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Glimt fra KoperviK meniGhet nr. 3 – 2011 18. ÅrGanG

Guds kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist. 
Ved ord og vann alene den er hans verk for visst.

Da han på korset døde, han vant den som sin brud,
så den sin Gud kan møte i rettferds rene skrud.

I hver nasjon og stamme er kirken én på jord.
Dens budskap er det samme, ett navn dens løsenord.

Én dåp, én tro, én Herre, ett håp den vandrer med,
og ett skal brødet være som her den næres ved.

(No.S. 537)

Minnemarkering  Se tekst s. 3.
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Landet har vært preget av det som hendte den 22. juli i Oslo 
og på Utøya. Det var et anslag mot vårt demokrati, gjennom 
ødeleggelse og massedrap på ungdom som var politisk 
engasjert. Det er en alvorlig situasjon som har berørt landet vårt 
på ulikt vis. Vi har sett og opplevd den massive medfølelsen vårt 
folk har vist med dem som er blitt rammet, og vi har sett fornyet 
engasjement for våre grunnleggende verdier. 

Midt oppe i dette har kirken vært til stede med sitt tilbud om hjelp. Det har vært godt 
å se at mange har funnet veien til åpne kirker og søkt samtale med kirkelig ansatte.  
 
Vi sier ofte at ord blir fattige i slike sammenhenger, og det gjør de.  Det viktigste i 
krisetider er å være nær og tilstede. Samtidig er det slik at ordene våre, budskapet 
vårt, er med på å forme framtiden. Ordene er viktige fordi de kan hjelpe et menneske 
til å finne en retning i livet som er god.

Som kristne bærer vi med oss en kraft inn i det som er vondt og vanskelig. Bibelen 
uttrykker det på forskjellig måte. Paulus skriver slik i 2. Tim.1,7: 

«For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet
og visdom.» Troen på at Guds kjærlighet er større enn det største mørket, at Kristus 
har vært i dødsriket og seiret over døden, gjør at vi kan se håp i håpløsheten.
 

Kjærligheten er alltid konkret, den viser seg i hverdagen. Kjærlighetens tegn gir kraft 
og livsmot til mennesker, fordi vi merker at noen vil oss vel. Noen har sett meg. Ordene 
om Guds kjærlighet gir mulighet til å se livet i den store sammenheng; at vi ved troen 
har del i fellesskapet med Han som overvant mørket. Han som er lys og viser vei. 
 
Paulus skriver i Rom kap. 8: «Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, 
angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? For jeg er viss på at verken død 
eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som kommer, 
eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen 
skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. «

Kristian Støle

Bibelkveldene høsten 2011
Bruk litt av høstkveldene i flott fellesskap i Kopervik menighet. Vi kan tilby gode 
talere, vakker sang og fantastisk god kveldsmat med nybakt av Ole Ellingsen. 
Velkommen til inspirerende torsdagskvelder. Alle kveldene begynner kl 19.30. 
Sted: Senteret.   
8.9: Taler: Torgeir Vea. Tema: Etiske valg. Sang: Anne M. og Espen Pedersen. 
20.10: Taler: Vidar Jensen. Sang av Charlotte Gaupås. 
10. 11: Taler: Ove Sjursen. Sang: Unni Golding, piano: Øystein Bredal.  
1. 12. Taler: Modgunn Brynjelsen. Tema: Mens vi venter på Herren. 

Alle hjertelig velkommen! Ingen inngangspenger, ingen påmelding. Kollekt.

Se og tekstene om sorg og sorgarbeid s 8+9
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Nytt fra Plankomiteen

Minnemarkering for kirkebrannen 28.05.10
Før gudstjenesten den 29. mai 2011 fikk menigheten være med på 
en minnemarkering for kirkebrannen for 1 år siden på branntomta. 
Vi gikk i prosesjon til stedet der kirka hadde stått og hvor det nå 
var plassert et bord med lys og blomster. Kristian Støle hadde en 
kort innledning før vi sang 1. vers av nr. 537 i salmeboka: «Guds 
kirkes grunnvoll ene er Herren Jesus Krist».(se forsiden) 

Solveig Leikvoll leste deretter utdrag av «Stavkyrkje-preika» 
fra ca år 1150, vi sang vers 2 av samme salme, og gikk deretter 
tilbake til interimkirka i prosesjon, ledet av Jon Sverre Servan med 
prosesjonskorset.

Det ble en fin og høytidsstemt stund, preget av alvor og savn, 
men og med optimisme i tro på en fremtid i Guds hånd; for det er 
ikke bygget i seg sjøl, men samfunnet av de troende som er Guds 
kirke på jord.

AVN

Denne høsten vil det skje mange viktige ting i forhold til ny kirke. I løpet av høsten skal en gjennom en pre-
kvalifisering komme fram til hvilke arkitekter som skal få i oppdrag å tegne et forslag til ny kirke i Kopervik.  

 
Forslagene vil bli vurdert av en komité og deretter vil 
arkitekt bli valgt. Det skjer etter planen først på nyåret. 
Det som nå er viktig, blir å gi en best mulig beskrivelse  
av det romprogram som kirken skal ha. Denne 
prosessen er i gang nå og vil kulminere med et folkemøte 
på Kopervik videregående skole 26.oktober kl. 18.00. 
 
Plankomiteen er åpen for innspill fra alle. 
Innspill kan sendes til Geir Toskedal.  
Ellers kan en finne nytt om kirkesaken ved å gå inn 
på www. Karmoykirken.no 

K.S.

NYTT FRA MENIGHETEN.

Klokketårnet er snart på plass. Olsen-Nauen klokkestøperi har testet klokken. På grunn av stor 
overoppheting kan firmaet ikke garantere at lyden er som vi husker den. Likevel er det en reell mulighet for 
at vi vil nikke gjenkjennende når julen ringes inn og sannsynligvis lenge før det. Vi gleder oss, og sender en 
takknemlig tanke til kirkevergen som har jobbet iherdig for å få klokka tilbake i sin rette funksjon. 

Kunstlotteri med mer til inntekt for inventar og utsmykning i ny kirke har til nå innbrakt ca kr.160.000. 
Lotteriet trekkes etter gudstjenesten søndag 2.oktober, samme dag som vår gamle kirke skulle ha feiret sin 150 
års dag. En stor takk til alle som har bidratt med kunst og rammer. Takk også til alle gode loddselgere. 

Kirkeminister Rigmor Aasrud var på besøk i Kopervik mandag 29.august. Hun ønsket å 
besøke Kopervik menighet siden vi har mistet kirken vår i brann. Selv opplevde hun det samme som ordfører i 
Gran kommune, og var derfor godt kjent med de følelser en slik hendelse gjør med befolkningen. Møtet startet 
på branntomten, hvor hun ble orientert om eksisterende bygningsmasse og området Plankomitéen har anbefalt i 
forhold til nytt kirkebygg. Etterpå fikk hun informasjon om menigheten og alle dens aktiviteter, og hun var tydelig 
imponert over aktivitetsnivået. Soknepresten redegjorde for gudstjenestelivet i menigheten og de konsekvenser 
fravær av kirke har for frammøtet i ulike sammenhenger. Også plankomité, økonomiutvalg og prost fikk ordet til 
orientering. Ordfører, rådmann og repr fra Fellesrådet og Menighetsrådet var til stede, og bidro til at møtet med 
statsråden ble en positiv opplevelse.

I.M.

Fra folkemøtet om ny kirke 11.05.11: avstemmingen gjelder tomtevalget.
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Kirketorget har vært på besøk 
hos Irene og Toralf Bredahl på 
Stangelandsstølen. Begge har vært 
aktive i Kopervik menighet siden tidlig 
ungdom. Toralf har vært fast gitaris i 
barnekoret Silo i snart 20 år, Irene er 
leder for nåværende menighetsråd. 

Dere er jo innfødte Koperviksbuer. 
Var dere også barneskolekamerater? 

-Nei, svarer Irene kjapt. Jeg 
bodde ikke så langt fra kapellet på 
Stangeland og gikk på Eide skole. 
Toralf bodde i Askehagen og gikk på 
Kopervik skole. Det var en lidelse 
å gå gjennom Askehagen på veien 
hjem dersom guttene fra byskolen 
hadde sluttet før oss på Eide.

Du hadde kanskje truffet din 
tilkommende kone i barndommen 
likevel da, Toralf, - med en snøball 
eller en vannpistol? -Ja, det er godt 
mulig det. I hvert fall er det sikkert 
at jeg ble kjent med svigermor lenge 
før jeg traff Irene. Svigermor var 
nemlig medeier i blomsterbutikken 
Flora i Kopervik der jeg syklet 
rundt med blomster til kundene fra 
11-årsalderen.

Hva med ungdomstiden? 

-Vi begynte jo i Skolelaget nesten 
samtidig for vi er jo nokså jevngamle. 
Der hadde vi en fin tid sammen 

med Valter og Mjølhus. 
De sto på og ofret mye 
av sin fritid for oss 
unge. Og da vi begynte 
i ungdomsklubben, 
var det Trygve Berget 
som var vår gode leder 
og inspirator. -Men det 
var nok Tensingkoret 
som førte oss skikkelig 
sammen, smiler Irene.

-Ja, innrømmer Toralf, vi likte å 
synge gospel begge to, men ellers 
har vi nokså ulik musikksmak.

Du Toralf spilte jo gitar i musikklaget 
på Misjonshuset sammen med bl.a. 
Svein Arne Koløy i flere år? - Ja, vi 
to fikk t.o.m. forespørsel om å være 
med Arne Aano på turnè rundt om i 
landet. Men det måtte vi takke nei til. 

Etter hjelpepleierutdannelse på Irene 
og elektrikerutdannelse på Toralf, 
ble det arbeid i hjemmetjenesten på 
Åkra og i elektrikerfirmaet Sigmund 
Waage på Håvik. Så stiftet dere 
hjem, fikk 3 jenter (som nå er 24 , 
22 og 18 år) Hvordan fikk dere hjem/
barn/yrke/menighetsliv-kabalen til å 
gå opp? - Jeg jobbet halv nattevakt 
da jentene var små. Og ungenes 
interesser var også våre interesser. 
Var de med i speideren, støttet vi 
opp om arbeidet der, og var de med 
i Siloa, så stilte vi opp på øvelser 

og opptredener der, sier Irene. 
- Jeg har forresten fortsatt som 
voksenleder og gitarist i Siloa, lenge 
etterat mine egne unger ble for 
gamle i koret, ler Toralf.- Og så har 
vi jo friske, barneglade besteforeldre 
like i nærheten – og en kjempegrei 
dagmamma på Nordstokke 
hadde vi også, legger Irene til. 

For tiden sitter du som formann i 
menighetsrådet, Irene. Og nå ser 
vi av valglistene at du kan tenke 
deg 4 nye år i menighetsrådet? 
- Vi har fått så mye positivt i 
menighetssammenheng både som 
ungdommer og som voksne, at vi 
gjerne vil gi litt igjen og være nyttige 
med det som vi har tid og evner til. 
Så derfor tar jeg gjerne 4 nye år i 
menighetsrådet, smiler Irene. Mens 
jeg tar gitaren og drar på øvelse i 
Siloa, ler Toralf.

I.E.

Intervju 
-Irene og Toralv Bredal
EKTEPAR MED STÅ-PÅ-INNSTILLING.

Anne og Toralv Bredal opptrer på konsert i 
Kopervik kirke.
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MARKERING AV 150-ÅRSJUBILEET FOR KOPERVIK KIRKE 
2. OKTOBER MED GUDSTJENESTE OG JUBILEUMSBOK

I nesten 4 år har seks flittige skribenter samlet og skrevet ned historisk stoff om Kopervik kirke, om mennesker og hendelser 
i menigheten. Til slutt i boka måtte også den tragiske kirkebrannen 28. mai 2010 tas med.

De siste årene skrumpet komiteen inn til fire medlemmer, da 
Knut Knutsen ble ukependler og Einar Arild Bygnes måtte gi 
seg av helsemessige årsaker. Eivind Djønne, Bjørg M. Garvik, 
Torstein Torbjørnsen og Ingeborg Ellingsen har tatt sommeren 
til hjelp for å få på plass billedmateriellet i boka. Der har arkivet til 
Kopervik Historielag og billedlageret til Elisabeth Thomassen 
vært til stor hjelp. Geir Toskedal har også brukt ferier og fridager 
til å gjennomlese og «vaske» stoffet og gjøre endel tilføyelser, 
før det endelige utkastet kunne leveres Karmøy Trykkeri. 
 
Nå blir det ingen ukelang jubileumsfeiring slik festkomiteen 
hadde planlagt. Men det vil likevel bli en markering av 150-
års- dagen den 2. oktober.Jubileumsboka ventes å være 
ferdig til 2. oktober 2011, dagen da Kopervik kirke ville ha blitt 
150 år. Gaven fra Ingolv Jøsang, Kopervik kirke i miniatyr, har 
vi allerede fått. For tiden står den utstilt i SR-bank 1 i Kopervik. 
Nå håper vi at på markeringsdagen vil også jubileumsboka 
foreligge og bli like godt mottatt av så vel lek som lærd.

I.E.

Den 19. oktober lanseres Bibelselskapets nye 
oversettelse av Bibelen, på bokmål og nynorsk. Det 
er gått 30 år siden siste oversettelse. Arbeidet med en 
ny oversettelse har vart i 10 år og over 40 personer 
har deltatt i arbeidet. Det gjelder naturligvis eksperter 
på grunnspråkene hebraisk og gresk, fagfolk på 
oversettelse, språkfolk og eksperter på norsk språk. 
Også kjente forfattere har vært trukket inn i arbeidet. 
Tekstene har vært drøftet og vurdert i opp til ni runder i de 
ulike gruppene. Man har også publisert deler av tekstene 
ettersom de ble ferdig, og bedt om tilbakemeldinger. 
Med andre ord så har dette vært det grundigste arbeidet 
med en oversettelse hittil i selskapets historie.
 

Hvorfor ny oversettelse?
Norsk språk endrer seg hele tiden. Bibelselskapet 
ønsker at folk skal kunne møte bibeltekstene på et 
levende og moderne norsk. Da kan bibelteksten bli 
aktuell og hverdagsnær. Det er alltid en fare for at 
bibeltekstene kan stivne til et høytidelig rituelt språk som 
har lite med hverdagen å gjøre hvis bibelspråket ikke 
holder tritt med den språklige utviklinga. Et slikt språk 
kan nok gi en behagelig følelse av høytid og tradisjon, 
men skaper ikke de utfordrende konfrontasjoner med 
tilhøreren/leseren som en moderne språkform kan gjøre.  
 

Mål for arbeidet
Bibelselskapet har hatt to mål for arbeidet. Det ene er 
å gjengi grunntekstene så nøyaktig som mulig på basis 
av de mest pålitelige håndskrifter som finnes i dag. Også 
i løpet av de 30 årene siden siste oversettelse er det 
 

kommet ny kunnskap om 
grunnlagstekstene, blant annet 
har funn i Dødehavstekstene 
bidratt til å kaste lys over 
enkelte uklare eller vanskelige 
tekststeder i Det gamle 
testamente. Det andre målet 
er å gjengi teksten på et så 
naturlig og levende norsk som 
mulig. Disse to målene er ikke 
uten videre lett å kombinere.  
 

Å gjengi grunnteksten mer eller mindre ord for vil føre 
til et nærmest uleselig norsk. På den andre siden kan 
en gjengivelse på et mest mulig levende norsk føre til at 
oversettelsen blir for fri i forhold til grunnteksten. Dette 
har vært noe av kritikken mot oversettelsen av 1978 der 
man la størst vekt på å få fram meningen i grunnteksten, 
og altså ikke den nøyaktige ordlyden. Uansett må man 
finne en middelvei her, og i den nye oversettelsen har 
man forsøkt å være mer trofast mot den opprinnelige 
ordlyden, men naturligvis uten at det skjer på bekostning 
av ønsket om en moderne språkdrakt.

Lanseringen av den nye oversettelsen blir markert og 
feiret over hele landet i helga 22.-23. oktober i menigheter 
og forsamlinger. Vi takker bibelselskapet for arbeidet og 
håper at den nye oversettelsen kan skape økt interesse 
og respekt for bibeltekstene i vårt samfunn, og at de blir 
til velsignelse både for enkeltmennesker og menigheter 
i tida framover.

KVN

Bildet er fra 1986 og viser organist Nils Berge v orgelet og 
Kopervik kirkekor m dirigent Kåre V. Nilsen. Se nærmere 
omtale av anledningen i jubileumsboka.

NY BIBELOVERSETTELSE FRA BIBELSELSKAPET
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	 Sommeravslutning		 	 	 	 for	søndagsskolen!

Søndagsskolene på Senteret og på Stokkastrand hadde felles avslutning før ferien på Stokkastrand. Mange sluttet 
opp om sommerfesten, som begynte på bedehuset og fortsatte med grilling v stranda like nedenfor. På bildene 
sees noen av lederne, Kristian Brautaset, Ingeborg Ellingsen, Unni Golding og Marianne Hovden, sammen med de 
mange barna som storkoste seg i Guds frie natur.
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Intervju med Yemane

7

Yemane forteller at faren var bonde. 
De dyrket korn og hadde en flokk 
sauer. Han og de 6 søsknene hadde 
det fint. De hadde det de trengte. 

Faren sendte han på skole. 
Dette skulle etter hvert forandre  
livet til Yemane.

Senere ble det 3-årig teknisk skole.  
Han ble så beordret til å arbeide i 
den kommunale administrasjonen 
i hjemmekommunen. Dette 
skjedde mens Eritrea var annektert 
av Etiopia, fra begynnelsen av 
60-tallet til Eritrea vant krigen i 
1991. Det ble etter hvert organisert 
en sterk motstandsbevegelse 
mot det etiopiske styret i 
Eritrea. Yemane deltok i denne 
motstandsbevegelsen samtidig som 
han altså hadde jobb innen den 
etiopiske administrasjonen. 
Da dette ble oppdaget, ble han 
fengslet og måtte sitte inne fra 1981 
til 1984.

I 1989 ble han beordret inn i hæren 
på etiopisk side. På denne tiden 
var krigen mellom etiopiske styrker 
og eritreisk motstandsstyrker på 
sitt mest intense og eritreiske 
styrker var i ferd med å knekke de 
etiopiske okkupasjonsstyrkene. 
 
Yemane ønsket ikke å delta i krigen 
på etiopisk side. Han flyktet derfor til 
Sudan og ble der til 1995.  

Han forteller at han etter hvert fikk 
seg arbeide i Port Sudan innen den 
bransjen han kjente fra hjemlandet, 
nemlig transportbransjen.  Etter 
6 år i Sudan vendte han hjem 
igjen til et fritt Eritrea og han og en 
kamerat kjøpte en lastebil og startet 
transportfirma. Yemanes oppgave 
var organisering og administrasjon, 
mens kameraten var sjåfør. I 12 år 
drev de sitt transportfirma.

Yemane ønsket fremfor alt å kunne 

leve i fred og ro med sitt arbeide 
og med sin familie. Men av visse 
grunner måtte han sammen med en 
soldatkamerat, flykte til Sudan. Fra 
Khartoum fikk han hjelp til å komme 
seg til Norge og meldte seg som 
flyktning på Oslo politikammer.

Via Tanum mottaksenter kom han 
så til Dale mottak i Sandnes. Han 
fikk oppholdstillatelse etter ca 5 
måneder.  Mens han var på Dale 
mottak, fikk han også adgang til å 
jobbe og tjente penger. Han håpet 
han skulle bli bosatt i Stavanger eller 
Sandnes der han allerede hadde 
jobb. Men han havnet i Karmøy 
  
kommune som hadde ledig plass. 
Dermed mistet han jobbmuligheten 
han hadde. Han er skuffet over dette.

Hans kone og barn ble igjen i Eritrea 
da han flyktet. Men i 2009 klarte 
kona og to av barna å komme til 
Norge. 

I Eritrea var Yemane og familien med 
i den eritreiske ortodokse kirken. Her 
i Kopervik har mange av oss møtt 
han og familien på gudstjeneste på 
Senteret, hvor bl.a. de to guttene 
deres, Mateyo og Mussie, er aktive 
deltakere på søndagsskolen. 
Yemane gir uttrykk for at han og 
familien er blitt godt mottatt her i 
Kopervik og har allerede fått noen 
norske venner. 

Hans største bekymring nå er at 
sønnen på 15 år som ble igjen hos 
besteforeldre i Eritrea, har flyktet 
til Sudan i håp om å komme seg til 
familien i Norge, men han mangler 
penger og papirer for å komme seg 
videre. 

Yemane beklager at han ikke har 
arbeid og dermed ikke har midler 
til å hjelpe sønnen. Dette gjør han 
veldig trist og fortvilet for tiden.

L.G.

Kopervik menighet har de siste årene fått flere gudstjenestedeltakere som kommer fra et ikke-
europeisk land, deriblant Yemane og hans familie. 

Kirketorget har bedt Lars Gaustad om å ha et intervju med noen av dem, for at menigheten skal 
kunne vite mer om dem og deres bakgrunn, og derved bli lettere kjent med dem. Her følger 
intervjuet med Yemane.

- Hvordan kan det skje at en bondesønn fra en landsby utenfor Asmara i Eritrea havner som 
flyktning i Norge?

Fra høyre: Yemane, sønnen Mussie og yngstemann Mateyo.  
De to andre er venner av familien.
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Mine tanker om sorg og sorgarbeid

8

Jeg tror at jeg alltid har vært opptatt 
av døden. Sikkert siden det er noe 
litt mystisk, og noe vi ikke vet så mye 
om.

Det hele ”begynte” med at jeg 
meldte meg på et seminar for 
etterlatte ved brå, traumatisk død og 
selvmord. Jeg syntes med en gang 
at dette var spennende og lærerikt.  
Det er så mye vi er redd for å si 
eller gjøre galt. Hvorfor skal det 
være så vanskelig å ta kontakt med 
mennesker i sorg? Er det noen gang 
galt å komme med trøstende ord?  
 
Vi kan aldri vite akkurat hvordan 
andre har det, men vi kan alle klare 
å være et medmenneske og å være 
til stede for andre. Det kan i noen 
tilfeller være Alfa og Omega for 
noen til å komme seg videre. Det er 
dessuten viktig å tenke på at sorgen 
ikke er over, selv om begravelsen er 
over. Sorgen kan forandre seg, men 
den blir aldri borte. 

Det går an å lære seg å leve med sorg, 
men det kan ta tid. Og det må vi som 
står rundt være flinke til å akseptere. 
I studier kommer det også fram at 
den mest kritiske fasen ofte kommer 
etter et år, og ikke nødvendigvis de 
første månedene. Det er og veldig 
viktig å huske at ingen sørger likt. 
Noen trenger lengre tid enn andre. 
Man kan ikke sørge på forhånd, 
men man må få anledning til å ta 
den tiden man trenger etterpå. 
 
Det er ikke selve døden man 
sørger over. Sorgen er der fordi 
man har mistet en man elsket. 
Gjennom kurset ”Trospilotene” 

har jeg bl. a lært om å ”sørge på 
internett.” Dette gjelder ofte for 
ungdommer, og her skjer det mye 
veldig fort. Tidligere var det som 
regel presten som var den som 
gikk rundt med dødsbudskapet og 
organiserte minnestunder. I dag kan 
vi ofte finne minnesider og blogger 
på nett før begravelsen har funnet 
sted. Disse sidene er gjerne åpne 
for alle. Det blir brukt ”du”- form, og 
alle – også de som ikke er nær venn 
eller familie – kommer med sine 
tanker. Disse sidene kan være til 
god hjelp for mange. Også fordi man 
kan sende sin første kondolanse 
på denne måten. Da blir kanskje 
første treff etterpå ikke så vanskelig. 
 

Det er ofte lettere å være personlig 
når man ikke står ansikt til ansikt.  

Døden blir da en mer naturlig del 
av livet – i åpenhet. Et eksempel på 
blogg som fortsatt blir brukt, er: ”Hvil 
i fred, Regine Stokke.”

Jeg kan også anbefale en engelsk 
nettside,www.winstonswish.uk 
Her er det reportasjer fra en tv -serie 
i England hvor profesjonelle besøkte 
hjem der en av foreldrene hadde 
en dødelig sykdom. Her ligger svar 
på mange spørsmål ang. døden, 
og det er også egen barne- og 
ungdomsside. 

Mitt ønske er å få være med på å 
starte en sorg-gruppe i Kopervik.

Janne Andersen
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«…SAVNET ER EN  
TROFAST FØLGESVENN..»

Sorg og savn hører uløselig sammen med kjærlighet og 
nærhet. Det merker vi til fulle når vi mister noen av dem 
vi er glad i. Spesielt når det skjer brått, slik at vi ikke får 
tatt farvel, er sorgen forferdelig tung å bære. Første gang 
jeg merket at mennesker rundt en faktisk kan gjøre sorgen 
lettere å bære, var da pappa døde.  Den store deltakelsen 
under begravelsen gjorde et veldig inntrykk på meg. At så 
mange var kommet for å vise at de hadde satt pris på faren 
min! Jeg husker at det var en følelse av å bli omsluttet 
av et stort kjærlighetsfellesskap – som om jeg ble løftet 
og båret. Det var ikke den knugende, nedtrykkende 
sorgen som preget minnesamværet heller, men gleden og 
takknemligheten for hva vi alle hadde fått gjennom pappas 
liv.

Det samme opplevde jeg 40 år etter da vi måtte ta farvel 
med datteren vår, som bare ble 37 år. Alle besøk hun fikk på 
sykeleiet, alle gode ord, kort, bøker, godsaker og  blomster, 
hvor det varmet både henne og oss. I tiden før begravelsen, 
var det også veldig godt med alle som kom hjem til oss på 
besøk. Begravelsesdagen måtte den store folkemengden 
kjempe både med høy snø og parkeringsproblemer. Men de 
kom, for de ville vise sin deltakelse i sorgen. Da kom denne 
følelsen av å bli omsluttet av et stort kjærlighetsfellesskap 
igjen. Det gav en styrke til å bære det en trodde en ikke 
ville greie. Vi visste også at det var mange som ba for oss 
i den tunge tiden.

I ettertid ser jeg at savnet er en trofast følgesvenn; det 
er nok prisen en må betale for å ha vært glad i noen. Så 
savnet vil nok alltid være der. Men at folk tar kontakt og  
viser deltakelse og omsorg i den  første verste sorgfasen, 
har  stor betydning for den tiden som følger etter.  Det er 
også godt at noen spør hvordan det går med en etter en 
tid. De har forstått og kanskje erfart at nedturer kan komme 
selv når en tror at alt går framover.

«Herre, gjev meg dine augo», står det i en sang, «så eg 
kan sjå når andre har det vondt.» Måtte vi alle få et slikt syn 
på hverandre, og mot til å komme nær de som trenger vår 
omtanke i tunge stunder.

Ingeborg Ellingsen

Gravfølget er på vei fra Ferkingstad kirke til kirkegården.

SORGFASER
Sorgen blir gjerne delt inn i faser, men den 
ene blir ikke nødvendigvis avløst av den andre. 
Man er gjerne i flere faser 
samtidig. Sorgen er individuell og 
arter seg svært forskjellig.

1.Sjokk: Pårørende som får 
budskapet reagerer ofte 
med vantro. Noen benekter 
budskapet. Gradvis går det inn.

2. Reaksjon: Når dødsbudskapet 
er i ferd med å gå opp for 
pårørende, kommer reaksjonen. 
Noen får angst. Mer vanlig er 
det å bli deprimert, være lei 
seg og gråte. Noen kan bli sinte 
og aggressive. De kan være sint på den som 
er gått bort, på Gud som lot det skje eller 
på helsepersonell og leger som ikke gjorde 
pasienten frisk.

3.Bearbeidelsen: Man tar inn 
over seg det som har skjedd 
og forsøker å bearbeide den 
nye situasjonen hvor personen 
som stod dem nær ikke er der 
lenger. Det er viktig å snakke 
mange ganger om det som har skjedd og vise 
følelser i form av gråt og sinne.

4.Nyorientering: Man ser at livet må gå 
videre og kan være meningsfullt selv om man 
er blitt forlatt. 

Kilde: Atle Roness.
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Avskjedsgudstjeneste med Jon Sverre

Dei ligg så trauste,  
dei gamle steingardane på Karmøy. 

Eva Synnøve Dahl er vel også ein av  
dei trauste – som er der – og er til å lita på.  

Ein av merkesteinane i menigheta. 
 E.T.

10

«PRESTENE SER UT TIL Å  
TRIVES I KOPERVIK!» 

(prost Helge Gaard)

Det var mange som ville si noen gode ord til Jon Sverre Servan 
på kirkekaffen etter hans siste offisielle gudstjeneste i Kopervik 
menighet, som var den 29.05. En av dem var prost Helge Gaard, 
som har erfaring med at prester i Kopervik aldeles ikke har lyst å 
forlate menigheten. Og folk i menigheten er svært lei seg for at  
Jon Sverre Servan nå er blitt omplassert, noe han sjøl  
heller ikke ønsket. Han skulle gjerne fortsatt. Men trøsten er at 
han fortsatt blir boende der han bor nå, midt blant alle dem som 
har satt så stor pris på han gjennom 16,5 år.

Staben hadde valgt å si noen takkens ord med utgangspunkt i 
bokstavene i navnet, og her nevnes bare de honnørordene som 
Kristian Støle hadde funnet fram til på bokstaven R: redelig, nyter 
stor respekt, rolig, aldri rasende! glad i retreat, raus, ressursrik, 
romslig, resonnerende, -  og Øystein Bredal på S: stødig, stabil, 
til å stole på, en samler, god med statistikk, skuespiller av 
rang, sporty, sko av stor fotstørrelse! Og med tanke på de to 
sistnevnte hadde staben funnet fram til den ideelle gaven: et 
par fjellsko og en vandringsstav/hyrdestav med kors på toppen 
og en speiderknute som symbol på evigheten (ingen ende). 
Lengden sto i forhold til mannen, som rager høyt over alle, og 
som viser vei.

På vegne av menigheten tok Valter Vorraa ordet og takket for 
gode prekener som både var grundige og som gikk i dybden. 
Det ble en vemodig og fin stund, med full sal og gode kaker, en 
avskjedsfest verdig en svært avholdt prest.

AVN

BLI MED PÅ MENIGHETENS HØSTBASAR 
TORSDAG 29. SEPT. KL. 17.30

på Kopervik Ungdoms- og Alderssenter.  
Inntektene går til barne- og ungdomsarbeidet. 

Siloa, Shalom og Ten-Sing er invitert til å delta. 
Andakt v/Ingeborg Ellingsen   

Hovedtrekning av flotte gevinster som er gitt av 
Handelsstanden i Kopervik og private givere.  

Det blir også åresalg og bevertning.  
Hele familien er hjertelig velkommen til god, 

gammeldags basar!

Arr: Kopervik menighetsråd.

35 UNGDOMMER FRA  
KOPERVIK PÅ TT-TREFF PÅ GJØVIK
Vi er nå hjemme etter de mest fantastiske 5 dager på leir!! 
TT på Gjøvik har vært en inspirasjon som – for å sitere 
mange av ungdommene – ikke kan beskrives, men må 
oppleves. Det var 300 ungdommer fra Haugalandet som 
tirsdag morgen 28. juni tok turen til Gjøvik for å møte 
1300 andre kjekke ungdommer på TT (Tenårings -Treff).
Vi har vært med på wake -up og formiddagsshow hver 
dag, lært TT- sang og -salme og skjerf- dans. TT- torg 
på Gjøvik gård med aktiviteter (som dans, teatersport, 
drama, gjenbruk, blomsterdekorasjon, cupcakes, 
brettspill, instrumenter-workshop, låtskriving, minikor, 
sangteknikk, andaktsverksted, foto, video, slakkline, 
ansiktsmassasje og klovneseminar, for å nevne noen),  
show i fjellhallen, Ta- sjansen -konkurranse sammen 
med Jan Erik Larssen fra Broom, Global- løp, som 
innkasserte over 180 000 for å hjelpe afrikansk ungdom å 
bli hørt. Vi har også sendt 1600 mobil- meldinger til Jens 
Stoltenberg om å stoppe fattigdom i verden. Torsdag 
kveld var det gudstjeneste i Fjellhallen, hvor alle 1600 
deltakerne ble invitert til nattverd. Det har også vært 
Talkshops, hvor årets tema var: ”Herregud hva skal jeg 
mene?”. Her var det besøk av Kjell Grønner (Tensingens 
far), Øystein Magelssen (leder i Forbundsstyret), Sunniva 
Gylver (prest i Oslo) og Adelheid Firing Hvambsal  
(Generalsekretær).

Det har vært en flott uke hvor Tro, Håp og Kjærlighet har 
vært hovedtema, vi har fått nye venner, og ikke minst 
opplevd fellesskapet med andre i KFUK/M og lært mer 
om alt arbeidet de gjør rundt i hele verden. Fra Kopervik 
var vi 35 deltakere hvor noen av Liv ungdommene hadde 
ansvar for hver sin gruppe. De gjorde en utrolig flott 
jobb, og turen hadde ikke vært det samme uten dem.  
Tusen Takk!! Det er også satt opp TT neste sommer. 
Håper vi kan få med oss minst like mange ungdommer 
da!
J. A.
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INTERVJU MED KATEKETEN VÅR

UNGDOMMENE 
TRENGER DIN GAVE!

Stillingen i Kopervik menighet som Janne An-
dersen 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 ung-
domsarbeid, så ta kontakt med menighetskon-
toret (52857566 eller 52857569). Da vil beløpet 
bli  registrert 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 rekrutteringen til menigheten. 
Nå har DU  sjangsen til å bety noe viktig for vår 
menighet! Benytt den I DAG!

Solveig Leikvoll har vært kateket 
i Kopervik menighet siden 1993.  

I 18 år har hun hatt hoved- 
ansvar for menighetens 

konfirmantundervisning, 
et arbeid som har vært i 
stadig utvikling, og som 
i dag har bidratt til et 
ungdomsarbeid som har 
både ledere og deltakere. 
  

Vi spør Solveig om hemmeligheten bak veksten.

Det første hun peker på er at arbeidet er basert på 
langsiktig strategisk tenkning.Rekrutteringen skjer via 
konfirmantundervisningen. Et godt konfirmantopplegg 
er grunnlaget. Undervisningen og konfirmantleirene 
skal tydelig preges av at ungdommene blir tatt på alvor. 
I tillegg til undervisningen betjenes de med både mat 
og omsorg. Solveig er svært bevisst på at U&A-senteret 
skal være et åpent hus der ungdommene skal føle seg 
hjemme.

 - Vi skal alminneliggjøre kirken slik at den kan bli en 
naturlig del av barn og unges hverdag. Da er sjansen stor 
for at de blir værende eller kommer tilbake i forbindelse 
med livets små og store hendelser, og det er jo det vi vil! 
Denne service-innstillingen er å ta Jesu ord i Matt 25,40 
på alvor, konstaterer Solveig. ”Det dere gjør mot en av 
disse mine minste, det gjør dere mot meg.”

-Men konfirmantundervisningen går bare over et 
snaut år. Hva skjer etterpå?

Her berører vi ett av Solveigs ”hjertebarn”, nemlig 
ungdomslederkursene. MILK (minilederkurs for fjorårets 
konfirmanter) og LIV (leder i vekst) er det viktigste i denne 
utviklingen.Undervisning  og sosiale aktiviteter, som å 
reise på tur sammen, gir resultater. På konfirmantleirene 
koples konfirmanter og eldre ungdommer. Deltakerne 
på MILK og LIV er alltid med på konfirmantleirene. Her 
har de viktige sosiale oppgaver, og det bidrar til et trygt 
og godt miljø. Samtidig har ungdomslederne praksis i 
menighetens barne- og ungdomsaktiviteter (kor, speider, 
krik med mer), noe som både gir kjennskap til aktiviteter 
og  kontakt med de andre ungdommene. 

  
KOPERVIK MENIGHET – oppstart høsten 2011 
 På Ungdoms & Alders-senteret: 
Søndagsskolen: 04.09, 11.00 
Trilletreff: torsdag  01.09, 11.30-13.00. Ta med matpakke. Kaffe og saft 
blir servert. 
Siloa: onsdag  07.09, 17.00-17.45. (4 år-2.kl) Øvelse i partallsuker 
Shalom: onsdag  14.09, 18.00-19.15. (3.-7.kl.)   
Synzygus (TenSing) tirsdag 31.08, 19.30-21.30. (fra 8.klasse) 
Kirkekoret: onsdag 07.09, 20.00-21.45, Øving på Senteret 
KM-speidere 3.-6.klasse: onsdag  31.08,, 17.30 i  Liarlund 
KM-speidere fra 6.klasse: onsdag  07.09, 18.30 i  Liarlund 
TEA PARTY: torsdag 01.09, 17.00-19.00, 1.torsdag i mnd. 

Bønnemøte:  Hver mandag 18.00 
 
Nye medlemmer ønskes spesielt velkommen. 
kopervik@kamoykirken.no        tlf. 52857569 

 

Kopervik har mellom 30 og 40 ungdommer på 
lederkurs hvert år. Hver enkelt deltaker får personlig 
oppfølging. Uten den menighetsfinansierte 
ungdomsutviklerstillingen ville ikke det vært mulig. I 
Kopervik har vi mange frivillige medarbeider, men få 
ønsker å delta fast i en aktivitet. Det betyr at vi nå 
beveger oss i grenseland for antall deltakere. - Kvalitet 
og voksenkontakt kan vi aldri gå på akkord med. Det 
er kjernen i arbeidet, slår kateketen fast.

Resultatet av dette langsiktige ungdomsarbeidet er at 
Kopervik nå har et trygt og godt ungdomsmiljø. - Vi 
drar gjerne på tur med ungdommene våre, konstaterer 
Solveig. - Det blir sjelden ubehagelig bråk, nettopp 
fordi ungdommer og voksne kjenner hverandre og 
fordi de gode forbildene (ungdomslederne) er så 
tydelig til stede. 

-Kanskje ser vi ikke resultatene med en gang. Det 
har heller ikke Jesus forspeilet oss, smiler hun, og 
minner om lignelsen om såmannen i Luk.8. Utvikling 
tar tid. Det er naturlig. Derfor varmer det ekstra når 
”gamle” konfirmanter forteller at nettopp de gode 
minnene fra U&A-senteret, er det som huskes best 
fra ungdomstiden. Det er de gode historiene som i 
framtida kan bringe mennesker tilbake til kirken i 
forbindelse med livets ulike situasjoner. Kirken skal 
være en handlende og tjenende kirke i kraft av Jesu 
ord. Vi investerer, Gud gir vekst, forkynner kateketen, 
og haster videre til arbeid med konfirmanter, leirer, 
ungdomsgudstjenester, planlegging og mye, mye 
mer. 

I.M.D.
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Korets tur til Spania
Kopervik kirkekor har i sin snart 17 år lange historie 
sunget i flere kirker i Norge, men aldri i utlandet! Men 
i år var koret invitert til å synge ved gudstjenesten 
1. pinsedag i sjømannskirken i El Campanario, som 
ligger på Solkysten i Spania, nær Malaga. Koret hadde 
også en konsert før gudstjenesten. Begge deler ble en 
særdeles fin opplevelse for koret, og også for de mange 
fremmøtte, fikk vi høre. Det skyldtes bl.a det nydelige 
kirkerommet, med en spesielt flott akustikk, og fordi 
koret fikk være sammen med så mange nordmenn i 
utlandet og feire pinse. 

El Campanario er et av Norsk kirke 
i utlandet (tidligere sjømannskirken) 
sine nyeste steder, og samtidig stedets 
eldste bygning, fra 1500-tallet. Den er 
pusset opp, men holdt i gammel stil, og 
har både gjesterom og kirke, bønnerom, 
bibliotek, frokost- og lunsjrom, stor hage 
med svømmebasseng; kort og godt det 

ideelle sted for å nyte en rolig og avslappende ferie. 
 

Det er også et populært sted for vielser, fikk vi både se 
og høre.

Denne 
t u r e n 
er den første 
koret har vært på. 
Vi håper alle at den ikke 
blir den siste! Pinsehelgen ble 
altfor kort for alt det stedet hadde å 
by på av opplevelser. Men kanskje det var en ide å 
gjøre som organist Trond Gilberg i kirka foreslo, nemlig 
å komme ned med fly fra Karmøy fredag, synge på 
gudstjenesten søndag, og dra hjem igjen mandag?  
Det er lov å drømme! 

AVN
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KJEKK MENIGHETSTUR TIL ESPEVÆR

Til tross for melding om sterk kuling og regn 
for søndag 27.8. møtte ca. 50 fra Kopervik 

menighet opp på kaien i Buavåg for å være med 
på menighetsturen, som i år var lagt til øysamfunnet 
Espevær. Vi var bokstavelig talt alle i samme båt, men 
både kulingen og regnet lot vente på seg. Vi opplevde 
sol og rolig sjø på framturen og det var heller ingen 
dramatikk på returen, selv om vinden hadde øket på. 
De fleste våget seg og ut til Baadehuset i kabelferjen, 
der Kystsogedagane sørget for god og tradisjonsrik 
middag i maritimt miljø, med fyr på peisen, lappesteiking 
på takke og garnbøting for dem som ville lære seg 
teknikken.

Men først var det gudstjeneste i bedehuset, som 
var stort og hadde både altertavle og alterring, og 
ikke minst en prekestol fra 1671! Den har tidligere 
stått i gamle Bømlo kirke i Langevåg, fra 1620.  

Så vi var virkelig på historisk 
grunn, i hvert fall Kristian, som holdt 

en inspirerende preken fra den prekestolen.       
Vi begynte med salmen «Du kalte oss til kirken og 

derfor er vi her», en salme som understreker hvor 
viktig fellesskapet i kirken er for troen og gudslivet. 
En menighetstur er også viktig for følelsen av 
tilhørighet i en menighet. Å gjøre kjekke ting 
sammen skaper grobunn for god kommunikasjon 

og gir inspirasjon til å starte opp igjen i menighetens 
mange aktiviteter etter ferien. 

Museet i Baadehuset ga god innblikk i den tiden 
da Espevær var en viktig del av sildefisket. Det ble 
dessverre ikke tid til noe foredrag fra den tiden, som 
er full av spennende historikk. Stiftelsen Baadehuset 
ønsker sponsorer til hårdt tiltrengt vedlikehold av det 
gamle huset, som huser en stor samling maritimt utstyr. 
Evt. givere kan bruke kontonr. 32420700244.

Takk til bedehusstyret og stiftelsen Baadehuset som lot 
oss få bruke begge lokaliteter til utflukten vår, og sørget 
for gode velkomstord og god bevertning! Og før ferja la 
fra kai så en av oss (gjett hvem) sitt snitt til å få seg et 
bad i bølgene, og påsto at det var varmere i sjøen enn 
på land!

AVN
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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
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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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www.karmoy.fhs.no
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PREMIEOPPGAVEN  

15

Døpte

Vigde

arnas sideB

Døde
27.05. Etne kirke	 	Agnes	Østrem
04.05. Åkra kirke	 	Jan	Eldar	Hansen	Fiskaaen
14.05. Kopervik U- og A-senter 	Seiny	Ask
14.05. Kopervik U- og A-senter 	Magnus	Karl	Molde
23.05. Kopervik U- og A-senter	 	Svein	Rusnes
03.06. Kopervik U- og A-senter 	Odd	Johan	Vindenes
08.06. Kopervik U- og A-senter  Bertha	Johanne	Stagre
17.05. Åkra kirke	 	Kristbjørg	Eide
17.05. Kopervik U- og A-senter	 	Peder	Odland
08.06. Kopervik U- og A-senter  Lars	Peder	Bårdsen
26.05. Kopervik U- og A-senter 	Kristine	Håvarstein
27.06. Kopervik U- og A-senter	 	Helga	Thuestad
01.07. Kopervik U- og A-senter 	Kjell	Sigurd	Aase
30.06. Kopervik U- og A-senter 	Kirsten	Eikeland
08.07. Kopervik U- og A-senter  Ada	Pauline	Bårdsen
13.07 Kopervik U- og A-senter 	Margot	Johanne	Eline	Kristine	Lind
19.07. Kopervik U- og A-senter 	Svein	Mathisen
02.08. Åkra kirke	 	Oddvar	Vea
31.07. Kopervik U- og A-senter 	Knut	Magnus	Hansen
28.07. Kopervik U- og A-senter	 	Aud	Hveding
04.08. Kopervik U- og A-senter	 	Hilda	Snørteland
27.07. Kopervik U- og A-senter	 	Osvald	Harald	Hauge
23.08. Avaldsnes kirke	 	Peder	Kaldheim

Avaldsnes kirke 18.06	
Julie	Langeland	og	Jarle	Torvestad
Kopervik interimkrk. 18.06	
Chelly	Kyabu	Kalumba	og	Gunnar	Svensen
Avaldsnes kirke 25.06	
Hanne	Lund	Odland	og	Jostein	Danielsen
Avaldsnes kirke 13.08.	
Maria	Dagsland	Knutsen	og	Christian	Askeland Her ser det ut til å være to helt like bilder fra Søndagskolens sitt loppemarked 

på Senteret. Men på bildet til høyre er det 5 feil. Kan du finne dem?  

Svaret kan sendes eller leveres på Menighetskontoret, 
Sveinsvollsjordet 11,  
Postboks 14,4291 Kopervik

15.05.	Kopervik	interimkirke	 Tor	Kristian	Iversen
03.07.	Kopervik	interimkirke	 Emilie	Finnås	Abrahamsen
15.05.	Kopervik	Interimkirke		 Andrine	Rønning	Lindnes
12.06.	Kopervik	interimkirke		 Veronica	Mesgena	Wolday
02.06.	Avaldsnes	kirke	 Sofia	Isabella	Pettersen
24.07.	Avaldsnes		kirke	 Matilde	Flatebø
15.05.	Kopervik	interimkirke	 Birk	Nordal
15.05.	Åkra	kirke	 Ole	Tollaksvik	Hovland
17.07.	Kleive	kirke	 Celina	Emberland	Andersen
22.05.	Kopervik	interimkirke	 Mathias	Aleksander	Gundersen
26.06.	Avaldsnes	kirke	 Magnus	Kaisen	Paulsen
12.06.	Avaldsnes	kirke	 Marselius	Kvalevaag
26.06.	Avaldsnes	kirke	 Alva	Heggelund	Jackson
17.07.	Kopervik	interimkirke	 Noah	Kristiansen	Østebøvik
29.05.	Avaldsnes	kirke	 Sebastian	Andreassen	Tolås
31.07.	Kopervik	interimkirke	 Mathias	Andersen	Åse
14.08.	Kopervik	interimkirke	 Line	Paulsen
21.08.	Torvastad		kirke	 Emily	Marie	Hustveit
21.08.	Torvastad		kirke	 Tor	Ove	Hustveit

Finn 5 feil

Mange av dere har kanskje vært ute og reist i sommer? Da kan det være ganske  
lurt å skrive ned det du så og opplevde på de forskjellige stedene. For det første  
husker en turen bedre da – spesielt hvis en i reisedagboka limer inn bilder.

Og for det andre kan det være gøy å lese for noen som ikke har vært der.

For det tredje blir du kanskje bedre i geografi enn gutten som kom 
hjem og viste faren geografiprøven:

Hvorfor i alle dager får du så dårlige karakterer i geografi? spurte faren.  
Det er læreren sin skyld, svarte gutten.  
Han snakker jo bare om steder jeg aldri har hørt om!

Vi i Kirketorget kunne godt tenkt oss at du tegnet eller skrev om noe du har  
opplevd i sommer og sendte det inn til bladet.  
Du kan også levere det inn på menighetskontoret i 1. etg. på U-A-senteret.

Vinneren av «Finn 5 duer i forrige nummer» er Kristine Svensen. 
Gratulerer! Kristine får en kjekk skoleting i posten.

Siden det var flere som sendte inn løsninger da vi hadde «Finn 5 feil-oppgaver»,  
kommer vi her med en ny oppgave der dere skal finne 5 feil.

Ellers minner vi om Pakke-prosjektet til barnehjemsbarn i Ukraina som vi på Søndagsskolen  
skal drive på med i høst. Vi vil bruke siste delen av søndagsskoletimen til dette. THK-
stiftelsen (Tro-Håp-Kjærlighet) deler ut ca. 600 pakker i tre landsbyer de besøker før jul. 
Vi vil ta sikte på å pakke minst 50. Vi har tenkt at hver pakke skal inneholde tannkrem 
og bløt tannbørste, såpe og vaskeklut, en leke (rester fra Søndagsskolens loppemarked), 
tegnesaker og et lite klesplagg (truse eller sokker). Vi vil også legge ved en tegning og en 
liten julehilsen slik at pakken blir mer personlig. 

Håper på god innsats både fra barn og voksne!

Velkommen til Søndagsskolen på Senteret – hver søndag kl. 11.

I.E.

 Minnegave til inventar og utsmykning i NY KIRKE :  
Aud Hveding            kr. 9110 

Velkommen til Allehelgenssøndag

Allehelgensdag er en dag da vi på en spesiell 
måte minnes våre døde, de som har gått foran. 
Dagen faller alltid på første søndag i november, 
i år på den 6. I Kopervik menighet markeres 
dagen ved at navnet til alle dem fra vår 
menighet som har gått bort i løpet av det siste 
året, leses opp i gudstjenesten. De pårørende 
inviteres spesielt til denne gudstjenesten. 

I tillegg fremføres i år Egil Hovlands 
Allehelgensmesse i Avaldsnes kirke lørdag 
29. oktober. Dette er en gudstjeneste med 
spesialskrevet musikk, spesielt tilpasset dagen. 
Korsangere fra hele distriktet synger under 
ledelse av Koperviks kantor Øystein Bredal.
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En hel uke i august var 350 KFUK-og KFUM- speidere i Rover-klassen (15-25 år) fra mange land samlet på leirstedet 
på Blikshavn. Leirsjef var Tollak Mikal Kaldheim fra Kopervik (se bilde), som sammen med hovedkomiteen sto for litt 
av en bragd når vi ser på de mange aktivitetene leiren kunne skilte med: surfekurs, vannsklie, hinderløype, beach party, 

jazzkonsert med folk fra sildajazzen i Haugesund, kanopadling,m.m.m.  
 
Motto for leiren var: «Med vaffel i vinden»: målet var å steike verdens 
største vaffelkake, minst 1 meter tvers over! Alle skulle få en bit av 
kjempevafla, men steikeforma ble visst litt av en utfordring for Joar 
Mortveit. 
Foruten de norske og nordiske deltakerne (hvorav 20 stk.fra Kopervik) 
kom det og 4 speidere fra Australia, som syntes de hadde hatt noen 
fine dager og opplevd mye. 
            E.T.

Kopervikspeiderne arrangerte  

Landsleir på Blikshavn

Mico og Glyn fra Australia


