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”Jeg er Oppstandelsen og Livet” 

God 
Påske 

Døden må vike for Gudsrikets krefter! 
Du som var død, er vår Herre i dag! 
Kristus, du lever og står ved vår side 
her hvor vi rammes av jordlivets slag. 
 
 
Selv om vi føler oss svake i verden, 
bærer vi i oss et grunnfestet håp: 
Livets oppstandelse påskedagsmorgen, 
underet, skjedde på ny i vår dåp. 
 
 
Døden må vike for Gudsrikets krefter! 
Livet er gjemt i et jord-dekket frø. 
Se, i oppstandelsens tegn skal vi leve. 
Se, i oppstandelsens lys skal vi dø. 
 
 
Svein Ellingsen 

Veronica Hansen 
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Ta sjansen!?! 
Jeg kjenner noen som stadig tar sjanser. 
De våger å gjøre saker og ting som de 
fleste av oss viker tilbake for. De liker 
fart og spenning i den grad at liv og helse 
rett som det er står på spill. En skulle tro 
at de ikke har livet kjært når de tøyer 
grensene. 
 
De forteller meg noe annet. Det er når de 
våger livet at de kjenner at de virkelig le-
ver. Når de f.eks. er i fritt fall fra et fly 
eller et framspring i en fjellvegg kjenner 
de en enorm glede over livet. Det bruser 
og pumper i alle kroppens kjertler. Se-
kundene oppleves som dager. Et møte 
mellom tid og evighet. Et møte med 
”noe” mellom himmel og jord. De føler at 
noe eller noen gir dem et ”kick” slik at 
hverdagene blir mindre grå. Etter en tid 
føler de behov for nye kick. 
 
Ta sjansen! Var det det Jesus gjorde da 
han gikk like inn i ”løvens hule” i pås-
ken? Der var de samlet nær sagt alle de 
lederne som ønsket å rydde ham av veien. 
Dertil hadde en romerske hæravdeling 
også denne påsken marsjert opp fra Cesa-
rea ved Middelhavet til Antonieborgen i 
hjertet av Jerusalem. Religiøs og militær 
makt var altså samlet og i alarmbered-
skap. 
 
Ikke så rart at Peter prøvde å overtale Je-
sus til å snu. Det er for farlig! Noe galt 
kunne lett komme til å skje -ja, Jesus had-
de til og med sagt til dem minst tre gang-
er de siste ukene at det frykteligste skulle 
skje. De skulle ta ham til fange, plage og 
drepe ham. Det måtte ikke få skje -mente 

Peter, men Jesus lot seg ikke snu. 
 
I ettertid kunne Peter, de andre disiplene 
og alle som senere har hørt og lest, takke 
for at Jesus ikke snudde. Han visste hva 
som var nødvendig for å gi død og djevel 
banesår. Derfor gikk han like inn i 
”løvens hule” med åpne øyne. Det kostet 
ham mye -det kostet alt, men virkningen 
av det bare aner vi rekkevidden av. 
 
Dersom Jesus hadde vært en vanlig lov-
lærer eller profet, ville det hele vært en 
liten notis i historien om heltemot og jus-
tismord lik utallige andre før og etter. Pe-
ter og de andre disiplene hadde litt etter 
litt erfart og forstått at Jesus var noe annet 
og langt mer. Han var ”Messias, Den Le-
vende Guds Sønn”. Dermed fikk det som 
skjedde på Langfredag et slikt uendelig 
postludium (etterspill). 
 
Påskedag gikk det for alvor opp for Peter 
og de andre disiplene at verden aldri ville 
bli den samme. I Jesu lidelse, død og opp-
standelse samles tilværelsens stråler som i 
et brennpunkt. Profetier og løfter oppfyl-
les. Livet og kjærligheten får sin avgjø-
rende seirer over døden og hatet. Kampen 
fortsetter så lenge denne verden består, 
men seieren er sikret 
 
Jesus tok sjansen for deg og meg! Ta 
sjansen på ham! 
 
God påskefeiring! 
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Veronica Hansen, som har 
laget tavla på forsida, håper 
det hun har gjort kan være 
til inspirasjon for den 
kunstneren som eventuelt 
måtte bli bedt om å lage en 
ny.  
 
Det har vært en spennende 
og kjekk oppgave, sier 
hun.-  Det ble noe annet 
enn de vanlige oppgavene 
vi får. Selv om vi måtte til-
passe oppgaven til fagpla-
nen, så ble dette en mer  
realistisk oppgave. 
 
Jeanette Stol i 2G, som står 
for tavla øverst til høyre på 
baksida, forteller om mye 
for- og etterarbeid. 
- Vi brukte en del tid på å 
sette oss inn i bruken av 
symboler og farger som 
kunne passe til temaet. Sjøl 
skrev jeg ca. 15 sider logg 
etterpå, der jeg redegjør for 
alt, så som tanken bak   
motivvalg, symbolbruk og 
farger. 
 
Anlaug Rasmussen i 2F har 
laget tavla øverst til venstre 
på baksida. – Vi besøkte 
både Kopervik kirke og     
Udland kirke for å la oss 
inspirere. Det var jo og vik-
tig å se størrelsen på den 
rammen bildet skulle kunne     

tilpasses. Ikke minst har det 
vært kjekt å jobbe med en 
tittel som er så sentral i 
påskens budskap. 
 
Katrine Kristiansen i 2G 
valgte de to mest sentrale 
symboler i påskebudskapet, 
langfredagskorset og sol-
renningen 1. påskedag. 
(nederst til høyre bak). Far-
gevalget er bevisst, og gir 
assosiasjoner til det nye li-
vet som spirer fram bak 
død og grav. 
 
Cathrine Hemnes har laget 
bildet nederst til venstre. – 
Det var skikkelig kjekt å få 
jobbe med noe som enga-
sjerer meg. Det er gleden i 
påskebudskapet som jeg 
håper kommer fram i valg 
av farger og motiv. 
 
Billedkunstner Per Odd 
Aarrestad, som er utnevnt 
som kunstnerisk konsulent 
for valg av ny altertavle, 
sier at det er flott at det er 
skapt aktivitet rundt det å få 
en ny altertavle. – Det er 
svært positivt å la dette bli 
en inspirasjon for elevene, 
og å gi dem tanker rundt 
kunstens funksjon i det sak-
rale rom, sier Aarrestad. 
                 

AVN 

Altertavleprosjektet 
 til tegning- form- og farge-elevene 

På for- og baksida til dette nummeret av Kir-
ketorget finner vi forslag til hvordan en even-
tuell ny altertavle i Kopervik kirke kunne se 
ut! Det er elever i VKI, tegning, form og farge, 
ved Kopervik videregående skole, om har 
hatt altertavla i kirka som prosjekt. Kateket 
Solveig Leikvoll fikk ideen om å be elever 
både på barnetrinnet og i  videregående prø-

ve å lage forslag til altertavler som kunne tje-
ne som inspirasjon til den endelige tavla er 
på plass. I alt 21 forslag ble like før jul brakt 
ned til menighetskontoret fra KVS. Siden har 
de vært utstilt i kirka og  på Ungdoms- og Al-
derssenteret, og alle som har sett dem har 
blitt beriket av de mange fargeglade og ideri-
ke bildene. 

 

”Jeg er oppstandelsen og livet” 

 

Saker: 
 

Orientering om menighetens arbeid ved 
menighetsrådsleder Øyvind Kristoffersen. 

 

”Ny altertavle”- prosjektet: orientering 
ved Karmøy kirkelige fellesråd. 

 

Event. 
 

Det blir servert varmrett og kaffe m. kringle. 
Alle som er interessert i menigheten:  

 

Møt opp! 

Menighetens årsmøte 
 

30. mars etter gudstjenesten 
avholdes menighetens årsmøte 

på Senteret 
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vår visjon i skolehverdagen 

Martin Ytraland, Kari-Anne Valle 
Bringaker og Sveinar Medhaug på Ko-
pervik videregående skole er medlem-
mer av styret i Laget på skolen, eller, 
rettere sagt, Kopervik kristelige skole-
lag. Laget har egentlig alltid eksistert i 
skolens snart 30-årige historie, men i 
høst fikk det en ny ”giv” da ca. 50 ung-
dommer kom sammen i auditoriet og 
bestemte seg for å starte på nytt, etter 
2-3 år med liten virksomhet. Sånt går 
altså an, og vi fikk lyst å ta en prat 
med disse ungdommene som gikk i 
bræsjen for oppstarten. Hvilke tanker 
gjør de seg om det å være kristen på 
en skole med nesten 430 ungdom-
mer? 

Jesus er livet  
 

(eller: the Real Thing!) 
 

Å leve i Guds nærhet er ikke noe treigt liv! fortsetter Sveinar. Der er 
masse som skjer, og du får lyst å stille opp. Men bønn er viktigst! Vi 
har delt ut bønnekort i nesten alle kirkene på Karmøy. Nå er der ca. 
200  som er med å be for Laget, for skolen, lærerne, renholderne, av-
delingslederne, rektor. Når folk er villige, så kan Gud jobbe. Før had-
de jeg venner som tok sterk avstand fra oss kristne. Nå er de bren-
nende kristne sjøl. Det forteller at kristentroen er noe levende. Mange 
kan sikkert oppleve glede uten å være kristen, men den freden du får, 
den ”overgår all forstand”, som det står. Du får en  ny livsgnist! 

Ungdommene 

trenger 

skikkelige saker! 
 
Vi er ikke bare kristne fordi 

foreldrene våre er det! sier 

Kari-Anne. Jeg merker at Gud 

er med meg i hverdagen når 

jeg ber om hans kraft og 

hjelp. Guds ord gjør noe med 

oss, - det får oss til å brenne 

for Jesus, og gir oss lyst til å 

fortelle om Han til medelev-

ene våre. Ungdommene i dag 

trenger Jesus! De trenger 

”skikkelige saker”, og bud-

skapet er radikalt. Likevel er 

det ikke alltid de store opple-

velsene som dominerer 

hverdagen, men  heller at 

jeg har erfart at Gud lever. Kalt til å formidle et gledesbudskap 

 
- Det gir en trygghet i hverdagen å være kristen, sier Martin. 

Dessuten opplever jeg mye som kristen. Men det er ikke alltid de 

store følelsene som dominerer. Og det er ikke fordi en tror en er 

så mye ”bedre” enn andre, men tvert imot fordi en har innsett at 

uten Gud er en hjelpeløs. Derfor har vi et brennende ønske om at 

våre skolekamerater skal få bli kjent med Jesus, vår Konge. Vi vil 

formidle gledesbudskapet om Ham, ikke fordi det er en tradisjon, 

men fordi Gud har kalt oss til det. Slagordet vårt er: Vi vil gjøre 

Jesus kjent på skolen! 
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Flott søndagsskole-
opplevelse 
Men før intervjuet med Maria, had-
de vi en fantastisk søndagssko-
leopplev-else på Stokkastrand søn-
dagsskole, med nærmere 70 med-
lemmer. Der var både små og store 
korister og solister som sang glade 
Jesus-sanger, og nede i salen satt 
foreldre og besteforeldre med  barn 
og barnebarn og sang med. Jorunn 
Bråtå Johnsen, forkledd som kvin-
nen ved brønnen, fortalte levende og 
engasjert hva som hendte henne en 
dag hun skulle hente vann. På fla-
nellografen viste hun hendelsen med 
klare, fargeglade bilder. Så var det 
tid for hånddukken Caroline, som 
sto for utlodning av morsdagsblomst 
og trøstegevinst. Til slutt fulgte pre-
mieutdeling for flittig frammøte. 
Mens de minste barna fikk bærepo-
sen sin tilbake med kort og klistre-
merke i, gikk de eldste barna ned i 

"kjelleren" med Ruth og stekte lap-
per og laget til kaffekos. Der samlet 
nesten alle seg etterpå. De voksne 
fikk prate sammen og ungene lekte 
med Lego og hadde det sosialt og 
kjekt på ei kjempediger lekematte. 
Så kjekt går det an å ha det annen-
hver søndags formiddag på Stokka-
strand bedehus! 
 
Fyrtårn som logo  
Noen få hundre meter fra bedehuset 
bor Ruth og Arne Sveistrup med 
sine 3 barn. Maria på 13 år legger 
med glede fra seg mattebøkene da 
morens herlige ostekake kommer på 
bordet. Ruth, som sitter i hovedko-
miteen for sommerstevnet, forteller 
at arrangementet i år har som mål-
gruppe barne 
familier, vennene deres og søndags-
skole-arbeiderne. Barna vil ha eget 
program der de voksne som ikke 
deltar på forhandlinger o.a. kan 
være med barna på de ulike aktivite-
tene. Vi studerte folderen vi fikk og 
tenkte at dette måtte da også være et 
ypperlig tilbud til besteforeldre med 
barne barn! Til logo på folderen 
ville styret ha en barnetegning. Ma-
ria Sveistrup tok utfordringen. Hun 
tegnet et fyrtårn. Styret falt for hen-
nes klare, fine uttrykk. Tegningen 
passet veldig godt til visjonen for 
stevnet: Guds ord - vårt lys (i møte 
med ei usikker framtid). 
 
Maria – jente med 
mange interesser 
Denne dagen gikk Karmsundet 

gråhvit og skodda ga liten sikt mot 
fastlandet. 
- Er det fyrlykta  ved Smørstakk 

som har inspirert deg, Maria? spurte 
vi. 
- Nei, jeg har tegnet et ordentlig fyr-
tårn. Vi har et applikert bilde av et 
hvitt fyrtårn i stua. Men jeg er glad i 
farger, så jeg har laget fyrtårnet mitt 
blått. 
- Liker du å tegne? 
- Ja, litt, men jeg har ikke så mye tid 
til det nå; .. (olmt sideblikk til mat-
tebøkene) …det er så mye annet jeg 
liker å holde på med!  
- Pleier du kanskje å gå på kunstut-
stillinger? 
- Nei, aldri, men jeg ser på bilder. 
Spesielt de med sterke, fine farger 
liker jeg godt. 
- Er det noen i nærmiljøet som har 
oppmuntret deg til å tegne? 
- Nei  … jo, en nabo som vi hadde 
noen timer i forming på barneskolen 
spør meg alltid hvordan det går med 
tegningen. Det er jo kjekt at han 
spør, men jeg liker egentlig musikk 
best! 

I.E. 

 

  
17. Mai på Senteret17. Mai på Senteret17. Mai på Senteret   
 

17. mai blir det familie-
arrangement på Senteret 

kl. 18.00. 
 

 Festtaler er Geir Toskedal. 
 Stokkastrand leikarring 

 deltar i år som i fjor. 
 Leker for barna, 

god mat. 
Alle hjertelig velkommen! 

HISTORIENS FØRSTE 
SOMMERSTEVNE 

Norsk søndagsskoleforbund 
har valgt å legge sitt aller første 
sommerstevne til Åkra, 25 – 29 
juni 2003. Stevnet erstatter de 
tidligere generalforsamlingene. 
Kopervikjenta Maria Sveistrup, 

var en av dem som ble bedt om 
å komme med forslag til logo 
for stevnet. Hennes utkast ble 
det som gikk av med seieren, 
og dette vil bli markert på som-
merstevnet. 
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På besøk hos 
 
 

 TRØK

Disse bildene er tatt på en Trø
vi ”spillekveld” på Senteret. 
biljard, og sist men ikke min
har nettopp kjøpt 2 stk. Playst
til fjernsynet, det andre kopler
sine høyttalere. Heftige saker 
ellers salg av brus, pizza og pi

Hva er så 
 
Trøkk 20 er et åpent ungdomstilbud 
ter beregnet på ungdom fra åttende kl
lag 10 voksenledere som er med og 
dag, - tre eller fire voksenledere møt
ligger besøket på mellom 25 og 50 un

Hva skjer som gjør
møter

 
Vi veksler mellom å være på 
senter og å finne på andre ak
båtturer  eller idrettsaktiviteter 
og to weekender, den ene til Gr
besøk i  Kongeparken lørdagen
turen til Fredtun på Karmøy. S
med. 

Hvis du vil vite mer om 
vår: www.home.no/trokk2
begynnerstadiet, men her 
følg med! 

Maria, Ida og Johanna Marta trives  godt på Senteret fredagskveldene 

”Underholdningshalvtimen”. Kristine, Siri, Karianne, Astrid 

Eline, Eilin og Elise slår til med nydelig sang 

Andreas, John Filip, Mads og Torbjørn trives godt rundt biljardbordet. 

Andreas, Mads, Bjørnar, John Filip, Richard og Torbjørn klekker ut 
nye ideer til Trøkk 20-kvelder  
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KK 20 
 
 

en fredagskveld 

kk 20-kveld i januar. Da hadde 
Bordtennis, ulike terningspill, 

nst populært: Playstation2 (Vi 
tation2 spill. Det ene kopler vi 
r vi til videokanon + Synzygus 
med skikkelig Trøkk!!) Det var 
zzahorn. 

Trøkk 20? 
på Kopervik Ungdoms-og Alderssen-
lasse og oppover. For tiden er vi  om-

arrangerer Trøkk 20 annenhver fre-
ter til hver gang. På en ”normalkveld 
ngdommer. Men vi har plass til flere! 

r at så mange unge 
r opp? 
Kopervik Ungdoms-og Alders-

ktiviteter, eksempelvis bowling, 
i Karmøyhallen. I høst hadde vi 

rødem kirke ved Randaberg med 
n. Den andre weekenden gikk til 
Så her er litt av hvert å holde på 

oss, så sjekk hjemmesiden 
20, - den er foreløpig på ny-

fins viktig informasjon, så 

OAØ 

Pause i bordtennisturneringen, - her: Son, Torbjørn og Eirik 

Kristine, Siri, Monica, Elise og Eilin knør seg i sammen til ære for fotografen. 

En del tidligere konfirmanter har deltatt på kateket Solveigs 
ledertrening MILK, senere på VILT. En del av disse er nå 
med som ledere på Trøkk 20. Her er noen av dem; Aina, 
Solveig, Cilje, Silje Terese og Maria (eller var det Cecilie?) 
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Kirketorget fikk lyst å høre mer om 
hvorfor Eldresenteret kunne avse et 
så stort beløp til koret, og fikk vite 
at også de andre korene i menighe-
ten var blitt begavet med større be-
løp til virksomheten sin: både Si-
loa, Shalom og Synzygus hadde 
fått 5000,- hver. Hvordan går det 
an, Valter? 
 
For det første ville vi gjerne vise 
konkret at vi setter stor pris på 
sangkorene i menigheten, og vi vet 
at ingen av dem har faste inntekter. 
Dessuten gir eldretreffene onsdag 
et ikke ubetydelig årlig overskudd. 
Utenom de ukentlige inntektene vi 
får ved at de som møter opp gir fri-
villige gaver til dekning av utgift-
ene, så har vi en årlig basar. Den 
gir en god slump penger i kassen. 
De eldre gir nemlig selv gevinstene 

til basaren, og 
så kjøper de 
masse lodd på 
sine egne ge-
vinster. Det er 
m i s j o n s å n d ! 

Litt støtte får vi og av eldreråd og 
banker. For fire år siden kjøpte vi 
de 90 gode stolene til storsalen på 
Senteret, f. eks. 
Og så jobber alle gratis. Den eneste 
”lønna” de 60 medarbeiderne får er 
en årlig medarbeiderfest. Alle føler 
jo og at de gjør noe positivt for de 
eldre, og det gjør noe godt med 
dem selv og. Ikke minst føler sjå-
førene dette når de henter og bring-
er ”passasjerene” sine. I tillegg 
subsidierer vi sterkt de tre årlige 
turene våre, og  bursdagsbarn og 
andaktsholdere får alle overrakt 
blomster. 
 
Kirketorget gir hermed en 
”blomst” til Valter og eldrestyret 
for det flotte arbeidet de driver for 
de eldre  i menigheten. 

Lykke til videre! 

 

GAVEDRYSS FRA ELDRESENTERETGAVEDRYSS FRA ELDRESENTERET  
Like over nyttår fikk Kopervik kirkekor seg 
en stor overraskelse. Medlem i styret for 
Eldresenteret, Valter Vorraa, møtte uventet 
opp på korøvelsen og overrakte en gave til 
koret på intet mindre enn kr. 15.000! Ingen 
betingelser var knyttet til gaven, - koret 
kunne bruke pengene på det de syntes de 
hadde mest behov for. Men styret hadde 

hørt nyss om at korkapper sto høyt oppe 
på ønskelista, og slike får en ikke på 
billigsalg, det hadde man forhørt seg om. 
Så derfor det store beløpet, sa Valter. Det 
ble en heller gledesfyllt og inspirerende 
korøvelse, den som fulgte. Kjekt å bli 
verdsatt, - og så høyt! 

UKORREKT  
i Kirketorget nr 4, 2002 

 
Redaktøren av Kirketorget beklager 
at det i forrige nummer ble gitt 
ukorrekte opplysninger om brann-
vesenet i artikkelen ”På flukt fra 
fare – til nye farer!”  
Brannetaten har påpekt at det nok 
ikke stemmer at brannvesenet kom 
til stedet først etter en halv time da 
huset til familien Wakwaya sto i 
flammer i august. Ifølge brann-
etatens egen log gikk det ca 5 mi-
nutter fra melding om brann kom 
inn til brannbilen var på åstedet. At 
disse minuttene føltes som en halv 
time for familien blir jo en annen 
sak! Og at huset ikke sto i full flam-
me, men ble reddet, er vel et godt 
bevis på at det har vært effektive 
minutter.    Familien flyttet som 
kjent tilbake i huset igjen før jul, og 
vi håper de etter hvert vil kunne 
legge bak seg den grufulle opple-
velsen og begynne å føle seg trygge 
igjen i huset sitt. 

 

FASTEAKSJONEN 
8. APRIL 

 
Kopervik menighet er 

medarrangør, 
og konfirmantene 
er bøssebærere. 

Ta godt imot 
Konfirmantene 

når de ringer på! 

TEMA-KVELD PÅ SENTERET 
 

25. april kl. 20.00 kommer pater Kjell Arild Pollestad 
og snakker om den katolske kirken i dag. 

(se nærmere kunngjøring i avisen før møtet.) 
God mat.   Kollekt.   Alle hjertelig velkommen! 

Styret i Eldresenteret: 
Valter Vorraa, Jenny Jakobsen og Fritz Olsen 
Randi Simonsen, Ester Strøm og Bjørg Østevik 
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Tannteknisk 
Laboratorium 
 
Telefon 52 85 25 66 
R. Amundsensgt. 12 
Postboks 323 

4291 Kopervik 

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 66 80 

 

Alpha-middagen - da ”hele Norge” spiste middag sammen.. 

På siste samlingen for det Alpha-kurset som 
har gått nå leste Johanne Sofie Berge et 
sjølskrevet dikt om det hun har opplevd som 
deltaker på kurset. Hun og mannen Ove har 
fått med seg alle samlingene, og Johanne har 

gledet oss med festlige dikt flere ganger. Dette 
diktet følte vi gir et godt inntrykk av de tankene 
deltakerne sitter igjen med etter kurset, og kan 
og tjene som inspirasjon til nye deltakere til 
høstens kurs: 

Ja, så er tiden inne å ta med alphakurset farvel, 
det er siste samlingen vi har i kveld. 
Tiden har gått så altfor fort, 
men hva har vi egentlig gjort? 
 
Jo, vi har kosa oss, spist sammen, hatt masse 
          godt humør, 
livet har liksom fått en annen kulør. 
Jommen er vi blitt en sammensveisa gjeng, 
og nye venner, det har vi fått i fleng. 
 
Men best av alt har det vært å lytte til Guds 
          Ord. 
Vet  at det for alltid har satt sine spor. 
Budskapet rett til vårt hjerte har gått, 
stor velsignelse av det har vi fått. 
 
Håper at alle vi som nå går hjem 
har fått nye krefter og mot til å holde frem. 
Oppgavene foran oss er mange og store, 
men husk: DET VAR NOK DET SOM JESUS 
          GJORDE! 
 
Til slutt takk til dere som har lagt alt til rette, 
takk til dem som har sørget for at vi ble mette. 
Takk for fellesskap, budskap og sang, 
håper vi treffes sånn dann og vann. 

 
Johanne Sofie Berge 

Collagen er fra Alpha-middagen 24. januar, da ”hele Norge” spiste 
middag sammen. I bakgrunnen sees ”kokkelauget”, som sørget for 
at den tre-retters middagen ble en nytelse for så vel øyet som ga-
nen. De ca. 65 gjestene fikk et både humørfylt og kunstnerisk lødig 
program, og foredraget til Eldbjørg Andreassen om ”Hvordan få det 
beste ut av resten av livet” ble en givende tankevekker. Dette vil vi 
gjenta til neste år! 

AVN 
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Telefon 52 85 30 80 

 
SMIEN VERKSTED AS 

SKUDENESHAVN 
smijern og trapper 

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

 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
 
 
 

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 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 FINE 

SELSKAPSLOKALER 

Fredsbønn i Kopervik kirkeFredsbønn i Kopervik kirkeFredsbønn i Kopervik kirke   

FASTEKONSERT 
i Kopervik kirke  
søndag 6. April 

kl. 19.30 
Kopervik kirkekor 

og Julia Harbrecht, orgel. 
Øystein Bredal, dirigent. 

Kollekt ved utgangen. 
Koret og organister 

håper på godt frammøte! 

15. februar 2003 ble en spesi-
ell dag ikke bare i Kopervik, 
men og ellers i Norge og i res-
ten av verden. 
 

Dagen ble brukt til å demonstrere 
mot krig i Irak, og oppslutningen 
overalt var rekordstor. I parken i Ko-
pervik hadde ca. 400 møtt opp for å 
høre Odd Henning Johannessen hol-
de appell og deretter gå i fakkeltog 
til kirka. Der fylte unge og gamle 
opp kirka til siste plass for å delta i 
det enkle og fine programmet som 
den lokale aksjonskomiteen hadde 
samarbeidd om. 
 

NORDAHL GRIEG 
Da tonene fra preludiet døde hen, 
ønsket sokneprest Jon Sverre Servan 
velkommen. ”Vi var en håndfull 
som ønsket å markere vår motstand 
mot en krig i Irak, og vi tenkte å 
gjennomføre protestmarsjen og 
fredsbønnen selv om det ble bare oss 
som deltok. Men i min optimisme 
trykket jeg opp ca. 200 programmer, 
og nå jeg ser at der ligger nesten 
ingen igjen der nede!”  Deretter leste   
Marit Synnøve Vea  ”Til ungdom-
men” av Nordahl Grieg, klart og 

engasjert framført. Eldbjørg Andre-
assen sang Svein Ellingsens salme 
”Noen må våke i verdens natt” og 
salmen ”Ikke ved makt” av Sverre 
Therkelsen, og så fulgte menighets-
sang, tekstlesning og fellesbønn, fint 
bundet sammen av de vare og stem-
ningsfulle improvisasjonene på pia-
no som Christian Welde spilte.  
 

ORA ET LABORA (BE OG AR-
BEID) 
Bønn og arbeid har alltid gått hånd i 
hånd, sa soknepresten i en kort tale, 
og siterte den eldgamle kristne leve-
regelen ”ora et labora”, som Martin 
Luther gjorde til sitt livsmotto.  
Servan understreket at det ikke var 
noen motsetning mellom det å be for 
fred og å arbeide for fred, og opp-
fordret hver og en til å finne sin 
måte å engasjere seg i fredsarbeid 
på. Til slutt sang Kopervik kirkekor 
Svein Møllers vakre komposisjon 
”Min fred gir jeg deg, vær ikke 
redd”.  
(P.S: For undertegnede ble det en helt spesi-
ell opplevelse etter mange  år som sanger i 
kirkekoret for første gang å kunne være med 
å  synge for en fullsatt kirke!) 

AVN 

 

LANGFREDAGS-
MEDITASJON 

Langfredag 18. april 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! 
Gratis entre. 
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29.sept       Harry Bergersen 
30.okt         Brit Jofrid Tysland 
                   Borghild      Paulsen 
06. nov       Jakob Aadnesen 
07. nov       Åge Sørensen 
12. nov       Kornelius Øgård 
                   Peder Andreas Valentinsen 
13. nov       Judit Dortea Furø 
17. nov       Sven Øygarden 
                   Harald Henriksen 
26. nov       Amy Sigfrid Myge 
29. nov       Sven Ingleif Svensen 
05. des       Lars Kristoffer Håvardsen 
06. des       Kurt Müller 
07. des       John Arne Rørvik 
03. jan        Edvin Johan Thorbjørnsen 
06. jan        Ingeborg Kallevig 
09. jan        Nille Snørteland 
11. jan        Oddbjørg Guttormsen 
13. jan        John Østrem 
18. jan        Solveig Lavik 
21. jan        Maria Frøynes 
22. jan        Inga Kristine Jakobsen 
                   Nelly Hansen 
28. jan        Einar Nøkling 
01. feb        Elisabeth Olava Rundhaug 
07. feb        Judith Lovise Wiklund 

 

 
 
 

   vigde 

 
 

    døde 

 
 
 
 

    døpte 

 

   kirkelige handlinger 
Laila Tislevoll 
Magnus Brautaset 
Marius Hausken 
Vidar Kvamme 
27.04 kl. 12.30 
Aina Nes Kvindesland 
Ann-Kristin Lie 
Astrid Elise Løberg Fjeldkårstad 
Christina Reeves-Tyler 
Frode Kristoffer Sjo 
Heidi Annette Tjøsvoll 
Håkon Anglevik 
Jon Filip Tordal 
Kari Dahl Nielsen 
Karina Hemnes 
Linda Johansen 
Monika Welde 
Morten Ditlevsen 
Morten Knudsen 
Njål Aleksander Apeland Mannes 
Ronny Tangjerd 
Sindre Skår 
Stian Simonsen 
Therese Walland 
04.05.kl 11.00 
Andreas Moses Øygarden 
Ann Iren Jakobsen 
Bjarne Ve Sæbø 
Cecilie Brekke 
Christina Johannessen 
Egil Andre Fagerland 
Eline Marie Risvik 
Espen Mortensen 
Hanne Kristin Johannessen 
Jan Tore Bratthammer 
Jenny Johanna Eriksen 
Karl Martin Færøvik Enge 
Kjell Tore Michelsen 
Kristian Bratthammer 
Lars Magnus Rafdal Valentinsen 
Maria Kvilhaugsvik Tangen 
Steinar Fjelland 
Tommy Bygnes 
Veronica Baustad 
Ørjan Fjelde Oppigard 
04.05 kl. 12.30 
Alexander Bråthen 
Andre Hermansen Fiskum 
Ann Jeanette Sørheim Pedersen 
Ariadna Santiago Parra 
Cathrine Landsnes 
Charlotte  Alvestad 
Christopher Mynthe Alcock 
Filip Storstein Hårvik 
Gregor Roaldsøy 
Henriette Thorvaldsen 
Ida Hatløy Kvilhaug 
Ida Margrethe Steffensen 
Jenny-Ann Jakobsen Lid 
Kristina Frøiland Svare 
Laila Elise Dahl 
Lars Eirik Austevik 
Maria Munkejord 
Michel Rene Møller 
Mikal Utne 
Morten Revheim Steffensen 
Odd Kåre Alfheim 
Ramona Terese Dalland Hagen 
Siri Øygarden 
Tommy Kjøllmoen 

 

 

   konfirmanter 

03. nov    Malin Katrine Henriquez Rasmussen 
10. nov    Emmy Dechanram Nilsen 
17. nov    Vegard Hope Nes 
                Knut Nilsen 
                Andreas Stange Hansen 
                Johannes Haukås 
                Jan Idar Hoversholm 
                Lars Magnus  Kristensen 
                Michael Mardal 
                Hanna Bendiksen Brekke 
01. des     Andrine Himle Thorsen 
                Sarah Bendiksen 
15. des     Elias Medhaug Yrke 
                Leon Kallevig Galta 
                Nora Ytreland 
                Andreas Tjøsvoll 
25. des     Casper Dahle Øfsti 
                Emma Dale 
29. des     Mads Emil Våg  Steensnæs 
12. jan      Ferdinand Vea Larsen 
                Christer Vea Larsen 
                Marte Arnesen 
                Johannes Johannessen 
                Natalie Nab Hansen 
                Isak Lie Stava 
19. jan      Torbjørn Fjelde  
02. feb     Adrian Ørjansen 
                Anders Hansen Lindland 
                Vegard Vikshåland Gismervik 
                Morgan Østenstad 
                Susanne Kallevig 
                Louise Iversen Sommersel 
23. feb     Emalie Omland 
                Markus Omland 
                Anne Marte Eike 
                Anita Boge 
                Haldor Hjertnes 
09. mar    Christine Stangeland 
23. mar    Stine Marie Pedersen 

Søndagsmøtene på Senteret 
våren 2003 

 

16.03: Fellesmøte - Normisjon, NMS,  
           Menigheten  
30.03: Søndagssamling - NMS -  
           Taler: Per Sverre Bårdsen  
13.04: Fellesmøte - Normisjon, NMS, 
           Menigheten  
25.05: Søndagssamling. - NMS -  
           Taler: Reimunn Førsvoll 
           Møtene starter kl. 19.30 

29. nov    Thor Inge Ytreland og 
                         Julia Miheeva 
04. jan     Stig Arne Andersen og 
                   Sonja Helen Halvorsen 

26.04 
Adolfo Vargas 
Anders Torgersen 
Anne-Grete Skogheim 
Brita Sulen 
Camilo Andres Beltran 
Helge Møller Naley 
Ivan Hansen Kvinnesland 
Jan Otto Wathne 
Johan Kallekott 
Kristina Bjelland 
Mai Emely Carlsson Vangsnes 
Olav Anders Kvilhaug 
Sten Inge Haaland 
Stian Revheim Sund 
Theresa Cathrin Damm Torgersen 
Tina Jakobsen 
Vegard Einarsen 
27.04 kl 11.00 
Ben Inge Rasmussen 
Bjørnar Bårdsen 
Christian Hansen 
Christoffer Jonassen Bang 
Elisabeth Jakobsson 
Evy Ann Kold Kallevik 
Hans Magnus Thorsen 
Helge Eikeskog 
Jakob Dagsland Knutsen 
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Altertavleprosjektet   

til tegning- form- og farge-elevene 

Jeanette Stol 

Anlaug Rasmussen 

Katrine Kristiansen  

Cathrine Hemnes 
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