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Gledelig Jul
 til store og små lesere!

Les om NMS-veteranene 
Anne Marie og Lars Gaustad 

s. 6

Konfirmanter lager middag 
på Senteret for deg!

Se s. 3

Gir kunst til inntekt 
for ny kirke

s. 4

B
ildet er i privat eie.

”Når andre sover” 
av Olga Grimsmo Nilsen. 

Se s. 4.
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Sokneprest: Kristian Støle
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Kateket: Solveig leikvoll
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Kirketjener:
Øyvind Kristoffersen

Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde
telefon 913 46 956

Menighetsrådsformann:
irene hveding Bredahl
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formann: rolf otto Koch
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e-post: kirkevergen@karmoykirken.no
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Økumenisk ungdomsleir 
til Røvær
fredag 22 oktober reiste 35 ungdommer fra 
Kopervik menighet, Stokkastrand bedehus-
krets og frelsesarmeen på leir til røvær. vi 
ble innkvartert på Sjøhuset, hvor vi hadde 
kveldsmat, leker og andakt. lørdag fikk alle 
utlevert hver sin tur- oppgave før vi tok turen 
til ”hålå” (naturlig ute- badebasseng…) ,der 
11 stk. trosset kulde og vind og stupte uti. vi 
andre var hutrende tilskuere! etter turen fikk 
vi info om røvær før og nå, og ble fortalt om 
røvær- ulykken, som skjedde fredag 13. (!) 
oktober 1899, av tordis rasmussen, før vi 
gikk til hiltahuset museum. Deretter fikk alle bade i opp-
varmet stamp ved hotellet, etterfulgt av en god punsj i baren…
(hemmelig oppskrift). om kvelden taco buffet, snope- bord, 
leker og kveldsavslutning.
 
Søndag avsluttet vi leiren med egenprodusert bryllup, hvor 
deltakerne ordnet med sang, musikk, prest, brud, brudgom, 
forlovere, foreldre, søsken og venner. Det ble en høytidelig vielse, 
der brudeparet lovet på tro og ære å være trofaste til båten 
gikk fra røvær. Uforglemmlig opplevelse!
Dette var andre året på rad vi tok turen til røvær med en blandet gjeng med ungdommer, 
og vi er alle enige om at det nå er blitt en tradisjon. vi gleder oss til neste år!

J.A.

ANDAKTAdventstankar
Året er 1985. Staden er vårt første kyrkje-
lokale i eit gamalt trehus i Boa vista, Brasil, 
der vi var som misjonærar, utsende av nmS. 
Det er første søndag i advent, og dei første 
gudstenestedeltakarane kjem inn i det spar-
tanske kyrkjerommet, går fram til det vesle 
alterbordet og legg gåvene sine ved alteret: 
ein pose mjøl, sukker eller kaffi, eit såpe-
stykke, nokre bananar og grønsaker frå ein 
jordflekk i slummen. når gudstenesta startar, 
er den vesle plattingen der alterbordet står, 
heilt fullsett.

etter gudstenesta blir gåvene ved alteret gitt 
til dei som treng det meste. ho som berre 
hadde hatt nokre bananar å gi, kunne gå 
heim til skuret sitt med både sukker og mjøl, 
følgd av gode blikk som sa: ”vi ber om vårt 
daglege brød kvar gong vi ber fader vår. og 
brødet er vårt, ikkje berre mitt... Derfor deler 
vi det.”

i denne adventstida, i eit 
av verdas rikaste land, står 
desse bileta frå fattige men-
neske som delte det dei had-
de, som et eksempel på det 
martin luther sa: ”Dersom 
alle tente sin neste, var heile 
verda full av gudsteneste.”

eg ser for meg dei mange 
ansikta frå slummen i Brasil, og eg gjer deira 
bøn til mi:
”Jesus, Kristus, du som kom til oss som ein 
fattig flyktning, la oss dele dei gåver du har 
gitt oss, med alle som treng brød, omsorg og 
fellesskap.”

eg lar dette vere mi bøn i adventstida, og 
deler den gjerne med dykk.
velsigna advents- og juletid!

Helsing Erling J. Pettersen
biskop
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Konfirmantene lager middag som 
ikke bare ser god ut, den smaker godt og!

Min julesalme
Som organist i Kopervik er jeg i daglig kontakt med salmer 
og sanger. Det er viktig å ha øye for teksten når man spiller 
til allsang, men det er nok likevel melodiene jeg har det 
sterkeste forholdet til. Dette gjelder også julesangene, som 
utgjør en vesentlig del av det jeg spiller i hele desember.
og det blir fort veldig mange vers av ”Glade jul” og ”Jeg er 
så glad hver julekveld” som spilles i løpet av sesongen. Så 
mange at det er lett å gå lei når julefreden senker seg. Da 
søker jeg helst til de litt mindre kjente julesangene for å få 
julestemning selv. og den jeg liker best kan jeg faktisk ikke 
huske at vi noen gang har brukt i Kopervik gjennom de 17 årene jeg har vært organist 
her. Det ville være litt spesielt om den ble sunget akkurat i år, nå da kirkeklokken ikke 
skal ringe høytiden inn over byen vår. men det hadde den likevel fortjent. Det er en 
salme som er fylt av julefred og samhold mellom oss mennesker. og med en utrolig 
vakker melodi som står godt til teksten. 
Det er også mitt håp at vers 3 må få stå som et bakteppe over arbeidet som ligger 
foran oss for å få reist en ny kirke i Kopervik. God jul!

Joleklokker over jorda,
ring no høgt frå tårn og tind,
ring no ut dei sæle orda:
fred frå Gud i alle sinn!
Klokker vidt om verda kime
mildt til alle hjarto ned.
i vår frelsars fødselstime,
arme jord, ha jolefred!
 
fader, send din fred til alle
dei som sit i sorg og sut,
ljose himmelklokker kalle
dei frå lidingsnatta ut!
vis: på jorda alle stader
bur ei ætt av same blod,
kjøpt til born av same fader,
sysken, eitt i hug og mod.
 

Felles bønne-
samlinger
Den som erfarer bøn-
nens kraft, vil stadig 
ha mer. Kopervik 
menighet, sammen 
med bedehuskretsene 
og vår gode samar-
beidspartner, frelses-
armeen, har bestemt 
seg for å be for og 
med hverandre. hver 
2. mandag samles vi 
til bønnefellesskap kl.18.00. høsten 2010 
er vi på U&a-senteret, våren 2011 kan vi 
være et annet sted. menighetene har gjerne 
utfordringer som det kan være godt å dele 
med flere og få bønnehjelp til. vi tror på 
bønnens kraft og tar bønnens muligheter på 
alvor. Derfor ber vi for hverandre, og du er 
velkommen til å delta. Bønnesvarene kan vi 
dele med Kirketorgets lesere. 

I.M.D.

Send oss, Gud, din kjærleiks ande,
gjer det mellom kristne greitt,
knyt i nåde syskenbandet,
samanbind oss rett til eitt!
våre stridar må du jamna,
småleg kiv og ovunds ferd, 
alle kristne sysken samna
til ein samlynd herrens hær !

Norsk salmebok nr. 69. Tekst: Anders Hovden. 
Melodi: Rikard Nordraak omkring 1860 Onsdags- 

drømmen!
alle døpte barn og ungdom i Kopervik 
har rett til trosopplæring! menigheten har 
et trosopplæringsutvalg som jobber med 
planer, ideer og forslag for at Kopervik 
menighet skal klare dette. noen av tankene 
har vi samlet og kalt ”onsdagsdrømmen”. 
vi har valgt en dag i uka da mye skal skje 
samtidig, og etter hverandre: Barnekor, 
menighetsmiddag, leksehjelp, kveldsbønn, 
dåpsskole for 6 åringer, dåps- samtaler….. 
og vi har begynt ! vertshus- konfirmantene 
lager menighetsmiddag , før barnekoret 
Siloa og Kirkekoret har sine øvelser. etter 
hvert vil også Kopervik menighet få friske 
midler til bruk i trosopplæringen, slik at vi 
kan nå målet: at alle ca 1800 døpte barn 
og ungdom skal bli invitert til ulike arrange-
menter, markeringer, undervisningsopplegg 
og grupper og få opplæring, opplevelser 
og gode møter med kirken, menigheten og 
troen. 
vi starter med begynnelsen, med drøm-
mene! 

S.L.
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Bildene av engler som Olga Grimsmo Nilsen lager 
er svært populære, så hun er nesten utsolgt for 
dette trykket (tresnitt). Før jul pleier hun lage små 
englebilder. Dette bildet er i privat eie.

GALLERI LISE
vi befinner oss i Galleri lise på Skår ved 
Kopervik. innehaverne av Galleriet, lise 
forland og haldis munkejord, har dekket 
et koselig kaffebord med kaker og levende 
lys, og rundt om oss henger et variert 
utvalg av bilder i alle farger og motiver og 
størrelser, mest samtidskunst. De avspei-
ler stor bredde i kunstforståelsen til utvel-
gerne. for det er lise og haldis som har 
valgt ut kunstnerne, og som også har reist 
halve landet rundt til store og små steder 
og hentet alle bildene hos dem privat, 
og kommet hjem med bilen stappfull av 
kunst. De kan fortelle at de blir svært godt 
mottatt , og kan ofte sjøl velge de bildene 
de tror vil falle i smak hos folk. og Galleriet 
får utsmykkingsoppdrag fra både bedrifts-
foreninger og rederier, i tillegg til privatper-
soner, som gjerne kjøper både gavekort og 
kunst til mange forskjellige anledninger.

GOd KUNST
- når du blir kjent med kunstnerne, så 
forstår du bedre de bildene de lager. 
og kundene setter gjerne pris på at du 
forteller litt om deres bakgrunn og historie, 
sier haldis. hver torsdag ettermiddag 
har Galleriet åpen dag i huset til lise, da 
interesserte kan komme for å ta en titt på 
utvalget, og gjerne låne med seg kunst 

hjem for å se om det passer i stua. lise 
serverer kaffe og deilige kaker, så folk kan 
roe ned og riktig suge inn inntrykkene av 
all kunsten de har rundt seg. 
– Kan en stole på førsteinntrykket av et 
kunstverk når en kjøper, eller bør en se 
det flere ganger? 
– mange velger gjerne bilder av kunstnere 
som har et navn fra før, andre lar første-
inntrykket spille en avgjørende rolle. Det 
kan gjerne være et motiv som gir gjen-
klang fra for eksempel gode opplevelser 
en har hatt som liten, forklarer lise. Det 
er viktig hva bildet forteller den enkelte, 
for alle opplever et bilde forskjellig. - Det 
spesielle med kunst er gjerne at et bilde 
sier noe mer enn man umiddelbart ser? – 
fargene kan tilføre energi, komposisjonen 

og penselstrøket kan skape bevegelse, og 
få en til å forsvinne inn i bildets ”verden”. 
i sin enkelhet kan til og med en barneteg-
ning bli et stort kunstverk. Det kommer 
og an på livsfasen en er i, en oppdager 
gjerne noe nytt etter hvert . en må ta seg 
tid og åpne opp for hva bildene forteller. 
God kunst kan både provosere og utfor-
dre tanken. Bilder blir som terapi, de gir 
næring til sjelen, sier hun, og blir nærmest 
litt religiøs i uttrykksformen. - når du 
arbeider med bilder, gir opplevelsene deg 
stadig noe nytt, og du ser kanskje livet på 
en annen måte. 

GAVE TIL Ny KIRKE
lise viser oss rundt i samlingen med 
bilder, og stopper opp ved et bilde av 
terje Grøstad med motiv fra nutheim i 
telemark, - et nydelig naturbilde som en 
får lyst å fordype seg i. – vi tenkte å gi 
dette bildet til en basar eller en auksjon 
til inntekt for den nye kirka, sier lise, - for 
det blir vel mange basarer nå framover? vi 
spiller ballen over til inger marie på menig-
hetskontoret, som blir henrykt over gaven! 
Klart vi må ha mange basarer, - så bra at 
lise har begynt å tenke på det allerede!

KAN SIN KUNST
haldis og lise har vært med som frivillige 
i Skårutstillingen siden 1987, til inntekt 
for Grendahuset. De startet med 14 lokale 
kunstnere. to år etter var lise i oslo hos 
odd nerdrum og hentet bilder. haldis har 
hatt og har fremdeles ansvar for katalogen 
og regnskapet, i samarbeid med andre 
frivillige. hele bygda stiller opp når det er 
Skårutstilling, den har skapt stort samhold. 
Da utstillingen hadde et opphold på ett år, 
kom folk og ba om at den måtte fortsette, 
for de savnet fellesskapet og dugnadsån-
den som utstillingen skapte på Skår. i 
mars neste år blir det ny utstilling! Så det 
er bare å troppe opp og gi seg kunsten i 
vold, - i trygg forvissning om at bildene er 
utvalgt av erfarne kunstelskere! for her blir 
noe for enhver smak, - og noe skal en jo 
ha på veggene!

AVN

Gir kunst til inntekt 
for ny kirke

”God kunst, om den er gammel 
eller ny, sier noe sant og viktig om 
det å være et varmt og lengtende men-
neske.” 
(Ludmila Pawlowska, russiskfødt 
kunstner, bor i Sverige.)

”Det gjelder å sette kunsten inn i en 
sammenheng slik at den angår den 
enkelte. Det er ikke så annerledes 
enn å formidle kristendommen.” 
(Gunnar Danbolt, prof. i europeisk 
kunsthistorie ved UiB.)



100.000 kroner i 
gave til menighetens 
ungdomsarbeid
EN GAVE FRA OVEN
Da Unni altern Wathne fortalte at Kopervik Sanitetsforening ville gi en stør-
re gave til ungdomsutviklerstillingen, kjentes det nærmest som en gave fra 
oven. 31.juli 2011 er nemlig den 3-årige prosjektperioden over. Samtidig 
har menigheten et stort behov for at Janne Andersen skal kunne fortsette i 
stillingen sin. Så får vi altså en gave på 100.000 kroner! helt fantastisk!

HAR FåTT FLERE GAVER
vi har mottatt flere gaver, men bare en gang tidligere av en slik størrelse 
som dette. Så igjen: tusen, tusen takk til Kopervik Sanitetsforening for den 
generøse gaven! vi vil også bruke anledningen til å sende en varm takk til 
Stangeland sanitetsforening for gaven på 10.000 kr til menighetens barne- 
og ungdomsarbeid. vi er heldige som har så mange gode støttespillere. 
Det overbeviser oss om at folk i nærmiljøet i Kopervik ønsker at ungdoms-
utviklerstillingen i Kopervik menighet skal opprettholdes. Det er ungdom-
mene våre også svært takknemlige for. De kan ikke tenke seg Senteret 
uten Janne, så dette gjør mange glade.- vi synes det er svært viktig å se 
framover, og det betyr at vi må ta vare på barn og unge, sa Unni a. Wathne 
under overrekkelsen.

UTFORdRET UNGdOMMENE TIL å GI AV EGEN LOMME
overrekkelsen fant sted på eldretreffet 10.november. også eldretreffet har 
bidratt med sitt. to ganger har vi mottatt 10.000 kr til stillingen, og sannelig 
kom ikke leder for eldretreffet, valter vorraa, med en skikkelig utfordring til 
ungdommene om å gi av egen lomme. Som en inspirasjon og gulrot lovet 
han at det samme beløpet som ungdommene gir, vil eldretreffet bidra med, 
altså en verdidobling. Sprekt! 
KJÆre UnGDom, tar DU UtforDrinGen? lYKKe til!

IMD
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KUNSTEN Å GI
Bibelen viser at det er godt for mennesker å gi. Det gjel-
der den fattige enken like mye som den rike tolleren. Å 
gi er noe som hører til i kristenlivet. ”Gud elsker en glad 
giver” betyr ikke at du må gi for å bli elsket av Gud, men 
hvis du gir av et glad hjerte, så følger det velsignelse 
med.
alt arbeid i menigheter og kristne organisasjoner er 
avhengig av at medlemmer og støttespillere gir gaver. 
Det finnes ikke en eneste menighet som opplever at 
de kommunale bevilgningene til kirkelig virksomhet er 
tilstrekkelig til å dekke utgiftene. Stadig flere menigheter 
har tatt i bruk fast givertjeneste, der en forplikter seg til 
å gi et avtalt beløp i året. en registrert givertjeneste gir 
skattefritak for de første 12.000 kronene som gis. 

akkurat nå er UnGDomSUtviKlerStillinGen det 
viktigste DU kan gi penger til i KoperviK menighet! Den 
er nå helt avhengig av at flere blir med på givertjenesten 
med faste beløp. hvis 100 personer gir kr. 375,- fire 
ganger i året, ville stillingen være sikret framover! Dvs. 
et netto beløp, når skattefradraget er tatt med, på ca kr. 
1000,- i året. Dette kommer i tillegg til det som allerede 
gis, samt inntekter fra basar og ofringer. noe å tenke på 
for DeG? ?? ta i så fall kontakt med menighetskontoret!

Kopervik menighet 
utfordrer deg! Fordi 
nå skjer dette:
38 ungdommer går på lederkurs i år og 
alle får oppfølging og medarbeidersam-
taler.- alle har oppgaver i barne og ung-
domsarbeidet. - på Senteret har vi cafe 
for innvandrere og nordmenn ,og også 
cafe for voksne med utviklingshemming. 
De er og med på weekend. - Ungdom 
og konfirmanter med spesielle behov 
blir tatt vare på. 

- vi har ten-sing kor med 40-50 
ungdommer hver uke og 8 week-ender for ungdom i 
året. - Dessuten KriK-idrettsarbeid og bibelgrupper for 
ungdom. - vi har fått et tettere samarbeid med frelses-
armeen, og - diakonitjenesten ivaretas. og mYe mer 
skjer! Dette er noen resultater av ungdomsutviklerstil-
lingen! 

vil DU at Dette SKal fortSette? Da er meniG-
heten helt avhenGiG av Ditt BiDraG! Uten Gi-
vertJeneSte vil iKKe alt Dette arBeiDet KUnne 
fortSette! SenD SmS til: 91122372 eller mail 
til : inger.marie.dagsland@karmoykirken.no oG 

DU vil motta avtaleGiro. DU Kan Gi faSt en 
eller flere GanGer i Året, eller et enGanGS-
BelØp. BelØpet inntil Kr 12.000 i Året Kan 
treKKeS fra i SKatten. S.L.TAKK!

tusen takk for gave øremerket eldresenteret på kr. 2.250, - som 
kom inn ved begravelsen til margit Djønne 10. september 2010.

Fra venstre: Ellen Nylund Olsen, Magnhild Ferkingstad, 
Unni Altern Watne, Sofie Gismarvik, Tordis Ferkingstad. 
Foran Inger Marie Dagsland

Janne Andersen
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To trofaste 
medarbeidere i 
Guds rike
Da Kirketorget ba anne marie og lars 
Gaustad om et intervju, var de midt i 
travleste forberedelsestida til den årlige 
nmS-messen på Senteret. anne marie har 
vært engasjert i messen siden paret kom 
hjem fra Kamerun i 1977 etter mangeårig 
tjeneste som misjonærer for misjons-
selskapet. Senere tjenestegjorde de til 
sammen 4 år i mali. – vi har fått misjonen 
på innsida, sier anne marie.

TIdLIG MISJONONSKALL
Det var med tanke på å reise ut i mi-
sjonens tjeneste at lars begynte på sin 
utdannelse til diakon på Diakonhjemmet 
i oslo. Da hadde kallet ligget der fra tidlig 
barndom. han vokste opp i et hjem med 
et sterkt misjonsengasjement, og tok et 
bevisst kristent standpunkt allerede i 
10-12årsalderen. etter en periode med 
sykdom i barndommen lovet han Gud at 
hvis han ble frisk, skulle han bli misjonær! 
og kallet vokste fram etter hvert som han 
ble eldre. i studietida fikk han ikke kallet 
ut av hodet, og fant ut at siden tanken på 
å bli misjonær ikke forsvant, så måtte det 
vel være et kall! og det ble til at de skulle 
arbeide blant muslimer i Kamerun. 

MENINGSFyLTE OG LæRERIKE åR
i Kamerun fikk lars bruk for sine allsidige 
evner. i tillegg til å ha ansvar for sykestue 
og poliklinikk var han og med å bygge 
ny kirke i Galim, som sto ferdig i 1967. 
i neste periode hadde han ansvar for 
radiostudio evangeliets røst i ngaundere. 
Der laget de programmer på fulanispråket, 
som de lærte seg i den 1. perioden, mest 
som selvstudium. i 1991 var anne marie 
og lars tilbake i Kamerun på kjente steder, 

14 år etter at de hadde kom-
met hjem derfra. forandringene var merk-
bare, bl.a. var kvinnene blitt mer selvsten-
dige, møtene var preget av omsorgen de 
viste for andre. nå var det også åpnet for 
kvinnelige teologer, og de kan ordineres. 
Barna går på søndagsskolen i store flok-
ker, og en kirke med plass til 1500 er bygd 
i ngaundere. –vi ser på dette som frukter 
av det arbeidet som har vært drevet, sier 
anne marie. - vi fikk mye velsignelse og 
mange gode venner de årene vi var der, 
som ber for norge.

MALI: ET LANd MEd STOR bARNEdø-
dELIGHET
Det ble en overgang, bl.a. med å lære et 
nytt språk, da de i 1986 begynte med et 
nytt arbeid i mali. - men vi prøvde å bli 
kjent med folkene så vi kunne fortelle om 
evangeliet, for det var folk interessert i å 
høre. fulaniene er et fredelig folk som det 
er lett å komme i kontakt med.- Det har 
ikke vært noen store konflikter mellom 
kristne og muslimer i mali, sier lars. i et 
område med 50% barnedødelighet før 
fylte 5 år besto arbeidet, ved siden av 
evangelisering, i helseopplysning og lese-
opplæring. Brønngraving og opprettelse 
av kornbanker har vært svært vellykket og 
drives bare av folk fra mali nå. norad støt-
tet landsbyutviklingsprosjektene med ca. 
80%, og gjør det fortsatt.

MISJONSMESSE FOR 34. GANG: 
170.000 TIL MISJONEN!
anne marie har vært med på å arrangere 
nmS-messen i mange år, og har hatt 
hovedansvar en 6 års 
tid. hun ser på dette 

ar-
beidet som en 
fortsettelse av misjonsengasjementet. hele 
beløpet som kommer inn går til nmS’ sitt 
arbeid generelt. i år gikk messen over to 
dager, med fest og underholdning og salg 
av hjemme-strikk og –bakst, og andre 
håndlagede produkter, sånt som alle har 
behov for, så salget går alltid strålende. 
Det må innrømmes at undertegnede har 
lagt sin elsk på de håndstrikkede produk-
tene, spesielt sokkene, og det er ikke få 
par som har funnet veien under juletreet i 
vår familie i årenes løp! 

MISJON OG KIRKE HåNd I HåNd
lars har vært leder av nmS sin fellesfore-
ning i Kopervik i 10 år frem til utgangen av 
2009, da odd einar Sørheim overtok som 
leder. Begge har vært med i den lokale 
Kamerungruppen i over 30 år. Den støtter 
en rekke prosjekter både i Kamerun og 
mali. Begge har og vært med i menig-
hetsrådet i menigheten. lars har sittet i 
Senterstyret i flere perioder. og begge støt-
ter opp om nmS sine månedlige møter på 
Senteret. –vi ser på disse møtene som noe 
vi har felles med kirka, sier anne marie. 
- Både kirka og misjonen er vårt åndelige 
hjem. og hun tilføyer:- vi lærte litt om å gå 
i kirka til gudstjeneste hver søndag mens 
vi var i Kamerun- det skal mye til for at vi 
ikke går i kirka! og mer trofaste deltakere 
i gudstjenesten enn anne marie og lars 
skal en lete lenge etter!

AVN

”Mannfolkene lager kultur- 
og misjonskveld for alle”

Ole Ellingsen laget mer enn nok 
fiskesuppe til ca 150 personer
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Dag Sjursen gir 
tips til trimmen.

Haugaland trekkspillklubb spilte kjente svisker til stor ap-
plaus. Spesielt godt likt var ”Der rosor aldri dør”

Veteraner sjekker salgsbordene før salget åpner

Hjalmar Olseth sitt kåseri m bil-
der fra gamle dager i Kopervik 
frisket godt opp i hukommelsen

Senores spilte de kjente Kjell- og Odd- sangene fra 60-tallet

Unni Golding m. sine Beach Boys (fra 

Stranda!) fikk stemningen (og lydstyrken!)opp 

ytterligere noen hakk
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Leder i Vekst – Liv 2

-UNGDOMMER PUSSER 
OPP KAPELLET
etter endt liv 1 – kurs ( dvs. leder i vekst), var det mange 
unge som ville fortsette, og det ble derfor satt opp et liv 
2-kurs, der 8 ungdommer fra Kopervik er med. tredjeparten 
av alle ungdommene som går på liv kurs 1 og 2 er fra Kop-
ervik!! Det er vi stolt av. Det er lagt opp til 4 felles samlinger, 2 
veiledningstimer, lokal praksis og praksis på kretsnivå (innen 
KfUK/m eller Sjømannskirken).

etter at en del frivillige voksne ungdommer begynte å pusse litt 
opp i Stangeland Kapell, har vi fått i gang en god ordning der 
liv 2 skal være ”hoved-oppussere”. Ut fra innsatsen vil dette 
arbeidet kunne tilføre liv 2 tiltrengte midler for å kunne delta 
på en felles studietur til Sjømannskirken i Spania. målet er å få 
i stand Kapellet, slik at det kan brukes til mindre begravelser, 
vielser og gudstjenester. vi ønsker og å sette i stand noe av 
inventaret fra Kopervik kirke som brant og bruke det her. for 
eksempel noen kirkebenker, salmetavle og lignende.

TAKK TIL byGGEREN KARMøy
i forbindelse med oppussingen av Kapellet, sendte vi 
forespørsler til lokale firmaer om gode priser på ”ting og tang” 
vi trenger til dette arbeidet. BYGGeren KarmØY, Bygnes, 
kom med en kjempepakke til oss på alt vi trenger av material-
er, maling med mer til ”prosjekt Kapellet”. vi er så takknemlige 
at vi synes firmaet fortjener en stor taKK!!

J.A.

Arbeidet med rivingen av Kopervik kirke

TUSEN TAKK til alle som bidro til 
at arbeidet gikk så greit som det 
bare kunne gå!

Takk til handelsstanden
ved høstbasaren i år kom det inn kr. 49.552.50! til barne- og 
ungdomsarbeidet i menigheten. tusen takk til handelsstanden 
for flotte gevinster, til som tok lodd og støttet opp, og til eva Syn-
nøve Dahl for sin utrettelige innsats for basaren!

RYDD BOKHYLLEN!

”Kopervik – mellom klokke-
klang og salmesang”

elise lea sin glade mimre-
bok ble lansert i Kopervik i 
des. 2009, er proppfull av 
bilder fra årene 1970-1998, 
har stort navneregister og 
spennende lokalhistorie. Den 
kan fremdeles fåes kjøpt, hos 
hillesland, Bok og media i 
hgsd og oslo, og hos elise 
lea, rådhusgt. 65, hgsd.

bOKMESSE
Kopervik menighet ønsker å 
satse på nye inntektskilder, 
denne gang en bokmesse, som 
planlegges avholdt i 1. kvartal 
av 2011. pengene vil gå til 
ungdomsarbeidet og utsmykn-
ing av den nye kirken, etter en 
fordelingsnøkkel menighetsrå-
det setter opp.

HJELP OSS å REALISERE 
bOKMESSEN
i Kopervik finnes mange 
”lesehester” som stadig er 
på utkikk etter ny og gammel 
litteratur for å gi innhold i lange 
vinterkvelder, samtidig som vi 

alle har bøker, blader og ma-
gasiner liggende som vi egen-
tlig ikke er interessert i lenger. 
la disse tilflyte menigheten!
vi oppfordrer spesielt personer 
som skal pusse opp sin bolig, 
flytte eller avvikle boligforhold, 
til å la menigheten overta det 
som blir til overs av blader og 
bøker, etc.

ring 45614541, så kommer 
vi og henter ditt bidrag av lit-
teratur, eller ta bøkene med til 
menighetskontoret!

Økonomiutvalget i Kopervik 
menighet, C.L.

SKIFEREN På SAKRISITTAKET
 ettersom rivingstidspunket for 
kirka nærmet seg, var det viktig 
å få mest mulig av inventaret 
ut. Skiferen på sakristi-taket var 
verdifull. men hvordan få skiferen 
ned? en god dugnadsgjeng var 
villig, men hva med sikkerheten? 
Den måtte ivaretas og stillas var 
det beste og dyreste. vinninga 
kunne fort gå opp i spinninga. 
Kontaktlinjen til himmelen glødet. 
og hva skjer? aS Stillasgruppen 
har akkurat da kurs! og, jo da, de 
kan sette opp stillas som ledd i op-
plæringen. fantastisk! i tillegg stilte 
hallgeir anglevik opp og tok ansvar 
for skiferrenne m. m. og hadde 
mye arbeid med det.

NOSTALGIKLUbbEN
men hva med de store tingene? 
for amatører var det helt uteluk-
ket å gå i gang med noen form for 
berging av prekestol med mer , og 
et rivingsselskap ville bli altfor dyrt. 
nostalgiklubben er en gjeng med 
initiativrike ungdommer som er 
glad i gamle ting. De drømmer om 
å lage en utstilling med inventar 
fra den gamle kirken. lagerplass 
var tidlig ordnet og istandgjort. 
Stor var derfor fortvilelsen da de til 
slutt måtte innse at arbeidet var for 
farlig for amatører. men hva skjer? 
Byggmester Didrik hereid, som 

gjennom mange år er blitt godt 
kjent med Kopervik kirke, er innom 
kontoret i et annet ærend. han 
hører om saken, og blir engas-
jert. fredag før riving stiller han i 
kirkeruinen med 6 dyktige mann 
i 6 timer! med aggregat, lastebil, 
tralle og mer til, tas bit for bit av 
prekestolen fra hverandre. hver del 
merkes og fraktes forsiktig bort. og 
ikke nok med det. Stig roar olsen 
fra nostalgiklubben sørget for at 
både altertavle, alter, alterring og 
korskranker havnet på lager, hvor 
det blir tatt godt hånd om inntil 
gruppens store mål om Kopervik 
bymuseum går i oppfyllelse. fan-
tastisk! Kopervik menighetsråd har 
fått en oversikt over de gjenstand-
ene Klubben har tatt vare på. for 
at ingen skal tro at mr har gitt bort 
”arvesølvet” ,gjengis vedtak i mr 
fra 19.10.2010:

Kopervik menighetsråd er tak-
knemlig for det arbeidet Kopervik 
Nostalgiklubb har bidratt med for 
at gjenstander fra Kopervik kirke 
skal bli bevart for ettertiden.
Når ny kirke står ferdig, kan 
menighetsrådet be om å få enkelte 
gjenstander tilbake.
Ved eventuell avvikling av Kopervik 
Bymuseum tilfaller gjenstandene 
Kopervik menighetsråd.

I.M.D.
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Solgte gammelt for å skaffe nytt

Orienteringsmøte på Senteret om ny kirke 14.09.10
Senteret var fullsatt da leder for Karmøy kirkelig fellesråd, 
Kjell Bårdsen, ønsket velkommen, spesielt til paneldeltakerne 
Hans Fredrik Hansen og Per Gunnar Thomsen fra KNIF Trygghet 
Forsikring A/S, sivilarkitekt Ove Morten Berge, som er senior-
rådgiver kirkebygg i Kirkerådet, og ikke minst til kirkeverge 
Marta Medhaug. Hun begynte med å orientere om situasjonen 
akkurat nå og prosessen fram mot ny kirke.

”FøR, Nå OG FRAMOVER”
Skjønnsmannen har fastslått at bygget er totalskadet og alt er 
kondemnabelt. noe av inventaret som ble reddet, brukes nå i 
interimkirken. historielaget tar vare på skadde deler fra interiøret 
og eksteriøret, andre gjenstander ville bli auksjonert bort. Kirken 
var fullverdiforsikret, dvs. at en vil få et bygg av tilsvarende verdi 
igjen. fordi lover og regelverk for kirkebygg er en del endret , kan 
ikke den nye kirken oppføres i tre. Den vil og bli større, da kirken 
skal kunne romme 10% av befolkningen i sognet. fra kirkemuren 
til nærmeste graver skal det være min. 3 meter. en regner med 
det vil gå inntil 5 år før ny kirke er på plass. forsikringsselskapet 
dekker utgiftene til interimkirke fra 2-4 år. i mellomtiden er det 
viktig at plankomiteen som skal opprettes får innspill fra lag, fore-
ninger og organisasjoner i Kopervik. plankomiteens mandat er 
bl.a. å utarbeide aktuelle tomealternativ, gå igjennom regulering-
splaner, gjøre kostnadsoverslag, søke bistand fra kommunale og 
andre instanser og utlyse arkitektkonkurranse. en byggekomite 
skal så utlyse anbud, følge framdriften av arbeidet og informere 
fellesrådet. 

POSITIVT MøTE 
adm. leder inger marie 
Dagsland orienterte 
om bruken av Senteret 
som interimkirke og 
framholdt at vi alle 
må tenke positivt, for 
her skal vi være i 5 år, 
kanskje. ove morten 
Berge orienterte om 
lovpålagte og praktiske 
hensyn en måtte ta ved 
oppføring av nytt kirke-
bygg. etterpå deltok 
han i panel sammen 
med hansen, thom-
sen og Bårdsen, som 
svarte på spørsmål fra 
forsamlingen. Det var 
en fin og positiv tone 
gjennom hele møtet, 
og det ble framhevet 
at trass det triste 
som hadde rammet 
lokalsamfunnet, gikk det an å se på den tiden vi nå går i 
møte med spenning og forventning. nå er det vår tur til å skape 
noe som vi og kommende generasjoner skal komme til å ha nytte 
og glede av i forhåpentligvis mange, mange år!

I.E.

30.000 NETTO TIL Ny KIRKE
Det var en merkelig følelse å komme inn 
på Senteret auksjonsdagen 22. oktober. 
mange av gjenstandene talte sitt tydelige 
språk, sotete og skadde som de var. men 
trass i de vonde minnene som synet 
vekket, var det en god og jovial stemning 
i auksjonlokalet blant de ca 150 fram-
møtte. folk ville gjerne vise sin tilknytning 
til kirken og bød raust på det meste som 

auksjonarius nils lyngnes viste fram. 
einar arild høines hadde sin fulle hyre 
med å få notert og båret rundt effektene. 
hattehyller, benker og paraplystativ fra 
våpenhuset, salmehyller, benker, rester 
av orgelpiper og en orgelkrakk, diverse 
lamper og lampetter fra kirkerommet, 
gryte og kokeplate og annen rekvisita fra 
sakristiet: alt gikk raskt under hammeren. 
aUKSJonen over GJenStanDer fra 
KirKa innBraKte Kr. 30.000!

STOR AFFEKSJONSVERdI
Som medhjelper til faren 
min, som var kirketjener, da 
juletreet skulle pyntes i kirka 
på 50 og 60-tallet, var jeg 
veldig glad for å få tilslaget på 
en gammel juletrefot. en av 
de eldste salmetavlene, som 
var hentet ut fra krypten under 
kirka og var noe ødelagt, gikk 
for 1000-lappen. var ikke det 
en høy pris å betale for så mye 
restaurerings-og puslearbeid? 

spurte jeg kjøperen. - Jeg tenker jo mest 
på å ta vare på gamle kirkeminner, og å 
støtte arbeidet til inntekt for ny kirke, var 
svaret. ingen tvil om at affeksjonsverdien 
var høyere enn nytteverdien! Stor takk til 
auksjonarius og andre frivillige hjelpere for 
en flott dugnadsinnsats!

Ingeborg Ellingsen

Sokneprest Kristian Støle hadde andakt før auksjonen tok til

Kan bli som ny igjen?



Husk frivillig
kontingent til bladet!

Vi er avhengige av 
din støtte!

girokonto: 
3315.61.06629

10 Kirketorget 

 
 
 
 
 

Israelsk hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        MEGA-bygget, tlf. 52 85 21 20 
        4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

4250 Kopervik 
Tlf: 52 85 63 33 

5508 Karmsund 
Tlf: 52 83 11 61 

4280 Skudeneshavn 
Tlf: 52 82 82 07 

4270 Åkrehamn 
Tlf: 52 84 54 94 

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

4291 Kopervik 

Telefon: 52 84 86 86 
post@karmtrykk.no 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK     TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61 
VI HAR FINE 

SELSKAPSLOKALER 
www.karmoy.fhs.no 

Lars Haga 
Mobil 908 90 556 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

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

Netto fortjeneste av salget går til 
ungdomsutviklerstillingen i Kopervik menighet 

- for kvalitet og service 

Aksdal 
52 77 51 69 

4250 Kopervik 

Kopervik 
52 85 33 60 

AS
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Postboks 264 - 4291 Kopervik
Telefon: 52 84 61 60
E-post: adm@karmoy.fhs.no

Bygg og Vedlikehold
Tømrer Hallgeir Anglevik

Valbergbakken 1, 4250 Kopervik
Mobil 472 98 036

Takk til alle 
bidragsytere!

Selskapslokaler, 
kortkurs og reisekurs.
Vandrerhjem 
hver sommer 25. mai - 10. aug.
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Døpte arnas sideB
Vinnere
her er de 5 skarpsynte 
vinnerne av 5 feil-opp-
gaven i forrige nummer:
Kjartan vea olsen, 
amalie e. Stol, 
nelly vedø, Sylvi våge 
og linn larsen.
vinnerne får en kjekk 
premie tilsendt i posten.

Denne gang skal 
dere finne 7 feil 
på bildet til høyre av 
sykkel-entusiasten og 
trenings-instruktøren 
fra Misjonsfesten på 
Senteret.

løsningen leveres eller 
sendes til Kopervik 
menighetskontor, 
Sveinsvolljordet 9, 
postboks 14, 4291 
Kopervik.
Fristen er 
10. januar 2011.

05. sept Gabriel vaksdal, Åkra kirke
05. sept nicolai Solvig Sandhåland, Åkra kirke
05. sept aslak håvardsen Kristoffersen, avaldsnes kirke
12. sept ina våga 
12. sept andrea Gustavsen 
12. sept vilde Ulvøy hansen 
19. sept Celine Steinsland, vedavågen kirke
26. sept even Kvilhaugsvik 
26. sept Julia Knutsen 
03. okt leon Johansen, avaldsnes kirke
10. okt mats Grini Bjelland
10. okt noah Johan noremark Ånensen, 
  ferkingstad kirke
17. okt oline fjelland Gressgård, avaldsnes kirke
17. okt mads andreas Bratli, avaldsnes kirke
24. okt John are håkonsen Østvold, ferkingstad kirke
24. okt hulda Bjørk Solheim, Åkra kirke
31. okt Svend ivar Jakobsen 
31. okt marius Sandsgaard Gundersen, Åkra kirke
31. okt Samantha abigail laesch 
31. okt leon thorbjørnsen 

04. sept  margit Dønne 
10. sept  astrid Johansen, Kopervik bårehus
22. sept  edith Karna mikalsen 
13. okt  leif haugen, ferkingstad kirke
26. okt  leif arthur henriksen, avaldsnes kirke
 

Døde

Julens arrangement 
og gudstjenester:
28. nov kl. 11.00: 
Sanggudstjeneste. Kirkekoret, Shalom og 
Siloa deltar.

28.nov kl. 19.00: 
lysmesse. nSf-speiderne og Synzygus 
deltar.

12. des kl.19.00: 
vi synger Julen inn. Stangaland brass, 
old timers, Kopervik kirkekor og Koper-
vik korforening deltar.

JULAFTeN 
kl. 14.00: Siloa 
kl. 15.30: korps: 
old timers spiller mellom gudstjenestene
kl. 17.00 :korps. 

1.juledag kl.12.00 (merk tiden): 
høytidsgudstjeneste.

Nyttårsaften kl.13.00: 
fakkeltog fra sentrum til interimkirken. 
familiegudstjeneste. Shalom
og Søndagsskolen deltar. 

etter gudstj: Gløgg og pepperkaker (kan-
skje fyrverkeri)! alle barnefamilier m.fl. 
inviteres til å bli med. 
nyttårsaften er i samarbeid med ”Byen 
vår, Kopervik”

2. 01 Helligtrekongers fest på Senteret: 
se annonse i avisa.

Nå når vi har stilt klokka en time tilbake, 
blir det mørkere når vi drar ut på aktiviteter 
om ettermiddagen. Da er det viktig å ha på 
seg refleks og passe på at sykkellykta virker. 
Ellers kan det gå med oss som med presten 
i denne vitsen her:

Det var en gang en prest som syklet hjem 
uten lys midt på natta. Plutselig stod det en 
politimann i veien. - Aha! Du sykler uten lys. 
Det blir 100 kroner i bot! sa han. -
Ja, men Gud er mitt lys, og han er alltid med 

meg, sa presten. - Aha! 100 kroner til i bot. 
Det er ikke lov å sitte to på sykkelen!

Riktige briller er også en god ting når 
høstmørket setter inn – både for syklister og 
bilførere.

Per hadde fått nye briller.  
Ser du godt med de nye brillene, Per? 
spurte moren. -
Jada, pappa!

tårnagentene er 
Søndagsskolens nyeste 
satsning for barn.

tårnagentene handler om 
barn som har en hemmelig 
klubb opp i et kirketårn og 
som skal løse oppdrag og 
mysterier.

Gå inn på:
www.tarnagentene.no 
og les mer om 
prosjektet.



FAKKELTOG TIL KIRKEN 
NYTTÅRSAFTEN
 
nyttårsaften kl. 13.00 inviterer vi alle søndagsskolebarn til 
å være med å gå i fakkeltog fra parken og opp til interim-
kirken. Der vil det bli nyttårsgudstjeneste i et nyttårspyntet 
lokale, underholdning og overraskelse. 

etterpå blir det gløgg og raketter! vi ønsker med dette å  
feire inngangen til et nytt år med barna i fokus! er dette noe 
dere vil være med på? møt opp i parken! 

Hilsen Kopervik menighet og Byen vår, Kopervik.

den 1. august 2010 ble barnehagen 
privat.  Nå er Kopervik menighet både 
eier og arbeidsgiver!  Halvparten av 
personalet er nyansatte, så vi har brukt 
tiden på å bli kjent både med barn og 
voksne. Vi har fått nytt skilt på veggen 
med en flott logo fra Noas ark.  Avde-
lingene har også fått nye navn.  Nå 
heter 0-3 års avdelingen, due, og 3-6 
års avdelingen, Regnbue.

HøSTTAKKEFEST MEd SJøLLAGET MAT
Denne høsten har vi valgt å legge ekstra 
vekt på Språk, tekst og kommunikasjon, et 
av fagområdene i rammeplanen.  her har 
vi tatt utgangspunkt i torbjørn egner og alf 
prøysen. vi leser bl.a bøker og småstykker 
og synger sanger.
høsten er en tid da vi bruker mye grønn-
saker og frukt.  vi har egen potetåker som 
vi har stelt siden vi satte potetene i mai. vi 
har også fått besøke frukthager, hvor vi har 
plukket både epler og plommer.  en dag 
hadde vi høsttakkefest.  Barna var med og 
laget kjempegod lapskaus.  Den dagen ble 
også staben på menighetskontoret invitert.  
Solveig leikvoll hadde koselig samling 
for oss før vi spiste. Solveig pleier å ha 
samling for oss en gang i måneden.  Det 
er alltid stas å komme på Senteret der hun 
venter på oss!

bASAR TIL INNTEKT FOR 
bARNEHJEM
Den 20. oktober hadde vi den årlige 
basaren vår.  vi arbeidet i flere uker 
med å lage fine gevinster.  mye fikk vi 
også av foreldre, ansatte og forskjel-
lige butikker i Kopervik.  Basardagen 
hadde vi fullt hus med barn, søsken, forel-
dre og besteforeldre.  vi fikk samlet inn 
kr. 8.692,- til abrac, et barnehjem utenfor 
Sao paulo i Brasil.  noen dager senere 
hadde vi besøk av Kjell mangor Sevland, 
som fortalte og viste bilder fra barnehjem-
met.  Det var kjekt!

JULEFORbEREdELSER
i slutten av november begynner advent.  
Da koser vi oss med baking, lager litt 
julepynt og presanger.  vi skaper forvent-
inger til jul og barna blir godt kjent med 
juleevangeliet, både gjennom sam-
lingsstunder og julespill.  Det pleier vi å 
framføre både på julegudstjenesten for 
barnehagene i Kopervik og på vår egen 
førjulsfest. på førjulsfesten møtes vi på 
Senteret en ettermiddag før jul.  Der er 
det god plass, så barna kan ta med både 
søsken, foreldre og besteforeldre. Dette 
er en dag alle får julestemning!  vi synger, 
spiser kake og går rundt juletreet. nissen 
pleier også å ta seg en tur!

Bodil Melkevik

Nytt fra
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