
GLIMT FRA KOPERVIK MENIGHET           NR 1 – 2010               17. ÅRGANG 

Velsignet påskehøgtid! 

ECCE HOMO 
(Se det mennesket) 
 

Ditt kors, o Krist, ble verdens sol, 

dets lys ei grenser kjenner. 

Ditt kors, o Krist, ble ærens stol 
hvor livets lue brenner.o 

 

På korset åpner du din favn 
for hver forvillet synder. 

Fra korset, i din Faders navn, 

du verden fred forkynner. 
 

Fra korsets tre din kjærlighet 

Hver ensom sjel bestråler. 

Dets guddomskraft vel ingen vet, 
dens dybde ingen måler. 

 

Og frøs enn alle hjerter til, 
ble lukket alle hender, 

din kjærlighet dog varm og mild 

mot hele verden brenner. 

 
La slukkes alle lys på jord, 

la stenges alle veie – 

den som har funnet korsets spor, 
har evig nok i eie. 

 
Edin Holme ( 1934) 

Fotomontasje: Elisabeth Thomassen 
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Det var vel en mening…?Det var vel en mening…?Det var vel en mening…?   
 

Vi vil helst at det skal gå godt i alle 

sammenhenger. Vi prøver å forebygge 
sykdom og ulykker. Det er naturlig for 

oss å lete etter en årsak når noe går galt. 

Hva kan vi lære? Det er bra. Det utløser 

mye positiv innsats til beste for liv og 
helse. 

 

Kan lidelse og død har en dypere 
mening?  

 

Det er utfordrende å tenke i slike baner. 

Vi skal ikke snakke lettvint om andres 
lidelse. Skulle for eksempel de ufattelige 

lidelsene til folket i Haiti i forbindelse 

med jordskjelvet i januar ha noen dypere 
mening? Nei, i første omgang var det en 

ren tragedie. I andre omgang kan vi lære 

noe om hvor farlig det er å spare på 
sikkerheten når hus skal bygges i et 

jordskjelvutsatt område, om en nasjons 

sårbarhet og behovet for internasjonal 

solidaritet i nødhjelp og gjenreisning. 
Den siste utfordringen gjelder oss alle. 

 

Kan det likevel tenkes at lidelse og død 
kan ha en dypere mening? 

 

I både Det gamle og Det nye testamentet 
ser vi at mennesker utfordres av slike 

spørsmål.  

I Jobs bok blir Job satt på alvorlig 

prøve. Vennene vil presse Job til å finne 

årsaken til hans 
ulykke i konkre-

te synder. Kona 

hans prøver å 

friste ham til å 
forbanne Gud. Job lar seg ikke presse 

eller friste. Han fastholder Guds storhet 

og godhet også etter tap av eiendom og i 
vedvarende fysisk lidelse, men det sitter 

langt inne på slutten.  

 
I evangeliene møter vi Jesus blant annet 

som den lidende Herrens tjener i tråd 

med gamle profetier (bl.a. Jesaja 42,1-9 

og 52,13 til 53,12). Jesus varsler sin 
lidelse og død flere ganger for sine nær-

meste venner og disipler. De finner 

ingen mening i dette og prøver etter bes-
te evne å avverge (bl.a. Matt.16,21-23 

og Mark 8,31-33). Men som Guds Sønn 

vet Jesus at hans lidelse og død har en så 
dyp mening fra Guds side at den vil 

skape ny virkelighet: Døden selv vil 

miste sin makt og oppstandelsen fra de 

døde vil få sin begynnelse Påskedag. 
Jesus sto imot fristelsen til å gå utenom. 

Påsken vitner både om hvordan han led 

og om hva han vant for oss ved sin død 
og oppstandelse.  

 

Lidelse og død kan altså ha en fortet-

tet og dyp mening!  God Påske! 
 

 

Evangelisten Lukas forteller at da Jesus 
og disiplene var samlet til påskemålti-

det, sa han til dem: ” Jeg har lengtet 

inderlig etter å spise dette måltidet med 

dere.” Dette har for meg blitt en over-
skrift over nattverden. Den handler om 

at Jesus har en lengsel etter å dele brød 

og vin med meg. Denne lengsel uttryk-

ker det sentrale i påskens budskap: 
Frelsen  har sin grunn i Guds inderlige 

ønske om å gi oss muligheten til å leve 

som Guds barn. 

”Den nye pakt” 
Noen har sagt at det viktige finner vi i 

detaljene. I fortellingen om påskemål-

(Fortsetter på side 8) 

Kristian Støle: 

Nattverden tydeliggjør påskebudskapetNattverden tydeliggjør påskebudskapetNattverden tydeliggjør påskebudskapet   
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Nytt fra
 MR 

Kopervik kirke for alle hele livet ... 

Nå har menighetsrådet hatt flere 

møter siden vi ble valg i høst, og 

det har vært interessant og inspire-
rende å få kjennskap og innsikt i alt 

det gode arbeide som foregår i 

menighet vår.  
Lørdag 16. januar hadde stab og 

menighetsråd felles planlegging av 

strategiplan. Målet med dagen var å 

komme frem til en visjon og mål for 

vår menighet. Visjon for de neste 
årene er Kopervik kirke for alle hele 

livet, menighetsarbeidet skal inklu-

dere alle hele livsløpet. Målet med 
alt arbeidet som blir drevet for barn, 

voksne og eldre skal vektlegge at  

Alle innbyggere skal kjenne seg 

hjemme i kirken, og menigheten 

skal preges av evangeliet om Jesus 
Kristus. 

 

Hilsen leder i menighetsrådet 
Irene H Bredahl. 

MENIGHETENS ÅRSMØTE  

ONSDAG 17.mars kl.19.00 på U&A-senteret 

 

blir også dette året en inspirasjonssamling for våre frivillige medarbeidere. 

Foredrag v/EYVIND SKEIE :"Jeg tror på Kristus". 

Kirkekoret m/ salme av E. Skeie 

Årsmelding & Rekneskap. Menighetens strategiplan/satsningsområder. 
God mat. 

Velkommen. 

 

VISJONSKIRKEN 2010-2011 
 

KORSET 

står over alt og lyser ut over menigheten, 

visjonen og arbeidet. 

 

 TÅRNET 

Kopervik kirke for alle hele livet 

 er visjonen som skal være styrende for arbeidet. 

  

 

 

 

KIRKEROMMET 

inneholder målet at  

alle innbyggere 

skal kjenne seg hjemme i kirken, 

og menigheten skal preges av evangeliet om 

Jesus Kristus. 
 

 

 

 

KIRKENS GRUNNMUR 

 er først og fremst  hjørenstenen, Kristus. 

Dernest de ulike tiltakene i menighetsarbeidet 

som bygger på visjonen og evangeliet. 

Grunnmuren 

skal inkludere alle hele livsløpet. 
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Kopervik menighet har ulike valg mulig-
heter for konfirmasjonsundervisning. 
Konfirmantene velger selv hvilken grup-

pe de har lyst til å delta i. Gruppene er: 
Basic, Kreativ, KRIK, friluftsliv, og  kor. 
Men hva GJØR de egentlig? 

Synzigus teller i dag ca 50 medlem-
mer, og antall medlemmer er økende 

For å lage en skikkelig markering, 

ønsker vi å invitere med alle som en 
gang har vært med i Tenzing.  Målet 

er å synge både sammen og hver for 

seg. 
Det skal være øvehelger 19-21 mars, 

og 4-6 juni, med konsert søndagen. 

Vil DU være med, send en mail til: 

janne.andersen@karmoykirken.no  
Ungdom fra ungdomsskolen og opp-

over er velkommen til å begynne i 

Synzigus. Vi har øvelse hver tirsdag 
fra 1930-2130 på Senteret. (det blir 

servert mat…) 

 
Vi skal ha sommeravslutning på sce-

nen i Kongeparken 20.juni!! 

Alle er velkomne!! 

TENZING 1974TENZING 1974TENZING 1974---201020102010   

KRIK- konfirmantene har oppleg-

get sitt både på senteret og i gymsal. 

KRIK er en landsomfattende organi-
sasjon: KRisten Idretts Kontakt. Her 

i Kopervik er det KRIK tilbud for 

ungdom annenhver fredag! KRIK 

konfirmantene lærer om troen gjen-

nom idrett og aktivitet. For eksem-
pel: Konfirmantene får beskjed om å 

spille fotball, men lage reglene selv. 

Spillet utvikler seg da gjerne nega-
tivt. Etter en stund avblåser man 

kampen, og har en samtale om: Gud 

skaper og ordner, Guds bud er gitt 

oss fordi vi mennesker må ha gode, 
trygge rammer og grenser rundt oss. 

Jesus gav oss det dobbelte 

kjærlighetsbudet og den gylne regel 
for ” å gjøre hverandre gode”…… 

FRILUFTS konfirmantene 

er utendørs hele året! De 

holder til på speiderplassen i 
Liarlund i all slags vær! Dis-

se konfirmantene lærer gjen-

nom integrert forkynnelse. 

Dvs. all aktivitet har en 
underliggende hensikt/

mening. For eksempel: Alle 

utenom to får bind for øyne-
ne. De to seende skal lede 

alle fra Parkeringsplassen til 

speiderplassen. Når vi er 
framme reflekterer man 

sammen: hvordan var det å 
være blind? Stolte de på de 

seende? Hvordan kan blind-

het ha med troen på Gud å 
gjøre? Stoler de på de som 

forteller om Gud? Er det slik 

livet er, man er ”blind”, man 
vet ikke helt hvor man går. 

Gud er den trygge ledsager 

som både ser hver enkelt og 

leder på trygge veier….. 

KOR- konfirmantene er med i Syn-

zygus. De har spesielle oppgaver  i 

koret  og har noe egen undervisning 

i tillegg. Dette året er vi så heldige å 
ha tre gutter med i bandet, og en 

jente som er hjelpeleder i Siloa og 

en jente som tar bilder!  

PRESENTASJON AV KONFIRMANT GRUPPER 
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Ja, Unn Karin var trygg. Trygg på 
at hun var elsket av Gud og men-

nesker. Trygg på at hun var et ver-

difullt menneske som kunne gi noe 

godt til andre.Trygg på at han som 
tok imot henne i dåpen, ville være 

med henne alle dager og føre henne 

hjem til seg når tiden var inne.  
Som foreldre er vi inderlig takk-

nemlige for å ha hatt en datter som 

Unn Karin. Den hjertevarmen, om-
sorgen og livsgleden hun eide, delte 

hun raust med alle som kom i hen-

nes vei ? både mennesker og dyr.  

Hun hadde venner i alle aldre, og 
kjærlighetserklæringer til dem skrev 

hun inn i hjerter som hun tegnet, 

eller hun laget serviettroser og gav 
som små oppmuntringer i hverda-

gen.Vi vil takke alle dere vennene  

hennes som kom på besøk,  skrev 
kort og kom med blomster og pre-

sanger i den tiden hun ikke kunne 

bevege seg ute lenger.  
Takk også til personalet på Koper-

vik Aldersheim som gjorde  opphol-

det der til en god tid for Unn Karin. 

Det gav hun også klart uttrykk for 
selv. 

Og takk til dere vennene på arbeids-

plassen Industripartner fordi dere 
gjorde hverdagene til Unn Karin så 

meningsfulle og kjekke. 

En hjertelig takk også til ledere og 
deltakere i Stokkastrand leikarring, 

Varianten fritidsklubb og Diakoni-

stiftelsen for all glede og oppmunt-

ring dere har gitt gjennom samvær, 
sang og dans og utallige turer. 

Unn Karins støttekontakter var også 

kjære venner som gav henne mange 
gleder. 

Vi vil også rette en stor takk til alle 

dere som deltok under begravelsen 
29. desember, for fløytespill og so-

losang, for gode ord og orgelmu-

sikk og for blomster og pengegaver. 
Det varmet oss også veldig med alt 

dere gav til lunsjbordet på minne-

møtet. 

Takk forgode minneord, sangen og 
dansen om Prinsessen og kongesøn-

nen ? og takk for alle hjelpende 

hender på kjøkkenet. Det ble et dele
-samvær helt i Unn Karin sin ånd. 

 

Og nå sprer varmen hennes seg vi-
dere med det dere gav til barne-

hjemmet i Korosten: 90 barn 

(jenter) med funksjonshemming får 

nyte godt av de litt mer enn 16.000 
kronene som kom inn på kontoen til 

Tro-håp-og-kjærlighet. De får ny 

vaskemaskin (den gamle var brutt 
sammen før jul) og de får varme 

vintersko. Måtte Gud velsigne både 

givere og mottakere.    
 Fra foreldre, 

søsken og nær familie. 

Takk, Gud, for alle jeg har møtt 
som ledet meg til deg 

for dem som helt fra jeg ble født  

så trofast bad for meg 

Jeg takker deg for mor og far, 
for lærer og for venn 

som hjalp meg da jeg trengte svar, 

Så jeg ble trygg igjen. 

Unn Karin 

Med Liv Nordhaugs takkesalme vil vi innlede dette minneordet om 
 Unn Karin Ellingsen som døde av hjernekreft 22. desember 2009, 37 år. 

Sønd 11.april:  kl.11.00  BARNAS PÅSKEFEST  Kopervik kirke 
  Ny-sirkus gruppe   Sund barnekor  Søndagsskolene 

  Kl.17.00  UNGT SAMSPILL  Kopervik kirke 

  Konsert med elever fra kulturskolen og musikklinja på Skeisvang. 

 
Tirsdag 13.april: Kl.18.00-22.00 ÅPEN KIRKE med Kristuskrans-vandring 

 

Onsdag 14.april:  Kl.10.00-12.00 ELDRETREFF Kopervik U&A-senter 
  kl.17.00-19.00 SPEIDERTIVOLI Speiderplassen i Liarlund 

 

Torsdag 15april: Kl.19.30  TREFFPUNKT Kopervik U&A-Senter 
  Foredrag av barnepsyk.Bjørn Austeid Afrikansk sang-og dansegruppe 

     Old Timers Kveldsmat 

 

Søndag 18.april: kl.11.00  SANG og MUSIKGUDSTJENESTE Kopervik kirke 
  PUH deltar. Kirkekoret. Shalom.  Siloa 

  Kl.19.00  CHURCH-CHILL Kopervik kirke 

  Gudstjeneste for og med ungdommer. 
    Synzygus deltar 

KIRKEDAGENE I KOPERVIK 2010 
11.-18. april 

Kopervik kirke for alle - hele livet. 
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Det umulige ble mulig. 
Einar og Olaug Ytreland fra 

Ytraland har gjort det som de ikke 

trodde var mulig for kort tid siden. 

De satte seg på flyet rett etter nyttår 
og landet jammen meg trygt og godt 

i Kambodsja. 

”Her er virkelig mye annerledes!” 
har Olaug har sagt opptil flere 

ganger. 

Møtet med landsbygda og likemenn 

(les; bønder) ble nokså sterkt for 
disse to. Bøndene på landsbygda i 

Kambodsja sliter med dårlige 
avlinger. Avlingene for mange av 

bøndene er kun nok for å brødfø 

familien i 4 måneder. Olaug og 
Einar fikk møte positive arbeidsom-

me dugnadsinnstilte landsbybeboere 

som bygget do på dugnad. Som 

blant annet fører til bedre helse og 
bedre nærmiljø. Møtet med noen 

skolebarn som tok godt vare på 

grønnsakshagen til skolen, også 
støttet av Misjonsalliansen, ble et 

minne for livet. 

Det spreke paret har vært to ganger 

i Ecuador og sett Misjonsalliansens 

arbeid, og nå er det deres første tur 
til Kambodsja. De både skjønner 

hvorfor Misjonsalliansen er her og 

ser at det nytter. Flere og flere fami-

lier får tilgang til 
vann. Flere og 

flere familier får 

bedre helse. 
Flere og flere 

famil ier  får 

bedre avlinger. 

Og nå er vi i full 
gang med skole-

prosjektet 

slik at flere 
barn vil få 

et bedre skoletilbud. 

 
Livet på landsbygda gjorde 

inntrykk på dem, og det gjorde 

også møtet med tortur-

fengselet og massegravene 
som står igjen som hule rop 

etter noen forferdelig år (1975 

til 1979) under Pol Pot og hans 
Røde Khmer. 

 

Kambodsja har 

mye å by på.  

”Han var like blid 

han selv om han 

nesten ble kjørt 
ned. Det hadde 

aldri skjedd i 

Norge. Folk er 
veldig smilende 

og imøtekommen-

de her!” Einar 

liker når folk smi-

ler og han gjør det kanskje enda mer 
han også nå når han er i Kambodsja, 

langt borte fra Norge og kulden. 

Paret fikk seg også en tur til vakre 
Siem Reap by og de gigantiske 

flotte Angkor templene som ble 

bygget for nærmere 1000 år siden. 
Olaug og Einar oppsummerer opp-

holdet i Kambodsja, for denne gang 

(!) på følgende vis: 

”Vi sitter igjen med mange vakre 
opplevelser. Først av alt var det jo 

nydelig å møte både barnebarn, barn 

og svigerbarn igjen. Og i tillegg få 
alle de andre gode opplevelsene på 

kjøpet. Møtet med den kambod-

sjanske kulturen, de smilende og 
imøtekommende folka. Misjonsalli-

ansens fantastiske arbeid blant de 

fattigste på landsbygda. Det er vans-

kelig å si noe om hva som var det 

flotteste, men nattverden i den inter-
nasjonale kirka som Lina og Andre-

as går i, med 22 nasjoner rundt natt-

verdsbordet, det var sterkt.” 

 
Lina Ytreland Eidsaa 

Forfulgt av gode givere og forbedere. 

Familien Eidsaa, med mor Lina, far Andreas og døtrene Thea og 
Malene reiste til Kambodsja i september 2009. Ikke mange månede-
ne etter ble de opphentet av noen besteforeldre som var sultne på 
både barnebarn og Misjonsalliansens prosjekter i landet. 
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Du la kanskje merke til det….. 
Søndag 18.oktober  -09 var det ”bare” vikarer 

med på gudstjenesten i Kopervik kirke. Årsaken 

var at hele den faste staben var på kurs. Som alle 
personalgrupper har også vi behov for å bygge 

samhold og stabsidentitet. Det gjør vi best når 

alle er samlet over en viss tid. 
Sjømannskirken ElCampanario i Spania viste seg 

å være et perfekt sted for oss. Kirken i Spania 

bidro med nyttig kursing i temaene omkring per-

sonalutvikling og frivillighet i menigheten. I til-
legg  fikk vi god tid til å være sosiale sammen. 

Opplevelsene stod i kø med utflukter til små-

stedene Mijas og Marbella og med turen til 
Gibraltar som et absolutt høydepunkt. 

Stor takk til menighetsråd og fellesråd som gav 

klarsignal til kurset og også bidro økonomisk. 
Slike sammensveisende opplevelser kan ikke 

overvurderes. 

Du har kanskje lagt merke til det…… 

 

S TABSKURS I SPANIA. 

Krik har trening i Karmøyhallen 
på oddetallsuker, fra 2000-2100. 

Vi ønsker at Krik skal være for 

alle, uansett form og kondis. Dette 
er kos og gøy! Foruten ungdoms-

lederne, teller vi 20 medlemmer, 

men ønsker mange flere. 
22.januar hadde vi besøk fra Krik 

Rogaland, hvor alle fikk lære 

hvordan en bør trene. Vi ønsker at 

alle skal ha det gøy på trening, og 
deler derfor opp salene slik at det 

blir flere ballspill m.m. å velge 

mellom. Før vi avslutter timen, 
har vi en kort andaktstund. Tenk 

så fint å ha Jesus med på trening! 

KRIK – Kristen Idretts Kontakt 

Et stor ønske:  Vi har lyst at det skal være 

tilbud for ungdommene etter trening på 
Senteret med litt ”boller og brus”. Det dreier 
seg om to ganger i mnd. fra kl 2100 til 2230. Vi 

har imidlertid for lite voksenhjelp til å få dette i 
gang, men håper at noen kan hjelpe.  
 
Gi beskjed til Janne, Tlf. 906 155 83 

 

Kopervik menighets barnehage startet som en privat 
barnehage i 1989. I 2002 overtok kommunen personal-

ansvaret. Nå er kommunen ikke lenger villig til å være 

med på en slik ”halvkommunal” drift. Menighetsrådet 
har derfor måttet velge om det vil drive barnehagen fullt 

ut eller overlate alle drift til kommunen. Dersom det 

siste alternativet ble valgt, ville det bety nedlegging av 
barnehagen, dette fordi den bare har 2 avdelinger og 

derfor, i følge kommunale utsagn, er for dyr for kommu-

nen å drive. 
Menighetsrådet har på bakgrunn av dette vedtatt å 

overta driften som gjøres til et aksjeselskap.  Det betyr 

igjen at BARNEHAGEN FORTSETTER driften med 
utvidet kristen formålsparagraf! 

Det har aldri vært vanskelig å få fylt plassene i barne-

hagen. Nå er det ekstra viktig at ingen plass står tom. 
Velkommen til å søke ditt barn inn i KOPERVIK 

MENIGHETS BARNEHAGE AS! 

Barnehagen. 
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I Kopervik er det menighetens 
konfirmanter som går med fas-

tebøssene. Til det trengs det 

sjåfører, og hos oss er vi så hel-
dige at det er konfirmantforeld-

rene som stiller opp og kjører 

rundt, etter faste ruter.  
 - Hele 28 sjåfører stiller opp i 

år for kullets ca 100 konfirman-

ter, så vi er godt stilt, sier pros-

tiprest Jon Sverre Servan, som 
er distriktskontakt i Karmøy og 

lokalkontakt i Kopervik. Vi har 

tatt en prat med en av foreldre-
ne, Mariann Eide Alne, som har 

kjørt rundt på konfirmanter med 

bøsser flere ganger, for å høre 
litt om hvordan det har vært å 

være sjåfør for ”Fasteaksjonen”.  

– Hva er det som gjør at en tra-

vel, yrkesaktiv trebarnsmor, 
som og har jobbet som frivillig i 

Speidern , tar seg tid til dette, 

undres vi. 
 - Det er viktig at foreldrene er 

engasjert og viser at de bryr seg 

om det som de unge holder på 
med, for da forstår ungdomme-

ne at det de er med på, er viktig. 

Siden det er så mye fokus på 
aksjonen i mange medier, er de 

motivert for å gå rundt med 

bøssene. De var veldig ivrige da 

jeg kjørte rundt, og syntes det 
var kjekt når folk ga mye. 

 - Synes du en sånn aksjon hører 

med til  konfirmantforberedel-
sene? 

- Ja, for nå lærer de at det går an 

å gjøre noe konkret med fattig-
domsproblemene. De forstår 

hva det vil si å vise medfølelse, 

og lærer å solidarisere seg med 

de fattige, ikke minst med dem 
som bor i katastrofeområder. 

Klimaet har lenge vært sterkt i 

fokus, og å hjelpe til med å forebygge kata-
strofer handler jo også om å ta vare på Guds 

skaperverk. 

 - Kunne du tenke deg at foreldrene blir truk-
ket mer med i konfirmasjonsforberedelsene? 

 - Det kunne de sikkert vært, 

men mange har plenty 
nok. Svært mange er 

med på rekefesten, og 

når Bibelen blir ut-

delt, stiller ofte hele 
slekta opp i kirka. 

Det at konfirmantene 

nå er aktivt med i 
gudstjenesten, gjør og 

at mange foreldre oftere 

går til gudstjeneste. Men 
å kjøre rundt er kjekt, for 

ungdommene er så positive og ivrige. Det tar 

jo ikke så lang tid heller! Det har med priori-

tering å gjøre, - det er viktig å stille opp sam-
men med de unge! 

AVN 

Sjåfør for ”Fasteaksjonen” i Kopervik 

tidet er der en slik detalj. Det står: 

”Etter måltidet tok han en kalk, tak-

ket, gav dem og sa: Denne kalk er 

den nye pakt i mitt blod …”. Hvil-
ken vinkalk var det Jesus tok etter 

måltidet? Sannsynligvis den vinkal-

ken som alltid stod der under jøde-
nes påskemåltid, men som ingen 

drakk av, nemlig Elia’s kalk – den 

kommende Messias’ kalk. Denne er 
det Jesus tar og sier:  ”Denne kalk er 

den nye pakt i mitt blod.” Med det 

peker han på hvem han er som skal 

lide og dø: Messias – frelserkongen. 

Nattverden -  en bekreftelse fra 

Gud 

Et sakrament er et synlig tegn på 
noe vi ikke kan se. Nattverdens 

sakrament er det synlige tegnet på at 

vi har del i frelsen og er Guds barn. 
Det er tegnet på den lengsel Jesus 

har etter å dele nåden og håpet med 

oss. For meg er nattverden det som 

bekrefter meg som Guds barn, jeg 
får sette min lit til at det Gud gir 

meg i nattverden, holder liv i troen. 

For mange syke og døende er det 
nettopp denne siden ved nattverden 

som er viktig. Ved mang en seng har 

jeg sett hvordan freden har senket 
seg over et menneske når sakramen-

tet er delt ut. I nattverden bringes vi 

nåde, fred og håp – som en bekreft-

else fra Gud .  

Nattverdens symbolske fellesskap 

med de som er gått bort  

Nattverdens perspektiv er stort. 
 Jesus sa at han ikke skulle drikke av 

vintreets frukt før han på ny drakk 

den i Guds rike. Måltidet og festen 
er bilder på fellesskapet i Guds full-

endte rike. 

Derfor er det en fin tanke som kom-

mer til uttrykk ved alterringene i 
våre tradisjonelle kirker. Den halve 

alterringen skal minnes oss om de 

som har nådd fram til målet og fei-
rer måltid sammen med oss i Guds 

rike. 

En meningsfylt tjeneste  
Vi gjør oss gjerne våre egne forestil-

linger om de fleste ting. Slik også 

med det å ”gå til alters”, som vi 

uttrykker det. Da er det særlig tan-
ken om verdighet som gjør at mange 

ikke våger seg fram til nattverds-

bordet. Husk i hvert fall på en ting, 
nattverden handler om noe Gud vil 

gi deg, det dreier seg om å ta imot 

Guds gave, altså en gave og ikke en 
belønning. Ingen er ”verdig”. Foku-

set er ikke på den som tar imot, hva 

en tenker om seg selv eller tror 

andre tenker om en. Fokuset er på 
Han som vil gi og inviterer til å ta 

imot frelsens gaver: nåde, fred og 

håp.  Nettopp dette er det som gjør 
det rikt å dele ut nattverden. 

(Fortsatt fra side 2) 

Nattverden tydeliggjør påskebudskapet 



Kirketorget 9 

Tirsdag 23. mars går konfir-
manter, unge og voksne fra 
Kopervik menighet med bøs-
se. Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon 2010 setter søkelyset på 
fattige mennesker i møte med 
flom, tørke og ekstremvær.  

 

En høstnatt i 2007 ble familien Tran 

i Vietnam vekket av at vannet bare 

steg og steg inne i huset deres. 
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa 

Tran Viet Dung og deres fem barn 

måtte flykte fra hjemmet sitt i hui og 
hast.  

 

- Vannet kom så fort, og jeg ble vel-

dig redd, forteller den eldste datte-
ren Trinh. Faren i familien tenkte 

bare på én ting: Å redde barna sine. 

Han kom seg ut i vannmassene og 
førte familien i sikkerhet, ut av hu-

set og til et høyereliggende område. 

Familien Tran overlevde, men hjem-
met deres ble ødelagt og de mistet 

mange av sine eiendeler. I to måne-

der, mens de ventet på at vannet 

skulle synke igjen, måtte de bo i et 
skur av plast og bambus. Mat, rent 

vann og barnas helse ble til daglige 

bekymringer.  

 
- Det var en vanskelig tid for oss, 

forteller Thuy. – Barna var små, og 

jeg var svært bekymret. Vi hadde 
ikke mat, og jeg måtte låne ris av 

naboen. I to måneder spiste vi ikke 

annet enn ris med krydder, sier fem-
barnsmoren. 

 

Trygg hems I september 2009 ble 

Vietnam igjen rammet av storflom i 
kjølevannet av tyfonen Ketsana. 

Men denne gangen slapp familien 

Tran å flykte fra huset sitt. Denne 
gangen stod de rustet til å møte 

flommen.  

 
Som én av mange familier i nærom-

rådet har familien Tran fått støtte av 

Kirkens Nødhjelp til å bygge nytt og 

flomsikkert hus i mur og betong. I 
stuen er det en hems i taket. Her kan 

familien lagre matvarer, og når van-

net stiger på ny, er veien til trygghet 
kort. Datteren Kim på fem klatrer 

opp stigen i raske byks og demonst-

rerer hva hun skal gjøre hvis det 

kommer en ny flom. Der oppe kan 
hun og resten av familien sitte til 

hjelpen kommer. 

 

Hyppigere og mer flom? 
De fleste forskere er i dag enige om 

at økning av kraftig nedbør er tegn 
på global oppvarming, forårsaket av 

menneskelige klimagassutslipp. 

- Vi bor i et lavtliggende område og 

er vant til mye vann i regntiden. En 
vanlig flom hever kanskje vannstan-

den med 30-40 cm. I 2007 kom én 

meter med vann som ble liggende i 

to måneder. Det er uvanlig, bekref-
ter Dung. 

 

Konsekvensene av klimaendringer 
har ført miljø- og klimaspørsmål 

høyt opp på den politiske agendaen i 

Vietnam. Regjeringen betegner selv 

landet som ett av de mest sårbare 
når det gjelder klimaendringer. Fa-

milien Tran må trolig forberede seg 

på flere og hyppigere flommer i 
fremtiden. 

 

Ta godt imot bøssebærerne fra Ko-
pervik menighet når de banker på 

din dør! Du kan også støtte aksjonen 

gjennom givertelefon: 820 44 088 

(200 kroner) eller via kontonummer 
1594 22 87493. 

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 

Fattige i møte med ekstremvær 

Torsdag 4.mars kl 1700 - 1900, 
starter vi med treffsted for 

innvandrere og mennesker med 

innvandrer bakgrunn. Det blir leker 

for barn, spill, et sted hvor de som 
ønsker å dele gleder og bekymringer 

kan møtes. Og selvsagt mat! Både 

spiselig og åndelig føde. Dette er 
ennå i startfasen, og det er mange 

ideer som ligger i luften, men vi 
håper at resultatet blir flott. Planen 

en å møtes en torsdag i mnd. Har du 

lyst til å bli kjent med nye 

landsmenn, så er du hjertelig 
velkommen innom! For spørsmål, ta 

kontakt med Janne; 

tlf 90615583, mail: 
janne.andersen@karmoykirken.no 

TEA PARTY 
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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 

Eldretreffet for HaitiEldretreffet for HaitiEldretreffet for Haiti   
 

Reidun Anglevik hadde ideen; la oss samle inn til Haiti på eldretreffet på 
Senteret! Ho utfordra dei frammøtte, og spontanaksjonen gav kr. 7.900 i 

korga. Leiaren, Valter Vorraa, hadde på førehand kunngjort at styret ville 

doble den innsamla summen. 
Dermed kunne Eldretreffet sende kr 16.000 

til Kirkens Nødhjelps Haitiaksjon. 
 

Vi vil gi honnør til glade givarar! Og framleis treng Haiti at vi hugsar på 

folket , og landet, med midlar og bøner .  

Kopervik 
52 85 33 60 
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   døde 

 
 
 

 

  døpte 

 Kirkelige handlinger 

29. nov. Thea Danielsen 
 Jonas Olsen 
06. des. Madelen Dragųy Haugen 
  Torvastad  kirke 

13. des. Anna-Maria Sund 

 Irmelin Kvilhaug 
 Tobias Liknes Fjellheim 
 Tormod Dybdahl 

25. des. Iver Hausken Olsen 
03. jan. Marcus Andersen Wiksnes 
   Avaldsnes kirke 

 Marcus Vedųy Bach 
   Avaldsnes kirke 

 Viljar Roaldsųy 

10. jan. Nelly Vedų 
 Kristian Kulleseid Athammer 
17. jan. Anea Martine Johnsen-Miljeteig 

 Daniella Fikstveit Syvertsen 
 Siri Snųrteland Aarestad 
 Ida Pedersen Velde 

31. jan. Mia Haraldseide 
 Sverre Kristoffer Andersen 
 Selma Flatebų Klovning 

 Lars Flatebų Klovning 
14. feb. Eina Apeland 
 Magnus Sveen 

17. feb. Torleif Wareberg 
 Ruben Scott Golding 
 Amina Lelic 

 

HUSK FRIVILLIG 

KONTINGENT 

TIL BLADET! 

 

VI ER AVHENGIGE AV DIN STØTTE! 
Girokonto: 33156106629 

02. nov Sigrund Johanne Odland 
03. nov Randi Josefine Fredriksen Søndenå 
 

12. nov. Tone Wiig Bergersen 
12. nov. Margoth Helene Stensen 
19. nov. Inger Maria Ulveseth 

24. nov. Ingrid Roness 
24. nov. Leiv Østhus 
16. des. Thor Einar Rundhaug 

21. des. Thor Thorsen 
22. des. Unn Karin Ellingsen 
27. des. Olaug Susanna Clausen 

28. des. Magne Harald Nilsen 
05. jan. Gjertrud Melkevik 
21. jan. Thoralf Sveinsvold 

23. jan. Borghild Sevrine Hansen 
26. jan. Agnes Martea Bjørnsen 
05. feb. Trygve Sigmund Kaldheim 

11. feb. Odd Bjarne Olsen 

Trilletreff  
 På Senteret 

torsdag kl 11.30 – 13.00 

 

Velkommen 
til  

aktiviteter  
i Kopervik menighet! 

LYSTLYSTLYST   TILTILTIL   ÅÅÅ   SYNGESYNGESYNGE   
III   KORKORKOR???   

 

Kopervik kirkekor trenger 
 forsterkninger, og koret har der-
for bedt Ragnhild Koren - som 
bl.a. med sitt etternavn jo er 
selvskrevent medlem i et kor! -  
om å si litt om hvor kjekt det er å 
synge i koret, med tanke på at 
kanskje flere kunne få lyst å 
være med! 

 

Påvist god 

helse-effekt 
Når jeg nå har 

sunget i Ko-

pervik kirke-
kor i 16 år, 

sier det seg 

kanskje selv 
at jeg synes 

det er kjekt. I 

det siste har 

det vært fo-
kus på at det er bra for helsa å synge 

i kor, akkurat det har nok vi som 

synger visst en god stund! Helseef-

fekten av sang er nok en sammensatt 
ting, noen effekter er fysiske: å 

synge øker oksygenopptaket, og når 

en synger musikk som en liker, pro-
d u s e r e r  k r o p p e n  m e r 

endorfin, hormonet som er kjent for 

å gi oss ”lykkefølelsen”. 
Mennesker har et iboende behov for 

å uttrykke seg, noen er flinke med 

ord, andre med bilder, for meg er 

sang og musikk måten jeg best 
uttrykker følelser på. 

Både gammelt og ferskt 

Et kirkekor er ikke bundet til å 
synge innenfor en smal musikalsk 

sjanger, siden tekstene i stor grad 

avgjør om musikken passer i en 
gudstjeneste. Det å få synge musikk 

i ulike sjangre synes jeg er spennen-

de, og det gjør at jeg som korsanger 

ikke blir så fort lei. Kirkemusikk har 
heldigvis ingen datostempling, og 

det er like spennende å synge noe 

som er flere hundre år gammelt som 
helt nye ting. Noen ganger kommer 

dirigenten vår med ”nybakte” noter 

av egen produksjon, laget til søn-

dagens tekst.  Her er vi privilegerte, 

det er ikke alle kor som har egen 
komponist! 

Viktig for troen 

I tillegg til at jeg har musikalsk 
utbytte av å være med, har kirke-

koret for meg også vært et trosopp-

læringsprosjekt. Jeg er ikke vokst 
opp med søndagsskole og kirke-

gang, så for meg har meditasjonen 

over tekstene vi har sunget, gitt meg 

gradvis mer forståelse av Bibelen og 
vært helt uunnværlig for min tro. 

Dyktig dirigent 

Så er det så klart en sosial bit, kor-
sangere er sosiale og utadvendte, og 

pausene er koselige. 

Avgjørende for at jeg alltid ser fram 
til korøvelsen, er det at vi har en 

leder som kan mye om sangteknikk, 

som er en dyktig akkompagnatør og 

en tydelig musikalsk leder. 
Hvis jeg skal ønske meg noe, måtte 

det være nye ivrige sangere, vi er for 

få!  Ingen må la seg skremme av at 
de tror vi er for ”flinke”, det vi 

kanskje er flinkest til, er å øve, og 

det kan alle! 

Ragnhild 

UNG KONSERT ! 
 

Søndag 11. april begynner 

Kirkedagene i Kopervik 

og om kvelden blir det en 
konsert i kirken med lokale unge 

musikere fra musikklinja på 

Skeisvang og fra Kulturskolen. 
Her blir det ulike instrumenter i  

samspill på kryss og tvers og 

musikkuttrykk fra barokk til mer 
moderne toner. 

Kom og hør! 



 

 
 

 
Bakerste rekke fra venstre: 

Svein Thorbjørnsen, Prostiprest Jon Sverre Servan, Karl Løberg, Jan Stangeland, Egil Endresen, Per Dagfinn Holum, Svein Håvardsen, 
Svein Birger Simonsen, Atle Røe, Einar Arild Solvig og Nils Halvorsen. 

Mellomste rekke: 

Øyvind Stornes, Jorun Karin Aadnesen Stornes og Brynhild Johannesen Kvilhaug 
Fremste rekke: 

Turid Øvrebø Olsen, Astrid Jakobsen Himle, Reidun Randin Pierce, Sigrun Rasmussen Hemnes og Liv Hansen Høgemark 

Foto: E. Thomassen 

 
Ja, trilletreffet på Senteret  det går sin gang 

med koselig kaffeprat, med lek og med sang 

Hver torsdager når klokka går mot halv tolv 

da breier vi lekematta ut på vårt golv. 
Helga og Ingeborg setter kaffien på, 

og vil noen ha te, så skal de det få 

Men maten må mammene ta med sjøl 
og drikke til ungene og babygrøtmjøl. 

Mens ungene leker og har det gøy, 

går praten om jobb, hjem og barnetøy. 
 

 

Den siste halvtimen me sett' oss på «bakken» 

mens Helga da inntar pianokrakken. 
Så synge me sanger som ungene kan 

fra «Mikkel rev» og «Sjø og land» 

og lærer litt nye som ungene liker 
om Gud som har skapt alle gutter og piker, 

og blomster og fugler og stjerner som blinker. 

Og barna gjør fakter og peker og vinker.  
Iblant får vi tid til «Bjørnen sover», 

men deretter da er samværet over. 

 
I.E. 

TRILLETREFFTRILLETREFF--DIKT DIKT   

Gullkonfirmantene 2009Gullkonfirmantene 2009  


