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Som vårsol renn med morgonglo, 
vår frelsar opp or grava stod 
til liv forutan like. 
Og slik så lenge verda står, 
skal etter vinter følgje vår 
med jubel i Guds rike 

Som fuglekor i li og lund 
syng våren lov kvar tid og stund 
og tonen aldri tagnar, 
så losnar tunger vidt om land, 
og hyller dødens overmann 
når påskemorgon dagnar 

Som blomar brydder opp av jord, 
som greiner grønkar, kornet gror 
der våren venleg skrider, 
så blømer alt i Jesus Krist 
til folkegagn og grøde visst 
med sol til siste tider. 

God påske! 
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Slik begynner hvert vers i en salme som 
ofte synges i fastetiden fram til påske 
(NoS 128). Kommer en i våre dager 
med båt til Haifa eller med fly til Tel 
Aviv må en forlate lavlandet og dra opp 
i fjellene for å komme til berg-staden 
Jerusalem 800 m.o.h.. 
 
En om lag 70 år gammel slektning av 
meg dro for vel hundre år siden på 
pilegrimsreise til Jerusalem. Han tok båt 
over til Danmark. Gikk derfra til 
sørspissen av Italia. Tok båt over til 
Egypt og gikk derfra til Jerusalem. Det 
tok noen måneder. Han gikk dernest ned 
til Jordanelven for å bade ved Jeriko 
nær 400 meter under havets overflate. 
Så gikk han opp til Jerusalem igjen. En 
stigning på 1200 meter. Vel framme ble 
han alvorlig syk og døde etter få dager. 
Graven hans kan enfinne på en liten 
klosterkirkegård i gamlebyen i Jerusa-
lem. 
 
På Jesu tid var det vanlig at jøder fra 
Galilea fulgte Jordanelven ned til Jeriko 
og dernest gikk den bratte veien opp til 
Jerusalem. Dette ble Jesu siste lengre 
fottur. I likhet med min slektning førte 
denne fotturen opp fra Jeriko også Jesus 
fram til lidelse og død. Han hadde flere 
ganger varslet sine venner om at dette 
sto for døren, men de forsto det bare 
delvis. 
 
Salmen tolker det som skjedde for oss: 
"Se, vi går opp til Jerusalem, ... 
ser hvordan Jesus, Guds egen Sønn, 
i stedet for syndere lider. 
 

Se, vi går opp til Jerusalem, 
til Frelserens kors og pine, 
til Lammet som ofres for verdens skyld, 
for syndene dine og mine." 
 
I motsetning til min slektning hviler 
ikke Jesu beinrester i en grav i 
Jerusalem. Han seiret over død og grav 
Påskemorgen! Derfor er ikke vår 
mentale påskevandring til Jerusalem 
først og fremst preget av sorg eller 
bekymring for framtid. 
 
Den første kristne påske munner ut i 
undring, glede og lovsang til Ham som 
sprenger dødens lenker og setter oss 
mennesker i frihet. 
 
Slik som den jødiske påskefeiring i alle 
år har vært en feiring av frigjøringen 
etter mange generasjoners slavekår i 
Egypt, er også den kristne påskedagsfei-
ring i sin grunn en frigjøringsfest! Fri-
gjøring fra lovtrelldom og skyld, fra 
straff og død! 
 
God påskefeiring! 
God frigjøringsfest! 
Velkommen til "festgudstjeneste" 
Påskedag ! 
 
 
 
PS 
Husk at hver søndag er en liten Påske-
dag til minne om Jesu seier over døden! 

     sogneprestens 

               spalte 

Se, vi går opp til Jerusalem ! 
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Noen av årets 106 konfir-
manter har valgt en litt an-
nen form for konfirmantun-
dervisning. De er ten-sing- 
og speiderkonfirmanter.  
 
Det vil si at de er med ukentlig 
på alle ten-sing- øvelser/ spei-
dermøter, og har undervisning 
i egne bolker. I år er det ca 20 
konfirmanter som har valgt 
dette konfirmantopplegget. Vi 
håper disse ungdommene vil 
fortsette både i kor og speider 
etter at konfirmanttiden er 
slutt! Til høsten går vi også 
med skumle planer om en for-
mingskonfirmantgruppe....… 

Dette året har konfirmantene 
ikke den vanlige samtaleguds-
tjenesten like før konfirmasjo-
nen, hvor alle er med å deltar i 
en kveldsgudstjeneste. Konfir-
mantklassene er istedenfor for-
delt på vanlige gudstjenester 
utover i året. I disse gudstje-
nestene har ungdommene ulike 
praktiske oppgaver, de er tekst-
lesere, spiller drama, er for-
sangere: de beriker gudstjenes-
tene både ved at de er tilstede 
og alt de bidrar med! Så langt 
synes vi dette har fungert bra 
og som et positivt innspill inn i 
gudstjenestelivet. 
 

I de to midterste helgene av 
mars går årets konfirmantleirer 
av stabelen. Disse helgene rei-
ser vi 100 ungdommer- konfir-
manter og mini-ledere samt 
voksenledere opp på fjellet, til 
Gullingen i Suldal. Det blir to 
helger fylt med ski, snøbrett og 
friluftsliv, bål, fellesskap, 
gudstjeneste, opplevelser, 
moro, snørugby, lite soving -
bortsett fra på bussen hjem. 
Konfirmantleirene har 5 års 
jubileum i år, og har vært flotte 
helger med kjekke og positive 
og livlige ungdommer! 
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   Solveig: 

TENTEN--SINGSING-- og SPEIDERKONFIRMANTER og SPEIDERKONFIRMANTER  

Solveig:  

Rekefesten for konfirmanter og foreldre 

 
På selveste Valentinsdagen gikk årets 
konfirmant- og foreldre- rekefest av stabe-
len. Dagens «gode ånd» svevde over oss 
og det ble fullt hus og stormende jubel. 
Og ikke reke var igjen på reke av innkjøp-
te 45 kilo!!! 
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Etter et høst/vinter-seminar 
med Alpha er det tid for å 
oppsummere litt. 
 

Det har vært 8 kurskvelder på U-A-
senteret, annenhver torsdag, fra 
20.09. til 21.02.  
Av praktiske grunner tok vi  pause 
hele desember. 
17.-18.11. hadde vi en weekend på 
Stemnestaden i Grinde. 
21.02. ble kurset avsluttet med en 3-
retters middag der deltakerne hadde 
bedt med seg gjester. 
Det har vært 36 deltakere på kurset.  
De har kommet sammen til kvelds-
mat kl. 19.00.  
Alpha-talen starter ikke før kl. 20, 
slik at det alltid har vært tid til noen 
gode historier, sanger og annen  
underholdning. Etter talen er det 
samling i grupper samt en kopp kaffe 
og noe å bite i. Samtalene i gruppene 
har vært vanskelige å avslutte. Av og 
til måtte noen av gruppene nesten 
taues inn til felles avslutning kl. 
21.40. 
 
"Kokkelauget" har vært utrolig opp-
finnsomme. De har servert alt mulig 
godt - fra ekte gammeldags fiske-

suppe til Mulligatawny-soup (Jfr. 
Miss Sophie og James) og indisk 
Briany. Og stemningen har vært 
minst like god som i Babettes gjeste-
bud. 
 
Første taler ut var Modgunn  
Brynjulfsen fra Normisjon med  
temaet: Hvem er Jesus? Hun var 
også en meget inspirerende taler og 
medleder på weekenden inne på 
Grinde. Vi har hatt både teologer og 
lekfolk til talere. Alle sammen har de 
vært dyktige og inspirerende. Talene 
har dreiet seg om sentrale emner i 
den kristne tro og hvordan troen kan 
praktiseres. Men talerne har ikke del-

tatt i gruppene etterpå. Dette har 
vært fordi en ikke skal oppfatte  
taleren som innehaver av fasiten på 
alle tros-spørsmål og dermed ikke 
våge å komme fram med det en selv 
har tenkt.  
 
Vi har hatt fortløpende evaluering av 
kurset i ledergruppa. Og tilbake-
meldingene fra deltakerne har hele 
tiden vært positive. Ved slutten av 
Alpha-kurset stilte vi disse spørs-
målene til en del av deltakerne: 
 

Sverre Anglevik tok ikke så lang  
betenkningstid: Da kona mi og jeg 
leste annonsen i avisa, ringte vi til 
noen venner som hadde gått på  
Alpha-kurs på Norheim. Og da de 
anbefalte kurset på det varmeste, 
meldte vi oss på. Vi syntes det var 
kjekt at dette kurset var i nærheten 
av der vi bor, for vi ville gjerne ha et 
kristent fellesskap i nærmiljøet vårt. 
Og disse bibeltimene hørtes interes-
sante ut. 
I ettertid må vi si at vi har hatt det 
veldig fint på disse torsdagskveld-
ene. Vi har møtt en imøtekommenhet 
og gjestfrihet som virkelig har var-
met oss. Det medmenneskelige og 
åndelige fellesskapet har betydd vel 
så mye som Bibelutlegningene. Og 
Alpha-talerne har virkelig vært gode!  
 
Synnøve Thorsen tok spørsmålene 
på strak arm: En nabo som jeg går i 
forening med, ba meg bli med på  
Alpha-kurset. Så ringte jeg videre og 

Alpha i Kopervik 
 Hva - førte til at du meldte 

deg på Alpha-kurset? 
- forventet du deg av 
kurset? 
- fikk du igjen? 



ba med meg en venninne. Jeg 
visste at ordet ALPHA betyr 
BEGYNNELSE, men det var 
også stort sett alt jeg visste 
om Alpha-kurset. Jeg hadde 
et ønske om å være med i et 
kristent studie-fellesskap, 
men det som var etablert av 
slike grupper, var for det 
meste for ektepar. Samvære-

ne og samholdet på  
Alpha har betydd svært mye for 
meg. Weekenden på Grinde var  
virkelig en fin opplevelse.Både  
gjennom talene og bønnevandringen 
merket jeg at den Hellige Ånd virket 
fornyende på meg. Jeg er veldig glad 
for alt jeg har fått gjennom disse 

kurskveldene - både av alvor og 
moro. 
 
Halldis Hult Rørvik hadde lest om 
Alpha-kurs flere steder: Da dette lo-
kale kurset stod i avisen, meldte jeg 
meg på. Av natur er jeg nemlig litt 
nysgjerrig, og jeg ville gjerne vite 
mer om den kristne tro. Et dødsfall i 
familien gjorde også at jeg søkte et-
ter et fellesskap. 
At Alpha-kursene la opp til en lett og 
folkelig samværsform, gjorde meg 
enda mer nysgjerrig. 
Dette var virkelig nye toner fra kir-
ken. Den har ofte i folks tanker blitt 
formidler av noe alvorlig og tungt. 
Jeg ønsket å være med på det Alpha-
kurset la opp til: Å hjelpe hverandre 
å finne svar – og å høre om andres 
tvil og tro. På kurset fant jeg et vel-
dig fint fellesskap. En nabo og jeg 
ble svært godt mottatt da vi kom. 
Selv om vi  
begge er lite med i kirkelige sam-

menhenger, følte vi oss ikke 
utenfor av den grunn. Vi har 
hatt mye latter og moro i lag. 
Temaene var interessante og 
mange av begrepene tilgivel-
se, ydmykhet, harmoni og 
fred m.m. fikk ny betydning 
for meg. Og så var det jo vel-
dig spennende, internasjonal 
og god mat vi fikk. 

Alpha betyr jo begynnelse, og nå har 
jeg faktisk lyst å gå videre i samme 
spor. 
 
 

I.E. 
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STANGELAND BRASS arrangerte 
i høst konsert til inntekt for ny alter-
tavle i Kopervik kirke. 
Kopervik menighetsråd retter en 
stor takk til Hans Knut Skår som 
tok initiativet til denne konserten, 
og til bandet for en flott konsert-
kveld! 

Stangeland Brass-
konsert 
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I dag fekk eg assosiasjonar til snø-
fokk, tru det eller ei, like sør for 
Sahara i nesten 40 graders varme i 
februar! "Snøen" er rødbrun og legg 
seg i fenner akkurat som tørr, lett snø 
på skaren heime. Det er tungt å trø 
seg fram på sykkel i "laus-snøen", 
som kjem med vinden og knasar 
mellom tennene ...... For tida er eg i 
Oussoubidiania, 8 mil og 3 1/2 times 
kjøring frå Bafoulabe ved Senegal-
floden, der eg bur til vanleg, med 
utsikt til flodhesten sin stamplass. 
Senteret for oversettelsesarbeidet 
vårt ligg her i Oussoubidiania. I lag 

med dei to bibeloversettarane våre 
går eg for tida gjennom 2.Korintar-
brev. Neste fase er gjennomgang og 
godkjenning med Bibelsselskapet i 

mai. Skrift for skrift nærmar me oss 
eit ferdig Nytestamente på kassonke! 
Mali er i ferd med å koma i normalt 
gjenge etter årets store fotballfest, i 
ein månad har dei vore vertsland for 
Afrika-Cupen 2002. På gardsplass-
ane sat folk klistra til radioapparata, 
og jubelen høyrdest over heile lands-
byen kvar gong det maliske laget 
scora mål. Spennande var det å 
fylgja laget frå siger til siger fram til 
semifinalen. Sjøl som utlendingar 
syns me at me hadde del i sigeren!! 
Eg fekk assosiasjonar til ei strofe i 
ein påske-salme: - Jesus vann, og eg 
har vunne!! Eg har del i ein siger eg 
ikkje på nokon måte treng å streva 
meg fram til sjølv, like lite som eg 
trong å sveitta ein einaste dråpe for 
at Mali skulle scora mål! Ein siger 
som er vunnen for meg og alle andre 
av Han som blei ei soning for våre 
synder, men ikkje berre for våre - 
nei, for heile verda sine synder. Der-
for er me her, med ei gladmelding til 
det maliske folk! Det handlar om 
meir enn ein gullmedalje - det hand-
lar om EVIG LIV til alle som tek 
imot Han!! Mamani som blei døypt 
sist søndag, har fått oppleva det i sitt 
liv, og ho står frimodig fram og for-

tel om kven ho har funne, -Jesus! 
Folk ser at ho er blitt eigar av ei for-
mue, sjøl om ho, som dei fleste her, 
lever frå hand til munn. No deler ho 
kvar søndag sorger og gleder, bønne-
emne og takke-emne med med-

vandrarar på gudstenesta, i trygg tru 
på Han som elskar henne så høgt at 
Han gav livet sitt. Snart er det 
påske, og det er grunn til sigers-jubel 
både i Norge og i Mali: 
ISA KUNITA, HALELUYA! 
Han er oppstanden, halleluja! 
Lov Han og pris Han, halleluja! 
Jesus vår Frelser lenkene brøt, 
Han har beseiret mørke og død! 
 
Varm helsing frå Astrid Valle i Mali. 

Etter fleire år med såkalla "Felles Bedehus-
møte", utvidar vi i år til 2 veker. Møta startar på 
Stokkastrand Bedehus onsdag 27.02. Deretter 
vekslar det mellom bedehusa på Stokkastrand, 
Eide og Sund, samt på Senteret. 
 
Talar begge vekene blir Klaus Muff, ein kjær forkynnar 
som har betydd mykje for mange. Det ligg stor inspira-
sjon i det å kunne samla mange, det har vi opplevd 
tidlegare år, og derfor er det med stort frimot vi innbyr til 
desse møta også i år. 
 
Song og musikk er positive element i det å skapa felles-
skap og gode opplevingar. Til alle møta har vi gode song- 
og musikk-krefter frå heile Karmøy. Vi håper at mange 
vil møta fram og ta turen til dei ymse bedehusa. Med tan-
ke på den tida vi lever i, er det viktig å ta vare på det 

gode, byggja opp gode fellesskap, oppmuntra kvarandre 
og ikkje minst: oppleva og undrast over evangeliet og den 
makt det har til å setja menneske i fridom. 
 
Song - og musikk-krefter: Åkra kirkekor, Gledesbudet 
(Vedavågen), Kvalavåg musikk-kor, Aks (Skudenesh.), 
Quo Vadis, Langåker musikklag, Nye Røster (Åkrehamn) 
og Torvastad musikk-kor. 
 

VEL MØTT TIL ALLE SAMVER!  
 

NB: Alle møta begynner kl. 19.30, sjå elles annonser i 
dagspressa. 

 
Helsing førebuande komite 

v/ Lars Gaustad, Reidar Grønnestad, 
Jorunn Bråtå Johnsen og Bjarne Stornes. 

 Frå Astrid i Mali: 
ISA KUNITA, HALELUYA! 

Klaus Muff taler på felles bedehusmøte 27.02 - 10.03  



Etter brannen 28.oktober spurte folk 
først: Er kirken klar til jul? Nå de 
senere uker har noen spurt: Kirken 
er vel klar til påske? Andre spør: Er 
kirken klar til konfirmasjons-
helgene? 
 
I skrivende stund har vi håp om at 
kirken kan være klar til bruk igjen 
helt i slutten av mars. Dette avheng-
er av at de berørte håndverkere  
klarer å holde den oppsatte tempo-
planen. Før gjenåpning gjenstår bl.a. 
Restaurering og montering av ram-
meverket i altertavlen. Inne i ram-
men vil det bli en midlertidig løs-
ning med et kors på ensfarget bak-
grunn. 
 
Det som er sikkert er at kirken vil 
bli åpnet for bruk i de to konfirma-

sjonshelgene i månedskiftet april/
mai uansett hvor langt arbeidet da 
har kommet. 
 
Selv om kirken kan tas i bruk igjen i 
løpet av våren er det ganske mye 
smått og stort som gjenstår. Bl.a. 
skal orglet renses for sot av spesia-
lister fra Nederland. (Orglet kan 
brukes også før rensing). Teppet i 
midtgang og kor må dels renses og 
dels lages og legges nytt. Nytt alter-
maleri kommer til å ta tid. Selv etter 
valg av motiv og kunstner må en 
regne med at det vil gå et år eller to. 
Også annet arbeid gjenstår i kor-
partiet. 
 
Det er Karmøy kirkelig fellesråd 
som har ansvar for dette omfattende 
arbeidet.                                   JSS 

Påske i kirken?  
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JUBILEUMSKONSERTENJUBILEUMSKONSERTENJUBILEUMSKONSERTEN   
som Kopervik kirkekor arrangerte i Olavskirken søndag 2.desember 
2001 ble en stor opplevelse for de mange frammøtte. 
 
Koret urframførte Missa Brevis av Øystein Bredal, korets organist, som 
åpnet konserten med Toccata, Adagio og Fuge i C-dur for orgel av J. S. 
Bach. Som siste verk framførte koret for første gang et verk for kor,  
solister og et lite orkester, nemlig J. S. Bach`s Kantate nr. 61 ”Folke-
frelsar kom til jord”. 

På bildet sees i forgrunnen sopran Toril Søfteland Sæbø og tenor Svei-
nung Hølmebakk sammen med dirigent Øystein Bredal. 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

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 
 

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

 

 

 

 
 

DØGNVAKT 
5 2  7 1  5 4  4 0 

Ferkingstadgt 2 
5529 HAUGESUND 

Tor O. Klungland 



Rolf Koch og Bjørg Garvik har alternert som leder 
og nestleder for det forrige menighetsrådet (MR), 
som satt i ca. 3 år (vår 1999  til ut 2001). 
Begge har vært sterkt engasjert i 
menig-hetslivet i Kopervik i 
en årrekke, og kan glede 
seg over å ha gjennom-
ført flere hjertesaker i 
denne perioden. De av-
sluttet med å legge en 
godt gjennomarbeidet 
handlingsplan på bordet 
for arbeidet i det nye MR. 
Likevel fremhevet begge i 
intervjuet Kirketorget har gjort 
med dem at det tyngste å tenke på i 
ettertid er alle sakene de IKKE fikk gjennomført, - 
at en får for liten tid til alt en synes en burde fått 
gjort. Det sier litt om det sterke engasjementet beg-
ge har for menighetens liv og vekst: 
BJØRG: Nøkkelord her er glede, åpenhet, felles-
skap og samarbeid. Med det nye Alpha-kurset ska-
pes en god atmosfære, slik at fellesskapet kan ut-
vikles. Menigheten har masse ressurser, og det er 
viktig at de kan brukes på en rett måte til det beste 
for fellesskapet. En forutsetning for dette er åpen-
het og godt sam-arbeid, slik at menigheten blir 
”jordens største under”, som det står i salmen. Fel-
leskonserten med alle menighetens kor i høst er et 
godt eksempel på dette, - en konsert som også 
sprutet av glede, og som gikk på tvers av alders-
gruppene.  
 
ROLF: Helt enig. Denne konserten var en flott 
opplevelse. Det var et stort øyeblikk å se hvor 
mange vi egentlig er! Drømmen min er at der kan 
arrangeres mer for familiene, der barna trekkes 
mer inn i aktivitetene. Ellers ligger vel ungdomsar-
beidet mitt hjerte nærmest. Håpet er at mange flere 
ungdommer ville benyttet seg av de gode tilbudene 
menigheten har, slike som Ten-Sing, Ungdomstref-
fet og Trøkk 20.  
 
BJØRG: Lars Harald Tjøstheim, den nye presten 
vår, og kateket Solveig Leikvoll arrangerte 

nettopp en  gjøglergudstjeneste. Den åpnet opp for 
gleden på en flott måte. Det er og positivt at det nå 

planlegges  Alpha-kurs for ungdommer til 
høsten. For øvrig har jeg tro på det 

nye MR og ønsker dem en ak-
tiv og kreativ periode, til 

gode for menigheten! 
 
ROLF: En av oppgavene 
mine har vært å tilrette-
legge for alle de frivillige 
medarbeiderne vi har i de 

ulike aktivitetene (sikkert 
over 100 som har et fast verv 

i menigheten!), og inspirasjons-
samlingene vi har begynt med for dem 

et par ganger i året er en positiv nykomling! Det er 
og den nye integreringskomiteen for innvandrere. 
Viktigst er å kunne engasjere – målet er at vi må bli 
stadig flere! 

AVN 

 
 

TAKK TIL TO TROFASTE TOPPLEDERE 
(SOM GÅR AV UTEN FALLSKJERM!) 

 
   Gerda Myksvoll:    

Lengsla 
 
Det er så mang ein dragnad i ei menneskesjel, 
så mang ein tone i eit bivrande hjarta. 
Lengsla kjenner eg best. 
Ho har fylgt meg frå dei tidlege barneår. 
 
Ho har alltid levt som eit sog i sinnet, 
ein dragnad mot det reine og skire. 
Og i dag dreg ho sterkare enn nokon gong før! 
 
Ho har fått nøring gjennom livet sine skiftande kår, 
nederlag, voner som brast, 
eit ungt, elska liv som vart flytt over på andre sida. 
 
Alt dreg mot det store, fullkomne. 
Ein gong skal lengsla mettast, 
der vinter og vår møtest i det evige liv! 
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Bjørn-Egil Hatteland. Gift og har 
fire barn (jenter 15-25 
år) + ett barnebarn. Bor 
på Stangelandsfeltet. 
Arbeider som første-
konsulent ved Aetat 
Kopervik med fag-
område attføring og 

 formidling. 
Utdanning i Forsvaret, Politiskolen, 
Abeids-formidlingens etatsskole og 
sosialpedagogikk ved Universitetet i 
Oslo. 
Har arbeidet som offiser i Hæren, po-
litibetjent/lensmannsbetjent Stavanger 

Menighetsrådet 2002-2005 
Øyvind Kristoffersen. Født og 

oppvokst i Stavanger, 
på Buøy. Gift med 
Glynis. Kom til Koper-
vik som fersk lærer i 
1976. Bygde på Skår. 
Har fire barn – et bar-
nebarn. Liker uteliv i 
ordets rette forstand; 

på sykkel eller til fots. Har "alltid" 
spilt fotball – er KIL-patriot. Ser fram 
til å være med i menighetsråd og bi-
dra mrd mitt. Trives i kirke og menig-
het og vil gjerne gjøre en innsats. 

Bjørg Mydland. Før jeg ble pensjo-
nert, arbeidet jeg i 
Ungdomsskolen. 17 av 
årene var jeg misjonær, 
10 år i Japan, 7 år i Ka-
merun. Begge stedene 
underviste jeg norske 
misjonærbarn. Det var 

rike år. Men pensjonisttilværelsen har 
også, inntil nå, vært fin. Der er nok av 
oppgaver for oss å gå inn i. For meg 

-Elsa Lovise Erland, fagkonsulent 
for flyktningetjenesten i Karmøy 
og medlem i Kopervik menighet 
sin nyopprettede innvandrerkomi-
té: Hva kan komiteen gjøre for 
dem i Kopervik som ønsker å få 
en nærmere tilknytning til menig-
heten? 
 
Utfordringen ligger i å kunne være 
en støttespiller i arbeidet med å inte-
grere flyktninger i det norske sam-
funnet generelt, og i nærmiljøet spe-
sielt. Mange flyktninger synes vi 
nordmenn er tilbaketrukne og vans-
kelige å bli kjent med. Derfor er det 
viktig å skape fora der vi alle kan 
treffes og bli kjent. Flyktninger er 
ofte redde for å ta kontakt fordi kul-
turforskjellene er så store, og for at 
de kan bli misforstått. 

 Viktig med norske venner 
 
Elsa understreker at flyktninger er 
sterkt motivert for å lære norsk. 
Voksne får tilbud om norskopplæ-
ring, og får gjennom opplegget 
kjennskap til norsk arbeidsliv ved å 
arbeide i private bedrifter eller  
offentlige institusjoner (”Norsk på 
jobb”). Barna får begynne i velkomst 
klasse ved Kopervik skole før de  
begynner i vanlig klasse. Men vik-
tigst er kanskje at både barn og voks-
ne får  norske venner  og et sosialt 
nettverk, slik at de kan praktisere 
språket og få nærmere kjennskap til 
norsk kultur. Samtidig er det og vik-
tig at de får beholde noe av sin egen-
art og kulturen de kommer fra. 
 
 

Hvilke planer har dere i 
innvandrerkomiteen? 
 
Foreløpig har vi bare hatt ett møte, 
men håper snart å komme i gang 
med tiltak som åpne samlinger for 
flyktninger, invitasjon til å delta i 
menighetens mange aktiviteter,  eller 
kanskje satse på en åpen kafé for 
flyktninger slik som i Vår Frelsers 
menighet? Alt avhenger av at enkelt-
personer eller familier er villige til å 
stille opp. 
 
Dersom du som leser dette har lyst å 
bli kjent med flyktninger, så ta kon-
takt med Flyktningetjenesten, telefon  
52 84 58 10 ! Det er berikende å bli 
kjent med nye og kanskje fremmede 
kulturer! 

L.G. 

INNVANDRERKOMITE I KOPERVIK MENIGHET 

 ”Jeg var fremmed og dere tok imot meg –” 

Astrid Vestvik Nilsen. Har vært 
bosatt i Kopervik i 
snart 27 år,  har under-
vist på Kopervik vide-
regående skole i like 
mange, og vært 
aktivt med i menighe-
ten i disse åra. Var 
med i MR i forrige 

periode, og har vært redaktør for Kir-
ketorget i snart 2 år nå. Begge deler 
er like kjekt og lærerikt. Nærheten til 
kirka og menigheten blir styrket når 
en er med i MR, - og dessuten har 
kirka bruk for med-arbeidere! Er 
spent på hvilke opp-gaver vi vil stå 

(Fortsetter på side 10) 

har misjons-arbeidet fortsatt vært 
"hjertebarnet" mitt. I ungdommen var 
jeg søndagsskolelærer. Nå får jeg 
være en av dem som samler barna  
under prekenen, til søndagssamling på 
Senteret. Det er godt å kunne regne 
med Guds hjelp i alt arbeid i Guds 
rike. Også den nye oppgaven i menig-
hetsrådet skal jeg få regne med Hans 
hjelp. 

politikammer/ Avaldsnes lensmanns-
kontor. 
Interesse: Lesing, historie, samfunns-
fag. 
Som nyvalgt medlem ser jeg frem til 
å begynne i rådet. Håper at arbeidet 
kan bidra til glede og nytte for lokal-
samfunnet, menigheten og kirken. 
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Odd Kjell Svendsbøe. Eg er født i 
Vikebygd, men kom til 
Kopervik i 1970. Her 
arbeider eg som konsu-
lent på Karmøy trygde-
kontor. Av interesser 
kan nevnast frilufts-
aktiviteter, gamaldans 

og folkeviseleik, og må elles berre 
tilstå at eg er heilt ”hekta” på elve-
fiske etter laks. 
Eg trur det er eit svært viktig og sam-
funnsorientert arbeid eit menighetsråd 
driv på med, difor svara eg ja til å stil-
le til val. No når eg er komen med, 
håpar eg berre eg kan vera med å gi 
eit positivt bidrag i dette arbeidet. Eg 
skal i alle høve gjere mitt beste!  Eg 
gledar meg til å ta fatt! 

Torleiv Thomassen.  Å være med i 
et menighetsråd mener jeg er å arbei-
de i Guds vingård. Det er å arbeide til 
beste for våre medmennesker innen 
menigheten, og å løse de oppgaver 

overfor i den kommende perioden, 
spesielt siden deler av kirkas interiør 
må gjenoppbygges. Akkurat nå er jeg 
særlig opptatt av  Alpha-kurset som 
MR satte i gang i høst, og som vi hå-
per å kunne følge opp til neste høst. 

Eva Synnøve Dahl, født 24.12.48 i 
Kopervik. Gift, har 3 
barn og 3 barnebarn. 
Jeg arbeider som dag-
mamma og er helgeav-
laster. Jeg liker veldig 
godt å arbeide med 
barn og er med i juni-

orarbeidet i Frelsesarmeen. Er også 
med i styret til Temakveld og kirke-
ringen 2. Hobby: Håndarbeid. 

som blir pålagt oss på 
best mulig måte. 
Jeg er nå pensjonist,og 
mitt siste arbeidsted 
var som kirketjener i 
Kopervik kirke gjen-
nom flere år. Snekring 

og tredreining er min kjæreste hobby. 
Men jeg har også en gammel fiske-
båt. Jeg liker meg på sjøen,og fisker 
gjerne med både garn og snøre. 

 
 
 
 

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 

 

 
 
 
 
 

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 

   

 
 
 
 
 
 

www.seraco.no 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

 

 

Telefon 52 85 30 80 

Tlf. 52 82 48 88 - Fax. 52 82 71 41 
Mob.: 911 78 170 - E-mail: t.g.f@frisurf.no 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

Safety-Norge 
 

Kalvatrevegen 11 
 

Telefon 52 83 64 11 

 
SMIEN VERKSTED AS 

SKUDENESHAVN 
smijern og trapper 

 TLF. 52 83 64 00 / faks 52 83 64 01 
http://www.smien-verksted.no 

 

Nils Petter Sætrevik er også med i 
MR. 
I tillegg har MR følgende varamed-
lemmer: 
Knut Magne Gabrielsen, 
Arne Myge, 
Elin Margaret Ytreland, 
Tone Elin Tollesen 
Marit Nordstokke. 

 



 

   kirkelige handlinger 
  

 
 

    døpte 

 
 

    døde 

04.11.01 Camilla Bjørlo 
18.11.01 Malin Sevland 
18.11.01 Kathrine Østebøvik 
18.11.01 Sofie Bjoland Angelund 
02.12.01 Frida Bonander 
16.12.01 Thomas Ytreland 
16.12.01 Kristoffer Ytreland 
16.12.01 Alexander Sunde Myge 
30.12.01 Marte Pedersen 
30.12.01 Sverre Andre Skår 
30.12.01 Joakim Heggheim Sortland  
13.01.02 Dani Olsen 
13.01.02 Aina Bratthammer 
27.01.02 Cato Finstad 

 
Søndagsmøter på  

Ungdoms- og Alderssenteret 
våren 2002. 

Søndag 03. g 10. mars   
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   konfirmanter 

Kari Rundhaug 
Live Folkedal 
Siv Karin Stange 
Yvonne Langeland 
Stine Kristiansen 
Anette Helgesen 
Iselin Karina Sterri Rundhaug 
Rune Bratthammer 
Lars Bårdsen Ferkingstad 
Mads Stange 
Morten Wilhelm Lund 
Ruben Mannes 
Jan Asbjørn Olsen Tangen 
Karl Henry Eikeskog 
Kristian Davidsen 
Richard Rodrigues Sveen 
Ronny Vedøy 
Bjørnar Kristoffersen Knudsen 
Alexander Dybdahl 
Anders Snørteland Sørensen 
Bernhard Hansen Gaustad 
Harald-Andreas Hinderaker Hansen 
Frode Sveistrup 
Asbjørn Ytreland 
Sindre Solheim 
Andreas Davidsen 
Eirik Høvring 
Øystein Nielsen 
Petter Leknes 
Eivind Skjelde Sveinsvold 
Stian Olsen Skeie 
Andreas Kolstø Hansen 
Ole Andreas Dybdahl 
Antoaneta Borislava Anguelova 
Aleksander Hansen 
Vegard Kolbeinsen 
Håvard Larsen 
Bjørn Stian Kolbeinsen 
Jan Robert Bakken 
Roar Andre Andersen Sunde 
Henrik Pedersen 
Håkon Vik Jansen 
Trygve Vikene 
Torbjørn Bårdsen 
Stian Birkeland 
Jimmy Hytland Brekke 
Kyrre Sæbø Austbø 
Christopher Bush 
Isabell Yvonne Åsland 
Eirik Laastad 
Elise Gilje Lekven 
Benedicte Stølås 
Astor Michal Damm Torgersen 
Katrine Hagen 
Frank Terje Hauge 
Magnus Kolstø 
Gonzalo Longe  
Heidi Mannes  
 
Sjekk for dato: www.karmoykirken.no 

 
UNGDOMSTREFFET ARRANGERER KONSERT 6. APRIL 

på Senteret kl. 21.00, med dirigent for 
Stavanger Gospelkor,  

MADS PEDERSEN m/ band.. 
Det blir Åpent Hus etterpå. 

Arrangørene håper på stor oppslutning fra hele Karmøy! 

Mariann Eriksen 
Alette Aarvik 
Carina Vanvik 
Bergit Louise Tveit 
Marit Leknes 
Wibekke Kristiansen 
Olaug Våge Welde 
Jannicke Rusnes Lie  
May-Irmelin Fjæreide Granli 
Cecilie Therese Tørresda 
Jeanette Vold Müller 
Tina Landaas 
Marit Olsen 
Annette Servan 
Astrid Maria Noremark 
Iris Elisabeth Rundhaug Andersen 
Karen Westvik 
Vibecke Jakobsen 
Marlin Høvring 
Helene Skeie Risanger 
Birgitte Welde 
Karen Cecilie Steensland Simonsen 
Kristin Worre Lie 
Maria Worre 
Gunnar Bratthammer 
Gadisaa Hundasa 
Karla Sofia Cortez Varas 
Karen Ytreland 
Alice Valentinsen 
Tina Lindnes  
Cherihan Lakhdar  
Rita Hinderaker  
Birte Rismyhr  
Sandra Sletten  
Katrine Sund Larsen  
Veronica Hammer Krakevik  
Carina Røthing Nilsen  
Krista Koch  
Malin Knutsen  
Aslaug Louise Fyllingsnes  
Miriam Wiksnes  
Monica Therese Dagsland  
Sandra Sunde  
Lone Fingann Stol  
Inga Fønn Sigurbjørnsdottir  
Lene Bredahl 
Cecilie Revheim Olsen 
Silje Kvalavåg Mørch 

June Lise Eilertsen 
Astrid Gismarvik 
Margit Johanne Munkejord 
Olaug Harriet Kalstø 
Leiv Austreid 
Øyvind Welde 
Kristine Holgersen 
Klara Engedalen 
Govert Årvold 
Sivert Johan Olsen 
Anne Sigrun Solvang 
Osmund Jonas Tveit 
Agnes Sveinsvold 
Solveig Andersen 
Anne Grete Stol 
Signe Teodora Rygh 
Ester Josefine Sund 
Marie Velde  
Asbjørg Marie Toft 
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Glimt 
fra "Alpha-weekenden" på 
Stemnestaden i Grinde 

Les mer om Alfa-kurset på sidene 4 og 5! 


