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”Hosianna Syng for Jesus,  
syng for kongen uten prakt. 
Se, han rider på et esel 
slik profeten før har sagt. 
 
Hosianna! Det er påske. 
Jesus drar mot død og grav. 
Ydmyk, for å tjene andre, 
legger han sin allmakt av. 
 
Hosianna! Syng for Jesus! 
syng for kongen når han drar 
mot sitt kors, ja, mot den trone 
der hans makt blir åpenbar! 
 
Eivind Skeie. 

”Velsignet i Herrens navn 
være kongen, han som kommer! 
Fred i himmelen 
og ære i det høyeste!” (Luk. 19,38) 

"Inntoget i Jerusalem"  Fra boka"Det største underet", Mosaikk forlag 

Likkledet i Torino 

 

Les artikkel side  4 og 5 

Konserter i Påsken:  
                       Se side 3 og 5 



KOPERVIK 
MENIGHET 
 
Kopervik menighetskontor 
Sveinsvolljordet 11 (U&A-senteret) 
Postboks 14, 4291 Kopervik 
Telefon 52 85 75 69 
Telefax 52 85 75 70 
Kontortid: 
Tirsdag - torsdag kl. 10.00 - 13.00 
 
Kopervik Ungdoms- & Alderssenter 
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 07 30 
Senterets telef.automat: 52 85 04 67 
 
Sogneprest: Jon Sverre Servan 
Telefon 52 85 75 65 kontor 
Telefon 52 85 19 75 privat 
 
Kapellan: Norodd Stavenjord 
Telefon 52 85 75 67 kontor Kopervik 
Telefon 52 81 68 63 kontor Åkra 
Telefon 52 85 13 18 privat 
 
Kantor: Øystein Bredal 
Telefon 52 85 75 72 kontor 
Telefon 52 85 28 85 privat 
 
Kateket: Solveig Leikvoll 
Telefon 52 85 75 68 kontor 
Telefon 52 85 36 12 privat 
 
Adm. Leder: Kari Magnussen 
Telefon 52 85 75 69 
Telefon 52 85 18 63 privat 
 
Kirkegårdsarbeider: 
… 
Telefon 
Telefon 
 
Kontorfullmektig: Margrethe Larsen 
Telefon 52 85 75 66 
Telefon 52 85 17 34 privat 
 
Kirketjener: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Menighetsrådsformann: Rolf Koch 
Telefon 52 85 55 55 privat 
 
Dåpsvertinner: Tone Elin Tollessen,
Borghild Ørjansen, Liv Rita Ytreland 
Vorraa, Anne Marie Gaustad 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Odd Bjarne Bringaker 
Telefon 52852349 privat 
 
Kopervik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
Stiftelsen Smørstakk (Losskøyta) 
Formann: Terje Garvik 
Forespørsler om utleie av Smørstakk: 
Simon Olsen, telefon 52850067 
Arthur Jelsa, telefon 52 85 00 08 
 
Kirkeskyss 
Telefon 52 85 55 31,  
søndag kl. 10.00-10.15 
NB! Gudstjenesteskyss kun til "vanlige 
gudstjenester" (ikke ved familie- og 
høytidsgudstjenester). 
Se kirkeannonse i Haugesunds Avis 
lørdager. 
 
Kirkeverge i Karmøy: 
Marta Lunde Medhaug 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 71 27 
Telefax 52 85 71 24 

  
Utkommer med 4 nr i året. 
 
Redaksjon: 
Astrid Vestvik Nilsen, redaktør 
Ingeborg Ellingsen 
Arne Myge 
Nils Petter Sætrevik 
Lars Gaustad 
 
Grafisk produksjon: 
Oppsett: TSP 
Trykk: as KARMØY TRYKKERI 

 
Frivillig kontingent: 
Kr 75.- pr år 
Girokonto for støtte til bladet: 
3315.61.06629 
 
Annonsepris: 
Kr 700.- pr. 4 nr. - standard-
størrelse. 
 
 
Ekspedisjon/distribusjon: 
Per Severinsen 

 
Bladet deles ut av frivillige 
ombærere til husstandene i 
Kopervikområdet. 
 
Distribueres gjennom postverket til 
husstander som har postboks 
 
 
Opplag: 3200 
 
 
www.karmoykirken.no 

    sogneprestens 
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hånd. Vi fristes til å ta oss tilrette. 
Til å ta ”snarveier” til alt det vi ønsker 
å oppnå! 
 
Slike snarveier til framgang og lykke 
kjenner vi i mange ulike former.  
Vi kan nevne i fleng: Dop, rus, tyveri, 
maktmisbruk, overgrep, løgn, hor, for-
falskning, juks osv., osv.. 
Dypest sett springer alt dette ut av et 
brudd med det 1. bud: ”Du skal ikke 
ha andre guder enn meg!”  
Det menneske som venter alt godt av 
Gud, fristes ikke til å ta snarveier. 
Snarveier som ofte viser seg å øde-
legge langt mer enn de gir oss. 
Tenk bare på alle de hundereder av 
unge liv som nå ødelegges her på 
Karmøy på grunn av narkolangernes 
falske budskap: ”Kjøp deg litt spen-
ning og lykke! Utvid din erkjennelse! 
Få litt fres på din grå hverdag! Det 
koster ikke stor og er ikke så farlig!” 
 
De gamle lot seg også friste på ulike 
vis. Ja, ingen av oss går helt klar. Det 
er bare en eneste i vår slekt som har 
gått gjennom alle fristelser uten å fal-
le. Det gjorde han ved å holde fast 
ved Ordet og kjærligheten til Gud og 
mennesker like til det siste. Ja, tvers 
gjennom lidelse, død og grav.  
 
Det store er at Hans seier kan bli vår! 
Vi må nok fortsatt kjempe med fristel-
ser og fall, men hør hva Guds Ord 
sier i Hebreerbrevet 4,15-16: 

(Fortsetter på side 3) 

Fristelser kan være så mangt!  
 
”Det er fristende å ta et kakestykke til 
du, for den kaken var jo såååå god!”.  
”Det er fristende å gå helt opp til top-
pen av fjellet i dag, for vinden er spak 
og luften klar. Tenk hvilken utsikt vi 
kommer til å få!” 
”Det er fristende å ta ut med båten på 
lørdag for nå er det mye makrell.” 
”Får jeg friste med litt sjokolade?” 
 
Det er vel ikke farlig å gi etter for slike 
fristelser? I det følgende regner jeg 
ikke slikt som fristelser, for Guds 
gode gaver er til for å brukes og for å 
skape glede og takk blant oss men-
nesker. Slik er det med det meste av 
det som omgir oss. Det er i Guds ska-
perverk uutømmelige kilder til positive 
gleder og opplevelser.  
 
Men ikke alt er godt og positivt!  
Hvor lenge var Adam i Paradis? 
Fristeren dukker opp og vrir og ven-
der på det meste. 
”Har Gud virkelig sagt?”  
”Er det sikkert at Gud vet hva som er 
best for dere?” 
”Er ikke tiden moden nå til at dere 
selv bestemmer hva som er rett og 
galt?  
Dere er da vel opplyste og moderne!”  
Slik blir vi fristet til å fristille oss fra 
Skaperen og de gode gaver fra hans 

side 2 

Fristelser... 



 

Møtet med muslimer 
Astrid har vært med i misjonen 
lenge, og lest og sett mye, men 
det var noe helt annet å få opple-
ve det på nært hold: 
Det føltes rart at misjonsstasjo-
nen i Tignéré hadde kirka på den 
ene siden, og på den andre bod-
de det muslimer. Vi besøkte beg-
ge deler. Svanhild tok oss med til 
stråhyttene de muslimske kvinne-
ne bodde i og pratet med dem. Vi 
ble veldig godt mottatt og de var 
fine, herlige mennesker. 
 
Bjørg husker tilbake til gudstje-
nesten  
1. nyttårsdag i Ngaoundéré by.  

Nesten 400 mennesker var tilste-
de og vi måtte reise oss og pre-
sentere oss. Like etterpå reiste 

en mann seg opp som hadde en 
stor familie med seg. Han forteller 
oss at han er muslim, 
men sier at fra i dag vil 
han og familien hans føl-
ge Jesus.Det gjorde 
sterkt inntrykk at en mus-
lim bekjente at han ville 
bli kristen. Nesten like 
stort inntrykk gjorde det at 
hele menigheten klappet 
da de hørte det, som når 
det blir skåret mål i en fot-
ballkamp, så begeistret 
var de. Tenk om vi her 
hjemme kunne ta imot 
nye i menigheten med like stor 
begeistring! 

Bjørg reiste til Kamerun for 
å treffe igjen venner og 
kjente fra tidligere år som 
lærer for de norske barna. 
Hun møtte mange av sine 
afrikanske venner og fikk 
oppleve gledelige ting i me-
nighetene hun besøkte. 
 
Imponert over misjonsar-
beidet 
Gerhard gir først uttrykk for 
at han er imponert over det 

misjonsarbeidet som har vært ut-
ført i Kamerun gjennom 75 år.  

I Ngaoundéré, hvor kirkens ho-
vedsenter ligger, møter 10.000 
mennesker til gudstjeneste hver 
søndag!  Blant alle de møtene 
og gudstjenestene vi fikk være 
med på var kanskje den på 1. 
juledag en av de største opple-
velsene. Da ble 6 voksne og 7 
barn døpt, og 19 ungdommer ble 
konfirmert. Lovsangen var sterk 
og frimodig, og selv om gudstje-
nesten varte i 3 timer, syntes vi 
ikke det var lenge, for det var så 
godt å være der. 
 

Møtet med arbeiderne 
i kirka 
Både Astrid og Gerhard syntes 
møtet med de kamerunesiske 
evangelistene og prestene var 
sterkt. 
De var flotte, dyktige folk. Men 
det var trist at det kunne gå flere 
måneder uten at de fikk lønn, 
fordi kirka ikke hadde nok midler 
til å betale lønn alle månedene i 
året. Likevel hadde mange stått 
på for folket sitt og forkynt i 30-
40 år. Det var veldig oppmunt-
rende og stort for oss å se, vi 
som har fått være med i misjons-
arbeidet her hjemme.           L.G. 

(Fortsatt fra side 2) 
”For vi har ikke en øversteprest 
som ikke kan ha medlidenhet 
med oss i vår svakhet, men en 
(Jesus, Guds Sønn) som er prø-
vet i alt på samme måte som vi, 
men uten synd. La oss derfor 
med frimodighet tre fram for nå-
dens trone, så vi kan få miskunn 
og finne nåde som gir hjelp i rette 
tid.” 

 
Fastetid og påske skulle gi oss tid 
til ettertanke og undring. Fristeren 
er fortsatt aktiv, men han har fått 
banesår. 
Den Herre Jesus Kristus seiret i 
det avgjørende slaget og en dag 
vil hans seier være fullstendig og 
åpenbar.  
 
God Påske! 

I begynnelsen av desember i fjor reiste Astrid og Gerhard Sjursen 
sammen med Bjørg Mydland fra Kopervik til Kamerun for å feire 
jul sammen med misjonærene Svanhild og Ove Sjursen og barna. 
Etter tre dagers forsinkelser i Paris kom de til slutt vel fram og 
fikk et sterkt og varmt møte med menneskene der. 

Fastekonsert 
Kopervik kirkekor og sopran-solist 
Åse Sakkestad framfører musikk 

av Bach, Mendelssohn m.fl. 
 

ONSDAG 4. APRIL KL. 20.00 
 i Kopervik kirke. 

 

Ved orgelet sitter kantor  
Øystein Bredal. Kollekt. 
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vår tid, fordi vi i utpreget grad lever i en  billedkultur? 
 

Hva er fakta?  
Kledet er vevd av lin i et slags fiskebeinsmønster 
som man kjenner fra Jesu tid. Det viser et bilde av 
en mann i full kroppsstørrelse forfra og bakfra. Bildet 
er et negativt bilde, dvs. det er likt det bildet som 
fremkommer på filmen ved fotografering. Hvordan 
bildet er blitt til, er fremdeles et mysterium. Det er 
slått fast at det ikke kan påvises spor av malingsfar-
ger, penselstrøk eller andre tegn på menneskelig til-
virkning. Bildet gjengir heller ingen lysretning, noe 

som er en forutsetning 
for maling eller foto. 
Først da bildet første 
gang ble fotografert i 
1898, fikk man se det 
positive bildet. Det ansikt 
som viste seg på glass-
platene til fotografen, var 
så detaljrikt og naturtro 
at han holdt på å miste 
platene i gulvet, så for-
bløffet ble han. Bildet er 
altså blitt til ved en av-
trykksprosess, men la-
boratorieforsøk har hittil 
ikke maktet å få til en 
liknende prosess. Det 
viser seg videre ved da-
taanalyse at avtrykket er 
tredimensjonalt, som et 
relieff, og avtrykkets 
styrke varierer alt etter 
hvor nært kledet har 
vært kroppen. Denne 
egenskap kan verken 
foto eller maleri skape. 
Databildet viser også de-
taljer som det tidligere 
ikke var mulig å se med 
det blotte øye.  

 
Hva forteller avtrykket? 
Den som har hatt kledet brettet rundt seg, er blitt 
drept ved korsfestelse. Med det er også mange mer-
ker etter en tortur som ikke enhver korsfestet er blitt 
utsatt for: en sårkrans rundt hodet, sår etter piske-
slag med pisk med metallbiter, et stort stikksår i si-
den, brukne lemmer. Med andre ord: Historien som 
linkledet forteller om mannen som lå i det, og evang-
elienes fortelling om Jesu lidelse og død er som 

(Fortsetter på side 5) 

 
– en tur til  Likkledet i Torino. 
Et møte i stillhet 
 
Blant de mange arrangementer som fant sted innen 
kristenheten i jubileumsåret 2000, var en lengre fram-
visning av det såkalte ”Linkledet i Torino”. Kirketorgets 
utsendte fikk anledning til å se kledet og sette seg 
nærmere inn i historien omkring det. Det ble raskt 
klart at her dreier det seg ikke om noen gjenstand 
som skal være sensasjonell turistseverdighet. Det er 
ikke mulig å bare ”stikke 
innom” for å ta en rask titt. 
Man inviteres til pilgrims-
ferd, til bønn og meditasjon 
over ordet i Salmenes bok 
27,8: ”Herre, nå søker jeg 
ditt åsyn.” På omtenksom 
måte er det lagt til rette for 
en pilgrimsvandring rundt i 
den store parken som lig-
ger opp til domkirken. På 
denne måten skal man 
nærme seg kledet i stillhet 
og kunne forberede seg på 
det man skal møte.Ved for-
skjellige stopp under vand-
ringen blir en med bilder og 
tekst minnet om de for-
skjellige stadier i Jesu 
livsvandring under motto 
som ”Jesu vandring – vår 
vandring med Jesus”, 
”Jesus på korset –vårt 
kors”, Jesus i graven – vi, 
oppstått med Kristus”.  

Stunden foran kle-
det er et øyeblikk fylt av 
høytid og ærbødighet, som 
man nødig vil gi slipp på. 
Tanken på at det kledet 
man har rett foran seg, virkelig kan være det kledet 
som Mesteren selv ble lagt i, og som lå rundt ham da 
Gud reiste han opp fra de døde, er for svimlende til at 
man kan ta den inn over seg i fullt monn. Kledet gjør 
Jesu lidelseshistorie nærværende og reell, og bærer 
også et bud om oppstandelsens mysterium. På den 
måten er kledet et hjelpemiddel til andakt og til tro, slik 
det også blir presentert, ikke som en kultgjenstand el-
ler triumferende ”bevis” for evangelienes fortelling. 
Den sannhet kledet minner oss om, kan da heller ikke 
bevises, men bare gripes av troen. Kanskje er det slik 
at dette kledet er et tegn spesielt gitt til mennesker i 

”Klærne hans ligger der han ble lagt,  
                    men selv er han ikke der…”  
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Nokre er det som står på i årevis og møter opp fast ein 
dag kvar veke, for å gjera ein jobb som dei fleste andre 
vil kvida seg for. I alle fall til det ĺ binda seg fast som 
medarbeidar.  
Men kanskje ser ein ikkje så langt framover når ein tek 
på seg eit slikt oppdrag: "Berre fram til ein annan duk-
kar opp..." Men so går tida og åra, og det blir halve 
mannsaldrar ut av det som begynte med "ein vinter 
kanskje". 
 
Men no var det nok. Fire damer takka av etter lang te-
neste med barnearbeid i menigheten. Og under ei stor 
fest-tilstelling fekk dei overrekt fine presangar og fine 
takk-ord. 

(Fortsatt fra side 4) 
speilbilder til hverandre.  
 
Forskning 
Kledet har vært, og er, en utfordring til forskere fra en 
rekke ulike spesialområder. Man snakker nå om sin-
dologi som et eget felt (av sindone, gresk, =  klede). 
Blant alle funn som er gjort, kan nevnes at blodceller 
og blodtype kan identifiseres i blodflekkene, 58 ulike 
pollen kan påvises, alle fra og til dels særpreget for 
områder der kledet ifølge tradisjonen skal ha vært 
(Palestina, Tyrkia, Frankrike), blod og serum fra 
sidesåret kan kun komme fra en skade påført krop-
pen etter at personen var død, kledet kan bare ha 
vært rundt kroppen i kort tid for det er ingen tegn til 
deformering av legemstrekk pga nedbrytning, det kan 
påvises avtrykk fra en mynt på hvert øyelokk, mynter 
som stammer fra Pontius Pilatus’ tid. Siden det var 
stor tvil om kledets alder, var det viktig å finne ut hvor 
gammelt det kunne være. Til undersøkelsen benyttet 
man den såkalte C14-metoden, som er den vanlige 
når man undersøker alderen på arkeologiske funn. 
Man klippet faktisk tre ”frimerker” av kledet og sendte 
dem til tre ulike institutter. De gav alle samme  svar: 
Kledet var fra1300-tallet. Dateringen er imidlertid om-
diskutert av fagfolk; man mener at de påkjenninger 
og prosesser kledet har vært utsatt for, gjør metoden 
upålitelig. Men foreløpig er det ingen planer om nye 
undersøkelser.  
 
Jesu likklede? 
Det kan ikke svares noe sikkert ”ja” eller ”nei” på 
spørsmålet. Man har først sikker dokumentasjon av 

kledets historie fra den tiden da det dukker opp i 
Frankrike omkring 1350. Før den tid er vi henvist til 
sporadiske vitneutsagn om et ”klede med Jesu bilde” 
kjent i Edessa i Tyrkia omkr. år 500, fra Konstantino-
pel omkr. år 1100, der også nordiske pilegrimer bevit-
ner at de har sett ”Vår Herres likklede”. Så blir kledet 
borte i korsfarertida inntil et klede med bilde av en 
korsfestet overraskende dukker opp i Frankrike utpå 
1300-tallet. En brann i det kapellet der det ble oppbe-
vart på 1500-tallet, påførte kledet skader; smeltet 
sølv fra skrinet det lå i, brente seg gjennom flere lag. 
Nonnene ved kapellet sydde på trekantede lapper til 
reparasjon. I 1997 var kledet igjen truet av en brann 
som brøt ut i kapellet ved domkirken i Torino. Med 
store anstrengelser maktet man å knuse den skudd-
sikre glassmonsteren kledet lå i, og redde det ut.  
 
Bildelikhet 
Det har vært foretatt grundige studier av den tradisjo-
nen som utviklet seg i den tidlige kristne kirke når det 
gjelder gjengivelsen av Jesu ansikt. Her kan det do-
kumenteres en rekke forbløffende likhetspunkter mel-
lom hvordan Jesu ansikt gjengis og bildet på kledet.  
Til tross for de mange funn og de helt ekstraordinære 
egenskaper dette klede har, så har den romersk-
katolske kirken i vår tid hatt en særdeles nøktern, ja 
nærmest tilbakeholden holdning overfor kledet. Det 
har aldri blitt presentert som Jesu likklede, og man 
har villet få fram alle fakta om kledet. Det uttrykk som 
kirken bruker om kledet, er at ”denne ekstraordinære 
gjenstand får oss til å minnes Jesu lidelse og død”. 

Astrid og Kåre Nilsen 

 
Dei fire damene var Olaug Ytreland med 20 år i arbeid 
med barnegrupper, Bjørg Kari Bringaker, med 10 år i 
jenteklubben og 5 år i søndagsskolen, Bodil Melkevik 
med 10 år i Siloa, og Eva Mesøy med 10 år i jenteklub-
ben. 
På bildet er det desse fire me ser, pluss Bjørg Garvik 
som deler ut premiar. 
 
No må nye ta over.                                             NPS 

Langfredagsmeditasjon 
LANGFREDAG KL. 19.00 

spiller kantor Øystein Bredal 
pasjonsmusikk for orgel i Kopervik kirke. 

Er du hjemme i påsken, så ta deg tid til en stille time! 
Kollekt. 
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Felles bedehusmøter er blitt tradisjon i Kopervik sokn,  
og for mange er det blitt eit omgrep med særskilt inn-
hald. Evangelist i NMS, Klaus Muff, var også i år talar i 
møteserien 14. - 18. februar. 
 
Møtene ambulerte som vanlig på bedehusa: Stokka-
strand, Eide og Sund, med avslutning på Ungdoms- og 
Alderssenteret. 
 
Omgrepet "felles" inneber ei utfordring til å slutta opp 
om kvarandre sine møte, anten møtet er den eine eller 
andre staden. 
 
Også i år opplevde vi at Bedehusa var fullsette. I Bede-
hussamanheng er ein ikkje alltid van med dei store 
flokkane. Derfor verkar desse møta ekstra inspirerande. 

Så blei det altså tusen-års-bilde før jul. 
 
Bildet blei tatt den første søndagen i advent, den 
første dagen i det nye tusenåret, det tredje. Fotograf-
meister Våge tok dette bildet, pluss nokre til, m.a. frå 
galleriet.  
Ikkje alle fekk vera med på bildet, desse var vel opp-
tekne med andre ting, kanskje? Og mange angrar 
nok bittert på det i dag. Men ikkje stur for lenge, om 
berre tusen år er det endå eit nytt tusenår, i året 
3000 ! 
 
Var det ein representativ flokk som fekk vera med på 
bildet? Eller var det nokon som burde ha vore spesi-

elt invitert? Vel, alle som les dette var invitert, men 
ingen var spesielt. Dei som var der var der, og desse 
var også svært representative! Dei har no gjort sitt 
avtrykk til historia. Framtida vil visa interesse for dei. I 
alle fall familiane...?  
 
Det å gjera ei fotografering til ei spesiell hending høy-
rer kanskje meir fortida til enn i vår foto-digitale tid. 
Men me prøvde å blåsa litt i trompeten på førehand, 
og seier oss fornøgde med det. 
 
Vil du kjøpa ein kopi av bildet, eller eitt av dei andre, 
så skal me kunngjera framgangsmåten litt seinare. 

NPS 

MILLENNIUMSBILDET   

Vi får synliggjera at 
også i dag står be-
dehuskulturen sterkt 
og samlar mange 
menneske. 
 
Mange opplevde 
at møtene verka 
til inspirasjon, fel-
lesskap, glede, 
fornying og frel-
se. 

B.S. 

Bedehusmøter på sitt beste 
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BIBELHELG På Karmøy 

 SUND BEDEHUS  23. Mars - 25. Mars  
Talere: Kåre Steinsund Klaus Muff 



Bortimot 125 mennesker fra Kopervik me-
nighet hadde funnet veien til Senteret fre-
dag kveld og lørdag formiddag i slutten av 
januar, da Kjell Ånensen fra organisasjo-
nen Teleios, Norge, hadde seminar om te-
maet: ”Hvordan utvikle menigheten som et 
trygt og åpent fellesskap?” 
Dette uhyre viktige spørsmålet ble belyst 

gjennom undervisning ispedd humørfylte 
historier og personlige erfaringer, 
praktiske øvelser og rollespill, hele tida 
med referanse til sentrale bibelvers. Disse 
ble satt inn i en fin sammenheng utfra 
temaet, slik at en fikk en ny og utdypet 
forståelse av dem. 

MANGE AV OSS ER SÅRA 
De fleste av oss har opplevd ting i 
livet som har satt vonde spor. Vi 
har derfor stort behov for å bli 
sett, forstått og elsket: ”Elsk meg 

mest når jeg 
fortjener det 
minst, for da 
trenger jeg det 
mest!” Derfor 
trenger vi det 
fellesskapet 
menigheten er 
ment å være: vi 
skal ”bære 
hverandres 
byrder”. Gud 
kaller oss til å 
prioritere felles-

skapet, - men uten å forsømme 
familien! 
 
”….FOR Å LEGE DEM SOM 
HAR ET KNUST HJERTE,” 
Jesus er den store legen som set-
ter oss istand til å bygge opp igjen 
det som er ødelagt i livene våre. 
Men det er viktig at vi kan bygge 
opp tillitsfulle 
relasjoner i 
menigheten, 
og har kristne 
venner og sje-
lesørgere som 
vi kan betro 
oss til, og som 
viser at de 
både aksepte-
rer og respekterer oss når vi set-
ter ord på vår smerte.Da blir vi 
tilgjengelige for Guds kjærlighet, 
og vi kan forandre oss. I stedet for 
bitre ord blir det vi taler preget av 
den kjærligheten vi blir møtt med, 
av mennesker og av Gud. 
 

GI MEG ”ET LYDHØRT HJER-
TE” (1.Kong.3,9) 
Vi trenger å lytte mer til Gud for å 
kunne skjelne nyansene mellom 
godt og ondt, og kan være i stand 
til å veilede andre. Men vi 
trenger og å lytte mer til 
våre egne behagelige og 
ubehagelige følelser, så vi 
kan forstå bedre hvordan 
vi sjøl reagerer. Og så 
trenger vi å kunne lytte til 
hverandre! Vi må lære 
oss å lytte med varme, 
innlevelse (empati) og re-
spekt. Men husk: er der 
for stor forskjell mellom 
det vi sier og kroppssprå-
ket, er det kroppsspråket som sier 
mest: hele 55% av det som kom-
muniseres! Mens de faktiske orda 
bare formidler 7%. 
 
”SOM ANSIKTET SPEILER 
SEG I VANNET, SKAL EN 
PERSON KJENNE SEG IGJEN 
I EN ANNEN”. (Ordspråkene) 
For å tydeliggjøre betydningen av 

empati i samtale 
med andre fikk vi 
presentert et par 
rollespill, framført 
av Thoralv Bredal 
og Kjell, som tyde-
ligvis hadde møtt 
hverandre før. 
Samtalen gikk lett, 
og forsamlingen 

glemte helt at dette skulle være 
rollespill. I det første kjørte den 
som lyttet sitt eget løp, og samta-
len gikk helt i stå, til latterbrøl fra 
forsamlingen, som nå hadde lært 
litt om hvordan dette burde være. 
I den ”riktige” versjonen av dialo-
gen fungerte Kjell som en slags 

katalysator for den historien Tho-
ralv fortalte, - den empatiske lyt-
tingen førte til at Thoralv ble mer 
reflektert over egne tanker og ble 
ledet til å finne svarene sjøl. Ja, 

faktisk fortalte han mer enn han 
på forhånd hadde tenkt å fortelle 
til Kjell, sa han etterpå! Og vi som 
hørte på hadde lært mer enn nok 

til å fordøye på en helg. 
 
Vi håper Kjell Ånensen vil kunne 
ha flere ”Teleios” seminar eller 
kurs hos oss i framtida, og ønsker 
han hjertelig velkommen tilbake! 

AVN 

HVORDAN KOMMUNISERER VI MED HVERANDRE? 
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8 OM TORLEIV: 
 
Marta Medhaug 
”Torleiv kan en masse innen de fles-
te fagfelt. Han løser alle problemer 
på en god måte, - og når andre svik-
ter, har det vært Torleiv som har stilt 
opp! Han har sagt ja til å hjelpe oss 
framover, før vi får ny kirkegårdsar-
beider, og tusen takk for det!” 
 
Kari Magnussen 
”Torleiv, du er alltid presis, punktlig, 
og ikke minst tjenestevillig! Særlig 

husker jeg at du alltid pleide si: Kari, 
trenger du hjelp, må du ikke være 
redd for å spørre! Takk for at du er 
så tjenestevillig!” Du har vært en tro-
fast andaktsholder, med klar og tyde-
lig forkynnelse. Takk for godt samar-
beid og lykke til videre! 
 
Solveig Leikvoll 
”Da jeg var ny her i menigheten var 
det fint å ha Torleiv å spørre, for han 
kjente alle! Han var alltid rolig og sin-

dig, hadde mye kunnskap, og kun-
ne masse historier! Du har alltid 
mint meg om bestefaren min, - bar-
nebarna er heldige som har deg!” 
 
Jon Sverre Servan 
”Torleiv er prototypen på en kirke-
tjener. Det har med hans måte å 
løse alle problemer på: tjenestevil-
ligheten springer ut av hjertet. Han 
har det ikke bare i hendene, men i 
hodet og! ” Vi har egentlig hatt et 
kirketjenerpar: i alle disse åra har 
Elisabeth levert blomsterbuketter 
fra hagen sin som har pyntet alteret 
i vår-og sommerhalvåret. Det er vi 
deg svært takknemlig for.” 
 
Norodd Stavenjord 
Siden jeg kom hit på midten av 70-
tallet har jeg bare gode minner om 
samarbeidet med deg. Du har en 
lun fortellerevne som har gitt mye 
glede. Du har kjærlighet til både kir-
ke og bedehus, og finner deg til ret-
te begge steder. Tusen takk! 
 
Tusenkunstneren 
Bjørg Garvik overrakte gaver ” til 
tusenkunstneren” på vegne av stab 
og arbeidsgiver, og til Elisabeth, 
som har vært ”kvinnen som har 
stått bak, (og ved siden av!), og 
som har vært en hjelpende engel i 
menigheten”. Og Elisabeth repliser-
te med å si : ”Så lenge det e bloms-
ter i hagen, og eg eige den, e de' 
dokkas!” 
 
Torleiv takket til slutt og sa han var 
takknemlig overfor menigheten og 
Gud over det han har fått oppleve 
av fin behandling fra menighetsrå-
det og arbeidskameratene. Han 
takket også Elisabeth som hadde 

stått så trofast ved hans side. Han 
avsluttet med å si at Guds plan må 
få plass i livet vårt, - da er der en 
trygghet om at vi blir bevart i troen. 
”Takk for den fine sundagen dokke 
har gitt oss”. 
 
Også andre Kirketorget har vært i 
kontakt med har hatt mye fint å si 
om Torleiv: 
 
Gitta Severinsen 
For et par år siden, da Torleiv gikk 
over i 60 % stilling som kirketjener, 
ble jeg ansatt 40 % i hans stilling. 

(Fortsetter på side 9) 

I 18 år har kirketjener og kirkegårdsarbeider Torleiv Thomas-
sen hatt sitt daglige virke i Kopervik kirke og på kirkegårde-
ne. Nå går han av med pensjon. Ved en tilstelning siste søn-
dag i januar på Senteret var rundt hundre personer i menig-
heten samlet for å takke han for uunnværlig innsats,  og 
mange og varme var de hilsenene han fikk denne søndagen. 
Her følger noen av alle lovordene han fikk for sin innsats 
gjennom alle disse åra. 

Takk til trofast tjenerTakk til trofast tjener  
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sittilværelsen! 
Hans Henry Jansen 
Torleiv har vore formann og med i 
bedehusstyret i Eide bedehus. Han 
er ein fin andaktshaldar, og har vore 
med på dugnadsarbeid og gjort ein 
god innsats. Me håpe å få meir gle-
de av han nå når han slutte i kjerka!  
 
Elisabeth Thomassen 
Det var travelt til å begynne med. 
Da var jobben som kirketjener og 
kirkegårdsarbeider ein jobb. Alle 
søn-og helligdager var belagt, og 
spesielt jula var travel. Eg huske 
best juletrepyntingen da det sko 
vara to trer i kirka! – eitt på kvar side 
oppe ved alteret. Elisabeth var alltid 
med, og fyrste gong var det storm 
ute, og lysene gjekk i ett sett. Tårnet 
svaia, og Torleiv sto oppå kanten av 
preikestolen for å nå skikkeleg opp. 
Det glømme me aldri. 

(Fortsatt fra side 8) 
Men først vikarierte jeg noen år før 
jeg ble ansatt, og det var da Torleiv 
som lærte meg opp. Jeg vil takke 
han for den tillit han viste meg da 
jeg fikk bli hans etterfølger i kirken. 
Jeg vil ønske han lykke til i pensjon-

 

 
 
 
 
 
 
 

BILFORRETNING OG VERKSTED 
Salhusvn. 169 - 5501 Haugesund - Tlf. 52 72 87 00  

  
 
 
 

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 
 

Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI’s 
KOPISENTER 

DU FINNER OSS PÅ BYGNES — TLF. 52 85 01 34 
 

 
Teknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 
4251 Kopervik 

 

 

 

Vil du gjerne presentere 
ditt firma for "de tusen 

hjem"? 
 

Prøv en annonse i "Kirketorget"! 
Pris: kr. 700 pr 4 nr,  
- standardstørrelse. 

Annonsørene er en viktig økono-
misk støtte for driften av bladet. 

Kontakt menighetskontoret  
på telefon 52 85 75 66 eller 

faks 52 85 75 70. 
Bladet legges også ut på 

www.karmoykirken.no 

Menighetens fasteaksjon 
 
blir i år tirsdag 3. April. Årets konfirmanter vil da komme rundt til husstande-
ne og be om ditt bidrag. 
 
Pengene som kommer inn vil gå til Kirkens nødhjelps hjelpear-
beid i Brasil. 
 
Brasil er et land med enorme voldsproblemer. 
De har 25 drap pr 100 000 innb. pr. år i gjennomsnitt. I enkelte 
slumstrøk i storbyene kommer tallet opp i 79. 
 
Til sammenligning har vi i Norge 1 drap pr 100 000 innb. pr år. 
 
Kirkens Nødhjelp vil rette sitt arbeid spesielt mot storbyene Rio de Janeiro og 
Sao Paulo der det finnes et stort antall gatebarn. Mange barn vokser opp med 
enslige unge mødre uten fullført skolegang. 
 
Gjennom sine sentra vil Kirkens Nødhjelp gi disse sunne aktiviteter og hjelpe 
dem til å bli noe - og å se på seg selv som verdifulle mennesker - som igjen 
kan hjelpe sine medmennesker. 
 

Så ta godt imot  våre konfirmanter 
når de kommer rundt med bøssene! 

IE 
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D et er vinter i Mongolia, og det betyr at vi har 
det kaldt. I år har det vært den kaldeste 

vinteren på mange år. I første halvdel av januar hadde 
vi kaldere enn -40 hver natt. En morgen var det -48 
grader, og det er 
kulderekord for distriktet her. 
Senere ble det bedre 
temperaturer, men mange 
netter har det vært kaldere 
enn -30. 

D enne skarpe kulden, i 
tillegg til unormalt 

mye snø, har gitt store 
problemer for husdyra, som 
så mange mongolere lever 
av. Kyr, sauer, geiter, hester 
og andre dyr går fritt ute 
hele året. De pleier vanligvis 
å grave i snøen til de 
kommer til gresstustene, men det er vanskelig å nå 
ned når det er mye snø. Til nå i år har ca 600 000 av 
dyra dødd, og dette tallet ventes å stige kraftig utover 
resten av vinteren og våren. Myndighetene frykter at 

så mye som ca 6 mill dyr kan 
stryke med etter denne 
vinteren. Dette er svært 
alvorlig for befolkningen, der 
mange bare har husdyra å 
leve av. Mange familier 
risikerer å miste hele 
livsgrunnlaget sitt, dersom 
hele eller store deler av 
buskapen dør. 

R egjeringen, i samarbeid 
med FN og andre 

internasjonale organisasjoner, 
har startet arbeidet med å bringe for til dyra og mat til 
befolkningen ut i landet. I skrivende stund er det ennå 
helt uvisst hvor effektiv denne hjelpen blir. 
 

A kkurat her vi bor, i Darhan i Nord-Mongolia, er 
ikke krisen så alvorlig som mange andre 

steder. Årsaken er delvis at vi har ikke så mye snø, og 
delvis at kommunikasjonene er mye bedre utbygd her, 
så det er lettere å skaffe for utenfra. Vi bor jo også i 
en by, og mange er derfor ikke direkte avhengige av 

KjKjære venner i Kopervik menighet!ære venner i Kopervik menighet!  
husdyrhold. Det er likevel en del som holder dyr, og 
mange har mistet deler av buskapen, også her. 
 

D en harde 
vinteren setter 

altså sitt preg på livet 
vårt for tida, men vi 
klarer likevel stort sett 
å holde hjula i gang i 
vårt daglige arbeid. I 
helseutviklings-
prosjektet er vi i full 
gang med planlegging 
og gjennomføring av 
en større 
undersøkelse om folks 
kunnskaper om helse. 
Vi holder kurs og 
annen undervisning 

innen forebyggende helse,og for å kunne lage gode 
kurs, må vi vite hva folk egentlig vet og ikke vet fra 
før. Derfor kjører vi nå denne undersøkelsen, som vi 
tror skal hjelpe oss mye i planleggingen framover. 
 

K irka vår har de nylig hatt årsmøte, og for 
oss ser det ut til at de har funnet fram til 

gode ordninger for mye av arbeidet. Det er stadig nye 
som kommer innom møtene, 
og en del  av dem kommer 
igjen, og for noen fører det til 
omvending og tro på Jesus. 
Sist vi hadde dåp, var på 
julaften. 
 

V i er veldig takknemlige 
for at dere i Kopervik 

husker på oss i bønn. Bibelen 
forteller oss at Gud hører våre 
bønner, og vi har selv konkret 
erfart det flere ganger. Vi vil 
gjerne be dere om også å be for Mongolerne, for folk 
og land. Be om at de må klare seg gjennom vinteren, 
og be om at de må få se at de trenger frelsen i Jesus. 

Med vennlig hilsen fra 
Martin, Ingebjørg, Eirik, Sissel, 
Berit og Bjørn Steinar Hauge 
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Vinner av adventkryssordet ble 

Sigbjørn Melvær 
i Bråtavegen 5. 

 
En kjekk overraskelse kommer i 

posten. 

Søndagsmøter på Ungdoms- & Alderssenteret våren 2001 
 

Fellesmøter og NMS-møter 
 
25. mars   Bjørg Mydland         Kamerun-nytt             Doggdråpen (NMS) 
22. april    Geir Toskedal         Quo Vadis                  (Felles) 
13. Mai     Jan Magne Moi                                          (Felles) 
27. mai     Gerhard Sjursen     Kvalavåg Musikkor    (NMS) 



 
 
 
 

Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 
 
 
 
 
 
 
                                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                                4250 Kopervik 

 

 

 

Karmsund Indremisjons 

BEGRAVELSESBYRÅ 
Vi står alltid til tjeneste 

I anledning dødsfall og begravelser 
Bestyrer Malvin Ferkingstad - Tlf. 52 81 62 22 

 

  KARMØY  ELEKTRO- 
  MARKED a/s  TEL 52 85 02 58 

 

      HOVEDGATA 43                                  4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

 
 

                 døde 

Didrik Amland                                  06.10.00  
Eddy Hansen                                   24.10.00  
Thorleif Eilertsen                             17.11.00  
Magne Eriksen                                24.11.00  
Einar John Skarvøy                        24.11.00  
Herdis Josefine Hermansen           23.11.00  
Hjørdis  Gismarvik                           01.12.00  
Olfrid Aanstad                                 12.12.00  
Dagfinn Kolstø                                15.12.00  
Alf Henrik Bredahl                           03.01.01  
Olav Kristian Aanensen                  04.01.01  
Tor Reidar Simonsen                      05.01.01  
Marta Skogland                               16.02.01  

 
          vigde 
 
 
Arild Flesjå og Randi Skår               28.10.00 
John Espeland og Solfrid Klubben  25.11.00 

 
         døpte 

Thomas Sævik                                  10.09.00 
Roald Teodor Navarro                      10.09.00 
Aksel Halvorsen Hansen                  10.09.00 
Vegard Grønnestad                          10.09.00 
Sandra Bløtekjær                              10.09.00 
Randi Kvinnesland                            24.09.00 
Regine Simonsen                              24.09.00 
Andreas Grindhaug                           24.09.00 
Isabell Ørjansen                                24.09.00 
Isabella Alexandra Varas Skarheim 07.10.00 
David Ulveraker Kvinnesland           08.10.00 
Tore Nes                                            08.10.00 
Marthe Sevland                                 08.10.00 
Stine Waage Eide                             22.10.00 
Bjørn Olav Tjørstad Lilleaas             22.10.00 
Eirik Selliken                                      22.10.00 
Vebjørn Broshaug                             12.11.00 
Isabelle Grude Christiansen             12.11.00 
Wendy Arlene Korsnes                     12.11.00 
Daniel Langåker                                12.11.00 
Ida Åsmundsen Eilertsen                  10.12.00 
Kajsa Sofia Oen Bohstrøm               10.12.00 
Maria Hop                                          25.12.00 
Ida Celina Høvring Olausson           01.01.01 
Vegard Klungland Stange                 21.01.01 
Ingrid Stokke Tangen                        21.01.01 
Krister Namphathai Larsen               21.01.01 
Jonas Saltvik                                     21.01.01 
Christina Kallevig                              04.02.01 
Kristoffer Naley Brandtzæg              04.02.01 
Bork Knutsen                                     04.02.01 
Dag Andrê Kvinnesland                    11.02.01 
Vilde Elisabeth Davidsen                  11.02.01 
Iselin Fjelde                                       11.02.01 

  

kirkelige handlinger 
 
    konfirmanter 
 
 
Søndag 29. April 
Ellingsen, Signe 
Eriksen, Aina 
Fjellby, Thomas 
Gabrielsen , May Susanne 
Gaupås, Marit 
Gismervik Espen 
Gudmundsen, Annicka 
Halvorsen, Anders 
Hansen, Lill Tove 
Hatteland, Solveig 
Høvring, Andreas 
Håkonsen, Jeanette 
Haaland, Øyvind 
Johannessen, Elisabeth 
Kallevik, Mathias 
Knutsen, Maria Dagsland 
Kolbeinsen, Siv Helene 
Kulleseid, Rebecka Serina 
Kvamme, Kjetil 
Langeland, Julie 
Lønning, Kristbjørg Kivijärvi 
Meling, Malin 
Mikkelsen, Lars Anders 
Ness, Cathrine 
Nymark, Helen 
Oftedal, Heidi Marita Espeland 
Olsen, Tommy 
Pedersen, Hanne 
Pedersen, Olav 
Roness, Tor Audun 
Sagstad Birthe 
Sagstad, Tine 
Salhus, Dag Eivind Skaar 
Sjursen, David Ervesvåg 
Skoglund, Martine Fosen 
Størkson, Cecilie Almberg 
Størkson, Maria Almberg 
Søndenå, Rebecca 
Tangen, Kenneth 
Tangjerd, Hanne 
Thorsen, Kåre Andreas 
Velle, Tore 
Østrem, Rolf Magne 
Øygarden, Aleksandra Joanne 
Ådland, Elisabeth 

Søndag 6. mai 
Borgenvik, Anders 
Bådsvik, Elisabeth, 
Endresen, Monica Helen 
Fredriksen, Carl Morten, 
Grindhaug , Julian 
Gunderstad, Magnus Andre 
Halvorsen, Rita 
Hansen, Morten 
Henriksen, Morten 
Hinderaker, Inger Elise Endringer: Se Koperviks side på 

www.karmoykirken.no 
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Iversen, Frode 
Jespersen, Ken Marius Oen 
Johnsen, Øystein Bråtå 
Jonassen, Hanne 
Kaldheim, Pål 
Koch, Jens 
Kristoffersen, Andrea 
Kristoffersen, Knut 
Ludvigsen, Jimmy Skjæveland 
Lundemoen, Liv 
Løberg, Camilla Kristoffersen 
Myge, Raymond 
Naley, Henriette 
Nordal, Trygve 
Roaldsøy, Roy 
Simonsen, Ann Kristin 
Skålnes, Odd Martin Bergjord 
Skår, Ingrid 
Skår, Sillje Therese 
Solvig, Cilje 
Storesund, Bjørnar Lindtner 
Tollaksvik, Hanne 
Torgersen, Alexsandra Damm 
Vaksdal, Morten 
Vikre, Therese Høiland 
Vorre, Maria 
Vorraa, Siri 



 

Men det 
ser ut som han 
trivst med kontor- og datajobben. 
Berre spørr han, for han er lett å få 
på glid (men aldri ut på glatt-isen!) 
når han skal fortelja kva han syslar 
med. Han kan m.a. fortelja at Kirke-
vergekontoret har fire tilsette til å ta 
seg av byråkratiske oppgåver knytte 
til kjerkehus, graver og kjerke-
gardar, tilsetjingar og personell og 
slikt, og dette er for alle dei sju 
menighetene i Karmøy. 
 
FORFEDRENES BOK 
Sjølv har Tor Sjursen arbeidd mykje 
med data-katalogisering av gravene 
på kyrkjegardane. Dette for å skaffa 
betre oversikt over gravplassane og 
kven som festar gravene. Men ein 
sjeldan gong er det også folk som 
kjem for å få hjelp til å leita etter 
slektningar, t.d. sommar-
amerikanarar som leitar etter 
"linkar" til eldre tider. Det er ikkje for 
ingenting at me kanskje kunne kalla 

han for "Tor på sporet", om det ikkje 
hadde likna for mykje på noko anna 
kjent.  
 
EI MANGFALDIG SIDE 
Tor viser oss heimesida si. Rettnok 
er det fellesrådet si side, men det er 
Tor som har laga den, så han synst 
nok at den er litt hans. Han tar oss 
nesten rett ut i cyber-space, det vil 
seia, han dreg oss med kvikke 
taste-trykk frå den eine sida til den 
neste. For det er ikkje rett slik folk 
seier at alle ting har to sider, for 
Tors sider er mangfaldige. Og det 
ser unektelig litt spennande ut. Skru 
endeleg på litt lyd, for her er det mu-
sikk også. 
 
Kva kan du finna ut på alle desse 
sidene? - Finn førstesida, og klem i 
vei! 
 
Jau, her finn du stoff om sjølve 
kjerkene, om symbolikk i 
utsmykkingane, om lover og føre-
skrifter, om aktivitetar i menighet-
ene, og mange fleire emne, og fleire 
tips under kvart av desse. Det er 
også ein mini-gaid om kommunen 
vår her, og fotografen er - sjølv-
sagt - Tor Sjursen. 
 
På han kan det lett høva dette sal-
meverset av Grundtvig: 
"... han springer over grave ..."  

NPS 

ER DU LOGGA PÅ?   
Det gjeld å henga med i svingane i 
desse stadig nyare tidene. 
Og Karmøy kirkelig fellesråd og 
Kirkevergekontoret har ikkje akkurat 
lege for lenge om morgonane, men 
har logga seg innpå, til glede for oss 
alle.  Fellesrådskontoret har nemleg 
fått seg heimeside på Internettet, så 
her er det berre å slå på maskinen. 
Adressa til heimesida er nemnt 
ovanfor her - du finn sikkert fort 
fram. Men pass på tida og teljar-
skritta, for det er mange emne å slå 
opp på.  
 
WEB-MASTEREN 
Drivkrafta bak dette nye føretaket er 
Tor Sjursen, med hjelp frå Jan 
Martin Medhaug. Tor er opprinneleg 
haugesundar, men no i fleire tiår 
koperviksbu god som nokon. Etter 
mange år som lærar på Kopervik-
skulen, deler han i dag arbeidstida 
si mellom skulen og ei kon-Tor-
stilling hjå Kirkevergen. 

LLysglobenysgloben  
I romjula 2000 fikk vi en praktfull lys-
globe i Kopervik kirke. Den er laget 
av smijern og den øvre delen min-
ner om en globus med et stort lys i 
midten. Den har en krans av mindre 
lys rundt ”ekvator”. 
 
Lyset i midten minner oss om Ham 
som er Verdens Lys. Dette store ly-
set vil normalt være tent under alle 
gudstjenester og ved andre typer 
samlinger i kirken.  
 
De små lysene som kan tennes på 
det store, er tenkt som ”bønnelys”. 
Denne gamle skikken har nokså ny-
lig kommet til oss igjen fra ulike sto-

re og små søsterkirker i utlandet.  
Bønnelysene kan være en hjelp til å 
uttrykke en nød eller et bønneemne 
som ligger oss på hjertet. Noen 
ganger strever vi med å finne ord. 
Lyset kan da markere vår ordløse 
bønn.  
 
Det vil bli anledning til å tenne bøn-
nelys i tilknytning til våre gudstje-
nester. Det kan f.eks. skje når en 
går forbi lysgloben under ofringen 
eller i forbindelse med nattverden. 
Ved begynnelsen av dåpsgudstje-
nester vil en som regel tenne et 
bønnelys for hvert av dåpsbarna. 
 
Bønnelys vil også noen ganger bli 
benyttet i forbindelse med preken 
eller forbønn.                        JSS 
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