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Andakt

Søke og bli oppsøkt
Juletanker ved biskop Ernst Baasland

Jeg hører av og til at mennesker sier: ” Da jeg kom til tro.” Men kanskje 
er det rettere å si: ” Da troen kom til meg.”

Vi kan saktens søke Gud. Mange søker Gud. Lengselen etter et siste 
ankerfeste i livet – for tid og evighet sitter dypt i oss. Men til sjuende 
og sist må vi bli oppsøkt.  

Vi greier aldri å finne Gud. Vi må bli funnet av den Gud som var villig til 
å bøye seg ned – helt ned. Så er ikke det vi gjør avgjørende, ikke det 
vi vet eller mestrer. Bare det Gud gjør, avgjør vår nåtid og framtid. Den 
Gud som i julenatten bøyde seg helt ned til oss i Jesus Kristus, han er 
det òg som fortsatt kommer helt ned og tenner troen i våre hjerter.

Slik blir julebudskapet nettopp evangeliet om den nære Gud. Jul inne-
bærer at Guds verden og vår ikke er atskilt med lysårs avstand. Jorden 
er gjort landfast med himmelen. Jesus har vist oss hvor Gud er: I vår 
hverdag er vår fest.I våre små gleder og store sorger. Fra Jesu fødsel 
av er Gud sammenfiltret med vår historie.

Jo mer vi grunner på julens mysterium, jo mer aner vi hvor uende-
lig dypt det er. Den Gud som favner kosmos kommer til vårt vesle 
støvkorn av en klode – som et sårbart barn på mors fang. ”Han som 
all verden er for trang, her ligger han på moders fang”, sang Martin 
Luther i sin store julesalme.

Slike mysterier skal en ikke tukle med, men lovprise. Slik englene 
lærte oss å synge: 
” Ære være Gud i det høyeste!”
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Blant muslimer i Medan
 Tida går utrolig fort. 

Når har vi bodd her i 
Indonesia i et år allerede! 

Vi lurer av og til på hvor tida har blitt av. 
Samtidig er det jo sånn at når man har 
mange opplevelser, da får man kanskje et 
litt annet tidsperspektiv. Og opplevelser 
har vi hatt mange av!

Vi tok av fra Kjevik den 5.oktober i fjor, og 
ble sett vel av gårde av Eli, mora til Silje, 
og et knippe gode venner. Det var ikke 
fritt for at det under den lange flyturen 
via Amsterdam og Singapore til Medan 
meldte seg en del tanker av typen ”Hva 
er det vi egentlig har begitt oss ut på?” 
Vi visste der vi satt at vi sannsynligvis 
ikke skulle tilbake til Norge før om to år. 
Samtidig hadde vi roen på at dette var en 
gjennomtenkt avgjørelse, og vi visste at vi 
skulle få reise ut i tillit til Gud.

Å komme til en så 100 % typisk ”sør-
lig” kultur som Indonesia er litt av en 
overgang for en avmålt nordmann. Nå 
hadde vi allerede fått reist litt til fjerne 
land allerede, mest for forlystelsens skyld, 
men å bo i et fremmed land er allikevel 
noe ganske annet. Man kommer etter 
hvert virkelig nær ”pulsen” på kultur og 
folkeskikk. Indonesiere er utrolig åpne og 
varme mennesker. Gjestfriheten er stor, 
og noe av det viktigste man kan gjøre, er å 
være sammen. Ikke nødvendigvis så lenge 
av gangen - men å stikke innom på et lite 
uanmeldt besøk, og sitte og småprate 
noen minutter mens man drikker altfor søt 
te er en viktig del av det sosiale livet her. 
Dørene står åpne så sant man er hjemme. 
Står døra åpen, er man også klar for å 
få besøk. Med andre ord kan vi forvente 
besøk omtrent når det skal være. Det nyt-
ter ikke å være noen innadvendt stuegris. 
Men det er vel ikke det vi er her for heller.

Indonesia er ingen islamsk stat. 
Statsideologien er offisielt sekulær, men 
man må (!) tilhøre en av de 5 store ver-
densreligionene – det vil si islam, protes-
tantisme, katolisisme, buddhisme eller 
hinduisme. De som tror på noe annet blir 
som regel definert som ”hinduister” i de 
offisielle papirene. 
Det har blitt innført en lov i Indonesia som 
sier at det ikke er lov å ”forsøke å få noen 
til å skifte religion”. I praksis er dette en 
lov som skal hindre kristen evangelisering, 
selv om den er kamuflert som et tiltak for 
å skape fred og fordragelighet mellom reli-

gionene. Samtidig kan ikke staten hindre 
noen i å konvertere. De største hindrin-
gene for, spesielt muslimer, å endre sin 
”offisielle” religion ligger i reaksjoner fra 
familien. 

I og med hindringene som ligger i veien 
for direkte evangelisering, fokuserer NLM 
i Indonesia på å bidra til å tenne de lokale 
kristne i brann for evangeliet. Kirkene og 
mange kristne har lite ressurser og har et 
stort behov for bibelopplæring og utrust-
ning. Som utsendinger fra en misjons-
organisasjon er vi velkomne som lærere 
og som ”åndelige veiledere” i kirkene. 
Utfordringen er å formidle evangeliet på 
en slik måte at eksempelvis kristne bata-
ker ser at alle mennesker i Indonesia 
trenger Jesus. 

Pris og ære! 17. januar ble Martin født på 
Gleneagles hospitalet her i Medan. Vi har 
virkelig blitt passet på. Silje var frisk og 
rask under hele svangerskapet, og var 
ikke noe særlig plaget av varmen. Selve 
fødselen gikk unna på et par timer, og 
sykehuset var det absolutt ingen ting å si 
på! Veldig dyktig lege og helsepersonell, 
og stell tilsvarende et bra hotell. Vi fikk 
etter hvert besøk av foreldrene våre (Bernt 
Olav, faren til Ole Morten kom overras-
kende!), og Martin ble døpt i en fin liten 
kirke som nederlenderne i sin tid bygde 
i Medan. Vi koser oss enormt som forel-
dre! Martin har sammen med mamma og 
pappa allerede fått oppleve jungel, oran-
gutanger, vulkaner og tropiske øyer. 

Vi har vært i den priviligerte situasjonen 
at siden vi i utgangspunktet er her i et 
toårig engasjement, ble vi ”kastet” ut i en 
del oppgaver allerede fra starten, selv om 
språkkunnskapene på langt nær var noe 
å skryte av. Det har gjort noen av hverda-
gene litt mer intense, men det har også 
gjort at vi har kommet raskere inn i en del 
dagligspråk og kultur. 

Vi begynte på språkkurs her i byen uka 
etter ankomst. Etter hvert trappet vi gan-
ske mye ned på timeantallet og slenger 
nå innom skolen bare èn gang i uka. Ole 
Morten har overtatt en del administrative 
oppgaver fra feltlederen. I tillegg undervi-
ser han i lederskap ved en nystartet bibel-
skole i Medan, og bidrar med noe rådgiv-
ning overfor GKLI-kirka (som vi er plassert 
inn i). Silje er mor på heltid nå, men det 
har allikevel blitt tid til planlegging av 
en åpen småbarnsgruppe for kvinner i 

og rundt bydelen vår. Tanken er å skape 
et møtested for mødre og barn, samtidig 
som det kan drives informasjonsarbeid i 
forhold til helse og hygiene. Dette vil bli et 
kontaktpunkt og en mulighet til å komme 
i kontakt med fattige med forskjellig tros-
bakgrunn i området der vi bor. 

NLM finansierer 3 forholdsvis store gjen-
oppbyggingsprosjekter etter tsunami og 
jordskjelv på øya Nias utenfor Sumatra. 
Å følge opp de ulike humanitære pro-
sjektene er en viktig del av jobben her. 
Det største prosjektet sørger for at 108 
fiskerfamilier blir utstyrt med nye, enkle 
fiskebåter slik at de kan forsørge seg selv 
og flytte tilbake til landsbyen de måtte 
evakuere etter tsunamien. Ellers har et par 
fullstendig ødelagte kirker blitt bygd opp, 
og det har blitt gjennomført et helsepro-
sjekt som har sørget for gratis helsestell 
i et avgrenset område i den mest akutte 
fasen etter naturkatastrofene. 

Neste store prosjekt som står for tur drei-
er seg om å utforme framtidsstrategien 
for NLMs arbeid i Indonesia. Dypest sett 
dreier dette seg om å lytte til hva Gud 
har tenkt. Og da trengs det mye bønn og 
forbønn! 

Vi er spente på hva som ligger framfor oss, 
og hva Gud har tenkt at vi skal få brukes 
til her i Indonesia i tiden som kommer. 
Behovene er mange, og vi ber om at vi må 
få bli brukt der vi kan brukes best. 

Takk for at dere er mange som husker på 
oss og ber for oss!
Mange varme hilsener fra Silje, Ole Morten 
og Martin

(PS! Brevet er noe forkortet)
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Takke og

Bønne
emner

Vi takker for
✓	for vikarprest Anders 

Kvalevåg.
✓	for stor oppslutning om 

Regnbuelandet.
✓	for de mange frivillige i Åkra 

menighet.
✓	for Guds omsorg.

Vi ber for
✓	Ungdomskoret Sola Fide.
✓	Ungdomsklubben.
✓	Tilsetting av ny sokneprest.
✓	Arbeid med mål og strategi 

for Åkra menighet.
✓	Be om nye medlemmer til 

råd og utvalg som skal for-
nyes fra 01.01.07.

✓	Be om at høstens Herre må 
kalle nye arbeidere til tje-
neste både her hjemme og 
ute på misjonsfeltene.

I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast mann-

tal over heile verda.  2 Dette var første gongen dei tok manntal, og 

det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria.  3 Då fór alle 

heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet.

     

4 Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til 

Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og 

ætt,  5 og skulle skriva seg der saman med Maria, som han var tru-

lova med. Ho venta då barn.  6 Og medan dei var der, kom tida då 

ho skulle føda,  7 og ho fekk son sin, den førstefødde; ho sveipte 

han og la han i ei krubbe, for dei fann ikkje husrom nokon stad.

     

8 Det var nokre gjetarar der i området som var ute på markene og 

heldt vakt over flokken sin om natta.  9 Med eitt stod ein Herrens 

engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då 

vart dei gripne av stor redsle. 10 Men engelen sa til dei: «Ver ikkje 

redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for 

heile folket. 11 I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han 

er Messias, Herren. 12 Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit 

barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» 13 Brått var det ein stor 

himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song:

    

14  «Ære vere Gud i det høgste,

 og fred på jorda

 blant menneske som Gud har glede i!»

    

15 Då englane hadde fare tilbake til himmelen, sa gjetarane til 

kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, 

det som Herren har kunngjort for oss.» 16 Så skunda dei seg dit 

og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. 17 

Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om 

dette barnet. 18 Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane 

fortalde. 19 Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på 

det. 20 Og gjetarane vende tilbake. Dei lova og prisa Gud for alt dei 

hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei.

Juleevangeliet
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Mitt vitnesbyrd
ja nÅ vet jeg hva jeg vil, 
jeg vil fØlge jesus.

Strofen fra denne kjente barnesangen vekker gode 
minner fra søndagskolen. Små og store barn, med eller 
uten tenner, synger for full hals: ”La meg si det en gang 
til, jeg vil følge Jesus……” Det er en fin tanke, å ville 
følge Jesus. Ja, faktisk så er det akkurat det Han vil vi 
skal gjøre. Men hva innebærer det egentlig? Eller for å 
si det slik, hvilke konsekvenser får det for meg at Jesus 
ønsker at vi skal følge Ham? 
Når jeg ble sammen med Anne, kona mi, så skjedde 
det noe mellom oss. Uansett hvilken dag og tid det var, 
eller om vi var på hvert vårt sted, så var vi sammen. Vi 
trengte ikke ringe til hverandre for liksom å sjekke om 
vi fortsatt var sammen. Nei, kjærligheten gjorde heller 
at vi ringte for å fortelle hvor glade vi var i hverandre. 
Hva var det som hadde skjedd? Vi hadde åpnet våre 
hjerter for hverandre, slik at kjærligheten kunne vokse 
frem. 
Slik er det med Guds forhold til oss. Han vil at vi skal 
åpne våre hjerter for Hans kjærlighet, å ha fast følge 
med Jesus.

Johannes skriver i sitt 
første brev:  ” I dette er 
kjærligheten, ikke at vi har 
elsket Gud, men at Han 
har elsket oss og sendt Sin 
Sønn til soning for våre 
synder. Elskede! Hvis Gud 
elsket oss slik, så skylder 
også vi å elske hverandre. 
Ingen har noen sinne sett Gud. Hvis vi elsker hverandre, 
blir Gud i oss, og hans kjærlighet er blitt gjort fullkom-
men i oss.”1.joh 4, 10-12    Det, kjære venner, er å følge 
Jesus! Vi går inn i en måned full av alle slags forventnin-
ger. Kanskje nettopp DU skulle bruke litt av denne tiden 
til å tenke litt på dette. Da vil du se at Jesus ønsker å 
vise deg noen som trenger din omsorg og nestekjærlig-
het. Lykke til.  

Rolf Einar Amdal
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En annerledes gudstjeneste
 

Over hele verden er gudstjenestefeiringen i hovedsak 
nokså lik. Guds ord og forkynnelse av det, sang og litur-
giske ledd foruten dåp og nattverd preger søndagssamlin-
gene. Slik også i Åkra kirke. Men gudstjenesten søndag 19. 
november ble likevel annerledes.
 
Årlig settes de forfulgte kristne ”på kartet” i en gudstje-
neste. Denne søndagen ble det gjort i sang, tale og infor-
masjon. Det store felleskoret med musikere som framførte 
Mozarts messe i G-dur, ga det hele en videre dimensjon. 
Tanken på den store hvite flokk fra alle tider, alle verdens-
hjørner og alle forhold lå snublende nær.
 
Dette året er det 250 år siden Mozart ble født. Det har vært 
markert på mange arenaer. Mozart var ikke bare en kom-
ponist for konsertsaler. Han tonesatte gudstjenesteledd 
for kor og skrev en hel rekke kirkesonater, korte ensatsige 
sonater for strykere og orgel, til gudstjenestebruk. Vi fikk 
høre to av disse, en til preludium og en til postludium.

Koret fram-
førte Kyrie og 
Gloria i stedet 
for menigheten. 
Likeledes sang 
de Credo – tros-
bekjennelsen. 
Messeleddene 
Sanctus (Hellig), 
Benedictus og 
Agnus Dei (Du 
Guds Lam) er 
deler av natt-
verdsliturgien. 
Disse ble også 
sunget av koret. 
Kortekstene var 
på latin, men 
god og grei over-

settelse til norsk gjorde at vi både kjente oss godt igjen og 
kunne være med i stillhet, bønn og bekjennelse.
 
De siste årene har gudstjenestene blitt mer og mer varierte 
i opplegg. Selv om hovedtrekkene alltid er basis, kan vi 
få mange forskjellige uttrykk alt ettersom det er familien, 
takkefest, forbønn etc som er tema. Slik ble denne søn-
dagsgudstjenesten en flott opplevelse utenom det vanlige. 
Både prest, kor og musikere gjorde at vi kirkegjengere fikk 
et nytt perspektiv på det kristne fellesskap, fra de små 
kristne grupper ofte i all hemmelighet til de store samlin-
ger som tilber og priser Gud. Takk til kor med musikere 
som lot oss få en god musikkopplevelse!
 
Medvirkende: Felleskor med sangere fra kirkekorene i 
Åkra, Avaldsnes og Sauda, m. fl.
Dirigent: Goos ten Napel, Orgel: Julia Harbrecht; fiolinister, 
cellist og bass.
 
Elise Mosaker          

Småplukk fra soknerådet
 
•  Menighetsblad ønsker å utvide redaksjon 
 med 1-2 personer. Er du interessert så si fra til kontoret.
•  Hovedmålsettingen for å drive menighetsbarnehage 
 er blitt revidert.
•  Ledere fra 3 utvalg har vært i SR og orientert om sitt arbeid. 

De andre utvalg blir invitert på nyåret.
•  Utlysing av ledig stilling som sokneprest i Åkra er sendt og 

det regnes med tilsetting 15 jan.
•  Det er nedsatt en egen komité for kirketekstiler i 
 Åkra kirke.

Den yngre kirkeforening 
inviterer til kvinnemøte i Åkra kirke 

23.de januar-07 kl 19.00.
Vi får besøk av Åse Gunn Tangen. 
Hun deltar med andakt og sang.

Du er hjertelig velkommen!
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Tegninger fra 2. klasse Vedavågen skule
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Avskjedsfest for 
Norodd og Ingebjørg Stavenjord
Søndag 26. november kl 18.00 var det avskjedsfest i Åkra kirke for 
familien Norodd Stavenjord. Ca 150 gjester i alle aldre hadde møtt 
fram for å ta avskjed med den kjære presten vår gjennom 13 år. 
Norodd har allerede begynt sitt virke som prost i Haugesund, så 
åpningsfesten der, har han allerede hatt før avskjedsfesten her. 

Det var ikke bare prosten fra Haugesund som var tilstede. Prosten 
i Karmøy prosti, Helge Gaard, holdt andakt. Han minnet oss om 
at vi er skapt i Guds bilde og at vi har stor verdi for Ham. Simon 
Didriksen proklamerte sin selvskrevne prolog, der han sa oss 
noen sannhetens ord, om Norodd Stavenjord. Og kirkeforenin-
gene sto på og sørget for servering av gryterett, salat og kaker, 
samt pynting og rydding osv. Hvordan hadde vel festen blitt uten 
dem?

Oskar og Petra fra Regnbuelandet gjorde ”glitrende” entré og 
var overgitt over hvorfor alle smilte og var så glade, for dette 
var jo en avskjedsfest. Gaver til Ingebjørg og Norodd hadde de 
også med; masse snop og to bøker. Og så var det mye sang. De 
regnbuebarna som hadde møtt opp på festen, kom fram og sang 
to sanger. Sola Fide stilte opp med hilsen og sang, og sang fikk vi 
også fra Thea Lund Brekkå.

De som kom med hilsener og taler, var: Henning Liknes (daglig 
leder), Geir Fridtjof Foldøy (repr. for soknerådet), Thor Andre 
Lindstad, Kjell Arne Simonsen (repr. for Vea Bedehus), Anne Karin 
Ferkingstad, Jan Birger Medhaug (tidl. soknerådsleder) og Kjartan 
Brekkå (repr. for G2). Ingebjørg og Norodd hadde også hver sin 
takketale, og Norodd sa bl.a. at evig eies kun det tapte, og at de 
alltid ville ha Åkra menighet i sine hjerter. Og så lenge de hadde 
husk og var klare, ville de bevare alle godordene fra denne kvel-
den, og de var ikke få. 

Ingebjørg og noen regnbuebarn. Sola Fide synger “Navnet Jesus”.

Gavedryss.



Menighetsblad for Åkra nr.  4  –  2006 �

Oskar og Petra i aksjon.

Kveldens festleder var Geir Fridtjof Foldøy som bl.a. sa at 
Ingebjørg og Norodd er høyt elsket og avholdt, og at de vil 
bli savnet. Han oppfordret oss til å be om å få en ny rett og 
god prest, den presten som Gud vil vi skal ha. 

De som ville ta personlig avskjed med Ingebjørg og Norodd, 
kunne like godt gå hjem og komme tilbake senere, for køen 
var lang og tårene mange.

Vi i redaksjonen i menighetsbladet vil også takke for tje-
nesten som Ingebjørg og Norodd har hatt i Åkra kirke! En 
spesiell takk til Norodd for flott innsats i menighetsbladet 
gjennom mange år! Gud velsigne dere!

BLF

God stemning tross alt...

En glad ryddegjeng.
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Glimt fra Gospelfestivalene
Small og Large

Foto: Per Lund

Foto: Per Lund

Foto: Per Lund

Foto: Lars Christian Eliassen
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Pb. 33, 4295 Vedavågen, tlf. 52 82 41 50

Støtt våre
annonsører

Østhusneset 66 - Mobil 930 66 353 - Fax  52 82 40 04
Foretaksregisteret: NO 980 386 791 MVA

Telefon kontor: 52 82 40 65
Telefax 52 82 40 04

Støtt våre
annonsører

Glimt fra Gospelfestivalene
Small og Large

Foto: Per Lund

Intervju med 

Vikarprest 
Anders Kvalevåg
Som de fleste har fått med seg har Norodd Stavenjord gått over i ny stilling 
som prost i Haugesund prosti. I den forbindelse har vi siden 1. november hatt 
vikarprest i Åkrehamn Menighet. Han heter Anders Kvalevåg og selv om mange 
tror han kommer fra Kvalavåg, er ikke det helt tilfelle. Bestefaren kom fra 
Kvalavåg, men Anders er oppvokst i Haugesund. Han bor på Austre Åmøy, sør 
for Rennesøy som er en del av Stavanger.

Vi tok en prat med den nye vikarpresten vår søndag 26. november. Det hadde 
nettopp vært gudstjeneste og denne dagen var kirken fullsatt. Ikke mindre enn 
8 barnedåp fant sted, og dette er rekord for Anders. Men selv om 8 barn ble 
døpt, gikk det helt greit. Dåpssangen ble sunget i flere omganger, slik at det 
ikke ble så lang tid å vente for de små.

Han ble ordinert som prest i Avaldsnes kirke i 1976 og har altså 30 år bak seg 
som prest. Han skal være ved Åkra kirke til ny prest blir tilsatt en gang et godt 
stykke ut på nyåret. Han har en leilighet på Karmøy mens han vikarierer og 
pendler hjem til Austre Åmøy et par ganger i uken. Når Anders reiser hjem drar 
han over Arsvågen og pendling kan være en påkjenning nå om vinteren med alle 
stormene som har vært. 

Vi spurte ham om hvordan han likte Åkra Kirke og hvordan han var blitt mott-
att her. Han forteller at han hadde aldri vært i Åkra kirke før han kom hit 1. 
november og han sier han ble godt mottatt. Han forteller videre at takhøyden i 

Åkra kirke ser ut til å være høy, 
her er folk som har forskjel-
lig bakgrunn og erfaring fra 
forskjellige bedehus, og at 
det ser ut som om folk opp-
lever glede og trives her. Han 
var overrasket over de store 
dimensjonene i kirken og det 
er mange folk som går inn 
og ut av kirken i løpet av en 
uke. Han sier også at det er 
god oppslutning om gudstje-
nestene. ”Det er en kjempe-
glede å lede gudstjeneste og 
treffe alle folkene”.  

Vi ønsker Anders Kvalevåg 
lykke til videre som prest i 
Åkra Kirke.
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amfisenteret Åkrehamn
tlf. 52 81 58 60 faks 52 81 65 �8

Åkrehamn
tlf. 52 84 50 00 – fax 52 84 50 20

fagmøbler Åkrehamn

krossen, 42�0 Åkrehamn
tlf. 52 81 65 �0 • fax 52 83 61 �1

Åkra
ShellSenter
Innehaver: Leif Eriksen
telefon 52 81 52 85 – telefax 52 82 �3 06
foretaksregisteret: no 835 834 662 MVa

tlf. 52 81 12 40 – fax 52 81 12 41
Postboks 204, 42�6 Åkrehamn

tlf. 52 81 �3 �3

DNB-bygget , Åkrehamn
Telefon 52 81 47 00

e-mail: post@audiobok.no

• blå resept avtale

• helsesko og såler

• mor/barn produkter

• undertøy i ull

tlf. 52 84 45 45 • fax 52 84 45 55
e-mail: akra@elkjop.no

HELSE-
LEVERANSER AS

KIRKE PÅ VEA
I denne utgaven av Menighetsbladet ligger det en faktura 
hvor pengene går til ny kirke på Vea. Vi håper at flest mulig 
vil benytte den og gi penger, slik at det resterende beløpet 
på ca. kr. 400 000 kan bli nådd snart. 

For å få vite mer om hvordan det i dag ligger an med kirken 
på Vea, tok vi en prat med Odd Ingvald Olsen som er leder for byggekomiteen for 
ny kirke på Vea. I dag er det ca kr. 400 000 som mangler av de 3 millionene som 
skulle samles inn av bygdefolket selv. Karmøy Kommune betaler 30 millioner 
kroner. 

Tomten til ny kirke er godkjent og regulert og ligger rett ovenfor skolen på Vea. 
Arbeidet er kommet så langt at Olsen regner med anbudspapirene går ut før 
nyttår. Hvis alt går som planlagt vil grunnarbeidet starte mars/april 2007, og 
kirken vil bli vigslet august/september 2008. 

Så hvem er det da som har gitt mest penger til ny kirke på Vea? Olsen sier at 
det meste av pengene kommer fra folk fra bygda, og sier samtidig at da det ble 
samlet inn penger til kirke på Åkra var Veabuen flinke til å gi. Derfor håper han 
at Åkrabuen er like flinke til å støtte opp om ny kirke på Vea. Det ligger flere års 
arbeid bak dette, men i dag er det endelig en realitet. De som skal konfirmeres i 
2009 kan altså bli konfirmert i kirken på Vea.

Til slutt en oppfordring til alle som leser Menighetsbladet, enten dere bor på 
Åkra, Sevland, Ådland eller Vea. Ta vare på bankgiroen og bruk heller litt mindre 
på julegaver og julemat, og gi de pengene som er til overs til ny kirke på Vea. 
Den har vært savnet lenge, men ved god hjelp av bygdefolket er den nå snart en 
realitet.

Christine Ellingsen
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BARN    �    UNGDOM    �   DAMEUngdom • dame
42�0 Åkrehamn • tlf. 52 81 63 30

Veakrossen – 42�6 Vedavågen
tlf. 52 82 4� 82 – fax 52 82 4� 0�

www.karmoybilsenter

Åkrehamn 52 83 3� 50
Vedavågen 52 82 4� 50

optikErEN i åkrEhaMN
Medlem n.o.f.

tlf. 52 81 52 3�

kopervik • tlf. 02002

telefon 52 81 52 �3

Vea byggsenter • tlf. 52 84 60 40

Åkravegen 205, Åkrehamn
tlf. 52 82 38 00 • faks 52 82 38 01

kaigaten 1�, skudeneshavn

Åkrehamn, tlf. 52 81 64 44

tannlege Fiskå 
og hallaråker as
tannlege M.n.t.f.
42�0 Åkrehamn
tlf. 52 83 31 05

Noreaforeningen på Vea
Vi er noen ”kåner” som møtes til forening annenhver tirsdag, hjemme hos 
hverandre. Foreningen vår ble startet høsten -79 med 5 medlemmer. Nå er vi 11 
stykker.
Vi som er med er: Ann Merit Fidjeland, Siv Stensland, Anita Størkersen, Annbjørg 
Veastad Rasmussen, Herdis Brun, Bodil Gudmundsen, Sylvi Davidsen, Irene 
Marie Kvilhaug, Edel Kvilhaug, Irene Heimdal og Astrid Lykke Mosaker.
Norea Mediemisjon, som vi sender våre kollekter til, er en del av NLM.
Foreningskveldene begynner kl.20.00. Først har vi åpning med sang, andakt og 
bønn. Vi tar opp kollekt til Norea og til NLM-nærradio. Etterpå er det ofte kom-
met post og andre opplysninger. Maten vår består av enkle rundstykker og oftest 
ei kake til slutt. Etter maten har vi bibelstudium over neste søndagens tekst. 
Her bruker vi ”På ditt ord Herre” utgitt av Biblia. Det blir også anledning til litt 
håndarbeid . Kvelden slutter ca. 23.00.
Foreningen arrangerer hvert år” Advents-treff”. Dette er lørdag før 1. søndag i 
advent. Da serveres julebakst og vi har en liten utlodning. Denne tradisjon har 
vi har hatt lenge. De senere årene har vi hatt besøk fra Norea, med møter hele 
denne helgen. Dette året er Norea 50 år, og dette blir behørig feiret i forbindelse 
med Adventstreffet og fest søndag ettermiddag.
Norea-mediemisjon( tidligere Norea Radio), har som formål å spre evangeliet via 
Radio og TV, ofte over landegrenser som er stengt for misjon ellers. Vi i Norea-
foreningen er glade for å stå i dette viktige arbeidet, både her hjemme og langt 
utover i verden.” Så kommer da troen av budskapet en hører, og budskapet 
kommer av Kristi ord.” Rom 10.17

Astrid Lykke Mosaker

INFORMASJON TIL ALLE MENIGHETEN 
I STAVANGER BISPEDØMME
 
Utstein Pilegrimsgard arrangerer ”en kveld til å hente seg inn” i samarbeid 
med IMI-kirken i deres lokaler lørdag 10.februar kl. 1900.
Medvirkende blir blant annet:
Hilde Svela
Koret ”Korall” fra Randaberg
Brødrene Tarjei og Helge Nystedt fra Trysil
Asle Finnseth
Jorunn Eiane Brunstad
 
 Med vennlig hilsen
 Reidun Kyllingstad
Leder, Utstein Pilegrimsgard
Rennesøy Kyrkjekontor, 4150 Rennesøy
Tlf. 51 72 02 13 / 51 72 45 41 / 480 28 773 
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SPORT

4270 Åkrehamn, tlf. 52 81 53 33

Installatør
Kristian EinarsEn

 Divisenteret, Åkrehamn
Tlf. 975 03 888

Karmøy
Begravelsesbyrå
Normisjon

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

Åkrehamn, tlf. 52 84 50 50

ÅkreHAmN – VeDAVÅgeN

koPerVIk – SkuDeNeSHAVN

Telefon 52 84 52 00

Velkommen i Åkra Menighet

10des. kl.11.00 Høymesse med nattverd
10.des. kl.18.00 Julekonsert
17.des. kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
17.des. kl.18.00 G2 gudstjeneste med nattverd
22.des. kl.11.00 Skolegudstjeneste 
24.des. kl.15.30 Familiegudstjeneste (Vedavågen)
24.des. kl.14.00 Familiegudstjeneste
24.des. kl.15.30 Familiegudstjeneste
24.des. kl.17.00 Familiegudstjeneste
25.des. kl.11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp.
26.des. kl.11.00 Høymesse med nattverd (Vedavågen)
31.des. kl.17.00 Gudstjeneste
7.januar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
14.januar kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd
21.januar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
21.januar kl.18.00 G2- gudstjeneste
28.januar kl.11.00 Familiegudstjeneste med nattverd 
   (Vedavågen bedehus)
4.februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
11.februar kl.11.00 Høymesse med nattverd
18.februar kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
18.februar kl.18.00 G2-gudstjeneste
25.februar kl.11.00 Høymesse med nattverd
4.mars kl.11.00 Gudstjeneste med dåp.
9.mars kl.17.00 Undretur
11.mars kl.11.00 Familiegudstjeneste med dåp.
16.mars kl.18.00 Hjemmeretreat
17.mars kl.09.30 Hjemmeretreat
18.mars kl.11.00 Forbønnsgudstjeneste med nattverd
18.mars kl.18.00 G2-gudstjeneste
25.mars kl.11.00 Gudstjeneste med dåp
25.mars kl.18.00 Konsert 

kjøP mASkINA Der Du 
kAN FÅ DeN rePArerT!
Haugebergv. 28, Åkrehamn

Tlf. 52 82 10 20

Åkrehamn • Tlf. 52 84 54 94 • Fax 52 84 54 95
e-post: info@hillesland.no

EI
N

EK
TA LOKALBA

N
K

Tlf. 52 84 44 44

Veakrossen, tlf. 52 82 44 08
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T E L . :  + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 0  –  FA X : + 4 7  5 2  8 5  6 8  0 2
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TRYGVE J.
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DøypTe

1.oktober Berdines Mjølhus
 Benjamin Stavenjord 

Bergheim
 Morten Kristiansen Stava
 Sigrid Medhaug
 Kristian Andersen
 Daniel Mørk Blank
 Kristoffer Didriksen
13.oktober Lise Marie Thorsen
 Alf Karsten Magnussen
 Hans-Fredrik Magnussen
22.oktober Hanne Marthe Liknes 

Lillebakken
 Jan Øyvind Liknes 

Lillebakken
 Ivar Mørch Bang
 Elias Sirnes
 Tuva Langeland Gustavsen
 Johannes Sandhåland 

Østevik
 Olav André Gabrielsen 

Tveit
29.oktober Marselius Bokneberg
 Melina Boknebeg
 William Hermstad 

Simonsen
12.november Marius Solvang 

Rasmussen
 Maren Solvang Rasmussen
 Live Blø Fjell langåker 

22.september Hege Lindvik og 
 Einar Tjøsvoll
23.september Ranveig Tangen og
  Asle Nyhamn

19.september  Hildrid Bårdsen
2.oktober Erling J. Sjøen
16.oktober Johannes Aanensen
24.oktober Dagfinn Knarvik

VIGDe

DøDe

En krybbe var vuggen som ventet ham her,
Det lille barn, Jesus, vår Frelser, så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,
Det lille barn Jesus, på leie av strå. 

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.
Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,
Men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
Slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
Så alle kan samles i himlen hos deg!

Foto: jostein Fabrin
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