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Jul er å bli mer menneske
I den vakre prologen som
leses hver juledag, er det én
setning som får folk til å
stoppe opp: «Ordet ble
menneske og tok bolig
iblant oss» (Joh 1,14).  Det
ordet har satt i gang de stør-
ste tenkere, og det er flott å
tenke seg inn i hva det be-
tyr. Men når det setter i
gang noe i livene våre, får
vi virkelig en god jul.
Ofte blir ord lett bare ord.
Selv liker jeg ord. Men det
er stusslig når det bare blir
ord. Julens evangelium er
at det evige ord, ble men-
neske av kjøtt og blod. Or-
dene må derfor bli noe vir-
kelig også i våre liv.

Jul er Guds ja til det men-
neskelige.

Det vil si at Jesus ble
menneske for å gjøre det
lettere for oss å være men-
neske. Kanskje trenger vi å
høre dette akkurat i julen.
Noen trenger å få det let-
tere, for det er mange som
sliter tungt. Den som lytter

til julens budskap, kan få
hjelp midt i slitet. Noen tren-
ger å bli mer mennesker, og
forstå at det ikke er jobben og
alle aktivitetene det kommer
an på. Julen minner oss om
hva du og jeg er, som men-
nesker.

«Hvem er et menneske som
ikke vet: Vi trenger nåde og
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Alle ansatte har nå telefonnummer med direkte innvalg:

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

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

barmhjertighet», spør Jens
Bjørneboe. Vi har et dypt be-
hov for å oppleve nåde og
barmhjertighet, og julens
budskap er at vi alle kan få
dette som en gave fra Gud.

At Gud ble menneske, betyr
også at alt vi opplever har
noe med Gud å gjøre. Det
gjør livet ekstra rikt. Vi møter
ikke bare Gud i ekstreme si-
tuasjoner, eller bare i en kirke
eller ute i ødemarken. Jesus
ble menneske, og dermed
kommer Gud oss nær nett-
opp når vi lever som mennes-
ker, midt i hverdagen.

Hvis alt vi opplever har med
Gud å gjøre, får kanskje det
oss til å bli mindre egoister.
Blir vi det, bryr vi oss mer om
andre mennesker, og da blir
det god jul.

Til  minne om ham som
brydde seg så mye om oss at
han ble menneske.

God jul.

Hilsen
biskop Ernst

Luk 2:1-14
Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augus-
tus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne før-
ste innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i
Syria. Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.

Josef drog 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 de fant ikke husrom noe sted.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute på markene
og holdt nattevakt over flokken sin. Med ett stod en Herrens
engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble
overveldet av redsel. Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! Se,
jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag
er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, 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 mennes-
ker som Gud har glede i!»

Dette er teksten slik den framstår i den nye reviderte overset-
telsen fra Bibelsselskapet.

Juleevangeliet
i ny språkdrakt

«KANTOR-
BYTTE»
Fra 01.02.2006 skal kantor-
ene i Åkra og Skudenes bytte
hovedarbeidssted. Denne
jobbrotasjonen er avtalt for
2 år.

Paul Leithaug har fungert
som kantor i Åkra sokn i over
18, mens Julia Harbrecht har
vært kantor i Skudenes pre-
stegjeld i nærmere 6 år.

Ved jobbrotasjonen får
begge nye utfordringer - og
vi ønsker Paul lykke til med
tjenesten i Skudenes preste-
gjeld og Julia velkommen til
tjenesten i Åkra sokn.

Kirkevergen

Nye telefonnummer
til Åkra kirkesenter:
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Disse kom inn som medlemmer
og varamedlemmer:

Medlemmer:

Per Magne Olsen.  39 år.
Bosted: Medhaug.

Olaug Synnøve Vigdal. 34 år
Bosted: Åkra.

Oddvar Skorpe.  59 år.
Bosted: Vedavågen.

Astrid Tjelle Bårdsen.  53 år.
Bosted: Sævelandsvik.

Soknerådsvalget Åkra
12. september 2005

Geir Fridtjof Foldøy. 37 år
Bosted: Sævelandsvik.

Astrid Follesøy. 57 år.
Bosted: Vedavågen

Gunhild K. Tangen. 35 år.
Bosted: Åkra.

Ove Egil Eriksson. 37 år.
Bosted: Sævelandsvik.

Vararepresentanter:

Kjellaug Haarberg. 27 år.
Bosted: Vedavågen.

Kenneth Flotve. 41 år.
Bosted: Sævelandsvik.

Tønnes Sjøen. 77 år.
Bosted: Åkra

Jorunn Hauge. 43 år.
Bosted: Åkrehamn.

Inger Johanne  Nordbø. 65 år.
Bosted: Åkra.
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Søndag 13. november ble 20-
årsjubileet for Åkra kirke mar-
kert ved kirkekaffe og ved
jubileumskonsert om kvelden.

Under kirkekaffen, som ble le-
det av Kjell Arne Medhaug,
hadde Jan Arnstein Liknes et
historisk tilbakeblikk, samtidig
som det ble vist bilder fra tidli-
gere tider og fra bygge-
prosessen. Bildene var lagt til
rette ved Reidar Nornes. Jan

Åkra kirke 20 år

Arnstein intervjuet også Sigurd
Helgeland, som i sin tid var
med i byggekomiteen for Åkra
nye kirke.

Bygget har vært og er til stor
velsignelse for menigheten. De
var virkelig framsynte, de som
sto på for å få reist det store og
praktiske bygget, som hver uke
i snitt er besøkt av 1400-1500
mennesker.

NoS

JULAFTEN
Kl. 14.00
Familiegudstjeneste ved kapel-
lan Thor André Lindstad. Ådland
skulekorps og Barnefryd.

Kl. 15.30
Familiegudstjeneste ved kapel-
lan Thor André Lindstad. Sev-
land skulekorps og Familiekoret.

Kl. 17.00
Familiegudstjeneste ved kapellan
Norodd Stavenjord. Åkra skule-
korps. Sang av Tone Iren Lund.

1 . JULEDAG
Kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste med dåp v/
kap. Norodd Stavenjord. Sang
v/Sola Fide. Messing-blåsere.
Ved orgelet: Paul Leithaug.

Vedavågen bedehus:
Julaften
kl 15.30
Familiegudstjeneste ved kapel-
lan Norodd Stavenjord. Veda-
vågen skolekorps.

2. juledag
kl.11.00
Høytidsgudstjeneste med natt-
verd v/kap. Thor André Lind-
stad

Julens
gudstjenester
i Åkra menighet:

Mange slutter i redaksjonen i menighetsbladet
Etter å ha vært med helt fra starten i 1994 i Åkra menighetsblad
sin redaksjon, slutter nå Elise Mosaker, Sigurd Helgeland og Aud
Norunn Tjøsvoll.

De to førstnevnte har vært med hele tiden, mens Aud Norunn
har vært med nesten like lenge, med unntak av et kortere avbrekk.
Vi vil få takke alle tre for en lang, trofast og betydelig innsats i
arbeidet med å lage og gi ut menighetsbladet vårt. Hjertelig takk!
En stor takk går også til Jakob Bakke, som har representert Sok-
nerådet, og som nå er gått ut av redaksjonen.

 Norodd Stavenjord

Kirkebasar Vea
Kirkeforeningen  i Vedavågen
vil arrangere basar igjen til vå-
ren til inntekt for ny kirke. Det
arbeides trutt og jevnt for å
legge til rette for dette arran-
gementet og slik bidra til at
egenandelen i kirkeprosjektet
kan sikres. Tidspunktet er fre-
dag 24. mars kl.19.00 på sani-
tetshuset.

 Hjertelig velkommen!
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Du har sett det!

Fra fremmed land

I år får eg feira jul heime. Altså «hima på Sev-
land». Det var ikkje heilt etter planen, for tanken
var  ferie til Noreg i august. Men akkurat i det
me hadde bestemt oss, meldte ein liten baby sin
ankomst, og me kunne for ein gongs skuld prisa
oss lukkelege for at me alltid er seine med å bes-
tilla og betala bilettar. Så blir det juleheimkomst
og fødsel i same slengen.

Ting blir ikkje alltid som me ser føre oss.
Kven ante at 2005 skulle bli et katastrofeår for

Indonesia? Den eine katastrofa har nærmast av-
løyst den andre, og me sit i avmakt og kan knapt
gjera noko med det. Flodbølgje, jordskjelv, bom-
ber og flystyrt. Er det ikkje ende på lidingar?

Andre ulykker ikkje så alvorlige men kan vera
smertefulle nok... som då eg kjøpte ein liten boks
med balsam (av den typen som verkeleg riv i
nasen) som skulle vera svært så effektiv mot
noko eg trudde var anstrengte ryggmusklar. Ein
4-5 påsmurningar resulterte i skikkeleg 2. grads-
forbrenning på rygg og mage. Så vart eg
liggande i mitt elende då, 2 1/2 veke før heim-
reis. Julehandelen gjekk rett i vasken og eg
kunne knapt ropa «Magne, kan du henta ei var-
meflaska?».

Men elende til trass... ein viss hjerneaktivitet
hadde eg då i behald, så Magne bad meg om
hjelp med ein bibeltekst. Eg slo opp i det eg
trudde var Ordspråka 11:14(men som viste seg
å vera Salme 10:14), og las: «Du har sett det. For
du ser ulykke og plage, og du tar det i di hand».

Ikkje alle finn trøyst i at Herren har sett elendet
vårt. Lidinga blir vel ikkje mindre av den grunn?

Kanskje ikkje... men for meg vart trøysta større
av å veta at eg har ein Gud som óg er min med-
vandrar. Ein som ikkje berre ser, men som óg
«tar  si hand». Ein som kom til jorda vår og delte
både smerte og slit med oss. Óg dette året ser
eg fram til å feira at han kom.

Helsing Kari-Anne, Magne
og Andreas Vatland

Medan, Indonesia

Kirkebasaren - Åkra KirkeKirkebasaren - Åkra KirkeKirkebasaren - Åkra KirkeKirkebasaren - Åkra KirkeKirkebasaren - Åkra Kirke
Lørdag den 18. 2. 06 blir det kirkebasar. Formiddagstreff kl. 11, barnebasar kl. 14.30 og
hovedbasar kl.19.00. Det blir bevertning og loddsalg på alle arrangement.

Driftsutvalget
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Karmøy Gospelfestival -

Small

Large
Foto large: www.kgf.no

Foto small: Per Lund
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Ja, Stella Tjøsvoll vil gjerne
anbefale Alpha-kurset på Vea,
som begynner fredag 27. ja-
nuar 2006 med åpen Alpha-
middag for alle. Hun gikk på
forrige kurs som ble arrangert
der og vil gå på det neste, sier
hun til menighetsbladet.

«Voldsomt lærerikt», er hennes
karakteristikk av Alpha-kurset,
som nå arrangeres på nytt i
bedehuskjelleren på Vea. As-
trid Lykke Mosaker, som er
med og arrangerer kurset, opp-
lyser at det blir et kombinert
Alpha-kurs og Ungdoms-Al-
pha-kurs, med felles undervis-
ning og mat. I gruppene sei-
nere på kvelden blir ungdom-
mene for seg selv.

Kurset går over 10 tirsdager,
men åpner altså med Alpha-
middagen fredag 27. januar.
Første kurskveld er tirsdag 31.
januar kl. 19.30, og så er det
samling 10 tirsdager utover
våren. Kurset starter med fel-
les måltid, fortsetter med en
kortere lovsangsdel og går så
over i en halvtimes bibel-
undervisning. Ansvaret for un-
dervisningen har bl.a. Kørner
Høie, Henrik Dam, Klaus Muff
og Thor André Lindstad. Etter
undervisningen går en i grup-
per der det er åpent for samtale,

Foto: Bjarne Solberg

Bli med på Alphakurs!

avklaringer, diskusjoner og
spørsmål. Deltakelse på kurs-
kveldene koster ca. kr. 300,-.

Som alltid i Guds rikes arbeid
trengs det villige hender både
til forbønn, praktiske gjøremål
på kjøkkenet, pynting, rydding,
pianospilling etc. Dette kan
kombineres med deltakelse på
kurset. Vennligst gi beskjed på
forhånd hvis du kan bidra her.

For påmelding eller svar på
spørsmål kontakt Miriam Kris-
toffersen på tlf. 52 82 44 05 el-
ler Astrid Lykke Mosaker på tlf.
52 82 40 78. Kurset er åpent for
alle, så nå er det bare å gjøre
som Stella og melde seg på
Alpha-kurs.

Thor André Lindstad

Julekonserten
Åkra kirke søndag 11. desember kl.18.00

• Sola Fide
• Åkra kirkekor
• Mannskoret Havdur
• Musikkorpset Havtonar
• Andakt v/kap. Norodd Stavenjord
• Ved orgelet: Paul Leithaug

Kollekt til sang- og musikkarbeidet i Åkra menighet.
Alle hjertelig velkommen!
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I kirken vår har vi hatt G2
gudstjenester i noen år.
Dette er en gudstjeneste i
tillegg til den ordinære høg-
messen kl. 11.00 på sønda-
gene, og blir holdt om kvel-
den ca. en gang i måneden.
På hver G2 gudstjeneste blir
det laget til bønnestasjoner
rundt om i kirkerommet.
Disse stasjonene, som kan
være reine kunstverk, er vel
gjennomtenkte og en prø-
ver å lage de slik at de føl-
ger tema for gudstjenesten.
Det blir også laget bønne-
stasjoner til de to forbønns-
gudstjenestene som er i lø-
pet av et kirkeår, samt un-
der Gospelfestivalen.

Anne Gunn Lund er bønne-
stasjonenes «mor».

Menighetsbladet har tatt en
ettermiddagsprat med henne.

- Hvordan får du inspirasjon og
ideer til alle disse bønne-
stasjonene?

Etter at jeg begynte å være
med på dette tenker jeg bønne-
stasjoner i ting jeg ser. Er alltid
på «jakt» etter ideer. Jeg bruker
en del ting fra Oase opplegget.

- Når startet du med å være
med på dette ?

Bønnestasjoner i kirken
Heide Thorsen, den forrige dia-
konen i kirken, hadde litt erfa-
ring med dette og brukte det
litt. Hun spurte om jeg kunne
tenke meg å være med og
hjelpe til. G2 komiteen hadde
lyst å ha bønnestasjoner, og da
Kjartan Brekkå spurte meg om
å være med svarte jeg ja. Det
er ca 1 1/2 år siden. Men du må
få med at det ikke er bare meg,
vi var tre stykker som begynte
samtidig. Det var Maren Anne
Hølmebakk og Kristin Nordbø.

- Men det er du som er sjefen!!
Nei!! Jeg bare koordinerer det
og kaller inn til samarbeidsmø-
ter.

At det går mange timer til med
å forberede, bygge opp og lage
disse stasjonene, og etterpå
rydde bort alt kan undertegn-
ende som er «ny» i gruppa,
sammen med Anne Lin Ytre-
land bekrefte.

Tunge løft er det også, så
Anne Gunn har hatt god hjelp
av sin Per.

- Hvordan reagerer folk når de
kommer inn i kirken og det er
nye elementer der inne?

Utfordringen er jo at en kan
knytte personlige tanker og

ting til bønnestasjonene, ting i
nærmiljø, men også tenke litt vi-
dere. Norge og ut i verden. Dette
prøver vi å gjøre på vår måte.
Vi har fått masse positive
tilbakemeldinger. Folk kommer
og sier at det er fantastisk at det
går an å bruke steiner og blom-
ster på denne måten. Målsetnin-
gen er jo å sette i gang en pro-
sess med tankene til de som er
på gudstjenesten, pirre litt på
nysgjerrigheten og forsterke
budskapet.

Før vi sier takk for praten må vi
nevne at det er plass til flere
medhjelpere og at det skal være
et kurs om dette ut på nyåret.
(10. og 11. februar) ved Birgitte
Presterud.

Gunh.F.
Alle foto: Per Lund
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Tegninger fra
3. klasse på
Sevland skole

Bilde øverst:
Emilie Mannes

Bilde nederst :
Tomas Nilsen
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Bilde øverst:
Kamilla Simonsen

Bilde nederst:
Elisabeth Eriksson
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- Akkurat som ungdommen
her på vestsida av Karmøy
tidlig dro ut på fiske, var det
Svalbard og gruvedrifta der
som lokket ungguttene i Sør-
reisa. Flere år med overvint-
ring på Svalbard adler tøffe
karer. Men for meg ble det
nok med noen år. Jeg hadde
planer om å gå aktivt inn i
Forsvaret. Det ble ikke så vel-
dig langt opphold der, før jeg
utdannet meg til møbelsnek-
ker.

- Hvordan bar det til at du ble
Åkrabu?

Etter vel et år som lærer i
barne- og ungdomsskolen
flyttet jeg sørover hit. Det var
kona mi, Eva, som er opp-
vokst her, som er grunnen til
at vi satte bo på Åkra. I be-

Intervju

En som setter spor

Bjørnulf Østlund har bodd på Åkra siden 1969 og føler seg som
karmøybu. Men dialekten røper at han egentlig kommer langt
nordfra, nærmere bestemt Sørreisa i Troms. Der vokste han opp
på et gårdsbruk sammen med flere søsken. Å springe rundt i skog
og mark, nyte storslått natur og være i nær kontakt med dyr og
mennesker hørte med til barne- og ungdomsåra.

gynnelsen hadde jeg forskjel-
lige jobber, først i Stavanger,
så for Hetlandhus, før jeg ble
tilbudt jobb på yrkesskolen,
nå Åkrehamn vidaregåande
skole. Der ble jeg i 29 år.

- Du har vært engasjert i for-
skjell ig arbeid i  den nye
kirka...

Først var det dugnad på
kirketaket. Hele klassen var
med, og elevene syntes det
var svært meningsfylt og læ-
rerikt. Senere spurte Bygge-
komiteen meg om å lage et
alterkors. Trygve Jostein
Sjøen ga materialene, og jeg
laget korset etter tegninger
jeg fikk.

Alterkorset ble brukt som
altertavle fram til den nye
kom i desember 1993. Det er

mange som fikk svært gode
«følelser» for korset med
evighetssymbolet. Minst like
mange er glad for at det nå
smykker nordveggen i kirke-
skipet. Prosesjonskorset er
en miniatyr av det store kor-
set. Begge er kristendom-
mens viktigste merke.

- Mens jeg arbeidet med
det store korset gikk tankene
tilbake i tid. Hvorfor måtte Je-
sus dø på et kors? Jo, det var
for meg det skjedde. Det kan
aldri viskes ut av tiden. Det
står så lenge verden står.

- Vi vet du har hatt ei hand
med flere gjenstander i kir-
ken…

Ja, kollektkista framme
inni alterringen, en stor lyse-
stake som bærer det store
dåpslyset, jordpåkastelses-
pade, innvielsesnøkkelen,
korset i bårehuset og offer-
kassen eller bønneseddel-
kassen, som står ved utgan-
gen, er det jeg som står for.
Dessuten har Eva, kona mi,
knytta et veggteppe, Flam-
men og korset, som henger i
kjelleren.

➝

Foto: Elise Mosaker
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- Fritidsproblemer synes å være et ukjent be-
grep?
Ja, en periode ble jeg med i driftsutvalget i
kirken. På Åkra vidaregåande skole deltok jeg
i skolelagsarbeidet. Sangbrødrene var jeg med
i ei stund før Nye røster ble startet. Nå er jeg
med der og synger titt og ofte rundt omkring.
Av og til er jeg på min gamle arbeidsplass og
steller med snekkermaskinene. Det kan vanke
noen småoppdrag der. Så har jeg min store
hobby, da.

Og en blir jo målløs når en kommer inn i
utstillingsstua. Det er to store vegger dekket
med dreide fat av ulike treslag. Østlund viser
villig rundt. 120 treslag er representert i alle
slags trenyanser. Du kan se nydelige natur-

Mitt vitnesbyrd ved Sissel Dam

Forventning…
I vår danske familie finnes det
en for meg, noe spesiell juletra-
disjon. Når middagen er ferdig
spist juleaften, og oppvasken er
klar, står hele familien utenfor
den lukkede stuedør og venter.
Her venter vi i stor spenning og
setter hverandres forventnin-
ger opp til det som skal skje.
Ingen må lure i nøkkelhullet…
for inne i stuen er svigerfar i
gang med å tenne de levende
lys på juletreet! Når han kom-
mer ut til oss og ber oss om å
komme inn, kan man ikke annet gjøre enn å
rive seg med i de andres begeistring over det
flotte tre som skinner så flott. Og så er det tid
til å gå rundt juletreet, holde hverandres hen-
der, og synge ned den stemme man kan på
kjente og ukjente julesanger..

Med samme forventning ønsker jeg å være
Guds barn, glede meg til dagen han kommer
for å hente meg. Er noe spent på hva han har
beredt i stand. Hvordan det hele blir i en evig-
het. Men jeg tror og vet at Gud er den største,

og gjør store ting. Å for-
vente at Gud kan forandre
og skape noe nytt i min
hverdag, er ikke for mye å
be om. Hva kan jeg ikke da
forvente meg i en evighet,
sammen med han som har
lovet å ta vekk alt det onde,
og gjøre alle ting nye! Jeg
har latt meg begeistre og
fått en stor forventnings-
glede!

«Gud skaper alltid no nytt
Noe friskt, noe godt,
heftig og morsomt
Gud skaper alltid no nytt
Både inni meg og rundt meg vil
han skape no nytt

Gud er rik
Kreativ
han er sjenerøs
så be om mer
mer fra han
han gir alt nytt liv»

Tekst: Føbe Edvardsen

bilder i surbjørk, stormfullt hav, tsunamien i
en tresort fra Thailand, rødlige, mørkebrune,
lyse nordiske trefarger, store og mindre fat,
foruten andre gjenstander i svært vakker ut-
førelse. Og enda ligger 20 nye treslag og ven-
ter på å komme opp i samlingen!

Vi snakker ofte om å ha et godt handlag med
ting. Det har åpenbart Bjørnulf Østlund. Det
gjelder også å bruke det til noe godt. Slik kan
alle som går ut og inn av Åkra kirke se vakre
håndarbeider, som har gitt og gir mange stun-
der til ettertanke, et kors - et dåpslys - ei
kollektkiste - en jordpåkastelsesspade, spor av
en som har brukt sine gaver i Den godes tje-
neste.

emo
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Menighetsbladet har vært på besøk på
Familievernkontoret i Haugesund, der vi hadde en
samtale med staben. Vi ville forsøke å komme litt
nærmere inn i hvilke tilbud kontoret tilbyr og få et
innblikk i viktige sider ved familievernarbeidet.

- Opplever dere at folk synes det er høy terskel
for å benytte tjenestene her?

Det varierer en del. Noen har fått tips fra ven-
ner. Andre sier bare at de visste om det. Mange
vet at de kan ringe om det er behov. Generelt er
det ønskelig at folk tar kontakt så tidlig som mulig.
Det er lettere å løse ting på et tidlig stadium, før
konfliktnivået blir for høyt. Det blir ofte mange
avklaringssaker. Så vi oppfordrer til å ta kontakt
på et tidlig stadium når noen opplever ting som
skurrer i parforholdet.. Noen er nok usikre på flere
sider ved det å ta kontakt. Paret kan være på ulike
plan i forhold til opplevelsen av konflikten eller
problemstillingen, og noen er usikre på hvor mye
de må utlevere av sitt privatliv i en samtale.
      Men vi må understreke at det kontoret vårt
driver med er å forholde seg til helt  normale
problemer som folk opplever. Det er gjerne let-
tere å snakke  med en person folk ikke kjenner.
Et naturlig nettverk er viktig, men det må gjerne
være et både og. Derfor er vi der.

- Er den kirkelige tilknytningen Familievern-
kontoret har en styrke for å trekke folk inn i sam-
taler?

Profileringen utad er ikke så kjent. Men når vi
sender ut innkalling, er det tydelig med den kir-
kelige tilknytningen. Tilbudet er uansett for alle,
uavhengig av tro eller kirketilhørighet.
Familievernkontoret er en privat stiftelse der sty-
ret er oppnevnt av Bispedømmerådet. Vi ønsker
å gi et faglig forsvarlig og godt tilbud. Det er
samme kvalifikasjonskrav her som ved de stat-
lige familievernkontorene.

- Hvordan kan en på en god måte oppmuntre
folk til å komme for å få hjelp på et tidligere sta-
dium?

Et godt samlivskurs for nygifte kan gjøre at
tilbudet vårt blir bedre kjent. Venner og familie
som har vært her og hatt en grei opplevelse kan
anbefale tjenestene. Feil oppfatninger er noen
ganger et problem. «Skilsmissekontoret» er et
navn som brukes. Men det må ikke være kom-

met så langt. Det går an å komme på et tidligere
stadium, og vi er opptatt av at begge parter skal
komme og oppleve seg hørt og forstått. Vi øn-
sker ikke å være bare et meklings- og konflikt-
kontor, selv om det også er viktige sider. Valget
ligger likevel hos partene som tar kontakt.

- På hvilke plan opplever dere at folk har mest
bruk for faglig hjelp?

Det er behov for samarbeid om avtaler om
barna, samværsavtaler og spørsmål omkring
foreldresamarbeid. Barna lider når foreldrene
har konflikter seg i mellom. Derfor er det viktig
også å ha barna med i perspektivet i forebyg-
gende arbeid. Det blir for øvrig best faglig resul-
tat når vi kan følge folk over tid. Vi forutsetter i
vårt arbeid respekt for partenes evne og rett til
ta avgjørelser og bidra til løsninger. Og vi øn-
sker å utvide historiene. Vi skal ikke bare forholde
oss til det problematiske, men også til parets/
familiens mestringshistorier. Hva er det som fun-
gerer når problemene ikke er der? Vi ser det som
svært viktig å lytte til og ta dem som henvender
seg på alvor. Ellers blir det enda et sted man
føler seg lite forstått. Samtalene må ikke bli en
plass for nye krenkelser. Nye håp skal være re-
sultatet når en går ut. Det er vårt mål.

- Hva er den største utfordringen for Familie-
kontoret i tida framover?
Vi ønsker å være til for familiene i sin fulle
bredde. Par må føle at de får hjelp. Vi vil være

Møte med
Familievernkontoret
i Haugesund

➝

Staben ved Familievernkontoret: Fra venstre:
Åse Brekne-Linjord, psykolog, Asle Helgeland,
familieterapeut, Kari Netland Simonsen, daglig
leder, Øyvind Heggland, diakon/familieterapeut,
Kari Lampe, kontorleder og Trygve Strømø,
familieterapeut. Familieterapeut Karin Naley var
ikke til stede da bildet ble tatt.
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med og forebygge, slik at kon-
flikter ikke oppstår. Mange in-
stanser driver forebyggende ar-
beid. Familiekontoret må være
en aktiv del av dette. Det skjer
raske og store skifter i folks liv
og forhold i dag i forhold til før.
Dette representerer en stor ut-
fordring for vårt kontor. Vi øn-
sker å bidra slik at folk føler de
får noe meningsfullt ut av mø-
tet med kontoret. Vårt mål er å
ha noe å gi til folk som strir med
nære relasjoner. Og vi ønsker
at folk skal kunne få time uten
å vente for lenge. Perspektivet
er relasjoner, også vennerelas-
joner i tillegg til familierelas-
joner, avslutter staben ved
Familievernkontoret.

NoS

- Kven er du, kor kjem du frå?
Eg er opphaveleg frå

Ådland, men dei siste 13 åra har
eg budd andre stader i landet.

- Gjekk und.sk. her og så flytta
du bort. Kor bar turen hen då?

Det har vore ei lang reise...
Først budde eg i Stavanger i fire
år mens eg tok utdanning som
lærar. Etter det budde eg i Se-

Intervju med Michael Fagerland
attle ei tid, før eg flytta til Bø i
Telemark og tok vidare-
utdanning. Dei to siste åra har
eg budd i Alta. Det mest
spennande var nok å få vere
med på å etablere og leia fris-
kulen i Alta. Her gjorde eg meg
ein del erfaringar om det å ha
med menneske å gjere.

- Etter vidaregåande. Du har
prøvd fleire ting, før du byrja i
Åkra menighet. At du hoppa av
frå læraryrket og inn i diakoni,
kva er årsak til det?

Dei siste åra har eg levd og
arbeidd saman med dei såkalla
småførstefødte læstadianarane
i Finnmark. Det har vore ei
gjevande og interessant tid. I
løpet av tida mi der har eg blitt
overbevist om kor viktig det er
å gå inn i kyrkjeleg arbeid.

- Har du nokre tankar for arbei-
det her, kva du ønskjer å ar-
beide med?

Eg har allereie arbeidd litt
med undervisning av

konfirmantar. Dette er eit viktig
og kjekt arbeid som eg trur det
vil bli meir av etter kvart.
Dessutan trur eg det er viktig å
setja av tid til arbeid blant folk
som søkjer fellesskap. Så det
blir nok ein del tid til arbeid
både blant dei yngste og dei
eldste i kyrkjelyden. Nettopp
det er spennande med
diakoniarbeid; nemleg at ein
kan få brukt evnene sine på ein
variert måte.

Michael vil ha tittelen som
diakoniarbeider inntil han har
fullført diakonutdannelsen i lø-
pet av våren 2006.

Når vi nå har fått på plass en
ny person i dette viktige arbei-
det, så er det menighetens an-
svar å inkludere Michael i for-
bønn og ta gjerne kontakt med
han for en samtale eller noe du
har behov for å spørre om. Du
finner han på menighets-
kontoret sammen med de an-
dre ansatte.

H.L.

Spørreundersøkelse
i Åkra menighet
Det har over en del tid vært gjort forsøk med noen praktiske
endringer i tilknytning til nattverd, bruk av alterring og inn-
og utgangsprosesjon. I den forbindelse har soknerådet ved-
tatt å gjennomføre en spørreundersøkelse der et spørre-
skjema vil bli utdelt rett etter gudstjenestene søndag 20. no-
vember, 4. desember og 11. desember.

Det er selvsagt frivillig å delta i undersøkelsen, og den be-
svares anonymt. Hensikten er å få  hjelp til å finne ordninger
som er mest mulig tjenlige for dem som har Åkra menighet
som sitt åndelige hjem.

Soknerådet står fritt til å vurdere resultatet av undersøkel-
sen.
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Ofte er det de små bagateller som kan vokse seg
store og bli til problemer.

Hvem er vi?
Vi er  et tilbud til enkeltpersoner, par eller fami-
lier  - unge og eldre - med ulike typer samlivs- og
relasjonsproblemer.

I Rogaland finnes familievernkontorer i Hau-
gesund, i Stavanger og i Egersund. De tre
familievernkontorene er alle private stiftelser, til-
knyttet Kirkens familievern.

Fra 01.01.2004 ble familievernet i Norge en del
av reformen Statens Barne- og Familievern.
Barne-, ungdoms- og familieetaten er det nye
navnet på tjenesten. Familievernkontorene i Ro-
galand er tilsluttet Barne-, ungdoms- og familie-
etaten, Region Vest med driftsavtale, se
www.bufetat.no.

Familievernet er til for enkeltpersoner, par og
familier som strever med sitt forhold til og sam-
liv med andre. Vi ønsker å være samtalepartnere
og være et tilbud på et tidlig stadium, slik at pro-
blemene ikke fester seg og utvikler symptomer
og lidelser som krever langvarig behandling. Det
fokuseres på familien selv som den viktigste res-
surs i behandlingen.  Kristenfolket tror ofte at de
er alene i verden - og i alle fall menigheten - som
sliter i samlivet. Derfor lever mange skjult med
vanskene og konfliktene sine og har ingen å dele
tankene med eller å identifisere seg med. Uan-
sett livssyn, så utfordres du som alle andre når
du lever i samliv.  Etter hvert er dette og blitt
alminneliggjort i det kirkepolitiske landskap og
det kan hjelpe mange å søke vårt tilbud tidligere
enn før.

Det trengs ingen henvisning for å oppsøke oss.
Ta kontakt med oss  over telefon 52 70 08 20  i
telefontiden  kl. 1200 - 1300. Tjenestene er gra-
tis.

Hva tilbyr vi?
Vi er et møtested for den enkelte, paret og fami-
lien:
• Når par ønsker å jobbe med forholdet
• Når nybakte foreldre skal omstille seg og ta

ansvar og vise omsorg
• Når det skjer akutte kriser i parforholdet eller i

familien, utroskap, vold med mer.
• Når foreldre strever med samspillet med

barna/ungdommen eller andre generasjons-
motsetninger

• Når det oppstår problem mellom paret og for-
eldrene/svigerforeldrene.

• Når par ønsker/trenger hjelp til å avslutte/ta-

kle samlivsbrudd.
• Når ekspartnere med felles barn trenger hjelp

til å bedre foreldresamarbeidet.
• Når en familie kommer opp i kulturkonflikter

og påtvungne omstillinger.
• Når nyfamilien etablerer seg med dine, mine

og våre barn - og ekspartnere.

Når en eller begge har tatt avgjørelsen om sepa-
rasjon og har barn under 16 år , utfører vi
• Mekling for ektepar med felles barn under 16

år.
• Foreldre som ønsker å reise sak for retten om

barnets bosted til barna og samvær eller
foreldreansvar, må først møte til mekling (et-
ter barneloven).  Mekling er da lovpålagt.

• Frivillig mekling for samboere ved oppløsning
av samboerforholdet.

Formålet med mekling er å hjelpe foreldrene med
å lage avtaler om hvordan de skal samarbeide
som foreldre etter bruddet og hjelpe de med å
lage avtaler om hvor barna skal bo, og om sam-
vær med foreldrene.

Gruppetilbud
Vi tilbyr grupper for kvinner og menn etter
samlivsbrudd.

Vi driver også en  informasjon og opplæring
på samlivsområdet, er kursledere på samlivskurs,
kurs for foreldre med barn med funksjonshem-
ning, deltar i helsestasjonenes fødsels-
forberedende kurs og nyoppstartede kurs for før-
stegangs-foreldre (Godt Samliv) og vi deltar i
ulike samarbeidsforum for personell som arbei-
der med familie-, oppvekst- og samlivstema.

Familievernkontoret  – noe for deg?
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Bispevisitas i Åkra i tiden 14. - 19. mars
2006
Vi får besøk av biskop Ernst Baasland i Åkra menighet i midten
av mars. Det er tid for bispevisitas igjen. Den forrige var ved
Bjørn Bue i februar i 1996. Biskopen blir her tirsdag 14.mars
til fredag 17.mars. Det blir program hele tirsdag og fredag,
og ettermiddag og kveld onsdagen og torsdagen, slik det
ser ut nå. Visitasgudstjenesten med påfølgende visitas-
foredrag blir søndag 19.mars. Vi er i ferd med å lage forslag
til program, som skal godkjennes endelig av biskopen over
nyttår. Det blir en førvisitassamling tirsdag 7. februar kl.1900
- 2200 i menighetssalen for ansatte, råd og utvalg og frivil-
lige medarbeidere. Invitasjon til denne sendes ut senere.

NoS

Kvinnemøte
Vårt årlige kvinnemøte blir 17. januar kl 1900 i Kirkestua. Vi
får interessant besøk av Ingunn og/eller Jan Magne Moi som
forteller og viser bilder fra Nepal. Sang og musikk står Thea
Lund Brekkå for. Det blir opplesing, enkel bevertning og lyn-
utlodning til Normisjon.

Møtet er for alle kvinner i alle aldre fra alle steder. Hjerte-
lig velkommen!

Arr: Den yngre kirkeforening

Vi beklager
Redaksjonen beklager at navnet på andaktsskriveren i for-
rige nummer var falt ut. Det var prostipresten i Kopervik Lars
Harald Tjøstheim som hadde skrevet den.

Førjulsfest
10. desember kl 1700 samles vi i menighetssalen. Evange-
list Klaus Muff taler. Det blir sang av Magne Kristoffersen og
Roger Hemnes. Eventuelt annet program. Grøt og Hauge-
terte. Inngangspenger kr 100,-. Alle velkommen!

Arr: Mannsforeningen og Den eldre kirkeforening

Juletrefest - Helligtrekongers fest -
Nyttårsfest
I år faller festen på Hellig trekongers dag 6. jan. kl 1830 i
Åkra kirkesenter. Vi får besøk av misjonær Jakob Vea som
holder andakt. Misjonær Norunn Vea forteller om jul i Af-
rika. Sang og musikk ved Julia og Lena Nordanger. Enkel
bevertning. Gang rundt juletreet. Hjertelig velkommen!

Arr: Mannsforeningen og Den yngre kirkeforening
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Velkommen
i Åkra Menighet

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

Vedavågen bedehus.
31. des. kl. 23.00 Midnattsmesse
  1. jan. kl.11.00 Høymesse med nattverd
  8. jan. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
15. jan. kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd
22. jan. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
29. jan. kl.11.00 Høymesse med nattverd. Vedavågen bedehus.
29. jan. kl.18.00 G2 gudstjeneste med nattverd
  5. febr. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
12. febr. kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd
19. febr. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
26. febr. kl.11.00 Høymesse med nattverd
26. febr. kl.18.00 G2 gudstjeneste med nattverd
  5. mar. kl.11.00 Høymesse med nattverd. Vedavågen bedehus
12. mar. kl.11.00  Familiegudstjeneste med dåp. Utdeling av bibel til

4-åringene
19. mar. kl.11.00 Visitasgudstjeneste med nattverd
26. mar. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
26. mar. kl.18.00 G2 gudstjeneste med nattverd
  2. april kl.11.00 Forbønnsgudstjeneste med nattverd
  9. april kl.11.00 Høymesse med nattverd

Takke
Bønne

emner

Vi takker for:
• Julehøytiden og for

at Gud ble menneske
i Jesus

• Tjenesten det gamle
soknerådet har utført

• Karmøy Gospel Festival
• Biskop Ernst Baasland
• Alle som stiller opp i ulike tjenester i Åkra menighet

Vi ber for:
• Julegudstjenestene og julefeiringen, at alt må bli til
Guds ære
• Det nye soknerådet
• Indonesiamisjonærene Kari-Anne, Magne og Andreas

Vatland
• At flere må komme på gudstjenester og møter i Åkra me-

nighet
• Givertjenesten i menigheten
• Kirkeprosjektet i Vedavågen
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1. sept. Ola Nag Brekkå
Sigrid Elisabeth
Bøhn
Daniel Weltzien
Hemnes
Aleksander Lang-
åker Tveita
Mathea Fidjeland

18. sept. Geir Egil Vinnes Lik-
nes

2. okt. Jaran Gabrielsen
Liva Gabrielsen
Odin Thomsen
Jonathan Skartveit
Tobias Kristoffersen
Fjermedal
Emma Bårdsen

16. okt. Loke Tveit Moen
Tormod Østhus
Helene Hellestveit
Oliver Hovden
Ann Veronica Karlsen
Roger Iversen
Susanna Walker
Kvilhaug

30. okt. Evaline Chemutai
Sandhåland
Madeline Chebet
Sandhåland
Margaret Chep-
ngetich Sandhåland
Thea Marlen Kristi-
ansen Velde
Eivind Larsen
Malvin Botnen

13. nov.  Tomine Garvik
Tobias Skoglund
Pedersen
Elias Erland Ellefsen

10. sep. Anette Langåker og
Ronny Tjøsvoll

15. sept. Kristoffer Ånensen
17. sept. Leiv Eliussen
26. sept. Konrad Johan

Bårdsen
26. sept. Ingrid Ertsland

(bisettelse)
27. sept. Aslaug Sjøen
29. sept. Henry Lura

9. okt. Svanhild Monsen
16. okt. Berta Lovise Salva-

nes
20. okt. Marie Medhaug
22. okt. Serine Svendsen

Flott resultat av
basaren til Vea
kvinne- og
familielag!
Torsdag 17. november ble det
arrangert basar på sanitets-
huset til inntekt for ny kirke på
Vea i regi av Vea kvinne- og
familielag. Huset var helt fullt,
og medlemmene i kvinne- og
familielaget hadde utført et
kjempearbeid på forhånd og
lagt til rette på beste måte. Le-
der i laget, Ragnhild Jakobsen,
kunne opplyse om at det kom
inn i overkant av 70000kr på
basaren. Hun og medlem-
mene i laget er svært takknem-
lige til alle som ga gevinster og
til alle som kjøpte lodd. Dette
slutter vi oss til, og vi vil få
takke Vea kvinne- og familielag
på det varmeste for innsatsen
og et veldig vellykket arrange-
ment.

Norodd Stavenjord



50 års
konfirmanter i Åkra

1. rekke fra venstre: Kitti Waage, Målfrid Tveit, Jorunn Mosbron, Haldis Liknes, Aud
Sørensen, Målfrid Nes, Annemor Thorsen, Else Valstad, Ingfrid Johannessen, Tordis
Sjøen.
2. rekke: Jorunn Ånensen, Kari Edvardsen, Turid Medhaug, Elise Mandiussen, Marit
Johnsen, Inger Johanne Liknes, Gerd Georgsen, Kitti Sverdrupsen, Tordis Hauge.
3. rekke: Svend Didriksen, Einar Stava, Arne Stava, Ingjald Klæhaug, Thor Einar
Jakobsen, Harald Tangen, Åge Pedersen, Leif Sommersel, Ingvar Fagerland, Karsten
Duesen.
4. rekke: Arvid Mannes, Oddvar Mannes, Kåre Botnen, Henrik Pedersen, Jan Simonsen,
Einar Eliassen, Hans Tangjerd, Kåre Andersen, Oddvar Svendsen, Arvid Liknes, Jostein
Simonsen.


