Kjøkkenet i hovedetasjen er i ferd med å få en ansiktsløfting.
• Kristoffer Tangen er tilsatt som ungdomsarbeider i 30% stilling f.o.m. 15.11.03-15.06.04.

Lønnes ved hjelp av givertjeneste. Det er fortsatt mulighet for å støtte dette arbeidet.

SR ser positivt på å bruke audiovisuelle hjelpemiddel i gudstjenestene og ved andre arrangement
i kirken.

Det arbeides med om en skal fjerne 10-15 grantrær på kirkegården mot nordvest.

Innsettelsesgudstjeneste m/kirkekaffe av ny prest i Åkra sokn 14 des. kl.11.00.

SR har nedsatt en gruppe på seks stykker som arbeider med ny strategiplan for  Åkra menighet
f.o.m 2004.

Diakonen har sammen med diakoniutvalget laget forslag til ny diakoniplan.

Verdt å vite
Vil du lese menighetsbladet på internett,
kan du bruke denne adressen:
www.karmoykirken.no

Du kan også finne mye annet interessant
kirkestoff fra Karmøy på samme adresse.

Vil du gjøre barna kjent med misjonsstoff
på internett? Bruk gjerne adressen:
barnas.net

Er du interessert i gode mediavaner for
barna dine? Bruk denne adressen:
www.barnevakten.no

Her får du tips om spill, filmer o.a. for små
og store barn.

I bispedømmerådsmøte 4. september ble Thor André Lindstad tilsatt som
ny kapellan i Åkra menighet. Han er 36 år og opprinnelig fra Lena i Opp-
land. Han er for tiden kapellan i Høland i Borg bispedømme og har tidli-
gere vært kapellan i Spjelkavik i 6 år. Han er gift med Anne Kristine, f.Finne,
fra Kopervik, og de har tre barn. Lindstad regner med å begynne her 8.de-
sember og blir innsatt i tjenesten av prost Gunnar Salomonsen under guds-
tjenesten søndag 14.desember. Vi ønsker han og familien hjeretlig velkom-
men til Åkra menighet.

Hans tjeneste vil bli rettet spesielt inn mot ungdom og konfirmantarbeid.
Norodd Stavenjord har overtatt Reimunn Førsvolls plass i soknerådet og
oppgaven som kirkebokførende prest.

Ny prest tilsatt i Åkra menighet
etter  Reimunn Førsvoll
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Kaia Mosaker har
prega musikklivet
i bedehuset i
Vedavågen ein
mannsalder.

Ho var organist
når organisa-
sjonane hadde
møteveker. Ho
fortalde at då ho
var i konfirma-
sjonsalderen var
ho med Ingolv
Ytreland og spela
for han når han
var ute og heldt møte for Det
Norske Misjonsselskap i
nærområda.

Når det var møte i husmorlaget
i bygda, så spela ho til song-
ane, og ho var og leiar der ei
kort tid for lenge sidan, sa ho.
Dei siste åra har ho spelt til
trimmen i kyrkja.

Nå har ho fått ei vond skulder,
så ho vågar ikkje å kjøra bil.
Men ho spelar til trimmen på
Sanitetshuset i bygda, og der
var svært mange eldre som
møtte fram, fortalde ho.

Ho tok imot privatelevar heime
i orgel, og det hadde ho gode
minne om. Ho syntes det var
gildt å høyra om dei som gjekk
vidare for å læra meir.

- «Du har ikkje alltid budd her i
heimbygda. Fortel litt om det»

Eg kom til kontoret i Indre
Sjømannsmisjon i Bergen då
Dahl Goli var generalsekretær.
Han var ein svært grei mann.
Det var i Bergen eg traff Tor-
stein, han som blei mannen
min.

Han hadde segla ute under
heile krigen, og han ville ha litt

meir utdanning
då han kom heim.

Ho viste meg
3 medaljer som
han hadde fått.
Den fyrste var
underksriven av
kong Haakon.

Torstein sin
båt var blitt torpe-
dert, men han
blei berga. Ho
viste meg ein
medalje som
kong Olav hadde
skrive under.

Den siste medaljen hadde han
fått «post mortem». Ho var
sjølvsagt stolt av desse tapper-
hets-medaljane til mannen.

Då ho var i Bergen, reiste ho
ein del for Indre Sjømannsmi-
sjon ilag med Anker Goli, bror
til generalsekretæren.

Ho reiste og i Karmsund krins i
krigstida. Ho fekk då kjennskap
til ein del illegalt arbeid, og ho
fortalde om ein rassia på Brem-
nes der tysk politi stoppa alle
for å sjå om dei hadde rette
papir på seg. Ho blei ikkje
stansa, og fekk gå og sjå om
ein sjuk slik ho hadde tenkt. Frå
Bremnes gjekk det mange
skøyter over til England, så det
var nok derfor det var streng
kontroll der.

Torstein, Kaia sin mann, var frå
Fusa. Yrke hans var stuert, og
Kaia var med han på mange
turar til sjøs etter krigen. Han
døydde for fleire år sidan. Kaia
blei vald inn i Karmøy kommu-
nestyre, og var aktiv der og.

Kaia bur i eit fint hus i Jovik-
vegen i Vedavågen. Ho har ma-
ling som hobby, og eg fekk sjå

Kaia Mosaker, ei aktiv dame
i menighet og misjon!

mange fine ting ho hadde
måla, både på lerret og glas.
Ho er framleis ei aktiv dame,
og det var gildt å møte henne i
den vakre heimen hennar.

Sigurd Helgeland

Kaia Mosaker.

Julens gudstjenester
i Åkra Kirke
JULAFTEN
- kl.14.00 Åkra Skolekorps og

Barnefryd.  Kap. Thor André
Lindstad

- kl.15.30  Ådland Skulekorps
og Familiekoret.

- Kap Thor André Lindstad
kl.17.00 Sevland Skolekorps.
Sangsolister
Karen og Sverre Bårdsen
Kapellan Norodd Stavenjord

1. JULEDAG
- kl.11.00 Høytidsgudstjeneste

m.dåp v/kap.
Norodd Stavenjord
Sang v/Sola Fide. Messing-
blåsere.
Ved orgelet: Paul Leithaug.

Vedavågen Bedehus:
- Julaften kl.15.30  Vedavågen

Skulekorps. Kap. Norodd
Stavenjord

2. JULEDAG
- kl.11.00 Høytidsgudstjeneste

m. nattverd. Kap. Thor Andre
Lindstad

Åkra kirkekor
ønsker  nye medlemmer spe-
sielt velkommen  på øvelsen
onsdag  14. januar kl. 20.
Trivelig miljø med frisk og va-
riert korsang,
seminar,konserter, gudstjenes-
ter og turer.
Dirigent Paul Leithaug.
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Vi i Sola Fide er en gjeng på ca 30 stk. Vi er for-
skjellige utenpå, både i form av alder og utse-
ende, men en ting har vi til felles vi vil synge ut
om evangeliet.

Sola Fide fikk seg en ny dirigent i år. Silvia Kris-
tin Birkeland var villig til å ta på seg oppgaven
som dirigent for dette muntre koret. Sola Fide
er kjempeglade for at hun hoppet i det. Silvia
skal ha oss dette skoleåret før hun neste år skal
studere videre på musikk.

Koret er nå litt ferre enn det vi var i fjor, fordi at
mange av de eldste har begynt å studere. Der-
for ønsker vi alle de som er konfirmanter vel-
kommen etter jul. Sola Fide finner på mye gøy!
Hvert år har vi en bli-kjent tur. Vi har reist til Ut-
sira de siste tre årene, men i år følte vi for en
forandring. Vi tok likeså greit turen over til
Kvitsøy. Her koste vi oss med korøvelser, og di-
verse sosiale aktiviteter. Blant dem kan vi nevne
en litt mer enkel versjon av Beat for Beat.

Sola Fide har i de siste årene vært delaktige i
Karmøy gospelfestival. Vårt ansvar har vært å
rydde til stoler før og etter arrangementet, og å
vaske toaletter og rydde i løpet av festivalen.
Dette var vi også med på i år. Koret er heldig
som blir dratt med i dette, da vi tjener noen ek-
stra kroner på det.

Den 22. november skal vi ha kakelotteri. Dersom
dere ser noen stå og selge lodd for Sola Fide
oppfordrer jeg dere alle som leser dette til å ta

Sola Fide - troen alene
et lodd. Koret fyller 30 år neste år. Det sier seg
selv at det kreves en del midler for å opprett-
holde et slikt kor. Sola Fide har vært flinke til å
skaffe mange av disse midlene selv, med litt
hjelp fra dere rundt oss. Takk skal dere ha!

Sola Fide skal ta del i lysmessen i Åkra Kirke. På
første juledag skal vi som alltid være med og
synge på gudstjenesten. Da er alle tidligere med-
lemmer hjertelig velkommen til å hjelpe til.
Etter jul skal koret prøve å arrangere en Vinter-
konsert. Der skal vi invitere diverse lokale artis-
ter til å bidra med en sang eller to. Dette håper
vi at kan bli en kveld der diverse aldersgrupper
vil blir representerte.

Vi i Sola Fide ønsker deg Guds velsignelse!

Sosial moro på Kvitsøy-turen med Sola Fide.

Konfirmantweekend på Stemnestaden i januar
Åkra menighet har ikke hatt weekend for konfirmantene før. Nå planlegges det weekend
andre helga i januar på Stemnestaden i Grinde. Det er viktig med sammensveising og
opplevelsesbasert undervisning, så vi håper det skal bli en fin opplevelse for konfirmantene
som blir med. Den 15.november var 73 konfirmanter og 5 voksne på dagstur til Havanna
badeland i Sandnes. Det ble også en flott opplevelse.

NoS

Menighetsbladet er 10 år!
I 1994 begynte Åkra menighet med eget menighetsblad, og med dette nummeret har vi
fullført det 10.året med fire nummer i året. Vi opplever at bladet blir godt mottatt, og for å
gjøre det enda bedre er vi i redaksjonen svært mottagelige for tips og stoff. Vi kommer
tilbake til saken med et jubileumsnummer i 2004.

NoS



Menighetsblad for Åkra nr 4 - 200314

Tlf. 52 81 47 77 - 924 60 888

14. des. kl.11.00 Høymesse med dåp
14. des. kl.18.00 Julekonsert
21.des. kl.11.00 Høymesse med nattverd
21. des. kl.18.00 G2- gudstjeneste
24. des. kl.15.30 Julaften. Familiegudstjeneste (Vedavågen)
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)
28. des. kl.11.00 Høymesse med dåp
31. des. kl.23.00 Nyttårsaften. Midnattsmesse

4. jan. kl.11.00 Høymesse med dåp og nattverd
11. jan. kl.11.00 Høymesse med dåp.
11. jan. kl.18.00 G2- gudstjeneste
18. jan. kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd
25. jan. kl.11.00 Høymesse med dåp.
1. febr. kl.11.00 Høymesse med nattverd
8. febr. kl.11.00 Høymesse med dåp.

15. febr. kl.11.00 Høymesse med nattverd.
15. febr. kl.18.00 G2-gudstjeneste
22. febr. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
29. febr. kl.11.00 Høymesse med nattverd
7. mars kl.11.00 Høymesse med dåp.

14. mars kl.11.00 Høymesse med nattverd (Vedavågen)
21. mars kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
28. mars kl.11.00 Høymesse med nattverd
28. mars kl.18.00 G2-gudstjeneste med nattverd
4. april kl.11.00 Palmesøndag. Høymesse med dåp
8. april kl.20.00 Skjærtorsdagsmesse med nattverd
9. april kl.11.00 Langfredagsmesse
9. april kl.20.00 Konsert

11. april kl.11.00 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste med dåp.

Velkommen
i Åkra Menighet

Normisjon
Døgnvakt: 52 81 62 22/52 82 82 88/52 82 02 89
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14. sept. Andreas Thorsen
21. sept. Andreas Nilsen

Alf Bjarne Klæhaug
Olav Emil Sæterdal Li
Beate Nordbø
Øygarden
Bjørn Johan Liknes
Emily Høines
Kvalavåg
Adrian Holgersen
Vikra

5. okt. Tom Andre
Tønnesen
Grant Ivan Gabrielsen
Solveig Jakobsen
Nikolai Fagerland
Mariell Sevland

19. okt. Michelle Elise Li
Wåge
Stian Nes
(stadfestelse)
Sebastian Sjøen
Borlaug
Harald Hystad
Haringstad
Sivert Brattgjerd
Jakob Brattgjerd

9. nov. Arian Munthe
Hetland
Andreas Martinsen
Alva Gabrielsen
Vold
Hanne Warholm

16. nov. Hannah Svela
Annalill Madsen
Tone Irene
Rasmussen
(stadfestelse)

Åkrehamn, tlf: 52 81 12 40

20. sept. Aina Stava og
Espen Kvilhaug

27. sept. Grethe Bøhn og
Theis Leon
Stueland

11. okt. Viktoria Valijeva og
Sigurd K. Vedøy

11. okt. Ragna Marie
Einarsen og Lars
Bårdsen

27. aug. Esther Sørensen
29. aug. Svein Tangen
1. sept. Paul Heggheim

10. sept. Alfhild Marie
Meland

13. sept. Ragnhild Vedø
Lunde

15. sept. Lena Mathilde
Våge

16. sept. Sigvald David
Sverdrupsen

25. sept. Mary Johanne
Tjøsvoll

28. sept. Per Mannes
27. sept. Olav Marton

Larsen
4. okt. Klara Sletten
4. okt. Nils Olai Mannes
5. okt. Lovise Mathilde

Kristiansen
12. okt. Ella Mannes
18. okt. Paula Serine Lund
10. okt. Marie Bergtun
22. okt. Bergliot Danielsen

Glass kan skade!
Vi minner igjen om at
det ikke er tillatt å sette
glassvaser (f.eks sylte-
tøyglass) på gravene.
Om disse knuses er de
til stor fare for både ar-
beidere og gjester på
kirkegården. Til av-
skårne blomster anbe-
fales vaser av plast.
Disse tas hjem når
blomstene er visnet.
Det er ikke tillatt å la-
gre vaser eller andre
ting bak gravsteinen.

MLM



1. rekke: Anna Jakobsen, Astrid Tjøsvoll, Inger Johanne Tjøsvoll, Kirsten Munkejord, Margit Karlsen, Kjellaug Vermundsen,
Torunn Sjøen, Gerd Ragnvaldjord, Anna Tangjerd, Astrid Valstad, Gunvor Thorsen, Signy Fredriksen.
2. rekke: Astrid Larsen, Bjørg Larsen, Berit Johannessen, Marit Gundersen, Jenny Sevland, Mildbjør Østevik, Snefrid Jakobsen,
Judit Thomassen, Gerd Torgersen, Eli Liknes, Trygve Klæhaug.
3. rekke: Anne Marie Nilsen, Leif Breidfjord, Leif Tjøsvoll, Edvard Eriksen, Olaf Danielsen, David Didriksen, Kristian Karlsen,
Jakob Jakobsen, Gunleif Ferkingstad, Sverre Simonsen.
4. rekke: Odd Rasmussen, Reidar Larsen, Per Pedersen, Henning Fjell, Tønnes Ingebretsen, Magne Dahl, Harald Mannes,
Harald Torland,Gunnleiv Håstø, Arvid Brun, Steinar Vea, Tor Kristoffersen.

50 års konfirmantjubilanter

55 års konfirmantjubilanter

1. rekke: Magnhild Olsen, Marit Pedersen, Cecilie Tjøsvoll, Anny Helgeland, Anna Fagerland, Olaug Broshaug, Gerd Lund, Kitty
Nes, Mathilde Helgesen, Solveig Vermundsen, Solveig Røysane.
2. rekke: Olav Larsen, Judith Thorsen, Irene Varne, Haldis Ferkingstad, Elisabeth Halvorsen, Ellen Davidsen, Marie Pedersen,
Anna Brun, Karry Jakobsen, Marit Knutsen, Olaug Medhaug.
3. rekke: Leif Sørensen, Jostein Johannessen, Torleif Vea, Anna Svendsen, Signy Hansen, Liv Georgsen, Aud Espedal, Henny
Knutsen, Olaug Botn, Ragna Sverdrupsen.
4. rekke: Leif Larsen, Sivert Vedøy, Øystein Karlsen, Steinar Simonsen, Leif Eliussen, Ludolf Ådland, Trygve Trålhaug, Odd Jarl
Jakobsen, Knut Andreas Knutsen, Arnold Sevik, Leif Øygarden, Reidar Rasmussen, Jostein Gundersen.


