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Les intervju m/Eivind Djønne s. 4

19 Krik-ungdommer til fjells 
se s. 11

Les om søndagsskolen 
på Senteret s. 8

Jorunn S Toskedal startet Trilletreffet: se s. 8

Glimt fra KoperviK meniGhet nr. 1 – 2011 17. ÅrGanG

Lykken er en rosa fe med vinger
se s. 16
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ANDAKT




2.-10. april. Kopervik kirke for alle - hele livet 

Lørdag 2.: Kl 11-13: Speidertivoli i  
   parken. 

Søndag 3.: Kl 11: Familiegudstjeneste  
   i interimkirken. Kristian 
   Støle og søndagsskolen. 
   Kl 19.30: Church_chill i 
   interimkirken. Stemnings- 
   full kveldsgudstjeneste.  
   Synzygus deltar. 

Tirsdag 5.: Kl 19.30: Vi bygger kirke. 
   Åpent informasjonsmøte 
   på UA-senteret om  
   utviklingen i byggesaken. 
   Oldtimers. Kveldsmat. 

Onsdag 6.: Eldretreff på UA-senteret 
   om formiddagen. 
   Kl 16-17: Menighets- 
   middag på UA-senteret. 

Torsdag 7.: Kl 17-19: Tea party på  
   UA-senteret. Bli bedre 
   kjent med våre nye 
   landsmenn. 

Søndag 10.: Kl 11: Gudstjeneste i 
   interimkirken. Jon  
   Sverre Servan og  
   Kopervik kirkekor. 

Økumenisk samarbeid.

Kopervik menighet har i et par års tid hatt 
et samarbeid med FA (Frelsesarmeen) i 
Kopervik.  Samarbeidet har vært knyttet 
opp mot gudstjenester. 
 
Sammen har vi i 2 år hatt en julegud-
stjeneste for de som er rusavhengige. På 
høsten har FA deltatt på en kveldsgud-
stjeneste og så har Kopervik menighet 
vært sammen med FA å feire påsken. 2. 
påskedag har prest, organist og kirkekor 
deltatt på møte i Armeen  om kvelden.  

Fra i fjor høst har det også vært felles 
bønnemøter hver 14. dag for kirke, be-
dehus og Arme.
Både menighet og FA har opplevd dette 
som et godt og viktig samarbeid. Å 
kjenne at vi står sammen i troen på den 
oppstandne Jesus Kristus er trosstyrk-
ende. 
Derfor: slutt opp om 2. påskedag på 
kveldsgudstjeneste hos Armeen!

K.S.

KOPERVIK MENIGHET

Kopervik menighetskontor
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret)
Postboks 14,
4291 Kopervik
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Telefon 52 85 36 12 privat

Sekretær: Margrethe Larsen
Telefon 52 85 75 66
Telefon 52 85 17 34 privat

Kirketjener:
Øyvind Kristoffersen

Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde
Telefon 913 46 956

Menighetsrådsformann:
Irene Hveding Bredahl
Telefon 52 85 30 93

Stiftelsen Kopervik U&A senter:
Formann: Rolf Otto Koch
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Styrer: Bodil Melkevik

Kirkeverge i Karmøy:
Marta Lunde Medhaug
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret)
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik
Telefon 52 85 71 27
E-post: kirkevergen@karmoykirken.no
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Kopervik Ungdoms- & Alderssenter
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To ulike tider, som begge skal forberede. 
Den ene engasjerer omtrent alle i form av 
adventslys, kalendere, opplevelser, kon-
serter og kirkebesøk.  Den andre berører i 
liten grad,- jo, vi har fastelavensboller og 
kanskje karneval for å markere begyn-
nelsen av fastetiden. I tillegg kan det 
komme noen konfirmanter som banker 
på døren og ber om penger til Kirkens 
Nødhjelp. Det er omtrent det hele for 
flesteparten.
Adventstiden er en folkelig suksess, 
fastetiden er noe rart som ikke engasjerer. 
Årsakene kan det gjerne funderes over, 
det er viktig. Men i en kort betraktning 
skal vi la det ligge og isteden trekke fram 
noe fra innholdet i fastetiden. For om ad-
ventstiden har et stort gjennomslag, betyr 
ikke det at fastetiden er totalt uvesentlig 
for livet. Tvert imot innbyr fastetiden 
både til ettertanke over viktig deler av 
livet, og til engasjement.
I adventstiden tenner vi lys i den mørke  
årstid, som symbol på det godes seier 
over det onde.I fastetiden kan vi følge 

Han som er den gode over-
vinner av ondskap og mørke. 
Fokuset flyttes til kampen 
mot den onde og det onde.  
Vi får en mulighet til å følge 
Han som har tatt ondskapen ved roten, 
og gitt oss en mulighet til å la det gode få 
seire. Vi kan følge Han som gjennom sitt 
liv har vist at lyset seirer over mørket. At 
Gud er større en djevelen.
Vi kan godt sette et Jesus-sitat som 
ledetråd for både faste og påske: ” ingen 
har større kjærlighet enn den som gir livet 
sitt for vennene sine.” (Joh.15,13)  Denne 
ledetråden utfordrer oss til ettertanke over 
våre liv: Hvor ligger nøkkelen til det rike 
livet? I opptattheten av meg og mitt eller i 
det å våge å være noe for andre?
Samtidig hjelper den oss til å oppdage 
hva som rører seg i Guds hjerte: den kjær-
lighet til oss mennesker som var så stor at 
Jesus gav sitt liv i kampen for å seire over 
de onde krefter i tilværelsen.

Kristian Støle

ADVENT OG FASTE
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MIN SALME

Eg er svært glad i salmar. Dei når inn på djupnene i oss, 
og kan vere til stor trøyst i tunge stunder. 

Den salmen eg skal hente fram i dag er likevel mest ein 
undrings – og takkesalme. Og denne salmen har ein 
sterk personleg tilknytning til meg på fleire vis. Sist eg fekk vere med 
på synge den saman med andre, var i Torvestad kyrkje 5.desember 2010; då 
barnebarnet vårt, Marie, vart døypt.   

Men eg må innrømme at denne salmen syng i meg svært ofte, han ligg som ein 
rikdom i sinnet. Forfattaren er eit av dei menneske eg får lov å kalle min ven, og 
ho har fortalt meg at ho møtte ein del motstand då ho sende han inn til nemnda 
som skulle plukke ut salmar til ”Salmer-97”. Eg er svært glad dei tok han med, 
og eg veit at Gerd Grønvold Saue seinare har fått mange god-ord for nett den 
salmen. Her kjem han : 

Det skjer et under i verden

Salmer-97 nr.93. Tekst : Gerd Grønvold Saue
Melodi : Kjell Mørk Karlsen (1996)

Bjørg Myksvoll Garvik

Diakoniutvalget – noe for 
DEG?

Vi i Kopervik Diakoniutvalg lurer  på 
om du kunne tenke deg å være med i en 
gjeng flotte mennesker som arbeider for at 
arbeidet i Kopervik Menighet skal være et 
inkluderende fellesskap.
Diakoniarbeid er å vise omsorg, fellesskap 
og solidaritet og ha fokus på det å være et 
medmenneske.Vi har i dag 7 medlemmer, 
men  ønsker å utvide både vår gruppe og 
våre aktiviteter. Vi har 5-6 møter i året.

Nedenfor er en oversikt over de arbeidsop-
pgavene vi har pr. i dag. De blir fordelt 
etter hvor den enkelte selv føler for å gjøre 
en innsats. Kunne du tenke deg å være 
med i diakoniarbeidet i menigheten vår, 
blir vi glade om du tar kontakt!

Vennlig hilsen Janne Andersen 
Mob. 90615583.
Mail: janne.andersen@karmoykirken.no

- Treff for gullkonfirmanter
- Kappehjelp på konfirmantdagene
- Kvinnegudstjeneste
- Tomasmesse
- Tea Party (innvandrerkafe)
- Lørdagskafe (tilrettelagt voksne med 
funksjonshemming)
- Blomsterhilsen i adventstiden 

Fra Solstråletreffet 
på Senteret

Det skjer et under i verden hver 
gang et barn blir til, over det 
gryende livet lyser Guds skapersmil. 

Det skjer et under når barnet møter 
oss hud mot hud, Øynene speiler 
Guds himmel, gir oss et glimt av 
Gud. 

Det skjer et under i kirken, større 
enn verden vet. Barnet får del i Guds 
rike, svøpt i hans kjærlighet. 

Det skjer et under i dåpen, her 
skapes liv av ord. Barnet er størst 
i Guds rike skjønt det er minst på 
jord. 

Så la oss synge i glede, nå er Guds 
Ånd oss sendt, vannet blir kilden til 
livet, her har et under hendt. 

 Refr. 
Ingen på jorden er himlen så nær 
som barnet han tar i sin favn 
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-Ja, jeg er en ekte Koperviksgutt, krigsbarn, født på sykehuset 
i Kopervik i februar 1943. 

Jeg vokste opp i samme gate som sykehuset lå i, Torfeusgata. 
Der bodde jeg med mine foreldre og besteforeldre på 
farssida, så lenge de levde.  

I 1963 flyttet vi til Kalvatre.  Min bestefar, Sivert Djønne, 
kom fra Hardanger i 1905. Det var forresten han som bygde 
paviljongen i parken i 1918. Familienavnet er svært gammelt.  
Mine besteforeldre på morssida kom fra Tysvær på slutten 
av 1800-tallet. Bestefar var i slekt med brødrene Severin og 
Johan Larsen som var skipsredere. Han var en tid skipper på 
deres skuter og ble senere kystlos. 

Fremdeles medlem i Kopervik Musikkorps

-Jeg vokste opp som en typisk bygutt. Det var færre 
fritidstilbud for barn og unge enn i dag. Men det var skolekorps 
for gutter. Der begynte jeg. Og korpstilhørighet har jeg hatt i 
alle år senere. I dag er jeg medlem av Kopervik Musikkorps, 
Oldtimers. 

I KILs friidrettsgruppe var jeg formann og trener i flere år. Litt 
fotball ble det også, mest som keeper. Tidlig på 1960-tallet 
dannet vi Ungdommens Bystyre. 

Det var nok der jeg fikk en gryende interesse for politikk. Den 
interessen har jeg også holdt ved like, og har bl.a. vært med i 
Karmøy kommunestyre.

Et stort privilegium å få arbeide med ungdom

-Etter 3 år på realskolen i Kopervik og 3 år på Haugesund 
gymnas, fikk jeg jobb som studentlærer et år på Stokkastrand 
og Sund. Etter det ble det millitæret på Reitan utenfor Bodø 
som kvartermester. 

Rene tilfeldigheter førte til at jeg, lenge etter søknadsfristens 
utløp, havnet på lærerskolen på Stord. Men jeg har aldri 
angret på det valget. 

Å være pedagog og å få arbeide med ungdom ser jeg på som 
et stort privilegium. Selv nå, som pensjonist, setter jeg pris på 
å ta vikartimer  på Stangaland Ungdomsskole. 

Kona og jeg ønsket å se andre deler av Norge, og dermed ble 
det noen år som rektor ved en barne/ungdomsskole i Målselv 
i Troms, der Skjold garnison og Holmen leir i Øverbygda er 
kjente steder for unggutter fra Kopervik. 

Det var herlige år for hele familien, med kalde og snørike 
vintre og varme somre med midnattsol.

Ønsker bilder til jubileumsboka for Kopervik kirke

-Min interesse for historie startet allerede i tidlig guttealder. 

Arbeidet med Musikkorpsets historie gav både viktige 
erfaringer og mersmak til å være med og skrive historien til 
Kopervik kirke. Det skulle bli en bok til kirkens 150-års jubileum 
i år. Den tragiske brannen 28. mai i fjor satte som kjent en 
stopper for en storstilt feiring, men jubileet vil bli markert, og 

Eivind Djønne: 

En ekte Koperviksbu med mange jern i ilden

Eivind Djønne var med i oppstarten av den nå årlige Brassfestivalen (i 1989), i 
etableringen av Byen Vår Kopervik, og med i redaksjonen av boka som kom ut 
til Kopervik Musikkorps 100-årsjubileum i 2005. 

I 20 år har Kopervik Historielag fått store deler av Eivind sin fritid, og i de siste 
årene har han vært  formann i komiteen som arbeider med jubileumsboka for 
Kopervik kirke. Hans siste engasjement er i saken om nedleggelse av Kopervik 
Aldershjem.

Kirketorget var heldige som klarte å putte inn noen spørsmål om barndom og oppvekst som Eivind besvarte 
ganske kjapt, for vi visste han hadde mange andre gjøremål på gang.

4



5

LØRDAGSKAFEEN

Lørdagskafeen på Senteret er åpent hus spesielt for mennesker med funksjonshemming. 
Har åpent en lørdag i måneden, fra 12.30 – 14.00. 
Vi synger, drikker kaffe og har noe å bite i, har andakt og god prat. 
Velkommen! 

Hilsen Janne.

Fra v. Lars Erik Færevåg, Hans Kristian Helgeland, Bjørg Sveinsvoll
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Kafeen har åpent følgende datoer: 
19. mars og 16. april. Det blir avslutningstur til Fredtun. 
Kommer egen annonse

boka vil  komme ut i oktober i år. Det skriftlige materialet er 
nå på det nærmeste ferdig, men vi i bokkomiteen ønsker oss 
gamle eller nyere bilder fra dere lesere – bilder som kan være 
knyttet til små eller store begivenheter/aktiviteter i kirka 
eller fra menighetslivet.

Fortsatt med i kampen for våre eldre og pleietrengende

-Da det forelå forslag fra rådmannen om å legge ned Kopervik 
Aldershjem, kunne jeg bare ikke sitte stille og godta dette. 

Jeg mener at det strider mot all sunn fornuft å avvikle en 
særdeles velfungerende institusjon som det dette hjemmet 
er. 

I sin tid var jeg med i Kopervik & Stangaland Arbeiderlag, 
som fikk Karmøy kommune til å kjøpe Reiso-skogen til 
utvidelsen ved Aldershjemmet. Denne gav plass til de 12 
omsorgsboligene der.  

Alle demografiske tall viser tydelig at behovet for 
institusjonsplasser på Karmøy vil bli langt større enn tilbudet 
vil være – selv med et nytt sykehjem på Vea. Derfor vil jeg 
og de andre i Aksjonskomiteen, med Koperviks befolkning i 
ryggen, fortsette kampen for våre eldre og pleietrengende. 

De som la grunnen til at vi har det så godt i kommunen i dag, 
skal ikke brukes som en salderingspost i budsjettsammeng!!

Dette finner jeg opprørende og respektløst, så derfor står jeg 
på, sier en engasjert og optimistisk Eivind Djønne. 

Kirketorget takker for intervjuet og er glad for at vi fremdeles 
har ildsjeler som han! 

I.E.
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Etter å ha lest en større  undersøkelse om menighetsvekst i USA ( Faith communities today),  vil jeg 
dele noen av konklusjonene med bladets lesere.  
Slike undersøkelser gir sjelden FASITEN, men de utfordrer til å tenke omkring hva som er viktig i 
vår menighet. La det gjerne være til refleksjon over vårt menighetsliv. Undersøkelsen trekker fram 
følgende momenter som de viktigste drivkreftene for menighetsvekst:
En klar visjon og retning for menighetslivet. 

Menighetsvekst bare på amerikansk ?
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Menigheter som over tid lar visjonene prege arbeid og hold-
ninger, opplever vekst i medlemsmassen. Har menigheten en 
plan for vekst, fører det til at flere rekrutteres.

Et lyst og glad gudstjenesteliv. 
I konklusjonene som trekkes pekes det på at profilen på gud-
stjenestelivet  er en av faktorene som gir vekst. Det trekkes 
fram at blant de protestantiske menighetene oppleves det 
vekst i de menigheter som har endret gudstjenesteform til et 
mer moderne uttrykk.
 
Et sterkt sosialt engasjement. 
Kirkelivet i USA  har en annen innretning på sosialt engasje-
ment enn i Norge. Det henger bl.a. sammen med samfunns-
forskjeller. Det diakonale engasjement utløste her menighet-
svekst.

En bevisst satsing på barn og unge. 
Alderssammensetningen i  menigheten har betydning for vek-
stpotensialet. I menigheter med mange yngre medlemmer fant 
en størst vekst.

Konflikt.  
Undersøkelsen viser at over en 8 års periode har konflikt-
nivået vært konstant. Det kommer tydelig fram at fravær av 
konflikt gir mulighet for menighetsvekst.

Hva skaper kirkevekst? Norsk kirkevirkelighet er ikke lik 
amerikansk, men de momenter som nevnes her, er viktige å 
reflektere over. Jeg vil særlig peke på dette med visjon og ret-
ning for menighetslivet, som et vesentlig punkt. At vi arbeider 
både blant barn, unge, voksne og eldre med det samme for 
øyet, er med på å gi vekst.

Kopervik menighet har en visjon 
for arbeidet som lyder slik:

 ” Kopervik kirke er en kirke for alle, hele livet”. 

Om kirkebygningen har brent ned, gjelder visjonen fortsatt, 
nemlig at alt arbeid som skjer i menigheten skal ha som mål at 
mennesker finner tilhørighet i kirkens fellesskap.   Da blir ver-
dier som å bli sett, tatt vare på, regnet med, inkludert, viktige.  
Nettopp når vi lar visjonen munne ut i slike verdier og om-
setter dem i de ulike aktivitetene i menigheten, da legger vi 
grunnlag for menighetsvekst.

Hos oss viser denne visjonen seg nå i flere ulike tiltak:
 
Tea Party, som samler noen av vår nye landsmenn, 
Trilletreff, som knytter småbarnsforeldre til menigheten,  
Konfirmantenes middagsservering, som gir en ny dimen-
sjon til livet i menigheten, og de 
mange andre ulike aktivitetene vi har for barn, ungdom, 
voksne og eldre: Alt dette er med på å gi den enkelte drahjelp 
og vekst inn mot framtida.

Kristian Støle
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TEA PARTY

Vi ønsker alle tidligere og alle nye medlemmer hjertelig velkommen!   
 
Janne

På møtet vårt i februar, fikk vi lære litt gammeldans sam-
men med Stokkastrand Leikarring. 

 TEA
   PARTY
Er du innvandrer, eller har innvandrer bakgrunn, eller har du bare lyst til å 
bli kjent med våre nye landsmenn?

Du er velkommen til ”å bli kjent”, spill, mat, andakt og kaffe/te på Kopervik 
Ungdom & Alderssenter fra 1700-1900.

6.jan  3.febr. 3.mars 7.april 5.mai  9.juni

Håper vi ser deg der!!
Martin Luther King: Mennesker hater hverandre fordi de er redde for hverandre.

                                    Mennesker er redde for hverandre fordi de ikke forstår hverandre.

                                    Og mennesker forstår ikke hverandre fordi de ikke er sammen med hverandre.

Tea Party har møtetreff første torsdag i hver mnd. 
Vi prøver å ha forskjellige aktiviteter hver gang, og leg-
ger vekt på at alle skal bli godt kjent, både med norske og 
andres kulturer og tradisjoner. 

Før jul hadde vi fellestreff på Betania, hvor vi inviterte til 
”middag på tvers”. Det var en vellykket kveld. 

Vi fikk god hjelp fra Betanias søndagsskole og speider-
gruppe, det var Nepalsk dans, andakt, lek og god mat. 
Det var en god blanding av nasjoner, og nye vennskap 
ble stiftet.

NOE FOR DEG?

Har du lyst til å være med i ei gruppe som møtes for å prate om tro og 
levd liv?

Flere har utfordret oss på dette, og vi lodder nå stemningen for å starte 
opp samtalegruppe, cellegruppe, kirkering, husfellesskap….  (navnet er 
uviktig). Innholdet tenker vi blir et enkelt måltid og samtale omkring 
tema fra Bibelen og livet.

Ut fra responsen vil tid og sted avtales. Gruppene settes sammen etter 
kjønn, alder og livsfase. 

Interessert? Ta en telefon til menighetskontoret (tlf 52857569) eller skriv 
en mail (kopervik@karmoykirken.no)  for å melde deg på eller høre mer. 
Når gruppen(e) er klar(e), tar vi kontakt med deg.

KOPERVIK KIRKE FOR ALLE HELE LIVET.
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Søndagsskolen«SPRELL LEVENDE» PÅ SENTERET.

For tiden er det ca. 15 – 20 barn hver søndag 
fra kl. 11.00 – ca. 12.30 på søndagsskolen 
som menigheten har i ungdomsavdelingen 
på Senteret. Barna hører bibelfortellinger, ser 
bilder, dramatiserer eller aktualiserer temaet 
på andre måter. 

Søndag den 20. februar skal de for eksempel ha 
loppemarked med sine avlagte/fravokste leker. 
Inntekten skal gå til Haiti via «Barn hjelper 
barn» ved Dag Sandslett,  Skudeneshavn. 
Ideen fikk de da vi snakket om fortellingen om 
den rike bonden, han som ville rive sin gamle 
låve og bygge en enda større for å få plass til 
enda mere. 

De som hevder at kristentroen er livsfjern 
og usunn for barn, burde ta seg en tur innom 
søndagsskolen på Senteret!

Kristian Brautaseth, Marianne Hovden og 
Ingeborg Ellingsen er fortellende ledere for 
barna. Svein Arne Koløy er fast spillemann og 
medhjelper. 

Vi har også med oss foreldre og andre 
medhjelpere til praktiske aktiviteter. De eldste 
barna får også forskjellige oppgaver med 
innskrivningen og kjøkkentjenesten – for det 
er alltid noe godt å bite i på samlingene! 

Her er noen glimt fra søndagsskolens glade, 
aktive og sprell levende unger. 

 I.E.                                                  

                                              

 GLIMT FRA 
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Torsdager mellom 11.30 og 13.00 er det Trilletreff  på Senteret. Det fungerer som 
et treffsted for foreldre som er hjemme med små barn. Først er det kafe-delen, 
med god, medbrakt niste. 

Helga Servan, Synnøve Thorsen og Ingeborg Ellingsen serverer kaffe og te og 
deltar i praten rundt langbordet. Så får små og store kose seg i lag på lekematter. 
Til slutt har vi en sangstund,  der Helga er pianist og de litt større ungene får være 
rytmeorkester. 

En trenger ikke være stor for å traktere et rytmeinstrument! Og å klappe i hendene 
ser ut til å være medfødt. Ekstra kjekt er det når noen små har lyst til å synge 
solo, - det kan være sanger de har lært i barnehagen eller hjemme. En liten lek 
på slutten får vi også kanskje tid til før de minste må hjem for å hvile etter alle 
inntrykkene. 

Stor takk til Jorunn 
Susort Toskedal som 
dro tiltaket i gang da hun 
var hjemmeværende med 
sin førstefødte – og som 
siden også har vært en 
aktiv medspiller på laget!

I.E.

Trilletreff

9
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«Jeg hadde ikke engang hørt om Jesus»
- Jeg hadde ikke engang hørt om Jesus før jeg traff min kone, 

Hualun, sier Cheng Chao Bing (48).

 

- Men Hualuns mor var kristen. Hun var det første kristne 

mennesket jeg møtte. Både min kone og jeg ble kristne etter at vår nyfødte sønn ble helbredet gjennom bønn Jeg 

sluttet i jobben min i Luftforsvaret der jeg hadde jobbet med medisinsk forskning, og begynte å studere ved Hunan 

Bibelinstitutt. Der tok jeg eksamen for tre år siden, og nå jobber jeg som forkynner i Yi Tang kirke. Bibelen er svært 

viktig for meg, jeg får styrke fra den. Bibelens fokus er kjærlighet, og for meg er Johannes 3,16 spesielt viktig.

Kilde: Nytt om Bibelen, nr. 1-11

Bibelen er svært viktig for meg

Ny misjonsavtale
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- Kirke og misjon er to sider av samme sak, sa misjonskonsulent Martin 
Ivar Arnesen fra NMS da han på gudstjenesten 30.1. presenterte den nye 
misjonsavtalen som menigheten har inngått med NMS. Tidligere har vi hatt 
misjonsprosjekter i Ecuador og Mali. Nå er det Midt-Østen som står for tur. 
Selv om misjon tradisjonelt har vært organisasjonenes sak, er det viktig at 
også menighetene blir engasjert i misjonsarbeid og tar ansvar for det, ved 
informasjon, støtte og bønn. 

 Den nye avtalen gjelder et svært viktig moderne strategisk arbeid, nemlig 
støtte til det omfattende arbeidet som TV-satellittkanalen SAT-7 driver. Den 
retter seg mot seere i hele Midt-Østen og også til ikke-arabiske land som Tyrkia 
og Iran.

 Gjennom en rekke ulike programtyper som f. eks. barne- og ungdomsprogram, 
diskusjoner, rådgiving, opplysning og dokumentar formidles evangeliet 
og kristent menneskesyn. Organisasjonen har et fundament som vi i vår 
kirke helt og fullt kan identifisere oss med, og har stor respons på sine 
programmer. Sendingene kan stort sett mottas uten problemer så lenge 
de gis karakter av informasjon og ikke direkte kristen misjonsvirksomhet. 
Spesielt i lys av de store endringene som er på gang i den arabiske verden, 
er dette et arbeid som kan få svært stor betydning.

 Det vil bli tatt opp offer til SAT-7 to ganger i halvåret. Det 
anbefales å ta en titt på hjemmesiden: SAT7.org. Ungdommene har sitt 
eget misjonsprosjekt. Det er støtte til CHRISC – et afrikaprosjekt som KRIK 
støtter. Det vil bli tatt opp offer til dette arbeidet to ganger i halvåret.

K.N.

Søndagsskolen deltar på familiegudstjeneste den 3. april

Kirkedagene kommer i år også, fra 27. mars til 3. april. Søndag 3. april blir det 
en spennende  familiegudstjeneste. Alle søndagsskoler er invitert, og vi ønsker 
å lage en gudstjeneste der  barna ikke bare er tilhørere , men er med å lede 
gudstjenesten. Velkommen til kirke, små som store!

Kristian
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KRIK PÅ GULLINGEN
Første helgen i februar pakket Krik Kopervik (Kristen idrettskontakt) både ski og snowboard 

og kjørte av gårde til Gullingen Fjellstue i Suldal. Med 19 snøglade og friske un-
gdommer, ble det en hvit helg med mye lek, fart 

og moro. Mens hele 
lørdagen var satt av 
til kjøring i trekket, ble 
kveldene tilbrakt inne 
med dagens ord, mat, 
kos og spill. 
Tusen takk til Celina 
Risanger og Ane Ognøy 
som var ledere på turen!

Krik Kopervik er for alle 
som har begynt på ung-
domsskolen og oppover, 
og vi møtes fredager i 
oddetallsuker i Karmøy-
hallen fra 20.00-21.00. 
Etterpå er det åpent hus 
på Kopervik Ungdoms & 
alderssenter, hvor det er 
salg av pizza og brus fram 
til kl 22.30. 

For evt. spørsmål, ta kontakt med janne.andersen@karmoykirken.no

UNGDOMSLEDERTUR 
TIL UTSIKTEN

11.-13. februar reiste 22 ungdommer og 3 ledere på tur til Utsikten på Seljestad. 

Det var en blandet flokk av Milkere (Miniledere) og Livere (Leder i Vekst). Vi hadde lederundervisning, planlegging av 
konfirmantleir- ansvar, lek, mat og kos og andakt.

Lørdagen var noen i skitrekket i Røldal, mens andre laget snøhule og gikk tur. Vi hadde nydelig vær og fikk kost oss masse.

Vi er privilegert som har noen fantastisk positive ungdommer i menigheten som gjør en god lederjobb!
Janne

11
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Gullkonfirmanter

Første rekke fra venstre: Ingeborg (Magnussen) Ellingsen, Audhild (Nøkling) Nuland, Grete (Sivertsen) Døsen,  Astrid 
(Håland) Stålesen, Wenche (Kolbeinsen) Sevland, Anne Marit Aase, Gerd (Jansen) Knutsen, Arne Larsen, Aud Marit Utseth 
Løwehr.
Andre rekke fra venstre: Terje Roness, Benny (Sund) Gundersen, Astrid (Vaaga) Pedersen, Turid Rundthaug, Nora (Skår) 
Alne, Reidun (Vea) Håland, Bjørg (Stangeland) Jansen, Svanhild (Håvarstein) Rolfsen.
Bakerste rekke fra venstre: Hans Gunvald Hop, Peder Iversen, Ivar Pedersen, Anne Turid (Hult) Dybdahl, Judit (Stangeland) 
Vatnaland, Kjell Eide, Anne Marie (Fikstveit) Eide, Andor Hansen Tømmervik, Liv (Ree) Jensen,  Arvid Blikshavn,  Bjørg 
(Hop) Hansen, Svein Austevik, Tor Gunnar Skaar,  Anne Karin (Kristoffersen) Bårdsen, Kari (Jørgensen) Herigstad, Karsten 
Gundersen, Åge Ytraland.

12

Det vil bli et kunstlotteri
Det vil bli et kunstlotteri med trekning i oktober. 

Inntekten fra dette vil gå til den nye kirken. 
Loddbøker vil bli lagt ut på flere steder i Kopervik. 
Disse to bildene er gitt av Galleri Lise og er verd 
ca 10.000 til sammen. 
Vi håper flere og 
vil gi gave til 
lotteriet! 

I.M.D.
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Minnegave 
Til Kopervik Menighets Ungdoms og Alderssenter:
11. mai 2010    
Olav  Iversen        kr. 3570,-

Konfirmant-vertshus
Konfirmantene lager 

fortsatt deilige middager på Senteret.

23.mars er menyen Lasagne, salat, brød og vafler.

9. april blir det menighets-suppe-lapskaus og is. 

Pris:
 voksen: 60,-, 
 barn over 4 år: 40,-. 
 Fam. pris 2 voksne og 2 barn over 4 år:   
 170,-. 
 Barn under 4 år: gratis. 
Serveringen begynner kl 16.00 og varer til kl. 17.00. 

Meld dere på til 
solveig.leikvoll@karmoykirken.no eller 
99242272. 

Folk i alle aldre er velkommen!

KIRKEVALG 2011.
For første gang vil valg av nytt menighetsråd i Kopervik skje samtidig med og på samme måte som Kommune- 
og fylkestingsvalget, mandag 12.sept. 2011. Menighetsrådet velges for fire år, og vil tiltre 1.november 2011. 
Nominasjonskomiteen består av Irene Bredahl, Bjørn Egil Hatteland, Ingunn Mortveit Ognøy og Inger Marie 
Dagsland, og den har nå startet prosessen med å finne kandidater til valglisten. Dersom DU har lyst til å vite 
mer om arbeidet i MR og kanskje stå på valglisten, ta kontakt med menighetskontoret på tlf 52857569 eller 
kopervik@karmoykirken.no 

Menighetsrådet er menighetens øverste, offentlige organ. Det består av 13 valgte representanter, 8 faste  og 5 
vararepresentanter. Soknepresten er fast medlem, adm.leder er sekretær for rådet. 

I kirkeloven §9 står det om menighetsrådets hovedoppgave. ” Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet 
vendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige livet i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig 
forkynt, …… ” Kopervik menighet går spennende tider i møte med bygging av ny kirke. Vårt ønske er at alle 
i lokalsamfunnet skal få en tilknytning til den nye kirken, og derfor ønsker vi kontakt med hele Koperviks 
befolkning. Ikke minst håper vi at du vil delta i valget! 

Kirkevalget vil, så langt et er mulig, foregå i samme bygning som kommune- og fylkestingvalget. Har du fylt 16 
år og er medlem i Den norske kirke, kan du delta i kirkevalget 12.sept 2011. Samtidig med valg til menighetsråd, 
blir det også valg på medlemmer til Stavanger bispedømmeråd. Hele bispedømmerådet deltar på Kirkemøtet, 
som er Den norske kirkes øverste organ. 

Frist for innlevering av kandidatforslag er 01.mai 2011. Vel møtt til et godt valg!

IMD
13
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Husk frivillig
kontingent til bladet!

Vi er avhengige av 
din støtte!

girokonto: 
3315.61.06629

10 Kirketorget 

 
 
 
 
 

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        MEGA-bygget, tlf. 52 85 21 20 
        4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

4250 Kopervik 
Tlf: 52 85 63 33 

5508 Karmsund 
Tlf: 52 83 11 61 

4280 Skudeneshavn 
Tlf: 52 82 82 07 

4270 Åkrehamn 
Tlf: 52 84 54 94 

Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 

4291 Kopervik 

Telefon: 52 84 86 86 
post@karmtrykk.no 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK     TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61 
VI HAR FINE 

SELSKAPSLOKALER 
www.karmoy.fhs.no 

Lars Haga 
Mobil 908 90 556 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

Postboks 44 - Stangeland - 4291 Kopervik 
Tlf. 52 85 08 22 Fax. 52 85 32 30 Vakttlf. 98 22 13 57 

Netto fortjeneste av salget går til 
ungdomsutviklerstillingen i Kopervik menighet 

- for kvalitet og service 

Aksdal 
52 77 51 69 

4250 Kopervik 

Kopervik 
52 85 33 60 

AS
 

10

Postboks 264 - 4291 Kopervik
Telefon: 52 84 61 60
E-post: adm@karmoy.fhs.no

Bygg og Vedlikehold
Tømrer Hallgeir Anglevik

Valbergbakken 1, 4250 Kopervik
Mobil 472 98 036

Takk til alle 
bidragsytere!

Selskapslokaler, 
kortkurs og reisekurs.
Vandrerhjem 
hver sommer 25. mai - 10. aug.
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1 Kopervik U- og A-senter 04.02.2011 
Mary Ann  H¯vring
2 VedavÂgen kirke 31.01.2011 
Trond Arne  Lind
3 Kopervik bÂrehus 28.01.2011 
Lillian Elise  Eriksen
4 Kopervik sokn - Uinterimskirken 
26.01.2011 Svein Ingolf  
Hansen
5 ≈kra kirke 01.02.2011 
Aanen Ragnar  Mo
6 Kopervik U- og A-senter 30.01.2011 
Bjarne Elias  Larsen
7 Kopervik U- og A-senter 27.01.2011 
Kitty Olava  Velle
8 Kopervik U- og A-senter 23.01.2011 
Liv  SkÂr
9 Kopervik BÂrehus 06.01.2011 
Solveig  Thorkildsen
10 Kopervik U- og A-senter 08.01.2011 
Marie  Valentinsen
11 ≈kra  kirke 26.12.2010 
Odd Emil  Thorsen
12 Kopervik sokn - interimskirken 
28.12.2010 Marit  FjÊreide

Premieoppgaven
De 3 heldige vinnere som ble 
trukket ut med riktig løsning av 7 
feil- oppgaven i siste nummer av 
Kirketorget var: 

Kjartan Vea Olsen
Linn Larsen og 
Sylvi Våge. 

Premien blir sendt i posten.

I Kirketorget dukker det denne gangen opp 5 små nøkler som ser slik ut på en del av 
sidene i bladet. Skriv sidenumrene der du fant nøklene og send dem 
på et postkort til

Kopervik Menighetskontor, Sveinsvolljordet 9,
Postboks 14, 4291 Kopervik.
Fristen er 1. april.

Hvis du går på en søndagsskole der du får bladet 
BARNAS, kan du løse flere «Finn 5 feil-oppgaver» 
og «Prikk til prikk-oppgaver». 
Deretter kan du gå inn på søndagsskolens nettside 
nettSPRELL.no, skrive svaret  og  være med i deres 
premiekonkurranse.  Navnet på vinnerne kommer på 
nettet. 

«Lærer, nå har jeg regnet gjennom 
dette matte-stykket tre ganger. 

- Det var fint, Petter! 
- Og her har du alle tre svarene!»

«Pappa, pappa! Se, en kiraff! 
- Det heter sjiraff, gutten min. 

Og dessuten er det ikke en sjiraff. 
Det er en kanel!»

«Legen: Jeg har gjort denne 
operasjonen over  hundre ganger før. 

 Pasienten: Det var beroligende! 
 Legen: Ja, en gang må jeg vel lykkes!»

«Mamma, vil du være med og leke sirkus? 
- Ja, gutter, hva skal jeg gjøre? 

- Vi er elefanter og du er publikum som 
kaster peanøtter til oss.»

1 Kopervik sokn - interimskirken 
06.02.2011 Petter  Svalland
2 Kopervik sokn - interimskirken 
06.02.2011 Tomine Marie Melkevik 
Pedersen
3 Kopervik sokn - interimskirken 
06.02.2011 Casper Emil  
Snyen
4 Avaldsnes  kirke 30.01.2011 
Adrian Dahl SirevÂg
5 Kopervik sokn - interimskirken 
23.01.2011 Halvor  Holgersen
6 Kopervik sokn  - interimskirken 
23.01.2011 Philip Nikolai  
≈kset
7 Kopervik sokn - interimskirken 
23.01.2011 Levi Fernando  
≈kset
8 Kopervik sokn - interimskirken 
02.01.2011 Bjarte  J¯sang
9 VedavÂgen  kirke 26.12.2010 
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Døpte arnas sideB06.02. Petter Svalland
06.02. Tomine Marie Melkevik Pedersen
06.02. Casper Emil Snyen
30.01. Adrian Dahl Sirevåg
(Avaldsnes  kirke)
23.01. Halvor Holgersen
23.01. Philip Nikolai Økset
23.01. Levi Fernando Økset
02.01. Bjarte Jøsang
26.12 .Hanna Farbu
(Vedavågen  kirke)
25.12.2010 Stella Marty Munkejord
25.12.2010 Anders Gunderstad Viland
19.12. Helene Dankel
(Avaldsnes kirke) 
19.12. Helene Bokneberg Stange
(Avaldsnes kirke)
05.12. Vilde Langåker Pedersen
05.12. Ingrid Sofie Ferkingstad Jacobsen
28.11. Vegard Rasmussen
28.11. Nicholas Tvedten
(Torvastad kirke) 
28.11. Mathilde Nicolaisen
28.11. Kristina Holgersen Larsen
28.11. Trym Halvorsen
14.11  Didrik Einarsen
14.11. Lilly Vesterli Brekke
14.11. Frida Holgersen
(Avaldsnes kirke)

Døde
04.02. Mary Ann Høvring
31.01. Trond Arne Lind (Vedavågen kirke) 
28.01. Lillian Elise Eriksen
26.01. Svein Ingolf Hansen
01.02. Aanen Ragnar Mo (Åkra  kirke)
30.01. Bjarne Elias Larsen
27.01. Kitty Olava Velle
23.01. Liv Skår
06.01. Solveig Thorkildsen
08.01. Marie Valentinsen
26.12. Odd Emil Thorsen (Åkra  kirke)
28.12. Marit Fjæreide
18.12. Randi Margrethe Budal
16.12. Johanna Margrethe Jøsang Hansen
15.12. Viggo Bernhard Waaler Sandsgaard
04.12. Reidar Henry Vikene (Avaldsnes kirke)
24.11. Johannes Øverland
24.11. Kirsten Marie Stølsbotten
13.11. Kristine Høines Kvilhaug (Avaldsnes kirke)
07.11. Alice Marie Bårdsen
03.11. Bjarne Brimsø Melkevik

UNGDOMMENE TRENGER DIN  GAVE!
Stillingen i Kopervik menighet som Janne 
Andersen har, ungdomsutviklerstillingen, 
er nå inne i en KRITISK FASE. Den er 
helt avhengig av at flere gir et fast beløp. 
Hvis 100 personer gir 375,- 4 g. i året (el-
ler 750,- 2 g. i året, eller 1500,- årlig), vil 
stillingen være sikret framover!

Hvis DU kan tenke deg å gi dette belø-
pet årlig for at vi skal kunne ha et godt 
drevet ungdomsarbeid, så ta kontakt 
med menighetskontoret (52857566 el-
ler 52857569). Da vil beløpet bli  regis-
trert hos skattemyndighetene, og du vil få 
et fradrag på 28%, dvs. 420 kroner. Det 
reelle beløpet du gir blir da kr. 1080.
 
ER IKKE DET OVERKOMMELIG FOR DE 
ALLER FLESTE I VÅR MENIGHET?! 
 
Og uten ungdomsarbeid, uteblir rekrut-
teringen til menigheten. Nå har DU  sjang-
sen til å bety noe viktig for vår menighet! 
Benytt den I DAG!

lørdag 30. april kl. 11.00
marilyn Kristine Grindhaug 
eide                   
anna osland Kjærgård                        
maria håkonsen                        
oda høyland hansen                        
renate Synnøve larsen 
fyllingen                        
Cathrine nymark lillebakken                        
Kristian Stangeland 
Blikshavn                        
elin Gullichsen Skulerud                        
vanja Simonsen                        
eline haga                        
aleksander Kvinnesland                        
Kristian Ytreland                        
trude ringdal Kristoffersen   

lørdag 30. april kl. 12.30
monika Østrem olsen                                    
Gudrun Stol                                    
tomas Skår Bortne                                    
therese Kaldheim                                    
veronica andreassen eriksen                                    
Janne Knudsen                                    
marita mikkelsen                                    
Karoline Bråtå Kvilhaug                                    
Katrine Bendiksen                                    
Beate aas                                    
Sigurd hellesvik                                    
Kristina Ørpetvedt mannes                                         

lørdag 30. april kl. 14.00
Caroline Østhus pedersen   
Kornelia martinsen   
anne marit tveranger 
torbjørnsen   
tonje thorstad Kildal   
andreas hinderaker   
malin pedersen   
Sindre martinsen Sund   
Gaute moldestad   
Øystein nesse   
Kristoffer martinsen   
thomas foldal Kvilhaug
Bernt Koppang Kinn   
Karina Sævik   
elisabeth thorvaldsen   

Søndag 1. mai  kl. 11.00
Sigve Kristensen
anja rundhaug andersen
anbjørn langeland
martin  Sverdrupsen
Joakim  Dagsland
morten  Wåge
Kristoffer Sørvik rasmussen
aleksander hermansen 
fiskum
maja Staupe mydland
erlend  endresen
anders Waage eide
Karianne  Bårdsen          
Sondre pedersen Søiland

Konfirmanter 2011
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BARN  HJELPER  BARN!
 Søndagsskolens loppemarked på Senteret 20. februar.

I januar samtalte vi om fortellingen om den rike bonden, som ville rive 
ned sin gamle låve for å få plass til å lagre enda mer korn.

Hva kan Jesus ha 
ment med denne 
fortellingen? spurte 
lederen.  Jo, mente et 
av barna, det må være 
noe med å dele, når han 
hadde fått så mye korn.  
- Hva er det dere har 
på lager som bare ligger 
der? - Vi har leker; masse leker som vi har fått og liksom bare vokst ifra. 

Slik var det det hele startet. Barna kom med fravokste leker som skulle 
selges på loppemarked den søndagen da 4-åringene skulle få Barnebibel 
under familiegudstjenesten. Pengene skulle sendes til barn på Haiti som 
hadde mistet foreldre og hjem under jordskjelvet i fjor. Vi fikk inn 1500 
kroner på loppemarkedet, som nå er sendt til Haiti. 

Og skulle noen være i 
tvil om at givergleden  

finnes i vårt velstandssamfunn, må de bare ta en titt på bildene fra 
loppemarkedet. 

Bordene bugnet av leker som  barna hadde gitt. Og for kjøper var 
lykken en rosa fe med vinger som kan fly når den trekkes opp. Selger 
smiler om kapp med kjøper og kan ikke dy seg: Den e det eg som har 
gitt!

Sist søndag hadde vi fortellingen om sennepsfrøet som tekst på 
søndagsskolen. Jesus fortalte om noe (Guds rike) som kunne virke 
ubetydelig og lite, men som kunne utvikle seg til noe kjempestort.

Et lite loppemarked laget av barn for å hjelpe «disse mine minste» 
virker ubetydelig i verdensmålestokk, men ikke for Han som fortalte 
oss lignelsen om sennepsfrøet.

Det var nemlig samme person som brukte nistepakken til en liten 
gutt for å mette 5000 mennesker i ødemarken.  

Så vi har stor tillit til at søndagsskolens arbeide kan spre seg som 
ringer i vann og kanskje nå mye lenger enn vi kan ane. 

I.E.

www.kopervikkirke.no
Dette er adressen til Kopervik menighets hjemmeside. Her vil du forhåpentligvis kunne finne mye nyttig og hyggelig stoff om Kopervik 
menighet. 
Glimt fra ting som har skjedd og informasjon om det som skal skje blir lagt ut her. Informasjon til konfirmantene, sakslister og 
møtereferater fra menighetsrådets møter, presentasjon av de ulike aktivitetene i menighetene og mye mer har sin plass her.  
Staben er redaksjonskomité, men heller ikke vi har full oversikt over alt som skjer fortløpende. 
Hvis du ønsker omtale av en aktivitet eller et arrangement som er en del av menighetslivet på nettsidene våre , setter vi pris på en 
henvendelse til menighetskontoret. 
Best av alt er en e-post til: oystein.bredal@karmoykirken.no 
 
Vi håper å kunne utvikle hjemmesiden videre som et godt og praktisk redskap og hjelpemiddel for hele Kopervik.

ØB


