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Så går vi inn i adventstiden og åpner for glede og forventning 
 

Foto: Siv 

Til adventsljosa 
 
Guds ord har lova sant og visst 
ein Frelsarfyrste til vår jord. 
Så kveikjer me det fyrste ljos 
i trua på Guds dyre ord. 
 
Det andre ljos no strålar bjart, 
ber glede til vårt hjarta inn. 
I lengting glad me skoda vil 
mot kjære fødetimen din. 
 
Det tredje ljos me kveikjer glad, 
no stunda ho er komen nær. 
Då Jesus kom frå himmelheim, 
ei gåve til oss – dyr og kjær. 
 
No strålar alle fire ljos! 
Velkomen store himmelgjest! 
Med song me jublar deg i mot, 
no held me sæle jolefest. 
 

 Gerda Myksvoll    

Alle leserne ønskes en riktig 

God jul! 
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For et år siden forberedte jeg juleguds-
tjenestene sammen med en ivrig flokk 
sjetteklassinger. Tema var LYS og 
HÅP. Lysgloben i Nordstrand kirke, 
der jeg arbeidet som prest, var flittig i 
bruk. Det var lettere å stå stille foran 
globen, med et tent lys, enn å skulle 
forklare altfor mye. Det elevene syntes 
var det fineste, var å avslutte samtalen i 
ring rundt lysgloben, og høre bønnen av 
Eyvind Skeie lest: 
 

 
Jeg snakket med elevene om Kristus-
lyset midt i globen, og etter en fortel-
ling fra en landsens kirke i Brasil 
begynte 6.klassingene å kalle det 
HÅPSLYSET. Fortellingen jeg hadde 
hørt, er denne: På en kveldsgudstjeneste 
ble flere stearinlys båret frem til alteret 

og tent. En av 
deltakerne spur-
te hva lysene 
skulle symboli-
sere. ”Glede”, 
svarte han som hadde tent det første 
lyset. Straks svarte en annen at han ikke 
visste hva glede var, han hadde mistet 
sine nærmeste og var i dyp sorg, og 
gikk fram og blåste ut lyset. Et annet 
lys var tent for tillit, men en kom fram 

og fortalte om svik og mistillit 
og blåste ut lyset. Et tredje lys 
var tent for foreldrekjærlighet, 
men et foreldreløst gatebarn 
kom fram og blåste ut lyset. 
Slik fortsatte det, til det bare 
var ett lys igjen, svakt og blaf-

rende. Skulle det også blåses ut, ville 
det bli helt mørkt i kirken. ”Hvem er 
du?” ble det ropt. ”Håpet!” svarte han 
som hadde tent det siste lyset. Da ble 
det helt stille i kirkerommet. Ingen kun-
ne eller ville gjøre ende på håpet. I ste-
det ble de andre lysene holdt bort til 
dette ene brennende. Gjennom HÅPET 
fikk de ny flamme og nytt liv. 
Fortellingens poeng ble umiddelbart 
grepet av elevene: Vi kan tenne håpslys 
i vintermørket fordi Jesus Kristus er 
verdens lys. ”Vi avslutter jo alltid med 
å be om velsignelsen, og da er det Jesu 
ansikt som skal lyse over oss”, sa en av 
elevene. Og mitt ønske for menighetene 
i Stavanger bispedømme er dette enkle, 
at vi må gjøre bønnen til vår: ”Jesus 
Kristus, du verdens lys: La ditt ansikt 
lyse over alle som frykter mørket. Vis 
oss hva vi skal gjøre for å bringe lys til 
andre.” Da kan vi se at det er Håpets 
ansikt som lyser over oss: Jesu Kristi 
ansikt.  
 
En lys og velsignet julehøytid! 
 

Erling J. Pettersen 
 

 

”Jesus Kristus, du v
erdens lys 

vær nær hos alle bar
n som lever i redsel 

og angst. 

La ditt ansikt lyse ov
er alle dem som fryk

ter mørket. 

Send hjelpere til dem
 som lider vondt. 

Vis oss hva vi skal g
jøre for å bringe lys 

til andre.” 

 



 
 
Vi vil takke Einar Andreassen for året han har vært 
ungdomsutvikler i menigheten vår. 1. september 2008 
begynte Einar i den 3-årige prosjektstillingen. 
 
Som utdannet kateket og diakon med lang erfaring fra 
lignende arbeid, hadde han ingen behov for 
”tilvenning”. Det gikk ”i hundre” og vel så det helt fra 
første dag. 
 
Men så fikk Einar tilbud om fast stilling i Sjømanns-
kirken. Vi gleder oss selvfølgelig med han over det. 
Samtidig beklager vi, og spesielt ungdommene, at han 
forlater stillingen. 
 
Det er godt å ha hans ord på at han har trivdes i Koper-
vik. Vi takker Gud for den jobben Einar har gjort i 
menigheten vår, og det gode grunnlaget han har lagt. 
Det vil vår nye ungdomsutvikler videreutvikle og sette 
sitt preg på. 

IMD 
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TAKK TIL EI�AR A�DREASSE� 

 
Janne kom til Kopervik menigheten som en gave fra 
himmelen, akkurat tidsnok til å være med på det meste 
av det forgjengeren har vært engasjert i. Janne er aktiv 
både i Frelsesarmeen og på Stokkastrand bedehus. Det 
er en bonus vi med glede tar med oss.  
 
Janne er gift med Bjørn. De bor i Kopervik sammen 
med sønn og datter på 11 og 13 år. Janne holder for 
tiden på å avvikle gardinbutikken sin, ”Nye gardiner”, 
på Åkra. 
 
Menigheten er svært glad for at Janne har tatt imot 
ungdomsutviklerstillingen, og det med en entusiasme 
som bærer bud om at vi har mye å glede oss til. Janne 
trives godt sammen med ungdom, noe vi allerede har 
merket på Tensing-øvelser og week-ender. 
 
Vi gleder oss til å samarbeide med Janne og følge 
 henne i den utformingen hun vil gi stillingen.  

IMD 

VELKOMME� JA��E A�DERSE�! 

E.T. 

E.T. 

 



…………………………………………………………………………………………………… 
JA, jeg ønsker å være med å styrke det kristne ungdomsarbeidet i Kopervik menighet,  
 

og jeg vil gi kr. ………………pr. mnd/år/…………. Givertjenestens kontonr. 3315.56.20957 
 
Oppretter fast trekk i bank.     Ønsker å få tilsendt giroblanketter for 1 år 
 
Navn: …………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: …………………………………………………………………………….. 
 
Postnr,/sted: ………………………………………………………………………. 
Jeg tillater at innbetalt beløp blir innrapportert til ligningsmyndighetene. 
Bindende underskrift sendes til Kopervik menighet, pb.14 4291 Kopervik.   
 
…………………………………………………  …………………………………… 
 Givers underskrift     personnr. (11 siffer) 
Spørsmål vedrørende givertjenesten rettes til Kopervik menighet,  
tlf.: 52 85 75 69 / 911 22 372, e-post: kopervik@karmoykirken.no  
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Ingeborg: Søndagsskole i Kongeparken GI DITT BIDRAG TIL UNGDOMMEN! 
 

Janne Andersen er menighetens nye ungdomsutvikler. 

1.oktober -09 ble Janne tilsatt i den menighetsfinansierte prosjektstillingen for to år. Arbeidsoppgavene består av: 

TROSOPPLÆRI�G 

TE� SI�G-arbeid  

LEDEROPPLÆRI�G: oppfølging av LIV-deltakerne (LIV=leder i vekst) 

AKTIVITETER I HELGER:, Krik, Søndagskoz, ”Churchill” (ungdomsgudstjeneste) 

TILTAK FOR PSYK UTVIKL.HEMMEDE: lørdagskafe for voksne. 

U&A-senteret er et trygt og rusfritt tilholdssted for svært mange ungdommer. 

Mange blir kjent med senteret i forbindelse med at de er konfirmant i kirken. Vi håper de blir med oss videre. 

Den STORE utfordringen i prosjektet er økonomien. Menighetens givertjeneste er bærebjelken, og vi trenger ditt 

bidrag, stort eller lite, for å komme i mål. Du oppfordres derfor til å gi! Fast eller variabelt bidrag – alt er like 

kjærkomment fordi Ungdommene trenger det!  

 

Givertjeneste gir skattefradrag på 28% for beløp mellom 500 og 12000 kroner pr.år 

2.Kor 9,7: Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang. For Gud elsker en 

glad giver. . 

Janne fikk sitt 

Tilsettingsbrev 

 25. oktober i en 

flott og høytidelig 

Familiegudstjeneste    
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Gudstjenesten fram 
mot ny ordning. 
Vi er ferdige med prøveperioden av 
ny gudstjenesteordning. Menighets-
rådet har sendt sin høringsuttalelse 
til Kirkerådet. Takk til alle som gav 
tilbakemeldinger på den liturgien vi 
prøvet ut. 
Fram til vi får en ny gudstjeneste-
ordning har Biskopen ønsket at vi 
skal bruke elementer fra den nye 
ordningen. Menighetsrådet har 
behandlet dette og vedtatt en grunn-
ordning som vi skal bruke fremover. 
Her har vi tatt hensyn til det som 

mange opplevde som frustrerende, 
nemlig å stå under salmene og sitte 
under lesningene. Nå kan vi stå på 
prosesjonssalme og sluttsalme, mens 
vi står under alle tre lesninger. Vi 
bruker også de ordinære tekstrekker. 
Vi har beholdt selve strukturen i den 
nye ordningen fordi vi tror at den 
kommer vi til å finne igjen i den 
ordning som blir innført i 2011. 
Utfordringen vår framover ligger i 
stikkordet involvering. At flere i 
menigheten kan være medliturger 
under gudstjenestene. Særlig på 
forbønnsdelen er det her et behov. 
Vi ønsker flere til å være med å lede 

forbønnen og vi ønsker å utfordre 
grupper, enkeltpersoner til å være 
med å utforme menighetens for-
bønn. Tenk gjennom om dette er 
noe for deg eller din bibelgruppe, 
kirkering, arbeidsgren i kirken. Ta 
kontakt med menighetskontoret om 
du kan tenke deg å være med på 
dette. 
 
Fremfor alt velkommen til guds-
tjeneste hver søndag, det viktigste er 
at du finner din plass her.  

KS 
 
 

Jeg har en drøm  
Kopervik kirke trenger maling! – lønnsbudsjettet 
for ungdomsutviklerstillingen trenger penger! 
Tenk om MENIGHETEN, du og jeg, kunne gjort 
malerjobben på dugnad og gitt pengene til menig-
hetens ungdomsutviklerstilling! Det ville blitt en 
sum på flere 100.000 kroner.  
I 2011 er Kopervik kirke 150 år. Komiteen som 
arbeider med jubileumsprogrammet – og alle vi 
andre - ser for oss en nymalt kirke til den store 
dagen. 
BLIR DU MED? 

I så fall trenger vi medarbeidere som kan organisere og 
gjøre arbeidet som består av vasking, maling og kanskje 
noen små reparasjoner. Stillas blir satt opp av profesjo-
nelle. Er vi mange nok, kan arbeidet gå fort. Jeg ser for 
meg at arbeidet gjøres fortrinnsvis våren 2010. 
Det er Fellesrådet som har ansvar for kirkene. Før vi 
sender en henvendelse til KKF, må vi ha en viss peiling 
på om noen har lyst til å delta, og evt. når du har anled-
ning til å være med. Arbeidet vil foregå når været tillater 
det. 
Dugnad er kjekt.  
Meld deg til tjeneste på tlf 52857569 / 91122372 eller 
e-post: kopervik@karmoykirken.no . 

Nytt fra Det norske bibelselskap 
 

Fra luftbro til bibelbro 
For 60 år siden sikret den berømte 
luftbro til Berlin at vestberlinerne 
fikk de nødvendige forsyninger og 
at Vest-Berlin forble en fri by midt 
inne i den sovjetiske sektor. I dag 
trengs det en bibelbro til hele det 
østlige Europa for å sikre at befolk-
ningen får tilgang til nødvendig ån-
delig forsyning i det vakuum som er 
oppstått etter kommunismens fall. 
Feiringen av 20-årsdagen for Berlin-
murens fall har på nytt minnet oss 
om det jerngrep folk i jernteppelan-
dene ble holdt i. Kommuniststyret 
prøvde på alle vis å utrydde kristen-
troen blant folk. Da styret raknet og 
samfunnsøkonomien brøt sammen, 
ble den dessverre i stor utstrekning 
erstattet av det Hans Wilhelm Stein-

feld kaller ”røverkapitalisme”. Det 
innebar at et fåtall beriket seg kolos-
salt på bekostning av flertallet. Som 
følge av dette finner vi store grupper 
som har dårligere råd og levekår enn 
de hadde i kommunisttida. De gjel-
der spesielt de sosialt vanskeligstil-
te. 

Åndelig vakuum 
Etter den kommunistiske ideologi-
ens fall lå landene åpen for enhver 
åndelig impuls. Det gjelder å bygge 
opp folk åndelig og moralsk så ikke 
en egoistisk og kjærlighetsløs for-
bruker(u)kultur får dominere med 
mangel på medfølelse med dem som 
har det vanskelig. Som kjent har vi 
også i Vest nok av utfordringer på 
dette området. For folk i Øst-Europa 
handler det dessuten om å finne til-
bake til sine gamle historiske røtter 
som kristne land. 
50 millioner bibler og bibeldeler 
Det er i denne sammenhengen at 
innsatsen til de forente bibelselska-
pene kan være av avgjørende histo-
risk betydning. Det gjelder å fylle 

det åndelige vakuumet. Siden 1988 
har det blitt distribuert 50 mill. bib-
ler/bibeldeler. I de fleste av de tidli-
gere 28 jernteppelandene er det stor 
åpenhet for bibelspredning og sterk 
interesse blant befolkningen. Flere 
land har også sitt eget nasjonale 
bibelselskap. Den viktigste siden av 
dette arbeidet er likevel at enkelt-
mennesker som får et hefte med 
bibeltekster i handa, får avgjørende 
impulser til endringer i sin livssitua-
sjon til det bedre. Det tennes håp og 
glede og troen gir støtte og mening. 
Det gjelder innsatte i fengsel så vel 
som en tidligere general i KGB. Om 
dette kan man lese mer på nettsidene 
til bibelselskapet www.bibel.no eller 
du kan ta med deg et eksemplar av 
bladet ”Nytt om Bibelen” som du 
finner i våpenhuset i kirka. Bibel-
misjon er noe av det mest strategis-
ke misjonsarbeid man kan drive, så 
oppfordringen er å støtte Bibel-
selskapet enten ved giroen som lig-
ger i bladet, eller aller helst ved å bli 
fast giver!  KVN 
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1.november trådte nytt menighetsråd i kraft. Rådet er 
valgt for 2 år og består av: Irene Hveding Bredahl 
(leder), Bjørn Egil Hatteland (nestleder), Eva Synnøve 
Dahl (repr i KKF), Bodil Brekke Kristensen (vararepr 
til KKF), Ingunn Mortveit Ognøy (medlem i AU), Syn-
nøve Thorsen, Heidi Dankel, Siv Dorthea Svendsen 
Waage Valentinsen, Johan Stangeland (vara), Einar 
Arild Høines (vara), Astrid Synnøve Hjellum Mæhle 
(vara), Glynis Ramsay Kristoffersen (vara), Carl Lewin 
(vara). 
Hovedoppgaven til menighetsrådet er å ”vekke og nære 
det kristne livet i soknet…”. Det er et stort oppdrag 
som krever en tydelig visjon og en klar strategi, et ar-
beid MR tar fatt på rett over nyttår. Trosopplæring, 

gudstjeneste og diakoni er blant oppgavene som MR 
skal videreføre og tenke nytt omkring. Dessuten feirer 
kirken 150 år i 2011…… 
Det er alltid spennende med ”nye koster”, og vi er alle-
rede overbevist om at dette rådet har mye å bidra med! 
Hele menigheten oppfordres til å være med å be for 
menighetsrådet og til også å bidra med egne evner og 
arbeidskraft. 
Vi i staben ser fram til et godt samarbeid med menig-
hetsrådet 2009-2011. 
 
Inger Marie Dagsland, 
adm.leder. 

Fra venstre; Ingunn Mortveit Ognøy, Synnøve Thorsen, Astrid Synnøve Hjellum Mæhle, Bjørn Egil Hatteland, Heidi Dankel, Eva 
Synnøve Dahl, Bodil Brekke Kristensen og Irene Hveding Bredahl. 
Ikke tilstede: John Stangeland, Einar Arild Høynes, Glynis Kristoffersen, Carl levin og Siv Dorthea S.W Valentinsen 

Det nye menighetsrådet i Kopervik 

 

Først vil jeg på vegne av hele menighetsrå-
det få takke for tilliten ved at vi er valgt for 
denne 2-års perioden. Jeg håper vi kan 
bygge videre på det gode arbeidet som al-
lerede pågår i menigheten vår, og at visjo-
nen ”Kopervik menighet skal bidra til at 
Kopervik blir et enda bedre sted å vokse 
opp, bo og bli gammel i” videreføres i den-

ne valgperioden. Videre ønsker jeg at vi får 
et godt samarbeid med både stab, frivillige 
medarbeidere og den enkelte medlem slik 
at vi sammen kan bidra til å vekke og styr-
ke det kristne livet i menigheten vår. 
 

Irene Hveding Bredahl. 

Hilsen fra den nye lederen i menighetsrådet 

Foto: Elisabeth Thomassen 
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24, mai var søndagsskolene på 
Stokkastrand, Kopervik bedehus 
og Senteret samlet til aktivitetsdag 
på Fredtun. Det var sang og an-
dakt inne og aktivitets-løype og 

mat utendørs. Både 
barn og voksne kos-
te seg sammen. 
Ekstra stor stas var 
det da Randi Brau-
taseth åpnet kiosken 
med salg av brus, is 
og chips. Fint å bli 
kjent med barn fra 
andre søndags-
skoler! Ungene 

gledet seg til å komme sammen 
igjen 5. september. Da var nemlig 
alle invitert til Søndags-
skolens 120 års jubileum 
med gratisbillett til burs-

dagsfeiringen i Kongeparken.  Se 
siste side!                                 I.E. 

Innsatsen var stor på alle de 7 postene, men 
hammer/spiker-posten slo alle rekorder. 

I Kopervik menighet har vi nettopp 
innsatt vår nye ”UNGDOMS-
UTVIKLER”. Dette er den beste 
jobben i Kopervik sa hun til oss, jeg 
føler meg som en uåpnet champan-
jeflaske! Det bobler av glede i 
magen! Tenk å kjenne at man har 
den beste jobben i verden! 
 
Det har du nå. For å være biskop i 
Stavanger er den beste jobben i ver-

den for 
deg! Og 
jeg er 
t emme-
lig sik-
ker på at 
det bob-
ler en 
smule i 
forvent-
n i n g , 
spenning 
og glede 

i din mage også! 
Du får med på kjøpet mange gode 
frivillige og tilsatte medarbeidere. 
Og ikke minst: et superlag med ka-
teketer og pedagoger. Etter 16 år 
som kateket vet jeg det. Det bobler 

over av: inspirerende, hardtarbei-
dende, kreative, fagelige dyktige, 
morsomme, utholdende, ferske, og 
ganske rare folk.  
 
Å jobbe i kirken tenker jeg at også 
må være av de rareste jobbene som 
finnes… 
Kantoren: jeg er i minst 50 begra-
velser i året! Kateketen: jeg elsker 
tenåringer! Diakonen: ja det går vel 
en del liter kaffe i uka, Presten: jeg 
snakker med fremmende folk uten at 
de betaler meg for det, Kirkevergen: 
det går mye i gamle graver om 
dagen, Barnearbeideren: nå har jeg 
krøpet rundt på alle 4 i kirken og 
vært sau og gått meg bort i en time, 
Kirketjeneren: jeg har pådratt meg 
en ringeskulder etter kimingen nå til 
jul, Kirkegårdsarbeideren: traff noen 
gamle bein i går, Prosjektpersonen: 
jeg er ansatt i 12 ¾ stilling i et due-
papir-brettings-opplegg for 3 klas-
singer, Biskopen: å være hyrde for 
alle disse er som å gjete kongens 
harer….. 
 
I kirken er utrolige mange hverdager 
inneklemt mellom høytidene…God 

grobunn for mellommenneskelig 
trøbbel og skrøpelighet. Det er ingen 
steder man kan krangle så grunnleg-
gende som i kirken. I kirken dumper 
det inn en festdag når man minst 
aner det. Og plutselig så kjenner du 
gleden boble i magen og du bare 
VET at du har verdens beste jobb. 
Fordi vi har verdens beste sjef.  
Vår kirkesjef er Jesus. Han ser hel-
digvis i nåde til oss. Han ser i nåde 
til deg. 
 
Og nå du har fått den beste jobben i 
Stavanger stift! 
 
Kateketforeningen ville gi deg noe 
”barnslig”. Noe som minner deg på 
at vi har verdens kjekkeste og klo-
keste konfirmanter. Vi har valgt ut 
et bilde laget av en kreativ konfir-
mant. Bildets tema er: den mørke 
dalen med lysets engel, fra boken 
sommerlandet. Fordi i verdens beste 
tjeneste er vi himmelvendt. Vi øns-
ker deg av hjertet velkommen og all 
hell og lykke i din tjeneste, og 
gleder oss til samarbeid og at du er 
like rar som oss. 

Solveig 

Jeg var så heldig å få delta ved vigslingen av vår 

nye biskop Erling Pettersen! På vegne av kateket-

foreningen hadde jeg følgende hilsen til han. 

På vegne av alle bispedømmets konfirmanter fikk 

han et bilde laget av en av Kopervik menighets kre-

ative konfirmanter! 

Hilsen til den nye biskopen 

GLIMT FRA SØNDAGSSKOLEN 
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Det var fullsatt sal og stor 
stemning fra loddsalget 
begynte 17.30, og til folk 
begynte å finne veien 
hjemover fram imot kl 21. Både 
Siloa, Shalom og  Synzygus hadde 
flotte sanginnslag ! Soknepresten 
Kristian Støle holdt andakten for 

kvelden. Mange hadde levert 
kjempegode kaker, som virkelig blei 
satt pris på, det var bare smulene 
igjen da serveringen var over! Og 

resultatet var rett og slett 
FANTASTISK! Det beste 
resultatet i dette tusen-
tallet: 50.000 kroner !  

TAKK til alle som har gitt gevinster 
og tatt lodd. Dette blir et kjærkom-
ment tilskudd til barne- og ung-
domsutvikler-stillinga .  

N.M.S. Misjonsmessa 
30 og 31 oktober på Kopervik Ungdoms- og 
Aldersenter. 
Fint frammøte på begge dagene. Brutto kom 
det inn  ca. kr. 148.000,- 

Elisabeth 

BASIC-konfirmantene: De 
har ”vanlig” inneundervisning 
på U/A senteret. Dette året er 
gjennomgangstemaet guds-
tjenesten. Hver samling har 
tema etter de ulike liturgiske 
leddene i gudstjenesten: 
KYRIE, GLORIA, SANC-
TUS, PAX, AGNUS DEI, 
CREDO. 
Dere som går på en guds-
tjeneste i kirken vil også se at 
klokker-konfirmantene har T-
skjorter med de samme litur-
giske ordene på ryggen. Vi 
bruker ulike vinklinger for å 
lære konfirmantene om hva 
ordene betyr og hva de kan 
bety for dem: når vi synger 
KYRIE ELEISON så synger 
vi: Herre hjelp meg! GLORIA 
er englesangen som ble sung-
et da Jesus ble født …. Hva er 
ditt CREDO - din trosbekjen-
nelse? 

Vi presenterer to av høstens konfirmantgrupper 

KREATIVE- konfirmanter 
lærer om troen gjennom 
kunst. Både å se, lytte og lage 
selv. Mye av det konfirmant-
ene lager henges opp i kirken 
for å gi dere en ekstra opp-
levelse og dimensjon av 
kirkeårets ulike temaer. Nå i 
november henger det oppe 
trykk som er laget over 
boken :Sommerlandet” av 
Eivind Skeie. Temaet for 
bildene er sorg, død, håp og 
evig liv. Bildene henger oppe 
fra allehelgensdag til advent. 
Ett av bildene, med tittelen: 
”lysets engel i den mørke 
dalen” ble valgt ut, rammet 
inn og gitt som gave fra Kate-
ketforeningen og på vegne av 
bispedømmets mange flotte 
og kjekke konfirmanter til vår 
nye biskop Erling Pettersen 
ved hans innsettelse!  

S.L. 

Kopervik menighet har ulike valg 
muligheter for konfirmasjons-
undervisning. Konfirmantene 

velger selv hvilken gruppe de har 
lyst til å delta i. Gruppene er: 
Basic, Kreativ, KRIK, friluftsliv og 

kor. Men hva GJØR de egentlig? 

 

HØSTBASARE� 1. oktober  

God jul og Godt nytt år God jul og Godt nytt år God jul og Godt nytt år God jul og Godt nytt år     

E.T. 
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HVILKE GAVER HAR HERREN GITT DEG? 

25. og 26. sept. fikk Kopervik menighet besøk av leder 
for Oase-bevegelsen, Einar Ekerhovd, som holdt kurs 
om nådegavene eller ”menighetens arbeidsutrustning”. 
Ca 45 personer møtte fram for å finne ut av hva som 
ligger i ordet ”nådegave”, og for å ta ”nådegavetesten” 

til slutt. Hva kan du og jeg brukes til i menigheten? 
Eller: Hva kan vi ikke brukes til? Hva kan vi med god 
samvittighet si nei til når vi blir spurt om noe? Det er 
ikke lite bare å finne det ut, mente Ekerhovd. 

NATURGAVE OG NÅDEGAVE 

Gud gir oss både naturgaver og nådegaver. De medfød-
te evnene vi alle har fått innenfor ett eller mange områ-
der, kan vi bruke i tjeneste for Gud: ”Tjen hverandre, 
hver med den nådegave han har fått, som gode forval-
tere over Guds mangfoldige nåde” (1.Peter 4,10). Dette 
verset og mange andre vers er en indikasjon på at alle 
kristne har en (eller flere) nådegaver, og at vi skal leve 
i et fellesskap der vi er til for hverandre. Vi skal få 
være med på det Gud vil skal skje hos oss for at Guds 

rike skal gjøres synlig blant oss, om så bare en liten bit 
av det! Gud har en plan: at Guds rike skal bli synlig 
overalt. Gud kan skape i oss en lyst til å leve i hans 
plan, vi må bare slippe Gud til og være lydhøre for 
hans stemme, for eksempel gjennom de tre B-er: bønn, 
bibellesning, brødsbrytelse. Vi skal få være med på det 
som Gud gjør, ikke omvendt, - vi skal ikke gjøre noe 
for Gud fordi han krever det,- da blir tjenesten bare 
plikt og mas. 

GJØR SOM GUD- BLI MENNESKE! 

Å bruke de nådegavene en har fått er verken sært eller 
spesielt åndelig eller religiøst, men helt normalt! Gud 
omformer eller omskaper en naturgitt gave til å bli en 
nådegave når vi bruker våre evner og ressurser i tjenes-
te for andre. Hva brenner jeg for her i livet? Hvor har 
jeg mitt hjerte? Hva trives jeg med? Det er dette en må 

spørre seg sjøl om. Det handler om å være menneske 
blant mennesker, slik Jesus var et sant menneske. Gud 
kan bruke oss alle fordi han ser storheten i oss, og vi 
må lære oss å tenke stort også om det lille, slik han 
gjør. Alle er vi likestilte i tjenesten vår. Gud er subjek-
tet, vi objektet.  

JEG MÅ FØLE AT DET ER BRUK FOR MEG 

Hva er viktig for at vi skal trives med å bruke våre 
nådegaver over en lengre periode i menigheten? Det er 
viktig at det legges til rette for at stadig flere får bruke 
sine nådegaver, og at det settes pris på det som gjøres, 
smått eller stort, og at alle trives i den tjenesten de står 
i. Kristen tjeneste skal være lystbetont! Den Hellige 
Ånd hjelper oss til å se at vi er alle lemmer på Kristi 
legeme, at jeg og du er en liten men viktig brikke for 

han. Uten at en ser at tjenesten er en nådegave blir den 
lett en trelldom og et slit. Det som preget Gud, preget 
Jesus. Vår oppgave er å synliggjøre Jesus. Det sinn 
som var i han, skal være i oss. Når vi setter Gud først i 
alle sammenhenger, da skjer det noe. Gud er en gud 
som griper aktivt inn i denne verden, slik han gjorde i 
Jesu liv. 

ET SPENNENDE LIV 

Det var både interessant og utfordrende å følge Einar 
Ekerhovd i hans undervisning om temaet nådegaver, og 
ikke minst spennende var det å finne ut hvilke av alle 
de 27 nådegavene som en syntes passet til ens egen 
utrustning. Noen av nådegavene som ble gjennomgått 
var for eksempel apostel/profetgaven, lærer/hyrde/
rettledertjenesten, tungetale/tydningsgaven, gaven til å 
hjelpe/diakoni/barmhjertighet, forbønns/trosgaven, 
gaven til helbredelse/mektige gjerninger, gaven til mu-

sikalitet/håndverk/kunst, gaven til lederskap/å styre, 
gaven til å gi og til å vise gjestfrihet. Testen som ble 
tatt til slutt viste at bortsett fra helt spesielle gaver, så 
var de fleste gavene representert i vår menighet, noen 
av dem i rikelig monn! Dette kurset ga oss ny frimo-
dighet til å gjøre en tjeneste i menigheten vår, men og 
til å si nei dersom en blir ”feilplassert”! 
 

AVN 
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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    

KJØKKENFORNYING, MIAS KJØKKEN, BAD OG GARDEROBER 
 

DU FINNER OSS PÅ BYGNES - 52 85 66 77 

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. 52 85 02 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 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 

 

Inntrykk fra utplassering i 

VelkommenVelkommenVelkommenVelkommen    
til til til til     

aktiviteter aktiviteter aktiviteter aktiviteter     
I Kopervik menighet!I Kopervik menighet!I Kopervik menighet!I Kopervik menighet!    

.. takk for alt som vi har fått .. 
  Fra familiegudstjenesten på høst-takkefesten. 

HALLO, alle POSTBOKS–eiere! 
 
Denne gangen får alle 
menighetsbladet lagt i postboksen sin. 
Ønsker du det slik videre,  
må du gi BESKJED til menighetskontoret. 
 
Ring: 52 85 75 69 
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   døde 

 
 
 

 

  døpte 

 Kirkelige handlinger 

5. sep Miriam Ferkingstad Håkonsen og 
  Øystein Østvold 
29. sep Ellen Margrethe Olsen-Sund og  
  Trond Eliassen Reiersen 
24. okt Lena Simonsen og  
  Ole Munkejord Hansen 

23. aug Mathilde Aasbøe Kristensen  
  Avaldsnes kirke 
 Amanda Stai Walland 
 Adrian Mardal Balchen 
 Thea Prangsuk 
30. aug Jan Morgan Gauden 
 Nikolai Hetland Jansen 
06. sep William Mathias Tønnesen 
  Åkra kirke 
13. sep Jone Flakke-Bjørnsen 
 Dennis Velde Kuluman 
 Karianne Hop 
27. sep Ingrid Elisabeth Håkonsen Østvold 
 Stefani Jakobsen 
 Sondre Helle Merkesdal  
04. okt Alma Lindøe Tveit Avaldsnes kirke 
11. okt Gabriella Håheim-Mortensen 
 Mathilde Notland Bygnes 
 Stine Haraldseid Westvik 
18. okt Thomas Ferkingstad Jacobsen 
 Sebastian Leversund Ådnanes 
 Lina Olsen-Sund 
25. okt Tormod Sævik 
 Nikolas Zahl 
08. nov Preben Henriksen Hansen 
15. nov Sindre Alfheim 
 Vidar Alexander Jordbrekk Myge 
 Ingeborg Jøsang 
 Leon Hårvik 
 Robert Johan Jøsang Bø 
 Ine Nilsen 

    

HUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIGHUSK FRIVILLIG    

KONTINGENTKONTINGENTKONTINGENTKONTINGENT    

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

VI ER AVHENGIGE AV DIN STØTTE! 
Girokonto: 33156106629 

17. aug  Johan Fredrik Kristian Johansen 
01. sep Harry Ingvar Pettersen 
15. sep Leif Bådsvik 
17. sep Jan Ivan Martinsen 
 Thala Beate Eliassen 
24. sep Bjørg Worre 
04. okt Solveig Larsen 
07. okt Gabrielle Haukenes 
10. okt Sofie Marie Eriksen 
16. okt Brita Marie Høvring 
20. okt Geir Halvorsen 
 Hans Jakob Sund 
02. nov Sigrund Johanne Odland 
03. nov Randi Josefine Fredriksen Søndenå 

JULE�S GUDSTJE�ESTER 
4.s i advent 20.des.kl. 19.00 De ni lesninger, kirkekoret 
Julaften,  kl.14.00 Familiegudstjeneste, sang av Siloah 
  kl.15.30 Familiegudstjeneste 
  kl.17.00 Familiegudstjeneste 
1.juledag 25.des. kl.12.00  Høytidsgudstjeneste 

JULE�S KO�SERTER 
Lørdag 28.11: ”Stjerna fra øst”. Accordiakoret i samarbeid med Geirr Lystrup 
    og Kopervik korforening. 
Søndag 29.11: Lysmesse 
Lørdag 12.12:  Konsert v/ Karmøy folkehøgskole 
Søndag 13.12: ”Vi synger julen inn” 
Tirsdag 15.12: kl.18.00-21.00: Åpen julevandring med orgelkonsert kl.19.00.  
Tirsdag 22.12: Konsert med Stangaland Brass  

ETTERLYSING av BILDER.ETTERLYSING av BILDER.ETTERLYSING av BILDER.ETTERLYSING av BILDER.  
 

JUBILEUMS-skriftet til 150–års feiringa av Kopervik kirke er under 
arbeid. Det skal være ferdig i 2011, men vi trenger å ha billed-materialet 
klart i løpet av 2010. Vi ber alle som har gode bilder fra menighetslivet de 
siste 50 åra om å ta kontakt med menighetskontoret, tlf. 52 85 75 69 / Inger 
Marie Dagsland, eller med leder i festskriftskomiteen, Eivind Djønne:  
tlf. 52 85 28 90. Det er viktig å ha MANGE gode bilder å velge mellom, 
sjøl om vi nok ikke kan få brukt alle. NB! Riktig gamle bilder er også 
svært interessante for festskriftskomiteen! 

STOKKASTRA�D BEDEHUS 
KRYBBEVANDRING 
søndag 13 des. kl.16.00 
FAMILIEJULETREFEST 
4.juledag 28 des. kl.18.00 Gang rundt jule-
tre, bevertning, pose til barna. 
 
EIDE BEDEHUS 
'FAMILIEJULETREFEST 
4.juledag 28.des.kl.18.00 Tradisjonen tro 
blir det gang rundt juletre, bevertning og 
poser til barna. 

SU�D BEDEHUS 
SØNDAGSKOLENS juletrefest 
3. juledag kl.17.00 
JULEFEST 
5.juledag. 29.des.klokka 19.00 Bevertning – 
gang rundt juletreet. 
Andakt v/Geir Toskedal. sang v/Margrethe 
Paulsen m.m 
Sang og musikk på møtene. 
 

Alle er hjertelig velkommen  

Trilletreff torsdag kl 11.30 – 13.00 

BEDEHUSE�E I JULE� BEDEHUSE�ES 
 FELLESMØTER 

fra 2. til 7. februar for N.M.S. 
Klaus Muff taler  

Tirsdag 2.:  Stokkastrand bedehus 
Onsdag 3.: Kopervik bedehus 
Torsdag 4.: Eide bedehus 
Fredag 5.: Sund bedehus 
Søndag 7.: Kop-U-og A-senter 

 

Alle er hjertelig velkommen 

Søndagsskolen 
på Senteret 
har samling fra 
11.15 til 12.15. 
Kom gjerne 10 
minutter før, for 
det kan ta litt tid 
med innskriving, 
lime fisker inn i 
kortet etc. Når 
det er familie-
gudstjeneste, er 
der ingen søn-
dagsskole på 
Senteret. 



 

Natt til 5. september var det skik-
kelig nordavindskuling. Det var 
nok mange som ba om godt og 
tjenlig vær for neste dag denne 
natta, for om morgenen var det 
stilnet betraktelig. Alle barn og 
voksne som krysset Boknafjor-
den, fikk en veldig fin overfart. 
Da vi nærmet oss Ålgård ble det 
litt kø da de nesten 4000 tilrei-
sende skulle sluses inn på for-
skjellige parkeringsplasser. 7400 
hadde tatt i mot invitasjonen, så 
feiringen skulle gå over to dager. 
Det var også to forestillinger i 
Amfiet denne lørdagen. Vi fra 
Nordfylket skulle få komme på 
den siste, klokka 14.30. Men før 
den tid var det masse gøy å ta seg 
til. Det var tivoliaktiviteter med 
bamse-premier og fristende 
gotterier og iskrem, så der fikk 
lommepengene bein å gå på. Så 
var det gratis kjøring av tog, ka-
ruseller og biler i lange baner, 

hvis en bare hadde tålmodighet 
til å stå litt i kø. Grillene på det 
øvre planet ble fyrt opp, men det 
ble helst et samlingssted for 
voksne, for når ungene hadde 
slukt pølsene eller karbonadene, 
bar det videre til nye aktiviteter 
og nye køer. 
Utpå ettermiddagen kom solen 
fram og kastet ekstra glans over 
feiringen. Da Amfiet fyltes til 
familiemøtet, hvisket en liten 
deltaker til 
s idemannen: 
”E det varkelig 
så monge i 
Norge som går 
på sundags-
skulen? Me e 
bara ti me på 
våres.” 
Festen sluttet 
med en kaska-
de av såpe-
bobler som ble 

blåst utover i Amfiet. Så fikk bar-
na vite hvor de skulle gå for å 
hente bursdagsgaven sin, en Cd-
plate og en sprettball. Det var et 
kjempekjekt minne å ta med 
hjem fra feiringen. Vi lyttet til 
CDen i bilen på hjemveien, og 
ungene sang med hele veien – 
bortsett fra yngste deltaker. Han 
hadde sovnet da vi kom til 
Mekjarvik.  I.E. 
 

Bildetekst; Det var ikke lett å finne noen av de 10 deltakerne fra Koper-
vik eller de 80 fra Stokkastrand blant alle de tusen gjestene i Konge-
parken, men her har vi knipset noen kjente ansikt fra Stokkastrand.  

Scenen var pyntet med alt som hører til på en skikkelig bursdagsfest: En kjempediger kake, lys og ballonger 
og sang og musikk. TV-kjendisen Jarle Waldemar ledet det hele på en ypperlig måte og brukte barn fra salen 
til å dramatisere bibelfortellingen. Og jammen kunne han trylle også! 

SØNDAGSSKOLEN 120 ÅR 

Foto: Ruth Sveistrup 

R. S. 


