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Tilskuere i Parken ved utdelingen av Tormod Torfæus-prisen

John Magne Gabrielsen, 
 fikk Tormod Torfæus-prisen 
    under årets Kopervikdager
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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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Har du lyst til å synge 
i barnekor? 
Barnekoret Shalom er et kor for jenter og gutter 
i alderen 8 til 13 år (3. klasse til og med 7. 
klasse).
Koret har øvelsene sine på Ungdoms -og 
alderssenteret like ved kirken. Vi øver hver 
onsdag fra kl. 18.00 til 19.15.

på øvelsene våre synger vi mye, har en liten 
andaktsstund og en pause til fri lek.
Å synge i kor er gøy, og har du lyst får du 
også prøve å være solist. Kanskje liker du å 
danse? en ungdom skal i høst være med og 
lære oss noen enkle danser. 

Øystein Bredal (organisten vår) spiller piano, hild Jorunn olsen er dirigent,
hilde høines og veronika Baustad er voksenledere.

vi starter opp med første øvelse etter sommeren onsdag 25. august kl. 18.00.  
Kontingent er kr. 100,- pr. år. håper du fikk lyst til å begynne. Du er hjertelig velkommen!!

ANDAKTGuds himmelske vinkel
mange ganger har vi dårlig tid. Det er 
mye som skal gjøres. Stå opp hver mor-
gen, rydde, barn på skolen ,jobbe, pusse 
opp huset, besøke barnebarn, se pen ut, 
reparere bilen, trimme, se på tv, sove….. 
reklamen og media forteller og forteller om 
hvordan vi skal leve best mulig, for å få mest 
mulig ut av livet, gjerne på kortest mulig tid. 
alt er i forandring og trendene puster oss 
i nakken enten vi vil eller ikke! for vi vet jo 
ikke hvor mye tid vi har igjen….
Jesus sådde sennepsfrø. Skal du ha deg 
et sennepstre, må du ha god tid. for frøet 
er så bitte lite, og treet er så stort. Det er til 
og med så stort at fuglene synes det er fint 
å bygge rede i det. ett slik tre er Kopervik 
menighet. og det tok tid. først måtte frøene 
spre seg. Det tok ca 1600 år. og så begynte 
det å spire og vokse. Sakte men sikkert 
grodde det fram. folka på 16-17-1800 tallet 
synes sikkert at ting gikk i seineste laget. 
hvorfor tar det så lang tid for at Guds rike 
på jorda vokser, vi ser nesten ikke at det går 
framover! De ville helt sikkert, slik som vi vil: 
så og høste. ikke bare så. 

De gamle båtbyggerne bøyde trær, slik at 
de grodde i rett vinkel til gode stemner. ikke 
for seg selv, men for at sønnesønnen skulle 
ha gode materialer. på samme måten kan vi 
takke tidligere generasjoner Kopervikinger 
for sitt gode  så-arbeide!
Gud ser oss og tiden fra sin himmelske 
vinkel. han ber oss om å så hans gode ord. 
og det er ikke sikkert at det er vi som skal 
høste. for et frø tar den tiden det tar. Det 
er det hvile i. Gud bryr seg ikke om trender, 
han er ikke i forandring, han har ikke dårlig 
tid. han er den han er, han er fra evigheten, 
og han er tålmodig. men han sier til alle: 
Så ordene mine, forkynn, be, vis godhet, 
bli aldri trette og motløse! i Kopervik meni-
ghet har vi fortiden over 90% av dåpskul-
let som konfirmanter, 35 ungdom går på 
lederkurs…… så det er klart at noen har 
sådd, noen ber, noen viser godhet, noen 
legger til rette, noen oppmuntrer og Gud gir 
vekst.

Solveig Leikvoll:
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Som fUglen fønix oPP aV aSKen: 

Kirkekorets kapper reddet fra kirka, 
en historie om håp

Odd Kvalevaag til minne
en fargerik person og humørspreder i byen vår er borte. vi var hans «lille venn» som 
snuste inn frukt- og godteridufter der narvesen nå holder til. han var her i vår ungdom 
og fylte automaten på hjørnet med sjokolade og grønne epler. han hilste oss som voksne 
medborgere med sitt rungende «God morgen». ingen sang så sterkt og inderlig med 
i salmesangen i kirken og «Ja, vi elsker» på 17. mai. også i eldre år var han en ivrig 
bruker av marka, Karmøyhallen, Åkrasanden og gå-gata.
han var i kjempeform både kroppslig og mentalt, så sykdommen kom uventet. Super-
lørdagene i Kopervik blir ikke de samme uten hans glade stemme i gå-gata. men vi er 
takknemlige for at han delte sin livsglede med oss alle, store som små!

I.E.

Kirkekoret kan igjen ta i bruk sine vakre blå 
kapper! Det var  laura marie vedøy som 
hadde sydd kappene og tilpasset dem til det 
enkelte kormedlem. hun koste seg under 
arbeids- prossessen og hadde mange fine 
stunder sammen med koret på øvelseskvelder. 
Under kirkebrannen ble kappene hengende 
igjen på galleriet helt til brannen var slukket. 
Kappene var da sterkt røykskadet og nesten 
ingen trodde at det var mulig å rense dem. 
men fellesrådet sendte likevel kappene til iSS 
med et håp om at de kunne la seg rense. og 
utrolig nok greidde de å fjerne den intense 
brannlukten fra tekstilene!

-Laura Marie, hva følte du da du hørte om 
resultatet av rensingen?
Jeg ble kjempeglad. Det var jo nesten utrolig 
når du ser de forkullede takbjelkene, og det 
var jo oppe på galleriet kappene var lagret.

-Har du gjort deg noen tanker i denne 
forbindelsen?
Jeg har lyst til å trekke fram den dagen anne 
Synnøve myge og jeg reiste til haugesund for 
å kjøpe stoff til kappene. Det var en dag jeg 
aldri glemmer.
vi ble tatt i mot med stor velvilje både på 
menighetskontorene i avaldsnes og vår frel-
sers kirke. her fikk vi ideer og gode råd så vi  
kunne lage våre egne modeller. 
på veien ned til sentrum gikk vi gjennom en 
liten park der det satt noen menn som så ut til 
å slite med livet. vi smilte og hilste og fikk smil 
igjen. De spurte også om de kunne få synge 
en sang til oss. opplivet av sangen gikk vi 
videre, og det var merkelige hvordan alt la seg 
til rette på handleturen nede i byen. tøyrullen 
lå nærmest og ventet på oss; alt passet: farge, 
kvalitet, lengde og pris. etterpå gjorde vi noen 
private ærend på byen hver for oss og avtalte 
å møtes på en te-salong.

på tesalongen fortalte jeg anne Synnøve om 
en opplevelse jeg hadde hatt i et damelag. 
vi satt 5-6 damer rundt et bord da vertinnen 
spurte om hun kunne få tenne noen lys for 
oss. på hvert av de 7 lysene var det limt et 
symbol. mens hun tente ett og ett lys, fortalte 
hun en historie for hvert lys – om viktige livs-
verdier slik som tro, håp, kjærlighet, vennskap 
og glede.
og ettersom lysene ble tent, følte vi oss også 
lettere til sinns. men så tok hun fram en lyses-
lokker og sa: men kjærlighet og vennskap kan 
ta slutt... og så slokket hun det ene lyset etter 
det andre. Å, nei, tenkte jeg, la det være noen 
lys igjen! til slutt stod det bare ett lys igjen. Det 
var håpets lys. Det fikk lov å brenne. og så 
fortsatte vertinnen: for med håpets lys kan en 
tenne alle de andre lysene! 
anne Synnøve hadde lyttet stille hele tiden. 
nå spratt hun opp og utbrøt:  akkurat nå pas-
ser det at du får den gaven jeg har kjøpt 
til deg i dag!

Jeg ble bare sittende og 
måpe. i gaveesken lå 
nemlig en vakker engel 
med påskriften hÅpetS 
enGel - og i hånden 
holdt han en lykt. 
- takk for at du ville 
dele denne historien 
med oss, laura marie! 
Jeg fikk lyst å sitere  
rom. 15, 13: ”må 
håpets Gud fylle 
dere med all glede 
og fred i troen, så 
dere kan bli rike 
på håp ved Den 
hellige ånds kraft.”                      

I.E.

På skattejakt 
etter grunn-
steinen til kirka
Da det for en del år siden skulle monteres 
kjøleanlegg under sakristiet, fikk 
daværende kirketjener torleiv thomassen i 
oppdrag å rydde plass under der, og kom-
mer da tilfeldigvis borti ein steinplate som 
glei til sides. han ser da at det var hogget 
ut et hol i ein steinblokk, og skjønte straks 
at det var grunnsteinen til kirka. han la da 
steinen over og glemte det hele, for det var 
jo for ettertida den var lagt der.

Da kirka brant, kom torleiv til å  tenke på 
grunnsteinen, og at det ville være dumt 
om den kom til å ble gravd bort eller gravd 

over i forbindelse med riv-
ingen av kirka. han tegnet 
da et kart over stedet slik at 
kirkevergen kunne finne det. 
og dermed begynte skatte-
jakten! og riktig nok, blokken 
befant seg rett under alteret, 
og ved hjelp av innsats fra så 
vel kirkeverge som sokneprest 
og daglig leder kom papirene 
for en dag, og er dermed sikret 
for ettertida.



Bønnekrukke
”vær ikke bekymret for noe, legg alt 
dere har på hjertet fram for Gud …”
Slik oppfordrer  Bibelen oss  til å be. Å 

be kan skje på mange måter. vi har nå 
fått en bønnekrukke i kirken vår. når du kommer til 
kirke, så kan du skrive en bønn til Gud på en lapp 
og legge den i bønnekrukken. Den henter vi så fram  
under forbønnen og lar alle bønnene som er skrevet 
komme fram for Gud. Du kan skrive på lappen om 
du ønsker å bli bedt for utover gudstjenesten også 
.De enkelte bønnene blir ikke lest opp i gudstjenes-
ten, men etterpå vil presten se gjennom bønnelap-
pene for å se om noen har ønsket å bli bedt for 
videre utover gudstjenesten. Disse bønnene vil da bli 
tatt med på menighetens bønnemøte om manda-
gene.
Dette er en fin anledning  til å legge alt fram for Gud 
og bli omsluttet av menighetens bønnefellesskap.
Skulle noen ønske forbønn i gudstjenesten, enten 
anonymt eller ved at navn nevnes, så ta kontakt med 
presten som skal ha gudstjenesten.

Kristian Støle

Velkommen til interimkirken
Kopervik menighet vil stå uten kirke i flere år framover. i ventetiden på en ny flott kirke vil vi 
bruke Ungdoms- og alderssenteret som interimkirke. her vil kirkelige handlinger og gudstjenes-
ter skje.  vi innreder storsalen som et kirkerom ved disse anledninger. De som har vært tilstede 
på gudstjeneste eller begravelse har alt merket at vi har fått  et nytt elektronisk orgel. vi har 
alter og stolene er plassert på en annen måte enn vanlig.  . mange har hatt dåp hos oss, som er 
blitt opplevd som høytidsfullt og nært . Døpefonten er den samme som stod i kirken, den gir en 
tilknytning til kirken vi hadde.
tiden fram mot ny kirke blir viktig for oss.  Jeg vil gjerne utfordre til å slutte opp om gudstjenest-
ene og være med å bygge fellesskapet i menigheten.  Kom og  opplev  det som salmen ” Kirken 
den er et gammelt hus” understreker: nemlig at kirken er mer enn et bestemt hus, den er det 
levende fellesskap av mennesker som møtes i tro og forventning til Gud

Kristian Støle

Fra venstre: Lena Simonsen, Marianne 
Skår Hansen, med Kristine på armen, Jon 
Sverre Servan, Per Simonsen med Astrid 
Marie på armen, Ann Kristin Simonsen, 
Astrid Skår, Trine Gausland, Trine Tjørhom. 
Foran: Andreas Hansen, 4 år. ”Ved kirkelige 
handlinger som dåp (til og med tvillingdåp!), 
konfirmasjon, begravelse, fungerer interim-
kirka godt!”

Midlertidig orgel 
i midlertidig kirke
Klangen av et orgel er noe mange forbinder med kirken, enten det er festgud-
stjenestens orgelbrus eller gravferdens myke toner. for å gi det midlertidige 
kirkerommet i Ungdoms- og alderssenteret sterkere preg av å være et rom med 

kirkefunksjon, har man ønsket å bringe orgellyden inn 
i dette lokalet. Det har derfor blitt anskaffet et digitalt 
orgel fra en av europas ledende produsenter, neder-

landske Johannus. orgelet ble installert på Senteret i 
midten av juli og er allerede tatt i bruk ved gudstjenester 
og begravelser der.
orgelet ser ut som, og betjenes som, et ekte pipeorgel. 
men all lyd produseres av høyttalere, gjemt bak orgelets 
stumme fasadepiper. Utvalget av stemmer og forskjellige 
klanger er ganske rikt og vil forhåpentligvis kunne bidra 
til å gi den gode stemningen til alle de ulike anledninger 
vi vil møte gjennom noen år med midlertidighet.
Kvaliteten på lyden er imponerende til å være produ-
sert av høyttalere. men et slikt digitalt instrument vil 
aldri kunne måle seg med lyden fra et pipeorgel av høy 
kvalitet, slik vi har vært vant til fra kirken vår. Å bruke 
dette digitale orgelet som hovedorgel i en ny kirke ser jeg 
derfor som en dårlig løsning, uverdig en nyreist Kopervik 
kirke. men som hjelpemiddel i en overgangstid vil dette 
orgelet forhåpentligvis være en utmerket løsning i ram-
men av Ungdoms- og alderssenterets storsal.

Øystein Bredal
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få uker før Kopervik kirke brant, var menigheten så hel-
dig å få overrakt en fantastisk gave. ingolf Jøsang hadde 
laget en flott modell av Kopervik kirke, som skulle feiret 
150-årsjubileum i 2011. modellen er ekstra verdifull nå, 
og foreløpig er den utstilt på kirkevergekontoret. mr har 
vedtatt at overrekkelsen av gaven skal markeres på en 
utvidet kirkekaffe søndag 3.oktober i år. Det blir nokså 
nøyaktig ett år før dato for 150-års jubileet. Koperviks 
befolkning oppfordres til å sette av denne formiddagen 
og delta både på gudstjeneste og kirkekaffe. 

Hjertelig velkommen!

Markering av 
kirkemodell



Prisverdig 
innsats
Det var en ung Koperviking, John magne 
Gabrielsen, som i sommer fikk prisen som 
Byen vår Kopervik og Sr-bank delte ut: 
5000 kr. og en flott attest for innsatsen blant 
ungdom. tidligere har det jo vært eldre og godt 
voksne som er blitt utnevnt til Årets Kopervi-
king. De har da fått prisen for sin innsats for 
byens beboere gjennom mange, mange år.

-men John magne, du  er jo ganske ung. vi vet 
du nylig fylte 19 år. hvorfor ble prisen gitt til 
en ungdom i år?  - Byen vår ønsket å inspirere 
unge mellom 13 – 19 år til å gjøre en innsats 
for andre i nærmiljøet sitt. - fortell oss om de 
feltet du har brukt mye av din fritid på.

- Jeg begynte jo tidlig i speideren (KfUm) og 
ble 
etter hvert patruljefører og fikk reise på kjekke 
kurs i den forbindelsen. 
etter konfirmasjonen ble det milK-kurs 
(minilederkurs) med Solveig leikvoll. her 
fikk vi god praksis i forskjellige grupper som 
menigheten drev f.eks. KriK ( Kristen idrett-
skontakt). i flere år deltok jeg som medleder 
på konfirmantleirer i menigheten. menigheten 
finansierte også flere KfUm-lederkurs for meg 
innen haugaland krets. Jeg har alltid vært 
teknisk interessert og det har kommet vel med 
i tensing-koret Synzygus og forberedelsene til 
ungdomsgudstjenester i kirken.

- og i år er du også begynt i jobb? -  Ja, jeg 
arbeider som elektriker-lærling hos G.S.-elektro 
i haugesund og har 1 ½ år igjen før jeg kan 
ta fagprøven.- framtidsplaner?  - Jeg er nokså 
åpen på dette feltet, men jeg trives jo godt i 
Kopervik og kunne faktisk godt tenkt meg å 
være ettåring i distriktet.  Kirketorget takker for 
praten og ønsker den unge Kopervikingen alt 
godt videre. 

I.E.

Reddet fra brannen.

Markering av 
kirkemodell

5

Kirkekoret var svært 
glad for tilbudet om å 
ha sommerkonserten 
sin i avaldsnes kirke

Kopervik kirke  –  hva skjer nå?
Info fra Karmøy kirkelig fellesråd

Karmøy kirkelig fellesråd (KKf) er ansvarlig 
for bygging, drift og vedlikehold av kirker. 
fellesrådet i Karmøy består av ni represent-
anter: ett medlem fra hvert menighetsråd i 
kommunen/prostier, en representant valgt av 
kommunen og en prest oppnevnt av bisko-
pen. Kirkevergen er sekretær for rådet.
Kopervik kirke fra 1861 brant 28.mai 2010, 
og står i dag som en brannruin. KKf sitt for-
sikringsselskap Knif trygghet forsikring aS 
(Knif: Kristen-norges innkjøps fellesskap) 
startet nokså umiddelbart arbeidet med å 
taksere skader på bygg og inventar sammen 
med KKf.
Skadeoppgjøret er delt i to: ett for bygningen 
og ett for inventar og løsøre. forsikrings-
selskapet og KKf har oppnevnt hver sin 
skjønnsmann (KKf har oppnevnt leiv K. 
haga fra tt takst team as, mens Knif 
har oppnevnt arne hauge fra BBe takst) 
som foretar taksering av bygg. Begge har 
lang erfaring som takstmenn og kjenner til 
spesielle bygg. Så snart sommerferien er 
over vil skjønnsmennene også forestå riving 
av bygget.
for inventar og løsøre har Knif oppnevnt 
martin aksnes som takstmann. han sa-
marbeider med kirkebyggkonsulent finn 
Bårdsen. Bårdsen ledet for få år tilbake en 
storstilt registrering av gjenstander i norske 
kirker, bl.a. i Karmøy. Dette er til uvurderlig 
hjelp nå. 
fellesrådet venter spendt på avgjørelsen fra 

forsikringsselskapet vedrørende erstatnings-
beløp. Dette vil være avgjørende for hvor vi er 
i planprosessen mot ny kirke.
i arbeidet fram mot ei ny flott kirke ser vi for 
oss en prosess hvor vi ønsker innspill fra per-
soner, lag og organisasjoner i Kopervik. hva 
skal kirken inneholde, hvor skal kirken stå, 
hvordan skal se den ut? her er det sikkert 
mange forskjellige tanker som vi ønsker å ta 
med oss videre i prosessen.
fellesrådet vil tidlig på høsten se på hvilke 
komiteer og utvalg som det blir nødvendig 
å etablere. Sentrale punkter i prosessen 
vil være forarbeid med bl.a. valg av tomt, 
deretter en planperiode (ide-utkast, valgt 
av arkitekt osv). Så kommer selve bygge-
perioden. i dag kan vi ikke si hvor lang tid 
dette vil ta, men fagfolk har antydet at vi må 
innstille oss på en periode på inntil fem år før 
ei ny kirke står på plass. 
fellesrådet vil underveis i prosessen prøve å 
komme med informasjon og gi muligheter for 
å komme med synspunkter. Samtidig minner 
vi om at dette er et stort prosjekt med mange 
detaljer, som vil kreve en god del ekstra tid 
og energi de nærmeste årene. fellesrådet 
har imidlertid stor tro på at med en felles 
innsats vil vi se et flott kirkebygg som hele 
Kopervik vil bli glade i.

Kjell Bårdsen Marta Lunde Medhaug

Leder av KKF Kirkeverge   
   



KOPERVIK KIRKE 
- EN KIRKE VI MINNES 
  MED GLEDE OG SORG

Vi har spurt noen personer om de vil dele tanker og følelser, minner og opplevelser  med leserne etter 
kirkebrannen. Nedenfor kan du lese om hva Kopervik kirke har betydd for disse personene, og litt om hva 
noen tenker om framtida.

SigmUnd SUnd

Jeg likte den gamle kirken slik den var, også den nye altertavla, selv om jeg ikke syntes den passet 
inn i det gamle interiøret. Benkene var i hardeste laget å sitte på. men  at jeg i det hele tatt begynte 
å gå i kirken har sin forhistorie. Jeg var på fiske med båten min, leik. vi hadde fiska lenge, men det 
var ikke fisk å få, og nå var snart sesongen slutt. i min fortvilelse sendte jeg en bønn opp til Gud og 
ba om at dersom jeg nå fikk fisk, skulle jeg love å bli en kirkegjenger, - noe jeg absolutt ikke hadde 
vært tidligere! neste gang trålen gikk ut fikk vi så mye fisk at det ble full last!.- og Sigmund holdt sitt 
ord til Gud, - han ble en flittig kirkegjenger.

Viggo SandSgaard

- Jeg er ingen fast kirkegjenger men har likevel et fast tilholdsanker i kirken. ved faste anledninger, 
som dåp, for eksempel, møter jeg alltid opp. Selv er jeg døpt av gamleprost hovda, er konfirmert av 
prest aasen og viet av rognebakke. Det at kirka brant har gått så inn på meg, at jeg i dag må snu 
meg bort når jeg går forbi ruinene, for jeg vil bare gråte.
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margiT djønne

Da kirka begynte å brenne, 
satt eivind Djønne sammen 
med sin 98 år gamle mor, 
margit Djønne, i 2. etasje i 
aldershjemmet og var vitne til 
hva som var i ferd med å skje 
fra første stund.  margit har 
mange gode minner knyttet 
til kirka helt fra barnsbein av. 
Sammen med sin mor besøkte 
hun ofte kirka som liten. hun 

ble døpt i den i 1912, og var trofast kirkegjenger helt til hun var 
godt over 90 år. hun hadde sin faste plass på høyre side litt 
bak. og da foreldre og svigerforeldre og etter hvert mannen og 
døde, kunne hun besøke gravene deres i nærheten av inngan-
gen. Derfor har margit nå veldig sterke følelser av at dette er 
fryktelig trist. Det må snarest komme opp en ny kirke som ikke 
kan brenne, helst i mur, synes margit, og den må komme på 
samme plassen, for det er der den har stått i snart 150 år! hun 
håper det blir et fint bygg som alle kan bli glad i. etter mannen 
døde for ca 20 år siden har margit vært flittig med i meni-
ghetens frivillige arbeid, hun har servert på mannsmøter og ons-
dagstreffet til hun var bortimot 90 år! Det var så kjekt å komme 
sammen med folk hun kjente der, at hun faktisk har vært der 
fast, - og også med på trimmen , -  helt fram til i fjor sommer, 
da hun var blitt 97og et halvt år! 
margit Djønne døde 4. september 2010.

ingUnn morTVeiT 
ognøy

Jeg er veldig glad i å delta i 
gudstjenensten, så jeg har 
mange gode minner. 
Det beste minnet er da vi bar 
tvillingene våre, ola og Knut, 
til dåpen, 3.aug 1997. 
Søsteren min, lillian, fikk 
døpe dem pga at prestevika-
ren ikke hadde lov til å døpe. 

halvor og jeg bar et barn hver 
til dåpen sammen med de to eldste barna våre, Bjørn og ane. 
familiene våre og de nærmeste vennene var samlet, det var en 
rørende opplevelse for bestemødrene. vi sang ”fylt av glede 
over livets under kommer vi til deg som gav oss livet”. vi var 
virkelig fylt av glede og takknemlighet over å ha fått fire friske 
flotte barn! Det var en stor dag! 

Dessverre har jeg også to veldig triste minner fra kirken, det var 
da vi fulgte mine kjære svigerforeldre til deres siste hvile. Det 
var forferdelig trist å miste begge to i løpet av 51 uker, de var 
så viktige for oss i hverdagen. Barna mine var sterkt knyttet til 
farmor og farfar, så det var fryktelig vondt å se deres sorg og 
fortvilelse. Det var godt å være i kirken, hvor vi kunne synge 
klagesanger, høre prestens trøstende ord og halvors minnetale 
over foreldrene. Jeg er takknemlig for at graven er like ved 
kirken; så vi kan gå bortom den hver gang vi er på gudstjeneste. 

ny kirke: jeg prøver å la være å ha så sterke meninger om 
hvordan den nye kirken skal være! Det er mange hensyn å ta 

når en skal bygge en kirke; og vi må alle tåle at den kanskje 
blir litt annerledes enn ”det jeg vil”. Jeg stoler på at vi får en fin 
kirke - på noenlunde samme plass- og som har plass til oss alle. 
Jeg håper vi blir mange Kopervik-buer som har lyst å involvere 
og engasjere seg i bygging av kirke og menighet.
 
menighetens visjon ”Kopervik kirke- for alle hele livet” er en 
invitasjon til hver enkel innbygger i Kopervik til å være med i det 
spennende arbeidet som ligger foran oss! Jo mer en involverer 
seg og deltar på ulik måte; jo mer eierforhold får en til kirken! 
i mellomtiden  interimkirken på Senteret veldig fin og fungerer 
veldig bra til gudstjenester, søndagsskole og kirkekaffe! 

TorleiV THomaSSen

nå har eg arbeidd i kyrkja i 18 
år og kjenne den ut og inn. i 
denne tidå har mykje positivt 
skjedd. for eksempel blei ei 
veldig god teleslynge innstall-
ert, og det har vore veldig vik-
tig for oss som  høyrer dårligt. 
elles har eg hatt et veldig godt 
samarbeid med folka som var 
ansatt der. Då den pensjon-
erte prost hovda var vikar for 

Dankel, traff han på meg i kyrkja ein gong og spurde meg då: 
Dei skryte sånn av preikenene mine, ka seie du? Jo, svarte eg, 
det e akkurat som  med vin det, jo eldre han blir, jo bedre blir 
han!
når du e kyrkjetenar, så må du kunne improvisera! ein gong 
var det et par som sku gifta seg, seint på året og tidleg mørkt 
var det. Brudeparet stilte opp foran døra, og eg gjekk for å kima 
med klokkå, og gjekk så ned for å be organisten spela. Då eg 
var på vei ned og hadde kimt, gjekk strømmen og alt blei svart. 
organisten står då i dørå som eit spørsmålsteikn: kva gjere me 
nå? Du berre spele, sa eg, og gjekk ned og åpna dørene for 
paret, utan å seie noko. og paret begynte å gå på veg opp mot 
alteret. fra før av var det masse tente lys i kyrkja, på alteret, 
langs midtgangen og elles rundt om. eg gjekk då inn i sikring-
stavlå for å skifta sikring. akkurat da paret var kommet opp til 
alteret, kom lyset. etterpå kom ei dame som hadde vore tilstede 
i kyrkja bort til meg og sa at det hadde vore så romantisk under 
seremonien. Snart skulle dattera gifte seg. Gjekk det an å få det 
akkurat likt?

miriam og jorUnn 
SUSorT ToSKedal 

vi savner bakerste benk i 
Kopervik kirke. Jentene likte 
seg godt der bak. her stod 
lekekassen med noahs ark og 
den røde boksen med farger. 
“Jeg håper den nye kirken 
blir rosa, og at koret snart kan 
synge i den”, sa miriam på 5 
år. i den gamle kirken var det 

mye lys og flott og Karmøys 
flotteste orgelmusikk. vi gleder oss til å synge i et nytt stort kirk-
erom, og er spent på fargen. 



vi håper alle frivillige medarbeidere som er knyttet til 
Kopervik kirke vil delta.
(ungdommer, repr. for bedehuskretser, bibelgrupper, 
kirkeringer, misjonsforeninger, kor-deltakere og mange 
mange flere. ) vi håper faktisk at senteret etter hvert skal 
bli for lite for denne samlingen. (2015 i Karmøyhallen?!)
Tema for kvelden: ”Sammen til topps”
Kveldens underholdere blir lars harald tjøstheim og 
arild Steinsland i fri og munter utfoldelse. musikalske 
innslag. også i år blir maten en opplevelse for ganen.

Sett av dagen allerede nå! påmelding til menighetskon-
toret tlf 52 85 75 69 / 911 22 372 eller e-post kopervik@
karmoykirken.no Hjertelig velkommen!

Hilsen Kopervik menighet

HØSTBASAR
Torsdag 07.oktober, kl.17.30 går menighetens høstbasar av sta-
belen. helt siden før sommerferien har menighetsrådet forberedt 
basaren. eva Synnøve Dahl, som er ansvarlig for gevinstene, er i 
ferd med å gjenta suksessen fra tidligere år. (takk til alle velvillige 
givere i handelstanden og andre!).  Det blir andakt og Siloa, Shalom 
og tenSing deltar  med sang. inntektene går til menighetens barne-
og ungdomsarbeid, spesielt ungdomsutviklerstillingen. vi ønsker 
hele familien velkommen til en god, gammeldags basar i godt lag. 
loddsalget starter kl.17.00. Åresalg i pausen.
Arr. Kopervik menighetsråd.

HAR DERE EN TRAVEL 
HVERDAG?
Har dere lyST Å SPiSe Sammen med andre? 
Har dere lyST Å Komme Til ferdiglageT maT PÅ SenTereT?

middagen koster: voksen: 60,- Barn 4 -12 år: 40,- Barn 0 - 4 år: gratis. 
familepris: 150,- (to voksne + 2 betalende barn) 

Dere melder dere på senest dagen før på mail til:solveig.leikvoll@karmoykirken.no 
merk mailen miDDaG og husk og skrive hvor mange voksne/barn ,og hvis noen har matallergi
maten lages av ”vertshus-konfirmantene” middagen serveres fra 16.00 - 17.00. 

       Barne og voksne-koret ”Siloa” begynner kl 17.00. De voksne som bare vil følge barna kan drikke kaffe i sofaen….

daTo meny
22. september middag: pasta med skinke og fløtesaus, brød Dessert: Gele og vaniljesaus6. oktober middag: taco buffet Dessert: fruktsalat20. oktober middag: pannekaker og tomatsuppe Dessert: svensk sjokoladekake3. november middag: Barnas Chilli-Con-Carne Dessert: vafler17. november Kyllingsuppe med nudler og grønnsaker Dessert: muffins

Bibelkvelder på ungdoms-
og alderssenteret
HoVedTema: Veien Til eT riKere KriSTenliV

23.09: ove Sjursen:  ...............hvordan gi rom for Gud i 
 hverdagen?
21.10: tor andrè lindstad:   ....Bønn: ”lær oss å be, herre.”
04.11: Jon Sverre Servan:  ”i verden, men ikke av   
 verden.”hva betyr det?
02.12: modgunn Brynjelsen:  ..hvordan opplever vi Guds 
 gjerninger i dag?

Tid: 19.30 til 21.30. Kveldsmat. Kollekt. 
anledning til spørsmål og samtale.

HJERTELIG VELKOMMEN TIL ALLE!

Velkommen til 
inspirasjonssamling
Staben i Kopervik menighet inviterer 
igjen tilinSPiraSjonSSamling 
på Kopervik U-& a-senter 
torsdag 18.november 2010, kl.19.00-21.30

8
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Velkommen til 
inspirasjonssamling

”TroSoPPlÆring i frilUfT”

Ny bok av 
Solveig Leikvoll
”Når du skal lære unge mennesker hvem Gud er, så 
ta Gud ut av klasserom og kirkehus. Ta ham med ut i 
naturen som han skapte og gav oss å forvalte. La barn 
og ungdom bruke kroppen sin, få gnagsår og plaster, 
erfare været, flytte grenser og bli mer kjent med seg 
selv”.

Kateket Solveig leikvoll har skrevet en ny bok om trosopplæring, 
denne gangen ”troSopplÆrinG i frilUft ”, om mestring, 
moro og mat. med fokus på ”guttepedagogikk” og aktivitet. mye 
av stoffet er ”testet” på friluftskonfirmanter og speidere i Kopervik 
menighet. Boken ble lansert på KfUK-KfUm -  speidernes landsleir 
på lista i sommer. og fåes kjøpt via :speiderbutikken.no 

menneskebarn i vår vestlige kultur kjøres og hentes, de vandrer 
mellom skjermer og sikres mot alle potensielle farer: ”pass deg for! 
ikke bli våt! ikke fall og slå deg! husk hjelm!” Det finnes mange 
”curlingforeldre med servicebarn” (les Bent hougaard sin bok med 
samme tittel), foreldre som i beste mening glatter ut alle hindringer 
og vanskeligheter for barna. Barna blir organisert og servet, og 
dermed gjør foreldrene dem en bjørnetjeneste fordi barna blir både 
psykisk og fysisk mindre i stand til å takle voksenlivets utfordringer. 

vi har byttet ut det fysiske utforskerlivet med det trygge og organi-
serte. voksne styrer barns aktivitet, og den frie leken og fysiske 
utfoldelsen blir mindre. Det meste av trosopplæringen befinner 
seg også der i det ”organiserte innendørslivet”. Det er mye godt og 
verdifullt arbeid som gjøres der, for all del! men friluftsliv er en un-
derkjent metode, som sprenger grenser og ivaretar hele mennesket 
på en unik måte!

Ten-sing tur til 
Kongeparken
lørdag 19. juni ankom 64 spente 
ungdommer fra Kopervik og torvastad ten-sing Sta-
vanger. etter litt shopping var Ålgård og omegn et perfekt sted 
for bading, pizzakos og oppvarming til felles sang.

Søndag morgen gikk turen til Kongeparken for opprigging 
av band og mikrofoner. vi var tidenes første kor som sang i 
Kongeparken, og var ikke så rent lite stolte av det! (i alle fall 
vi voksne) Korene fungerte godt sammen, og sang totalt 5 
sanger. vi var plassert rett ved inngangen, og det var ganske 
”kult” å se voksne som kom syngende inn. 
vi hadde og perfekt vær for karuseller og snop…
tusen takk til supre ungdommer, flotte stemmer, band, 
dirigent og for voksenhjelp på turen. 

Janne Andersen.

KOPERVIK MENIGHET 
– oppstart høsten -10
PÅ UngdomS & alderS-SenTereT:
Søndagsskolen:  ......... 12.09, 11.00 (søndagsskoletur til
  Stemnestaden 05.09)
Trilletreff:  .................. torsdag02.09, 11.30-13.00. ta med matpakke. 
 Kaffe og saft blir servert.
Siloa: ......................... onsdag25.08, 17.00-17.45. (4 år-3.kl) 
 Øvelse i partallsuker
Shalom:  ..................... onsdag25.08, 18.00-19.15. (3.-7.kl.) 
 merk dagen
Synzygus (TenSing):  ... tirsdag 31.08, 19.30-21.30. (fra 8.klasse)
Kirkekoret:  ................ onsdag 25.08, 20.00-21.45, Øving på Senteret
alle Km-speidere:  ...... tirsdag 07.09, 17.30 iliarlund
Bønnemøte: ................ hver mandag 18.00

nye medlemmer ønskes spesielt velkommen.
e-post: kopervik@kamoykirken.no – tlf. 52 85 75 69

TEA PARTY
torsdag 3. juni inviterte vi til padling på litla fot og det kom 
over 30 stk. Det var en fantastisk ettermiddag, med sol, blankt, 
perfekt padle- vann og flotte grill- forhold. vi fikk noen fine timer 
sammen til å bli bedre kjent, spise, leke og spille.   

er du innvandrer, har innvandrer -bakgrunn, eller har du bare 
lyst til å bli kjent med våre nye landsmenn? Da er tea party for 
deg! Vi møtes på Ungdoms -& alderssenteret første torsdag i hver 
mnd. fra 17.00-19.00.

martin luther King: 
Mennesker hater hveran-
dre fordi de er redde for 
hverandre.
Mennesker er redde for 
hverandre fordi de ikke 
forstår hverandre.
Mennesker forstår ikke 
hverandre fordi de ikke 
er sammen 
med hverandre.

J. Andersen



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!
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29.08. viljar Øygarden Grindhaug
29.08. vebjørn olsen
29.08. alma Bjerga
29.08. aron Grønnestad-vikse
22.08. Bjørn Sigve lygre traa, avaldsnes kirke
22.08. eline marit olsen, avaldsnes kirke
15.08. hedda ohm leirvåg, førre kirke
15.08. Sanne ohm leirvåg, førre kirke
15.08. Simon meling Gabrielsen
15.08. andreas erland lindøe
15.08. thea Johanne Gjertsen
08.08. Kristine høines Kvilhaug, avaldsnes kirke
08.08. elena rundhaug nordstokke, avaldsnes kirke
01.08. linnea hårvik, avaldsnes kirke
25.07. astrid marie Simonsen
25.07. Kristine Simonsen
11.07. henrik risvik fresi
11.07. Kristian Simonsen mesøy
11.07. theo fjordbakk, vår frelsers kirke
04.07. marius nilsen Seemann, avaldsnes kirke
27.06. mina Gullfjell
20.06. freya Dalby vikane
20.06. matheo engevik Sevland
20.06. Kamilla Sverdheim
20.06. leonid aliochin
13.06. lineah Solvig, avaldsnes kirke
13.06. leander nygård larsen, avaldsnes kirke
13.06. William emil hult
13.06. mathias medhaug
13.06. hroar máni Solheim
13.06. Sander valentinsen hovland
06.06. herman Bårdsen
23.05. philip Utseth Gangstø
23.05. malene Kolstø
23.05. Sofie Kolstø asheim
23.05. mia Steinnes
23.05. Serine Kolstø asheim
23.05. philip Seim holum

15.mai  Karianne endresen og lars henry Dagsland, 
Kopervik kirke

29.mai  Kristina Bjelland og Bjørn inge vårvik,  
falnes kirke

5.juni  anne terese Skår og Geir Bunes, Åkra nye kirke
5.juni  Kristel nilsen og nils Bjarte aarskog,  

avaldsnes kirke
3.juli  Karen Ytreland og eirik Sandstad, Åkra nye kirke
10.juli  monica Øygarden og John marlon Grindhaug, 

Åkra nye kirke
10.juli  liv iren rasmussen og tom ivar tveit Jenssen, 

Åkra gamle kirke
10.juli  maj Karin hinderaker og frank arild Svendsen, 

falnes kirke
17.juli alise rasmussen og helge haaland,  

Åkra gamle kirke
7.aug  Kristin Djønne pedersen og Kent are Solli,  

avaldsnes kirke 

25.08. einar tjøsvoll
22.08. Kristian meyer Skår, Åkra gamle kirke
20.08. Janne erga, Åkra gamle kirke
16.08. Sigve Stangeland
09.08. ingrid maria fosen
27.07. Kåre Skår
22.07. Karoline Johanne hansen
17.07. olav Snørteland, falnes kirke
10.07. Jan andre håkonsen, falnes kirke
14.07. Solveig lovise Kristoffersen, avaldsnes kirke
05.07. odd Blomquist
27.06. Øyvind Sjursen, Åkra kirke
24.06. arne andreassen
23.06. melinda nancy halvorsen
20.06. lydia Welde
03.06. tordis Charlotte nøkling
29.05. Bjørn Samuel Gullichsen
27.05. Synnøve Kristoffersen
27.05. reidun alise larsen
13.05. Judith Jakobsen
15.05. laura nikolaisen
12.05. magnus larsen
09.05. odd Kvalevåg

Døpte

Vigde

Døde

arnas sideB

på Søndagsskolens 
nettside kan du finne 
mange kjekke 
aktiviteter. 
Du bare klikker 
www.sondagsskole.
no. her kan du 
se og høre små 
videosnutter med bl.a. 
Soul-children og Seven-
jentene. 

Du kan lytte til bibelfortellinger, spille spill, 
gjøre oppgaver og laste dem ned gratis. på 
nettSPrell er det mye gøy å gjøre og å høre!!

finn 5 feil på det 
nederste bilde
premieoppgaven denne gangen 
blir å finne 5 feil (ulikheter) 
på disse to bildene fra sønd-
agsskolens sommeravslutning 
på fredtun i fjor. 

Løsningen sender du til: 
Kopervik menighetskontor, 
Sveinsvolljordet 9, postboks 14, 
4291 Kopervik. 

husk å skrive navnet, adressen 
og alderen din på løsningen 
som må være kommet inn før 
1. november 2010. 

Da blir du med i trekningen av 
5 koselige premier.

Lille Bente fikk besøk av 
bestemor som var veldig opptatt av 
at Bente snart skulle bli storesøster.

” Er du ikke spent på hva det blir?” spurte 
hun. Jo, Bente var veldig spent. “Tenk om det blir en liten bror!” Mmm.

 “Eller tenk om det blir en lillesøster!” Bente nikket ivrig og utbrøt: “Eller tenk om det blir en liten kattunge!”
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logo

logo 1

Relevante datafiler fra 
Ressurser:
- Se mappen «01 Logo»
		•	logo1.eps
		•	logo1.jpg

Finnen har hjerteform innerst. Hjertet er symbol for kjærlighet. Jesu 
kjærlighet og hans varme og bankende hjerte for barna. Det står også 
for medmenneskelig kjærlighet. Finnen er drivkraften hos fisken ak-
kurat som kjærlighet er drivkraften hos menneskene. Øyet hos fisken 
kan også være Guds øye. Hvis man ser fisken fra «snuten» og opp, ser 
man et menneske som holder I finnen, eller hjertet. Øyet til fisken er 
menneskets hode. Formen på logoen er dynamisk, det underbygger 
fiskens bevegelse. Streken er barnslig og uten mange detaljer slik som 
barn ofte uttrykker seg.
Vi opererer med tre utgaver av logoen, men denne runde er hoved-
logo, og skal hovedsakelig benyttes, så sant det passer inn.
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logo for profan media

logoer for søndagsskolesatsninger

-verdier for livet

Gå inn på 
søndagsskolens nettside:  
www.sondagsskole.no
og finn din nærmeste 
søndagsskole.

Sø
ndagSSkolen

-verdier for livet

Gå inn på 
søndagsskolens nettside:  
www.sondagsskole.no
og finn din nærmeste 
søndagsskole.

Sø
ndagSSkolen

-verdier for livet

Relevante datafiler fra 
Ressurser:
- Se mappen «01 Logo»
		•	Logo3_utenjtb.eps
		•	Logo3_utenjtb.jpg
		•	mappen	«Andre	logoer»
- Se mappen «07 Maler»
		•	Profilann_jente.pdf
		•	Profilann_gutt.pdf

«Verdier for livet» blir fra Søndagsskolen kommunisert ut til alle. I 
aviser som Aftenposten og lokalaviser kan det være ryddig og nyttig å 
bruke logo uten visjon på. Slik får ordet Søndagsskolen mer oppmerk-
somhet fra folk som kanskje ikke er like kjent med den.
(Forkortelsen	jtb	i	mapper	og	filer	står	for	Jesus	til	barna.)

Logoer for SPRELL LEVENDE, BARNAS, nettSPRELL og Tårnagentene 
finnes i mappen «01 Logo», under «Andre logoer».

SPRellnett

du er også velkommen til Søndagsskolen 

“Sprell levende” søndager kl. 11.00 på 

Ungdoms- og alderssenteret.



33155620957
tallet ovenfor er ikke antall mennesker på jorda, heller ikke 
formuen til verdens rikeste mann, men mange i Kopervik 
bruker det i Givertjenesten!
for 2 år siden var menigheten så heldig å få en egen 
ungdomsutvikler-stilling. Budsjett: ca.500.000,- pr.år. i 3 år 
bidrar Diakonistiftelseni rogaland med 25% av lønnsutgif-
tene. Sammen med Diakonistiftelsen dekker lovede gaver 
for alle tre årene ca 2/3 av det 3-årige driftsbudsjettet. pr.i 
dag mangler derfor ca 400.000 kr.

Det er 16 private givere til stillingen + enkeltstående gaver 
fra kirkeringer, bibelgrupper og andre. totalt utgjør det et 
beløp på ca 7.500,-pr mnd. Summen dekker ikke behovet. 
når diakonistiftelsen er ferdig med sitt engasjement, står 
stillingen i fare for å bli inndradd dersom ikke forventede 
inntekter (antall givere!) øker drastisk.Ungdomsutvikler 
Janne andersen har videreutviklet ungdomsarbeidet på en 
svært god måte, og både ungdommene og staben kjenner 
på fortvilelse over at stillingen kanskje ikke kan fortsette.

Kopervik menighet ber DeG vurdere om du kanskje kunne 
bidra med et fast beløp, - stort eller lite - til denne stillingen. 
alle monner drar, og dette er utrolig viktig for ungdomsar-
beidet vårt! Kopervik menighet utfordrer DeG, og spør om 
DU er villig til å delta i givertjenesten!

Dersom du kan tenke deg å støtte arbeidet, ta kontakt med 
inger marie Dagsland (52 85 75 69 / 911 22 372) eller 
margrethe larsen (52 85 75 66) på menighetskontoret. 
husk at frivillige gaver kan trekkes fra i skatten! 

Kontonr. til givertjenesten er altså:3315.56. 20957.

LANDSLEIR- GRØNN ACTION!

26 glade speidere fra Kopervik på KfUK-KfUm speidernes landsleir 
på lista! mottoet GrØnn aCtion viste både til den grønne speidersk-
jorta og til leirens høye miljøprofil. leiren ble til og med godkjent som 
miljøfyrtårn! Speiderne hadde en flott og for en gangs skyld ganske tørr 
uke på leir, sammen med 5000 andre fra 14 nasjoner. Det ble en uke 
med bygging, leirbål, hike, bibeltimer, løp og konkurranser, fnising i 
teltet, isspising. og alt som hører med til en god speiderleir.

S.L.
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Gullkonfirmant i år?
ta kontakt med menighetskontoret tlf.52 85 75 69
eller e-mail: kopervik@karmoykirken.no


