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Mange unge i Kopervik menighet har 
opplevd vårens største eventyr – konfir-
masjonen. 
Vår menighet har en kjempeflott opp-
slutning om konfirmasjonen og vi er 
glade for at de unge velger oss. Nå er 
det nok sånn at ikke alle velger oss av 
helt  fri vilje, vi vet at tradisjon, det at 
mange konfirmere seg, og noen ganger 
press fra omgivelsene gjør at en velger å 
være konfirmant i den norske kirke.  
Motivene for å konfirmere seg er mange 
og sammensatte, motivasjonen kan også 
være sammensatt . Slik er det nå ofte i 
livet at mange ting spiller inn når en gjør 
valg, det er ikke noe overraskende ved 
det.  
Menigheten er glad for alle unge som 
velger å være konfirmanter, dette året 
har de også hatt  konkrete oppgaver ved 
gudstjenestene våre. Her har tilbake-
meldingen fra de faste kirkegjengere 
vært positiv og gledelig. Dere er satt  pris 
på. Og vi håper at t iden som konfirmant 
har styrket troen hos hver enkelt . 
I undersøkelser er det fokusert på at 
mange mangler basiskunnskaper om den 
kristne tro. Vi kan snakke om en barne-
tro, men har den et tydelig innhold? 
Landsomfattende undersøkelser viser at 
det varierer sterkt og noen har slått på 
alarmklokkene. For det å vite noe om 
hva en tror på er viktig. Det gir identitet 
i møte med andre religioner og livssyn. 
Det gir en noe å støtte seg på i livet. 
Som prest har jeg møtt mange som er på 
slutten av sitt  liv. Ofte går noe igjen. De 
var ikke faste kirkegjengere men hadde 
sin barnetro og ba sitt  Fader Vår. Det 
sier noe om hvor viktig formidlingen av 
den kristne tro har vært og er. For 
mange er det vanskelig å finne sin plass 
i en menighet, samtidig bærer de med 
seg barnetroen gjennom livet. Det skal 

vi som folke-
kirke glede oss over. 
Nå spør flere: Hva med den oppvoks-
ende slekt? Vil de ha barnetroens basis-
kunnskap når de er ved livets avslut-
ning? Det er et viktig spørsmål som 
reises, et  spørsmål vi skal ta alvorlig. 
For det er klart  av overleveringen av den 
kristne tro har endret karakter opp gjen-
nom tiden. Det er mindre av den i hjem-
mene, kristendomsfaget i skolen har fått 
et annet preg enn før. Samfunnet har på 
mange måter endret seg. Det gir også 
nye muligheter t il formidling. Du kan f. 
eks få bibelord på SMS. Mange ting er 
t ilgjengelige på internett. 
Vi skal ikke svartmale, for i vår menig-
het og i mange menigheter foregår det et 
arbeid rettet mot barn og unge som for-
midler et trosinnhold og gir mulighet for 
den enkelte til å ta med seg troen. Det er 
flott  å se alle de unge og voksne som tar 
ansvar her. Dere gjør en uvurderlig inn-
sats. 
Når de institusjoner som tradisjonelt  har 
gitt basiskunnskap i kristen tro ikke 
lenger er så sterkt inne i bildet. Da er det 
viktig for menigheten å styrke sitt eget 
arbeid på området. Kirkens satsing på 
trosopplæring vil bli sterkere og sterkere 
gjennom trosopplæringsreformen. Den 
er en del av mange reformer som kom-
mer i vår kirke. Kanskje den viktigste 
blant mange viktige. For ett  er i hvert 
fall sikkert; en tro uten innhold er tom. 
 

Den viktigste reformen ??? 
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Nytt 
fra M

R 

ASKI Innred-
ning ble gjort 
oppmerksom på 
behovet for nytt 
kjøkken under 
oppussing av 
sak r ist ie t  i  
Kopervik kirke, 
og det var en 
glede for oss å 
k unne bidra 
med et kjøkken 

til menigheten. Ved felles innsats og 
dugnad til montering og maling står 
dermed kjøkkenet slik det er i dag.  
 

Kopervik Menighet vil 
takke ASKI  

på det hjerteligste !  
 
ASKI AS er en attføringsbedrift 
som ligger på Bygnes. Bedriften 
består av fem forskjellige avdelinger 

inkludert barnehagen vår som ligger 
på Eidsbakkane og Skår. 
 
Hva jobber vi med i bedriften 

Aski?  
Innredningsavdelingen lager og 
leverer kjøkken, bad og garderober. 
Vi kan levere komplette kjøkken og 
bad, eller vi bare fornyer om det er 
ønskelig. Fornyingen kan være for 
eksempel nye dører, benkeplater og 
kanskje nye håndtak. Vi produserer 
en del dører selv som vi kaller Aski-
kjøkken. Dette er kjøkken med foli-
erte, høytrykkslaminerte, melamin 
og finerte dører. Vi lager etter det 
målet en måtte ønske, så her stiller 
vi ganske fritt  i forhold til andre le-
verandører som har mer standardi-
serte mål. Vi kan også levere hvite-
varer og montering om dette er øns-
kelig 
 
I t illegg får vi dører fra en ekstern 

leverandør til 
k jøkken  og 
komplette bad. 
Dette er model-
ler i foliert, malt 
mdf, heltre etc. 
Også skyve-
dører produserer 
vi både selv og 
får levert av 
ekstern produ-
sent. Skyve-
dører i dag fås i alle varianter, høy-
der og bredder. Finerte eller foliert, 
med speil og glass, i alle kulører og 
inndelinger. 
 
På Bygnes har Aski butikk med ut-
stillinger av forskjellige kjøkken, 
våre egne modeller og Mias, som er 
vår eksterne leverandør. I butikken 
har vi også utstilt  en stor skyvedørs-
garderobe som er fra Langlo med litt 

(Fortsetter på side 10) 

Menighetsrådet er opptatt  av alt  som 
gagner Kopervik menighet. Vi er 
med og støtter virksomheten i 
kirken, på ungdoms- og alders-
senteret og ellers rundt i soknet. De 
ansatte i Kopervik menighet står for 
den daglige driften, og de gjør et 
arbeid det står all respekt av. I t il-
legg er det et stort  antall frivillige 
som er med og driver det øvrige 
menighets-arbeidet blant barn, unge 
og eldre. Mye av dette arbeidet skjer 
også i samarbeid med de som jobber 
i vår menighet. Alt for å bygge Guds 
rike her i Kopervik og gjøre Jesus 
kjent for alle. 
 
Menighetsrådet er et valgt organ 
bestående av åtte medlemmer pluss 
soknepresten. Vi er nå inne i det 
fjerde og siste året denne perioden. 
T il høsten blir det valg av nytt 
menighetsråd – denne gang bare for 
to år. Valglisten med kandidater t il 
høstens valg er nå klar og blir 

offentliggjort i nærmeste framtid. 
 
For tiden planlegger vi høstbasar og 
menighetstur. Henstiller t il alle å 

sette  av sondag 6. september og bli 

med på menighetstur til  Fredtun. 
Inntektene av basaren går også i år 
t il barne- og ungdomsarbeidet. Og i 
den forbindelse kan jeg nevne at 
menighetsrådet har lagt ned mye 
arbeid i ordningen med prosjekt-
stilling for ungdomsutvikler – i  
første omgang for tre år. Enda treng-
er vi givere som kan være med og 
støtte avlønningen for denne stil-
lingen. 
 
Vi er opptatt  av å ha treffsteder for 
alle aldersgrupper; og gleder oss 
over trille-treff for småbarnsforeldre 
til høsten som ser ut t il å komme i 
gang igjen. 
 
Kopervik menighet er prøvemenig-
het for utprøving av ny liturgi under 

guds-tjenesten. Dette har kirke-
gjengere merket den siste tiden, og 
reaksjonene har vært av ulike slag. 
Gudstjenesteutvalget ser nå på de 
tilbakemeldingene som er kommet 
og evaluerer de nyordningene som 
vi har prøvd ut. En oppsummering 
vil overbringes menighetsrådet som 
må stake ut den videre kursen for 
gudstjeneste-liturgien i vår kirke. 
 
Dette var bare et kort riss over noen 
av de sakene Kopervik menighets-
råd har arbeidet med den siste tiden. 
La meg til slutt  få ønske alle våre 
menighetsfeller en lang, lys og god 
sommer med ordene: ”Jesus Kristus 
er i går og i dag den samme, ja t il 
evig tid.” (Hebr. 13,8) 
 
Vennlig hilsen  
Kopervik Menighetsråd 
Øyvind Kristoffersen (leder) 

Nytt kjøkken i sakristiet i Kopervik Kirke. 

Arbeidet framover ... 

Foto: E. T. Foto: E. T. 



4 Kirketorget 

                   KIRKEVALGET 2009KIRKEVALGET 2009KIRKEVALGET 2009   

Hvem får din stemme? Hvem får din stemme? Hvem får din stemme? Hvem får din stemme?     

Samtidig med stortingsvalget t il 
høsten blir det kirkelig valg.  
 
Du som er medlem av Den norske 
kirke har stemmerett . Ved de kirke-
lige valgene kan også 15-åringene 

stemme!  
 
To råd skal velges: Ditt lokale 
menighetsråd og ditt bispedømme-
råd.  
 
Hver menighet ledes av et menig-
hetsråd. Menighetsrådet har fokus 
på alt som skjer i kirken der du bor. 
Det har ansvar for barne- og ung-
domsarbeid, for arrangementer i 
kirken og for alle aktiviteter i 
menighetens regi. Det samarbeider 
med de kirkelig ansatte om guds-
tjenester, konfirmantundervisning 
og kirkelig omsorg for mennesker, 
natur og samfunn. 
 
Et aktivt menighetsråd kan 
bety mye for et lokalsam-
funn. De som sitter i 
menighetsrådet får både 
innflytelse og viktige erfa-
ringer.  
 
Bispedømmerådet leder  
den regionale delen av 
kirkens arbeid i Stavanger 
bispedømme. Det ansetter 
prester, fordeler økonomi, 
uttaler seg om viktige 
saker og legger strategier 
og planer. Det arbeider for 

å styrke lokalmenighetene og repre-
sentere kirken utad.  
 
Medlemmene av bispedømmerådet i 
Stavanger blir også medlemmer av 
Kirkemøtet. Kirkemøtet er kirkens 
øverste folkevalgte organ og vedtar 
ordninger og planer som gjelder hele 
kirken.  
 
I perioden 2009-2011 har alle de 
politiske partiene og kirkens ledelse 
sammen bestemt at det kirkelige 
demokratiet skal styrkes. Det betyr 
blant annet at i Stavanger bispe-
dømme sk al bisp edømmerådet 
velges direkte av kirkemedlemmene. 
Det har kommet ny mulighet for 
folk på grasrotnivå til å gå sammen 
om å foreslå kandidater t il bispe-
dømmerådet, og kirken både nasjo-
nalt , regionalt  og lokalt  vil satse på 

god informasjon til velgerne. Blant 
annet vil alle velgere få tilsendt 
valgkort med informasjon om 
valget.  
 
Fram til 15. mai arbeider menighete-
nes nominasjonskomitéer med å 
finne og foreslå kandidater t il 
menighetsrådet. Det er også mulig 
for andre enn nominasjonskomitéen 
å levere inn lister. Cirka 15. mai vil 
nominasjonskomitéene i bispedøm-
met offentliggjøre sine forslag til 
kandidater. Etter det vil det være 
mulig for andre å gå sammen om 
kandidatforslag, fram til 15. juni. 
Både lokalmenighetene og bispe-
dømmekontoret har folk som kan 
svare på spørsmål om ordningene 
for kirkevalget.  
 
Fra 10. august er det mulig å for-

håndsstemme. Fra da av 
vil også kandidatpresen-
tasjoner være tilgjengeli-
ge på www.kirken.no og 
w w w . k i r k e n . n o /
stavanger. Selve valget 
skjer samtidig med stor-
tingsvalget, 13. og 14. 
september, i et  lokale i 
nærheten av kommunens 
valglokale.  
 
Bruk stemmeretten! Din 
stemme gir innflytelse!  
 

Valgansvarlig i  
 Stavanger bispedømme, 

Geir Skårland. 

Dette er nåværende menighetsrådet.  
Hvem s om s kal bli det nes te, bes temmer DU !  

Under Kirkedagene i Kopervik for-
søkte vi et nytt  t ilbud til ungdom-
mene våre. 28. mars ble det invitert 
t il selskap. Ten Sing konfirmantene 
sammen med Milk-deltakerne (Mini 
Lederkurs for fjorårskonfirmantene) 
hadde ansvar for arrangementet. 
Mellom 40 og femti deltok. 
Vi startet kvelden med busstur til 
Avaldsnes kirke der vi deltok på 
Musikal. Testimonia Ten Sing – 
nabokoret t il Synzygus – stod for en 

vellykket opplevelse for oss. Hoved-
budskapet i denne musicalen var 
knyttet t il Rom. 8,38. Etterpå dro vi 
t il Senteret for å feire hverandre. 
Her var det enormt god mat! Mange 
foreldre stilte med kaker, desserter 
og pizza, men Christoffer Grude 
Kristiansen – kokkelærling av første 
klasse - jobbet hele lørdagen på 
kjøkkenet for at serveringen skulle 
bli BEST. Han var nok den av alle 
som sovnet først etter arrangemen-

tet… 
Musikken og pyntingen stod heller 
ikke tilbake for noe, og program, ja 
det var det nesten ikke behov for 
siden gjengen koste seg så bra sam-
men. Noen ville ikke hjem når vi 
ville stenge, men det får vi justere 
neste år. 
Takk til alle som gjorde dette til en 
Big fødselsdagsfest! 
   EA 

Stort Fødselsdagsselskap på senteret! 

Foto: E. T. 
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Januar 2008 flyttet jeg 
sammen med mine for-
eldre til Hellerup som 
er en forstad like nord 
for København. Vi skal 
bo her frem til neste 
sommer 2010, i forbin-
delse med min fars 
arbeide. 
Jeg går på Hellerup 
folkeskole i det som 
kalles 8. klasse her (9. 
klasse hjemme i Nor-
ge), skolen er kun 6 år 
gammel og ligger bare  
100 m fra Øresundet. 
Det tar meg kun 2 min å gå til 
skolen, og det er supert. 
Jeg bestemte meg tidlig for at jeg 
ønsket å konfirmere meg sammen 
med mine venner hjemme i Koper-
vik, og vi tok kontakt med Solveig 
Leikvoll for hjelp til hvordan dette 
kunne gjennomføres. 
Solveig tok kontakt med sjømanns-
kirka som har et opplegg for norske 
konfirmanter i ”utlendighet”.  
Jeg arbeidet med konfirmant-
opplegg på internett  som heter ”Con 
Dios” (med Gud).  Det ble sendt inn 
besvarelser t il leksjonene hver 
måned til  Espen Ingebrigtsen som 
er Nettkateket og regionsleder Vest, 

han gav meg gode tilbakemeldinger 
underveis. 
Ellers så hadde jeg kontakt med 
Vidar Dalby som er sjømannsprest 
ved Kong Haakons kirke i Køben-
havn, og Elise som er ettåring. Jeg 
deltok i gudstjenester (spiste kake på 
kirkekaffien), hjalp litt  t il med jule-
basaren, salg av ”lørdags grøt”, og 

det kuleste  av alt, jeg fikk æren av 
å overrekke blomster til  Dronning 

Margrethe på kirkas 50 års jubi-
leum 23 november. Det var litt  spe-
sielt  å stå på kirketrappen sammen 
med Kong Harald og ønske Hennes 
Majestet velkommen. Jeg var 
ganske nervøs, men det gikk fint. 

Det som jeg kommer til 
å huske mest er nok 
allikevel konfirmant 
turen til London i mars. 
Her fikk jeg treffe 
norske konfirmanter 
som bor rundt om i 
Europa.Vi var ca. 70 
stykker  som bodde på 
sjømann sk jerk a i  
London, vi hadde ei 
topp langhelg, med 
blant annet Musikal-
besøk på programmet .  
Vi reiste hjem for å 
feire konfirmasjon den 

25 april, og jeg synes det var en fin 
opplevelse å ha selve konfirmasjo-
nen sammen med mine bardoms-
venner i Kopervik kirke. 
Nå er det også konfirmasjonstid for 
mine nye venner her i Danmark, og 
jeg er  invitert  t il å feire dansk kon-
firmasjon hos en klassekamerat. 
Slengemandag eller ”blåmandag” 
som det heter på dansk, holder jeg 
sammen med mine skolevenner her, 
så jeg har fått  med meg ei spennen-
de og lærerik konfirmant tid. 
 
Med vennlig hilsen 
Knut Håland Skeie. 
   

Liten appell til  ungdom 
Initiativet t il en reform kom fra ung-
dommens kirkemøte i 2003. Bak-
grunnen var en opplevelse av at den 
tradisjonelle gudstjenesten gir for 
liten frihet t il variasjon, og at den i 
for liten grad gir rom for at andre 
deltar ved siden av prest og organist. 
Dessuten mente man at gudstjenes-
ten hadde for liten appell t il folk 

som ikke var vant t il den, spesielt  da 
ungdommen og unge familier. Der-
for er reformen blitt  lansert med 
slagordene fleksibilitet, involvering 

og ”stedegengjøring”. Dette siste 
nyordet i norsk står for tanken om at 
den lokale menigheten med sine 
tradisjoner og ressurser skal få 
anledning til å sette sitt eget preg på 
gudstjenesten.  

Store motsetninger 
All erfaring går ut på at når det blir 
endret på noe som oppleves trygt og 
riktig, så vil mange reagere negativt. 
Utfordringen blir da å klare å bringe 
de trofaste gudstjenestedeltakerne 
”over kneiken” slik at de etter hvert 
blir glad i  det nye, samtidig som 
man skaper en gudstjenestefeiring 

(Fortsetter på side 11) 

Fornying av gudstjenesten 

Min tid som ”nettkonfirmant” ved Kong Haakons kirke i København 

.. jeg fi kk æren av å overrekke blomster 
til Dronning Margrethe .. 

Kopervik menighet har i løpet av det siste halvåret vært 

en av de 98 forsøksmenighetene som prøver ut forslaget 

til en ny gudstjenesteordning for Den norske kirke. 
Erfaringene fra utprøvingen skal oppsummeres i en 

høringsuttalelse som skal avgis innen 15. september. 

Det er Kirkemøtet som i løpet av 2010 skal vedta den 
endelige ordningen, men før det skal også Bispemøtet 

behandle saken. Planen er at den nye ordningen skal tas 

i  bruk 1. søndag i advent  2011. Det er ikke bare selve 

gudstjenesten og de liturgiske tekstene som skal fornyes. 

Også utvalget av bibeltekster, salmebok og musikk til 
gudstjenesten skal fornyes, og meningene er mange, ikke 

minst når det gjelder musikk og salmer, som jo på en 

særlig måte uttrykker en tradisjon, men som også har en 
form som kolliderer med moderne språk- musikkuttrykk. 
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Kirkedagene 2009Kirkedagene 2009Kirkedagene 2009   

Det var stor aktivitet under 
kirkedagene 2009. På dis-
se to sidene ser du en del 
av  begivenhetene. 

Fra konserten med Voice of Joy 

Kirkekoret  

Speideraktiviteter i parken 

Fra Trosvandringen i kirka
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Sigurd Aase 
Fortalte om Tormod Torfæus 

Ragnar Kartveit:  
”Kart og terreng i Midtøstenkonflikten” 

Kørner Høye og Lars Halvorsen 
Underholdt på eldretreffet 

Siloa  

Shalom  

Fra Trosvandringen i kirka 

Kaffe og drøs i Eldresenteret 

Foto: E. T. 
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Foran oss på arbeidsbordet står 
en nesten ferdig miniatyrmodell 
av Kopervik kirke. 
Mesteren bak modellen, Ingolv 

Jøsang,  peker og viser t il bitte 
små detaljer i mm-størrelse. 
Vi nikker i retning arbeidsneve-
ne og spør hvordan han kom på 
å lage noe så smått og detalje-
rikt. 
”Egentlig er det helt  tilfeldig. 

Men da jeg laget kirken til 
bymodellen for Kopervik Histo-

rielag, ga det slik mersmak at 

jeg fortsatte med min egen kir-
kemodell hjemme i ”snekker-

bua” høsten 2007. Da jeg viste 

den til jubileumsbokkomiteen i 
Kopervik menighet, for å høre 

om dette kunne være en gave til 
kirkens 150-årsjubileum, ble de 

veldig begeistret. Så da satte 

jeg i gang med å lage en ny og 
forbedret modell høsten 2008.  

Modellen ser jo så virkelighets-
tro ut. Hvordan har du fått  t il 
det rette forholdet mellom leng-
der og høyder etc.? 
Jeg har gått ut fra arbeidsteg-
ningen av kirka fra 1.7.93 – da 

inngangspartiet ble bygget om 

for rullestolbrukere. Målestok-
ken jeg har brukt er 1:50. 

Men hvordan har du laget alle 

 Koret er  sammensatt  av sangere for 
området rundt Hildesheim midt i 
Tyskland. En del menigheter i Tysk-
land har fått  inspirasjon gjennom 
Ten Sing bevegelsen i Norge, og 
senere er Oslo Gospel Kor blitt  en 
stor inspiarsjon for mange tyske kor. 
Derfor har de også invitert  Tore 
Aas, lederen av Oslo Gospel kor, t il 
korseminar i Hildesheim, noe som 
ble en stor inspirasjon for dem. 
Koret Gospel Unity har tatt initiati-
vet t il Norgesturneen og invitert 

sangere fra området t il å bli med på 
Norgesturneen, og gruppen kaller 
seg da German Gospel Choir. I 
løpet av den ukelange turen skal de 
holde konserter i Bergen, Modalen, 
Frekhaug, Norheimsund og Koper-
vik. 
En fin kombinasjon å oppleve norsk 
natur og samtidig formidle det krist-
ne budskap gjennom gospelmusik-
kens glade toner. 
Sangerne er i alderen 16 - 62 år og 
blir ledet av Ulrike Bureihl, og på 

klaver den eminente pianisten Gen-
nady Plotnikov . 
Da jeg besøkte koret i februar var de 
godt i gang med forberedelsene av 
Norgesprogrammet og gleder seg til 
turen. Jeg tror det skal bli en flott 
opplevelse å høre koret, og derfor 
håper jeg mange vil benytte anled-
ningen til bli med på konserten 29.7. 
 
Med vennlig hilsen 
Einar J Nielsen 

Onsdag 29. juli inviterer vi til konsert i Kopervik kirke  med det tyske gospelkoret 

German Gospel Spirit 

Gedigen jubilumsgave:  

Kopervik kirke i miniatyr. 

disse fine forseggjorte detaljene? 
Det har gått en del timer med eksperimente-

ring med materialer. Høsten 2007 laget jeg 
en foreløpig modell som jeg kansellerte. På 

denne nye modellen her fra høsten 2008 har 

jeg forbedret en del ting. Jeg har fått Magne 
Gåsemyr til å kle taket på tårnet med kobber 

og lage spiret. Per Arild Bygnes har jeg tenkt 

skulle få  male takhellene i sjattert skiferfar-
ge. Og bror til kona har kopiert vinduene slik 

at de ser ganske virkelighetstro ut. 

Ellers er det utrolig mye en kan få til i lange 
vintermåneder i ei snekkerbu. Men en må jo 

ha varmedress, godt lys, kvasst verktøy, gode 
briller, pinsett og et sterkt lim. 

Å telle timer som er gått med til et slikt mes-
terstykke forstår vi jo er helt  utenkelig. Men 
når regner du med at modellen er ferdig? 
Jeg tenker det kan bli overrekkelse av gaven 

rundt juletider 2010. Jubileumsåret er jo 
2011. Men allerede nå har jeg lagt en slags 

”grunnstein” inn i kirkeskipet i form av en 

plankebit med dato og navn. Og så har jeg 
forseglet bunnen godt, humrer han. 

 

Vi takker for den flotte gaven på hele menig-
hetens vegne. Og allerede nå kan jo også me-
nigheten fundere på hvor de vil at modellen 
skal plasseres. Det må være en plass der flest 
mulig får beundre den – samtidig som den er 
beskyttet fra fingring med de fine detaljene. 
Menighetsrådet er mottakelig og takknemlig 
for gode forslag. 

I.E. 
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Hans tjeneste 
er innrammet 
med under-
visning og 
internasjonalt 
engasjement. 
Siste året før 

han ble biskop, var han gjeste-
foreleser på et teologisk seminar i 
Hong Kong der han var på utlån fra 
en professorstilling i Det nye testa-
mente ved Menighetsfakultetet. I 
vinter var han i Sør-Afrika der han 
underviste i teologi på universitetet i 
Stellenbosh, ikke langt fra Cape 
Town. 
Biskop Ernst Baasland har en identi-
tet både som professor og biskop. I 
sine 11 år som biskop har han vært 
en stor ressurs for Stavanger bispe-
dømme med sin brede kunnskap 
innen mange fagfelt  og ikke minst 
med sitt  engasjement for kirken i 
Rogaland. Fra starten av sin bispe-
gjerning satte han seg inn i den 

lokale historie og skrev boka 
”Korsfylket.” Han har hatt  et  stort 
engasjement for menighetene og 
folkekirken, han ville ha et bredest 
mulig samarbeid mellom kirken og 
alle gode krefter i bygd og by. På 
møter og sammenkomster har han 
vært opptatt  av å hilse på alle de 
tilstedeværende, og han har hatt  en 
god evne til å kjenne igjen navn og 
ansikter. Dermed knyttet han et stort 
nettverk av folk som følte seg sett  og 
inkludert. 
I vårt prosti har han vært på visitas i 
alle menighetene og gitt mange råd 
og utfordringer til den enkelte 
menighet. Han har hatt  et  sterkt 
engasjement for ny kirke i Vea, for 
en ekstra innsats i Kolnes-området, 
for Olavskirkens unike historie og 
po sisjon, samt a ll  den flotte 
menighetsaktivitet vi finner i den 
enkelte menighet i Karmøy prosti. 
Vi har opplevd en biskop som har 
vært godt orientert  om hva som 

skjedde rundt omkring, også i Nord-
Rogaland og i Karmøy prosti. På sitt 
opphold i Sør-Afrika i vinter har han 
vært opptatt  av arbeidsplassene på 
Hydro som forsvant med ned-
leggelsen av Søderberg- anlegget. 
Biskopen har hatt  store forvent-
ninger til seg selv, han har ikke spart 
seg selv i t jenesten, og han har hatt 
de samme høye forventningene til 
sine medarbeidere for at kirken 
skulle gjøre sitt  beste. Ikke minst har 
han gledet mange med sin rike bibel-
kunnskap som han har øst av i sin 
forkynnelse. 
Vi vil takke biskopen for den måten 
han har utført sin tjeneste på, for 
engasjement, omgjengelighet og 
vennskap. Vi vil ønske ham Guds 
velsignelse over de oppgaver han nå 
velger å gå inn i. 
 

Marta Lunde Medhaug  
Kirkeverge i Karmøy 
Helge S. Gaard 
Prost i Karmøy 

TAKKTAKKTAKKTAKK    TIL BISKOP ERNST BAASLANDTIL BISKOP ERNST BAASLANDTIL BISKOP ERNST BAASLANDTIL BISKOP ERNST BAASLAND    

NÅDEGAVENE – Menig-
hetens arbeidsutrustning. 

 
Vi kjenner på forskjell ige assosiasjo-
ner når ordet ”nådegave” bringes på 
banen. Mange tror at dette er noen 
karismatiske greier for spesielt inter-
esserte. Andre har kjent friheten og 
gleden i å finne sin gave og tjeneste. 
De fleste er uvitende om den ressurs 
som ligger i disse gaver til menig-
heten og den enkelte. 
Kirkemøtet uttaler om medansvar og 
frivillighet: ”Alle kirkens medlem-

mer har et kall fra Gud til å tjene 
sine medmennesker. Dette kall 

omfatter også et medansvar for sin 

kirke. Kirken har bruk for de evner 
og anlegg Gud har gitt den enkelte. 

Derfor vil Den norske kirke fortsette 
å legge til rette for frivillig arbeid i 

menighetene fra flest mulig av 

kirkens medlemmer. Den vil støtte og 

utruste dem, slik at alle kan bruke 
sine gaver og anlegg til glede for 

fellesskapet i menighet og lokalsam-
funn. Samtidig vil kirken oppmuntre 

sine medlemmer til å leve ut Guds 

kall til tjeneste i hverdagslivet i hjem 
og samfunn.”   

(Fra Kirkemøtet 2004 sin uttalelse 
 om DNK oppdrag og identitet) 

 
En av målsettingene med kurset er å 
alminneliggjøre bruken av nåde-
gavene i menigheten og få frem det 
mangfold av gaver og tjenester som 
finnes. Gjennom undervisning ut fra 
de bibelske tekster og praktisk 
anvendelse i den enkeltes liv har 
mange fått  ”aha”-opplevelser ved å 
delta på kurset. Å bruke nådegavene 
er mer normalt enn de fleste tror. Det 
handler om å være seg selv med en 
bevissthet om en gudgitt utrustning i 
liv og tjeneste. 

 
Kurset er utarbeidet av daglig leder i  
Oase Einar Ekerhovd og Seniorprest 
i Bjørgvin Per Fimreite. Det siste 
året er kurset holdt i mange menig-
heter i Den norske Kirke og forsam-
linger på bedehus rundt omkring i 
landet. Overalt skapes det en ny giv 
og glede i menighetens arbeid. Res-
surser forløses, skuldrene senkes og 
forventningene stiger.  

Biskop Ernst Baasland avslutter i disse dager sin tjeneste som 
biskop i Stavanger bispedømme. 

Velkommen til kurs om nådegavene 25 og 26 september. 

Menighetsrådet inviterer alle til kurs om nådegavene siste helgen i september.  Kurset holdes av Oase-
leder Einar Ekerhovd. Kurset blir på U og A senteret. Sett av fredag kveld og lørdagen til et viktig kurs. 

 
Tid: 

Fredag 25.09 kl. 18.00 - 22.00 
Lørdag 26.09 kl. 10.00 - 16.00 

Priser: 
Kursavgift: 150 kroner 

pr. deltaker 
Kurshefte: 50 kroner 
 kommer i tillegg. 
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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 

4250 Kopervik4250 Kopervik4250 Kopervik4250 Kopervik    
Tlf : 52 85 63 33Tlf: 52 85 63 33Tlf: 52 85 63 33Tlf: 52 85 63 33    

5508 Karmsund5508 Karmsund5508 Karmsund5508 Karmsund    
Tlf : 52 83 11 61Tlf: 52 83 11 61Tlf: 52 83 11 61Tlf: 52 83 11 61    

4280 Skudeneshavn4280 Skudeneshavn4280 Skudeneshavn4280 Skudeneshavn    
Tlf : 52 82 82 07Tlf: 52 82 82 07Tlf: 52 82 82 07Tlf: 52 82 82 07    

4270 Åkrehamn4270 Åkrehamn4270 Åkrehamn4270 Åkrehamn    
Tlf : 52 84 54 94Tlf: 52 84 54 94Tlf: 52 84 54 94Tlf: 52 84 54 94    

KJØKKEN FORNY ING, MIAS KJØ KK EN, B AD OG G ARDERO B ER  
 

DU FINNER OSS PÅ BYNES - 52 85 66 87 

Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 
4291 Kopervik 

 
 
 
 
 

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND  
Tlf. 5 2 85 0 2 09  

 

 
 
 
 
 
 
 
                MEGA-bygget, 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 FI:E 

SELSKAPSLOKALER 

www.karmoy.fhs.no 

 

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

Lars Haga 
Mobil 971 21 611 

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 
ungdomsutvik lerstillingen i Kopervik menighet 

innredningstips og litt  baderomsinn-
redning. På Bygnes har vi også pro-
duksjonsverkstedet vårt der all egen 
produksjon foregår. Oppgavene vi 
har i produksjonen er varierte og 
kan derfor også brukes i attførings-
arbeidet. 
 
Vår andre salgsavdeling og butikk 
finner du på kopiavdelingen på 
Bygnes. Vi tar imot oppdrag fra 
private og bedrifter. Vi selger 
tjenester som kopiering, trykking av 
brosjyrer, laminering, trykk på 
t-skjorter, brodering på håndklær, 
vesker, klær etc. og digitalisering av 
video, dias og negativer. I butikken 
har vi også t-skjorter, gensere og 
diverse andre produkter for salg. 
 
Kurs og kompetanse-avdelingen 
driver med diverse kursing innen 
dataopplæring både internt på 
bedriften og eksternt t il andre 
bedrifter. En del IA-bedrifter 
(Inkluderende Arbeidsliv) bruker 
oss til det som kalles funksjonsvur-
deringer. Arbeidstakere med et 
langvarig helseproblem kan da ha 
en utprøving ved vår bedrift  for en 
vurdering av tiltak. Ellers gjennom-
går alle attføringsdeltakerne som 

starter hos oss et introduksjonspro-
gram og aktuell dataopplæring på 
kursavdelingen. 
 
Administrasjonsavdelingen tar seg 
av bedriftens vanlige kontorarbeid, 
men tilbyr også arbeidstreningsplas-
ser innen kontor og kantine. 
 
Eidsbakkane Barnehage er den siste 
nye avdelingen og har blitt  en svært 
viktig og stor virksomhet for bedrif-
ten. Barnehagen er i dag på sju 
avdelinger, fem avdelinger holder 
til på Eidsbakkane og to avdelinger 
holder foreløpig til på Skår Grenda-
hus. Her er det mange kjekke barn, 
personale med erfaring og kompe-
tanse og mye liv og røre.  
 
Aski er som dere forstår en sam-
mensatt  og utfordrende bedrift  å 
jobbe i. Vi produserer og selger 
varer og tjenester samtidig som vi 
driver attføringsarbeid. Dette gjør at 
det blir en ekstra spennende 
arbeidsplass.                                 J 

(Fortsatt fra side 3) 

2. påskedag var menigheten invitert 
t il Frelsesarmeens påskemøte. En 
fullsatt  møtesal fikk oppleve et 
varmt håndtrykk mellom våre to 

organisasjoner. Responsen var udelt 
positiv ,og vi ser fram til fort-
settelsen. Først blir det friluftsmøte i 

(Fortsetter på side 11) 

Kopervik  menighet og Frelsesarméen i Kopervik  har 
innledet samarbeid.  
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  Kirkelige handlinger 

08. mar   Svanhild Berg og Frode Haga 
30. apr  Linbjørg Larsen og Bjarte Tøsse 

der nye grupper deltar og trives. I 
spennet mellom tradisjon og for-
nyelse er det duket for sterke me-
ningsbrytninger. På ytterfløyene 
finner vi på den ene siden de som vil 
ta vare på salmeskatten og holde på 
en tradisjonell felles gudstjeneste for 
hele kirken med felles liturgisk 
musikk. På den andre siden finner vi 
de som helst ønsket en revolusjon, 
ikke bare en reform. I praksis vil det 
si å innføre lokale utgaver av en 
moderne kristen møteform med stor 
frihet og bruk av moderne populære 
uttrykksformer i språk og musikk. 
Dette er nødvendig, mener man, 
dersom kirken skal greie å trekke til 
seg nye grupper og ikke havne på 
museum. 
Reaksjoner i Kopervik  
Den mest merkbare og mest om-
diskuterte nyordningen her i Koper-
vik har vært at man skal stå når det 
synges, og sitte når bibeltekstene 
leses. For mange har dette bokstave-
lig talt  vært tungt å venne seg til. I 
t illegg har det blitt  urolig med for 
mye opp og ned i løpet av guds-
tjenesten. Ideen er lånt fra England. 
I Norge har vi vår tradisjon som har 
fungert godt. Det kan være fint å stå 
og synge enkelte salmer, f. eks. inn-

gangssalme eller avslutningssalme. 
Men at det er noe å tjene på å for-
andre vår tradisjon her, er det få som 
mener. De fleste mener også at det 
er et fint uttrykk for konsentrasjon 
og respekt at man reiser seg når 
Guds ord blir lest. Det har vært 
kritikk mot bruken av nye tekst-
rekker. Det har ført t il at  man i 
Kopervik har gått  t ilbake til å bruke 
de gamle, som jo brukes i bibellese-
planer og tekstgjennomgåelser. 
Positivt er det at det blir flere som 
veksler om å lede gudstjenesten, og 
at konfirmanter, dåpsfamilier og 
andre deltar i den liturgiske hand-
lingen. Involvering er altså positivt. 
Mer betenkt er man når det gjelder 
fleksibilitet og stedlig særpreg. Blir 
variasjonen for stor her, vil det gå ut 
over det fellesskap vi har i gudstje-
nesten i vår kirke og også med våre 
søsterkirker. Biskopene har sagt at 
både salmesang og preken fortsatt 
må stå sentralt i gudstjenesten. 
Gi tilbakemelding  
Hva som skjer i Kopervik menighet 
når prøveperioden er over til høsten, 
er ikke helt  klart enda. Det har vært 
gjort mange positive erfaringer med 
flere av de nye ordningene. Folk har 
fått et  større engasjement omkring 
gudstjenesten. Det er lite aktuelt å 
skifte brått t ilbake til den gamle ord-
ningen. Trolig vil man forsette med 
en gudstjeneste der hovedpunktene i 
det nye blir videreført, men med en 
tilpasning hvor man har tatt  hensyn 
til t ilbakemeldingene fra menighe-

ten. Det blir menighetsrådet som tar 
avgjørelsen her. Mange tilbakemel-
dinger er kommet, men prestekonto-
ret tar gjerne imot flere. Derfor opp-
fordres alle t il å si sin mening. Det 
er viktig for hvordan vår gudstjenes-
te blir her hos oss i t ida framover, og 
også for hva vår høringsuttalelse 
skal inneholde. Så bruk arket som 
ligger i våpenhuset eller lever eget 
ark eller ta kontakt med noen av 
prestene eller andre ansatte. 
   KV8 

(Fortsatt fra side 5) 

gågata under Karmøyfestivalen, og 
til høsten deltar Frelsesarmeen på 
kveldsgudstjeneste i kirken søndag 
08. november. Det planlegges også 
en felles julegudstjeneste for rusmis-
brukere en formiddag i advent-tiden. 
Kopervik menighet gleder seg over 
samarbeidet og ønsker våre gode 
”naboer” lykke til i det videre 
arbeidet for vårt felles mål: å 
form idle evangeliet  t i l  h ele 
Koperviks befolkning.  

(Fortsatt fra side 10) 

22. feb Synni va Sol vang Eide 
22. feb John Tor vald Lygre Traa Avaldsnes 

22. feb Camilla Ar winda Bergavera Dal e 
08. mar  Ingrid Haga 
08. mar  Thomas Grindhaug Hellesø y 
08. mar  Marthe Aase Mork 
08. mar  Christiane T ollefsen-Larsen 
19. mar  Liv Al vestad 
19. mar  Maliwan Inphama 
05. apr  Cecilie Ørpetveit Kjæ hr 
05. apr  Mathilde Simons en 
05. apr  Samuel Wiig Andersen 
05. apr  Veslemø y Tos kedal  
12. apr  Birk Dahl Hatteland 
12. apr  Sindre Grønnes tad 
19. apr  Petter Gismervi k Storjordet 
19. apr  Mia Gismer vi k Si verts en 
19. apr  Elisabeth Øs terhus  
19. apr  Caroline Midteide N aley 
10. mai  Cara Elise Pauls en 
10. mai  Jesper Odland Danielsen 

    

HUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIG    

KONTINGENTKONTINGENTKONTINGENTKONTINGENT    

TIL BLADET!TIL BLADET!TIL BLADET!TIL BLADET!    
 

VI ER AVHENGIGE AV DIN STØTTE! 

Girokonto: 33156106629 

16.feb Torleif Mandi us Vea 
21.feb Eldor Marton Kl ubben 
21.feb Målfrid Terese Simonsen 
21.feb Arne Skår  
17.mar  Ole Johan Grimstvedt 
19.mar  Lars As bjørn Haug valds tad 
20.mar  Ingeborg Marie Aadnes en 
25.mar  Åshild Fager vol d 
29.mar  Leif Meling  
26.mar  Ingvald Magnus  Vedø  
31.mar  Aslaug Andreass en 
13.apr  John Andor Andersen 
23.apr  Knut Leo Øgård 
27.apr  Arnt Severin Aleksandersen 

Menighetsturen 
går i år t il Fredtun leirsted nord for 
Skudeneshavn. Det er en nydelig 
plass med kjekke lekeområder og 

gode forhold for grilling 
Dagen er den 6. september, og  

Programmet starter med 

gudstjeneste  kl.12.00. 
Vi håper mange har lyst t il å være 
med menigheten på høstens oppstart  

og ukens søndagstur! 



 

Foran fra venstre: Berit Bendiksen - Kristbjørg Mannes - Signe Ytreland. 
Bak fra venstre: Haldis Halvorsen - Anna Solveig Vedø - Mildrid Olsen. 
Bildet er tatt hos Berit Bendiksen den siste foreningsdagen - 28 april 2009.  

Og i alle desse åra har foreningen berre hatt  TRE 
formenn! All ære til trugne arbeidarar! Foreningen 
starta i det gamle skulehuset på Flesland. T illa 
Melkevik stifta foreningen 4. februar 1899, og ho 
vart også den første formannen, og heldt fram i 
vervet heilt  fram til 2. verdskrigen var slutt . I 1945 
tok så Serina Rosseland over, og ho var formann 
fram til 1972. Frå 1972 og til i dag har dotter t il 

Serina Rosseland, Kristbjørg Mannes, vore for-
mann. Men Kristbjørg seier at dei som har drive 
foreningen saman med henne, kjenner at dei må 
leggje inn årane, MEN dei vonar at yngre krefter 
vil ta over og føra sjømannsmisjonsforeningen i 
Eids-bygda vidare, samt den tradisjonsrike 
basaren! Den "gamle" foreningen vil gjerne hjelpa 
til med gevinstar. 

EIDE SJØMANNSFORENING 110 ÅR! 

Foto: Elisabeth Thomassen 

Konfirmasjonstida er over 

Og så går stega inn i det ”Vaksne” livet 


