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Eldretreffet: Stor oppslutning om 
Eldretreffet. les mer s. 8+9

“Nu er det pinseliljetid, nu har vi 
sommer lys og blid.”
(Norsk Salmebok nr. 222.)

Potetkakebaking: Koperviks hem-
melighet avslørt på Aldershjem-
met! se s. 16

Glimt fra KoperviK meniGhet nr. 2 – 2011 17. ÅrGanG

Kollegaer takker Jon Sverre for 16 
gode år: se s. 4+5.

Konfirmasjon

Fra venstre: Janne Knutsen, Malin Pedersen, Kathrine Lillebakken. 

Konfirmantene satte ny innsamlingsrekord.
Se s. 2.

God pinse og God sommer!
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ANDAKT
KOPERVIK MENIGHET

Kopervik menighetskontor
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret)
Postboks 14,
4291 Kopervik
Telefon 52 85 75 69
Telefax 52 85 75 70

E-post: kopervik@karmoykirken.no
Hjemmeside: www.kopervikkirke.no

Kontortid:
Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 13.00

Adm. Leder: Inger Marie Dagsland
Telefon 52 85 75 69

Sokneprest: Kristian Støle
Telefon 52 85 75 67 kontor

Prostiprest: Jon Sverre Servan
Telefon 52 85 75 65 kontor
Telefon 52 85 19 75 privat

Kantor: Øystein Bredal
Telefon 52 85 75 72 kontor
Telefon 52 85 28 85 privat

Kateket: Solveig Leikvoll
Telefon 52 85 75 68 kontor
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
Telefon 52 85 55 55

Kopervik menighets barnehage
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik
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
Hjemmeside: www.karmoykirken.no

Kopervik Ungdoms- & Alderssenter
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik
Telefon 52 85 07 30
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Mellom Påske og Pinse

I skrivende stund er det 12 dager siden Påskedag og 38 dager til Pinsedag 
2011 og 12 + 38 = 50 (språklig er pinse nettopp 50 - altså 50 dager etter 
påske. 

Alle vet visst at mandag 2.Pinsedag er helligdag/fridag. 

Men hva skjedde egentlig på Pinsedag? 

Spør en folk på gaten får en gjerne et ”vet ikke” eller ganske utydelige svar. 
Det er for mange mye lettere å si noe rett om Jul og Påske: At Jesus ble født Julenatt, 
at han ble korsfestet, døde og ble gravlagt på Langfredag og at han sto opp fra de døde 
Påskedag. Dette er barnelærdom for nær sagt alle i Norge. Men hva med Pinse?

Alt før Påske snakket Jesus til sine nærmeste venner om Talsmannen (forsvarsadvokaten) 
som han skulle sende til dem etter sin død og oppstandelse (Joh 16,7-15). Jesus bruker 
her også betegnelsen sannhetens Ånd om ham som skal komme for å veilede, tale, 
kunngjøre og forkynne. Det er ikke snakk om et annet menneske, men Gud Fader og 
Guds Sønn (Jesus Kristus) sender og kommer på en måte selv nær i form av Talsmannen 
(Den Hellige Ånd). 

På Pinsedag ble Jesu løfte oppfylt. Fra og med Pinsedag har Den Hellige Ånd skapt og 
holdt oppe den kristne kirke på jord. Den Hellige Ånd arbeider med og gjennom vanlige 
og feilende mennesker. Slik var det i urkirken og slik er det i dag. Noen har spesielle 
oppgaver i kirke og menighet, men det er Den Hellige Ånd som er drivkraften bak alt som 
tåler dagens lys. 

Vi blir alle døpt inn i fruktene av Jesu lidelse, død og oppstandelse. Til dette hører også 
at Talsmannen, Den Hellige Ånd, gjerne vil hjelpe oss til å vokse i tro, håp og kjærlighet. 
Vi blir langt fra feilfrie så lenge vi lever i denne verden, men vi får lov til å leve i lyset og 
tilgivelsen. 

For meg er det livsviktig å få leve ”mellom Påske og Pinse” hele tiden. Det er i dette 
kraftfeltet - mellom Jesu frelsesverk i Påsken og Den Hellige Ånds komme i Pinsen - at jeg 
kan få frimodighet til å regne meg som et Guds barn og som medarbeider i Guds Rike. 

Slik er den kristne kirkes tro på Den Hellige Ånd utmyntet i Den nikenske trosbekjennelse:

”Vi tror på Den Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og 
Sønnen, tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som har talt gjennom 
profetene. Vi tror på én hellig, allmenn og apostolisk kirke. Vi bekjenner én dåp til 
syndenes forlatelse og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden.”

JSS

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 
GJENNOMFØRT I FIN STIL I KOPERVIK

Tirsdag 12. april var 62 av våre konfirmanter ute med bøsser og 21 konfirmantforeldre med biler. 
Været var fint og de klarte å besøke alle rodene som sokner til Kopervik menighet. Konfirmantene 
kom glade tilbake. De hadde møtt mye velvilje og stor giverglede i de tusen hjem. Ved opptellingen 
viste det seg å bli ny rekord for Kopervik: 66.070,-! Et kjempeflott resultat! Takk til alle dere som 
tok del i aksjonen og til alle som støttet med små og store beløp!
J.S.S.
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Her kommer et lite referat fra London.  
Torsdag 7. april var turen kommet til årets London tur for alle Liv deltakerne på Haugaland. Etter å ha deltatt på ca 100 un-
dervisningstimer + praksis i ett år, er gulroten tur til London.
 
I år var vi 11 deltakere fra Kopervik, av i alt 28. LIV står for 
Leder i Vekst, og er et samarbeid med Kfuk/m.
Foruten 3 timer undervisning hver dag, har vi fått 
med oss KFUK hjemmet, guidet tur i Notting Hill, 
Evensong i St. Petri kirken, musical, besøk med un-
dervisning i Sjømannskirken, og selvsagt shopping!
 
London viste seg fra sin beste side, og gav oss sol, 
blå himmel og opp mot 20 grader hver dag. Supert 
for  ”sløve” voksen ledere når ungdommene slet 
sålene av skoene i shopping rushet.
 
Søndag ettermiddag var det 32 glade turister som 
landet på helganes.
 
Tusen takk til alle som var med!
 
J.A.

Anne Bredahl:

Min tro
Jeg har vokst opp i en kristen familie, og Jesus har 
vært en naturlig del av min oppvekst. Likevel har jeg tvilt. Jeg har alltid 
vært den eneste kristne i min vennegjeng, og ikke delt troen min med 
mange andre. Men jeg har alltid vært aktiv i menigheten, gått i kor og 
tatt forskjellige lederkurs. Likevel har jeg levd livet som alle andre. Jeg 
har tatt imot alle tilbud livet slenger til meg, men, ulikt mange andre av 
mine venner, har jeg tatt imot dem med Jesus ved min side. 

Det ville vært en løgn å si at jeg aldri bryter regler, lyver eller synder. Min 
oppfatning av verden baserer seg på at alle mennesker synder. Ingen er 
feilfrie, og alle gjør feil handlinger. Noen vil kanskje kalle meg en dårlig 
kristen, si at jeg bryter viktige prinsipper i Bibelen, og ikke lever etter 
den. Jeg velger å kalle meg en levende kristen. Oppfatningen min av 
troen går ut på at det finnes en Gud, en Far, som elsker oss ubetinget, 
uansett hva vi gjør eller sier. Han vil gjerne rettlede oss på den trygge 
stien, men viser oss nåde når vi gjør noe galt.

Min Gud er fantastisk! Han holder meg oppe gjennom tider der jeg 
stadig faller, og står alltid ved min side. Ungdomstiden er full av press 
og forventninger fra alle hold. Skolen vil at du skal prestere bedre enn 
dine egne evner, foreldre og venner stiller krav som noen ganger er 
umulige å leve opp til. Nettopp derfor synes jeg det er fint å ha en å 
lene seg på. Jeg synes det er flott å kunne tro på noe som er så uendelig 
mye større enn deg selv, og som kan svare på bønnene dine. 

Jeg vil oppfordre alle unge som måtte lese dette til å ta sjansen. Våg å 
være deg selv, som kristen og som menneske. Våg å vise at du tror, og 
vise at det ikke gjør deg til en annerledes ungdom av den grunn. Du kan 
leve på akkurat den måten du vil, det eneste valget du må ta, er om du 
vil gjøre det med eller uten Jesus.

Amalie Ellingsen Stol serverer brød og 
fisk (goldfish) til menigheten på gud-
stjenesten under Kirkedagene. 
Søndagsskolen deltok, og tema var brø-
dunderet.

NY(E) DIRIGENT(ER) TIL 
BARNEKORET SILOA.

Siloa er koret for barn mellom 4 år og 
2.klasse. De øver på Kopervik U&A-senter 
hver 2.onsdag kl.17.00-17.45. Eva Utseth 
Gangstø og Therese Holmen får en STOR 
TAKK for arbeidet som dirigenter dette 
skoleåret. Nå søker vi deres etterfølger( e ). 
Har du lyst til å dirigere Siloa, vil vi gjerne 
høre fra deg! For nærmere informasjon, 
ta kontakt med menighetskontoret på tlf 
52857569 eller kopervik@karmoykirken.no 
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Presten må tilkalles 
når ilden er i ferd 
med å dø ut!

I anledning av at prestebemanningen i Karmøy prosti reduseres, er 
vår egen prostiprest og tidligere sokneprest, Jon Sverre Servan, blitt 
plassert i Samarbeidsområdet sør, dvs. Falnes, Ferkingstad, Åkra og 
Vedavågen menigheter. Kirketorget møter prostiprest Jon Sverre 
Servan på hans kontor i Kopervik. 

Kan du si litt om hvor du har tjenestegjort før du kom 
til oss i Kopervik? Først var jeg feltprest på Setermoen i Troms, 
så nær 9 år i Santalmisjonen ute og hjemme – ute var vi i Costa Rica 
og Ecuador - , dernest snaut 5 år som sokneprest på Senja i Troms. 

Har dette gitt deg spesielle erfaringer eller opplevelser? 
Ja, jeg har vært heldig som har opplevd så mye forskjellig og har 
lært å bli glad i mennesker av ulike slag under ulike himmelstrøk. 
Den verdensvide kirke rommer utrolig mye spennende og jeg har 
fått lov til å erfare mer av dette enn de fleste. Da vi kom hjem fra 
Ecuador savnet jeg først det fargerike og flerkulturelle, men jeg 
oppdaget snart at gamle Norge var i ferd med å bli stadig mer 
fargerikt. Det opplevde jeg som befriende. Hvorfor valgte du 
å søke deg til Kopervik? Min Helga Kristin er fra Kopervik. Vi 
ble viet i Kopervik kirke i 1979 og misjonærinnviet samme sted 
3 år senere. Da min svigermor, Bassa Paulsen, nærmet seg 80år, 
sa hun klart fra at hun ikke kom på besøk til oss på Senja flere 
ganger. Vi fikk heller komme til henne. Snart etter ble det ledig 
stilling som sokneprest i Kopervik. Jeg søkte, fikk stillingen og vi 
flyttet til Kopervik i januar 1995. Våre 6 barn var da fra 14 til 1 år 
gamle. Har det vært spesielle utfordringer her som har 
vært spennende og utviklende?Den først utfordringen var 
selve mengden av mennesker og arbeid. Jeg var vant til å være 
sokneprest for snaut 2500. Her var det rundt 17000 til sammen i 
Kopervik og Åkra. Sammen med menighetsrådene og ansatte fikk vi 
gradvis organisert arbeidet bedre, vi fikk tilført soknediakonstilling 
til Åkra og prostiprest med vekt på Kopervik. Det hjalp godt!

Mange tragiske dødsfall

En annen type utfordring var en rekke tragiske dødsfall blant ganske 
unge. Det var både drap, dødsulykker, overdoser og selvmord. Jeg 
følte det var mye og regnet ut hva en i gjennomsnitt kunne forvente 
av slikt. Jeg kom til at det ”normalt” skulle ta om lag 100 år for å nå 
de tallene vi hadde på rundt 10år. Jeg føler jeg har lært mye gjennom 
alt dette, men det har også satt sine spor. For 4-5år siden gikk det ut 
over søvnen og dermed på helsen løs. Jeg valgte da å ”trappe ned” 
fra sokneprest til prostiprest. Kjenner stadig at jeg ikke makter å 
være der for alle som hadde fortjent bedre oppfølging, men ingen 
av oss kan være alt for alle. Hvordan opplever du det som 
prest å møte mennesker i glede og sorg? Jeg får lov til å 
være nær mennesker av alle slag og alle aldere i både stor glede og 
dyp sorg. Det kjennes som et stort privilegium. Jeg liker jo best når 
det er glede, i forbindelse med dåp, bryllup og konfirmasjon. Men 
det er også svært meningsfullt å få følge mennesker noen skritt på 
veien i sorgens landskap. Mange lar meg lytte til sterke og varme 
ord og følelser knyttet til avdøde og familien forøvrig. Ofte får jeg 
innblikk i livsfortellinger som gjør inntrykk. 

Vil vi en gang møte våre avdøde kjære igjen?

Noen undrer seg over om det er mulig å møte og kjenne igjen sine 
på den andre siden av død og grav. Når jeg er i sørgesamtaler leser 
jeg ofte en bønn med følgende setning: ”Herre og Frelser, du vil 
gjøre alle ting nye. Også de bånd som bandt menneske til menneske 

på jorden. Lovet være ditt navn for det 
levende håp!” En salme som ofte synges 
i gravferd lyder slik i siste vers: ”La ankret 
falle! Jeg er i havn i ly for brenningens 
vover! Jeg kaster meg i min Frelsers 
favn, han som har hjulpet meg over. Og 
kjente, elskede stemmer kaller, mens 
ankret sakte og stille faller i evighetens 
lyse land.” (NoS 862),Jeg tenker at både 
bønnen og salmen uttrykker noe som 
Jesus selv åpner for i Joh 14,1-6, nemlig et 
fellesskap på den andre siden med Ham 
selv, Guds Sønn, som naturlig sentrum, sammen med Gud Fader. Et 
fellesskap der vi også aner og gleder oss over hverandre i lysglansen 
og sangen.

Pinse – Åndens høytid

Det er snart pinse – Åndens høytid. Hva skal vi egentlig 
med Den Hellige Ånd? Den Hellige Ånd gir Ordet liv og skaper 
fellesskap. Uten Ånden ingen tro og ingen Guds menighet på 
jorden. Ånden peker ikke på seg selv, men levendegjør for oss og 
stadfester evangeliet om Faderens oppsøkende kjærlighet til oss 
i Sønnen, Jesus Kristus.  Dersom Ånden ble tatt fra oss, ville vår 
aktivitet i kirke og bedehus likne en motor med stadig mindre olje. 
Den ville bære seg, så skjære seg og bli stående som et monument 
over en svunnet tid.

Du skal fortsette din tjeneste i Falnes, Ferkingstad, Åkra 
og Vedavågen menigheter  Hva vil du savne når du i 
juni avslutter din tjeneste i Kopervik? Vi skal ikke flytte fra 
byen, men tjenesten min blir endret. Det blir vemodig å bryte opp 
fra det daglige samarbeidet med stab og frivillige i Kopervik etter vel 
16år. Vi har opplevd mye sammen i både sorg og glede, motgang og 
medgang. Jeg vet ikke helt hva jeg vil savne mest. Jeg får jo fortsatt 
mulighet til å møte unge og gamle på butikken, i lysløypa, i byen 
og på Senteret når jeg har fri. Jeg gleder meg til å se ny kirke reise 
seg og til å finne min plass der. Kanskje jeg kan vikariere litt i nye 
Kopervik kirke som pensjonist når den tid kommer?  

Takk fra redaksjonen
På vegne av oss i redaksjonen vil jeg få takke deg for et svært godt 
samarbeide gjennom mer enn 10 år. Du har påtatt deg å skrive 
andakter og artikler med største velvillighet. Ba vi om råd eller 
opplysninger om dette og hint, var det aldri nei i din munn. Takk for 
at du alltid har 
vært så god 
støttespiller!
AVN

Fra utdelingen av 
Min kirkebok, febr. 2011.

JON SVERRE SERVAN -EN KJÆR OG AVHOLDT PREST 
AVSLUTTER SIN TJENESTE I KOPERVIK MENIGHET
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Inger Marie Dagsland:

Jeg var så heldig å få bli kjent med Jon Sverre 
og Helga da de kom til Kopervik i 1995. Vi 
har barn på noenlunde samme alder, og da 
vi bodde i samme nabolaget, bidrog barnas 
fellesskap til å gi familiene våre mange gode 
opplevelser sammen. 

Jon Sverre er en person som det er fint å være sammen med. 
Han har en uvanlig fin og raus personlighet som er bunnsolid 
og tvers igjennom en ekte venn. Han har en formidabel 
hukommelse, og er på svært mange områder nesten som et 
vandrende leksikon. Det kan i mange sammenhenger være gull 
verdt, ikke minst fordi det er så arbeidssparende for oss andre. 
Og så er han til og med ualminnelig praktisk, til prest å være! 
Jon Sverre finner en løsning på de fleste praktiske utfordringer. 
Derfor er han veldig nyttig å ha med på tur!

Og tro ikke at vår “gamle” sogneprest og nåværende prostiprest 
lever under parolen ”Her kommer selveste Presten”. Neida, 
han er så visst ikke selvhøytidelig, og ikke redd for å ta i et tak.  
”Jeg tar det som trening” er kommentaren når han melder 
seg til å bære bord på Senteret eller bokkasser fra biblioteket 
i Skudenes. Jon Sverre har dessuten en fantastisk fin humor. 
Å høre hans ordspill og assosiasjoner og se hans selvironiske 
dramatiseringer har slått latterdøra hos oss i staben på vid gap 
mange ganger.  

Så når Jon Sverre nå må forlate Kopervik, gir det en litt underlig 
og vemodig følelse. Han er tross alt en av de eldste som jobber 
på menighetskontoret. Samtidig er vi glade for at Jon Sverre og 
Helga m/familie fortsatt skal bo i Kopervik. Slik skal vi få beholde 
våre gode venner ennå, og vi håper på å se og høre Jon Sverre i 
våre sammenhenger, også de neste årene.

Takk for alt så langt, og ”best of luck”, Jon Sverre, med den nye 
jobben og tilhørende nye utfordringer! Solen skinner på den 
menigheten som får deg.

Øystein Bredal:

Jeg har hatt fornøyelsen av å jobbe sammen 
med Jon Sverre Servan gjennom hele den 
tiden han har vært prest i Kopervik, og det 
er rart å tenke på at denne epoken snart er 
slutt. Jeg kommer helt klart til å savne det 
regelmessige samarbeidet med ham, enten 

det nå gjelder gudstjenester, kirkelige handlinger eller det å 
være sammen i de ukentlige stabsmøtene i Kopervik menighet. 
 
Det er i hovedsak 4 ting jeg vil fremheve hos Jon Sverre 
somarbeidskollega:

1. Hans store kunnskaper om smått og stort. Ikke bare i 
teologiske og arbeidsrelaterte emner, men også ellers. Han 
slutter aldri å imponere med bredden i sine interesser og 
i alt han følger med på. Hvis Google ikke straks kan fremvise 
svar på et spørsmål, er Jon Sverre et reelt alternativ. 
2. Hans tålmodighet. Jeg kjenner ikke noe annet menneske som 
tar seg så god tid i samtaler ansikt til ansikt. Det er det samme 
enten det gjelder salmelisten til neste søndag, organistens 
frustrasjoner over et ustemt piano eller dagens middagsmeny. 
Jon Sverre har tid. Og likevel får han tilsynelatende utrettet 
mer enn de fleste av oss. 3. Hans gode humor og humør. Jon 
Sverre har en egen evne til å se det humoristiske i en episode 
eller et utsagn. I tillegg formidler han dette på en måte som er 
uforlignelig. Et stabsmøte er sjelden kjedelig når Jon Sverre er til 
stede. 4. Hans nyseanfall. Selv om kontordøren hans er lukket, 
får vi ofte en sterk påminnelse om at Jon Sverre ennå ikke har 
gått hjem for dagen.

Jeg vil benytte anledningen til å takke Jon Sverre for 16 flotte 
år i stabsfellesskapet i Kopervik menighet og ønske ham lykke 
til som sokneprest i Falnes. Samtidig vil jeg gratulere Falnes 
menighet, som får en erfaren, hyggelig og dyktig mann som 
sokneprest. Og fortsatt kan det hende at vi skal ha både en og 
to vigsler og gravferder sammen rundt om i Karmøys kirker. 
Samarbeidet oss i mellom er ikke over. Heldigvis.

Solveig Leikvoll:

Jon Sverre: har alltid plass til et kakestykke 
til….. og ett til.

Jon Sverre elsker statistikk, drikker te med 
teposen i koppen og utfordrer tålmodigheten 
min med lange forklaringer om ting, som 

jeg har tenkt ut for lenge siden. Han er en globetrotter, som 
reiser lett, og kommer tilbake med overvekt- av bøker. Gjerne 
den samme på: tysk, engelsk, portugisisk og spansk- bare for 
å se nyansene mellom dem! Jon Sverre får staben til å komme 
fullstendig ut av sakslisten, med en uventet sidekommentar, som 
utløser en 5 - minutters latterpause. Han har danset Svanesjøen, 
har en herlig selvironi og kan fortelle historier slik at man SER 
dem. Jon Sverre går en ekstra mil med folk som trenger det, og 
han går hjem fra Haugesund bare fordi han har lyst. Han har 
øyeblikk av distraksjon av typen:  ”kommer jeg eller går jeg nå?”, 
men er helt og fullt til stede når noen trenger det. Jon Sverre 
ikler seg vest, lisseslips og joggesko, og nyser av blomster. Jon 
Sverre setter farge på hverdagen vår og derfor vil vi savne han!

Og han har alltid plass til ett kakestykke til…….

5 om Jon Sverre
Vi har spurt 4 kollegaer av Jon Sverre Servan om å beskrive han som kollega og venn: kantor Øystein Bredal, adm.leder Inger Marie 
Dagsland, kateket Solveig Leikvoll og sokneprest Kristian Støle. Vi spurte og en trofast kirkegjenger, pensjonert adjunkt og misjonær 

Bjørg Mydland, om hennes reaksjon på at Jon Sverre slutter i vår menighet. Her er svarene!

Kristian Støle:

Jeg har vært i samme prestefellesskap med 
Jon Sverre siden tidlig på 90 tallet. I denne sam-
menhengen har Jon Sverre delt av sine store 
kunnskaper og de har vært knyttet til mer enn  
fagfeltet teologi . 

Kunnskapsrikdommen og viljen til å dele med andre har beriket  
prestekollegiet i gamle Karmsund prosti og vil fremdeles gjøre 
det i Karmøy prosti. Det dypsindige har ofte vært kombinert 
både med humor og selvironi.

I kollegafellesskapet  har jeg oppdaget Jon Sverres engasjement 
for Kopervik menighets åndelig liv, og  fått følge hans tjeneste 
også i de årene som Kopervik slet med konfliktfylte saker. Og 
sett både klartenkthet og vilje til dialog.
Når vi nå har gjort tjeneste sammen i Kopervik menighet, så 
er det bl.a. 
kunnskapsrikdommen, evnen til klatrenkthet og engasjementet 
for menighetens åndelige liv  som  er viktig elementer i hans 
tjeneste. God elementer som også vil berike en ny menighet. 
Lykke til med ny tjeneste , Jon Sverre!

5
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KUNSTLOTTERIET TIL INNTEKT FOR DEN 
NYE KIRKEN FORTSETTER PÅ MEGA I 

FØLGENDE UKER:

Uke 25( 20-25 juni) Uke 27 (4.-9. juli) Uke 31 ( 1.-6. august) 
Uke 36 ( 5.-10. sept.) Uke 39 ( 26.sept.-1.okt) Planen er å 
selge loddene mellom kl.10 og 17 (16). Hver person sitter 
ca 2 timer. Dersom DU har lyst og anledning til å ta en 
vakt, kan du kontakte menighetskontoret tlf. 52857569 
eller kopervik@karmoykirken.no  Jo flere frivillige som 
melder seg, desto flere lodd blir solgt, og desto større blir 
inntekteneJ

Jenny Jakobsen

Bjørg Mydland:

Da jeg fikk høre at Jon Sverre skal 
slutte som prest i Kopervik ble jeg 
veldig, veldig lei meg. Jeg går i kirken 
hver eneste søndag, så sant jeg ikke 

er syk eller er bortreist, da. Og jeg går 
alltid beriket hjem igjen. Jeg har mer enn en gang takket 
Gud for de to gilde prestene vi har i menigheten vår.

Det er ikke bare jeg som har satt stor pris på prekenene 
til Jon Sverre, men og de jeg pleier å omgås. Vi sier titt og 
ofte på kirkekaffen eller når vi møtes i misjonsforeningen 
i løpet av uken: “Var det ikke en god preken (på søndag). 
Jon Sverre har og vært en trofast støttespiller for oss 
i NMS, både som taler og tilhører på møtene våre. Vi 
synes vi kjenner han godt, og han kjenner oss. Det er 
trist at de skal ta han ifra oss. Men jeg ønsker han lykke 
til i den nye jobben, og håper han kan være vikar hos 
oss ofte!

AVSKJEDSGUDSTJENESTE 
FOR JON SVERRE SERVAN 29. MAI

I anledning av at Jon Sverre Servan 
avslutter sin tjeneste i Kopervik menighet 

og begynner i Falnes, 
Ferkingstad, Åkra og Vedavågen 

menigheter, blir det avskjedsgudstjeneste 
med kirkekaffe på Senteret den 29. mai kl. 

11.00. 

Alle hjertelig velkommen!

HJELP OSS Å HOLDE ÅPENT UNDER 
KOPERVIKFESTIVALEN!

Forutsatt at lokalet er ledig og det melder 
seg nok medhjelpere, holder menighetens 

bokmesse i det nye NAV-bygget  åpent 

torsdag 2.juni og lørdag 4.juni. 

...forts. 5 om Jon Sverre
Gevinster til basaren

Stabburet er laget av 
Torleiv Thomassen, 
av sjalusiet til orgelet 
som sto i kirken fra 1953
til 1998. 
Dukken er laget av Elisabeth Thomassen.

MINNEUTSTILLING

2.oktober blir det åpning av minneutstilling om 
Kopervik kirke på det gamle sykehuset. Det er Karmøy 
Nostalgiske forening som er arrangør. Vi vil vise fram 

tingene som ble reddet ut av kirkeruinen. 

Alle er hjertelig velkommen.

Styret i Karmøy Nostagiklubb v/Svein Helge B. Torsteinsbø.
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Ser du korset? - Etter original av Bjarne Eldholm

kopervik_40x16.qxp  15.12.2005  12:10  Side 1

BOKMESSE & KUNSTLOTTERI
 - BØNNESVAR

Menighetsrådets økonomiutvalg er også Plankomitéen for ny kirke sitt økonomiutvalg.
En av mange viktige oppgaver er naturlig nok å tenke kreativt i forhold til økonomi. 
Første møte ble derfor en skikkelig brainstorming. Mange idéer kom på bordet, 
deriblant 
BOKMESSE. 
Som Kirketorgets lesere allerede er informert om, har innsamling av bøker foregått hele  
våren. Det har vært en opplevelse å møte så mange glade givere. Mange har gitt uttrykk 
for stor tilfredshet ved å få et puff til å sortere i hyllene og samtidig vite at bøkene 
både bidrar til ny kirke i Kopervik og til å glede nye lesere. Vår takknemlighet går 
både til de mange private giverne, til Hillesland Libris og til Biblioteket i Skudenes 
(Hovedbiblioteket i Kopervik hadde også bøker til oss, men de får vi heldigvis gjemme 
til neste års bokmesse…). Fra Skudenes mottok vi mellom 4 og 5000 bøker! noe som 
har bidratt kraftig til at bokmessen ble så interessant.
GRATIS LOKALE
Jarle Einar Gundersen har stilt med GRATIS lokale i det nye NAV-bygget (inngang 
fra Åmandsgården v/Hovedgata) og mange gode hjelpere har bidratt både bak disken 
og i ”kaféen” ,med deilig hjemmebakt. Salget startet 2.april, og pr. 12.04 er den totale 
inntekten på nesten 30.000 kroner. Gundersen lar oss få være i lokalet en stund til, og 
håpet er å fortsette salget torsdager og lørdager, slik at enda flere skal få anledning til 
å gjøre en god handelJ 
KUNSTUTLODNING
Samtidig med bokmessen startet også menighetens KUNSTLOTTERI til inntekt for 
samme formål. Her ble vi inspirert av GALLERI LISE, som donerte to flotte bilder 
av Kjell Torjussen og Terje Grøstad til inntekt for ny kirke. Responsen fra kunstnere og 
givere har vært overveldende. I tillegg til Torjussen og Grøstad er følgende kunstnere 
representert på utlodningen: Bjarne Eldholm, Kari Vedø Fossdal, Jakob M. Knutsen, 
Olaf Storø, Roald Tellnes, Tor Sjursen (foto). Einar Arild Høines og Teklan har 
sponset innramming av flere bilder. Bjarne Eldholm har også gitt menigheten 100 
trykk av den gamle kirken. Dette er kunst som med tiden kan bli helt uerstattelig. 
Salget foregår på bokmessen og fra menighetskontoret. Lotteriet vil vare gjennom hele 
sommeren, bl.a. med salg på folkemøtet 11.mai og på Mega en uke hver måned fram 
til 2.oktober. Søndag 2.oktober markeres det at kirken skulle hatt sitt 150-års jubileum. 
Trekning i kunstlotteriet blir en del av programmet.
BØNNESVAR
Det er fantastisk å erfare den velviljen som preger innsamlingen til ny kirke. Over 
alt hvor vi vender oss for å be om en tjeneste, er det bare positive tilbakemeldinger. 
Takk, folk i  Kopervik! Økonomiutvalget har jobbet godt. Samtidig vet vi at uten Guds 
velsignelse kommer vi til kort. Det er ingen selvfølge at folk svarer positivt på våre 
ulike forespørsler. Derfor har det steget mange bønner opp til vår Herre, og vi har fått 
svar. Hør bare:
Bokmessen: Vi ba Gud om et brukbart lokale: Vi fikk Koperviks flotteste og mest 
funksjonelle lokale i det nye NAV-bygget! Og vi får låne lokalet til det leies ut!   
Vi ba Gud om nok bøker. Vi fikk mange tusen!  Vi ba om nok medhjelpere og hjemmebakst til kaféen. Vi fikk i overflod.. Nå ber vi om 
medhjelpere og hjemmebakst til utvidede åpningsdager, og om godt salg framover, og ser med forventning fram til neste salgsdagJ
Kunstlotteri: Vi ba Gud om kunst til utlodning. Vi har fått mange flotte kunstverk av kjente kunstnere. Vi ba om godt salg. Pr. 09.04.11 er 
den første loddboken utsolgt (1000 lodd, 10.000 kr) Barnehagen: Vi ba Gud om at barnehagen måtte kunne fortsette driften, tross kraftig 
reduksjon i offentlige tilskudd. Vi oppdaget muligheten for 12 nye plasser! Det gir både sikker drift og mulighet for flere barn å benytte seg 
av det gode tilbudet barnehagen er i nærmiljøet.
IMD

Det er anledning til å kjøpedette bildet av 
Bjarne Eldholm m/tittel: “Ser du Korset” på 

bokmessen. Begrenset opplag.

150-ÅRSMARKERING 2.OKTOBER
Søndag 2.10. inviterer Kopervik menighet til en markering av at kirken ble vigslet for bruk for 150 år siden. 
Planen er å starte med gudstjeneste og ha en markering med enkel servering i etterkant. Det blir ellers 
trekning i økonomiutvalgets kunstlotteri, presentasjon av planene for ny kirke og ikke minst lansering av ny 
bok om Kopervik kirke, for å nevne noe. Vi håper folk setter av dagen og møter fram til en begivenhetsrik 
og historisk markering for regionen.

G.S.T.
7
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“ Vi gleder oss til hver onsdag”
Fem damer i sin beste alder er alt på plass. Klokka har så 
vidt passert ti en vanlig onsdag formiddag på Ungdoms- 
og alderssenteret i Kopervik. Men er det noe en gleder 
seg til, kan en gjerne være ute i god tid.

Mosjon til musikk av 92-årige Johan Brudvik

Oppe fra scenen leder Hild Damm en flokk ivrige 
mosjonister av begge kjønn, til taktfast akkompagnement 
av Johan Brudvik. 92-åringen som nekter å bli gammel. 
Enten det er bordvers, allsang, Guttajengen eller som 
nå, mosjonistene med sine strekk, bøy og tøy, Johan tar 
melodien og følger den til siste takt og tone. Damm deler 
jobben som leder med Olaug Evanger. Ute i ”forværelset” 
samler gamlekara seg i sofakroken til en liten drøs om 
stort og smått, mens den uoppslitelige lederen, Valter 
Vorraa, står borte ved inngangen. Håndhilser, ønsker et 
smilende, varmt velkommen, og kanskje lurer seg til en 
liten klem om anledningen byr seg.

Leder for Eldretreffet i 14 år

Men dette er ikke alt. Ut fra 
frisørsalongen kommer de 
trippende, den ene dama 
etter den andre, med 
glinsende nyvaska krøller i 
det flotte grå håret. Over det 
hele legger det seg en herlig 
duft av nysteikte vafler. 
Kjøkkengjengen har alt 
stått på i flere timer. For der 
er intet Eldretreff uten kaffe 
og vafler, eller julebrød og 
boller. Presis klokka halv 
elleve bjeller Valter den 
pratende forsamlingen til 
ro. 

Et vanlig fremmøte ligger vel rundt e t 
femtitalls gjester. Damene i klart flertall på ene siden, 
herrene på sitt faste langbord på motsatt side. Ved bordet 
imellom har Valter sin plass, sammen med inviterte gjester. 
A n d a k t s h o l d e r , 
kåsør, musikere 
og sangere, alle 
har sine reserverte 
plasser like foran 
mikrofonpulten. For 
nesten hvert treff har 
sine gjestende talere 
og underholdere. 
Hvordan han får det 
til? Ikke godt å si. 
Men ett av knepene 
kan være å spørre i 
god tid. Det er som 
kjent lettere å si 
ja til noe som skal 
gjøres om 6-8 uker. 
Men ellers er bare å si at mannen har en fantastisk stor 
kontaktflate, og gruer seg slett ikke for å spørre. Noe vi 

Et besøk hos frisørengjør også godt.

Gamlekara, alltid ute i god tid. En drøs i sofakroken før 
Valter ”ringer inn til start” er en fin begynnelse.

To av grunnpillarene i Eldretreffet. Valter 
Vorraa, suveren leder gjennom 14 år, og 
pianister vår som alltid stiller opp, Johan 
Brudvik

Fornøyde og trofaste gjester hver onsdag formiddag på Eldretreffet. 
Fra v.: Judith Hveding, Martha Brudvik, Jenny Jakobsen, Aud Hved-
ing og Helene Snørteland.

Vi gleder oss

8



9

andre nyter godt av, alle de rundt 35 gangene treffet arrangeres i 
løpet av året. Hvor mange telefoner, eller hvor mange timer han 
har brukt på de 14 årene han har sittet som leder vet nok verken 
han eller Margit eller noen andre. Program for neste semester 
med andaktsholdere, kåsører, musikere, sangere, kjøkkenlister, 
kjørelister, medlemslister med oversikt over jubilanter, alt har han 
liggende på PC-en. Resten av styret kan for det meste bare nikke 
og bukke, og ellers fylle ut de få hullene som måtte finnes.

Mange dyktige musikkaktører 

Ellers er Eldretreffet godt utrustet med egne sangkrefter. Reidun 
Anglevik og  Bjørg Østevik er nærmest for proffer å regne, og er 
rett som det er frempå med sang og spill. I den seinere tid har 
også Guttagjengen blitt et begrep. Med en gjennomsnittsalder på 
opp mot 80 gir de til beste kjente salmer og sanger ledet av - ja, 
nettopp Valter, akkompagnert av Johan på piano.

Har vi så fått med det meste? Ja, bortsett fra turene. To ganger 
i året, vår og høst går de populære dagsturene. Da er det som 
regel full buss og stor stemning med middag, kaffe og omvisning 
på et høvelig og spennende sted en passe busstur unna.

Lav-terskel tilbud til alle

Ja, de hadde god grunn til å glede seg, de fem damene vi tidligere 
var innom - Her er det sosialt, vi kan prate sammen over verdens 
beste kaffe, mener Judith Hveding. – Valter er bare fantastisk. 
Her er sang og musikk, kåseri og andakt, stor bredde, store 
variasjoner og stadig nye gjester. Her er det ingen som sovner, er 
de fem damene enige om. Var dette fristende? Det er bare å møte 
opp på  U/A-senteret kl. 10.30 hver onsdag. Her er terskelen lav, 
og Valter ønsker deg varmt velkommen i døra, sammen med de 
øvrige gjestene rundt bordene i festsalen. Og husk: har du bruk 
for skyss til og fra, er det bare å ringe Valter på tlf. 52 85 04 12. Da 
kan du for en rimelig penge få plass på en av hente- og bringe-
listen. Så enkelt er det!

Magnus M. 
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Stabsutvikling
 – nødvendig vedlikehold av 

personalgruppen.

Kopervik menighet er preget av stor aktivitet. 
Mange frivillige medarbeidere bidrar til det 
flotte arbeidet som gjøres i forhold til alle 
aldersgrupper. Menighetsrådet er opptatt av 
utvikling og vekst, og staben er i tillegg fokusert 
på å være grunnleggende positive men og 
utålmodige.

Et godt personalsamarbeid gir positive 
ringvirkninger. 
Fra 1.august består staben i Kopervik av 
7 personer. Disse skal betjene de ca 7000 
medlemmene i Kopervik sokn. Betjene vil si å gi 
et godt tjenestetilbud og et trosopplæringstilbud 
bl.a. i form av undervisning og aktiviteter. 
Staben har ansvar for at arbeidet gjøres og 
at menigheten fungerer. Det er en fantastisk 
oppgave, som gir stor glede!
Samtidig vet vi at ledere trenger påfyll og har 
behov for å gå avsides for å ”lade batteriene”. 
Stabsutvikling er derfor nødvendig, slik at 
arbeidsglede og kreativitet kan få prege 
den enkelte. For to år siden dro staben 
på stabsutviklingskurs til sjømannskirken, 
ElCampanario, i Spania. Oppholdet ble svært 
vellykket, med fokus på menighetsarbeidet, 
samtidig som vi ble kjent med hverandre på 
en annerledes måte. Dette har bidradd til både 
trivsel, kreativitet og humør i hverdagen. I oktober 
2011 planlegges et nytt stabsutviklingsopphold 
på sjømannskirken. Fokus denne gangen vil 
være menighetsutvikling og frivillighet, 
samtidig som vi tar oss tid til å kjenne på 
følelsene i forhold til tapet av kirken, også som 
arbeidsplass.
Egen budsjettpost 
Alle budsjett inneholder post for 
personalutvikling, og et kort opphold i Spania 
er ikke mer kostbart eller tidkrevende enn 
et tilsvarende opphold i Norge. Det søkes 
om økonomisk støtte til oppholdet fra mange 
instanser, og egenandelen dekker ca 1/3 av 
utgiftene. 
Stabsutvikling er nødvendig vedlikehold av 
personalgruppen. Erfaring viser at dette skjer 
best når en har avstand til hjem og arbeidsplass. 
Dessuten bør det være lystbetont. Dermed vil 
et godt samspill i personalgruppen forplanter 
seg utover til menigheten. Staben ser fram til 
stabsutviklingskurs høsten 2011.

Inger Marie Dagsland (adm.leder)

Koret SHALOM v dirigent Hild Jorunn Olsen sang på gudstjenesten på Kirkedagene
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Kandidatliste ved valg til menighetsråd i Kopervik sokn,
11.og12.september 2011

1. Irene Hveding Bredahl, 48 år. Sykepleier. 
Leder av Menighetsrådet i inneværende periode. 
Har vært aktiv i Ten-Sing og annet ungdomsarbeid. 
Voksenleder i barnekoret Shalom i flere år. Satsing-
sområder: Kopervik menighet som en inkluderende 
menighet med lav terskel. Barne- og ungdomsar-
beid. Gudstjenester og møtevirksomhet må være 
tilrettelagt slik at også ungdommen trives.

2. Svein Magnus Munkejord, 63 år.  
Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet. Er frivillig 
klokker/tekstleser i gudstjenesten, har vært medlem 
i Kopervik kirkekor.

3. Liv Judith Olsen, 22 år, Student, markedsføring 
v/BI, Stvgr. Deltatt på MILK-kurs. Tidligere ung-
domsleder ved Karm 4H klubb. Ungdomsarbeid i 
Frelsearmeen. Satsingsområde: ungdommer/unge 
voksne inn i kirken/menigheten.

4. Åslaug Nyhamn, 33 år, Arealplanlegger. 
Har vært søndagsskolelærer, Ås 06-07, er aktiv 
speiderleder.  Satsingsområde: samarbeid mellom 
menighetene i Kopervik sokn. Tilbud til hele befol-
kningen.                                                

5. Åshild Meling Koch, 51 år, Sykepleier. 
Leder Siloa og Shalom. Medlem av Gudstjenesteu-
tvalg  Satsingsområde: Gudstjenesten og de frivil-
lige.

6. Karl Oddvar Floen, 42 år, Norsk Hydro, 
Satsingsområde: ungdomsarbeid og vegen videre 
med ny kirke.

7. Ingunn Mortveit Ognøy, 49 år. Sosionom, job-
ber med integrering av flyktninger på NAV Karmøy.
Med  i Menighetsrådet og arbeidsutvalget, medlem 
i gudstjenesteutvalget, kirkedag-komiteen, deltar 
som klokker i gudstj. Viktig å tenke nytt og kreativt 
om ny kirke: alle som ønsker tettere kontakt og til-
hørighet må få gode muligheter til det.  

8. Kåre Nilsen, 67 år, Lektor/pensjonist.
Satsingsområde: legge til rette for  at alle som sogn-
er til Kopervik kirke/menighet må føle tilhørighet 
til menigheten og finne sin plass i gudstjenesten.

9. Johan Stangeland, 51 år, Selvstendig næringsdriv-
ende. 10 år i TenSing og 10 år i Kopervik kr. ungd.
klubb. I styret for Kopervik U- og A-senter i en år-
rekke. Medlem av Menighetsrådet .

10   Margrethe Jonassen Welde,  46 år, Sykepleier.
Vært leder i Trøkk 20. Satsn.område: Inkluderende 
fellesskap Varierte aktiviteter for barn og voksne.

11: Celina Skeie Risanger, Student v/allmennlære-
rutd., Univ. i Stvgr. Vært styreleder i TenSing. 
Øk.ansv. i Krik, Repr. i Ungdomsrådet. 
Satsingsområde: Inkluderende menigh. Ivareta de 
unge, knytte bånd mell generasj.Menigh. et trygt sted 
der mnsk  kan vokse i troen.

12: Hild Jorunn Olsen, 50 år, Familieterapeut. 
Dirigent for barnekoret Shalom, i tils.10-12år. 
Satsingsområde: Sikre og videreutvikle mangfoldig 
tilbud til barn og  unge.  Fokus på møteplasser  på 
tvers av alder.                               

13: Aslaug Louise Kongshavn, 24 år, musikklinje 
Skeisvang vg. Lektor. Vært medlem i Synzygus. 
Satsingsområde: Inkluderande møtestad for alle. 
Musikk. Besøksteneste. Samarbeid.                                                                                                                                       
                                                                       

14: Kari Østrem Olsen Kaldheim, 50 år, senior 
personalkonsulent v/ Hydro Aluminium Karmøy 
Metallverk. 
Satsingsområde: Ungdom. Ny kirke for alle. 
 

15: Cilje Solvig, 25 år, GK og VK1 Salg og service. 
Har vært deltaker på MILK-og LIV-kurs, vært med i 
Trøkk 20.  Satsingsområde: Aktiviteter.                                                 

16: Harriet Svanhild Elise Dale, 57 år, Hjelpeplei-
er. Satsingsområde: Treffplass for ungd. Kopervik 
bedehus. Tilbud til eldre/ensomme, f. eks. kafé-treff/
møte.

10
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Omfattende jubileumsprogram

Sund Bedehus feirer i år 50-års jubileum. 
Med et nyoppusset Bedehus innbes det 
til mange arrangement i løpet av året. En 
svært vellykket Bibelhelg siste helga i mars 
er avviklet.  Tidl. biskop Odd Bondevik 
talte. Fremmøtet var overveldende. Det 
fortsetter med påskekonsert/vårkonsert 
v/ Sund Barnekor torsdag 14. april. Årets 
sommerfest arrangeres fredag 17.juni 
med prost Helge Gaard som taler og sang 
v/ Sund Barnekor og Kvalavåg Musikk-kor. 
Selve jubileumsfesten blir 18.sept. med 
Geir Toskedal og Klaus Muff som talere. Det 
blir sang v/ Margrethe Paulsen og Kvalavåg 
Musikk-kor. Et spennende ”prosjekt” legger 
vi opp til 11. nov. Tema: ”Vi som gikk 
på Yngres”, Yngreskveld for voksne. Her 
inviteres alle som har gått på Yngres på 
Sund til en mimre- og festkveld.

Litt historikk:

Bygdene Sund og Ytreland hadde bedehus 
alt fra ca.1890 årene. Det var et kombinert 
skole- og bedehus. Ved større arrangement 
som for eksempel julefester blei dørene 
mellom skolestua og bedehussalen åpnet og 
hele huset var forsamlingssal. I 1950 årene 
voks kravet frem om ny skole for bygdene. 
Nytt bedehus hadde det lenge vært snakk 
om, men nå blei det alvor i og med at den 
felles tomta skolen og Bedehuset stod på, 
nå blei skoletomt. Kretsen hadde da som 

nå en svært aktiv bedehusforening,  som 
i årevis hadde samlet inn penger til nytt 
bedehus. Ny tomt blei funnet og kjøpt 
i 1960. Men historien for gamle Sund 
bedehus var ikke over. Sivert Rundhaug 
overtok bygget, fikk det revet og bygde det 
opp til speiderhus i Kopervik. I 1961 stod 
det nye Sund bedehus klart til bruk. Stor 
innvielsesfest for bygdefolket og innbedne 
gjester blei arrangert i okt.1961. Sentrale 
personer i arbeidet med å skaffe bygdene 
nytt bedehus var Richard Ytreland, leder i 
byggekomiteen, og Laurense Sund, leder 
for Bedehusforeningen. Byggearbeidet blei 
utført som kombinasjon av dugnadsfolk 
og profesjonelle, med byggmester Arthur 
Stange som leder. Arkitekt for huset 
var Johs. Staveland. Huset er bygd i en 
blanding av mur(tegl) og betong og har 2 
etasjer. Hovedsalen har sitteplass til ca. 
120 personer. I 1.et. finner vi m.a. stue 
og kjøkken. Styret for Bedehuset i 1961: 
Richard Ytreland, leder, Laurense Sund, 
Laurits Sund og Kolbjørn Olsen

Status i dag:

Huset er nå i svært god stand. I hovedsalen er 
alle vinduer skiftet. I 1.et. er alle vinduer mot 
vest skiftet. I 2010 blei huset malt utvendig, 
i vinter blei huset pusset opp innvendig, 
etter stor dugnadsinnsats. I tillegg blei huset 
etterisolert og nye lamper montert. Kjøkken 
og stue er tidligere fornyet. Bedehuset 
har fremdeles en sentral plass i bygdene 

og i bygdekulturen. Barnearbeidet er et 
svært sentralt satsingsfelt. Søndagsskole, 
Sund barnekor og Yngres har svært god 
deltakelse. Av voksenarbeid nevner vi 
Bedehusforeningen som utrolig viktig. 
De aktive damene her skaffer brorparten 
til de årlige driftsmidler. Misjonsforening 
og Sjømannsmisjonsforening har hver 
sine årlige basarer, d. siste i kombinasjon 
basar/bygdekveld.. Foruten dette 
arrangeres fester og møter. Fast møtedag 
er onsdagskveldene, av og til med taler 
utenfra, oftest som bønn/vitnemøte.

Styret i jubileumsåret 2011: Bjarne 
Stornes, leder, Grethe Fedøy, Lars Ole 
Kristiansen, Hilde Paulsen, Olav Ytreland og 
Åge Ytreland.

Bjarne Stornes
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Har du en grav i Karmøy?
Kommunestyret har vedtatt ny festeavgift for gravsted.

Fra 1. januar 2011 er årsprisen 100 kroner pr grav. 
Festeavgiften faktureres for 10 år med 1000 kr 
for enkelt, og 2000 kroner for dobbelt gravsted. 
Første grav i et nytt gravsted er ikke avgiftsbelagt i 
fredningstiden som er 20 år (”fri grav”). Festet grav 
til f.eks. ektefelle, faktureres forskuddsvis pr 10 år.  
Festegraver blir aldri frigrav.

Alle graver skal ha en fester. Kirkevergen setter ut 
små merker på de gravene som ikke har registrert 
fester. Om ingen pårørende melder seg, vil gravstedet 
bli slettet.

Bed som ikke stelles kan fjernes og tilsåes med 
plenfrø, selv om graven har registrert fester. Et 
gravsted kan festes inntil 80 år, festet fornyes hvert 
10. år. Ønskes gravstedet bevart utover 80 år, må 
festeren sende begrunnet søknad om utvidet festetid.

Vedtektene for Kirkegårdene i Karmøy ligger på 
www.karmoykirken.no . Kontakt kirkevergekontoret 
52857127 dersom du ønsker vedtektene tilsendt, 
eller om du har spørsmål om graver og kirkegårder.

Kirkevergen.

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 (eller 750,- 2 
g. i året, eller 1500,- årlig), vil stillingen være 
sikret framover!
Hvis DU kan tenke deg å gi dette beløpet år-
lig for at vi skal kunne ha et godt drevet un-
gdomsarbeid, så ta kontakt med menighet-
skontoret (52857566 eller 52857569). Da vil 
beløpet bli  registrert hos skattemyndighetene, 
og du vil få et fradrag på 28%, dvs. 420 kro-
ner. Det reelle beløpet du gir blir da kr. 1080. 
ER IKKE DET OVERKOMMELIG FOR DE 
ALLER FLESTE I VÅR MENIGHET?!  Og 
uten ungdomsarbeid, uteblir rekrutteringen til 
menigheten. 
Nå har DU  sjangsen til å bety noe viktig for 
vår menighet! Benytt den I DAG!

MENIGHETSTUR TIL ESPEVÆR 28. AUGUST 2011
Reiserute:

Vi må kjøre fra Kopervik til Buavåg kl.09.30

Ta ferje fra Buavåg til Langevåg kl.10.35 (ankomst kl. 10.55)   
     (bil m fører kr. 79,-V/B kr.30/15)

Vi er framme i Langevåg  kl.10.55, og kjører til Eidesvik   
     (ca 5 min.), der bilen parkeres.

Båt til Espevær                           kl. 11.10 (tar ca 10 min.    
     V/B.kr. 32/16.)

Gudstjeneste på Bedehuset kl. 12.00 (Kirkekoret)  Båt fra Espevær kl. 15.30 og 17.30. Korresp. m Langevåg-ferja.

Alle severdigheter, bedehuset inkludert! er innen kort gåavstand.  Åpen kafe på Baadehuset (fra 1849: museum og vertshus.) 
For å komme dit brukes kabelferje (har myntautomat). Butikken er åpen før gudstjenesten. Vi har med folk fra NMS som 
arrangerer misjonstivoli fra kl. 14.00

Der er anledning til å se seg om på Espevær; der er bl.a. Hummerparken (Unikt kulturminne  fra 1887 m bl.a. gamle 
fiskeredskaper)), UFO-ringen (ha med gode tursko for å gå ut dit).  Der er to fine sløyfer å gå tur på for de som ønsker det. 
Flott utsikt fra høyeste punkt i alle retn. Ta med grillmat og (engangs-)grill (er grillplass), eller annen niste. 

Påmelding innen fredag 19/8-11 til menighetskontoret  tlf. 52857569/52857566. Vi må vite hvor mange som skal med ferjene. 
Du må også gi beskjed om du trenger bilskyss.

Vi håper at så mange som mulig blir med!                                               

Hilsen komiteen, v. Glynis Kristoffersen.

John Terje Hagland, gartneren hos kirkevergen: 

Problemer ved kantklipping: I travle perioder fra tidlig om våren, og utover sommeren og høsten, kan vi komme litt på etterskudd med 
kantklipping rundt gravene. Derfor hadde det vært fint om dere hadde hatt med hagesaks når dere besøker gravstedet, og stusset litt rundt 
eget gravminne selv. Ellers venter vi at dere ikke bruker plassen bak gravminnet til ”lagerplass” for glass, vaser, streng og lignende. Når 
vi treffer på ting bak gravsteinen, må vi stoppe klipperen, og vi mister ”flyten” i jobben. Videre oppstår det fare når vi kantklipper; knuste 
gjenstander og streng blir slynget opp og kan skade den som kantklipper. 
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Forslag om tomtevalg før sommeren.

Karmøy Kirkelig Fellesråd har utnevnt 
en Plankomite for bygging av ny kirke i 
Kopervik,  og  gitt den et ganske omfattende 

mandat. Den er nå i full sving, med 6 egne møter bak seg, 
i tillegg til møter  med menighetsrådet, stiftelsesstyret for 
Ungdoms- og alderssenteret, Kopervik menighetsbarnehage 
AS og ikke minst rådmannen i Karmøy. Det er svært mange 
forhold som må avklares. Det mest spennende for folk flest 
er kanskje tomtevalget. Kirkelig Fellesråd har pålagt den 
å vurdere flere tomtealternativ. Det er kommet inn 5-10 
forslag. I samarbeid med teknisk etat har den satt opp noen 
kriterier for valg av beste alternativ. Den har pålagt seg selv 
å fremme forslag om tomtevalg for Kirkelig Fellesråd før 
sommeren 2011. 

Kartlegging av behov i gang

Under Kirkedagene fikk plankomiteen møte menigheten en 
kveld. Det ble et konstruktivt møte, der folk fikk komme med 
innspill blant annet om hva de ønsket den nye kirken burde 
inneholde som den gamle ikke hadde rom for. Av synspunkt 
som kom fram var behovet for ei “ 7-dagers kirke”, og ikke 
kun ei ”søndagskirke”. Komiteen samler nå gode ideer og vil 

informere folk i Kopervik med minst ett folkemøte i halvåret. 
Vi er nå i gang med å utrede visjon for kirken og å kartlegge 
de behov som ønskes imøtekommet fra menighetsrådet, 
ansatte, lag og organisasjoner osv. Deretter skal det lages 
en arkitetbestilling før anbudsutlysing.

Økonomiutvalget også Plankomiteens økonomiutvalg

I ei tid med anstrengt kommuneøkonomi blir finansieringen 
det største løftet. Plankomiteen har utnevnt de nåværende 
medlemmene i Kopervik menighets økonomiutvalg som sitt 
økonomiutvalg. Det vil bli oppnevnt flere underkomiteer 
etter hvert som arbeidet skrider fram. Plankomiteen 
fremmer sine forslag til Karmøy Kirkelig Fellesråd. Det er 
fellesrådet som er kirkebygger og som må gjøre de formelle 
vedtak. Det er viktig for plankomiteen å få til en god prosess 
som skaper positivt engasjement og samhold i Kopervik – 
en flott anledning å samles om! Ei kirke er et redskap for 
å forkynne Guds gode evangelium til frelse og fred for 
kommende generasjoner. 

Medlemmer i Plankomiteen er: Bjørn Egil Hatteland, Gro 
Nesse, Odd Einar Sørheim, Kristian Støle, Helene Skeie Risanger 
(sekretær), Bjørn Andersen (nestleder) og Geir S. Toskedal (leder).

G.S.T.
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Kopervik videregående skoles aula var fullsatt 
da det første folkemøte om ny kirke i Kopervik 
ble avholdt 11. mai. Det var en spent og lydhør 

forsamling som først og fremst hadde møtt opp for å få vite 
Plankomiteens tanker om tomtevalg for den nye kirken. 
Og ingen gikk skuffet hjem, tvert imot. Lettelsen over at 
Plankomiteens tanker om tomt var i tråd med folks ønsker, 
var stor etter møtet.

En menighet med høyt aktivitetsnivå 

Mange var nok overrasket over hvor stor bredde og variasjon 
de forskjellige foreninger, bedehuskretser, klubber og grupper 
har å tilby barn, unge, voksne og eldre i menigheten. Elisabeth 
Thomassen hadde gjort et skjønnsomt utvalg av glimt fra 
virksomhetene, som ble presentert på storskjerm. Ingen var 
etterpå i tvil om at den nye kirka må bli en 7-dagers kirke, 
som kan gi god plass til alt som skjer, ikke politikerne heller. 
Som Jarle Nilsen fra Arbeiderpartiet uttrykte det, og fikk stor 
applaus for: ”Vi må få til en kirke alla Åkra ..en arbeidskirke 
som har plass til alle aktivitetene vi fikk presentert. Vi skal 
klare å bygge en flott og funksjonell kirke i Kopervik - vi har 
bygget kirker før!” 

En kirke et identitetssymbol

Flere i forsamlingen uttrykte ønsker om både tomt og utforming. 
Noen ønsket et tradisjonelt tårn, andre å kunne se det fra alle 
retninger. Anders Rundhaug i Økonomiutvalget hadde en 
betimelig oppfordring til politikerne om ikke å drøye for lenge 
før pengen ble bevilget. Han minnet om at forsikringssummen 
forsvinner hvis ikke pengene blir brukt innen 4 år. Det manglet 
ikke på velvilje fra politikere i 7 partier, som i begynnende 

valgkampmodus 
konkurrerte om å komme med 

løfter. Jarle Nilsen forespeilte menigheten en kirke som 
kunne ha julekonserten sin der allerede i 2013! 

Mens Leif Malvin Knutsen fra Kristelig folkeparti var mer 
realistisk i sine prognoser, og mente det viktigste var å komme 
fram til et godt resultat gjennom en demokratisk prosess, 
der mange instanser skal ha et ord med i laget, og slikt tar 
tid.  Men kirka må bli en del av den budsjettprosessen som 
begynner nå.  Eivind Djønne i Historielaget mente at vi burde 
kunne bygge kirka ”fortere enn noen annen plass i landet !” 
Og håpet at politikerne ville være like samstemte i kirkesaken 
som de hadde vært da de la ned Kopervik Aldershjem! 
(applaus) Helge Torheim fra Fremskrittspartiet mente at en 
kirke er et av de viktigste identitetssymbolene i et samfunn, 
og at det derfor er en styrke at kirka bygges der den gamle 
lå, slik at tradisjoner holdes i hevd. Det viste seg å være 
enighet om dette i politikerpanelet. Og da Geir Toskedal i 
Plankomiteen antydet hva komiteen antakelig ville lande på, 
nemlig området branntomta/presteboligen/barnehagen, fikk 
han spontan og stor applaus.

Neste folkemøte blir i nov./des. Da blir det fokus på romplan 
og utforming. Geir Toskedal håpet at kirkebygging skal bli 
en samlende sak som inspirerer oss og skaper samhold og 
styrke.

AVN

“EN KIRKE SOM HELE KARMØY 
SKAL VÆRE STOLT AV”

PLANKOMITEEN FOR NY KIRKE I FULL SVING
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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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Premieoppgaven
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Døpte

Vigde

arnas sideB

Døde
23.04. Kopervik U- og A-senter  Einar Sverre Hanssen 
08.04. Norheim kirke  Ivar Bertin Framnes
05.04. Kopervik U- og A-senter  Arthur Leonard Fabrin
01.04. Kopervik U- og A-senter  Kornelius Jerdal
29.03. Kopervik U- og A-senter  Serine Skogen
11.03. Kopervik U- og A-senter  Alf Einar Nornes
12.03. VedavÂgen kirke  Kjell Reidar Jakobsen
28.02. Kopervik U- og A-senter  Sverre Rolf Solvang
26.02. Ferkingstad kirke  Egil Ferkingstad
17.02. Kopervik U- og A-senter  John Bang
14.02. Kopervik U- og A-senter  Ingrid Oline Hansen
11.02. Kopervik U- og A-senter  Bård Kristian Bårdsen

23.03. Irish Camacho Sugabo og Bjørn Tore Kristiansen     
(Vedavågen kirke)

25.03. Sina Marie Jakobsen og Kjetil Andrè Berntsen  
Kopervik interimkirke (UA-senter)

09.04. Tove Elin Nordstokke og Magnus Jakobsen    
(Vedavågen kirke)

JESU VENNER FÅR HJELP!

Den Hellige Ånd var den hjelpen og trøsten Jesus lovet sine venner da han selv 
ikke kunne være i verden lenger. Pinsen er Den Hellige Ånd sin høytid. Den blir 
ofte tegnet som en DUE. Det viktigste den Hellige Ånd gjør, er å fortelle oss hvem 
Jesus er og hvem vi er. Den skal minne oss om og hjelpe oss til å leve sammen 
med Jesus hver dag. Troen på Jesus som min Frelser, er Guds gave til oss. Den 
gaven gir Gud til alle dem som vil ta imot. Vi er jublende glade for at Gud ikke 
forlot menneskene etter Jesu død og oppstandelse! Fordi vi har Den Hellige Ånd, 
er vi aldri forlatt av Gud.

Minneord: ”Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere” 
(Apgj.1,8a)

I Kirketorget denne gang dukker det opp 5 små DUER som ser 
slik ut på noen av sidene i bladet. Skriv sidenummeret der du 
fant duene og send dem på et postkort til

Kopervik menighetskontor

Sveinsvolljordet 9

Postboks 14, 4291 Kopervik

Fristen er 20. juni.

Visste du at:
* ordet PINSE kommer av det greske ordet pentecoste, som betyr 50?

* PINSEN kommer 50 dager etter 1. påskedag?

* at PINSEN opprinnelig var en jødisk takkefest for kornhøsten, shavuot?

* At denne høytiden også var en påminnelse om at Moses fikk de 10 
lovtavlene  på Sinaifjellet?

* Det som skjedde i PINSEN ble forutsagt i Det gamle testamentet, bl.a. i 
Joel 3?

* Kirken har feiret PINSE og Den Hellige Ånds komme siden 200-tallet?

* Det greske ordet for Ånd er det samme som for pust og vind?

* Den Hellige Ånd gir den kristne gaver, også kalt nådegaver, og at tro håp 
og kjærlighet regnes som de viktigste av de forskjellige nådegavene?

* En due og ildtunger er symboler på Den Hellige Ånd, og at rødt er 
PINSENS farge?

”Ånden er kommet til oss ned, 
for å gi oss glede, håp og fred.”

24.04. Kopervik interimkirke Oliver Lundberg-Vignes
17.04. Avaldsnes kirke  Oliver Stange
17.04. Åkra kirke Johan Kallevik
17.04. Kopervik interimkirke Gardar Skrede Hjartarson
17.04. Kopervik interimkirke Joakim Ferkingstad
17.04. Kopervik interimkirke Mads Jenssen
03.04. Avaldsnes kirke Loke Sørheim Johansen
03.04. Kopervik interimkirke Sander Lundøy Ytreland
27.03. Utsira kirke Amalie Skare
20.03. Kopervik interrmkirke Alva Isabell Aga
20.03. Kopervik interimkirke Sigrid Margaret Hoversholm 
Revheim
20.03. Kopervik interimirke Thea Kallevig Lund
13.03. Avaldsnes kirke  Ina Sofie Eide-Andreassen
06.03. Åkra kirke Benjamin Storm-≈se
27.02. Vedavågen kirke Terje Aase Gudmundsen
27.02. Vedavågen kirke Aiden Nachtnebel
27.02. Vedavågen Kirke AdelËn Bentsen Bårdsen
27.02. Torvestad kirke Maria  Allendes
20.02. Åkra kirke Mari Vaksdal
20.02. Kopervik interimkirke Håkon Knutsen Skeisvoll

Kantor Øystein Bredal trives godt med det nye 
(brukte!) flygelet i kirken på Senteret har fått.
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Tirsdag den 15 mars var det Bygdekvinnelaget på Karmøy, 
representert ved Dagny Matland og Kari Skeie, som kom til 
Kopervik Aldershjem for å steike potetkaker. De eldre hadde 
fått beskjed, så etter hvert var nesten alle beboerne nede i stua, 
flere naturligvis lokka av den gode potetkake -osen.

Så mens Dagny og Kari fant fram  baksteheller, potetkakedeig 
og godt humør, var også fortellersken Karin Hovden Bauge med 
dem. Mens baksten pågikk fortalte hun om potetkakebaking 
i gamle dager. Etter hvert snakket hun også om matlaging på 
Karmøy før i tida. For da var selvberging en del av hverdagen 
for mange.  Poteter, kålrabi og gulrøtter i jorda, fisk og sild  i 
havet.  Og i livd bak en steingard stod  både rips-solbær- og 
stikkelsbærbusker. Dette hadde beboerne friskt i minnet, slik 
at Karin fikk stadig kommentarer, og innimellom fortalte de 
små glimt fra sine yngre dager. På denne måten ble det en 
riktig koselig og lang mimrestund, mens potetkakehaugen 
vokste og vokste.

Naturligvis ble det kaffe og potetkaker både før og etter 
middagen.

I forbindelse med alt matsnakket fra eldre dager, var der noen 
som nevnte kaker også, og om vi hadde hørt om Koperviks 
Hemmelig het? Ikke alle hadde det, og den ville de gjerne 
vite! Vel-hemmeligheten var bare den, at kaka ble dynket med 
konjakk, og det var nok ikke  helt stuerent i alle hjem. Jeg fikk 
oppskrifta av kokka på hjemmet, Elin Holmen. Hun sa at hun 
ofte baka kaka til beboerne på Aldershjemmet, men presiserte 
at hun dynka den aldri med konjakk der i huset!

KOPERVIKS HEMMELIGHET
100 g. hvetemel, 100 g. malte mandler,

125 g.marg. samt 125 g. sjokolade smeltes.

5 egg og 250gr.sukker piskes til eggedosis.

3 ts. bakepulver, 1ts. vaniljesukker.

Stekes i 35-45 min i ovn 180-200 gr.

Kan pyntes med fløte og /eller sjokoladeglasur.

Dynkes med konjakk eller annen saft etter ønske

LYKKE TIL!

Elisabeth Thomassen

Tradisjonskost
På Kopervik Aldershjem

Flere ganger i året har gamle- og sykehjemmene på Karmøy besøk av DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN. 
Helt siden den oppstod i 2007 har den  hatt arrangementer både i kulturhus, sammen med pensjonistforeninger, og 
ikke minst på våre bu-og behandlings -og aldershjem.

BEBOERE SER PÅ BAKSTEKONENE

KARIN HOVDEN BAUGE


