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Biskopens julehilsen, julen 2011

Lyset skinner i mørket 

og mørket har ikke overvunnet det.

Joh 1,5

Ordene fra Johannesevangeliets første kapittel ble sunget for første gang fra Bibel 
2011 i Skåre kirke i Haugesund under den store lanseringen av bibeloversettelsen i 
oktober. Jeg satt og lyttet til Arne Hadlands verk Ordet ble menneske og ble grepet 
både av utførelsen og av den nye oversettelsen: mørket har ikke overvunnet det. Det 
er i én sum det vi trenger for å kunne møte de mørke dagene med håp og framtidstro.

Vi har alle vært berørt av tragedien som rammet landet vårt 22. juli. I Stavanger 
bispedømme mistet vi tre ungdommer, og for mange familier vil denne julehøytiden 
bli preget av savn og sorg. En av de overlevende AUFerne sa til meg at han hadde 
sett ondskapen i øynene på Utøya. Men han føyde til med overbevisning at hat og 
ondskap ikke skulle knekke kampen for rettferdighet, fred og forsoning. 

Når ungdommene selv så sterkt peker på kjærlighetens eget språk, kan vi bekrefte 
det ut fra Bibelens samlede fremstilling om det største vi har å dele: Kjærligheten. 
En kjærlighet som fikk ansikt i Jesus Kristus. En kjærlighet som lyser så sterkt at en 
av verdenslitteraturens vakreste perler, Johannesevangeliets første kapittel, blir vårt 
vern mot vold og ondskap. Jeg kan ikke tenke meg noen bedre gave i mørketiden enn 
trøsten og håpet i disse ordene: Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet 
det.

Velsignet julehøytid!

Erling J. Pettersen

Stavanger biskop

1.Mørket omkring oss er mørket før daggry!
Englene kommer med bud om Guds glede:
Midt i vårt mørke er Mennesket blant oss!
Ingen er lenger alene på jorden.

3. Mørket er ikke for mørkt for Guds øye.
Han som er Kjærlighet, er ved vår side.
Uskadd av mørket er Mennesket blant oss!
Ingen er lenger alene på jorden.

4. Englenes lysglans forsvinner i natten.
Ordet de bragte blir aldri tatt fra oss,
ordet om Mennesket, kommet til verden!
Ingen er lenger alene på jorden.

5. Håpet får gripe det kommende daggry!
Englenes lovsang skal sprenge vårt mørke.
Se, her blant mennesker finnes Guds bolig!
Ingen er lenger alene på jorden.

T: Svein Ellingsen

HELLIGTREKONGERS 
FEST PÅ U&A-SENTERET 

 
søndag 8.januar,  kl. 17.00.  
Andakt v/ Irene Bergtun. 

Innslag v/menighetens søndagsskole. 
Sang og musikk. 

Godtepose til barna. Gang rundt 
juletreet. 

 
Alle hjertelig velkommen!
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Et juleminne.

Else-Karin og jeg var 
stasjonert i en av 

Norrlands største byer. Parallelt med min tjeneste 
som korpsleder var jeg tilsatt som prest ved arresten 
i byen. Utenom den tid som var fastsatt til denne 
tjenesten, kunne det ofte hende at vi besøkte arresten 
når det var behov for det. En god gammel tradisjon på 
dette stedet var at offiserene i korpset og en gruppe 
hornmusikanter besøkte arresten tidlig på morgenen 
julaften. 

Det er et av disse julebesøkene jeg aldri vil glemme. 

Vi kom til arresten rett før kl. 9.00. Personalet hadde 
i forveien kokt kaffe. Else-Karin, jeg og vår assistent 
besøkte de ulike cellene med lussekatter, pepperkaker, 
Krigsropets julenummer og en julegave til hver av 
de innsatte. Det rådde en god og glad stemning,  
julaftens morgen med sin forventning.

Plutselig hørtes et skrik fra en av cellene i den gangen 
der Else-Karin hadde ansvar.  Vi skyndte oss dit, jeg og 
to fengselsbetjenter.  Hvilken scene som møtte oss! 
Else-Karin sto midt på golvet. Framfor henne lå en ung 

Rolf Stackbom: 

EN JULESANG SOM HAR HATT 
BETYDNING I MITT LIV

Da fengselscellen ble himlens port

Stille natt, heilage natt.
Alt har svevn og mørker tatt.
Trufast vaker dei heilage to.

Varsamt voggar dei barnet til ro.
/:Jorda tar himlen i famn.:/

Stille natt, heilage natt,
barnet er vår største skatt.

Hyrding vaknar av gåtefull klang,
natta tonar av englanes sang:
/:Kristus vår frelsar er fødd!:/

Stille natt, heilage natt,
Gud gjev jorda voni att.

Himlen smiler frå barnet sin munn,
kjem oss nær i ei frelsande stund.

/:Vier Guds framtid til vår.:/

T: Joseph Mohr, O: Erik Hillestad

Italiensk renessansemaleri i 
katedralmuseet i Pienza.

mann (18 år) på kne og hulket ubehersket samtidig 
som han holdt armene sine omkring henne. Else-Karin 
strøk han over håret og snakket vennlig og rolig til 
han. For oss som sto der, syntes det som en mor med 
sin sønn. 
Den unge mannen hadde havnet i trøbbel, og natten 
til julaften ble han satt i arresten. Han hadde aldri 
tidligere vært i konflikt med rettsvesenet. Nå skulle 
han, innelåst i en celle, for første gang i sitt liv være 
skilt fra sin familie i en julehelg.  Vi som var der, 
opplevde mildt sagt en gripende stund. Else-Karin tok 
de store hendene hans i sine små og ba for han og for 
situasjonen som han, mot sitt ønske, hadde havnet 
i, og for familien hans der hjemme. Og etter en kort 
stund ble gutten roligere, og man kunne se streif av 
lys i den unge mannens øyne.

Fra vestibylen hørte vi hornmusikantene spille. Cellen 
ble fylt av den befriende hilsen: «Stilla natt, heliga 
natt. Mörkret flyr, dagen gryr. Räddningstimman  för 
världen slår. Nu begynner vårt jubelår. Kristus till 
jorden är kommen, oss är en Frälsare född».

Cellen hadde blitt forvandlet til en himlens port!
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Intervju 
Solveig Sætrevik
KOMBINERER TUR MED TJENESTE SOM FRIVILLIG 
OMBÆRER AV KIRKETORGET

Kirketorget har ca 30 trofaste 
ombærere som sørger for at 
opplaget på 3400 menighetsblader 
blir båret rundt i postkassene 
4 ganger i året. Det er takket 
være disse at vi ikke har de 
store utgiftene med distribusjon 
av bladet. Det er viktig, siden 
Kirketorget bare er basert på 
frivillig kontingent. Vi har vært 
på besøk hos en av ombærerne, 
Solveig Sætrevik, som til daglig 
jobber som ambulerende 
spesialpedagog i barnehagene. 
Hun har levert bladet i 
postkassene i nabolaget sitt i 
nærmere 20 år.

Har vært med som ombærer fra 
starten

Kirketorget, som er eget organ for 
Kopervik menighet, ble til i 1994. 
Var du med som ombærer da vi 
hadde menighetsblad sammen med 
Åkra? Ja, det var jeg, for jeg kan 
huske da det skiftet navn. Det var 
navnekonkurranse da, og jeg husker 
presten Einar Haugland vant med sitt 
forslag. ! Hvordan kom du til å melde 
deg til ombærertjenesten? Jeg ble 
spurt av min daværende nabo, Kjell 
Magne Lie. Han hadde hatt ruten 
i flere år og ønsket avløsing. Hvor 
mange blader består ruten av og 
hvor lang tid tar ombæringen?  I 
begynnelsen hadde jeg over 400 
blad, men så fikk jeg dele ruten med 
Berit Rødseth, så nå har jeg 250. 
Det var greit å få en mindre rute. 

Før tok jeg turen over 2 dager. 
Nå er det gjort på ca.1 time.  Jeg 
går ruten sammen med Runi 
Kristoffersen. Det har vi gjort i 
mange år nå. Vi går turer sammen 
uansett, og da er det greit at en tur 
også kan være en tjeneste.

Menigheten et godt nettverk da 
mannen døde.

Dialekten din røper at du ikke 
er født her i Kopervik? Jeg er 
fra Stavanger, men har bodd 
på Karmøy mye lenger enn i 
Stavanger. Vi bygget hus her på 
Østremneset i 1983. Først bodde 
vi i Skudeneshavn, der mannen 
min, Nils Petter, var lærer på 
ungdomsskolen. Det var nok 
jobben som gjorde at vi bosatte 
oss her og et ønske om å bo i 
nærheten av familien.  
 
Du ble enke for tre år siden. Har 
tilknytningen til menigheten hatt 
noe å si for deg i den forbindelsen? 
Det hadde veldig mye å si. Jeg har 
fått et godt nettverk, først og fremst 
gjennom menigheten, som har 
vært en enorm støtte for meg. Det 
å høre til i et større fellesskap gjør 
at savn og ensomhet er noe mindre 
enn det ellers ville vært. Spesielt 
nå når de tre barna våre er voksne 
og flyttet ut av hjemmet. Jeg har 
vært med i en kirkering siden vi 
flyttet hit, og det har bl.a. gitt meg 
mange gode venner. Dessuten er 
jeg med i styret for menighetens 

barnehage, og har vært med i 
menighetens søndagsskole i mange 
år. Å investere i barna er å investere 
i fremtiden! Enkelte søndager er jeg 
og med og steller i stand kirkekaffen 
etter gudstjenesten.

Nils Petter var i mange år med i 
redaksjonen av menighetsbladet. 
Han hadde alltid en artig og 
interessant vri på stykkene han 
skrev. Kunne du tenkt deg å jobbe 
med bladet fra ”innsiden”? Nils 
Petter var flink å uttrykke seg, ja, 
men jeg tror ikke jeg har de samme 
evnene der, så det er nok ikke mitt 
område!  Vi er kjempeglade for å 
ha deg med i ombærergruppen, og 
håper på godt vær med sol og lite 
vind når du og de andre ombærerne 
skal ut med julenummeret av 
Kirketorget!

I.E.

«Hvor herlig lyder fottrinnene 
av dem som bringer godt budskap!» 

(Rom.10,15)

Eide bedehus
Det blir juletrefest 4. juledag (28.

des.) kl. 18.00
Andakt: Lars Reinlund. 

Bevertning, godteposer, gang rundt 
treet. Kollekt.

Hele familien velkommen!

Arrangement på Sund bedehus
04.12 kl.16.00: Adventsfest. Klaus Muff. Kvalavåg Musikk-kor. 
10.12 kl.16.00: ”Vi synger julen inn” med Sund Barnekor og Sund 
søndagsskole.
29.12 kl.19.00: Julefest. Sokneprest Kristian Støle og Kopervik Kirkekor. 
08.01 kl.19.30: Årsmøte 
27.01 kl.19.00: Sjømannsmisjons- og bygdekveld. Georg Kallevåg m.fl.
01.02-05.02 Felles Bedehusmøter i soknet. 
ALLE HJERTELIG VELKOMMEN! 
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HØSTBASAREN

Fra venstre: 
Synnøve Thorsen, Eva Synnøve Dahl 
og Rita Bratthammer i sving med 
gevinstene.

Tensing v dirigent Anne Bredahl ga alt!

TAKK!
Det kom inn kr. 49.000,- på menighetens 
høstbasar i år. Hjertelig takk til bl.a. Kopervik 
handelsstand for gaver, til Eva Synnøve Dahl 
for hennes utrettelig arbeid med innsamling 
og loddsalg (og alle andre loddselgere!), til 
alle frivillige og ikke minst til menighetsrådet, 
som var med både før, under og etter basaren. 
Beløpet går til menighetens barne- og 
ungdomsarbeid.

5

Ingeborg Ellingsen holdt andakten for et lydhørt publikum av bl.a. barna i Siloa.

Det kom inn kr. 172.000 (brutto) på NMS 
sin misjonsmesse i oktober.
Takk til alle som bidro til denne gaven til 
NMS sitt arbeid.
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Høytidelig markering på branntomta

Sang til innvielsen av Kopervik 
kirke 2. okt. 1861:

(mel: Vreden din avvend (Mektigste Kriste))

1.Nu Kobbervig, din Menighed, jeg 
nævner,
Til Samraad jeg Dig nu en Dag 
indstævner.
Hør da, hvad jeg nu Eder har at sige
Alle tillige.

2. Ja, alle, dog især dem som 
paaskjønner,
At Herren hører de Troendes Bønner.
Vi bad ham give os et Hus tilsammen.
Han tegned Amen.

4.Så lader os ei glemme takke Herren,
men lyde ham og give hannem Æren,
Thi ham tilhører Visdom, Magt og Ære,
Vi syndere ere.

8. Oktober anden falder mig i sinde,
Den første Dag, da vi befandt os inde
I Herrens Tempel her, og da vi nøde
Den første Grøde.

11. I Jesu navn vi alting bør at gjøre,
Den Helligaand vil lede os og føre,
Vort Takkeoffer ville vi frembære
Herren til Ære.

Fin bok med spennende innhold.

MINNEMARKERING  
PÅ BRANNTOMTA ETTER GUDSTJENESTEN
Søndag 2. oktober markerte Kopervik menighet at det var 150 år siden – på 
dagen – at Kopervik kirke ble vigslet. Prost Helge Gaard, sokneprest Lars-Tore 
Anda og sokneprest Kristian Støle deltok på gudstjenesten, som ble avsluttet 
med at forsamlingen gikk over til branntomta. Der ble den sangen sunget som 
ble skrevet ved innvielsen for 150 år siden. Her gjengis noen av de 11 versene 
som haugianeren Baard B. Stana skrev. Deretter serverte speiderne god 
laupskaus til de 150 som ble med tilbake til Senteret. Leder for Jubileumsboka 
«Kopervik kirke, Liv og virke 1861-2011», Eivind Djønne, presenterte så boka 
og sa komiteen hadde vært et godt team. «Løp og kjøp!» var oppfordringen, for 
opplaget er begrenset. Etter hilsener fra bl.a. kirkevergen, ble kunstlotteriets 11 
heldige vinnere kunngjort.

TAKK FRA KOPERVIK MENIGHETSRÅD  
TIL KOMITEEN FOR JUBILEUMSBOKA

Søndag 2.oktober ville Kopervik kirke vært 150 år. I den forbindelse ble det holdt en 
minnemarkering etter gudstjenesten. Kopervik Menighetsråd ønsker med dette å rette 
en varm takk til komiteen for jubileumsboka for det store dugnadsarbeidet som er 
gjort: Eivind Djønne (leder), Ingeborg Ellingsen, Bjørg Magnhild Myksvoll Garvik, 
Torstein Torbjørnsen, Einar Arild Høines, Knut Knutsen, og til Geir Toskedal for 
”vasking” av boka. Arbeidet med jubileumsboka har foregått siden november 2007, og 
et betydelig antall timer har gått med til å finne informasjon om stoffet og ikke minst alle 

bildene fra 150 år tilbake 
i tid fram til i dag. Boka er 
blitt et historisk dokument 
som ettertiden vil ha 
stor glede og nytte av. 
Jubileums-/minneboken 
kan kjøpes for kr. 250,- 
hos Hillesland Libris, 
Stangeland klær og på 
Kopervik Menighetskontor, 
1.etg.,Kopervik U&A-
senter.

Følgende får samtidig 
en velfortjent takk: 
Jubileumskomitéen v/
Geir Toskedal,  og Ingolf 
Jøsang for sin flotte 
modell av Kopervik kirke 
(utstilt i SR-bank). Komiteen for jubileumsboka. Fra venstre; Torstein Torbjørnsen, Eivind Djønne, 

Ingeborg Ellingsen, Bjørg M. Garvik, Einar Arild Høines.
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150-års- minnemarkeringen

Interimkirka var fylt til trengsel.

Tensing m dirigent Anne Bredahl deltok med fin sang.

Tensing-bandet: Trommer: Erlend Endresen, bass: Øystein 
Nesse, gitar: Jostein Sund, keyboard: Daniel Halvorsen.

7

FAKKELTOG PÅ NYTTÅRSAFTEN

Nyttårsaften Kl 12.30 inviterer Kopervik menighet til 
fakkeltog fra parken opp til gudstjeneste på U&A- senteret. 

Etter godt oppmøte i fjor ønsker vi også i år å ha en 
markering av Nyttår der barna også er med. I fjor var vi 

rundt 70 stykker, og håper på minst like stort oppmøte i år. 
Det blir underholdning, andakt, sang og overraskelser i et 

nyttårspyntet lokale.  
Etter gudstjenesten blir det saft, gløgg og pepperkaker.

 
Alle hjertelig velkommen til å delta!
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Kopervik bymuseum
«HJELPER PÅ DEN KOLLEKTIVE 

SORGEN OVER TAPT KIRKE»
På dagen for minnemarkeringen for Kopervik kirke 
åpnet Karmøys Nostalgiske forening i Kopervik 
sin utstilling av restaurerte gjenstander fra den 
gamle kirka. Mange hadde møtt fram i lokalene i 
Sykehusbakken for å være med på åpningen den 2. 
oktober, og mange var det som gikk ut derfra med 
tårer i øynene. For i rommet med kirkegjenstandene 
var ikke bare gamle salmetavler og mindre 
gjenstander etter inventaret, men og større ting som 
en del av korskranken, prekestolen, lysekrone og 
altertavla, den siste riktignok i en noe sotet tilstand. 

Høytidelig åpning

På slaget ett ble åpningen markert ved at representant for 
eierne av lokalene, Unni Watne, og kunstneren som malte 
altertavla, Keith Grant, holdt korte taler, der medlemmene 

av Nostalgiforeningen  fikk 
sin tilbørlige ros for svært 
godt utført arbeid. Siden 
tavla fremdeles har store 
partier med gjenkjennelige 
symboler, ga Keith Grant 
en liten innføring i valget 
av de forskjellige motivene 
og den symbolikken som 
ligger i dem. 

Tavla lar seg rense, mente 
han, og den noe duse 
gråtonen fargene har fått 
etter soten, gjør at de blir 
mer dempet, noe han 
syntes bare var finere, 
egentlig.

«Mye levd liv i disse rommene»

Allerede i april lot Kopervik Sanitetsforening klubben få 
låne lokalene i det tidligere Sanitetsforeningens sykehus 
i Kopervik. Her har mang en koperviksbu kommet til 
verden i fødestua, og mange har fått god pleie her. 
Derfor var disse rommene det perfekte stedet for å huse 
Koperviks eneste museum, med tema om gamle dager i 
Kopervik, sier lederen for styret, Stig Roar Olsen. - Alle 
som kommer inn her skal gå ut med en opplevelse de vil 
huske, sier han. Og det tror vi så gjerne at folk gjorde på 
denne åpningsdagen! Var det de reddede gjenstandene 
fra kirka, de pene og tidsmessig riktig antrukne damene i 
stua fra 1875, eller den nydelige, levende musikken som 
fløt som et fløyelsteppe rundt oss i alle rom, som gjorde 
størst inntrykk? -Eller var det summen av alle inntrykkene  
av de nøye gjennomtenkte innredningene i hvert eneste 
rom som fylte oss med begeistring og beundring? Disse 
ungdommene har jammen vært flinke!

Gjennomsnittsalder på 14 år

Det går an for hvem som helst å bli medlem i foreningen, 

det koster bare kr. 100,- pr år. Du trenger ikke være 
ungdom! Men pr i dag er gjennomsnittsalderen på 
medlemmene 14 år! Desto mer imponerende blir da det 
som denne gjengen har fått til. Riktignok godt hjulpet av 
fagfolk. – Ellers ville vi ikke vært der vi er i dag, sier Stig 
Roar Olsen. Jan Erik Velde i Veldes malerservice og Kåre 
Linsett har gitt uvurderlig hjelp med gamle malings- og 
forgyllingsteknikker og restaurering av gamle møbler, for å 
nevne noen.  
Men Olsen sine erfaringer og hans interesse for gamle 
ting fra tidlig barneår har kommet vel med. Stua, møblert 
etter et bilde fra 1875, er møblert av møbler som han sjøl 
har samlet gjennom mange år, fått av familie eller kjøpt på 
antikvitetsmesser. Hammerklaveret er fra en sveitservilla 
i Bergen. Gardinene riktig drapert. Hver minste detalj er 
gjennomtenkt.

Restaurert for egen regning

– Vi er sjeleglade og takknemlige for den tilliten 
Sanitetsforeningen viser oss ved å la oss låne lokalene 
gratis, sier Olsen. Vi er og takknemlige for kr. 5000,-
som vi fikk av Historielaget. Men ungdommene, som er 
en vennegjeng som alle har vært elever ved Karmøy 
kulturskole, har lagt ut ca 20.000 av egen lomme, og brukt 
utallige timer til restaureringsarbeidet.  
Formålet med Nostalgiforeningen, som ble stiftet etter 
brannen i kirka, var bl.a at de reddede gjenstandene 
skulle bevares for ettertida. Kopervik menighetsråd har 
gitt noen av gjenstandene vederlagsfritt til foreningen. 
Samtidig har det gjort vedtak om at det kan be om å få 
enkelte gjenstander tilbake når ny kirke står ferdig. (Sak 
090/10) - Det ville vært kjekt om noen av disse tingene 
kunne bli brukt i den nye kirka, sier en engasjert Olsen.

 A.V.N.
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Preikestolen var nesten som før og 
var et vakkert syn. De som  vil se 
kirkeutstillingen i sin helhet må 
gjøre det før 17. des. Etter den tid vil 
noen av gjenstandene gå tilbake til  
menigheten.

Jenter fra Klubben i tidsriktige kjoler ga stua en hjemmekoselig atmosfære. 
Et mer autentisk og nydelig interiør skal en lete lenge etter. 
Til venstre: Elisabeth Tjøsvoll, til høyre: Hanne Vikre

Noen av gjenstandene befant seg i krypten 
under kirka, der ungdommene fant mye 
verdifullt.

Lysekronen ble restaurert av Geir Mag-
nussen v. arkeologisk avdeling v. univer-
sitetet i Stavanger(for KKF sin regning) 
og eies av Kopervik menighet. Planen er 
å ha den i Stangeland kapell fra neste år. 
Olsen synes det er trist at den da vil bli 
sett av et fåtall, bare. Den hører definitivt 
til i den nye kirka, mener han
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49 PÅ ØKUMENISK UNGDOMSLEIR 
TIL RØVÆR 21-23 OKTOBER

I år som i fjor og året før….samlet vi ungdommer 
fra Kopervik Menighet, Stokkastrand Bedehus og 
Frelsesarmeen til leir på Røvær. I fjor nådde vi 
en topp på 35 stk, så da tallet i år bikket mot 40 
ble vi ganske svette. Til slutt måtte vi si stopp 
på 49 (!) og da var det faktisk noen som ikke 
kom med. Det var i overkant fullt, så vi måtte 
også innkvartere noen på bedehuset. Kjekt med 
populær leir!!

Fredag kveld begynte med bading i stamp på kaien 
på Røvær Kulturhotell, og ble avsluttet med god 
punsj i restauranten. Etterpå var det kvelds, 
”bli kjent” (her menes flørting på høyt plan) og 
kveldsavslutning.

Vitnesbyrd frå ein ungdom:

EG TRUR PÅ GÅVA!

«Eg har aldri vore den personen 
som har gått i kyrkja kvar søndag, 
likevel er eg kristen!»

Da vi var små, var det vanleg 
at mange barn gjekk på 
søndagsskulen. Det var ein 
plass der alle dei små likte å 
vere. Eg hugsar spesielt godt 
eit skodespel som vi framførte 

ein gong. Handlinga var retta mot ein person som 
låg hjelpelaus på bakken. Alle gjekk egoistisk forbi 
den hjelpelause. Skodespelet enda med at den siste 
forbipasserande stoppa og hjelpte denne personen. 
Sjølv om eg var liten den gongen, så hugsar eg dette 
som om det var i går. Det var ikkje berre den kule 
kåpa eg hadde på meg, som gjorde meg stolt, men 
også forteljinga gjorde inntrykk. 

Fleire år etter søndagsskulen trur eg at denne skulen 
var med å påverke meg, men berre til ein viss grad. 
For eg har alltid sjølv vilja vere kristen, og vore open 
for det, på ein annan måte, eg har opna gåva! Den 
gåva som ikkje alle tør opne fordi dei ikkje trur på det 
vedunderlege, det som ein ikkje kan gripa berre med 
fornufta. Dei vil ikkje forstå eller gå inn i seg sjølv 
og lytte til kjenslene sine. Denne gåva er for alle! Ei 
gåve vi sjølv bestemmer om skal opnast. Ingen kan 
bestemme om du skal opne den, for det kan berre 

DU vite. Det er det som er så flott med den. Denne 
gåva står klar til deg heile livet. 

Blant folk på min alder er det mange som trur 
på teorien «The big bang», dei skyv lett bort 
kristendommen for denne teorien. Ikkje seier eg at 
dette er feil å tru. For eg trur også at verda kan ha 
blitt skapt som eit «bang», men tankane mine rundt 
dette er at dette «banget», kjem frå ein plass. Med 
andre ord, slikt skjer ikkje tilfeldig. 

Før ville eg sjølv prøve å få alle på min alder til å 
bli kristne, eg ville få dei til å sjå det same som eg. 
Eg ville at dei skulle få kjensla av å vere trygg, av å 
ikkje føle seg usikker på trua. Men sjølv veit eg at 
det å vere kristen kan vere hardt, når vi tenker på 
sjølve tolkinga av Bibelen. Det å tolke alle desse 
underlege tinga som har hendt i tida som har vore, 
kan vere nokså vanskeleg. Men opnar du gåva, ser 
du kanskje at desse underlege tinga som har skjedd, 
er ei påminning om kor mektig Gud er, og kvifor ein 
bør tru. I alle år som har vore har alltid folk hatt ein 
leiar over seg. Gud er den leiaren som alltid vil følgje 
folket sitt, det er hans løfte. 

Ungdommen må få bestemme sjølv, uansett veit 
eg kva eg har sagt ja til. Som kristne blir vi sett 
på prøve, slik at Gud veit kor langt vi vil gå i hans 
spor. Det skal ikkje berre vere lett å opne gåva, 
tvilsspørsmåla kjem til å stå i kø i hovudet ditt, men 
svara kjem òg til dei som opnar gåva og tar imot ho 
og tek vare på ho.

Lene Vea

Lørdag var det tur til Grønavikå med individuelle 
oppgaver som skulle gjøres under turen. Dette 
var en utfordring for noen, spesielt en som skulle 
synge under hele turen, (og gjorde det med 
glans – noen tekster litt på kanten, men dog) til 
irritasjon for noen (!), eller han som skulle lede 
vill, og hele gruppen havnet feil to ganger. Dette 
ble utfordringer på hvordan vi opptrer sammen, og 
hvordan vi best kan fungere som gruppe. Vi hadde 
også info om Røvær og Røværsulykken. Før vi tok 
turen tilbake til sjøhuset for lunsj, var det to 
spreke gutter som hoppet i havet! mens vi andre 
var hutrende tilskuere.

Lørdag kveld var det taco- buffet etterfulgt 
av snopebord, leker, diskusjon over kirkens 
visjon: Kopervik kirke: for alle hele livet, og 
kveldsandakt.

Søndag var ungdommene med og arrangerte 
Gudstjeneste, og vi fikk kjempegod respons fra 
de ”innfødte”. Etter at alt var pakket og vasket, 
gynget vi oss glade hjem igjen til Kopervik. Vi er 
takknemlige for alle de flotte ungdommene vi har 
i Kopervik, og at Røvær-folket tar så åpent imot 
oss hvert år. Gleder oss til neste år! 

J.A.
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LIV 1 og 2
Etter MILK- kurs kan ungdommene 
gå videre på LIV- kurs (Leder I 
Vekst).

Et LIV- kurs er et kurs som 
Menigheten har gjennom Haugaland 
KFUK/M. Kurset er på 80-100 
timer, foruten 1 år praksis som 
skal knyttes til Menigheten vår. 
Kurset gir grunnlag for å kunne bli 
godkjent leder i Norges KFUK/M, 
og skal følges i sin helhet. Etter 
endt LIV -kurs, kan ungdommene 
gå videre på LIV 2. Dette kom 
etter ønske fra mange ungdommer 
som ville gå videre på kurs!

I Kopervik har vi i år til sammen 
20 ungdommer på LIV -kurs. 
Obligatorisk start på LIV- kurs 
er LUDVIK (Leder Utvikling 
Drevet i Villmarken Intensiv 
Kursing). Dette er en helg full av 
utfordringer og masse innhold. 
Det er et veldig hemmelig kurs, 
så detaljer kan ikke røpes! Det er 
i løpet av året 6 felles treff med 
andre LIVere på Haugaland, Good 
Night i Håvikhallen (Tensing- treff 
med gudstjeneste og ballspill) 
og London -tur i april. Foruten 
dette skal våre ungdommer være 
med på Inspirasjonssamling, 
julejentetur, juleball, lederhelg 
til Utsikten og være med som 
ledere på konfirmantleir. Det er et 
fullstappet år, og når de i tillegg 
skal ha praksis, så er jeg overstolt 
over å få være leder for denne 
gruppen. De er alltid positive, kan 
som regel spørre om det utrolige 
og svaret blir JA! Dette er 
ungdommer som er en flott ressurs 
for Kopervik Menighet, og som vi 
alle må være med å ta vare på. 

J.A.

HAR DU LYST Å BLI KFUK- KFUM SPEIDER ??
Vi har plass til flere! Jenter og gutter i 3, 4 og 5. klasse kan møte på 
parkeringsplassen i Liarlund onsdager kl 17.30. Der finner dere også 
voksne ledere dere kan snakke med. Alle møtene er ute på speiderplassen i 
skogen. 

Hvis du går i 5. klasse eller mer, og vil være speider, er speidertiden 
onsdager kl 18.30-20.00. Vil du være med, kan du sende en mail til :  
solveig.leikvoll@karmoykirken.no 

Voksne kan også være med uten at vi skal drukne deg i lederoppgaver! Vi 
kan gi deg et godt fellesskap og masse kjekke opplevelser !!! Nettsidene 
våre er: www.værberedt.no 

MILK: ungt ansvar-
voksent nærvær !!

I April/ Mai står vi og vinker 
farvel til konfirmantene. Flotte 
ungdommer, festkledd på vei inn i 
det voksne livet.  Da er det mange 
tanker som går gjennom hodene 
våre. Endelig har vi begynt å bli 
litt mer kjent, mange har vi begynt 
å bli glad i! Konfirmantene er 
enkeltmennesker som har rørt ved 
oss. Men de fleste treffer vi jo 
bare på gaten senere. Og vi tenker: 
det var så mye mer vi hadde lyst til 
å gi dem......Konfirmantåret er for 
kort! Når det er slutt puster vi ut, 
men føler likevel at vi skulle hatt 
mer tid! Så for 14 år siden begynte 
vi med MILK, dvs. MIniLederKurs 
for fjorårskonfirmanter i 
Kopervik menighet! I år deltar 18 
ungdommer på kurset. Og hvilke 
ungdommer!

- De elsker å sitte i en haug 
i sofaen

- De brukte 5 timer på å 
gå marka -strekningen 
Stokkastrand- Senteret 

- De er veldig glad i mat
- De er konfirmantledere, 

klubbledere, KRIK- 
ledere….

- De kan aldri få nok av 
weekender

- De er kreative og alvorlige
- De tar utfordringer på 

strak arm
- De har mange meninger
- De gjør en veldig viktig 

jobb i Kopervik menighet!
- 

Kurstemaene er mange: Om 
Gud og troen, målrettet arbeid, 
lederutvikling og organisasjon, 
menigheten, gudstjenesten, 
gestaltpsykologi, barneklubbfest, 
kommunikasjons -modeller, 
debatt- teknikk. Erfaringslæring, 
dvs.« learning by doing», er et 
bærende moment i kurset: Læring 
gjennom samtaler, rollespill, 
praktiske gjøremål, evaluering, og 
refleksjoner. Hva ville jeg gjort/ 
ikke gjort i tilsvarende situasjon?? 
Skal en være en god leder må 
man vite en del om egne grenser 
og egen identitet, - hvis man skal 
kunne respektere andres grenser 
og identitet.

«Ungt ansvar - voksent nærvær» 
består i at ungdommene selv får 
det ansvaret hver enkelt av de 
kjenner at de kan bære, men de 
er ikke overlatt til seg selv. Det 
skal være stabile voksenpersoner 
tilstede som kan veilede, vise 
omsorg og oppmuntre. Samtidig så 
er det helt klart at hver enkelt av 
disse unge er ressurspersoner som 
har tilført kurset og menigheten 
mye, og vi føler oss privilegert som 
har får lov til å gå en livsstrekning 
sammen med dem !! 

S.L.
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Mange møtte opp da Plankomiteen for 
ny kirke arrangerte sitt 2. folkemøte. 
Spesielt invitert var nyvalgt ordfører i 
Karmøy, Åse Simonsen, som var glad 
for å bli orientert om planene, og sa at 
kirka har høy prioritet hos dem som nå 
var valgt inn i kommunestyret. Både 
Plankomiteen v. Geir Toskedal og 
Økonomiutvalget v. Anders Rundhaug 
redegjorde grundig for hva som var 
blitt gjort siden sist, og forsamlingen 
kunne bare konstatere at begge 
utvalg hadde jobbet særdeles godt og 
målrettet.

Kopervik sokn: stort, med høyt 
aktivitetsnivå
Arkitektene vil bli bedt om å se 
på hele tomteområdet, inkludert 
barnehagen og presteboligen. 
Kirka må ikke klemmes inn, men 
oppfylle krav til areal og til estetiske 
løsninger. Det er behov for min. 
1800 kvm for å dekke alle rombehov. 
(Den gamle kirken var på 500 kvm).  
Den første behovskartlegging er 
innhentet fra MR, stab, 
kor og enkeltpersoner. 
Den er viktig, for den 
avgjør hva kirka skal 
inneholde av rom. En 
ser for seg at kirka skal 
ha en tredelt funksjon: 
rom for gudstjenester og 
kirkelige handlinger, for 
kirkeadministrasjonen, 

Hvilke prester gjør tjeneste i Kopervik?
Kopervik menighet er fra 1.september 2011 en av 
menighetene i Samarbeidsområdet nord sammen med 
Avaldsnes, Norheim og Torvastad. Prestene i disse 
menighetene vil etter oppsatte planer veksle med 
hverandre om hvem som har vielser og gravferder. Disse 
vil også vikariere for hverandre i friperioder. 
Kopervik og Avaldsnes menigheter har 3 prester: 
soknepresten i Kopervik: Kristian Støle, soknepresten i 
Avaldsnes: Lars-Tore Anda og prost Helge Gaard. Disse vil 
ha de fleste gravferdene i disse to menighetene. 

som bør ha gode  
arbeidsforhold, og for 
menighetsarbeidet. Den må ha 
løsninger som er bruksvennlige 
og fleksible mht. drift, funksjon og 
økonomi. Den må ha plass til ca 
500. Og den må ha et TÅRN! Og se 
ut som en kirke, være et praktbygg, 
et signalbygg! For å hjelpe med 
arealplanlegging og beskrivelse av 
innhold og gjøremål trengs det en 
prosjektleder, som og kan sjekke 
grunnforhold, finne kartmateriell m.m. 
og sørge for framdrift og koordinering.

Kan Senteret brukes som 
bygningsmasse eller
som kapital?
For å bygge ny kirke som dekker 
behovet vil en trenge antatt ca 90 mill.
inkludert 18 mill i moms som 
kommunen får refundert. Menighetens 
egenkapital (forsikringsoppgjøret) 
er ca 25,5 mill. inkludert orgel og 
inventar. Finansieringsbehovet som 

Vinnerne av Kopervik menighets kunstlotteri 
til inntekt for inventar og utsmykning i ny kirke. (kunstner og vinner)
 

Roald Tellnes: Tanja Solvig, Terje Grøstad: Hilda Johanne Eide, Kjell Torjussen: Ingfrid Hansen, Jakob M.Knutsen: 
Gerd Waage, Kari Vedø Fossdal Bjarn Eldholm:: Liv og Odd Einar Sørheim, Olaf Storø: Gunn Torbjørnsen, Bjarne 
Eldholm: Gro Nesse, Aud Klungtveit, Anna Solvig Vedø, Tor Sjursen (Fotografi):Venche Varges, Ingrid Norunn 
Tungesvik.  
Vinnerne er underrettet og alle gevinster er hentet. Det ble solgt lodd for kr.100.000. Stor takk til alle kunstnere, Galleri 
Lise, Tor Sjursen, rammeverkstedene Einar Arild Høines og Teklan og ikke minst til alle loddkjøpere og -selgere. 
 
Kopervik menighetsråd v/økonomiutvalget.

Ved vielser vil det være en turnus sammen med prestene i 
Torvastad og Norheim. I tillegg vil Anda og Gaard ha noe av 
sin menighetstjeneste i Kopervik. 
 
Målet med den nye ordningen er at menighetene til enhver 
tid skal ha en prest i tjeneste samtidig som prestene bedre 
skal kunne planlegge sin arbeidstid og fritid. Det er å håpe 
at denne nye organiseringen vil være god og tjenlig for 
både menigheter og prester. 

Helge S. Gaard 
prost  

kommunen skal dekke er da 47,5 mill. 
Både Planutvalg og Økonomiutvalg 
la fram synspunkter på muligheten 
av å selge Senteret til kommunen 
som både realistisk og mulig for å 
dekke noe av behovet. Senteret, 
som nå er gjeldfritt, har leieinntekter 
fra kommunen, men avtalen går ut 
31.01.12 og forlenges bare for to år.  
Utleiemarkedet er meget vanskelig, 
og kommunen og næringslivet ønsker 
primært å eie, ikke leie. Er kommunen 
interessert i å kjøpe bygget på det 
nåværende tidspunkt, slik at en kan 
beregne salgssummen som del av 
den kapitalen en har å bygge for? Og 
hvor stor må salgssummen være for at 
det skal svare seg økonomisk å selge 
Senteret?
Dette er spørsmål som Plankomiteen 
har fått fullmakt av MR til å snakke med 
kommunen om.For dem som ønsker å 
komme med innspill til Plankomiteen 
går det an å sende mail til leder 
GeirToskedal: toskedal@hotmail.com

AVN

FOLKEMØTET 26. OKTOBER
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Det nye menighetsrådet.
Fra venstre foran:
Aslaug Louise Kongshavn, 
Hild Jorunn Olsen, Irene 
H.Bredahl, Harriet Svan-
hild Elise Dale. 
Bak fra venstre: 
Kåre V. Nilsen, Svein 
Magnus Munkejord, Celina 
Skeie Risanger, Åshild 
Meling Koch, Kari Østrem 
Olsen Kaldheim, Kris-
tian Støle, Ingunn Beate 
Mortveit Ognøy, Åslaug 
Nyhamn. 

Liv Judith Olsen og Mar-
grethe Jonassen Welde 
var ikke til stede da bildet 
ble tatt.» 

Takk til Kopervik menighetsråd 2009-
2011
For at kirkevalget skulle bli samkjørt med kommune- 
og fylkestingsvalget ble dette rådet valgt for kun 2 
år. Rådet har derfor hatt svært kort tid til å sette seg 
inn i arbeidet. Når det i tillegg fikk en av de største 
utfordringer vi kan tenke oss, nemlig en kirkebrann, 
videreføring av et omfattende menighetsarbeid og 
planer for ny kirke, må vi kunne si at utfordringene har 
stått i kø. Da er det også en glede å kunne si at rådet 
har taklet utfordringene på en forbilledlig måte.  

Rådet har behandlet 84 saker, og noe av det første 
som ble gjort, var å gi menigheten en ny, flott visjon: 
Kopervik kirke for alle hele livet.

På vegne av staben og meg selv vil jeg få takke 
for godt samarbeid disse to årene. Samarbeidet, 
spesielt med leder Irene Bredahl, har vært en glede, 
og jeg ser fram til fortsatt godt samarbeid både 
med ”veteraner” og nye medlemmer i Kopervik 
menighetsråd 2011-2015. 

IMD

TAKK FOR GAVER TIL NY KIRKE I FORBINDELSE MED:
Oline Veas begravelse 02.10.2011: kr 2.690,-
Trygve Håvarsteins begravelse 14.10.2011: kr.6.700,- 
Astrid Synnøve Hjellum Mæhles begravelse 04.11: kr.8200,-

Minneord 
om Astrid 
Synnøve 
Mæhle

Like etter 
at Astrid og 
Magnus Mæhle 
hadde flyttet 
til Kopervik 

for 4 år siden, kom de til 
gudstjeneste søndag formiddag. 
De var begge interessert i å bli 
kjent med folk her i menigheten. 
Under kirkekaffen ble de invitert 
til å bli med på Eldretreffet på 
onsdagene.  Astrid engasjerte seg 
i dette arbeidet. Hun ble med i 
”kjøkkengjengen”, og både hun og 

Magnus var med og stekte vafler. 
Her fikk de mange nye venner 
og begge ble sterkt engasjert i 
arbeidet på Senteret.
For Astrid var det også naturlig å 
engasjere seg i Misjonsselskapets 
forening her i Kopervik. I 
Sauda hadde hun vært med 
i bibelgruppe sammen med 
kamerunmisjonær Inga Botnen.
Da hun ble spurt om å være med 
i styret i NMS sin fellesforening 
i Kopervik, svarte hun ja, og ble 
aktiv medlem helt til sykdommen 
rammet henne. Astrid hadde mye 
å bidra med. Hun var interessert 
i misjonsarbeidet både ute og 
hjemme. 
Astrid var også et engasjert 

varamedlem i Kopervik 
menighetsråd 2009-2011. Særlig 
var hun opptatt av at innflytterne i 
menigheten måtte bli godt mottatt. 
Samtidig lot hun ingen anledning 
gå fra seg til å skryte av måten 
hun selv var blitt inkludert på i 
menighetsarbeidet.

Med sitt gode humør, sitt varme 
vesen og kjappe replikk, ble hun 
en som alle ble glad i og satte stor 
pris på. Kopervik menighetsråd 
og NMS misjonsforening er 
takknemlig for den viktige 
tjenesten Astrid fikk utføre i 
Kopervik.

LG/IMD

13

Konstituering av nytt MR: 
leder: Irene Hveding Bredahl, nestleder: Åshild Meling Koch, Repr. til KKF: Svein M 
Munkejord.
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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.

14

www.karmoy.fhs.no

Takk til alle 
som støtter bladet!
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Døpte arnas sideB

Døde

Premieoppgaven i siste nummer av Kirketorget var en skikkelig 
nøtt å knekke. Vi gratulerer den eneste som hadde greidd å finne alle 
5 feilene på  billed-oppgaven  nemlig: Kristine Svensen. Kjempebra! 
Premien blir sendt i posten.

I Kirketorget har vi denne gang et julekryssord. 
Hvis du greier å løse det, får du en supersetning som du kan sende på et julekort eller 
levere til: Kopervik Menighetskontor, Sveinsvolljordet 9, Postboks 14, 4291 Kopervik.
Fristen er 20. desember. Husk å skrive tydelig navn, adresse og alder på kortet.

Kopervik interimkirke 04.09. Matheo Østensen Rørvik
Utstein kloster kirke 24.09. Melania Berner Munthe
Kopervik interimkirke 25.09. Hailey Johannessen Berge
Åkra kirke 09.10. Jacoba Adriane Svendsen-Hagen
Norheim  kirke 23.10. Tanya Huynh Ferkingstad
Avaldsnes kirke 30.10. Vilde Marie Jøsang Bø
Avaldsnes  kirke 30.10. Leon René Auestad Henriquez
Kopervik kirke 10.11. Runar Jacobsen
Kopervik interimkirke 13.11. Even Sverdheim
Kopervik interimkirke 13.11. Malin Ferkingstad
Kopervik interimkirke 13.11. Mia Alise Sund

Kopervik U- og A-senter 05.09. Alf Johan Bjelland
Kopervik U- og A-senter 01.09. Sigrid Konstanse Pedersen
Kopervik U- og A-senter 10.10. Trygve HÂvarstein
Kopervik U- og A-senter 01.10. Oline Vea
Kopervik U- og A-senter 11.10. Odd Naley
Kopervik U- og A-senter 30.08. Anders Eide
Kopervik U- og A-senter 22.09. Asbjørn Olav Vorre
Kopervik U- og A-senter 29.09. Alfred Vatland
Kopervik U- og A-senter 01.09. Jan Artur Mydland
Kopervik UA-senter 15.10. Hans Petter Auten
Kopervik U- og A-senter 17.10. Ruth Magnussen
Kopervik U- og A-senter 26.10. Astrid Synnøve Hjellum Mæhle
Kopervik U- og A-senter 29.10. Ola Kalland
Kopervik U- og A-senter 26.10. Reidun Tordal
Kopervik U- og A-senter 01.11. Olga Konstanse Amland
Avaldsnes kirke 31.10. Brita Alfhild Tranøy
Kopervik U- og A-senter 05.11. Alf Bygnes
Kopervik U- og A-senter 04.11. Anne Marie Rusnes
Kopervik U- og A-senter 05.11. Oddlaug Maria Seljestokken

Julens arrangement og gudstjenester:

27.nov kl. 11.00 
Sanggudstjenste. Kirkeoret, Shalom og Siloa deltar

27.nov kl. 19.00: 
Lysmesse. NFS-speiderne og Synzygus deltar.

11.des. kl. 19.00: 
Vi synger Julen inn.

18.des. kl. 11.00  
De 9 lesninger

Julaften.: 
Kl.14.00 Siloa 
Kl. 15.30 : korps   Old  Timers spiller mellom 
gudstjenestene 
Kl. 17.00 korps 

1.juledag kl. 12.00(merk tiden)  Høytidsgudstjeneste

Nyttårsaften kl. 12.30 
Fakkeltog fra sentrum 
til interimkirken. 
Familiegudstjeneste. 
Shalom og Søndagskolen 
deltar

Helligtrekongers fest på 
Senteret: 
Se annonse s. 2 i bladet.

-	 Er hunden din lydig?
-	 Javisst! Når jeg sier 
«Kommer du eller kommer du 
ikke?» så kommer den -
eller så kommer den ikke.

Så må vi ha noen vitser. 
Denne gangen handler de om hunder.

-	 Hunden min har lært seg 
å snakke! Det er helt sant!
-	 Jeg vet det. Bikkja mi 
fortalte det i går.
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BARNEBIBELUTDELING, 
 

 BOLLER OG 
SAFT OG LOPPEMARKED.

Familiegudstjenesten søndag 30. oktober ble en kjekk 
dag for store og små. Veldig mange håpefulle 4-åringer 
med foreldre fylte interimskirka denne søndagen. Ekstra 
flott var det å høre den gamle kirkeklokka ringe fra det 
nyoppsatte klokketårnet utenfor senteret. Mange ble 
stående lenge utenfor for å lytte og se og minnes.

Det var annonsert at barnekoret Siloa skulle synge, men 
de var forhindret i å komme. Likevel var det veldig 
god sang av forsamlingen og stemningen ved buffeten  
etterpå var høy. Bollene og kakene var akkurat av den 
typen unger liker best. Etterpå fant mange veien til 
ungdomsrommet der søndagsskolebarna satt og solgte 
sine fravokste leker for 2, 5, 10 og 20 kroner. Så her så en 
fornøyde 4-åringer vandre glad ut av dørene med en bibel 
under ene armen og en bamse under den andre.
De 838 kronene som kom inn, skal gå til julepresang-
prosjektet til barnehjemsbarn i Ukraina som 
søndagsskolen har som prosjekt (gjennom THK). 
Takk til alle som støttet opp om prosjektet!

I:E


