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Jesus kom for å skape fred. 
 
Rundt Jesu fødsel og på Jesu tid var 
det en politisk urolig tid i Jødeland. 
Samtidig var det en tid fattig på ånde-
lige åpenbaringer og profetier. Men 
likevel var det noen få som ikke hadde 
glemt løftene, men som levde i for-
ventning om en Messias som skulle 
komme med frelse og fred. 
 
En av disse var Sakarja, døperen 
Johannes sin far. Da han skjønte at 
Jesus var den de hadde ventet på, brøt 
han ut i lovsang: �� Slik skal lyset fra 
det høye gjeste oss som en soloppgang 
og skinne for dem som bor i mørke og 
dødens skygge, og lede våre skritt inn 
på fredens vei.� (Lk. 1, 78-79)  Sakarja 
hadde skjønt at Messias skulle komme 
med fred. 
 
Politisk var det som nevnt en urolig tid 
i området. En brutal okkupasjonsmakt 
og en maktsyk konge gjorde livet 
vanskelig for folket. Grupper som 
gjorde opprør ble slått ned med hard 
hånd. Midt oppe i denne situasjonen 
holdt Jesus sin Bergpreken, der han 
holdt fram fredsidealet og oppfordret 
til å skape fred. Dette var en provo-
serende og farlig tanke for de mange 
undertrykte og lidende. 
 
På veg inn til Jerusalem før påskehelga 
da Jesus ble drept, var han også opptatt 
av fred. Han gråt over Jerusalem og sa: 
�Om også du på denne dag hadde 
forstått hva som tjener til din 
fred!� (Lk. 19,42) I denne sammen-
hengen profeterer han også hva som vil 

skje med byen fordi de ikke vil høre og 
vende om. Så vel gammel som ny 
historie lærer oss at den politiske 
freden fortsatt lar vente på seg. Krigs-
hisserne er mange, i dag så vel som 
den gang.  
 
Men Jesus er også opptatt av en annen 
fred, nemlig den personlige freden på 
det indre plan, som tilbys deg og meg. 
Hvorfor Jesus måtte dø skjønner vi 
ikke. Men gjennom sin død skapte han 
frelse og fred for deg og meg: 
- Fred betyr å ikke leve i hat eller strid. 
- Fred betyr å ikke bruke kreftene sine 
på å bebreide Gud og mennesker. 
- Fred handler om å gi og ta med venn-
lighet. 
- Fred handler om å skape tillit og å ha 
tillit til andre. 
 
Men først og fremst betyr det å ikke 
bekymre seg over alt som har skjedd, 
alt vi skulle ha gjort annerledes og alt 
vi aldri fikk gjort. Når vi tenker fram-
over, vet vi at vi fortsatt vil ta feil 
avgjørelser. Vi vil fortsatt oppleve 
nederlag. Da gjelder det å ikke bekym-
re seg for det. Fred betyr å legge seg 
selv og sin fortid, nåtid og framtid i 
Guds hånd.  
 
�Fred etterlater jeg dere. Min fred gir 
jeg dere, ikke den fred som verden gir. 
La ikke hjertet bli grepet av angst og 
motløshet� (Johs. 14,27) 
 

God påske!  

KOPERVIK 
MENIGHET 

 
Kopervik menighetskontor 
Sveinsvolljordet 11 (U&A-senteret) 
Postboks 14, 4291 Kopervik 
 
 
Telefon 52 85 75 69 
Telefax 52 85 75 70 
E-post: kopervik@karmoykirken.no 
 
 
Kontortid: 
Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 13.00 
 
 
 
Sogneprest: Jon Sverre Servan 
Telefon 52 85 75 65 kontor 
Telefon 52 85 19 75 privat 
 
Prostiprest: Lars Harald Tjøstheim 
Telefon 52 85 75 67 kontor 
Telefon 52 84 31 95 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: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
              52 85 71 27 
 
 
Menighetsrådsformann:  
Astrid Vestvik Nilsen 
Telefon 52 85 14 47 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Lars Gaustad 
Telefon 52 85 37 35 
 
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 
www.karmoykirken.no 
 
Kopervik Ungdoms- & Alderssenter 
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 07 30 
 
Senterets telef.automat: 52 85 04 67 

YÜxwYÜxwYÜxw   
Odd Einar Sørheim 
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Bibelselskapet i Peru er med bibelarbeidet sitt med på å 
løfta dei som står lågt, og styrkja dei som står svakt. 
Indianarane er språkleg og på anna vis diskriminert. 
Men dei kristne leiarane kan fortelje om forandringar: 
om heile samfunn som har fått ny sjølvkjensle ved at 
dei har fått læra å lesa og fått litteratur på sitt eige 
språk. 
 
Indianarane fortel og om motgang og forfølging, om 
vanskelege forhold i jungelen der geriljaen framleis 
kan gå til åtak. Ein av heltane deira vart drepen av 
geriljaen for nokre år sidan. Men før han døydde, rakk 
han å lesa inn heile Det nye testamentet på band, på eitt 
av indianerspråka. 

I Lima langfredag er tusenvis av menneske på vandring 
mellom kyrkjene i byen. Dei ber på krossar fletta av 
palmeblad; det gjeld om å vera innom sju kyrkjer den-
ne dagen og få krossane velsigna; så skal dei hengja på 
veggen heime til neste påske og bidra til lykke og gode 
dagar. Frå høgtalarar ved katedralen strøymer messa, 
vidunderleg sungen av ei framifrå tenor-røyst. Plassen 
utanfor som må vera eit av verdas aller vakraste by-
rom, er stappfull av folk; andektige følgjer dei messa; 
inne i katedralen står dei tett i tett. Det er den viktigaste 
dagen i påskehøgtida; kristendom og folketru er blanda 
i hop, men folk tar religion på alvor i Peru. 
  
(Vigids B. Øystese, medlem i styret for Bibelselskapet, til �Nytt om Bibe-
len� nr. 3-06) 

 
Gull til 
Det nye testamentet 
 
Designer Aud Gloppen ble 
belønnet med gull for 2005- 
utgaven av NT i konkurran-
sen Årets vakreste bøker! 
Årlig selges det ca. 100.000 
bibler og nytestamenter i 
Norge! 
 
Du får den reviderte overset-
telsen i nærmeste bokhandel 
eller på www.bibelbok.no 
Bibelselskapets nettsider gir 
info om selskapets mangfol-
dige arbeid både hjemme og 
ute: www.bibelselskapet.no 

Langfredag i Lima 

Min kollega og jeg fikk bli med en 
av de innfødte prestene i Kamerun til 
Gaoundéré fengsel. Han skulle ha 
gudstjeneste med nattverd der. Det 
var første gang jeg besøkte dette 
fengselet. Siden havnet �hagegutten� 
min der. Og i et halvt år gikk jeg dit 
annen hver dag med mat til han. 
 
Mitt første møte med fengselet var 
forferdelig. Der var det verre enn i 
det elendigste fjøs i Norge, og lukten 
mye fælere enn fjøslukt, en intens 
urinlukt. Gudstjenesten var bare for 
de mannlige innsatte den dagen. Den 
ble holdt i en garasje uten vinduer. 
Vi gikk helt fram og satte oss på 
noen trebenker uten ryggstø. Det 
første jeg la merke til der jeg satt i 
halvmørket, var en plakat som hang 
på veggen foran meg hvor det sto: 
�Dieu est amour� (Gud er kjærlig-
het). 
 
Snart strømmet fangene inn og fylte 
plassene bak oss. Vi sang noen 
sanger sammen, og Etienne, presten, 
talte. Og så var det nattverd, ei natt-
verdstund jeg aldri kommer til å 
glømme. Det var så sterkt å stå der i 

en halvsirkel rundt Etienne, og å 
motta brødet og vinen med en fange 
på hver side. Kanskje de hadde myr-
det noen, eller bare stjålet noe på 
markedet? 
 
Men likevel, her sto vi som like-
sinnede, mennesker som på en synlig 
måte fikk ta imot tilgivelse for alle 
våre synder, på grunn av Jesu lidelse 
og død for oss. Etter nattverden ba 
Etienne oss som var med, komme 
med et kort vitnesbyrd. Jeg var så 
beveget at jeg klarte ikke å si stort. 
Men i det jeg pekte på plakaten 
siterte jeg det som sto på den: �Dieu 
est amour�, og fortsatte: �Og det 
holder for både dere og meg, for så 
høyt elsket Han oss, at Han ga oss 
sin eneste sønn for at alle som  tror 
på Han skal slippe å gå fortapt, men 
ha evig liv.� Før jeg hadde fått satt 
meg, stemte en av fangene som 
hadde deltatt i nattverden i med en 
barnesang om Guds store kjærlighet. 
Den siste strofen lød slik: �O quel 
amour!! Å, hvilken kjærlighet!! 

 

 Bjørg Mydland: Min historie 
 

O QUEL AMOUR! 
(Å, hvilken kjærlighet!) 
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Det har fra menighetens side vært uttrykt 
ønske om mer kontakt mellom skole og 
kirke. Samtidig har en spurt hvilken form 
for kontakt som er ønskelig fra skolens 
side. 
 
Ifølge faget Kristendom med livssynslære 
er det viktig at elevene får oppleve at reli-
gion er en naturlig del av menneskelivet. 
Faget oppfordrer faktisk lærerne å gå på 
besøk med elevene og se hvordan det ser 
ut i de ulike trossamfunn i lokalmiljøet.  
 
På skolegudstjenesten i kirken før jul er 
det ikke alle elevene på Kopervik skole 
som deltar. Noen foreldre synes dette blir 
mer enn et besøk fordi barna da deltar 
aktivt i liturgien. Og som foreldre har en 
rett til å be om fritak for trosutøvelse. Da 
får de en alternativ undervisning på skolen 
under gudstjenesten. Men dermed får ikke 
alle elevene se hvordan det ser ut inne i en 
kirke.  
 
I januar leste 3. klasse ved Kopervik skole 
en sann og spennende fortelling. Ei jente 
hadde fra kirketårnet sett at legebåten 
holdt på å bli knust mot et skjær. Hun 
greide å ringe med kirkeklokkene og 
alarmere politi og redningsbåt. Elevene  
ble veldig motivert for at vi også skulle ta 

oss en tur opp i tårnet på Kopervik kirke. 
Uheldigvis var det nettopp oppdaget 
råteskader i bjelkene oppi tårnet den uka 
vi skulle på besøk. Så elevene fikk av 
trygghetshensyn ikke komme opp i tårnet, 
men bare se det fra utsiden. 
 
Etterpå gikk vi over til menighetshuset, 
Ungdoms- og alderssenteret. Der var det 
eldretreff. Elevene var imponert over hvor 
ryddig de hadde det i garderoben når så 
mange hadde hengt av seg yttertøy og satt 
støvelettene der. Og så fikk de stå på en 
skikkelig oppbygd kor-trapp og synge 
Margrete Munthe-viser som de fleste 
eldre hadde sunget da de var små. 
 
Det ble stor applaus og mange smilende 
fjes å se. Etterpå spiste elevene nistematen 
på ungdomsrommet. Der var de veldig 
opptatt av de flotte glassmaleriene som 
ungdommene hadde laget og hvor tøffe 
høye krakker de hadde der. Omvisningen i 
kirken får vi ta når kirketårnet er reparert. 
 
For de eldre var det også kjekt å se så 
mange livlige, kjekke og syngende skole-
barn. 
 

Ingeborg Ellingsen 

Kontakt skole/kirkeKontakt skole/kirkeKontakt skole/kirke   
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Hva i den nye teksten er du mest fornøyd med? 
- Da vil jeg helt klart si det nye Fadervår. Tenk om vi 
kan gjenvinne nærheten i tiltalen til Gud som Far! Til-
talen i Fadervår skal ikke være en formel som stenger, 
men som åpner for det personlige barneforholdet til 
Gud. 

Hva tror du en ny tekst kan bety for bruken av Bibelen 
i Norge? 
- Den kan først og fremst være en hjelp til å få tak i 
hovedsaken i bibelen  - og denne hovedsaken er en 
person: Jesus, som både samler i seg og fullfører Guds 
åpenbaring til oss. 

Fadervår 

CHIANG MAI, THAILAND: Det var 
ein heilt vanleg dag for Johnson 
Huang i denne travle byen som 
ligg nord i landet. Då hende det 
noko som skulle forandre livet 
hans for alltid. Medan han gjekk 
bortover gata fekk han auge på ei 
bok som låg på bakken. Han tok 
boka opp, og såg at det var ein 
heilt ny bibel. Han hadde aldri 
sett ein bibel før, så han opna han 

og las nokre linjer. Han forsto 
ikkje noko av det han las, men 
stakk boka under armen og gjekk 
vidare. Han tenkte han ville sjå 
meir i boka når han kom heim. 
Ein mann som var kanadisk 
misjonær la merke til at Johnson 
bar på ein bibel, og spurte han 
om han var ein kristen. Johnson 
svara at han ikkje var ein 
truande, og at han ikkje visste 

nokon ting om Bibelen. Han tok 
til å stille misjonæren spørsmål 
om noko av det han hadde lese. 
Dei to mennene vart ståande 
lenge og snakke og Johnson 
bestemte seg for å ta til å gå i 
kyrkja. Han er no ein engasjert 
kristen og ein aktiv medlem i 
�Life Bible� Prebyterianske kyr-
kjelyd. 

(Fra �Nytt om Bibelen�, nr. 2-02) 

Vår Far i himmelen! 
La navnet ditt helliges. 
La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden  
slik som i himmelen. 

Gi oss i dag vårt daglige brød, 
og tilgi oss vår skyld, 

slik også vi tilgir våre skyldnere. 
Og la oss ikke komme i fristelse, 

men frels oss fra det onde. 
For riket er ditt 

og makten og æren i evighet. 
Amen. 

Vår Far i himmelen! 
Lat namnet ditt helgast. 

Lat riket ditt koma. 
Lat viljen din råda på jorda  

slik som i himmelen. 
Gjev oss i dag vårt daglige brød 

og tilgjev oss vår skuld, 
slik vi óg tilgjev våre skuldnarar. 
Og lat oss ikkje koma i freisting, 

men frels oss frå det vonde. 
For riket er ditt 

og makta og æra i all  æve. 
Amen. 

 

Eit tilfeldig møte med Bibelen 

Herrens bønn 
 Det nye testamentet 2005  

(Matt.6,9-13) 

Hans Kvalbein er professor i NT ved det teologiske 
menighetsfakultet og formann i Bibelselskapets 
oversettelsesutvalg. Gjennom denne funksjonen 

har han i snart seks år vært øverste faglige leder 
for arbeidet med revisjonen av Det nye 
testamentet.  
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Kirke, kultur o

Denne våren, i uke 12, arrangerer Ko-
pervik menighet en festival vi har kalt Kir-
ke- og kulturuke. Gjennom ulike kulturut-
trykk som billedkunst, kunsthåndverk og 

musikk ønsker vi å gi en opplevelse av 
noe av det som rører seg på den rike 
kulturfronten i vårt nærområde, hele vei-
en med Kopervik kirke som ramme. 

Søndag 18.mars kl.19.30 ORGELKONSERT 
Øystein Bredal. 
 
Onsdag 21.mars kl.20.00 NORSK KONSERT 
Karin Hovden Bauge leser. Kopervik kirkekor. 
 
Torsdag 22.mars kl.17.00 DÅPSHJØRNA 
Utstilling ved Anny Helen Guldbrandsen. 
Program fra kl.17.30. 
 
Lørdag 24.mars kl.12.00 LUNSJKONSERT 
Elever fra Kulturkolen. 
 
Søndag 25.mars kl.11.00 GUDSTJENESTEFEST I KULTURUKA 
Familiegudstjeneste med dåp. SUND BARNEKOR. Kirkekaffe. 
 
Søndag 25.mars kl.18.00 KLASSISK UNGDOM 
Unge musikere fra Kopervik. 

Uka starter med et preludium, en 
orgelkonsert ved kantor Øystein 
Bredal søndag 18. mars. Her får vi 
høre orgelmusikk gjennom 300 år, 
en kronologisk reise i musikk-
historien. 
 
I samarbeid med Den kulturelle 
skolesekken får et stort antall 
skoleklasser i Karmøy et møte 
med musikk og billedkunst ved 
besøk i Kopervik kirke under 
tittelen �Tonesatt altertavle�. Dette 
skjer på dagtid mandag, tirsdag og 
torsdag. 
 
Onsdag kveld inviteres det til 
norsk, eller rettere sagt rogalandsk 
konsert. Kopervik kirkekor synger 

religiøse folketoner fra Rogaland, 
og Karin Bauge fra Åkra leser 
tekster med tilknytning til 
Karmøy. 
 
Torsdag kveld åpner vi Dåps-
hjørnet. Temaet er dåpsklær og 
dåpsminner. Anny Helen Guld-
bransen fra �Dåpsdesign� stiller 
ut, forteller og svarer på spørsmål. 
Utstillingen er åpen fra kl 17. Kort 
kveldsbønn fra kl 17.30: En 
vandring fra �Nå lukker seg mitt 
øye� til �Kjære Gud, jeg har det 
godt�. 
 
Lørdag kl 12 vil vi tilby et puste-
rom i travelheten. I samarbeid med 
Karmøy kulturskole inviterer vi til 

lunchkonsert i kirken med elever 
fra kulturskolen. 
Søndag er det gudstjenestefest i 
kulturuka, en familiegudstjeneste 
med bl.a Sund barnekor og konfir-
manter som deltakere. 
 
Kirke- og kulturuka avsluttes om 
kvelden søndag 25. mars. Da 
slipper vi de litt eldre ungdom-
mene til i en egen konsert i kirken. 
�Klassisk ungdom� i Kopervik 
holder høyt nivå, noe alle ønskes 
velkommen til å oppleve. 
 
Velkommen til kirke- og kulturu-
ke! 

Program for UKA 

 
Kopervik kirkekor og kantor Øystein Bredal 

 - noen av aktørene i kulturUKA 

I tillegg blir det opplegg for skoleklasser mandag, tirsdag og torsdag. �Tonesatt altertavle� � samarbeid med 
Den Kulturelle Skolesekken. 
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Alle bør ha et Dåpshjørna i livet 
med visshet og minner knytta til 
det å være døpt. Kopervik kirke 
har et dåpshjørna, og i kulturuka 
rydder vi vekk dåpsbenkene som 
står der og fyller det med 
dåpsminner. Kom og se, og ta 
gjerne med deg dåpsminner du 
har. 
 
Vi får besøk av Anny Helen Guld-
brandsen, kurs- og foredragsholder 
innefor dåpstradisjon og særlig 
dåpsklær. I Dåpshjørna i kirka stiller 
hun ut både gamle dåpskjoler /-luer, 
tavler med historisk oversikt og noe av 
det hun har i butikken sin Dåpsdesign i 
Haugesund. Verdifulle ting, på flere 
plan. Anny Helen Guldbrandsen driver 
på en måte klesbutikken som ikke 
satser på å selge mest mulig nytt� Jo, 
jeg gjør jo det også, forteller hun � 
men synes det er så spennende med alt 
folk har og bruker til sine. Tenk 
dåpskjoler som hele slekta har hatt, 
eller kanskje du starter en tradisjon 
med noe de får laga til sitt barn, noen 
må det også. Bare kjekt om de som 
kommer i Kopervik kirke torsdag 22.
mars har med seg dåpsminner som er 
verdifulle for dem. Anny Helen ser 
gjerne på det. Kan til og med hende det 
dukker opp noe som bør registreres. 
Permene med dokumentasjon av 
dåpsluer og dåpskjoler blir stadig tyk-
kere.  

Dåpshjørna kan du se i kirka ellers i 
kulturuka også. Men torsdagen er det 
åpent fra kl.17.00. Kl.17.30 Da har vi 
et kort program for de som har lyst til å 
bli med et stykke videre. Anny Helen 
Guldbrandsen presenterer noen av sine 
ting. Prest Lars Harald Tjøstheim tar 

oss med på et kort Kvelds-
bønnprogram - Vandring fra 
�Nå lukker seg mitt øye� til 
�Kjære Gud, jeg har det 
godt�. 
 
Både barn og besteforeldre vil 
finne kjente toner og ting å 
kjenne på. Anny Helen Guld-
brandsens 20 min fordrag om 
dåpstradisjon tar de med seg 
som har lyst til å høre mer. 

Dåpshjørna i Kopervik kirke 

Nytt og gammelt i lag. Det er mengder 
av tradisjoner å knytte til for Anny Helen 
som lager nye dåpskjoler og dåpsluer. 
Denne dokka sitter pent kledd i vogga i 
butikken. Hvis ikke antrekket har kom-
met videre og kler et dåpsbarn på 
Haugalandet allerede. 

og kirkekultur 

Kopervik Menighetsbarnehage 
på dåpsbesøk i kirka. Alle som 
ville fikk speile seg i vannet, og 
dokka hadde lang fin kjole� 

Kirketorget 7 

Anny Helen Guldbrandsen utenfor butikkvinduet sitt 
�Dåpsdesign� i Haraldsgata i Haugesund. 
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Hvem kan bli med? Dette er 
sommerens tur-prosjekt for 
ungdomsarbeidet i Kopervik 
menighet. Tensing Synzygus og 
Speiderne arrangerer TT-reise i 
samkjøring med ulike andre 
grupper i Haugaland krets av 
KFUK-KFUM. Men også del-
takere i Cafe Connected, 
Trøkk20, årets konfirmanter og 

ellers uorganiserte kan bli med i 
Koperviks felles TT-gruppe. Ta 
kontakt om du vil vite mer. Du 
kan også sjekke www.kfuk-
kfum.no og klikke på TT-logoen 
for informasjon om arrange-
mentet. 
Vi er mange fra Kopervik 
allerede, og vi har ansvarlige 
voksne ledere.  

Ny nettside for Synzygus - www.englebarna.net 

Vi er på nett! 
 
Det er meldingen fra ivrige ildsjeler i Tensing Syn-
zygus styre.  
 
De har startet opp, og de håper å få fasong og innhold 
på nettstedet mer og mer på plass. Starten har vært 
bra. Du skjønner raskt hvor du havna når du klikker 
deg inn på www.englebarna.net . Kjente vinger duk-
ker opp i headingen. Om du har sett dem før på ryg-

gen til noen, betyr det ikke nødvendigvis at du har 
sett en flyktig engel. Vel så sannsynlig er det nok at 
du da har truffet på en Synzygus-ungdom av kjøtt og 
blod, med den karakteristiske genseren med engle-
vinger på ryggen.  
 
Nå kan du altså treffe dem på nettet også. Her er det 
ungdommene selv som ordner. Web-master er Tollak 
Mikal Kaldheim, og han vil gjerne ha besøk på sida. 
Aller best fungerer det om mange registrerer seg som 
brukere og deltar fullt ut på forum. Gå inn. Finn ut. 

TT (TenåringsTreff) er Norges KFUK-KFUMs 
ungdomsfestival som arrangeres hvert fjerde år. 
 
TT er KFUK-KFUMs hovedsatsing på ungdoms-
arrangement, og har siden 1960 vært arrangert i 
forskjellige byer i Norge.  
 
TT er en festival hvor ungdom i alderen 13-19 år 
skal få med seg det beste KFUK-KFUM har å by på 
av kristent fellesskap, seminarer og aktiviteter.  

Hva er TT? 
Sommeren 2007 arrangeres TT på Gjø-

vik i perioden tirsdag 26. juni til søndag 

1. juli, under mottoet «Mer enn du ser». 

Ungdom i Kopervik på TT-07 

Vårt mål er 
å fylle en hel buss fra 

Kopervik!  
Ta plass! 

 
Spørsmål om påmelding?  
Solveig Leikvoll 99242272 

solveig.leikvoll@karmoykirken.no 

21. Februar fikk KFUK-KFUM ny logo 
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Hele evangeliet om 
Jesus er nå lest inn 
på lydbok av kjente 
skuespillere. Ett 
snaut døgn tar det å 
lytte seg gjennom 
Det nye testamentet. 
Skuespillerne er 
Svein Erik Brodal, 
Gisken Andersen, 
Ola B. Johannessen 
og Birgitte Victoria 
Svendsen.  Alle 

bruker den reviderte bibeloversettelsen fra 2005, og 
leser både på bokmål og nynorsk. Oppgaven med å 
lese disse tekstene har gjort inntrykk på skuespillerne. 
 
Ble veldig rørt 
Privat er jeg ingen aktiv bibelleser, men jeg merket at 
det er en kraft i mange av disse tekstene, sier Birgitte 
V. Svendsen, som har lest in Lukasevangeliet og Heb-
reerbrevet. - Da jeg kom til de klassiske historiene 
som vi lærte om på skolen, Sakkeus i morbærtreet, ju-
leevangeliet, Jesus som mettet 5000, ble jeg veldig 

rørt. De sier mye vakkert om mot og omtanke og er så 
sterke. Ryktet om både mirakler og om det religiøse 
ærend han hadde gikk foran overalt, og forventningene 
var skyhøye. Folk bar fram sine lidelser, smerte og 
håp, men også mistro og besk kritikk. Ikke rart han 
måtte ha stille stunder for seg selv i ødemarka av og 
til, sier Svendsen. 
 
Sannhetsvitner 
Bibelen rommer en visdom, klokhet og menneske-
kunnskap som kan hjelpe hver og en av oss til å gå dy-
pere i eget liv, og ikke bare cruise på overflaten. 
Evangeliene løfter fram sannhetsvitner som har sett 
miraklene sjøl, opplevd kraften og som tror på det Je-
sus sier om at han er Guds sønn sendt til verden for å 
frelse. For det har jeg forstått etter å ha lest disse teks-
tene grundig, at det holder ikke å tro litt på en skaper 
og tenke at han Jesus, han var da et fantastisk mennes-
ke. Du må selv velge å tro. Si ja, jeg er syndig, og ja, 
Jesus er min frelser. Jeg synes det er vanskelig, inn-
rømmer Svendsen. 

                

               Nytt om Bibelen: 
 

Ny-testamentet på under et døgn 

Prostiprest Lars Harald Tjøstheim 
tiltrer stillingen som sokneprest i 
Åkra sokn før sommeren. Sokneprest 

Jon Sverre Servan ønsker å gå inn i prostipreststilling i 
Karmøy, og kommer til å ha sitt hovedvirke i 
Kopervik. Ny stilling som sokneprest i Kopervik lyses 
ut i disse dager, med søknadsfrist 12. april.  
 
Søndag 22. april blir den siste gudstjenesten med Lars 
Harald Tjøstheim. 
 
Etter gudstjenesten blir det utvidet kirkekaffe på 
Senteret, og vi tar avskjed med vår avholdte prosti-
prest. Alle er hjertelig velkomne til å delta på denne 
kirkekaffen! 
 
100 % stilling som administrativ leder i Kopervik 
menighet blir utlyst i disse dager.  

Menighetens Årsmøte avholdes søndag 25. mars, etter 
gudstjenesten. Årsrapporten kan fås en uke før ved 
henvendelse til menighetskontoret. Menighetsrådets 
strategi og plan for 2006-2009 presenteres.  Møt fram! 
 
Plasseringen av den gamle altertavlerammen på kir-
kens nordøstre vegg er godkjent av Stavanger biskop, 
med hjemmel i kirkelovens § 21, fjerde ledd. 
 
Menighetsrådets 17.mai-fest vil bli arrangert etter 
mønster av fjorårets fest. Se nærmere annonsering. 
 
I inneværende år er Astrid Vestvik Nilsen valgt som 
leder for Menighetsrådet, nestleder er Odd Einar 
Sørheim, medl. av arbeidsutvalget er Øyvind Kristof-
fersen. Representant til Fellesrådet er fortsatt Rita 
Bratthammer, repr. til barnehagestyret:  Inger Marie 
Dagsland, repr. i Senterstyret: Johan Stangeland. 

AVN 

 
 
  Nytt fra  menigheten 
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Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

    

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

AS Regnskapskontoret Karmøy 
Industriområdet Vea Øst 
4276 Vedavågen, Telefon 52 84 85 70 

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

 

Tlf. 52 83 27 04  -  Fax: 52 83 16 08 

NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER 

 

Kontakt Per, tel. 52853612, eller 
menighetskontoret, tel. 52857566, 

dersom DU kunne tenkte deg å støtte opp om 
det flotte koret vi har! 

Det behøver ikke bli hver uke 
hvis flere hjalp litt til. 

Og du kan helt sikkert få bidra 
med det DU er god på! 

 

ETTERLYSNING: 

Tensing-koret Synzigus ønsker seg flere voksen-
ledere! Nå er det bare Per Melvær som har ansvar 
for koret vårt, og han ønsker flere å samarbeide 
med om en del enkle, praktiske ting, f. eks lage en 
vaffelrøre, e.l. 

Søndag 10. desember var det 
 innsamling for AKSJON HÅP. 

I Kopervik kom det inn kr.68.000, 
og i hele Karmøy, kr. 399.000.  

 

 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 

4291 Kopervik 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

Postboks 44  -  Stangeland  -  4291 Kopervik 
Tlf. 52 85 08 22   Fax. 52 85 32 30   Vakttlf. 98 22 13 57 

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 

KJØKKENFORNYING, MIAS KJØKKEN, BAD OG GARDEROBER 
 

DU FINNER OSS PÅ BYNES - 52 85 66 87 
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   Kirkelige handlinger 
 

 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 

    døde 

11. nov        Kari Klovning og  
                                        Oddbjørn Dankel 
09. des        Ramona Ticu og  
                                        Jan Morten Bertelsen 
16. feb         Siv Walland og 
                                        Jan Helge Holgersen 

12  nov    Sander Emil Jøsang Bø 
26  nov    Vårin Susort Toskedal 
26  nov    Sigmund Ferkingstad Hystad 
26  nov    Elisabeth Stangeland Gustavsen 
26  nov    Adrian Simonsen 
10  des    Maria Simonsen Mesøy 
10  des    Izellah Isabel Otogay Johannesen 
10  des    Martine Ask 
10  des    Karen Høines Kvilhaug 
10  des    Mari Myrland 
10  des    Even Clausen Grimstvedt 
10  des    Kristine Svensen 
10  des    Solveig Malene Grov 
14  jan     Angelica Engedal Jenssen 
14  jan     Olav Magnus Jakobsen 
14  jan     Kristoffer Brun Stølås 
21  jan     Lovise Haugvaldstad Børresen 
21  jan     Ingvild Nornes 
04  feb     Fredrik Lothe Mælen 
18  feb     Oliver Sund-Olsen 
18  feb     Simon Langåker Eide 
18  feb     Melinda Hauge Olsen 
18  feb     Benjamin Solvig Vikingstad 
18  feb     Frida Thomsen Hansen 

Eide bedehus  
 
EIDE KORVETT. Annenhver 
fred. 18 -19.30. (fra 2. Mars) 
Barn fra 4-7 klasse. 
Salg av chips og brus, hobby, sang 
lek etc. Ledere:Marit Grønnestad 
og Lise Marie Tjøsvoll. 
 
UNGDOMSSAMLINGER etter 
korvettkveldene fra kl 19.00 til kl. 

22.00. fra ungdomsskolen og opp-
over. 
BEDEHUSFORENING: 1. og 3. 
mandag i måneden kl. 19 - 21.00.  
 
BEDEHUSBASAREN: 
onsdag 28. febr. kl.18 
 
BARNEFORENINGEN 
SOLGRY. Syforening for jenter 
fra 1. kl. og oppover, annenhver-

mandag: (fra 5. Mars)  
kl. 17 - 18.30. Andakt, sang og 
håndarbeid. Ledere: Halldis Hal-
vorsen og Lillian Svensen. 
 

Stokkastrand bedehus 
 
BØNNEMØTER på bedehuset 
torsd. kl. 19. 
BEDEHUSBASAREN blir 23. 
mars kl.18. 

CELLEGRUPPE: Hver 4. Uke 
(fra 15. Mars) Kl.20.00 
SØNDAGSKOLE 4. og 18 mars, 
15. og 29. april -Kafé etter søn-
dagskolen hver gang. 20. mai: 
avslutning på Fredtun. 
FREDAGSKLUBBEN 4 - til 7 
klasse, annenhver fredag (fra 2. 
mars) 
TORSDAGSMØTER: Hver 4, 
uke (fra 1. mars (årsmøte)) 

Sund bedehus.  
Bibelhelg 16-17 og 18 mars på Sund bedehus. 
Talere: Helge Gaard, Svein Bjarne Aase og 
Klaus Muff. Sangkrefter: Nye Røster fra Åkra, 
Sangkameratene, Kvalavåg Musikkkor, samt 
majorene Stackbom. 
  
Sommerfesten blir 15 juni. 

03. nov        Astrid Hægland  
10. nov        Pauline Irene Eike 
20. nov        Ingjerd Johanne Nøkling 
24. nov        Hilmar Brandt Hansen 
02. des        Liv Kristiansen 
01. des        Jarle Olaf Lindnes 
07. des        Magnhild Bygnes 
04. des        Eldri Susegg 
20. des        John Marton Kaspar Hermansen 
20. des        Willy Magnus Hansen 
25. des        Leif Håland  Avaldsnes kirke 
01. jan         Svein Valentinsen 
02. jan         Peder Johan Johnsen 
02. jan         Elfrid Sofie Thorvaldsen 
07. jan         GinaUdal 
09. jan         Alma Bygnes 
14. jan         Fredrik Torsen Avaldsnes kirke 
17. jan         Sigurd Rostløkken Stødle kyrkje 
23. jan         Agnes Aslaug Fjelland 
24. jan         Karine Gabrielsen Åkra kirke 
29. jan         Per Nesse Vår Frelsers gravlund 
02. feb         Johannes Lanton 
09. feb         Margot Høie Lervik 

 

 

 

   konfirmanter 

Lørdag 28.april 
 
Silje Alne 
Gabriel Kiros Araya 
Tale Sæbø Austbø 
Elise Marie Gunderstad Blikshavn 
Haakon Dueland 
Kjell Andre Færøvik Enge 
Karoline Fjermedal 
Mariell Fjæreide 
Hein Georg Ferkingstad Haram 
Henriette Hovland 
Birgitte Hovland 
Halvor Hansen Høvring 
Atle Håkonsen 
Hanne Haaland 
Eivind Håvarstein 
Ida Marie Jakobsen 
Georg Kivijärvi 
Aase Elin Kvilhaug 
Emil Ørpetvedt Mannes 
Marte Matre 
Audun Leikvoll Melvær 
Erlend Myge 
Ida Madeleine Samuelsen Nilsson 
Karen Nævdal 
Jannicke Pedersen 
John Tore Simonsen 

Stian Nylund Solvang 
Sigmund Stangeland 
Anna Stangeland 
Thomas Rodrigues Sveen 
Tor Henning Tindeland 
Simen Tveit 
Karoline Pedersen Vadstø 
Ingvild Vea 
Eline Andreassen Vea 
Kristian Skjold Vermundsen 
Regine Vestbø 
Abdi Hundasa Wakwaya 
 
Søndag 29. april 
 
Camilla Bendiksen 
Anette Stangeland Blikshavn 
Daniel Aleksander Danielsen 
Morten Eriksen 
Lars Emil Ragnvaldjord Fagerland 
Kristine Gressgård 
Henriette Hansen 
Kenneth Stange Hansen 
Emilie Øgård Hansen 
Beate Holberg Hop 
Helene Hveding 
Camilla Jakobsen 
Håkon Kallevik 

Roy Kjetil Kristiansen 
Rebekka Larsen 
Sarah Margrethe Rusnes Lie 
Henriette Lund 
Solveig Melkevik 
Ida Kristin Olsen 
Helene Mannes Snørteland 
Marius Sund 
Terje Simonsen Tangen 
Cecilie Thorvaldsen 
Magnus Vedøy 
Kristian Lie Vorre 
Ingrid Vorraa 
Håkon Worre 
Yvonne Ørjansen 
Benjamin Øygarden 
Daniel Øygarden  
Tor Andre Åsmundsen 
 
Søndag 6. mai 
 
Emilie Andreassen 
Amy Jeanette Jakobsen Bang 
Cecilie Danielsen 
Margunn Eide 
Christopher Bredahl Fagerland 
Lene Frøyland-Jensen 
Kristian Stava Georgsen 

Martin Kolstø Hansen 
Svein Morten Velde Hauge 
Andreas Jensen 
Keren Johannesen 
Adam Sigmar Johannsson 
Eirik Langelandsvik Knutsen 
Vegar Hammer Krakevik 
Glenn Helge Kvilhaugsvik 
Charlotte Langeland 
Gaute Larsen 
Rannveig Madsen 
Marius Andre Mannes 
Helge Nordal 
Stig Roar Olsen 
Henriette Østhus Pedersen 
Snorre Tollef Ravn 
Sunita Shaw 
Maren Revheim Steffensen 
Anders Svendsen Sund 
Anette Sørheim 
Ingve Thorsen 
Ane Skjølingstad Thorvaldsen 
Eli Ann Tveit 
David Ytreland 
Simon Ytreland 
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Vakker korsang i kirken 1. juledag av KOR-E-MOR  koret.  

50-års-konfirmantene var samlet til gudstjeneste og kirkekaffe 3. Desember. 
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