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Solveig Leikvoll: 
 
�Dere er 
Kristi legeme, 
og hver enkelt 
av dere er 
hans lemmer�  
 
(1. Kor. 12, v.27), 



Kirketorget 2 

  Sogneprestens spalte ... 

Utkommer med 4 nr i året. 
 
Redaksjon: 
Astrid Vestvik Nilsen, redaktør 
Ingeborg Ellingsen 
Elisabeth Thomassen 
 
 

Grafisk produksjon: 
Oppsett: Tor Sjursen 
Trykk: A1 GRAFISK KARMØY 
Frivillig kontingent: 
Kr 150.- 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: 3300 
 
 

KOPERVIK 
MENIGHET 

 
Kopervik menighetskontor 
Sveinsvolljordet 11 (U&A-senteret) 
Postboks 14, 4291 Kopervik 
 
Telefon 52 85 75 69 
Telefax 52 85 75 70 
E-post: kopervik@karmoykirken.no 
 
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 
 
Prostiprest: Lars Harald Tjøstheim 
Telefon 52 85 75 67 kontor 
Telefon 52 84 31 95 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 
 
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
               52 85 71 27 
 
Sekretær: Margrethe Larsen 
Telefon 52 85 75 66 
Telefon 52 85 17 34 privat 
 
Kirketjener: Birgitta Severinsen 
Telefon 52 85 11 48 privat 
 
Menighetsrådsformann:  
Øyvind Jørg Kristoffersen 
Telefon 52 85 26 90 
 
Dåpsvertinner: Borghild Ørjansen, 
Anne Marie Gaustad 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Lars Gaustad 
Telefon 52 85 37 35 
 
Kopervik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
Kirkeverge i Karmøy: 
Marta Lunde Medhaug 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 71 27 
www.karmoykirken.no 

Synzygus?! 

Et fint navn med en dyp mening. 
Første del "Syn" finner vi i andre 
greske fremmedord som sym-foni, 
syn-ergi, syn-tese, sym-pati, syn-
agoge etc.. "Syn" oversettes gjerne 
med ordet samme. Det understreker 
fellesskap og gjensidighet. 
 
Andre del "zygus" betyr bokstavlig 
et åk. Det skulle gjøre tungt arbeid 
lettere. Vi tenker gjerne på et 
"vassåk" til å bære bøtter med vann. 
I gresktalende område var det mer 
nærliggende å tenke på det større 
åket en brukte til oksespann ved 
både pløying og transport. Åket 
gjorde det mulig å nyttiggjøre 
kraften av to eller flere okser på en 
god og driftsikker måte. 
 

Synzygus kunne bokstavlig brukes 
om okser i samme åk. Overført 
kunne det brukes om kvinner og 
menn som arbeider godt sammen i 
ordnede former. Gode medarbei-
dere. De som valgte navn til 
ungdomskoret vårt var kloke. Flott å 

få være en synzygus-er i ordets rette 
mening. 
 
Vi ser at Jesus selv la vekt på at 
disiplene ikke var treller/tjenere, 
men venner og medarbeidere. De 
skulle ikke være opptatt av posi-
sjoner og makt, men av å hjelpe 
hverandre til å fungere godt 
sammen. Ikke minst Paulus ufolder 
dette i sin framstilling av menig-
heten som Jesu legeme (jfr. 1. Kor. 
12). Hver enkelt er et lem på 
legemet. Ved at vi er forskjellige 
kan legemets ulike funksjoner bli 
ivaretatt. En haug med løse lemmer 
er et dypt tragisk syn. En levende og 
fungerende kropp er et underverk av 
muligheter. 
 
Vår utfordring som menighet og 
kirke er å få flest mulig av de lokale 
lemmene til å finne sin plass på 
kroppen. Det er upraktisk å snakke 
med nesen eller skrelle poteter med 
tærne. En kan lære seg til det 
utroligste, men tid og krefter ut-
nyttes best når en får gjøre det en 
passer best til. Slik er det i hjem, på 
arbeidsplass og i menighet. Her har 
vi mye å lære og mye å gjøre - ikke 
minst som menighet. 
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Herre, 
takk for strimer av sol du sender 
over vinterbleike bøar 
og tilfrosne myrar, 
vakta av stive kalde graner 
med rimfrost i skjegget. 
  
Solstrimene tiner tela 
og får fram fargane 
frå dagar med lys og varme og fuglesong. 
  
Men ennå er det mange som frys! 
  
Herre, 
takk for strimer av sol i kvardagen, 
inn i tilfrosne sinn, 
der dei kan smelte rimfrost, 
tine tele og trenge ned i tundraen, 
få det til å spire der; 
spire fram 
gode tankar, 
varme ord, 
mjuke hender, 
hender som kan vinke andre inn frå kulda 
der dei er kasta ut 
av kalde blikk, 
hånsord, 
likesæle. 
  
Herre, 
mjukne du vårt sinn 
og våre musklar 
så fleire hender strekkest ut 
mot dei forfrosne, 
rører dei venleg, 
merker at varmen breier seg, 
tiner, mjuknar og opnar for 
  
eit smil, 
ei orsaking, 
ei innbyding,  
ei vedkjenning, 
ei gåve, 
ei vekking 
eit under! 
  
Herre, 
din kjærleik til oss er eit under, 
og gjer eit under i oss 
 � der du får koma til med lyset fra ditt ord. 

Ingeborg Ellingsen: 
 

       Vårbøn 
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               Den tidligere redaktøren 
av Kirketorget, Arne Myge, døde 
brått den 7. januar i år. Det var med 
sjokk og vantro at hans familie og 
venner forsto at livet ikke sto til å 
redde etter at han hadde gått gjen-
nom isen på Fotvannet i Kopervik. 
Og det er med sorg og savn i sinnet 
at undertegnede, som nåværende 
redaktør, skriver disse minneord. 
               Arne var et menneske som 
man raskt fikk gode følelser overfor, 
for han strålte selv ut godhet, var 
alltid vennlig og hjelpsom, skvær og 
redelig, alltid med et smil på lur. 
Hans evne til å være til stede i møtet 
med andre ga han mange gode ven-
ner i alle aldre. 
               Etter 5 år som redaktør av 
bladet syntes han at tida var inne til å overlate roret til 
andre, og jeg ble da den som fikk den glede å samar-
beide med Arne i en overgangsfase, og også med hans 
sønn Kjartan på Karmøy Trykkeri. Som redaktør var 
han bevisst på å skulle lage et blad som inneholdt både 
historisk stoff, og som dekket noe av alt det som 
skjedde i menigheten. Med journalistisk teft lyktes han 
i å gjøre bladet til et viktig organ for menighetens liv, 
sammen med sine to medarbeidere, Nils Petter Sætre-
vik og Lars Gaustad. 
               Etter at han gikk av som redaktør, ble Arne 
valgt inn i menighetsrådet for to perioder. Han var 
medlem i Forbundsringen siden oppstart, der han 

fungerte som en aktiv idèmaker og 
igangsetter  og deltok ellers i 
diverse aktiviteter i menigheten. 
               En grunnleggende driv-
kraft ved Arnes virke var hans 
engasjement for mennesker som på 
ulik måte var rammet av urett-
ferdighet og undertrykkelse. Han 
sto definitivt på de svakes side. 
Hans interesse for Sør-Amerika 
gjorde at han lærte seg spansk, og 
han hadde et lengre opphold i 
Chile sammen med kona og barna. 
Da ulykken skjedde, var han 
nettopp kommet hjem fra et opp-
hold på Cuba. Der bodde de privat 
og kom i nærkontakt med lokalbe-
folkningen og fikk mange venner 
blant dem. 

               I sitt yrkesliv viste Arne sine evner til å ta 
omstillinger og nye utfordringer med pågangsmot og 
engasjement. Han var en fredens mann som alltid 
søkte løsninger som innebar at man unngikk konflikt 
og strid. 
               For folk i Kopervik menighet er savnet etter 
Arne stort. Vi  savner hans humor og lune smil og  
hans evne til å gi kloke og gode råd, noe ikke minst 
undertegnede har satt stor pris på i alle disse årene vi 
har kjent hverandre. Vi er takknemlige for at vi fikk 
lære Arne å kjenne, og trøster oss med alle de gode 
minnene vi har av hans varme og redelige vesen. 
               Fred over Arnes minne.                          

Salmen er, ved siden av �Å salige 
stund uten like�, blant de norske 
salmetekster som har nådd lengst ut 
i verden. Blant annet er den oversatt 
til japansk. I 1995 kåret TV2 sang-
en til �Tidenes salme�, og i 1999 
ble den utropt til �Århundrets bede-
hussang�, og i 2005 altså til 
�Århundrets salme� av norske ra-
diolyttere. 
 
Melodien til salmen kommer fra 
Sør-Afrika. Den ble fremført på 
zuluspråket, og tekstforfatteren, 

frelsesoffiseren David Welander, 
hørte den første gang sommeren 
1922. Noen måneder senere var han 
på et møte der taleren tok utgangs-
punkt i Salme 72,17: �Hans navn 
skal bli til evig tid. Så lenge solen 
skinner, skal hans navn skyte friske 
skudd.� Dette bibelordet slo ned 
som et lyn i Welander, og opplevel-
sen ble så sterk at han måtte forlate 
møtet. 
 
På toget hjem begynte han å sette 
ord på opplevelsen, og bibelverset 

og zulumelodien smeltet sammen til 
salmeteksten om navnet Jesus. Da 
den kjente frelsesoffiser og poet 
Othilie Tonning fikk høre sangen 
neste morgen, skal hun ha sagt be-
veget: �Kaptein, den sangen vil bli 
sunget over hele verden.� I dag fin-
nes den i alle kristne sangbøker. 
Den har en unik posisjon innen 
kristen sang og musikk i Norge, og 
har erobret stadig nye generasjoner 
kristne. Welander, som var født i 
1896,  var 26 år da han skrev den. 
Han døde i 1967. 

�Navnet Jesus�  
kåret til �århundrets salme� 2005 

Til minne om Arne Myge 

A.V.N. 
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Jeg står ved rekka om bord i �Hadrian�, en av båt-
ene tilhørende Reksten-rederiet. Båten ligger ved 
kai i Kobe, Japan. Tidlig på våren det året bestemte 
jeg at jeg ville forsøke å komme meg hjem til Nor-
ge, etter 10 år i Japan, uten å måtte belaste NMS 
økonomisk. Samtidig hadde jeg og lyst til å møte 
sjøfolka om bord, som jeg hadde møtt i sjø-
mannskjerka, der jeg jobbet som frivillig i ferier og 
fritid. 
 
Avreisen kom svært så plutselig. Den siste timen av 
skoledagen ringer det fra Sjømannskjerka og sier at 
jeg kan få jobbe som �helpgirl� på  båten 
�Hadrian�. Men den går kl 19.00 samme dag! I huj 
og hast bar det til byen for å få tak i legeattest og 
påmønstringspapir. Pakkingen tok ikke lang tid. 
Bare det aller viktigste ble presset ned i kofferten. 
 
Og nå står jeg altså her ved rekka. På kaien samler 
flere og flere av de norske misjonærene i omegnen 
seg. Jungeltelegrafen har virket. Jeg har fått 
avskjedsgaver og blomster om bord. Og �Din riks-
sak, Jesus..� har blitt sunget 
 
Mens båten glir fra land stemmer misjonærene på 
kaien i med  �Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei 
av tidens tann. Navnet Jesus det er evig. Ingen det 
utslette kan�. Flere og flere av mannskapet strøm-
mer til rekka. De står der sammen med meg og 
lytter til sangen. 
 
Når siste verset synges har vi kommet et stykke fra 
land. Det er blitt mørkt. Selv midt på sommeren 
blir det mørkt i 7-tiden i Japan. Noen av misjonæ-
rene har kjørt bilene sine ut på pynten av piren. Nå 
blinker de med billyktene, mens de andre synger: 
�Midt i nattens mørke blinker, som et fyrlys Jesu 
navn. Og hver hjelpløs seiler vinker inn til frelsens 
trygge havn. Og når solen mer ei skinner, Jesu-
navnet lyser enn. Da den frelste skare synger høyt 
dets pris i Himmelen.� 
 
Det er ikke bare mine øyne som fylles med tårer, 
men også flere av sjøfolkas. De fleste av dem kjen-
ner sangen. Så går �Hadrian� over Stillehavet, 
gjennom Panamakanalen, over Atlanterhavet og 
hjem til Europa og Norge. 

Bjørg Mydland: 

ÊatäÇxà ]xáâá uÄx~ÇxÜ tÄwÜ|Ê 

  Min salme / sang: 

 
atäÇxà ]xáâá uÄx~ÇxÜ tÄwÜ|? 
 
Navnet Jesus blekner aldri, 
Tæres ei av tidens tann. 
Navnet Jesus, det er evig, 
Ingen det utslette kan. 
Det har bud til unge, gamle, 
Skyter stadig friske skudd. 
Det har evnen til å samle 
alle sjeler inn til Gud. 

Navnet Jesus må jeg elske, 
Det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
Intet annet frelse kan. 

 
 
Jesu navn! Hvor skjønt det klinger, 
La det runge over jord! 
Intet annet verden bringer 
Håp og trøst som dette ord. 
For det navn må hatet vike, 
For det navn må ondskap fly. 
Ved det navn skal rettferds rike 
skyte friske skudd på ny.  

Navnet Jesus må jeg elske, 
Det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
Intet annet frelse kan. 

 
 
Midt i nattens mørke blinker 
som et fyrlys Jesu navn, 
og hver hjelpløs seiler vinker 
inn til frelsens trygge havn. 
Og når solen mer ei skinner, 
Jesu navn, det lyser enn. 
Da den frelste skare synger 
høyt dets pris i himmelen! 

Navnet Jesus må jeg elske, 
Det har satt min sjel i brann. 
Ved det navnet fant jeg frelse, 
Intet annet frelse kan. 

Jeg er en av de mange som har blitt veldig glad i �Navnet Jesus�. Jeg har et fint minne om denne 
sangen fra sommeren 1970, som jeg har lyst å dele med leserne. 
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Søndag 12. februar var Kopervik 
kirke fullsatt med 4-åringer og 
deres foreldre og små eller større 
søsken. De skulle få barnas bibel 
utdelt, og forventningen var stor. 
Like stor forventning hadde nok 
foreldrene til barna i  barnekoret 
Siloa, som sang flere sanger med 
sin nye dirigent Tone Vesterheim 
Kallevik. Godt assistert av Toralf 
Bredal på gitar og Øystein Bredal 
på piano imponerte så vel koret 
som solistene. 
På vegne av alle i kirka: �Takk for 
at dere sang så fint!� 

AVN 

 

Bibel til 4-åringer 

Mange  besøkte henne på dagen både av slekt og 
venner, så bedehuset var til tider fullt. Men også i  
dagene etterpå har en jevn strøm av gratulanter villet 
hylle henne. Agnes er frisk og glad til sinns og husker  
alt som er verd å huske fra sitt lange liv.  
 
I 1941 gifta hun seg  med Johan Larsen, og 10 år 
seinere flyttet de til Eide. De fikk 5 gutter. To av deres 
sønner var sterkt funksjonshemmet. Den ene, Sven, var 
helt lam og bodde hjemme til han døde i 1997. Ikke så 
få av bygdas gutter lærte seg å spille sjakk av han! 
Mange av disse, som nå er voksne, kom og gratulerte 
henne nå på 90-årsdagen, fortalte hun. 
 
Tidlig i livet kom Agnes med i forenings og misjons-
arbeid, og bedehuset på Eide var hennes faste plass. 
Men i ungdommen var hun også med i Kopervik kirke-
kor. Dirigenten på den tiden var Johan Stangeland d.e. 
Hun var aktivt med i Eide Finnemisjon (Same-
misjonen) fra første stund, til foreningen gikk inn for 
noen få år siden. 
 
I 1963 var hun med og stifta Bedehusforeningen på 
Eide bedehus. Der er hun fortsatt medlem, og hekler 
fortsatt til basaren. Inntil  for ca 10 å r siden var hun 
den som alltid passet på at bedehuset  var godt og 
varmt før alle møtene, basarene eller søndagsskolen 

startet. I de første årene fyrte hun opp med ved og kull, 
seinere kom elektrisiteten. Hennes trofasthet gjennom 
alle disse årene er et flott eksempel på hvor viktig det 
er å være trofast også i det lille, som ikke alltid får de 
store overskriftene, men som hadde stor betydning for 
de mange som kom til bedehuset. 
 
Det er en stor glede og et privilegium å få besøke en så 
glad,  åndsfrisk og takknemlig  90-åring! 

E.T.  

AGNES LARSEN: EN SPREK 90-ÅRING 

Den 16 januar fylte Agnes Larsen 90 år og feiret dagen sin med åpent hus på Eide bedehus lørdag 
14. januar. Hun er eneste gjenlevende i søskenflokken på 6 etter Anna og Sven Øygarden. 
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Stor deltagelse og stor opplevelse. 
 
Konfirmantleirene er viktige. For mange er 
de den store opplevelsen gjennom  
konfirmantåret. Det sitter i kroppen når 
helga er over. Ikke bare fordi det kan bli 
for lite søvn, men gode opplevelser av 
fellesskap � på alle plan. Guds godhet og 
omsorg formidles - gjennom opplegg som 
Påskemåltidet der vi leser Bibel og påske-
historie, gjennom møte med unge og med 
voksne ledere, og gjennom rett og slett å 
være sammen i en form som vi kjenner gjør 
godt. 
 
Også dette året reiste vi til Gullingen i Sul-
dal. Hadde godt vær og max belegg på buss 
og internat på Leir I. 

Barnekoret  Shalom  har startet opp igjen! 
 

For barn fra 3. kl. til og med 7. Klasse. Dirigent: Hild Jorunn Olsen. Pianist: Øystein Bredal 
Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 til 19.15. 

 

Både �nye� og �gamle� gutter og jenter: Hjertelig velkommen! 

Tett på gode venner. Margrethe Bårdsen, Karen Vatnem Olsen, Stine 
Merethe Kolbeinsen og Ane Mortveit Ognøy. 

Friluftsliv er så mangt. Afterski-måltid på trappa. Under dyna, 

fra vestr: Anders Kristiansen, Bendik Vatland Olsen, 

Maren K Kolbeinsen og  Ina C Fjeldkårstad. 

MILK � minilederkurset � har gitt mange mulighet til å vokse. Her noen som 

tar velfortjent hvil søndag før avreise: Astrid Kathrine Tveit Hop, 

Eilin Austreid og Fredrik Halvorsen. 

Stor Konfirmantleir! 

Tekst og foto: LHT 
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Som den eldste folkehøgskolen i Rogaland 
markerer Karmøy folkehøgskule i år 100 års 
jubileum. Vi traff den imøtekommende rektoren, 
Kjell Arne Medhaug, på sitt kontor og ba han 
fortelle litt om skolen.  
 
Det var 2. oktober i 1906 virksomheten på Eide 
begynte etter 30 års drift som ambulerende skole både 
i Ryfylke og på Haugalandet. Mange elever fra hele 
landet har i alle disse år fått et folkehøgskoleår her. Vi 
har også hatt mange elever fra ulike nasjoner opp 
gjennom årene. I år har vi en elev fra Latvia. 
Hva er det spesielle med folkehøgskolen? 
Vår skole og alle de 76 andre folkehøgskolene i Norge 
bygger på ny lov og forskrift  fra 2002. 
Folkehøgskolen har fortsatt sin pedagogiske frihet uten 
eksamen og eksterne krav til pensum. 
Vår virksomhet har til oppgave å: 
-Fortsatt legge vekt på allmenndanning og folkeopp-
lysning, utvikle kortkurstilbud rettet mot lokalsamfun-
net, arbeidslivet og grupper som har behov for fleksibel 
og tilrettelagt opplæring. 
-Være aktive når det gjelder å fremme kunnskap om og 
forståelse for demokrati, det flerkulturelle samfunnet 
og menneskerettigheter. 
-Være et kulturelt kraftsenter, formidle møte med 
levende og folkelig kultur, og ved å gi elevene impulser 
til å bli aktive deltakere i kulturlivet. 
Dette var jo veldig  fine intensjoner. Hvordan greier 
dere å omsette disse i praksis? 
 
Ja, Karmøy folkehøgskule har en stor oppgave. Vi 
lever i en postmoderne brytningstid hvor kulturelle 
strukturer og tradisjoner endres. Mens tidligere folke-
høgskoleelever ofte var rundt 16-18 år har de aller 
fleste av våre elever 13 års skolegang bak seg og er 19 
år. Dette setter helt nye krav til innholdet i folkehøg-
skolen både faglig, sosialpedagogisk, til ledelse og 
demokrati. 
 
Til daglig gleder vi oss mye sammen med en flott elev-
flokk som kommer fra hele landet; ungdom som tar ett 
år hos oss før videre studier på høgskoler og universi-
tet. Alle elevene må velge to linjer og kan velge mel-
lom: Amatørteater, Søm-tekstil, Baker-konditor, Red-
ning-beredskap, Data-internett, Musikk-sang, Bistand-
reise-oppdrag, Psykologi-omsorg,  Friluftsliv, Frilufts-
liv-sjø, Friluftsliv-ekstrem, Reiseliv-spansk og Reise-
liv- service. 
I tillegg deltar alle i fellesfag, valgfag,  temadager, 

gjesteforedrag, huskvelder, elevkvelder, studieturer mv. 
Har dere tilbud til andre som ikke er elever ved skolen? 
I tillegg til års elevene driver vi mye med kortkurs-
virksomhet for interesserte i distriktet. I år har vi 13 
slike kortkurs her på skolen: Kurs i bunadsmontering, 
spansk, minifolkehøgskolekurs,  kirken sitt lovverk og 
arbeidsgiveransvar. Dessuten har vi reisekurs kalt 
seniortreff i fjellheimen som går til Hermon høyfjells-
senter, reisekurs til Cuba, Brasil og flere til Kina. Årlig 
deltar flere hundre på et eller flere av våre kortkurs som 
kan være fra 2-3 dager til noen uker. 
Dessuten driver vi også med betydelig utleievirksomhet 
både til fastboende og til en rekke arrangementer som 
årsmøter, bryllup, konfirmasjon mv.  
Jubileumsåret markeres på mange forskjellige måter: 
Ulike gjesteforedrag som er åpne for alle interesserte 
med Siri Lill Mannes, Ole D. Mjøs, Dag Kullerud og 
Per Arne Dahl. (Se annonse s. 10.) Dessuten åpen dag for 
publikum og naboer, minifolkehøgskolekurs, ekstra 
mange reisekurs og selve jubileumsfesten lørdag 30. 
september. 
Til jubileumsåret har vi også skrevet en bok vi har kalt 
�Mot nye horisonter� og et lite hefte med samlinger av 
�Ord for dagen�. 
Som juleavslutning i 2005 hadde vi for første gang 
julekonsert i Kopervik kirke. Vi vil takke for den gode 
oppslutningen og for at menigheten ga oss mulighet til 
denne konserten!    
 
Kirketorget gratulerer med jubileet og ønsker folkehøg-
skolen lykke til med alt det gode kulturelle arbeidet 
som drives i nærmilljøet! 

I.E. 
 

PÅ BESØK HOS EN AV VÅRE 
ANNONSØRER 

  
 
 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

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

VI HAR FINE 
SELSKAPSLOKALER 
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Klokken 19.00 kommer en gjeng 
med ungdommer og er med på 
andaktstunden., som avslutter 
korvettkvelden og starter kvelden for 
ungdommene. De holder på til 
kl.22.00. 
Her er det Marit Grønnestad og 
Kristel Nilsen som er med. Fram-
møtet  varierer, men på korvett-

kveldene kommer ca. 6-10 stk, og 
ca. 10 ungdommer er med på 
ungdomsgruppa. Vi har en trivelig 
stund sammen. 
 
Nye ønskes også hjertelig velkom-
men! 

Marit Grønnestad. 

Eide Korvett og Ungdomsgruppa 

 

KONSTITUERING AV 
NYTT 

MENIGHETSRÅD I 
KOPERVIK 

 
LEDER:  
        Øyvind Jørg Kristoffersen 
NESTLEDER: 
        Odd Einar Sørheim 
MEDLEM I ARBEIDSUTVALGET: 
        Astrid Vestvik Nilsen 
REPR. TIL KARMØY KIRKELIG 
FELLESRÅD: 
        Rita Bratthammer 
VARAMEDLEM: 
        Einar Arild Høines 
REPR. TIL SAMARB.UTV. FOR 
MENIGHETENS BARNEHAGE: 
        Inger Marie Dagsland 
VARAMEDLEM:  
        Heidi Dankel 
 
Leder, nestleder og vervet i  
arbeidsutvalget gjelder for 1 år. De 
resterende valg gjelder for 4 år. 

Eide Korvett er et lag for gutter og jenter fra 4. 
til 7.klasse. Vi samles på Eide bedehus 
annenhver fredag kl.18,00 til 19.30 til andakt, 

sang og lek. Enkelte kvelder blir brukt til 
hobbyvirksomheter. Lederne er Lise Marie 
Tjøsvoll og Marit Grønnestad. 

Forsidebildet har tittelen: �Dere er 
Kristi legeme, og hver enkelt av 
dere er hans lemmer� (1. Kor. 12, 
v.27), og er laget av kateketen vår, 
Solveig Leikvoll. Her forteller hun 
litt om bakgrunnen for at bildet ble 
laget. 
 
- Diakonistiftelsen for Rogaland, 
Lillebo / Nærland  ba meg komme 
med et forslag til utsmykning av  
leirstedet sitt, Nesjatun, på Bømlo. 
Bildet skulle passe til leirstedets 
intensjoner og understreke forkyn-
nelsen og undervisningen. Jeg 
valgte å lage et bilde med 1. 
Kor.12 som tema: Vi er en del av 
Kristi legeme. Han er oppstanden 
og kommer oss i møte med sin 
kjærlighet. Han favner alle, uansett 
hvem vi er og hvordan vi er, ser ut 
eller makter å gjøre. Kristus kan 

bruke alle, og alle er likestilte, ing-
en kan si at vi ikke har bruk for 
noen, fordi vi er alle like nødven-
dige. Bildet er laget av en blan-
dingsteknikk av maling med akva-
rell/ akryl på papir, tekstil og fri-
søm på maskin. 

Intervju med kunstneren bak bildet på forsida: 
 

SOLVEIG LEIKVOLL 
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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 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

Fasteaksjon for hele 
menigheten  

 

- Fasteaksjonen er hele menighetens 
aksjon. Vi håper derfor at folk i 
Kopervik tar i mot årets konfirmanter 
som gjør en innsats 

tirsdag 4. april 2006 
i dør-til-dør-aksjonen for 

Kirkens Nødhjelp. 

10. desember arrangerte Ungdomsrådet i menigheten  Ung Julemesse på Sen-
teret. Målet med messa var å skaffe undertøy og senger til gatebarn i Ukraina. 
Det fikk vi til, og kr. 13.500,- er overført til THK ( Tro- Håp- Kjærlighet) 
stiftelsen. 
Takk:  

Til dere ungdommer som planla, og tok ansvar for de ulike tingene 
som skjedde 
Til dere voksne som tok tak 
Til alle dere som kom  
Til dere som gav gevinster, pizza, kaker osv 
Til alle som bidro med program 

Vit at noen kjenner seg varme, rene og kan sove trygt fordi vi løftet noe vik-
tig sammen en kveld i desember. 
Verdens nød starter med et enkeltmenneske, verdens nød stanser med et en-
keltmenneske.  Med Deg. 

Solveig Leikvoll: 

UNG JULEMESSE 

 Karmøy folkehøgskole 
100 år i 2006 

Åpne foredrag i jubileumsåret: 
 

21. April kl 20.00:  
Ole Danbolt Mjøs, leder i 

Nobelkomiteen: 
”Fred i verden, er det mulig?” 

 
14. September kl 20.00: 

Journalist og forfatter Dag Kullerud: 
”Fra Hans Nilsen Hauge via  

Ole Hallesby til dagens diakonale kirke. 
 Utvikling i kultur og kirke. 

 
9. November kl 19.00: 

Prest og forfatter Per Arne Dahl: 
”Hvorfor har vi det ikke bedre når vi har 

det så godt?” 

 
 
 
 

Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

Velkommen til salgsboden min 
 på Vrimledagen i Kopervik og under Skudefestivalen i Skudenes. 

 
 
 
 
 
 
 
                                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

 

  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 
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10. des Monica Stan og 
                     Sveinung Espeland Ramstad 
17. des Hege Anita Jakobsen og 
                     Jan Erik Skarholm 
17. des          Grete Tove Johannessen og 
                     Arnt Egil Roaldsøy 
18. feb Vibeke Thorsen og 
                      Lars Inge Svalland 

Miriam Westerlund 
Silje Endresen Ytreland 
Nathalie Aase 
Kent-Erich Åsland 
 
Søndag 30.april kl.11.00 
Margrethe Bårdsen 
Alexander Djønne 
Dag Rune Eilertsen 
Alexander Dalland Hagen 
Elisabeth Halvorsen 
Lotte Hausken 
Hanne Høines 
Vegard Iversen 
Thomas Skulstad  Jansen 
Siv Helen Kold Kallevik 
Rigmor Meling Koch 
Hein Hansen Kvinnesland 
Torstein Jelsa Larsen 
Johanne Margrethe Lervik 
Arild Lund 
Yngve Vold Müller 
Thor Erik Odland 
Ane Mortveit Ognøy 
Tormod Olsen 
Jan Norvald Steinkjellå 
Sara Boge Stol 
Kristoffer Ek Sund 
Marita Tangjerd 
Sigbjørn Thorsen 
Carina Pedersen Tveit 
Sindre Velle 
Kristian Solheim Vormestrand 
 
Søndag 7.mai kl. 11.00 
Ine Bagne Blikshavn 
Norbjørn Endresen 
Lars Ove Kristoffersen Gåsland 
Kenneth Hauge 
Renate Holmen 
Maren Kristine Kolbeinsen 
Linda Støyle Koløy 
Anders Kristiansen 
Petter Kristiansen 
Karen Kristoffersen 
Steven Grindhaug Kvinnesland 
Per Gunnar Lekven 
Karen Vatnem Olsen 
Emelin Rafdal Valentinsen 
 
Søndag 7.mai kl. 12.30 
Sverre Jonathan Mynthe Alcock 
Cathrine Alfredsen 
Ida Andreassen 
Susanne Brekke 
Dominik Ferkingstad 
Ina Cecilie Fjeldkårstad 

31. okt     Anton Lauritz Helmersen    
                                              Åkra kirke 
07. nov    Tordis Olufine Skjold            
16. nov    Paul Edvin Osnes  
22. nov    Ingeborg Margrethe Lie 
26. nov    Eline Widvey        Avaldsnes kirke 
28. nov    Reidun Nilsen 
29. nov    Oddrun Helene Sømme      
                                              Sandnes kapell  
30. nov    Britt Solveig Kamsvåg 
01. des    Knut Frøiland-Jensen          
03. des    Ingrid Bergliot Johansen  
12. des    Margrethe Pettersen            
30. des    Anthonie Kristmar Utbjo 
06. jan     Torbjørn Gunnar Sørensen 
07. jan     Arne Myge             
10. jan     Karina Hermansen               
11. jan     Gerd Anne Pedersen 
                                              Vår Frelsers Gravlund 
12. jan     Mary Vaaga           
14. jan     Astrid Judithe Lanes            
15. jan     Per Hermann Hansen          
15. jan     Erica Solvang        
16. jan     Jens Ingvald Johansen 
19. jan     Karen Margrethe Østrem 
03. feb     Johannes Jøsang  
05. feb     Oddrun Lervik        
20. feb     Helmer Oseus Helgeland 
23. feb     Erling Endresen     
01. mar    Jenny Marthea Grønås 
02. mar    Kjell Asaldal 

Lørdag 29.april kl. 11.00 
John Magne Gabrielsen 
Bjørn Lindberg Halvorsen 
Ella Iticha 
Tommy Landsnes 
Viktor Saltvedt Nordberg 
Jan Einar Pedersen 
Kristian Sletten 
Therese Sunde 
Anja Landaas Thorsen 
 
Lørdag 29.april kl. 12.30 
Karoline Rundhaug Andersen 
Henriette Dybdahl 
Mikal Gismervik 
John Didrik Fjæreide Granli 
Frode Søndenå Grindhaug 
Johannes Malvin Hansen 
Christer Orre Hult 
Stine Merete Kolbeinsen 
Andre Foldal Kvilhaug 
Ken Terje Kvilhaug 
Svein Kristoffer Lampe 
Tordis Elen Rusten Lilleaas 
Ida Jansen Lundberg 
Benjamin Staupe Mydland 
Thomas Olsen 
Stine Pedersen 
Sander Mynthe Valentinsen 

 

 

   konfirmanter 

Lena Stange Hansen 
Tove Merete Haugen 
Ann-Mari Hovdestad 
Åse Christin Høvring 
Stian Emil Johansen 
Sam Håkon Samuelsen Karlsen 
Vanessa Radoncic Mannes 
Gyrid Marie Moldestad 
Aslaug Alice Nilsen 
Ingvild Olsen 
Alf Willy Herigstad Olsen 
Bendik Vatland Olsen 
Nina Lise Larsen Skår 
Robert Størkersen 
Kristine Utne 
Lisbeth Vanvik 
Frode Velde 
Regine Ytreland 

 

Stabat Mater 
 

Fastemeditasjon i Kopervik kirke  
 

onsdag 5. april kl 20.30. 
 

Stabat Mater 
 av Josef Rheinberger 
Kopervik kirkekor og 

 Julia Harbrecht, orgel. 

 

   Kirkelige handlinger 

13. nov       Sander Skogøy Torkelsen 
13. nov       Jonas Odland Danielsen 
20. nov       Martha Moldestad 
20. nov       Amund Frøyland-Jensen 
27. nov       Nathalie Elise Holum Jonassen 
11. des       Isak Båsnes Furevik 
11. des       Thor Erik Odland 
11. des       Sebastian Johannes Stocher 
                   Inermo 
25. des       Lars Magnus Vanvik Østvold 
01. jan        Tom Alec Bergavera Dale 
08. jan        Magnus Owe Ommundsen 
15. jan        Andrea Worre 
15. jan        Magnus Bakke Rygg 
15. jan        Jesper Skaten             Avaldsnes kirke 
22. jan        Teodor Dahl                Åkra kirke 
29. jan        Håvard Karlsen 
29. jan        Eirik Arnesen 
29. jan        André Nilsen 
29. jan        Thelma Eide Skår  
12. feb       Martin Ferkingstad 
19. feb       Leif Olav Tangjerd Hagen 
19. feb       Johannes Medhaug 
19. feb       Robin Jacobsen          Rossabø kirke 
19. feb       Ludvig Ytreland 
19. feb       Elise Jøsang 
26. feb       Emma Irene Fosse Høvring 
05. mar      Karsten Einarsen 
12. mar      Kaja Eilertsen 

 

 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 

    døde 



Det norske misjonsselskap si kvinneforeining på Eide 
blei stifta alt i 1871 og talde då 14 medlemmer. Det har 
nok gått nokre år før ei foreining for barn blei stifta, 
men i 1920-åra hadde Indremisjonen og Finnemisjonen 
sine fyrste basarar på bedehuset. Etter krigen tok ulike 
kvinner seg av ei syforeining for jenter, men noka fast 

ordning kom ikkje før i 1956. Då var det Elisabeth 
Rundhaug som saman med Marie Jakobsen sette i gang 
jenteforeininga Solgry for alvor. Andre medhjelparar 
kom til etter kvart, som Solveig Svensen og Borghild 
Gismarvik. I 1976 kom Haldis Halvorsen med, nokre år 
etter Lillian Svensen. Det er desse som driv barne-
foreininga i dag (sjå bileta). 
 
Kvar haust har Solgry basar til inntekt for NMS. Talet 
på barn har nok gått både opp og ned i alle desse åra, 
men foreininga har aldri vore nedlagd, og tel i dag vel 
10 medlemmer. 
 
Samlingane har alltid andakt og song, og nå på den siste 
basaren opptrådte barna og med song. Nedigjennom åra 
har dei og hatt kosekveldar saman med ungdomsgruppa 
på huset. Nokre av  barna går frå syforeininga over i 
Eide Korvett og i Ungdomsgruppa  etter kvart. 
 

Tekst og foto: E.T. 

BARNEFOREININGA SOLGRY 
 PÅ EIDE BEDEHUS 50 ÅR 

Solgry basaren: De fine håndarbeidene henger i bakgrunnen.  Lillian Svensen og Haldis Halvorsen pluss basarbarn. 

Foran: Åselill Jonassen, Inga Langåker, Martha Regine Skår, Ingrid Vedø. 

Kor: Elisabert Erikson, Sølvi Røthing Nilsen, Trine Grønnestad, Stine Marie 
Haaland, Elin Floen (bak mikrofonen)  og  Elin Haaland. 

Solveig Svendsen, Borghild Gismarvik, Haldis Halvorsen og Lillian Svendsen. 
Foran: Aina Sverdrupsen, Sandra Svendsen, Rigmor Jansen, Helene Jonassen, 
Kristin Halvorsen og Monica Paulsen 

1984 

x.x, Lillian Svendsen, Solveig Svendsen, Anne Eide, Elisabeth Svendsen, 
Haldis Halvorsen og Borghild Gismarvik 
Foran: Trine og Mette Christensen, Jorunn Svendsen, Karen Vedø, Elisabeth 
Hauge, Synnøve x, Astrid Kolbeinsen og Norunn Jonassen 




