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Glimt fra KoperviK meniGhet nr. 2 – 2010 17. ÅrGanG

Stokkastrand Leikarring opptrer på 17. mai festen på senteret,
og i Kopervik på Kopervikdagene.

God sommer
   til store og små lesere!

Les intervju med
Wenche Simonsen, leder

for Stokkastrand Leikarring 
s. 3

”Bønn verdas sterkaste makt”
les referat fra bibeltimene i 

mars med Olaf Eikemo 
på. s 4

Fast bønnebenk på vei til jobb 
Se s. 5.

Takk for stor innsats
Tor Sjursen takker av som 

mangeårig layout-ansvarlig for 
menighetsbladet se s.2
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Takk til 
Tor Sjursen
etter å ha hatt layout-ansvaret for hele 30 nr. av 
Kirketorget, takker nå tor Sjursen av, og Karmøy 
trykkeri overtar fra dette nr. vi i redaksjonen har 
lyst å takke tor for et svært godt samarbeide, og for 
det grundige og samvittighetsfulle arbeidet han har 
lagt ned i bladet. tor var der alltid når vi trengte 
han! og ga de beste rådene vi kunne fått. vi har 
satt umåtelig stor pris på det arbeidet han så trofast 
og dyktig har utført, - og vi har helt sikkert også alle 
leserne av bladet med oss når vi sier tUSen taKK! og 
håper at tor har syntes det har vært litt kjekt og! hilsen 
oss i redaksjonen.

Takk til Siloa-
dirigenter
på menighetens årsmøte fikk ane mortveit 
ognøy og Sindre nesse overrakt blomster som 
takk for innsatsen de har gjort i barnekoret 
Siloa i flere år. Både koret, foreldrene til barna 
og menigheten har satt stor pris på det arbei-
det dere har gjort!

ANDAKTPinse
vi har i de senere år fått noen nye ord som 
beskriver sider ved det å leve i dag. ” tidsk-
lemma” er ett av de, ett annet er ” å møte 
veggen”. Begge ord beskriver virkeligheter i 
et moderne samfunn, der livet blir preget av 
jag, stress og press. noe som for flere kan 
føre til utmattelse og sykdom. Det er en trist 
side ved vår tid.
vi trenger noen og enhver å minne oss 
på den livsrytmen  som Skaperen la ned i 
skaperverket. en veksling mellom arbeid 
og rekreasjon, slit og hvile.  vi ser hvordan 
trærne spretter nå på våren, hvordan det 
vokser og gror. men trær og blomster har 
også en livsrytme, de har også sin hviletid.

evangeliene forteller at Jesus noen ganger 
dro til et øde sted for å be. han søkte still-
heten og han søkte sin fars nærhet gjennom 
bønnen. i det gamle testamente  brukes det 
bilder om Gud  som bringer tankene mot at 

han er livskilden. vi kan tenke på salme 23 
i denne sammenheng.  Uten vannhullene, 
oasene i ørkenen ville både mennesker og 
dyr ha omkommet. Så viktig er vannet i ørk-
enen. på samme måte sier Bibelen er Gud 
kilden til alt liv. han kan vi gå til og få ta imot  
det han ser vi trenger til i livet. hos han er ny 
kraft, fred, trygghet, tilgivelse og håp.

pinsen handler om nærvær, om Guds 
nærvær gjennom sin gode Ånd. Den ånd 
som skaper: 
kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, 
vennlighet, godhet, trofasthet. Gal.5,22
vi har muligheten til å være med livet vårt 
hos han som er livets kilde, han som fornyer 
og gir ny kraft. pinsens glade budskap er at 
hans nærvær er overalt. la oss leve i hans 
gode nærær.

Kristian Støle
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Vi traff Wenche Simonsen, 
Stokkastrand Leikarrings aktive leder
Hun har ikke vært lett å få tak i, for det
er en dame med mange gjøremål både innen familien, i jobbsammenheng og på fritida.

Du var jo veldig aktivt med i Helsesport-
laget for mange år siden.
Hvordan kom du til å dreie over til 
folkedans?
mens barna var små hadde jeg stort sett 
vært hjemmeværende.
Jeg begynte som støttekontakt for en 
utviklingshemmet dame i 1988.  Som 
støttekontakt var det fint å være med i 
helsesporten, men jeg begynte etter hvert 
å savne et fellesskap der vi kunne gjøre 
noe mer ut av samværet. Jeg jobbet i en 
bolig for funksjonshemmede. Der hang 
det en dag et skriv med tilbud om kurs for 
folk som ville drive med folkedans tilrette-
lagt for utviklingshemmede. Det tente jeg 
på. Dette var midt i blinken for meg!

Hva bakgrunn hadde du når det gjaldt 
folkedans?
Jeg har alltid vært glad i sang, musikk 
og dans. og for fru lind hadde vi i 
gymtimene på skolen lært polka, vals, 
reinlender og «per Spelemann». men for 
å komme med på kurset var det ønskelig 
at en var folkedanser og medlem i Saf-
fro (Samarbeidsutvalget for folkedans 
i rogaland). Det var jo ikke jeg. men det 
var Stokkastrand leikarring. og med may 
vermundsen fra leikarringen, Charlie 
Dahl fra helsesporten og meg, fikk vi ar-
rangert kurs med støtte fra kulturkontoret 
i kommunen.

Og hvordan gikk det etter kurset?
einar Stokka som da var leder for Stok-
kastrand leikarring ville mer enn gjerne 
ha oss med «i dansen». prøvetiden våren 
1994 gikk fint, og om høsten startet vi 

opp for fullt. vi var de første som hadde 
medlemmer med utviklinghemming med 
i et ordinært folkedanslag. i dag er det 
7 aktive folkedansgrupper som driver 
med folkedans for utviklingshemmede i 
rogaland.
men vi har også med mennesker som av 
fysiske årsaker ikke kan bevege seg så 
fritt som andre. Sang- og dansegleden 
kan være like stor for det. Jeg er mer 
opptatt av å ivareta danseglede framfor 
prestasjoner!
Hvordan er opplegget for øvelsene? 
vi kommer sammen hver torsdag på U-a-
senteret fra 17.30 – 19.00. vi har turdans 
og runddans-musikk  innspilt på plate fra 
Saffro med både redusert tempo og 
normalt tempo. Det bruker vi bare når vår 
egen trekkspillemann Kåre er forhindret i 
å komme. og det er sjelden.
en kaffepause midt i økta har vi også. vi 
har mange frivillige dansemedhjelpere 
som kommer fordi de synes det er kjekt.
noen ganger når jeg ikke kan lede 
dansen, trør datteren min til. hege har 
kurs i folkedans, samt instruktørkurs fra 
noregs Ungdomslag. 

Hvor får dere vist fram dansene dere har 
øvd inn? 
Den første opptreden var på en vrimledag 
under vikingfestivalen. vi danset i gå-
gata i Kopervik i pøsende regnvær. og 
torgdanser har vi hatt mange av i årene 
etterpå. men vi har også danset på ar-
rangement i byer og bygder i nord-fylket. 
i sørfylket har vi deltatt på fyrfestivalen i 
egersund årvisst. og så har vi i vært flere 
ganger i Danmark, og fått gjenbesøk fra 

våre venner der. Da vi for noen år siden 
ble bedt om å danse på 17. mai festen 
på Ungdoms- og alderssenteret, ble jeg 
kjempeglad. Jeg følte at vi med den in-
nbydelsen hadde nådd et mål jeg lenge 
hadde siktet mot.

Hva er drivkraften bak arbeidet, Wenche?
en av våre danske venner, Birthe, sa en 
gang:» Å danse, å be og å synge er noen 
av de sterkeste måter mennesker kan 
være sammen på. Dans er liv, livskraft, 
glede og kjærlighet til seg selv og den 
jord man lever på.» vi har et unikt fel-
lesskap i leikarringen med mye omsorg, 
latter og glede. i tillegg bidrar vi jo også 
til at folkedansen som er en del av den 
norske kulturarven, lever videre. men å 
forklare med ord det som samværene 
våre gir meg, og som gjør at jeg står på 
for leikarringen, nei, det kan jeg ikke. Det 
må oppleves!  

I. E.

SOLSTRÅLETREFF
Solstråletreff er en møteplass for barn med 
Down syndrom i førskolealder og deres fore-
ldre. vi møtes en gang i mnd. på Kopervik 
Ungdoms- og alderssenter for å bli kjent 
med andre i samme situasjon og å ha det 
kjekt sammen. Samtidig er dette et trosop-
plæringsprosjekt for barn. først har vi en  
kort trosvandring i Kopervik kirke kl 15.00, 
og går deretter til Senteret for litt hobby-
aktiviteter og kaffekos. vi avslutter kl 17.00. 
ta kontakt med Janne andersen på 
menighetskontoret for mer informasjon!

LØRDAGSKAFE
lørdagskafeen på U&a -senteret i Kopervik er åpen 
for alle, men er særlig tilrettelagt for mennesker 
som har en utviklingshemming. vi serverer kaffe, 
kake og saft. Det blir også lagt opp til litt sang og en 
kort andakt. vi møtes en gang i mnd. neste treff, 
12. juni, er sommer-avslutning. vi satser på en 
tur ut i det  blå!

15.000 TIL HAITI!
helsesøster Synnøve thorsen og medhjelpere i 
kirkeringen hennes var primus motor for en basar 
til inntekt for jordskjelvrammede i haiti nå i vår. 
Basaren innbrakte hele kr. 15.000.-, og sammen 
med kr. 10.000,-, som Barn- hjelper-barn v/Dag 
Sandslett fra Skudenes har samlet inn, vil pengene 
bli brukt til at en mor/barn helsestasjon raskt vil bli 
reist. trekningen er foretatt og gevinstene overlevert. 
Stor takk til alle forretningsdrivende som ga gevinster 
til  basaren, og til alle dere som villig tok lodd!
i fastetiden hadde  menighetens søndagsskole på 
Senteret en lynutlodning sammen med de som kom 
på kirkekaffe. De fikk inn kr. 860, - som ble sendt 
hjelpearbeidet på haiti via redd Barna.

I.E.
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Bøn – den sterkaste makta i verda
Den 4. og 5. mars fekk kyrkjelyden i Ko-
pervik besøk av forkynnar olav eikemo, 
som heldt to bibeltimar over temaet bøn.  
Dei ca. 50 som møtte fram på senteret, 
fekk begge kveldane ei oppleving av å få 
vera med på ei interessant og rik reise inn 
i bøna si verd. Kirketorget gir her nokre 
glimt frå alt det spanande og fine eikemo 
delte med oss.

GUd HjELPER – OLAV BLEI FRISK
i Bibelen finst ei stor mengd oppfordrin-
gar til å be, for eksempel matteus 7,7: 
Be, så skal de få. leit, så skal de finna. 
Bank på, så skal det latast opp for dykk. 
for kvar den som bed, han får; og den 
som leitar, han finn, og den som bankar 
på, skal det latast opp for. Dette fortel oss 
at Gud gir berre det som er godt til den 
som ber. 

olav eikemo fekk sjølv erfare dette for 
18 år sidan. Då hadde han vore alvorleg 
sjuk i 5 år, og han var mest ikkje i stand 
til verken å be eller å lesa i Bibelen. han 
var på eit senter for epilepsipasientar og 
brukte så sterke medisinar at det gjekk 
ut over både syn og hørsel. ein dag fekk 
avdelinga besøk av nokre som heldt 
andakt, og olav fekk ein tanke frå Gud at 
han skulle be ein av dei om å be for han. 

Då dei bad for han, kjente han som om ei 
hand greip tak i nakken og ”drog” sjuk-
domen av han, som ein dreg eit klesplagg 
av seg. han blei frisk momentant og har 
sidan ikkje tatt ein tablett. men, seier 

olav, sjølv om dette var ei heilt spesiell 
oppleving, så veit eg at om eg ikkje hadde 
blitt frisk, så ville Gud likevel ha vore der 
i sjukdomen og bore meg igjennom alt 
det vonde. Gud er den same, også når vi 
opplever å vera i det djupaste mørke. Det 
skjer alltid noko godt når vi ber for da er 
vi innvigd til Gud.

KORLEIS SKAL VI BE?
Det finst mange ulike slag bøner i Bibe-
len. i fleire av dei blir Gud minna om dei 
lovnadene han har knytt til bøn, om at 
han både høyrer når vi ber, og vil gje oss 
svar når vi ber i hans namn. Då paulus 
og Silas sat i fengsel og alt såg mørkt ut, 
bad dei og song lovsongar til Gud, og dei 
blei redda på underfullt vis. Den Gud som 
kan gjera under og redda menneske i 
naud den gongen, han er vår Gud i dag 
òg! fortel så til den ætt som kjem, at slik 
er Gud, vår Gud, for evig. han skal føra 
oss ut over døden. (Salme 48,15). men 
det er viktig at det vi ber om, er etter 
Guds vilje: og denne frimodige tilliten har 
vi til han: at han høyrer oss når vi bed om 
noko som er etter hans vilje. og når vi veit 
at han høyrer oss, same kva vi bed om, 
då veit vi òg at vi alt har det vi har bede 
han om (1. Johs.5,14). 

Dette betyr ikkje at berre ein har stor 
nok tru, så blir ein bønhøyrt når og slik 
ein sjølv vil. ved trua blir vi gjenom bøna 
påkopla Guds veldige kraft, men eins 
eigen vilje må koplast ”av” for at ein skal 
kunna gå heilt inn i Guds kraftfelt: han 

som verkar i oss 
med si kraft og kan 
gjera så uendeleg 
mykje meir enn alt 
det vi bed om og 
skjønar, 
(ef. 3, 20). Då kan 
vi ha den frimo-
dige tillit til at det 
som skjer når vi ber, er det Gud som 
har ansvar for.

BER BøRENE FOR KVARANdRE
”Bøn er å løfta kvarandre inn på Guds 
venger, dei vengene som ber heilt heim,” 
seier eikemo. vi har alle ei teneste i 
bøn, anten vi ber mykje eller lite, for dei 
mange eller for nokre få. Dette illustrerte 
han med vakre og talande bilete frå 
naturen der ein ser korleis det som er lite 
og smått, er avgjerande for at noko mykje 
større skal finnast. Gud treng bøna vår for 
å kunna handla med oss og med dei som 
er rundt oss: framfor alt legg eg dykk 
på hjartet å bera fram bøn og påkalling, 
forbøn og takk for alle menneske (1. tim. 
2,1). 

har du nokon på bønelista di som du har 
lagt frå deg, eller er det nokon som du 
blir mint om å be for, så tenk at bøna di 
kan bli den krafta eit menneske treng for 
å få nytt liv i Gud. med denne oppmod-
inga avslutta eikemo bibeltimane: la oss 
erfare meir av Guds kraft i kvardagen vår!

Liv - tur til london
etter å ha deltatt på  mellom 80-100 undervisningstimer + hatt praksis i 1 år, var 40 ungdommer i alderen 16-17 år  (og 5 
ivrige ledere) klare for destinasjon lonDon.  liv =  leder i vekst, og er et samarbeid med KfUK/m. Ungdommer fra hele 
haugalandet kan være med. i år var 11 av dem fra Kopervik, noe som er kjempebra! 

Det var avreise fra helganes torsdag 8.april, og vi ble 
innkvartert på Ungdomsherberge, før vi tok turen til 
KfUK/YmCa-huset for info om Km/K sitt arbeid i utlandet 
og mulighet for ettåringstjeneste. foruten undervisning to 
timer hver dag  fikk vi være med på evensong i St. paul 
– uten koret, som hadde dratt på ferie – musikal, British 
museum, undervisning og festkveld i Sjømannskirken. 
Det var selvsagt også lagt opp tid til shopping…til glede 
for noen og fortvilelse for de som måtte bære.
vi hadde nydelig vær og kunne gå i t-skjorter hele dagen. 
fantastiske deltakere med godt humør, og jeg tror ikke 
lederne var så verst de heller… tusen takk til alle som var 
med!

Janne Andersen
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Fast bønnestasjon på 
vei til jobb
Helt siden 1977 har Ole Jakob Ellingsen spasert eller syklet til 
jobben som lærer ved Kopervik skole. Og på veien gjennom 
Liarlund har han alltid  stoppet ved en spesiell benk for å be. 
Nå, når han er blitt pensjonist, har han fremdeles en bøn-
nestund hver dag på benken. Kirketorget fikk lov å være med 
på turen til benken. Det var en fin vårdag, med sol og fugle-
sang i de høye trærne. Stillheten skapte en egen ro som åpnet 
sansene og fikk en til å lytte.

FAST BøNNEBENK
- Det rare er, at til tross for at denne stien er en naturperle av de sjeldne, 
har jeg aldri truffet på et eneste menneske på disse morgenturene mine, 
uansett årstid, sier ole. – Men blir du ikke forstyrret av alle natur-og 
synsinntrykkene når du ber? – når jeg har kommet til min faste plass 
på benken, så lukker jeg Jesus inn og naturen og alle lydene ut. her 
har jeg samvær med Jesus på en helt annen måte enn andre steder. 
Stillheten, og nettopp denne benken, gjør at jeg faller utrolig fort til ro, 
pulsen senkes, urolige tanker utestenges. - vi kommer forbi flere benker 
på veien, men nær enden av stien står en benk like ved et stort tre, og vi 
er ved målet. ole setter seg der han  får et godt ryggstø av steinen bak, 
og forteller at han har testet ut flere benker før han fant den rette, og at 
benken har vært skiftet ut flere ganger siden han begynte å be her! 

FIKK BøNNESVAR
- luthers forklaring på bønn er: Å samtale med Gud i sitt hjerte, Det har 
vært til stor velsignelse å kunne legge fram for Gud alt som skulle skje 
i løpet av dagen, å kunne sette ord på problemer og det jeg var urolig 
for, og å takke for Guds nærvær og de goder han gir. Det har også vært 
disiplinerende å ha en fast tid, et kvarter, eller en halvtime, alt ettersom, 
til bønn. Da jeg fikk kallet til å bli en  kristen, valgte jeg å be, og da fikk 
jeg roen som gjorde at jeg ble en troende. Jeg valgte bevisst ”den gode 
delen”, - hele kristenlivet har egentlig vært å ta valg. – Har du hatt faste 
bønneemner eller personer du har bedt for? – Da jeg ble kristen, hadde 
jeg tre bønneemner: Gud, lær meg å be, Gud, bevar meg som kristen – 
og jeg er blitt bevart i alle disse årene, tross en del  påkjenninger! - og: 
Gud, bevar personer som jeg er glad i, og som har problemer. Da jeg ba 
denne siste bønnen for en bestemt person for en del år siden, fikk jeg 
den tanken fra Gud at jeg skulle åpne øynene, og da så jeg rett på stam-
men på det treet som står foran oss her, og fikk se at initialene til den 
personen jeg nettopp ba for, var risset inn i barken!. Jeg opplevde det 
som en hilsen fra Gud om at bønnen var hørt, og fikk en god følelse av 
fred og ro i forhold til problemet. 

BøNN ER å SLIPPE jESUS INN
- Jeg bruker ikke ferdigformulerte bønner, jeg går egentlig og prater 
med Gud hele dagen. Jeg er en urolig sjel, men bønnen har lært meg å 
kontrollere mitt indre. ole hallesby sier at bønn er å slippe Jesus inn. Jeg 
har funnet en teknikk som hjelper meg å åpne opp for å slippe Jesus inn, 
og stenge urolige tanker ute. – når ole så åpent og ærlig forteller om det 
viktigste i livet, nemlig samtalene med Jesus, oppleves det nesten som 
om vi er i en katedral:  Benken blir en kirkebenk, de høye trærne som 
omgir oss, blir slanke søyler, og fuglesangen blir en lovsang som fyller 
oss. Det blir en høytidsstund av de sjeldne!.

AVN

En annen dugnad 
 – veien videre...
fredag 28.mai vil for alltid stå som en tragisk 
merkedag for Koperviks befolkning. Kirka som neste 
år skulle feire  150 år, ble totalskadd i brann. Uvir-
kelig, men  sant.
i ettermiddagssolen stod   en stille samling av flere 
hundre mennesker og  fulgte utviklingen, og lenge 
etter at brannmannskapene hadde gått hjem, 
valfartet folk forbi  brannstedet, stille og sørgende. 
frelsesarmeen skal ha takk for den store omsorgen 
de viste overfor oss alle hele fredagen.  Det varmet 
mer enn de selv kanskje  aner.
vi skal få lov til å sørge. Samtidig skal vi få være glad 
for at ikke liv gikk tapt, og at mye ble berget ut. vi er 
også så heldige å ha ungdoms- og aldersssenteret 
i umiddelbar nærhet. her vil vi ha vår interimkirke 
inntil nytt kirkebygg står ferdig. Det betyr at alle 
aktiviteter fortsetter som planlagt.
i skrivende stund skulle vi vært i full gang med 
vasking og maling  av kirken til jubileet. flere har 
skrevet seg på dugnadslista. Stor takk til dere alle 
for velviljen. Samtidig  vet vi at en så dramatisk 
hendelse kan gi behov for å gjøre noe.  Da er du 
velkommen til å kontakte menighetskontoret. vi vil 
etter hvert få mange nye behov,  enten det er rig-
ging/rydding av stoler til gudstjenesten eller andre 
oppgaver.  ta kontakt på tlf 52857569 eller e-post 
kopervik@karmoykirken.no 

la oss håpe og be om en konstruktiv og samlende 
prosess for å få bygget ny kirke i Kopervik.

IMD
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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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13.05. liam Stange
13.05. mads Berge Kringstad 
 (Avaldsnes kirke)
13.05. noah Ytterøy tjøsvoll
09.05. aleksander Ulvedal 
 (Vedavågen kirke)
09.05. ingrid rodrigues Ytreland
09.05. livar melkevik
09.05. amy Strand
02.05. aliena langeland mydland
11.04. thea Serine vanvik pedersen
11.04. Johannes rovik rundhaug
04.04. alva moldestad helgesen
28.03. Sindre tollaksen
21.03. thea vermundsen
21.03. erica andersen
14.03. Sara Kristine mæhle
14.03. Johannes Gundersen
07.03. emira henriquez Sivertsen
28.02. Sander tjøsvoll
28.02. marius Bernbo
21.02. amalie victoria auestad henriquez 
 (Avaldsnes kirke)

Døpte

20.11.2009 elin ferkingstad og 
 pål Jacobsen
31.12.2009 liv anne Klubben 
 og håkon larsen

04.05. Signe marion Wiksnes
04.05. margot Sandsgaard
05.05. olav iversen
26.04. Geir Jonny Georgsen
17.04. Karl Skår
15.04. Gunvar Østebøvik
14.04. allis marie osnes
12.04. lilly Storm
03.04. Sigvard Jacob paulsen
05.04. Borghild Kjellevold olsen
15.03. per Johan lind
15.03. magnus osvald Gjertsen
10.03. rakel Gjertsen

Vigde

Døde

arnas sideB
visse edderkopper kan gå på vannet. Det kan jo du også forresten - når det er islagt.
men kan du gå tvers gjennom et ark som er halvparten så stort som som sidene i 
Kirketorget?.
her er en måte du kan overraske vennene dine på. Øve deg litt på forhånd før du viser 
trikset. Du trenger: 1 saks og et (reklame) bilde.
når du blir riktig flink, greier du kanskje å gå gjennom et julekort.

Brett bilde på midten. Klipp slik den 
første figuren viser. (fig. a) 
Klipp 8 hakk fra den ene siden til det 
står 1 cm igjen. (fig. B) Klipp 7 hakk 
fra andre siden midt mellom de første 
hakkene til det står 1 cm igjen. 
(fig. C)

når du bretter ut bilde, får du en ring 
som er stor nok til at du kan krype 
gjennom den - eller tre den ned over 
hodet og resten av kroppen.
lykke til og god sommer!

Start kl. 11.00 med masse 
aktiviteter på Stemnestaden - 
ponniridning, kano, lykkehjul, 
hoppepute mm

Fra kl. 12.00: 
Fotball-cup på Grinde

Kl. 16.00:
Stor familiekonsert 
i Skjoldhallen på Grinde 
med SEVEN jentene

PÅMELDING: 
Til fotball-cup og sang med SEVEN innen 5.juni 
til karmsund.sunnhordland@sondagsskole.no
eller mob 95274976.
NB! INGEN PÅMELDING TIL AKTIVITETENE!

Bli med på

med søndagsskolen   

SUPER-
SØNDAG

DAGSPRIS:
Alle aktiviteter, fotball-cup og SEVEN konsert 
inkludert: Kr 100,- pr person - 
Max kr 500,- pr familie betales ved ankomst
Kun konsertbillett: kr 100,-

5.september 2010 - på Grinde &Stemnestaden

fig. a fig. B fig. C

Menighetstur 
til Røvær 
4. – 5. september
lørdag 4 september er det anledn-
ing til å være med på menighetens 
årlige utflukt, som i år går  til hauge-
sunds beste vestkant: røvær. røvær 
ligger  25 min.båttur fra haugesund 
og har pr. i dag 110 innbyggere. vi 
tilbyr 2 alternative program:

i:  avreise hgsd lørd.  kl.10.30, eller 
16.40: innkvartering på Sjøhuset. 
pris: kr. 500, - (kun plass til 32 pers.
så det er første mann til mølla!) for 
dem som tar første båt, blir det tid 
til diverse velværebehandlinger på 
hotellet (fra kr. 350-600,-) Det blir  
kvelds og underholdning.

ii:  avreise hgsd. sønd.kl.10.50
Søndag tilbysguidet tur med besøk 
på museet,(kr. 50,-)(famile)-korøv-
else på bedehuset, komlemiddag 
på sjøhuset  (kr. 175,-). rundtur 
m guide er gratis. vi avslutter med 
gudstjeneste på bedehuset og tar 
båten hjem  kl. 17.20.

påmelding til menighetskontoret: 
52 85 75 69/ 52 85 75 66. alle 
hjertelig velkomne til å bli med! for 
dem som ønsker  transport til båten, 
ta kontakt med menighetskontoret!
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Glimt fra kirkedagene 
i Kopervik 11. - 18.  april
Kirkedagene bød på et variert tilbud av aktiviteter for store og små. 
Her  ser vi bilder fra Speidertivoli i Liarlund og fra Konseren i 
Kopervik kirke med ungdommer både fra Kulturskolen her i Kopervik 
og fra musikklinja på Skeisvang v.g.s. Barnekoret Siloa sang ved 
gudstjenesten i kirka søndag 18. april,(bilde), der og barnekoret 
Shalom og Kirkekoret deltok med nydelig sang. 

Siloa, Foto: Hanne Koløy

Speidertivoli

Speidertivoli

5 fioliner

Fra konserten på Kirkedagene

Speidertivoli


