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Tilsatte:
Menighetsrådet:
Frode Fidjeland, formann
Ove Sjursen, sokneprest og administrativ leder
Sverre Djønne Bårdsen, nestleder
Torfinn Gaupås, representant i Karmøy kirkelig fellesråd
Marie Skorpe
Astrid Marie Lykke Mosaker
Torstein Dankel Stavenjord
Varamedlemmer:
1.vara: Astrid Follesøy
2. vara: Eivind Mathiassen
3. vara: Dagfinn Ingvar Jørgensen
4. vara: Hilde Karin Nes
Stab:
Ove Sjursen, sokneprest og administrativ leder
Miriam Kristoffersen, trosopplæringskoordinator
Anita Didriksen, leder for ungdomsarbeidet
Jostein Myklebust, musikalsk leder
Paul Leithaug, kantor
Tor Kjell Mosaker, Ivar Dyrland, kirketjenere
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Menighetens visjon:
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Innledning ved formann:
2019 har også vært et innholdsrikt år med godt oppmøte på gudstjenester, trosopplæringstiltak og
øvrige arrangementer. Det er inspirerende å se hvordan alt dette arbeidet fanger bredden av folk i
bygden og andre steder. Menighetsarbeidet samler fortsatt folk og det er kanskje viktigere enn noen
gang. Det som gjør dette fellesskapet så spesielt verdifullt, er først og fremst budskap vi samles om og
håpet dette gir oss. Jesus døde på korset for alle som tror.
Det er dette som er fundamentet for alt arbeid i menigheten, kristent fellesskap for alle.
Menighetsrådet har behandlet 70 saker i 2019. En av de første sakene var innkjøp av ny altertavle.
Saken ble enstemmig vedtatt og valget ble Tor Lindrupsen sitt utkast. Vi gleder oss til dette er på plass
i løpet av våren 2020.
Menigheten har også fått sitt første ungdomsråd. Det er gledelig å se ungdommer som er villig til å bli
med i dette arbeidet. Det er ingen lett jobb å samle ungdommer i dag og det er viktig at vi alle støtter
opp om arbeidet.
Trosopplæringsarbeidet har økt antall tiltak mot barn og ungdom. Med de svært begrensede
økonomiske midlene og stillinger vi er tildelt, er det avgjørende at frivillige støtter arbeidet.
Med et økende antall trosopplæringstiltak, ansatte menighetsrådet en ungdomsarbeider for å avlaste
trosopplærer. Midlene er tatt fra menighetens økonomi. Det var leieavtalen med Veavågen skole, en
økning i fast givertjeneste og omprioriteringer i budsjettet, som gjorde dette mulig. Men det er viktig å
påpeke at det er behov for mer støtte, for at økonomien skal være robust.
Det er ingen tvil om at Den norske kirke sentralt har vært igjennom en stor endring i løpet av disse
årene. Personlig er jeg noe bekymret for retningen på disse endringene. Lokaldemokratiet er blitt
svekket, innføring av et nytt syn på ekteskapet og etablering av parti i kirkedemokratiet.
Men det er oppløftende å se på det lokale arbeidet som oppleves som evangelisk, enhetlig,
inkluderende og samlende. Min bønn er at det må få fortsette.
Dette menighetsrådet har nå stått sin fire års periode. I den anledning vil jeg takk alle medlemmene i
rådet, daglig leder ved Ove Sjursen og Henning Liknes for et godt samarbeid. Ønsker også å takke alle
de andre ansatte for den gode jobben som blir gjort hver dag. Takk også til kirkeverge Kjetil Osnes Bøe
og prost Helge Gård for godt lederskap regionalt og godt samarbeid gjennom fire år.
Takk til alle medlemmene i det nye menighetsrådet, som har sagt seg villig til å drive arbeidet videre.
Det er en spennende tid som står foran:
Nye kirkeordningen trer snart i kraft og prostiet skal få en ny prost.
Det er med stor takknemlighet til Gud vi ser tilbake på 2019 og ikke minst
de 10 årene vi nå har hatt Veavågen kirke.
Frode Fidjeland
formann
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Sokneprest og administrativ leder:
Daglig leder har et dobbelt ansvar i menigheten. Han er på den ene siden MR sin daglige leder, og
effektuerer MR’s vedtak, samt handler på vegne av MR mellom MR møtene. Dernest er han
Kirkevergens stedlige representant og skal følge opp arbeidsgiveransvaret overfor menighetens øvrige
ansatte i fellesrådslinjen.

Jeg opplever å ha hatt et særdeles godt samarbeid og kontakt med avtroppende menighetsråd, ved
dets leder Frode Fidjeland. Vi har hatt regelmessig kontakt og sammen funnet tjenlige løsninger på de
utfordringer som til enhver tid har dukket opp. Vi har i perioden særlig arbeidet med å få bedre orden
på regnskapsførsel og oversikt over MR’s kvartalsvis regnskapsmessige status, samt oversikt over
hvilke aktiviteter som særlig krever kapital.
Som arbeidsgiver er det følgende endringer å melde for 2019:
-

-

Musikalsk leder Jostein Myklebust ble innvilget permisjon for høsten 2019. Permisjonen ble
etter Jostein eget ønske forkortet noe, og Jostein var tilbake i begynnelsen av desember. I
Josteins fravær ble Bjarne Andreas Kallevåg engasjert som pianist på menighetens
gudstjenester, som enkeltgudstjenester. Valget om ikke å ansette en vikar i samme
stillingsprosent som Jostein har (30%) fikk blant annet den konsekvens at menighetens kor
ikke hadde øvelser eller opptredener i permisjonsperioden.
Anita Didriksen som var engasjert for et år i 20% stilling som barne- og ungdomsarbeider, ble
fast tilsatt i 30% stilling som det samme, fra aug 2019.

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med Anita og Miriam høsten 2019.
Ove Sjursen
Sokneprest og daglig leder

Årsmelding Konfirmantene
Da det ble dannet forsamling på Bedehuset, inngikk vi et samarbeid om konfirmantene. Det er til
gjensidig glede og nytte at vi har konfirmantgruppen sammen, samtidig som bedehuset og vi har våre
egne konfirmantpresentasjoner, samtalegudstjenester og konfirmasjoner.
Også for konfirmantkullet 18-19 var dette en god løsning. En gruppe ledere sammensatt av voksne for
de to menighetene ledet arbeidet. Vi samlet konfirmantene til undervisningskvelder annenhver uke,
vekselvis på Bedehuset og i kirka. Undervisningskveldene bestod av undervisning, gruppesamtaler og
felles avslutning. Vi hadde en av kveldene hjemme hos lederne, og vi hadde samarbeid med
konfirmanter på Klippen om felles juleavslutning. Vi drog på to turer i løpet av konfirmantåret. En på
høsten, like etter oppstart. Det var en dagstur til Sveio, og en helgetur til Utsira i Mars.
Siste helga i April ble 16 konfirmanter konfirmert. Antallet er betydelig lavere enn tidligere år, noe
som skyldes at en god del konfirmanter valgte å konfirmere seg i Bedehusforsamlingen. Ved å
summere det totale antall konfirmanter hos oss, på Bedehuset og på klippen, så ser vi at disse tre
menighetene til sammen har bortimot alle ungdommer i årskullet til konfirmasjon, det er vi veldig
fornøyde med.
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Det gode samarbeidet også med TenTro konfirmantene på Klippen resulterte i endret
undervisningsdag for kullet 19-20. Vi har nå undervisningen på onsdagskvelder, og hadde høsten 19
tre felles samlinger med TenTro konfirmantene.
Konfirmantkullene på Vea er forholdsvis små og oversiktlige. Det gir oss mulighet til god kontakt med
konfirmantene. Det er en stor fordel å kunne ha så mye av undervisningen sammen med
Bedehuskonfirmantene. En oppdeling av en så liten gruppe hadde ikke vært godt. Det nye samarbeidet
også med TenTro på Klippen har også vært en god utvikling. Lars Stensland og Eirik Løland og
Hildegunn Whyte Gaardsø har vært med og byttet på undervisningen med undertegnede. For 19-20
kullet har også Jan Inge Suggelia hatt undervisning.
Ove Sjursen
Sokneprest og daglig leder

Årsmelding Gudstjenestene og programteam.
Biskopens forordning av gudstjenester i Veavågen kirke tilsier gudstjeneste annenhver helg og
helligdag. Det ble avholdt 31 gudstjenester i Veavågen kirke, og 3 gudstjenester andre steder i 2019.
De tre gudstjenestene andre steder var to gudstjenester på Vea Sykehjem og 17. maigudstjeneste i
Storhall Karmøy.
Gudstjenestene på Vea er jevnt over veldig godt besøkt medlemstallet tatt i betraktning. Snittet på
antall gudstjenestedeltakere pr. gudstjeneste gikk i 2019 noe ned i forhold til 2018. Det er ikke godt å
gjøre en vurdering av hva som kan være årsaken til det. En medvirkende årsak er nok at antall dåp
gikk ganske drastisk ned i 19 i forhold til 18. Dette skyldes en tilsvarende økning i antall dåp på
bedehuset. Dette sammen med en redusert gruppe konfirmanter som konfirmerer seg i kirka kan nok
være en medvirkende årsak. Det er uansett ikke ønskelig med en nedgang, vi jobber jo hele tiden for en
vekst i gudstjenestebesøket, så dette bør vi ta fatt i i 2020.
Det som stadig er gledelig i gudstjenestearbeidet, er den store iveren den store mengden ulønnede
medarbeidere viser i sine tjenester knyttet til gudstjenestegjennomføringen.
Programteam er en gruppe nedsatt av MR for særlig å arbeide med gudstjenestene, og å følge opp de
frivillige knyttet til dette. Teamet bestod i 2019 av:
-

Jostein Myklebust
Grethe Myklebust (Frem til juni 2019)
Brit Bårdsen
Aud Norunn Tjøsvoll
Miriam Kristoffersen
Ove Sjursen

Programteam har hatt regelmessige møter, hvor en har drøftet evt. endring av liturgiske elementer,
datoplaner for vårsemesteret og høstsemesteret. Programteam har også utarbeidet temaserie for
gudstjenestene høsten 2019 – «Veien». Programteam arrangerte teamledersamling og Kickoff både
ved oppstart av vårsemesteret og høstsemesteret.
Ove Sjursen
Sokneprest og daglig leder
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Trosopplærer:
(Fullstendig årsrapport som er sendt inn til bispedømmet ligger tilgjengelig ute i kirketorget for
interesserte.)
Ansatte i arbeidet: Trosopplæringsmedarbeider i 80% finansiert 50/50 av givertjeneste og
trosopplæringsmidler, barne & ungdomsarbeider i 30% fast stilling fra august, finansiert av
givertjeneste. Sogneprest med hovedansvar for konfirmantarbeidet sammen med frivillige fra
menigheten her og bedehusforsamlingen.
I tillegg er vi så heldige å ha med oss over 90 ulønnede medarbeidere i arbeidet foruten mange
foreldre ved de ulike tiltakene. Vi er rikt velsignet!
Vi har 585 medlemmer/tilhørende fra 0-17 år i bygda (18 årskull)
I løpet av året har vi hatt 785 barn og unge innom på våre trosopplæringstiltak; Fantastisk! Kriktreff
for ungdom samler alene rundt 200 ungdommer i Storhall Karmøy på en kveld. Noen av barna har
vært innom på flere av tiltakene.
Vi ønsker å ha med unge ledere i arbeidet vårt, og før sommeren samlet vi «TTeam» for første gang.
TTeam står for «til tjeneste/trosopplærings-team» TTeam er for 6-7.klasse, og vi hadde kick-off med
hengekøyetur til Eikemo med 14 forventningsfulle unge ledere i september. Fra dette
teambuildingsdøgnet tar vi med oss mange gode opplevelser i nydelig høstvær. Og for noen var dette
debut i både sovepose og overnatting under åpen himmel.:-) TTeam har vært med på ulike tiltak for
yngre barn, på Kjekk Søndag m.m.
Babysang for barn mellom 0-1 år er sammen med Knøttekrik og konfirmantarbeidet det tiltaket hvor
vi samles jevnlig gjennom hele semesteret og får bli godt kjent med barna og foreldrene.
Barna mottok dåpsgaver fra menigheten til ett- to og tre års dåpsdag levert på døra av et frivilligteam.
Til denne tjenesten har vi fått med flere nye utdelere på senhøsten.
3-åringer med foreldre deltok på «påskefrokost & påskevandring» i mars.
Et planlagt nytt tiltak i slutten av mars for to-åringer: «Myldregudstjeneste» ble avlyst av ulike årsaker.
Knøttekrik er et tilbud for barn mellom 2-5 år, men hovedtyngden av barna er i 3-4 års alderen.
Utdeling av bibel til 4-åringer er et populært tiltak som samler mange barn. I år hadde vi rekordmange
barn innom på dette tiltaket. Vi markerer pinse med «Kirkens bursdagsfeiring for 5-åringer.»
Ved starten av nytt skoleår, feirer vi oppstarten sammen med spente og livlige 6-åringer på tiltaket
«Skolestart». I september var et knippe 2.klassinger samlet utenfor kirka til «Friluftssamling». Her er
speideren en god samarbeidspartner.
Hver september inviterer vi sammen med KRIK Karmøy og flere menigheter til stort KRIK-treff for
ungdom fra 7.klasse og oppover. En helaften i Storhallen med fysisk aktivitet, møtedel med sang,
andakt, korinnslag m.m. Her samles ungdom fra hele Haugalandet. «For det er i Ham vi lever, beveger
oss og er til!» Apg. 17,28
I november inviterte vi igjen til «Godhetspatruljen-Høsttacofest» for 11-åringer. Dette tiltaket knyttes
etter hvert opp mot ulike «godhets-tjenester» i tillegg til at dette er en info-kveld om Lys Våken for
samme aldersgruppe, som er flyttet til februar.
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I slutten av november var det duket for julebord med julemiddag/dessert i en fullsatt menighetssal.
Her var det over 90 barn fra 5-7.klasse. Barne & ungdomsarbeider rapporterer fra #Tweens, UTeam,
Ungdomsrådet
Mange møtepunkter med flotte, unike barn, unge og frivillige medarbeidere gjennom året.
Det planlegges og fases inn to nye tiltak for andre og tredje klasse i løpet av 2020. Dette vil bli nøyere
presentert neste år.
Miriam Kristoffersen,
Trosopplæringskoordinator

Årsrapport ungdomsrådet
Etter forslag fra MR ble Ungdomsrådet opprettet høsten 2019.
Ungdomsrådet skal se til at alle grupper og tiltak i ungdomsavdelingen blir tatt vare på,
og har det de trenger.
Leder: Noah Jørgensen
Nestleder: Bjørg Helena Tangen
Kasserer: Harald Moi
Medlem: Hanne Elin Bårdsen
Medlem: Eskel Bårdsen
Sekretær: Anita Didriksen
Ungdomsrådet er smått kommet i gang. Vi hadde to treff før jul. Her ble vi enige om å utvide
ungdomstilbudet i kirka i samarbeid med Opp kafe.
Navnet er «Siesta», og skal fortsatt være en kafe, men skal også ha forskjellige aktiviteter det bli
invitert til.
Det blir også en «Siesta Impuls». Her skal en impulsiv badetur, grilltur, skitur, fotballkamp
osv.organiseres fra.
Bjørg Helena skal ha ansvar for sosiale media, og nå ut til ungdom på Vea og andre steder på Karmøy
om det er ønskelig. Vi samarbeider med bl.a. Kafe 3.16 om å få info ut om forskjellige arrangementer.
Det trengs ledere til denne utvidelsen, men vi håper at det kommer ungdommer fra UTeam1 og
UTeam2 som kan bidra her. Vi ønsker også å opprette nye bekjentskaper som kan være ledere i
«Siesta».
Målet er at ungdom driver «Siesta».
«Siesta» er ikke satt i gang i 2019, men det arbeides videre med dette i 2020.
Nytt møte i Ungdomsrådet våren 2020.
Skrevet av
Anita Didriksen, barne- og ungdomsarbeider.
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#Tweens
Dette er et tiltak for 5.-7.klasse.
Startet opp i jan 2018.
Fredager fra 17.30-19.30. (her har vi økt fra 1 gang i mnd, til annenhver fredag.)
#Tweens fungerer som fredagskafè med andakt, brettspill og samvær med gamle og nye venner.
Kiosken er åpen, og her lager vi også en matbit for salg innimellom.
Før sommeren brukte vi et andaktsopplegg gjennom DigDeeper. Her var det påfølgende kahoot som
slo veldig an. Likevel fikk vi en utfordring med at telefonene ble mer og mer synlige, så på høsten har vi
lagt opp til andre andakter, der vi ikke er avhengige av telefoner. Vi har også hatt besøk av
andaktsholdere.
Fra 2020 har vi bestemt oss for å bruke Sprell Levende sitt opplegg «Aldri alene». Dette er materiell
lagt opp for tweensarbeid.

#Tweens fungerer veldig bra. Faktisk så bra at vi vokser ut av lokalene, og har fått en utfordring her.
På det meste har vi vært 70 tweens på ungdomsloftet, og da melder behovet for lufting seg. Det har
blitt mer trakk ute, og flere ledere trengs. Vi måtte søke etter flere frivillige medarbeider, og har fått 4
flotte mødre med på laget. Det hadde absolutt vært en fordel med menn inn i denne tjenesten, da vi
også møter litt atferdsproblemer i denne gruppen.
Vi registerer også mange nye ansikter, og ser veldig positivt på fremtiden.
Som juleavslutning hadde vi julebord. Det ble dekket til 90 personer. Så da måtte vi ut av
ungdomsloftet, og ta i bruk menighetssalen.
Flott kalkunmiddag med dessertbord som MR serverte, og ungdommer fra UTeam bidro med
underholdning og sang. En fantastisk opplevelse og samle så mange festkledde tweens og ledere til
bords. Vi er velsignet!

TTeam(6.-7.kl) og UTeam(8.-9.kl.) blir flettet inn i dette arbeidet. UTeam som ledere, og TTeam blir
fortløpende rekruttert som ledere på #tweens når de går over i UTeam.
Vi gleder oss til fortsettelsen.
Anita Didriksen
barne - og ungdomsarbeider
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Ungdomsteam:
Dette teamet er ment for 8.-og 9.klasse.
Disse ungdommene bidrar som ledere og frivillige i kirka.
UTeam står for ungdomsteam, og vi har valgt å skrive de to første bokstavene med store bokstaver. Da
signaliserer vi at vi vil UT til folket, og vi er en gruppe som liker oss ute.
År 2019 var et flott år for UTeam. Vi økte fra å være 6 gutter, til å være 12 jenter og gutter.
Disse ungdommene har vært på en magisk hengekøyetur, bidratt på Lys Våken, Barnefestivalen, er
ledere på tweens, styremedlem i Opp kafe, er i styret i Ungdomsrådet, driver mediateamet og sier som
oftest ja når vi trenger hjelp fra dem.
Vi har også nådd målet vårt om et tjenesteteam for dem i tweens-alder. (TTeam, 6.-7.klasse.) Dette
rapporterer Miriam om.
UTeam og TTeam har hatt felles treff med matlaging og litt planlegging om hva vi ønsker fremover for
ungdommen vår. Vi kan med fordel få til flere treff, men timen flyr ifra oss.
Gensere ble også bestilt, med logoene #TTeam på de lyseblå, og «UTeam på de burgunder.
Dette er et flott signal ut mot andre tweens og ungdommer når de bruker disse på skole og fritid. MR
sponset delvis disse genserene. Tusen takk!
Vi har flere konfirmanter i UTeam. De vokser utav dette teamet høsten 2020, og vi trenger en ny arena
til dem.
Derfor kan vi endelig sette UTeam2 ut i livet. Fra høsten av blir dermed undomsavdelingen enda
større, da nye tweens og ungdommer vokser inn i de forskjellige teamene.
I ungdomsrådet (det kommer egen rapport om ungdomsrådet) har vi kommet frem til at det blir en
nyoppstarting. Denne skal skje i samarbeid med nåværende Opp kafe, men blir noe utvidet. Navnet er
«Siesta». Vi håper å få med Uteam 1 og 2 i denne oppstarten, og ønsker også å rekruttere nye
ungdommer til å drive dette. Det blir spennende å følge utviklingen videre her.
Vi er takknemlige for den positive og driftige ungdommen vi har rundt oss.
Anita Didriksen
Barne-og ungdomsarbeider

Musikalske leder:
Også dette året har vi fått oppleve flotte øyeblikk i sang og musikk. Gud har skapt det slik at vi får være
med med våre gaver og evner, å legge til rette for øyeblikk som Han velsigner.
Vi får vandre i ferdiglagte gjerninger som Han har lagt ferdige for at det stadig finnes noen mellom oss
som trenger noe også gjennom sang og musikk. Det er flott å starte året med en flott barnefestival,
nesten 200 barn, som treffer mange med sterke øyeblikk som formidler Guds kjærlighet til oss alle;
«elsket for den jeg er.». Noen uker etterpå fikk vi gjøre en ny gospelgudstjeneste hvor gospeluttrykket
frimodig blir brukt for å løfte lovprisningen og takken for alt Han har gjort for oss. Nok et stort
oppmøte til påskesang, over 300, synliggjør at vi har truffet en nerve hos Veabuen med å kunne samles
til allsang og korsang for å minnes og synliggjøre påskeevangeliet nok en gang.
Vi er heldige i menigheten ved invitasjonen fra bygda om å få arrangere gudstjeneste i Storhallen på
17. mai. Gjennom en flott samarbeid med Veavågen skole, fikk vi mønstre unge forsangere til fellessang
om å «Be for Vea». Tenk at vi får lov til å holde gudstjeneste for over 1000 veabuer der vi samstemte
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kan få synge Gud signe vårt dyre fedreland og Ære være Gud den allmektige. Det er ikke så mange
plasser igjen i landet vårt med et så raust bygdefellesskap.
Høsten 19 ble første semester siden oppstart på Sletten, at undertegnede hadde en liten permisjon i 4
måneder. De fleste gudstjenestene var Bjarne Andreas Kallevåg villig til å stille som «organistvikar».
Han fikk glede mange med sin flotte solosang i tillegg til å lede fellessangen. Konsertteamet fikk også
denne høsten realisert en egen kveld for Mercyships. Flotte øyeblikk ble brukt for å formidle glimt fra
et stort humanitært arbeid ikke minst gjennom våre utsendinger i Lara og Kjell Roar Vik. Selv om
innsamlet beløp ikke ble det store, har dette arrangementet kommet for å bli. Årets julekonsert ble en
flott liveinnspilling med Rose Iren Austad Nes og Duvald Lund, med smekkfullt hus. Undertegnede var
tilbake i desember og fikk være med på nok en flott «Julesang» som også dette året samlet mye folk,
350+.
Det er mange ting vi ikke har forutsetninger for å sette i gang knytte til sang og musikk. Vedtatt plan
fra 2012 har flere visjoner som ikke lar seg realisere uten større ressurser knyttet til stillingsstørrelse
for musikalsk leder. Likevel er det veldig flott å oppleve at så mange stiller frivillig opp, både til
gudstjenester og våre ulike musikkarrangementer. På tross av stillingsressurs er Vea blitt kjent for sin
fellessang og flotte arrangementer. Må Gud fortsette å holde sin hånd over menigheten vår.
Jostein Myklebust
Musikalsk leder

Kjekk Søndag (Søndagsskolen):
Vi har hatt 18 samlinger fordelt på to aldersinndelte grupper. Noen av søndagene ble gruppene slått
sammen pga. mangel på ledere. I ferier og høytider har vi ikke satt opp søndagsskole fordi vi er for få
ledere til å komme over så mange søndager.
Gjennomsnittlig besøkstall er 35 barn, noen samlinger har vi vært oppe i 60 barn. 8 gode, dedikerte,
pliktoppfyllende voksenledere har vært med fordelt på de ulike søndagene, to av disse har fra høsten
gått over i annen tjeneste. I tillegg har vi fått med fire andaktsholdere og noen gode medledere fra
menigheten ved behov. En gang pr. semester fikk vi besøk fra kretskontoret til formidling og annet.
Motto for vår Sprell Levende søndagsskole er: Jesus til barna! Hva er større og viktigere enn dette?
En samling inneholder sang, lystenning, bønn, innsamling av takkegave til ett av misjonsprosjektene
våre før formidling i ulike former; tegneserie på skjerm, flanellograf, drama med eller uten deltakende
barn, fortelling med musikk i bakgrunnen for å nevne noen. Vi bruker læringsverktøyet «Sprell
Levende» fra Søndagsskolen Norge og det er et godt og brukervennlig opplegg for «travle» ledere.
Her er forslag til både formidling, aktivitet, ting å lage og hva som kan serveres under bitetiden bl.a.
En lokal bonde kom på besøk med nyfødt lam under en samling i vår og da var formidlingen lignelsen
om sauen som ble borte. Dette var veldig spennende, og barna fikk kose med lammet.
Vi er svært heldige å ha med trofaste, barn/unge ledere i Kjekk Søndag. Barn som kommer tidlig og er
med på å klargjøre rommene vi bruker, er med som forsangere, har ansvar for servering på «Barnas
kafe», hjelper til under aktivitetene. De kjenner oppgavene sine og går til verket med stor iver og
entusiasme!
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Det er til tider utfordrende å ha nok ledere på plass når semesteret planlegges. Likevel stiller folk opp
med «øyeblikkelig hjelp» og det ordner seg alltid. ��
PS: Det er et tilbakevendende sterkt ønske med flere voksne ledere som er med på «fast basis» slik at
det blir mer forutsigbart m.t.p. planlegging. Gjerne noen menn også! TTeam ønsker vi å få engasjert
mer i Kjekk Søndag. De har mye å bidra med.
Miriam Kristoffersen
Trosopplæringskoordinator

Utsmykningskomite:
Komiteen består av Tove Helland Vea, Astrid Follesøy,
Kari Vedø Fossdal, Ove Sjursen og Astrid Lykke Mosaker
Komiteen har hatt 4 styremøter dette året, og ellers deltatt eller hatt ansvar for følgende arrangement:

-

4. januar kom de 3 utvalgte kunstnerne med sine forprosjekter.
15.januar arrangerte komiteen en åpen kveld hvor alle kunne se de innkomne forslagene, og
hvor alle kunne komme med sine innspill. Vi ønsket at utvelgelsen skulle skje på en slik måte at
hele menigheten kunne stille seg bak avgjørelsen.

-

31.januar møtte komiteen på menighetsrådsmøte og la fram vårt forslag, MR stilte seg bak
komiteens avgjørelse og en av Tor Lindrupsens modeller ble valgt.

-

Med god hjelp fra menigheten arrangerte vi Kirkebasar lørdag 23.mars.
Astrid Lykke Mosaker
Leder utsmykkingskomite

LIV (Lære, inspirere og vinne)
«Å LÆRE for å bli INSPIRERT til å VINNE andre mennesker for Je
 sus»

Samlinger:
Vårens tema: Troshelter
●
●
●

10.02.19 Troshelter: Elia, Georg Kallevåg
10.03.19 Trohelter: Abraham, Lars Stensland
05.05.19 Troshelter: Jabes, Kristine Solstad

Ved inngangen til 2019, besto ledergruppen av de samme som året før; Ingebjørg Stavenjord, June
Tangen, Bjarne Andreas og Brita Marie Kallevåg, Hein og Sandra Tangen og Brit Bårdsen
Det ble holdt tre LIV-samlinger i 2019, i første del av året. Høsten ble brukt til å finne ut om man skulle
fortsette med LIV, og hvordan arbeidet eventuelt skulle se ut fremover. Etter flere styremøter og
samtale med representanter fra Bedehuset og Klippen, ble det 30.januar 2020 avgjort at LIV går over
til å bli Senkveld. Dette vil være et annerledes konsept som er temabasert og innebærer intervjuer av
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inviterte personer. Senkveld skal også arrangeres på bedehuset og på Klippen (på sikt), og vi vil
samarbeide om å spre arrangementene utover våren og høsten. Vi vil oppfordre de som hører til de
ulike menighetene å benytte anledningen til å besøke hverandre og støtte opp om hverandres
Senkveld-arrangementer. For våren 2020 er det bestemt at Vedavågen menighet skal arrangere
Senkveld 21. mars kl 21. Mer informasjon om dette vil komme etterhvert.
Vi i ledergruppen gleder oss til å se hvordan den nye formen kommer til å fungere, og vi gleder oss
over at vi fortsatt skal samles til både åndelig og sosialt påfyll. Vi er takknemlige for å bo i ei bygd hvor
man kan samarbeide og heie på hverandre på tvers av menighetene. Det er fremdeles behov for flere
som vil være med å bidra i arbeidet, og vi tar mer enn gjerne imot henvendelser dersom du ønsker å
være med i en tjenestegruppe selv - eller har navn på noen vi kan spørre.
Vær med å be for arbeidet, for ledergruppen og for alle som bidrar inn i arbeidet rundt Senkveld. Også for samarbeidet vi har med Bedehuset og Klippen.
LIV-samlingene har velsignet oss rikt i en årrekke. Nå har vi store forventninger til at Gud vil være med
oss videre og velsigne Senkveld. «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant
dem». Matteus 18,20
Brit Bårdsen
For styret

KnøtteKRIK:
Det var satt opp 16 samlinger i løpet av året, en av dem ble flyttet til Storhallen hvor barna deltok på den
årlige Vennefesten i oktober. S iste samling før jul ble avlyst pga sykdom/forfall i ledergruppa.
Gjennomsnittlig besøkstall er 30 barn i alderen 2-5 år. Etter at «allidrett» er etablert blant 5-åringer er
antallet på det årstrinnet redusert.
Frem til sommeren var det ikke så mange ledere, og det ble mye på de som var med. Harald Moi som har
vært hovedlederleder lenge og stort sett med helt fra starten takket for seg etter vårsesongen. Han med
flere har lagt ned utallige timer i dette viktige arbeidet. Etter sommeren har vi fått med mange nye
medarbeidere, og er nå delt inn i tre lederteam som da får ansvar for 2-3 samlinger hver pr. halvår. Ofte får
vi besøk utenfra til å fortelle fra bibelen, og noen ganger deltar noen av lederne/stab med dette.
Hovedleder er Solveig Kristoffersen Hausken.
Knøttekrik er et veldig populært tilbud, og det samler barn både fra bygda og nabobygder.
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I 2019 var det 30 betalende medlemmer, men det er flere som kommer jevnlig eller innimellom.
Slik ser en torsdags ettermiddag ut når det er Knøttekrik i
kirka:
Kaffe og kopper settes ut til foreldrene når aktivitetene
starter
Kl. 17: Velkommen, synge to sanger
- andakt, info om aktiviteter
17:20: Aktivitetene starter
17:45: Fruktpause i kirketorget
17:55: Velsignelsesbobler, alle ligger på teppene inne i
menighetssalen mens vi hører Velsignelsen fra bibelen sunget
fra CD.
18:00: TAKK FOR I DAG! 

😉

Miriam Kristoffersen,
sekretær og medarbeider i Knøttekrik

Godhet Vea:
Godhet Vea hadde sine godhetsdager den 20-23. mai. Det var 5 året vi arrangerte godthet og vi
merker at det ligger en forvetning i luften når vi henger opp banner om godhetsdagene. Det synes
vi er veldig flott. I år som i fjor fikk vi utført ca. 20 jobber og vi var opp mot 70 stykker totalt som
var med å bidro til at dette ble noen gode dager, både for de som opplever å motta hjelp og for de
som har mulighet til å hjelpe. Godhet er noe som hele familien kan være med på, og som ikke har
noe aldersgrense. Det er fellesskapsbyggende og vi tar på alvor Jesus sin oppfordring « Derfor, alt
dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, gjør det også mot dem!» (matt. 7,12) Godhet er den
del av den diakonale delen av menigheten sitt arbeid og møter et behov i bygden som er viktig at
kirken er en del av.
« Små ting gjort i kjærlighet vil forandre Vea»
" Små ting gjort i kjærlighet vil forandre Vea"
Grethe Myklebust,
Representant fra kirken.
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Menighetsblad for Åkra & Vea
Redaksjonskomitéen var i 2019 sett saman av Sigdis Ljøen Skaug, Turid Irene Sund, Jorunn Ellefsen,
Hilde Nes Monsen, Bjarte Mjølhus og Michael Fagerland (komitéleiar og stabskontakt).
● Bladet blir trykt i 4050 eksemplar, og kjem til alle husstandar på Åkra og Vea, til
abonnentar andre stader i landet, samt butikkar, sjukeheimane og pasientar på Haugesund
sjukehus.
● 26 trufaste avisbod går rundt med bladet fire gonger årleg.
● Bladet blir delvis finansiert av annonsekroner og frivillig kontingent. Økonomien er ikkje
stram lenger, han er katastrofal. Dei siste par åra har underskottet i snitt vore tett innpå
20.000 kroner. Det kostar om lag 100.000 kroner å produsere bladet.
● I 2019 blei logoen modernisert og framsida pussa opp.
● Som vanleg prøver redaksjonen å finne ein god miks av saker som me håpar treff godt. Me
legg vinn på å gi åndeleg føde i form av andaktar, «Prestehjørnet», vitnesbyrd o.l. I tillegg
er bladet ein fin måte å nå ut med kunngjeringar og artiklar om det som skjer i kyrkjene på
Åkra og Vea, for på den måten å halda engasjementet oppe, og helst lokke til oss endå
fleire folk.
● Me har inntrykk av at mange set pris på å få eit fysisk blad i postkassa, og at dette er eit
kraftig medium i ei digital og flimrande tid. Menighetsblad for Åkra & Vea er ein viktig
talarstol som kyrkjelydane må prioritere.
Åkrehamn 7. februar 2020
Michael Fagerland

Vedlegg:
Regnskapet 2019
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