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Julen og hemmelig-
heter hører
sammen. Barn som
ellers liker å fortelle
alt, blir før jul svært
hemmelighetsfulle.
Også de voksne blir
det. Noen har hem-
melige steder hvor
gaver blir oppbe-
vart, noen tar egne
byturer, og andre
legger planer for å gjøre jul-
aften ekstra hyggelig. Noen er
svært kreative, og heldige er
vi som har slike i nærheten.
Før i tiden hadde mange en
egen stue, den kalde beste-
stua, som en varmet opp jul-
aften. I den satte en inn jule-
treet og julegaven, og huset
dirret av spenning da døren
til julestua ble lukket opp.

Julen er virkelig fascine-
rende. Den er så forutsigbar,
og likevel så full av overras-
kelser. I jula skal alt være slik
det var i fjor, og allikevel er
det mye som er annerledes
og overraskende.

Jeg synes vi skal fortsette

Biskop Ernst Baasland

Julens hemmeligheter
med å la julen ha et sjar-
merende innslag av
hemmeligheter, samti-
dig som julen må være
en tid da vi ikke skal ha
hemmeligheter. La det
ikke være hemmelig å si
at vi setter pris på de vi
er sammen med. Barn
har stort behov for den
uforbeholdne kjærlig-
het, som er langt vikti-

gere enn gavene de får. De vi
er glade i bør i julen få høre
hvor mye de betyr for oss. Ak-
kurat det skal slett ikke være en
hemmelighet.

Men julens små hemmelighe-
ter er et bilde på den store
hemmelighet i julen.

Da synger vi: «En fattig jomfru
satt i lønn, hun satt i lønn, og
fødte himlens kongesønn. Hal-
leluja, halleluja.» Vi synger
også om engler som «lønnlig
iblant oss går». Julen vil for-
midle oss den største hemme-
lighet; at Gud fortsatt vil ha noe
med denne jorden å gjøre,
enda vi mennesker stadig stel-

➝
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ler i stand krig og ulykker. At
Gud vil ha noe med meg å
gjøre, enda vi konstant glir inn
i likegyldighet og skaper av-
stand til Gud og mennesker.
Julens dypeste hemmelighet
er at et barn - det mest sårbare
av alt - er verdens frelser.

Soknerådsvalget i 2005 vil bli holdt samtidig med stortingsval-
get. Soknerådet vil prøve å legge til rette for at valget kan skje i de
samme lokalene.

Det er blitt gjennomført en menighetsundersøkelse. 30 stk fikk
utlevert et skjema som de skulle svare på. Skjemaene ble så sendt
inn til en evaluering som skulle fortelle om menighetens ståsted i
dag, sterke og svake sider.

Utfordringer og muligheter.
• Soknerådet vil bruke resultatene når de nå lager ny strategi-

plan for Åkra menighet.

• Soknerådet har gitt Sola Fide kr. 2.000 i jubileumsgave.

• Kirkebasaren på Vea gav ca. 43.000 til kirke i Vea. En hjertelig
takk til alle som støttet opp om basaren.

• Soknerådet er særs takknemlig for den innsats som ansatte og
frivillige gjør i tilknytting til Karmøy Gospelfestival sine arran-
gement, Small 23. oktober og Large 29. - 31. oktober

• Soknerådet går inn for forslaget fra driftsutvalget om å sette
inn varmepumper i menighetssalen.

• Soknerådet søker Karmøy Kirkelig Fellesråd om finansieringen.
Dette vil redusere strømutgifter og gi bedre inneklima.

• Det arbeides også med å bedre lyden i kirkerommet. En lydgruppe
har laget et forslag til fornying og finansiering. Saken sendes nå
over til Karmøy Kirkelig Fellesråd for videre behandling.

Småplukk fra SR:
I dei dagane lét keisar Augustus
lysa ut at det skulle takast mann-
tal over heile verda. Dette var
fyrste gongen dei tok manntal,
og det hende medan Kvirinius
var landshovding i Syria. Då fór
alle heim, kvar til sin by, og
skulle skriva seg i manntalet.

Josef òg fór frå byen Nasa-
ret i Galilea og opp til Judea,
til Davidsbyen, som heiter Bet-
lehem, for han høyrde til
Davids hus og ætt,  og skulle
skriva seg der. Maria, festarm-
øya 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
fyrste-fødde; 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, Her-
ren. 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 himmel-
hær saman med engelen; dei
lova Gud og kvad:

«Ære vere Gud i det høgste,
og fred på jorda
blant menneske
som Gud har hugnad i!»

Luk 2:1-14
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Fra fremmed land

Kjære Åkra menighet
Noen ganger er det vanskelig å velge ut noe å
skrive om fordi mye har hendt. Det måtte bli
noe om synodepresidenten denne gangen. 16
dager jobbet jeg  i bushen i oktober og  ti  av
disse i lag med Trabonjy Alson  som er vår
biskop eller Synodepresident som det heter
her.
Her er to korte glimt fra turen vår:

Skoleåpning
Vi var både glade og litt overrasket da  Synode-
president Trabonjy ville bli med til Beroroha. Det
var tre oppdrag som gjorde at han prioriterte
kurset vårt fremfor å jobbe i Tulear. Han er en
svært opptatt mann slik som våre biskoper i
Norge også har en tett timeplan. Han skulle pre-
sentere en ny prest, åpne en skole og megle i en
fastlåst situasjon.

Det vil ikke bli aktuelt å sende noen ny misjonær
til Beroroha fordi det er en svært varm utpost
og misjonærene blir bare færre. Derfor må mi-
sjonsstasjonen utnyttes. Det ble snakket om å
åpne en sykestue, men det ble i stedet til at noen
av rommene skulle nyttes til skole.

Dagen er kommet og øvrighetspersoner er til
stede. Skolen skal høytidelig åpnes og vi stiller
med Synodepresident og leder av skolearbeidet
i Bispedømmet. Et kvarter før åpningen begyn-
ner de å tenke på at vi trenger jo en flaggstang.

TRABONJY ALSON  I  AKSJON
Så reises en gammel telefonstolpe og et provi-
sorisk feste blir skrudd på.

Nasjonalsangen blir sunget, flagget heist og
honnøren blir gitt slik seg hør og bør.  Det finnes
ritualer for åpning av skoler og Trabonjy ifører
seg presteklær og skolen blir innvidd. En kort
preken holder han før snoren klippes.

Og så bli det taler  fra diverse øvrighetsperso-
ner. Det tar sin tid å åpne en skole. Skolebarna
synger og kommer med festelige avbrekk i de
offisielle talene som  må holdes. Så kommer det
høytidelige øyeblikket da de klipper snoren og
erklærer skolen for åpnet. Barna er fornøyde og
foreldrene stolte over sine håpefulles  innsats.

Presentasjon av ny prest
Vi har plassert ut to nye prester i vårt ansvars-
område. Den ene heter Julien Mahavosotra og
er en av to Bara-prester i synoden. En lang sam-
tale med presten får vi tid til samt landsbybesøk
med evangelisering. Trabonjy gir råd og vink til

Fornøyde skolebarn.
Våre to Bara-prester. Julien
Mahavosotra er prest i Iloto.
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presten. Han begynte selv som menighetsprest
i en landsby 65 kilometer nordover og vet hva
han snakker om. Forrige prest var altfor overs-
tyrende og ødela mye med sin nesten despotiske
måte å styre på. Rolf Ekenes skriver en ny bok
og skal ha med et kapittel om Trabonjy som også
er ny-valgt nestleder i F.L.M . Ekenes ble med på
helikopterturnè i Mikoboka og Iloto.

Vi skal om få måneder avslutte arbeidet vårt her
ute. Det er på mange måter vemodig. Takk for
forbønn og vi ber om at menigheten husker  å be
for oss i avslutningsfasen. Be også  for arbeiderne
våre som vil savne å ha en misjonær på laget.

Vi ønsker alle en riktig god julefeiring med Je-
sus som det naturlige midtpunkt!

Hilsen Trond og
Helèn Lilleheim
Utsendinger fra
Åkra menighet

Fra minnegudstjenesten i
Åkra gamle kirke Allehelgenssøndag

I prosesjonen: Hans Magnus Hillesland og Jens Bros-
haug fra Rotary (Foto: Jakob Nilsen).

Speiderne på Åkra deltok som vanlig.

Vi ønsker Gunhild
Ferkingstad velkom-
men som medarbei-
der i redaksjonen for
Åkra menighets-
blad.

Vi har utvidet redak-
sjonskomiteen og
gleder oss over at
du sa ja, Gunhild!

Gunhild Ferkingstad
nytt medlem
i redaksjonen

I flere tiår har Åkra menighet gjennomført en minnegudstjeneste om kvelden på Allehelgenssøndagen
i Åkra gamle kirke.
Her minnes vi dem som kom bort på havet og aldri ble funnet igjen. I mange år hadde Fiskarkvinnelaget
ansvaret for kransen som ble nedlagt ved minnesteinen. Denne oppgaven ble overtatt av Rotary da
Fiskarkvinnelaget ble lagt ned for noen få år siden. Speiderne på Åkra er alltid med i prosesjonen og
bekransningen ute ved avslutningen av gudstjenesten. Bildene over viser litt fra gudstjenesten 7. no-
vember i år.

Norodd Stavenjord
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Diakoniens sider

Fru Hare lå syk. Pinnsvinet kom på besøk med ferske kløverblad og sa: «Jaja, sånt skjer.» Ugla kikket
innom og bemerket at «ting tar tid». Når musen så innom, pep den: «Stå på, fru nabo!» Til og med
den gamle katten forhørte seg etter tilstanden. «Det ordner seg nok», påpekte hun malende, og hun
mente det helt sikker vel. Da muldvarpen ropte gjennom vinduet «Jeg ber for dem!», kjente fru Hare
kun bitterhet. På kjøkkenet herjet ungene, ingenting var blitt ferdig. Og i tillegg kom angsten. Det var
tenkt som en oppmuntring da skjæren ropte fra tretoppen «Alt går over, vær tålmodig». «Kan ikke
de skjønne hvordan jeg har det?», lurte den syke på. «Må absolutt alle preker så mye velmenende
tull?»!

Mens hun var skuffet og tankefull over all løselig trøst, som ikke var trøst, kom maurene innom,
hilste kort, satt villblomster på bordet, ryddet kjøkkenet, så etter de unge harene, var i alt dette
veldig lavmælt og tok stille avskjed.
Da holdt freden inntog. Og håpet begynte å gro.

Liker du å bevege deg?Liker du å bevege deg?Liker du å bevege deg?Liker du å bevege deg?Liker du å bevege deg?
Hver torsdag mellom kl.10.30 - 11.00
pleier torsdagtreffet å tilby Trim.

Kan du lede noen andre i enkel og effek-
tiv sittegymnastikk en halv time hver uke?

Tips diakonen på menighetskontoret!

Denne lille historien av Peter Spangenberg har vært i den siste medarbeiderhilsen for Åkra Kirke.
Den beveger meg for tiden. Jeg leser den som en speil for mine ord, handlinger og erfaringer.
Sommervarme og café,  jeg sitter i samtale med en annen person, som hjelper mange mennesker.
Spørsmålet som henger i luften berører meg: hvor mye forstår jeg virkelig, når jeg snakker med et
sykt menneske? Empati er greit, - men det er ikke alt! Kanskje min forståelse og medfølelse forstår
bare 20% av hans smerte? Men gjerninger, - maurene, - når inn.

En klok mann har sagt om diakoniens språk, slik du og jeg snakker det:
«Ordet må forkynnes, om nødvendig også med ord.»
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Takke
Bønne

emner

Åkrehamn, tlf.: 52 81 73 01

Vi takker for:
• Julehøytiden med bud-

skapet om at Gud sendte
en Frelser til vår jord

• Gospelfestivalen for store
og små, med vellykkede
konserter og stor delta-
kelse

• Familien Lilleheims mi-
sjonstjeneste på Mada-
gaskar

• Lederne i barne- og ung-
domsarbeidet i menighe-
ten

• Alle frivillige som utgjør
en ressurs for Åkra me-
nighet

• For mulighetene til vekst
i Åkra menighet

Vi ber for:
• Gudstjenester, møter, fes-

ter og konserter i advents-
og julehøytiden

• At julehøytiden må opp-
leves meningsfylt

• Undersøkelsen om Natur-
lig kirkevekst og oppføl-
gingen av den

• Alt diakonalt arbeid i me-
nigheten

• Soknerådet, utvalgene og
de ansatte

Støtt våre
annonsører

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, undertryk-
kelse eller annen urettferdighet.

Hvem gjør diakoni?

Diakoni gjøres av enkeltpersoner
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 innen-
for kirken i form av solidaritets-
arbeid, omsorgsarbeid etc.

Hva er diakoniens

utfordring i dag?

Å lese fortellingen om den barm-
hjertige samaritan, oversette
den til vår tid og gjøre
oversettelsens budskap til prak-
tisk handling.
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Sola Fide 30 ÅR
Etter registrering, velkomst, litt
småprat og sang, ble vi servert
et nydelig tilberedt måltid.
Kokker var den eldre kirke-
forening og de fortjener en stor
honnør. Dette var laget fra bun-
nen og smakte fortreffelig.

Utover kvelden viste Haldor
Tangen bilder fra Sola Fide‘s
første år og fortalte hvordan
det var å synge i koret den
gang. Selv om motene har en-
dret seg noe, nikket mange
gjenkjennende til hvordan de
selv opplevde tiden i koret.

Kombinasjonen mellom god
sang og knytting av sterke so-
siale bånd har alltid stått sen-
tralt i Sola Fide. Videre hadde
vi sangleken «Beat for Beat»
med sanger hentet fra korets
mest kjente sanger gjennom ti-
dene. Det var også laget
oppfølgingsspørsmål til san-
gene der temaet var minnerike
Sola Fide-øyeblikk, som da
Sola Fide i sin første tiårspe-
riode skulle på helgetur og en
kvinnelig kordeltaker fikk farts-
bot, men klarte å snakke seg
fra den, hvem var dette?

Som en avslutning på under-
holdningsdelen opptrådte tre
generasjoner Sola Fide med de
beste sangene fra den enkelte
perioden. Flere sangere deltok
med sang på kor fra to gene-
rasjoner.

Ellers koste vi oss med kaffe og
kaker og hyggelig prat mens ti-
den gikk så altfor fort, som ofte
er tilfelle i hyggelig lag.
Avslutningsvis samlet vi oss i
kirkeskipet der vi øvde inn en
ny sang til mimrekonserten
neste dag.

Lenge etter at klokken hadde
passert tolv, avsluttet vi med

Fredag 08.10.04 var over 120 personer samlet for å feire Sola Fide‘s
30-års jubileum.
Bordet var dekket til fest, nye og gamle kormedlemmer hadde
tatt på seg finstasen og var klar til å vekke minner fra tiden i Sola
Fide. Når et kor feirer 30 år så blir nødvendigvis også aldersfor-
skjellen på festdeltakerne noenlunde tilsvarende, men det var
bare utenpå!  Selv blant de aller eldste ble det hørt ungdomme-
lig fnising når gamle minner ble vekket til live.

Petter Losnegård dirigerer.
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at alle sang «Deilig er jorden».

Lørdags kveld var det duket for
mimrekonsert der ulike grup-
per og enkeltpersoner, alle
med utspring i Sola Fide, sang
og spilte slik de gjorde i glans-
dagene. Også dagens Sola
Fide og felleskoret sang for
oss. Det ble en kveld med mye
godt og variert program. Sola
Fide har alltid vært priviligert

med gode musikere, og det fikk
vi bekreftet på denne konser-
ten.

30-års jubileet var en flott opp-
levelse for oss som var til stede
og det er på sin plass å rette
en stor takk til alle som bidro
til å gjøre festen til det den ble.

Kjartan Medhaug

Resultat
kirkebasaren
i Vedavågen
Det ble et flott resultat på kirke-
basaren på sanitetshuset i
Vedavågen fredag 22.oktober.
Til sammen kom det inn rundt
43 000kr. på åresalg og hoved-
trekning. Vi takker alle som bi-
dro til denne basaren på ulike
måter. Mange hadde gitt gevin-
ster til basaren. Hjertelig takk
til både bedrifter og enkeltper-
soner, og en stor takk til kirke-
foreningen i Vedavågen, som
hadde hovedansvaret for basa-
ren! Det er mye som trenges
til egenandel til kirkebygging
på Vea, så det vil arbeides vi-
dere med å samle inn penger
på ulike måter.

Kirkebasar lørdag
19. februar 2005
Den tradisjonsrike kirke-
basaren som driftsutvalget står
for, går av stabelen lørdag
19.februar.
Programmet begynner med
formiddagstreff kl.1100, etter-
fulgt av barnebasaren kl.1430.
Hovedtrekningen blir på festen
kl.1900.
Hjertelig velkommen til å støtte
menighetsarbeidet gjennom
basaren! Har du en gevinst å
gi, så kan den leveres inn til
menighetskontoret.

Familiejuletrefest 5. juledag
onsdag 29. desember kl.1700
Det blir familiejuletrefest i
menighetssalen 5. juledag,
onsdag 29.desember kl.1700.
Familiekoret synger. Andakt
Poser til ungene. Bevertning.
Hjertelig velkommen!

Norodd Stavenjord

Friske takter av Sola Fide seniorer.

Fra venstre: Kjell Rune Fjellheim Jakobsen, Martin Ytreland,
Tormod Ytreland og Hans Petter Tangen.
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«Juletegninger fra Grindhaug skole»

Kathrine,
klasse 7 a.

Silje Jeanette, klasse 7 a.
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Anna, klasse 7 a.
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Mitt vitnesbyrd

For så elska Gud verda at
han gav son sin, den
einborne, så kvar den som
trur på han, ikkje skal gå
fortapt, men ha evig liv.

Joh 3,16

Kvifor er eg eit Guds barn?
Eg er frelst fordi eg trur på  Han. Jesus vart
gjort til synd og sona straffa for synda, som
er døden. Den siger han vann ved at Gud rei-
ste han opp frå dei døde, den har han gitt
meg - ufortent og av nåde, slik at eg allereie

På kalenderen
Førjulstilstelning
I Menighetssalen 11. des. kl 1700. Einar Valle ta-
ler, Kemo synger. Innslag fra musikkskolen v/
Thea Lund Brekkå. Torkell Torkellsen kåserer.
Bevertning. Inngangspenger.

Arr.: Eldre kirkeforening og Mannsforeningen

Julefest
I Kirkestua 2.jan. kl 1800. Arne Ådland holder
andakt og forteller om jul i gamle dager. Sang-
kameratene.
Gang rundt juletreet.
Enkel bevertning.

Arr.: Yngre kirkeforening og Mannsforeningen

Kvinnemøte
I Kirkestua 18.jan kl 1900. Helga Hausken taler.
Sang v/ Bente og Mathias Lie. Opplesing. Utlod-
ning. Bevertning.

Arr.: Yngre kirkeforening

eig evig liv. Ja, han har til og med gitt meg
trua. Så er alt Jesu verk - eg kan berre seia:
Takk, Herre!

Jesu siger over døden og soning for syndene
gjeld alle menneske. Har du opna for han i
ditt liv? Det kan du gjera ved å sjå vekk frå
eigne «kvalitetar» og overlate alt til Jesus.
Prøv! - og du skal ikkje verta skuffa.

Helsing Olav Bøhn

Hvor mange juleord

finner du gjemt?
Du kan lete både bortover og nedover.

Laget av Fredrick Hjelmevoll, 8 år.
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Marit, klasse 7 a. Jenny-Marie, klasse 7 a.

«Juletegninger fra Grindhaug skole»

Gospel small
Foto: Kenneth Flotve
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Sangkameratene deltok med to sanger på Karmøy Gospelfestival. Det ble svært godt mottatt.

Karmøy gospelfestival 2004 -
large

Foto: Petter Losnegård.
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Naturlig kirkevekst er et kirke-
vekstopplegg utviklet av Chris-
tian A. Schwarz i Tyskland. I
presentasjonen av boka Natur-
lig kirkevekst heter det:

I stedet for å overføre erfa-
ringene fra noen vellykkede
menigheter til alle andre, hjel-
per naturlig kirkevekst deg til
å oppdage det gudgitte og
unike ved din menighet. Boken
er basert på den mest omfat-
tende studien som er gjort om
årsakene til menighetsvekst.
Christian A. Schwarz under-
søkte mer enn 1000 menighe-
ter i 32 land på alle 6 kontinen-
ter. Han fant at sunne, vok-
sende menigheter har åtte
kvalitetstegn felles:

Utrustende lederskap,
nådegavebasert tjeneste,
engasjer t tr osliv , funksjo-
nelle str uktur er, inspir e-
rende gudstjenester , livs-
nær e gr upper , behovs-
orientert evangelisering og
var me r elasjoner .

Naturlig kirkevekst fokuserer på
å forløse det potensiale Gud al-
lerede har gitt enhver menig-
het i stedet for å prøve å skape
vekst. Da kommer veksten «av
seg selv»(Mark 4,26.29).

Soknerådet har tidligere gått
inn for å gjennomføre en un-
dersøkelse for å fastlegge vår
menighetsprofil og ut fra det
kjøre en Naturlig kirkevekst-
syklus etter et bestemt opp-
legg. Undersøkelsen foregikk
ved at et trettitalls aktive
menighetsmedlemmer og le-
dere svarte på spørreskjemaer.
Prestene svarte på egne skje-
maer for prester. Disse ble så
analysert av K-vekst i Norge. I
etterkant av dette hadde vi
Naturlig kirkevekst-seminar for
stab og sokneråd 17. og 18.

«Naturlig kirkevekst» i
 Åkra menighet

september. Dette var ledet av
metodistpastor Tom Johnsen
fra Centralkirken i Bergen. Han
er godkjent veileder i Naturlig
kirkevekst. Det var en svært
nyttig samling, og det ble kon-
kludert med at det er behov for
å se nærmere på muligheten
for å danne livsnære grupper.

Som det framgår av menig-
hetsprofilen, var dette et av de
svakere punkt ved siden av
behovsorientert evangelise-
ring og varme relasjoner.
Disse tre punktene må derfor
ses i sammenheng.

Soknerådet vil i nærmeste
framtid nedsette en gruppe
som skal arbeide videre med
Naturlig kirkevekstsyklusen.
Der vil en foreta en analyse og
finne fram til konkrete tiltak
som må gjennomføres. Deret-
ter vil en ny undersøkelse gjen-
nomføres om halvannet års tid
for å se om menighetsprofilen
har endret seg positivt.

Tallene i menighetsprofilen er
ikke prosenttall, men de forteller
hvor sterke de åtte tegnene på
kvalitet er hos oss. Sitat fra
Arbeidshefte i Naturlig kirkevekst:

«Tallene i menighetsprofilen
er reknet ut fra spørsmålene på
spørre skjemaet. Resultatene
fra 250 norske menigheter som
har gjennomført denne menig-
hetsundersøkelsen, ligger til
grunn for en egen norsk stan-
dard. Med statistikkens ord:
Denne norske standarden har
en middelverdi på 50 og et
standardavvik på+ 15. Det betyr
at i gjennomsnittsmenigheten
er 50 verdien for hver av de åtte
tegnene på kvalitet. Det vanlige
for menighetene er å skåre mel-
lom 35 og 65.

Hvis verdiene i menigheten
din er mellom 35 og 65,ligger
de altså i normalområdet. Hvis
verdien på et kvalitetstegn lig-
ger over 65, er det over gjen-
nomsnittet. Hvis verdien er
under 35, tyder det på proble-
mer som ikke kan ignoreres.»

Norodd Stavenjord

Menighetsprofilen for Åkra menighet:
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Tlf: 52844545 Fax: 52844555 - Mail: akra@elkjop.no

Eg minnest ein gong ei reise
I snøstorm ei uversnatt.
Båtar låg tungt på veret
Tre kvartmil vest for Stadt.

Sume var levande redde.
Andre låg trygt og sov.
Sjøfolk stod uverskledde
I sjøsprøyt og iskaldt gov.

Som knivar det skar i lufti
Når fløyta gav lange ul.
Eg stod og såg etter stjerna,
For eg skulle heim til jul.

Då var det som uveret klovna,
Og stjerna på himlen vart tend.
Eg mintest den rike lovnad
Om Frelsaren som vart send.

Jesus, som låg i krubba,
Og hadde ein stall til skjul,
Styr du min vesle livsbåt.

Då kjem eg heim til jul!

Anton Eide

Somme kjenner kanskje att dette diktet. Arne Horneland, som stifta

Mannsforeningen, har deklamert det på eit av deira møte. Forfatta-

ren har sjølv vore på eit mannsmøte og fortald frå eit rikt liv.

Dette diktet er sendt som ei helsing frå Arne Horneland til alle

lesarar av menighetsbladet, og serskilt alle som går på Manns-

foreningen.

Her er me alle på reise
Over eit ukjend hav.
Ingen veit kva som hender
På reisa mellom vogge og grav.

Uver og stormar rasar,
Og skodda kjem tung og våt.
Mange misser si styring
På livsens vesle båt.

Men stjernene, dei er tende
Høgt over denne jord.
Vår Gud som Frelsaren sende,
han bur i sitt eige ord.

Stjerna frå Betlehem lyser
Som ho gjorde det julenatt.
Frelsaren gjev deg kursen
Når han får ta ror og ratt.

Heim til jul

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

Fagmøbler Åkrehamn

Krossen –-4270  Åkrehamn
Telefon 52 81 65 90

 Telefaks 52 83 61 71

Åkra - Tlf. 52 84 50 00
Telefaks: 52 84 50 09

Amfisenteret Åkrehamn
Tlf. 52 81 58 60 Faks: 52 81 65 78
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Det lyser i stille grender av Jakob Sande, fødd
1/12 1906 i Dale i Sunnfjord. Han er ein kjend
diktar, men ikkje salmediktar. I våre bøker har
me berrre to, denne julesalmen og påskesalmen:
Du som låg i natti seine.

Jakob Sande var lektor i Oslo. Han har skrive
mange diktsamlingar og bøker både om skjemt
og alvor. Språket hans er enkelt og lettfatteleg.
Julesalmen hans er mykje songen både av barn
og vaksne. «Der låg han med høy til pute, og
gret på si ringe seng, men englane song der ute
på Betlehems aude eng». Denne strofa er enkel
og gripande, og i fantasien kan ein sjå biletet av
denne hendinga, og av englane som song.

I salmeboka står det 5 vers, men i sangboka har
dei utelete siste verset av ein eller annan grunn,
”men barnet Guds Son vår sonar” løypt døden
og vunne siger ved vår Herre Jesus Kristus.
1.Kor. 15,55-57.

Det lyser i stille grender

Det lyser i stille grender av tindrande ljos i kveld,
og tusene barnehender mot himmelen ljosa held.

Og glade med song dei helsar sin broder i himmelhall,
Som kom og vart heimsens Frelsar
som barn i ein vesal stall.

Der låg han med høy til pute og gret på si ringe seng,
men englane song der ute på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen, ved natt over Davids by,
Den evige himmelsongen som alltid er ung og ny.

Den songen som atter tonar, med jubel kvar julenatt
Om barnet, Guds son vår sonar, som døden for evig batt.

(Etter norsk salmebok nr. 70)

Sigurd Helgeland

Julesalme
av Jakob Sande, 1931
Melodi Lars Søraas d.y. 1948

Åkra kirke søndag 12. desember kl.18
• Sola Fide
• Sola Gratia
• Åkra Kirkekor
• Havtonar
• Stort Felleskor
• Paul Leithaug
• Thor Andre Lindstad

Kollekt til sang og musikkarbeidet i Åkra menig-
het.
Velkommen til Julens kjente og kjære toner.

Julekonserten

Julens
gudstjenester
Julaften i Åkra kirke
• kl. 14.00 Familiegudstjeneste.Kapellan Thor

André Lindstad. Sevland Skulekorps og
Familiekoret.

• kl.15.30  Familiegudstjeneste. Kapellan Thor
André Lindstad. Åkra Skulekorps og Barne-
fryd.

• kl.17.00  Familiegudstjeneste. Kapellan Nor-
odd Stavenjord. Ådland Skulekorps og San-
geren Sveinung Hølmebakk.

Julaften i Vedavågen bedehus
• Kl.15.30 Familiegudstjeneste. Kapellan Nor-

odd Stavenjord. Vedavågen skolekorps.

1. Juledag i Åkra kirke
• Høytidsgudstjeneste ved kap. Thor Andre

Lindstad.
• Sola Fide og Messingblåsere. Ved orgelet kan-

tor Paul Leithaug.

2. juledag i Vedavågen bedehus
• Høymesse med nattverd. Kapellan Norodd

Stavenjord
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Velkommen
i Åkra Menighet

Normisjon

Tlf. 52 81 47 77 - 924 60 888

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

12. des. kl.11.00 Høymesse med nattverd
12. des. kl.18.00 Julekonsert
19. des. kl.11.00 Gudsteneste med dåp
24. des. kl.15.30 Julaften. Familiegudsteneste. 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.
  2. jan. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
  9. jan. kl.11.00 Høymesse med nattverd
16. jan. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
23. jan. kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd
30. jan. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
  6. feb. kl.11.00 Høymesse med nattverd
13. feb. kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp
20. feb. kl.11.00 Høymesse med nattverd
27. feb. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
  6. mars kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp. 4-års bok
13. mars kl.11.00 Familiegudstjeneste. Vedavågen bedehus
20. mars kl.11.00 Palmesøndag. Høymesse med nattverd
24. mars kl.20.00 Skjærtorsdag. Kveldsmesse m.nattverd
25. mars kl.11.00 Langfredag. Pasjonsgudstjeneste
25. mars kl.19.00 Langfredag. Konsert
27. mars kl.11.00 1. påskedag. Høytidsgudstjeneste med dåp.
  2. april kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
10. april kl.11.00 Høymesse med nattverd
12. april kl.19.00 Samtalegudstjeneste. Vedavågen/ Sev-

land
13. april kl.19.00 Samtalegudstjeneste. Åkra/Ådland
17. april kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
24. april kl.10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Sevland
24. april kl.12.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Vedavågen.
  1. mai kl.10.30 Konfirmasjonsgudstjeneste. Åkra/Ådland
  1. mai kl.12.30 Konfirmasjonsgudsjeneste. Åkra/Ådland
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Vea Byggsenter - tlf.: 52 84 60 40

Støtt våre
annonsører

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

www.karmoybilsenter.no

  5. sep. Marthea Rasmussen
Haarr
Glenn Roger Stange-
land
Amalie Steinsøy
Kvilhaug
Andreas Sjo Fager-
land

19. sep. Robin Fagerland
Kvilhaugsvik
Lennart Fagerland
Kvilhaugsvik
Kaia Ragnvaldjord

  3. okt. Johannes Tollessen
Rosberg
Thomas Liknes
Elias Kristiansen
Mali Tjøsvoll

24.okt. Jørgen Stava
Caroline Tjessem
Davidsen
Kaija Bjørkeli
Daniel Elias Fredly
Klara Malene Fredly
Serina Olsen Varne

14. nov. Jone Johansen
Kris Benjamin
Nilsen Lund

11. sep. Alice Andersen og
Anfinn Anders Vestvik

18. sep. Monica Mannes og
Jarle Hillesland
Anne Marie Sæterdal
og Ingolf Kristoffer
Sjursen
Eivor Jacobsen og
Flemming Charles
Bohn

25. sep. Kristi Windedal og
Lars Henrik Linde-
flaten

23. okt. Justyna Katarzyna
Kmiecik og Tor
Helge Tjøsvoll

13. nov. Norunn Haugen og
Jostein Grindhaug

28. aug. Helge Sævik
  5. sep. Ingeborg Maria Lund
  2. okt. Gudrun Kristine

Mannes

Minneord om
Borgny Halvorsen
Borgny Halvorsen døde 27. okto-
ber, 82 år gammel. Borgny fikk
være til nytte og hjelp for svært
mange i årenes løp, ikke minst
gjennom sin innsats i Åkra kirke.
Allerede før den nye kirken ble
bygd, var hun med og la til rette
for basarene, og hun laget mat for
mannsforeningen allerede fra
starten av. Hun har ellers hatt an-
svaret for maten i svært mange
minnemøter og andre arrange-
ment i kirken. Hun hadde en egen
omsorg for konfirmantene, både
gjennom tidligere å ha konfir-
mantgrupper hjemme hos seg
selv, og gjennom å be for dem.
Konfirmantbønnekortet var viktig
for henne. I de senere år har hun
sammen med sine medhjelpere

  6. okt. Ragna Enersen
10. okt Alf Marthon Hansen
17. okt. Ellen Marie Einarsen
27. okt. Borgny Halvorsen
28. okt. Signe Louise

Helgesen
  4. nov. Egil Johan Stan-

geland
  6. nov. Olav Smith Log

kokt for konfir-
mantene når
vi har hatt se-
minar om vå-
ren. Dette er
menigheten
svært takk-
nemlig for.

Borgny var i mange år med i kirke-
foreningen. Hun opplevde tjenes-
ten i kirken her svært meningsfylt.
Det var livet for henne. Hun sto
på helt til det siste. Det blir et stort
tomrom etter henne. Vi minnes
henne med stor takknemlighet og
lyser fred over hennes minne.

For Åkra menighet
Norodd Stavenjord,

kapellan



50 års konfimantjubilanter

De som er med på bildet:
Martha Hovden, Sigbjørg Sørensen, Berit Abrahamsen Helgesen, Kjellaug Fredriksen,
Herdis Sørensen Mørch, Lindbjørg Granli Hereide, Mildfrid Martinsen Halvorsen, Henny
Mannes Sjøen, Johanna Tjøsvoll Torland, Gerd Tveit Bjørnsen, Torunn Thorsen Brei-
fjord, Kirsten Nilsen Vedø, Marie Tjøsvoll Ferkingstad, Inger Margot Sjøen, Reidun Kristen-
sen, Tordis Pedersen, Liv Kvilhaug Jensen, Kårhild Antonsen, Hildur Hansen Stange-
land, Ingfrid Thomassen Mardal, Kjellaug Pedersen Nygård, Ellen Thorsen Bentsen, Ragn-
hild Tønnessen, Turid Tjøsvoll Haugeberg, Oddrun Sofie Knutsen, Sverre Stensen, Karl
Gustav Karlsen, Torleiv Torbjørnsen, Didrik Stonghaugen, Ole Mandius Helgesen, An-
ders Aleksander Vedøy, John Jakobsen, Jan Magne Thorsen, Hallstein Trælhaug, Åge
Hansen, Malvin Johannessen, Trond Vikane, Magnus Kristiansen, Didrik Ferkingstad, John
Hauge, Govert Dahl, Simon Olsen, Jørgen Jakobsen, Arvid Haugeberg, Peder Mandius
Pedersen, Bjørg Johannessen, Aksel Mørch.


