
Krist stod opp av døde 
I påskemorgen røde! 
Ti synger lydt og sjeleglad 
Hans menighet i allen stad: 
Ære være Gud i det høye! 
 

Foto: Elisabeth Thomassen 
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Påsken nærmer seg. Ordet er hentet fra 
hebraisk og betyr �forbi-gang�. Mange 
kjenner historien godt � både fra bibel-
historien på skolen og fra ulike filmer 
om Moses, prinsen av Egypt. Jødene har 
nå i over 3200 år feiret påske til minnet 
om utferden fra ufriheten i Egypt - etter 
mye dramatikk. Dødsengelen og forbi-
gangen står sentralt i denne historien i 
Det gamle testamentet. Tusener av egyp-
tere dør, mens israelittene blir berget ved 
å følge oppfordringen om å slakte lam og 
stryke blod på ytterdørstolpene.  
  
Nær 300 år etter utferden fra Egypt står 
kong Salomo for byggingen av et prakt-
fullt tempel til Guds ære på en klippe 
like nord  for Davids-byen (den eldste 
delen av Jerusalem). Etter tradisjonen ble 
templet reist på det sted der Abraham en 
gang slaktet en vær i stedet for sønnen 
Isak. Etter den tid har jødene om mulig 
feiret påske i Jerusalem. �Neste år Jeru-
salem!� har de sagt til hverandre i håp i 
tider når muligheten har vært liten eller 
helt fraværende. 
  
På Jesu tid var det mulig for mange jøder 
å reise opp til Jerusalem for å feire påske 
i og rundt byen. De kunne samles i  
hundretusentall. Noen ganger kanskje 
over en million skal en tro gamle kilder. 
Rett før den første kristne påske kom 
Jesus til landsbyen Betania like øst for 
Jerusalem. Skulle han gå forbi? Sist gang 
han kom ditt var søstrene Marta og 
Maria i dyp sorg over broren Lasarus 
som nylig var død. Jesus gråt før han gav 
Lasarus livets gave på ny. Skulle han ta 
seg tid nå til å stanse? Han visste at få 
kilometer og få dager lengre farm ventet 
lidelse og død.  

Det ble et underlig gjestebud i hjemmet 
til Lasarus og søstrene den dagen 
(Joh.12,1-11). Lasarus lå til bords sam-
men med Jesus som hadde gitt ham livet 
tilbake, men som nå selv var på veg mot 
døden. Marta vartet opp gjestene, mens 
Maria tok husets kosteligste salve og sal-
vet Jesu føtter. Judas Iskariot kritiserer 
sløsingen, mens Jesus tar imot Marias 
rause gave som en salvelse til sin sted-
fortredende lidelse og død.  
  
Jesus gikk ikke utenom vennene i Beta-
nia. Han gikk heller ikke utenom det som 
ventet ham i Jerusalem. Her ble èn jødes 
lidelse og død til liv og frelse for folk av 
alle jordens folkeslag. Ikke fordi han var 
en jøde som led og døde. Det har millio-
ner av jøder og andre gjort opp gjennom 
historien. Det spesielle er at Jesus er 
Guds Sønn i tillegg til å være et sant 
menneske. Dermed blir Jesu lidelse og 
død noe helt enestående i menneskeslek-
tens historie. Han som har selve Livet i 
seg går inn i døden. Dermed blir dødens 
makt brutt i stykker. Den �kortslutter� og 
blir ute av stand til å holde sine fanger.  
  
Dette ble tydelig på Påskedags morgen. 
Guds lam som bærer verdens synd ble 
slaktet til soning for alle våre synder på 
Langfredag, men seiret over døden i pås-
kemorgenens soloppgang! I lys av dette 
kan vi når vi besøker våre kjæres graver 
si til hverandre: Dette er deres/vårt opp-
standelsessted! Like visst som solopp-
gangen følger nattens mørke timer skal 
vi en dag reises opp i oppstandelsens so-
loppgang.  God Påske!  
 
 

Gå forbi eller stanse? 
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De som har fulgt med i Kirketorget 
noen nummer har sett bilder og lest 
omtale av ulike gudstjenester som 
har funnet sted. Noen gudstjenester 
har blitt omtalt i lokalaviser. Slik 
var det for eksempel med �gjøgler-
messen� på søndag før faste (6.
februar). Mange av 
dere har også tatt 
del på en eller flere 
litt spesielle guds-
tjenester. En sier 
gjerne at forandring 
fryder og mange 
synes alt dette er 
vel og bra. Andre 
spør: Er det nød-
vendig å forandre 
på alt i vår tid? 
Skulle ikke kirken 
heller være trygg og 
uforanderlig i en tid 
der det meste er på 
flyt? 
  
Det er som regel èn 
gudstjeneste hver 
måned som er spesiell. Noen ganger 
er det i grunn bare en litt forenklet 
gudstjeneste tilrettelagt for familier 
med barn. Slike gudstjenester blir 
annonsert som familiegudstjenester. 
Noen av familiegudstjenestene ut-
bygges til noe mer spesielt som for 
eksempel høsttakkefest eller gjøg-
lermesse. Andre ganger er det ung-
dommene som preger gudstjenesten 
med moderne musikk,liturgisk dans 
og drama. Da kaller vi som regel 
gudstjenesten for �Ung messe�. Så 
kan det være mer spesielle gudstje-
nester som for eksempel �Bots- og 
bededagsmesse� (med skriftemål), 
�Allehelgensmesse�, �Lysmesse� 
og �De 9 lesninger�. Da er det gjer-
ne en rekke aktører og som regel 
kor som medvirker. Noen ganger 
mest for de unge, andre ganger mest 
for de voksne.   
  
Dersom en ser på alle gudstjenest-

ene i Kopervik kirke i løpet av et år, 
vil en oppdage at på søndager og 
helligdager er de fleste gudstjeneste-
ne (ca.70%) av den gode gamle sor-
ten. De har sin hovedrytme uendret 
over tid og hovedelementene går 
tilbake til urkirkens gudstjenester. 

Ja, viktige deler av gudstjenesten 
har sine røtter helt tilbake til den 
førkristne jødiske synagogegudstje-
nesten. En har til og med bevart en 
del ord og vendinger på hebraisk og 
gresk uendret gjennom 2000 år. 
Dette er uttrykk for en lang og slite-
sterk overlevering helt fra den tiden 
da de kristne menighetene måtte 
samles i privathjem eller ute i natu-
ren. I nær 300 år var det nærmest 
utenkelig å bygge forsamlingshus 
eller kirker på grunn av forfølgelse 
og forbud, men menighetene hadde 
de hellige skriftene (etter profetene 
og apostlene) og gudstjenesten fant 
etter hvert sin form. Det var rett nok 
forskjeller som kan betegnes som 
liturgiske dialekter, men en la stor 
vekt på å bevare den læremessige 
enhet slik den for eksempel kommer 
til uttrykk i den apostoliske trosbe-
kjennelse, nattverdsliturgien og den 
nytestamentlige kanon (de 27 skrif-

tene som også utgjør vårt nye testa-
mente). 
  
Under keiser Konstantin (på tre-
hundretallet) endret det ytre bildet 
seg ved at den kristne kirke først ble 
tillatt og dernest til og med beguns-

tiget innen Romer- 
riket. Konstantins 
mor Katharina (som 
var blitt en kristen) 
fikk i oppdrag å 
bygge en rekke kir-
ker bl.a. i Roma, 
Bethlehem og Jeru-
salem. Dette førte 
etter hvert til at litur-
giene ble utbygget 
til å kunne fungere 
også i de nye store 
praktbyggene med 
flerstemt korsang, 
prosesjoner etc. Ved 
noen gudstjenester 
benytter vi slike vir-
kemidler også her 
hos oss, selv om vår 

kirke i Kopervik ikke er så stor.  
  
I menighetens handlingsplan står det 
bl.a. om gudstjenestelivet: Gudstje-
nestene bør virke inspirerende på 
deltakerne. Menighetsrådet ser det 
ønskelig med stor variasjon i 
gudstjenestelivet. En bør i større 
grad utnytte de muligheter som kir-
keåret og de godkjente gudstjeneste-
typer åpner for. Menighetsrådet ser 
mulighet for å styrke gudstjenesteli-
vet ved å trekke frivillige medarbei-
dere, kor, lag og foreninger oftere 
med i planlegging og gjennomføring 
av gudstjenester.  
 
 

 
John Sverre Servan 

Forandring fryder? 

Foto: E.T. 
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Dagens gudstjenesteutvalg har vært 
i virksomhet fra høsten 2003.
Utvalget er oppnevnt av Kopervik 
menighetsråd og har tre medlemmer 
fra menighetens ansatte og tre fra 
menighetens vanlige medlemmer. 
Vi har møte ca tre ganger om høs-
ten og tre ganger om våren. 
 
Oppgaven vår er å se på dagens 
gudstjeneste, arbeide med ideer til 
fornying og forbedring, og eventu-
elt også komme med forslag til 
alternative former for gudstjeneste. 
 
På det aller første møtet satte vi oss 
et hovedmål for arbeidet: �Guds 
tjenesteutvalget vil arbeide for å 
styrke opplevelsen av fellesskap i 
menigheten.�  
 
Som et viktig mål har vi også å øke 
deltakelsen av unge voksne og ung-
dom i gudstjenesten. For å nå dette 
målet har vi sett på hvert enkelt 
ledd av gudstjenesten (for eksempel 
forbønnen, salmene, nattverden 
osv.)  

Som mange sikkert har merket seg, 
er det foretatt endring i forbønnen 
ved mange høymesser. Vi har 
utfordret både enkeltpersoner og 
grupper til å delta med egen-
formulerte bønner. Dette synes vi i 
utvalget har blitt en fin og mer 
personlig forbønn som vi ønsker å 
arbeide videre med.  
 
Et annet ledd vi har sett på er natt-
verdsordningen, som vi mente var 
tungvint og litt uvanlig. Det er nå 
innført en praktisk ordning som 
samsvarer mer med det som ellers 
er vanlig ved at begrene nå står klar 
i alterringen.  
 
Vi har også et ønske om større 
bredde blant dem som deltar i guds-
tjenesten.  Vi vil derfor øke delta-
kelsen av legfolk til prekenen, og få 
større variasjon blant dem som del-
tar med sang og musikk.  
 
Siste søndag før jul var det en spe-
siell gudstjeneste: De ni lesninger. 
Dette var en flott og variert gudstje-

neste som mange har gitt uttrykk 
for må bli en tradisjon.  
 
Det har nå gått litt over et år siden 
vi startet, og vi i utvalget synes vi 
har vi har en spennende og viktig 
jobb. Til nå er det høymessen vi har 
sett mest på, men vi har nå planer 
om å arrangere temagudstjenester. 
Dette ligger foreløpig på tanke-
stadiet, så tiden vil vise hva vi får 
til.  
 
Vi er glad for innspill fra dere hvis 
noen har forslag som gjør at vi når 
målet vårt: 
 
�Å styrke opplevelsen av fellesskap 
i menigheten!�  
 
Ta gjerne kontakt med oss!  
 
Hilsen oss i gudstjenesteutvalget 
 (Gun Kevin Noremark, Kåre V. 
Nilsen, Øystein Bredal, Lars Harald 
Tjøstheim, Jon Sverre Servan) 
 
Åshild Meling Koch (leder). 

I sokneprestens artikkel på s. 3 
framhever han de ulike typer guds-
tjenester vår menighet har, spesielt 
tilpasset ulike grupper i vår menig-
het. I dette nummeret av Kirketor-
get settes fokus på  to av dem, 
gudstjenestene to ganger i året for 
4-åringene, der de får Barnebibe-
len for de små, og gjøglermessen 
fastelavenssøndag, den 9. februar. 
Da var barn og unge fra Karmøy 
kulturskoles sirkusgruppe med, 
barnekoret Shalom med sin diri-
gent Hild Jorunn Olsen sang,  og 
konfirmanter var med på skrift-
lesning og hjalp ved barnedåpen.  
I �Nytt fra Gudstjenesteutvalget� 
nedenfor ser vi at det jobbes med å 
finne gode former og godt innhold 
i gudstjenestene våre. Har du som leser innspill å komme med, så ta kontakt med noen i utvalget! 

 

Nytt fra gudstjenesteutvalget 

Astrid Vestvik Nilsen: 

Gudstjenesten i fokus 

Foto: E.T. 
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Gått gradene i kormiljøet i 
menigheten 
 
- Jeg har alltid hatt en aktiv rolle 
innen musikkmiljøet i menigheten, 
gått i barnekorene Siloa og Shalom 
og senere  i Synzigus. En periode 
var jeg medlem i 3 kor! I Synzigus, 
Nytt Liv og Sola Fide. Men det tok 
litt for mye tid, så jeg måtte kutte ut 
to kor.  Jeg syns det er kjempekjekt 
å drive med musikk, og liker eks-
tremt mye forskjellig musikk, så 
som gospel og listepop-sanger og 
rock, sånn musikk som ungdommer 
er vant med. I sommer var jeg på 
Tensing-seminar  i Ulsteinvik sam-
men med tensingere fra hele landet. 
Vi var 3 jenter og 4 gutter fra 
Kopervik som deltok. Det var vel-
dig kjekt og lærerikt. Selv om vi var 
deltakere i forskjellige aldersgrup-
per betydde ikke aldersforskjellene 
noe, musikken sveiset oss sammen. 
Viktig med voksenledere 
 
- Koret har ca. 50 � 60 medlemmer 

på lista, så det er viktig at det er 
voksne ledere tilstede. Lars Harald 
Tjøstheim og Per Melvær er tilstede 
så å si på hver øvelse, og uten 
pianisten Christian Welde ville vi 
ikke klart oss! Dessuten har vi  
voksne som steker vafler eller lager 
annet godt, og det setter vi stor pris 
på. Men det er viktig at de unge får 
styre seg sjøl, de voksne skal være 
der, men ikke bestemme over oss! 
Slik det er nå, fungerer det godt. 
Tror dessuten vi er på god vei til å 
få et godt tilbud for ungdom i alle 
aldre på Senteret i Kopervik. Det er 
viktig at tilbudet er så bredt som 
mulig, og at også de yngre ung-
domsskoleelevene får et tilbud lør-
dagskvelden. Håper det kan la seg 
gjøre å få det til! 
 
Allsidige interesser 
 
- Før spilte jeg fotball, nå danser 
jeg free-style og hip-hop sånn 
privat, og kunne godt tenke meg at 
koret fikk en koreograf til å inn-

studere dans, med tanke på opptre-
dener ved gudstjenester. Vi har 
begynt så smått med en dansegrup-
pe allerede. Det er kjempekjekt å ha 
det musikalske ansvaret for koret, 
selv om det jo er travelt. Jeg går i 2. 
klasse på Kopervik videregående, 
allmennfag, og har full studiefor-
dypning i matte, fysikk og kjemi og 
masse lekser. Neste år vil jeg ha 
fransk fordypning, - vi skal på stu-
dietur til Frankrike i april! Nå til 
våren planlegges det tur til Gøte-
borg med koret, for å ha det kjekt 
sammen, og det gleder jeg meg til!
Kirketorget ønsker Helene lykke til 
videre med koret og med skolen, 
og håper at menigheten får beholde 
henne som dirigent i lang tid fram-
over! 

AVN 

 

ENGASJERT DIRIGENT MED VISJONER 

Helene Skeie Risanger har det siste året vært 
dirigent for Tensing-koret Synzigus i Kopervik. I 
løpet av denne tida har antall medlemmer i koret 
bare økt, og det ser også ut til å ha blitt populært å 

stikke innom øvelsene for ungdom som bare har 
lyst å høre på. Har det noe med hennes 
entusiasme for koret å gjøre, mon? 

Foto: L.H.T. 

Foto: L.H.T. 
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UNGDOMSAVDELINGEN VED UN
ÅPNING MED FE

2500 dugnadstimer! 
Etter flere måneders iherdig dugnadsinn-
sats ble den nye ungdomsavdelingen ved 
Ungdoms- og alderssenteret åpnet fredag 
den 10. desember. 
 
I alt er det blitt utført ca 2500 dugnadsti-
mer av frivillige voksne og ungdommer. 
Det er også nedlagt et betydelig arbeide 
av snekker, elektriker, gulvlegger og 
andre fagpersoner, slik at resultatet er 
blitt en kjempefin avdeling etter ungdom-
mens ønsker. Det er blitt et stort, fleksi-
belt ungdomslokale, og  med tiden skal en 
også få flyttbar scene og PC-avdeling 
med internett-tilknytning.  
 
17.000 til kjøp av utstyr 
I forkant av åpningskvelden hadde ca 50 
ungdommer 2 hobbykvelder for å lage 
gjenstander og diverse varer for å få 
penger til kjøp av møbler og utstyr. Like-
dan ble det arrangert bakekvelder for å 
lage kaker for salg på åpningskvelden.  
 
På den store åpningsfesten kunne en så få 
kjøpt kaker, hobbygjenstander, konfekt, 
eteriske oljer, m.m. Mest rift ble det om 
de ferdig smurte lefsene, som ble utsolgt i 
løpet av kort tid. Fra kiosken i ungdoms-
avdelingen ble det solgt pizza og brus. 
Salget av varer produsert av ungdomme-
ne selv innbrakte i alt 17.000,- kr. til kjøp 
av utstyr til ungdomsavdelingen. 
 
Fest med taler, musikk og 
kveldsbønn i kirka 
Den store begivenheten var selve den 
høytidelige åpningen av ungdomsavde-
lingen, med tale av Karianne Endresen 

Foto L.G og L.H.T 
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NGDOMS- OG ALDERSSENTERET 
EST OG HØYTID 

som representant for brukerne. Hun klip-
pet også det røde banneret ved inngangs-
trappen, før en stor ungdomsflokk deret-
ter �stormet� inn i sine nye lokaler til stor 
jubel fra foreldre og andre voksne frem-
møtte. 
 
Festen fortsatte i de nye lokalene med 
blant annet karaoke, musikk med gutte-
bandet �Trambient Vignose� og jenteban-
det �Kaktuz�. Her ble det også holdt taler 
og overrakt gavesjekker fra bl. annet 
Karmøy Kulturetat og fra Eldresenteret. 
Senere på kvelden hadde gospelkoret 
Synzigus konsert i storsalen. Festkvelden 
ble avsluttet med kveldsbønn i Kopervik 
kirke. 
 
 
Stort behov for foreldre som kan 
stille opp! 
De mange fremmøtte og engasjerte ung-
dommene som deltok på åpningsfesten 
viser at det er et stort behov for tilbud for 
ungdom fra 10. klasse og oppover. Det er 
viktig at det satses nå for å skape et godt 
kristent tilbud til ungdommene i Koper-
vik. Til det trengs det flere voksne som 
kan være med og støtte opp om ungdoms-
arbeidet på Senteret. Hvis du som leser 
dette har en ungdom som ønsker å 
bruke den nye ungdomsavdelingen, og 
som har anledning til å støtte opp, ta 
kontakt med menighetskontoret! Mu-
lighetene er mange med de nye lokalene 
vi har fått i Ungdoms- og alderssenteret. 

 
L.G. 
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Da Kirketorget ringte og avtalte et 
intervju med Magnus Brautaseth, 
hørtes han veldig glad og positiv ut. 
Og det var kanskje ikke så rart når 
en nettopp har returnert fra Hauge-
sund med seier etter en basketball-
kamp der. 
"Nå hadde nå vi tenkt å snakke om 
en annen tur, Magnus. Vi hører at du 
og Thomas Hausken har hatt et opp-
hold på et leirsted utenfor Sandnes i 
midten av november. Hva var det 
dere gjorde der?"  
"Vi var en del av et ungdomsteam 
som drøftet de unge i menigheten - 
og hvordan en kunne få dem mer 
"aktive og synlige på banen". Vi 
prøvde også å komme fram til  reso-
lusjoner som Ungdomsrådet skulle 
jobbe etter. 
Siste dag var det valg på represen-
tanter til Ungdomsrådet i bispedøm-
met. Fra nord-fylket ble Lars Johan-
nes Ragnvaldjord fra Avaldsnes 
valgt. 1. varamann ble Gunstein 
Mork fra Norheim. " 

"Hvordan hadde det seg at nettopp 
dere to fikk være med på dette?"  
"Vi skulle representere den yngre 
garde i Kopervik menighet, og det 
var kateketen som oppfordret oss pr. 
brev til å melde oss på". 
"Hva sitter best igjen etter en slik 
weekend?" 
"Det koseligste var å møte så mange 
kjekke ungdommer fra hele fylket. 
Og så var det veldig interessant å 

høre hva de 
drev med i sin 
m e n i g h e t . 
KRIK-arbeidet 
fikk mye ros 
fra mange 
unge. Og drøf-
tingene om 
hvordan vi 

skal  ta vare på og integrere  inn-
vandrerungdom og konfirmantene 
våre, var  veldig interessante. På lør-
dagskvelden dukket også biskopen 
opp og vi fikk stille ham aktuelle 

spørsmål." 
"Hvordan vil dere bruke det dere 
hørte på weekenden?" 
"Vi vil bruke tips og erfaringer når 
vi driver ungdomskafeen 15+ på 
Senteret. Der vil vi også drøfte saker 
og ting med de unge som kommer 
dit. Det er viktig at de unge selv får 
komme til ordet." 
"Hva vil dere si til de som kunne 
tenke seg å bli med på  en slik ung-
domshøring?" "Meld dere på, så blir 
kanskje dere de heldige som blir 
trukket ut til å reise høsten 2005." 

    I 

       IngeborgEllingsen: 

Ungdomsrådet 2005 

Den 16. oktober er det valg på nytt 
menighetsråd  for perioden 2006-2009. I 
disse dager går det ut forespørsel til en rekke 
personer i vår menighet som valgkomiteen 
har tenkt ville kunne gjøre en god jobb i vår 
menighet. Men det ville være rart om 
komiteen på tre personer skulle ha klart å 
finne fram til alle dem 
blant oss som kanskje 
kunne tenkt seg å være 
med der avgjørelser tas! 
Kanskje nettopp du som 
leser dette ikke er blitt 

spurt, men godt kunne ha lyst til å være med 
å påvirke hvordan vår menighet skal utvikle 
seg! Eller vet om noen som du har lyst skulle 
være med? Da håper vi i komiteen at du tar 
kontakt med en av oss, eller menighetskonto-
ret, for å bli satt opp på lista over kandidater 
til valget. 

 

HAR DU LYST Å VÆRE MED Å BESTEMME I KOPERVIK MENIGHET? 

Navn og tel.nr. til oss i komiteen og til menighetskontoret: 
                Inger Marie Dagsland:       tel. 52850209 
              Per Melvær:                       tel. 52853612 
              Astrid Vestvik Nilsen:         tel. 52851447 
              Margrete Larsen:                tel. 52857566 

Takk til 
Øyvind 
Kristoffersen 
 
for 3 år som leder 
i menighetsrådet! 
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Til tross for det flotte vinterværet 
møtte rundt 200 fram. Fra Karmøy 
kirkelig fellesråd kom leder Olav 
Wikre og sekretær Marta Lunde 
Medhaug, som og var sekretær for 
Utsmykkingskomiteen for ny alter-
tavle. Eli Skeidsvoll, Astrid Vest-
vik Nilsen og Andreas Urrang 
Simonsen (KKF) fra komiteen var 
til stede og hadde innlegg og svarte 
på spørsmål. Møteleder var nest-
formann i menighetsrådet, Øyvind 
Kristoffersen. 
 
Møteleder tok først ordet og 
gjorde det klart at møtet ikke 
hadde anledning til å gjøre ved-
tak, eller foreta valg eller av-
stemming vedrørende altertavla. 
En tok sikte på å avslutte møtet 
ca. kl. 14.00. Deretter ønsket 
leder for menighetsrådet, Astrid 
Vestvik Nilsen, forsamlingen vel-
kommen og minte om at det til 
høsten er valg på nytt menighets-
råd, og håpet å se like mange på 

valgdagen den 16. oktober som i 
dag!  Hun håpet og det store eng-
asjementet som frammøtet vitnet 
om, ville smitte over på andre av 
menighetens saker og oppgaver. 
 
Etter at Marta Lunde Medhaug 
hadde orientert om saksgangen fra 
det første menighetsmøtet den 
9.12.01 fram mot det neste med 
valg av tavle den 29.08.04, fikk 
sokneprest Jon Sverre Servan or-
det. Han holdt et innlegg om sitt 
forhold til både den gamle og nye 
tavla, og berørte så prosessen fram 
mot valget av Keith Grants tavle-
forslag. Opplysningen om at tavla 
er på god vei til å bli ferdig, og 
skal innvies den 12. juni, kom 
tydeligvis overraskende på forsam-
lingen. 
 
De neste innleggene kritiserte den 
manglende informasjonen folk i 
Kopervik hadde fått om tavla og 
om menighetsmøtet den 29.08, 
som hadde valg på sakskartet, uten 

at dette kom 
fram i annonsen. 
Applausen som 
fulgte etter disse 
innleggene, vit-
net med all tyde-
lighet om at de 
fleste av de 200 
hadde kommet 
for å uttrykke sin 
misnøye med 
ikke å ha fått sagt 
sin mening om 
den nye tavla.  
Flere innlegg 
fulgte, med bl.a. 
spørsmål om 
hvorfor ikke flere 
alternativer var 
blitt utredet, og 
hvorfor en hadde 
gått bort fra mo-

tivet �oppstandelsen og livet�, men 
og noen som pekte på at saksgang-
en hadde vært formelt korrekt, og 
at det var økonomi inni bildet her 
som en ikke måtte glemme. Geir 
Toskedal oppfordret både sokne-
prest, MR og Fellesrådet til å se på 
saken på nytt, og pekte på at hvis 
tavla kommer, vil den for alltid 
sementere en vond situasjon for 
svært mange. - Viktigere enn tavla 
er at det ikke blir splittelse i menig-
heten. 
 
Mot slutten av møtet ble det satt  
fram forslag om at menighetsmøtet 
skulle komme med en uttalelse 
som beklaget den behandling saken 
om ny altertavle hadde fått, og at 
de løftene som var blitt gitt ved 
begynnelsen av prosessen ikke var 
blitt fulgt opp. Dette forslaget ble 
avvist av møteleder, og folk begyn-
te dermed å forlate møtet, som slut-
tet like etterpå.  
                                             AVN 

Referat fra  
menighetsmøtet 13.02.05 

Kopervik menighetsråd innkalte til menighetsmøte 
den 13.02.05 på Senteret, etter oppfordring fra 400 
som hadde skrevet navnet sitt på et opprop utlagt i 

Kopervik i desember og januar. Sak: Orientering 
om saksgangen vedr. den nye altertavla. 

Foto: E.T. 



Den 14. november i 
fjor og den 23. januar 
i år fikk alle 4-årin-
ger i Kopervik invita-
sjon til å komme til 
gudstjeneste i kirka 
for å motta Barne 
bibelen for de små. 
Den 14. November 
møtte  25 forvent-
ningsfulle 4-åringer 
med sine foreldre til 
et kirkerom som var 
noe annerledes enn til 
hverdags: et stort seil 
var spent over kirke-
rommet i hele sin 
bredde, og kirkerom-
met var forvandlet til 
et skip, der Noa selv 
sat t  fra mme i 
styrerommet. Rundt 
om i kirkeskipet be-
fant det seg dyr i alle 
materialer og varian-
ter. Midtgangen var omgjort til en 
fossende elv av tøy, og over det hele 
var regnbuen spent. 
 

Prest og kateket fungerte denne  
dagen som los for menigheten, og 
som hjelpere hadde de med seg 13 
ivrige kunstkonfirmanter, som kastet 
seg ut i dramatisering av preken-

teksten om Noas ark. Og barnekoret 
Siloa loset de små trygt gjennom 
sangene med sin dirigent Åshild 
Koch. At tre barn ble døpt denne 
dagen illustrerte ytterligere Guds 
løfte om å velsigne dem som tar sin 
tilflukt til Han. For å si det med Lina 
Sandell: �Ingen er så trygg i fare, 

(Fortsetter på side 11) 
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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 
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  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 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61 

VI HAR FINE 
SELSKAPSLOKALER 

 

AS Regnskapskontoret Karmøy 
Industriområdet Vea Øst 
4276 Vedavågen, Telefon 52 84 85 70 

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI�s 
KOPISENTER 

DU FINNER OSS PÅ BYGNES � TLF. 52 85 66 80 

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 

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

4291 Kopervik 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Skudeneshavn - Åkrehamn - Kopervik 
Oasen Storsenter 

 
www.hillesland.no 

SPENNENDE GUDSTJENESTE 

Fra gudstjenesten 23. januar,  foto: E.T. 



 
 

 
 
 
 

    døpte 

 

   Kirkelige handlinger 

 

Konfirmasjonsgudstjenester 
i Kopervik 2005.  

 
I år blir det hele 6 konfirmasjonsguds-
tjenester. Dette gjør vi for å kunne invi-
tere åpent til gudstjeneste og ha plass til 
gjester og alle som vil komme. 
 
Lørdag 23.april kl.11.00 og kl.12.30. 
Søndag 24. april kl.11.00 og kl.12.30. 
Søndag 1.mai kl.11.00 og kl.12.30. 
 
I år har vi imidlertid ikke navnelister for 
konfirmanter i Kopervik i Kirketorget. 
Hensyn til personvern og offentlighet er 
ikke avklart slik at listene kan komme 
med i denne utgaven av bladet. 
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    døde 

12. nov.:    Emma Omine Herland 
19. nov.:    Anders Dahle 
03. des.:    Arthur Stange 
07. des.:    Martha Bredvik 
17. des.:    Trond Larsson Tveit 
22. des.:    Odd Ellef    Hansen 
23. des.:    Anna Elise Kvilhaug 
29. des.:    Anita Nymo 
04. jan.:     Jakobine   Thorsen 
14. jan.:     Hild Marit Jakobsen 
18. jan.:     Helga Skår 
21. jan.:     Oddny Margrethe Engvall 
21. jan.:     Hanna Margrethe Hetland 
25. jan.:     Odd Arne  Engedal 
25. jan.:     Harald Olsen 
04. feb.:     Marit Helene Øygarden 
08. feb.:     Peder Tonning Tungland 
09. feb.:     Johannes Sigurd Kaldheim 
15. feb.:     Eva Bådsvik 

21. nov.:    Sander Gunderstad Sunde 
                 Ole Aleksander Foshaugen 
                                 Saltnes 
                 Torbjørn Fremmersvik 
                 Madelen Tangjerd Kvilhaug 
28. nov.:    Liva Stangeland Fjeldkårstad 
05. des.:    Roy Kenneth Mardal 
                 Nikolai Østensen Rørvik 
19. des.:    Mads Ask 
                 Ingebjørg Nikolaisen 
                 Anna Sæbøe Iversen 
25. des.:    Oliver Valentin Valentinsen 
                 Lars Morten  Valentinsen 
26. des.:    Henning Ferkingstad Hystad 
09. jan.:     Inge André Lie Vorre 
23. jan.:     Klara Helen Tveranger 
                                 Torbjørnsen 
                 Johanne Jonsen Lærum 
06. feb.:     Synne Koløy 
                 Rebecca Sofie Dybdahl 

 

 

   konfirmanter 

FOR VOKSNE OG BARN 

PALMESØNDAG KL 18.00 - 
PÅ SENTERET  

 
De som vil gå på tur sammen først (i det fine vårværet 
�) kan for eksempel møtes i Nordstemnen av Melstok-
kevann. Rusle fra Stokkastrand i 12- tida? 
 
I påsken minner vi hverandre om Jesu lidelse og død - 
og feirer hans oppstandelse. 
Påsken har linjer som går bakover i tid - og framover 
inn i vår tid. 
Påsken gav oss nattverdfellesskapet, måltidet som går 
gjennom tid og rom. 
En kirke fylt av  bare ord blir uten kropp - som et 
�nobody�. 
 
- En menighet må møte mennesker med: 
Sin hud, sin kropp, sitt brød. Slik blir vi et fellesskap for 
hele mennesket. 
Kirken må ha bordfellesskap. Påskemåltidet er et av sli-
ke gode felleskap. 
 

Påskemåltidet knytter sammen Moses og utferden av 
Egypt - til Jesu død og oppstandelse.  
 
Vi spiser egg til minne om nytt liv, dypper persille i 
saltvann til minne om sivsjø-underet og tårer, vi synger, 
ber, leser fra Bibelen, tenner lys, lytter på musikk. Både 
voksne og barn deler på oppgavene - for måltidet er ikke 
bare et �spise - fellesskap� men et �deltager - felles-
skap� - hvor å helle i glass, tenne lys, lese en Bibeltekst, 
stille et spørsmål er like viktig. 
 
Til slutt fortsetter vi bordfellesskapet inn i god kvelds-
mat. 
 
For å beregne innkjøp trenger vi å vite omtrent hvor 
mange vi blir - meld fra til Solveig på telefon: 52 85 75 
68- eller mail: solveig.leikvoll@karmøykirken.no 
 
Påskemåltidet er en reise i tid og rom - og passer for li-
ten og stor - i sammen. 
Husk at du kan komme alene som voksen også! 
 

Arr er �møteplassen� og Solveig 

Langfredagkonsert 
 

Det blir konsert i Kopervik kirke langfredag kl 19.30.. 
Ragnhild Alvsaker og Brith Inger Dirdal Engan 

fremfører blant annet  �Stabat mater� av Pergolesi 
sammen med kantor Øystein Bredal 

(Fortsatt fra side 10) 
som Guds lille barneskare�. 
 

Som en kirkegjenger/sjøfarende så talende uttrykte seg 
etter vel gjennomført seilas: �Dette var en levende kirke!� 

 

Gun Kevin Noremark 



Gjøglergudstjeneste 
I Kopervik kirke KYRIE BØNN 

HIMMELSKE FAR, VI TAKKER DEG FOR 
DIN SKAPELSES STORHET OG MANG- 
FOLDIGHET. FOR ALT SOM GLEDER 
MENNESKENES HJERTER 
OG ALT SOM GIR FANTASIEN 
NÆRING 
  
VI TAKKER DEG FOR FEST OG LEK,FOR 
MAT OG DRIKKE 
FOR ALT SOM VIRKER UNYTTIG I 
VERDEN 
FOR DANS OG LATTER, FOR FASTE-
LAVENSBOLLER OG GLADE BARN 
  
VI TAKKER DEG FOR VÅR BROR JESUS 
KRISTUS 
SOM LØFTER FRAM FOR OSS ALT DET 
SMÅ OG ALLE DE SOM ER UTENFOR 
OG SATTE DEM MIDT MELLOM OSS 
OG LÆRTE OSS AT 
VERDEN KAN BLI NY, OG VI KAN 
FORANDRE OSS. 
  
VI TAKKER DEG FOR DEN HELLIGE 
ÅND 
SOM ER NÆR 
OG VIRKSOM OVERALT DER HVOR 
MENNESKENE SØRGER OG GLEDER 
SEG SAMMEN MED HVERANDRE 
  
VI TAKKER OG PRISER DEG I STILL-
HET 
MED MUSIKK OG BEVEGELSER SOM 
HJELP FOR TANKENE 
  
I KOR MED ALLE VERDENS OG ALLE 
TIDERS GJØGLERE OG KLOVNER 
MED ALLE DEM SOM FØLER SEG 
UTENFOR OG UNYTTIGE SYNGER VI I 
GLEDE DIN LOVSANG 

Tekst: S.L.  Foto: L.H.T. 


