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Kirketjener: Birgitta Severinsen 
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Astrid Vestvik Nilsen 
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Kopervik menighets barnehage 
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Styrer: Bodil Melkevik 
 
 
Kirkeverge i Karmøy: 
Marta Lunde Medhaug 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 71 27 
E-post: kirkevergen@karmoykirken.no 
Hjemmeside: www.karmoykirken.no 
 
 
Kopervik Ungdoms- & Alderssenter 
Sveinsvolljordet 5, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 07 30 
 

Jeg har vært glad i påsken så langt jeg 
kan huske tilbake. Som barn skapte 
påske positiv forventning om skiturer 
og samvær i storfamilien. Noen ganger 
reiste vi på påsketur til slekt i Nord-
land og Finnmark. Andre ganger var vi 
med på skifestival på slektsgård i 
Uvdal i Numedal. I løpet av ungdoms-
årene ble den bibelske bakgrunn for 
Påske stadig viktigere for meg. Jeg 
følte meg ekstra heldig når hytteliv og 
skiturer sammen med famile og venner 
kunne berikes med fellesskap om 
Guds Ord, vin og brød. 
 
Det er tydelig at de 4 evangelistene er 
"Påskevenner". Når de skal berette om 
Jesu liv og gjerning får de siste dagene 
i Jerusalem veldig stor plass. 
Ja, de siste dagene tar nær halvparten 
av plassen når 3 års offentlig virke 
skal sammenfattes. 
De gjør det klart at det som skjedde de 
dagene i Jerusalem er det viktigste av 
alt. 
 
Når vi samles til møter og guds-
tjenester i den kristne kirke er det 
svært ofte tale eller preken over evan-
gelietekster med tilknytning til det 
som skjedde i påsken. Når det er dåp 
eller nattverd blir linjene til påsken 
ekstra tydelige. Disse hellige handlin-
gene knytter oss direkte til påskens 
drama. Vi får på et vis være tilstede og 
ta del. 
 
Også utferden fra Egypt klinger med. 
Påsken har sitt navn og sin jødiske 
bakgrunn nettopp derfra: "Forbigang". 
Blodet fra lammet som reddet de jødis-
ke familiene fra dødsengelen (2.Mos. 

12,21-28). Dernest utfrielsen fra den 
sikre død da folket var fanget mellom 
egypterhæren og sivsjøen (2.Mos.14,9-
25). En utfrielse "gjennom vann".  
Påsken og utferden står som de av-
gjørende frelseshandlinger for den 
gamle pakts folk. Den kristne påske 
fødes i hjerte av den jødiske påske-
feiring. 
Jeg opplever at den kristne påske og 
alt det som springer ut fra den får en 
ekstra nerve når den gamle jødiske 
bakgrunnen får klinge med. 
 
Ja, jeg er en "Påskevenn"! Der finner 
jeg sentrum i min tro på Jesus som 
Kristus. Jeg feirer også jul og pinse 
med stor glede og takk. Uten Jesu 
fødsel som Guds Sønn og vår bror 
hadde det ikke blitt noen kristen påske. 
Uten pinse og Den Hellige Ånds virke 
hadde det ikke vokst fram noen kristen 
kirke. Da hadde ingen av oss fått del i 
evangeliet eller blitt utfordret av Jesus 
til å elske vår neste som oss selv. 
 
Er du også en "Påskevenn"? 
Er du usikker? 
Dersom du leser evangeliene med et 
åpent sinn er det stor mulighet for at 
du blir "Påskevenn" du også. 
 
God Påske! 
 
 

Er vi "Påskevenner"? 
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Mandag 21.januar fikk vi den 
triste meldingen om at Sissel 
Brekke var gått bort etter en tids 
sykdom. Sissel ble nesten 55 år 
gammel. Kopervik kirke var 
fullsatt da vi tok en verdig og 
fin avskjed med henne.  
Hun var født på Åkra og hadde 
sin oppvekst der. Hun var den 
eldste av tre søsken.  
Hun ble tidlig kjent med Lars 
Magne Brekke. Da de giftet seg, 
bosatte de seg først en kort tid 
på Åkra, siden på Kittilhaugen i 
Kopervik. Her fikk de sammen 
fire barn, Øystein, Bodil og tvil-
lingene Steinar og Magne. 
Sissel tok kontorutdanning og 
fikk arbeid på Haugesund og omland Samvirkelag og 
siden på kontoret på OBS! De femten siste årene var 
hun ansatt som sekretær på Vico, først i Haugesund og 
senere på Avaldsnes. Hun var en dyktig medarbeider 
og ble høyt verdsatt på arbeidsplassen sin. 
Sissel var politisk engasjert i Arbeiderpartiet, medlem i 
stemmestyret i Kopervik og Stangeland og var med da 
det ble startet kvinnegruppe i partiet. Hun var også 
aktiv i Kopervik Menighet der hun i flere perioder var 
med i styret for Kopervik Ungdoms- og Alderssenter. 

Sissel var glad i sang og musikk 
og var lenge med i menighetens 
kor Quo Vadis. I svært mange år 
var hun med i en av menighetens 
kirkeringer. Disse samlingene 
betydde mye for henne, et forum 
der hun fikk dele tanker om tro og 
etikk.  
Sissel var en åpen og lyttende per-
son som det var lett å bli glad i. 
Hun hadde en grunnfestet tro som 
betydde mye for henne. Hun var 
mild, men med klare meninger. 
Hun hadde en lun humor og med 
alltid en treffende replikk på 
lager. Hennes smittende latter vil 
vi aldri glemme. Vi vil også huske 
hennes store omsorg og interesse 

for familien, slekt og venner. 
Vi er mange som vil savne Sissel. Hennes plass i me-
nighet og venneflokk er vanskelig å erstatte. Men 
største savnet har nok Lars Magne, barna, svigerbarn, 
barnebarn, far, søster og den øvrige familie. 
Vi vil lyse fred over Sissels minne. 
 

Dora Lise og Thorleif Wiig Andersen 

Barnas påskefest  
 
Kopervik kirke  - søndag    30. Mars kl. 11.00 
Velkommen til en flott familiegudstjeneste der barn fra hele menigheten blir med. 
Barn fra søndagsskolene deltar, korsang ved Siloa og  Shalom, konfirmanter deltar. 
En flott søndag å feire påskens store budskap om Jesus på. 

 Kirkens SOS i Rogaland  
trenger frivillige til telefonvakter til 

vaktrom Haugalandet! 
INNFØRINGSKURS STARTER torsdag 3.april -08 

 
Kvalifikasjoner: - evne til å lytte, minimum 20 år, kristent livssyn. 
Vi tilbyr: - velorganisert tjeneste, veiledning, utviklende fellesskap. 
Innføringskurset går på torsdagskvelder 18.30-21.30 
 
Tjenesten ved Kirkens SOS gir muligheter til å utvikle 
kommunikasjonsferdigheter! 

 
Ta kontakt med oss for mer informasjon: www.kirkens-sos.no 

tlf.:  51 88 45 15 / 971 70 995 eller epost: rogaland@kirkens-sos.no 

Minneord om Sissel Brekke 

 
 
 
 
 
 
 
Ved Sissel Brekkes begravelse ble 
det etter avdødes ønske gitt en gave 
til Kopervik menighets søndags-
skole. 
Kopervik menighet vil rette en 
hjertelig takk for gaven, som var på 
kr. 6088. 
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Vi finner henne klappende, syng-
ende, dirigerende og glad 
mellom 25- 30 unger i alderen 
4- 8 år. 

Hvilke egenskaper synes du er 
de viktigste å ha for en 
 dirigent i et barnekor, Venke? 
Det aller viktigste er jo å være 
glad i unger, like å jobbe med 
unger og være glad i å synge 
selv. Og det kan også komme 
godt med å ha en porsjon tålmo-
dighet. Det er jo små unger, 
dette, og det å stå i ro og få med 
seg teksten på nye og gamle 
sanger, er ikke alltid like lett. 
Men jeg synes ungene er flotte, 
de er ivrige og glade og lærer 
fort - og da gjør det ikke noe om 
det kribler litt her og der.  
 
Du har jo en hverdag med 
 elever på skolen om formid-
dagen og egne barn om etter-
middagen, synger i Kirkekoret, 
og så stiller du som dirigent 
for Siloa annenhver onsdag. 
Hva er det som får deg til å stå 
på? 
Jeg er vokst opp i en aktiv 
familie. Fra jeg var ganske ung 
har jeg hatt lederoppgaver. Jeg 
trives best når jeg har overskudd 
til å være med å gi noe til andre.  
Mye av det jeg har vært med på, 
har handlet om sang og kor-
virksomhet. Jeg har alltid vært 
veldig glad i å synge. For meg er 
det en verdi som jeg gjerne vil gi 
videre. Da jeg var barn, sang vi 
veldig mye hjemme.  Det er så 
mange unger som liker å synge 

og da er det veldig fint for dem å 
få lov til å synge sammen med 
andre. De stråler jo som soler 
der de står i koret! Når de opp-
trer i flotteste finstasen, med 
gullsko og det hele, da kan hvem 
som helst få ei tåre i øyen-
kroken.  
Det er også meningsfullt å for-
midle noe om troen til ungene 
både gjennom sangtekstene og 
fortellinger fra Bibelen.  
Men for all del – jeg er ikke alene 
om å drive Siloa. Fra før av har 
de to veldig flinke og kjekke 
musikere som også er flinke med 
unger, Øystein Bredal på piano 
og Toralf Bredahl på bass. Siloa 
ville aldeles ikke vært det sam-
me uten dem. Dette er team-
arbeid!  
 
Vi ser jo at ungene trives og 
gleder seg til å komme 
sammen og synge. Hvordan 
legger du opp øvelsen? 
Vi har en ramme for øvelsen 
som vi mener fungerer bra for 
små barn. For det første varer 
den bare 45 minutter – og slutter 
slik at alle når hjem til Barne-TV! 
Vi har  fast åpningssang og 
avslutningssang. Vi har sanger 
som er lette å lære, gjerne med 
enkle refreng og mange sanger 
med bevegelser. De ungene 
som føler seg klar for litt flere 

utfordringer, får gjerne synge 
solo. Midt i øvelsen har vi et lite 
avbrekk der vi setter oss ned, 
har opprop og en kort Bibel-
fortelling.  
 
Har dere noen faste opp-
tredener eller utflukter som 
motiverer ungene til å stå på? 
Det er selvsagt kjekt for ungene 
– og ikke minst stolte foreldre! – 
at de får opptre jevnlig. Ungene 
fryder seg når de får stå framfor 
et publikum. Noen opptredener 
er faste, for eksempel 4-årings-
gudstjeneste vår og høst. Og så 
har vi 17. mai og julaften – det er 
rosinen i pølsa! Noen forespørs-
ler i tillegg sier vi ja til, men 
passer på at det ikke blir for 
mye.  
 
Hvis noen av leserne skulle øns-
ke at ungene deres kunne få 
begynne i koret, opererer dere 
da med ventelister? 
Ventelister? Nei da, her der det 
bare å komme! Vi har plass til 
mange flere sangglade unger – 
både gutter og jenter. Det er ikke 
nødvendig at de har vært med 
fra begynnelsen av semesteret; 
de er velkomne til å bli med når 
som helst. Øvelsene er på 
annenhver onsdag (i partalls-
uker) kl 17- 17.45.  

I.E. 

Siloas nye dirigent, Venke Vorraa 
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Et møte med stor fattigdom 
Misjonsalliansen har til nå ca 20.000 
lånekunder i Ecuador (microkreditt). 
Noen av dem hadde folk i  arbeid i 
for eksempel møbelsnekkerverk-
steder, systuer, eller sykkelverkste-

der. Men selv om turen ble et møte 
med stor fattigdom, så var det en 
opplevelse å se hvor takknemlige 
folk var for å få hjelp. De takket 
Gud for alt, også det som i våre 
øyne var lite og ingenting.  Krimina-

liteten er imidlertid stor, så Lina og 
Andreas måtte gjennom to bevok-
tede bommer for å komme hjem. 
Heldigvis bodde de godt, relativt 
sett!  

I september 2007 besøkte Olaug og Einar 
Ytreland sin datter Lina og svigersønn 
Andreas Eidsaa, som er Misjonsalliansens 

misjonærer i Guayaquil i Ecuador. Der fikk 
de se misjonsarbeidet på nært hold, og 
turen ble en fantastisk opplevelse. 

Besøk på skoler 
Barneskolen, som hadde stått på peler før, hadde våren -
07 fått fast grunn. Selve bygget var av bambus. Barna 
var veldig glade for å få gå på skole, og både de og læ-
rerne var stolte over skolen og arbeidet der. Yrkesskolen 
hadde både skjønnhets-, søm-, elektriker- og bilmekani-
kerlinje. På Handicapsenteret fikk de lære både det ene 
og det andre etter det de kunne greie. De som før var 
blitt stuet bort fordi de ikke var noe verd strålte nå, fordi 
de følte seg like verdifulle som andre.  Det var og stort 
å få være med på selve åpningen av Fotballskolen. 
Nasjonalsangen ble spilt og proffe fotballspillere var til 
stede. Vanlig fotballskole kostet 25-30 dollar, men disse 
elevene skulle bare betale ca 3 dollar pr. mnd. Foreldre, 
spesielt fedrene, måtte hjelpe til. 
En og en halv uke etter åpning-
en var vi der ute igjen, og 
skolen var da i full sving. 415 
barn var innskrevet, gjeng-
kriminaliteten var gått ned, 
barna var mer medgjørlige 
hjemme. DET NYTTER! 

På møte i en slumkirke 
Misjonsalliansen danner ikke nye 
menigheter, men støtter de som allere-
de er i gang. Vi besøkte en kirke der 
misjonen hadde bygget veggene, men 
den hadde ikke vinduer eller dører. 
Likevel var de takknemlige til Gud for 
Hans godhet, og syntes det var stort at 
vi ville besøke dem. Kirka drev og en 
søndagsskole med ca. 80 barn. 

 
OLAUG OG EINAR YTRELAND PÅ BESØK I GUAYAQUIL, ECUADOR :  

DET NYTTER! 
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Lina Ytreland Eidsaa: 

37 år og nettopp ferdig med ungdomsskolen. 
Luis Ortiz på 37 år er en av de 35 
godt voksne personene som i disse 
dager har fullført ungdomsskolen. 
Han er fornøyd. Han er takknemlig 
for muligheten som han har fått og 

han er stolt over seg selv og alle 
sine medstudenter. Alle har de tros-
set sin egen skam, sin egen redsel 
over igjen å sitte på skolebenken, og 
de har måttet tåle en del kommenta-
rer fra venner og naboer, som ikke 
alltid har vært like hyggelige. 
 
Det er en alvorlig og høytidelig 
gjeng som sitter i benkeradene i 
auditoriet på en av barneskolene 
som Misjonsalliansen samarbeider 
med. Og nå står Luis Ortiz foran 
sine studiekamerater og oppfordrer 
alle til å fortsette drømmen, drøm-
men om den utdannelsen som av 
ulike grunner deres foreldre ikke 
kunne gi dem. ”Denne muligheten 
som vi har fått og utnyttet oss av, 
den er en gave, nå må vi ikke sløse 
med gaven vår. Nå er det opp til deg 
og meg om vi ønsker å videreutvikle 
denne gaven. Jeg drømmer om å 
studere til sivilingeniør – og den 
drømmen skal jeg jakte på! Lykke 
til med dine drømmer – og husk, 
denne kunnskapen som vi nå har 
tilegnet oss kan ingen, ingen ta fra 
oss!” 

Hele 102 personer gikk på alfabeti-

seringskurs dette 
å r e t  g j en n o m 
prosjektene til 
Misjonsalliansen, 
noen fortsetter til 
neste år, for å nå 
målet med å avslut-
te grunnskolen. 
Aldersspranget har 
vært stort, den 
yngste på 12 og 
den eldste på 57 år. 
Du kan jo prøve å 
sette deg inn i 
hvordan det kan 
føles å være 57 år, 

sette seg på skolebenken og lære seg 
å lese og skrive. Maria på 46 var 
også en meget fornøyd studine. Nå 
gledet hun seg til å kunne følge opp 
barnebarnet enda bedre på skolen. 
Ikke noe rart at jeg satt der og var 
rimelig rørt og stolt av alle studente-
ne. 
 
Det er dette arbeidet vår dreier seg 
om, gi folk en mulighet til å gjøre 
noe med sin egen situasjon slik at de 
kan få en bedre fremtid. Et håp, en 
drøm en mulighet. 

Som seg hør og bør ble hattene 
kastet godt opp i taket! 

Studentene på vei inn til stående applaus fra venner og 
familie som var til stede under uteksamineringsfesten. 

Luis Ortiz foran alle sine studie-
kamerater oppmuntret oss alle 
med en strålende tale. 

Maria 
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KRIKKRIKKRIK   

Tidlig i fjor høst startet KRIK 
Kopervik opp en ny avdeling for 
ungdommer i alderen 13 til 16 
år. KRIK står for Kristen Idretts-
kontakt og er et tilbud til alle 
ungdommer som har lyst til å 
utfolde seg i et positivt og trygt 
miljø hvor lek og ballspill er et 
viktig element. KRIK er en 
landsomfattende organisasjon 
hvor KRIK Kopervik inngår som 
en av mange lokalavdelinger. 
  
Vi har "trening" annenhver fre-
dag i Karmøyhallen fra klokka 
19 - 21. Vi er som regel mellom 
femten og tjue ungdommer på 
disse fredagskveldene, men vi 
har selvsagt plass til enda flere. 
Du trenger ikke ha noen aktiv 
idrettsbakgrunn for å være med 

i KRIK, men det er jo fint hvis 
du liker å "bevege deg litt".  
  
Gutter og jenter er akkurat like 
velkomne. Vår erfaring så langt 
er at ungdommene synes det 
er veldig kjekt å trene sammen 
med både kamerater og venn-
inner. Vi har mange baller i luf-
ta på fredagskveldene. De 
mest populære aktivitetene er 
fotball i både stående og sitten-
de variant, innebandy og 
volleyball.  
Innbakt i opplegget vårt er også 
en kort andakt. Her pleier vi 
å "leie inn" forskjellige mer eller 
mindre sporty andaktsholdere.  
  
Etterhvert håper vi også at vi 
kan reise på turer og delta i 

turneringer. En fredag var vi 
forresten i Haugesund og spilte 
bowling, - noe som ble veldig 
vellykket, selv om ikke alle 
hadde like god dreis på de mer 
eller mindre håndterlige 
bowlingkulene... 
  
Så hvis du går i åttende, niende 
eller tiende klasse er du hjerte-
lig velkommen til vår himabane 
i Karmøyhallen annenhver 
fredag. 
 
Sjekk www.kopervikkirke.no for 
treningsdager. 
 
 
 
 

K.N. 



GIVERTJENESTE I KOPERVIK MENIGHET 

Kopervik menighet driver i dag et utstrakt arbeid 
for og med ungdom. Skoleåret 2007/08 har 110 
elever tatt i mot tilbudet om konfirmasjon i 
kirken. Det betyr at menigheten har kontakt med 
omtrent alle ungdommene som bor i byen. 
Blant menighetens ungdomsarbeid står TenSing-
arbeid sentralt. Mange ungdommer kommer til 
øvelsene, ikke alltid for å synge. U&A-senteret er 
på mange måter blitt et trygt tilholdssted for ung-
dommene. Speiderarbeid og KRIK (kristen-
idrettskontakt) er også en annen viktig del av 
ungdomsarbeidet 
For å sikre og videreutvikle dette ungdomsarbei-
det har vi stort behov for  å ansette en kvalifisert 
ungdomsutvikler som kan være en tydelig 
voksen der ungdommene er. Vi arbeider for å få 
en 3-årig prosjektstilling på plass fra 1.aug.-08.                                                                      
Han/hun skal arbeide med diakoni, leder-
utviklig, ungdomsarbeid.  Trosopplæring blir 
en spesielt viktig oppgave. 

Vi håper DU vil være med og bidra til at 
stillingen kan realiseres.  
 
Kommunen og det private næringslivet utfordres 
også til å bidra. 
 
Målet er å samle inn totalt 450.000 kr. pr. år 
Av denne summen må nok menigheten dekke det 
meste gjennom givertjeneste, stort eller lite 
beløp. Menigheten er  like  takknemlig for hver 
krone. Alle monner drar. 
 
Givertjeneste gir skattefradrag på 28 % for beløp 
mellom 500 og 12 000 kroner. 
Eks.: Gir du kr.500,- pr. mnd, er den reelle ut-
giften kr. 360,- pr. mnd. eller kr.12,- pr.dag 
 
2. Kor 9,7: Enhver skal gi det han har bestemt 
seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller tvang.  For 
Gud elsker en glad giver. 

 
JA, jeg ønsker å være med å styrke det kristne ungdomsarbeidet i Kopervik 
 menighet, og jeg vil gi et fast beløp i 3 år med anledning til  å si opp avtalen 
 dersom  uforutsette årsaker krever det: 
 

  kr.250,- pr.mnd    kr.500,- pr.mnd 
 

  kr. 1000,- pr.mnd    annet beløp: …………. kr. pr………  

Sendes Kopervik menighet, Postboks 14, 4291 Kopervik 

kontonr. 3315.56.20957 

 Oppretter fast trekk i bank 

 Ønsker å få tilsendt giroblanketter for 1 år 

 

Navn: ……………………………………………………………………. 

Adresse:…………….…………………………………………………… 

Postnr,/sted: …………………………………………………….………. 

 

 Spørsmål vedrørende givertjenesten rettes til Kopervik menighet  
 tlf.: 52 85 75 69,   eller e-post: kopervik@karmoykirken.no 
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Så var Trøkk 20 en saga blott! Sånn 
er det. Ungdomsgrupper varierer, 
interesser skifter. Nye ting kommer 
til mens andre legges ned. Trøkk 20 
ble startet på midten av 90-tallet 
som et alternativ til å ”henge på 
by’n” på fredagskvelder. Engasjerte 
voksne ønsket å tilby de unge noe 
spennende; noe med trøkk i. Og 
slik ble det. På fredagskvelder i 
mange år har Koperviksungdom-
men kunnet kose seg på Senteret 
med spill, singstar, konkurranser, 
film, dansekurs, utkledning og 
annet kjekt. God mat og andakt 
hørte også med. I tillegg til 
kveldene på senteret var det også 
”utekvelder” med aktiviteter som 
bowling, bilrebus, konsert, svøm-
ming, kanopadling, båttur med bål 
og bading og annen moro. 
På det beste kunne det være ca. 60 
ungdommer samlet på Senteret. 

Mange engasjerte voksne har vært 
med og drevet Trøkk 20 i disse 
årene. 
De har også stått på slik at vi nå har 
en egen ungdomsavdeling på Sen-
teret og hver år blir det nå arrangert 
en ungdomstur om høsten. 
Mange av de voksne som var med, 
vil nok også savne det gode felles-
skapet blant lederne, kjekke plan-
leggingsmøter og rekefest i sjøhu-
set til Oa. 
Nevnes må også den uforglem-
melige åpningskvelden – i innleigd 
partytelt – da ingen ungdommer 
møtte fram, bare lederne. Det ble 
kjekt likevel! 
Rundt 20 voksne har vært med som 
ledere for Trøkk 20 opp gjennom 
årene før aktiviteten ble nedlagt i 
2007. 
 

Brit Randi Madsen 

    Takk til ……… 

 
 
Søndag 10. februar 2008 er en 
merkedag i Kopervik kirkes og 
Kopervik menighets historie. Det er 
nemlig første gang vi feirer guds-
tjenesten med et kirkeskip seilende 
for fulle seil over hodene våre! Jeg 
regner med dere alle har  lagt merke 
til det nye kirkeskipet og beundret 
det allerede! Skipet er en modell av 
det siste og også største seilskipet 
som ble  bygget ved Kobbervigs 
Skipsbyggerbolag på Treborg i 
1876. Dette skipet var en Skonnert 
på 112 fot, og ble døpt Plimsoll ved 
sjøsettingen. Modellen er 75 cm 
lang og 52 cm høy og er laget av 
Anne Marie og Olaf Johan Olufsen, 
på bestilling fra Kopervik og 
Omegn Historielag. 
 
Kjære Anne Marie Olufsen, og kjæ-
re medlemmer av Historielaget, som 
er med oss i kirka i dag. Kopervik 
menighet er svært glad og takknem-
lig for å få en så flott gave. Samtidig 
er vi lei oss fordi Olaf Olufsen ikke 

er her sammen med oss. Olaf døde 
1. januar i år, men han visste at 
Historielaget hadde gitt skipet i gave 
til vår menighet, og at det var blitt 
godkjent opphengt av biskop og 

riksantikvar. Olaf og Anne Marie 
har gjennom årenes løp jobbet 
sammen i team og laget mange 
modeller av de gamle skutene, så 
som hardangerjakten Gyda og Colin 
Archer. Anne Marie  sydde seilene, 
og Olaf laget selve båten. Som tidli-
gere sjømann og skipsingeniør sør-
get han for at alle detaljene ble 
riktige i forhold til originalen. Slik 
og på Plimsoll. Vi er svært stolte 
over å ha et modellskip laget av 
nettopp dere! 
 
Uten en drøm skjer som kjent svært 
lite. Det var Knut Leo Øgaard i 
Historielaget som bar på drømmen 
om at Kopervik kirke måtte få et 
kirkeskip. På historielaget sitt styre-
møte den 5. juni 2002 ble det så 
enstemmig vedtatt å tilby modellen 
til Kopervik menighet som kirkeskip 
i Kopervik kirke.  
 
Et kirkeskip ble allerede i oldkirken 
et bilde på kirkefellesskapet, men 
symbolet stammer egentlig helt fra 

(Fortsetter på side 11) 

Takk for kirkeskipet! 

 

På vegne av alle de unge som 
har vært innom Trøkk 20, 
vil vi gi alle voksenlederne 

fra starten og fram til nå - 
en hjertelig takk for flott 

innsats!!! 



I vår kultur blir vi gjerne sykelig-
gjort når vi sier nei. Vi er opplært til 
ikke å vise svakhet. Et ”nei” gir 
gjerne et negativt inntrykk av oss 
som kristne. Men ingen er kalt til å 
gjøre ALT! Det gjelder å oppdage 
den spesielle tjenesten, nådegaven, 
den enkelte har fått. Da er det nød-
vendig å si nei til andre ting. 
”Nei-et” bør begynne å få et positivt 
innhold, for hvis vi ikke lærer å si 
nei i tide, blir vi til slutt syke. Når du 
sier nei, viser du at du er et eget in-
divid og avgrenset fra den andre. Vi 
må få være herre i eget liv! Sa Jesus 
nei? Ja! Han satte grenser hele tida, 
for å få være alene, for å hvile, for å 
beskytte sitt eget kall. Vi må ikke gi 
etter for den dårlige samvittigheten, 
men være ærlige og ha mot til å si 
nei. 
-Vi er unike, dvs. ulike! 
Hos profeten Jesaja kap. 43 står: 
”Du er dyrebar i mine øyne, aktet 
høyt og elsket av meg”. Vårt prob-
lem er oftest at vi har altfor pessi-
mistiske tanker om oss sjøl. Vi bør 
øve oss i å si: ”Hei, vi er medmen-

10 Kirketorget 

TELEIOS-KURSET ”SETT SUNNE GRENSER” 

Fredag 8.og lørdag 9.februar inviterte Åkra og Kopervik menigheter 
til kurs med Kjell Ånensen, faglig leder i Teleios, en kristen stiftel-
se som står for fellesskap, vekst og utrustning, og arrangerer ulike 
kurs over hele landet. Rundt 40 personer deltok på hver av 
dagene. Kurset bestod av foredrag, samtaler og øvelser i små 
grupper, bare avbrutt av måltider og kaffepauser. Hva lærte vi som 
deltok? Utrolig mye nyttig om grensesetting! Her blir det bare plass 
til noen få glimt fra foredragene. 
-”Nei” er et viktig ord som vi må lære å bruke! 

 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Kolbeinsen Elektrosenter a.s 
 

Anna Eegsgt 1 - 4250 Kopervik 
 

Telefon 52 85 11 88 

Postboks 177, 4291 Kopervik 
Telefon 52 84 48 88 

4250 Kopervik 
Tlf: 52 85 63 33 

5508 Karmsund 
Tlf: 52 83 11 61 

4280 Skudeneshavn 
Tlf: 52 82 82 07 

4270 Åkrehamn 
Tlf: 52 84 54 94 

KJØKKENFORNYING, MIAS KJØKKEN, BAD OG GARDEROBER 
 

DU FINNER OSS PÅ BYNES - 52 85 66 87 

 
 
 
 
 

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 

 

   

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

Postboks 44 - Stangeland - 4291 Kopervik 
Tlf. 52 85 08 22  Fax. 52 85 32 30  Vakttlf. 98 22 13 57 

nesker. Hver av oss er unike og der-
for ulike. Jeg er glad for at jeg er jeg 
og du er deg. Vi er skapt til å være 
oss selv. Jeg ønsker å leve sunnere 
og sannere, ved å synliggjøre mine 
grenser og respektere dine.” Innen-
for mine grenser er mine verdier, 

(Fortsetter på side 11) 

Kjell Ånensen 

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

4291 Kopervik 
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  Kirkelige handlinger 

GOD PÅSKE 
Vel møtt i kirken! 

11 nov.: John Inge Eidesvik 
11 nov.: Ådne Tvedt Sellevold 
11 nov.: Thomas Østerhus 
18 nov.: Torbjørn Da Silva Torbjørnsen 
18 nov.: Jakob Aarvik Dale 
18 nov.: Runar Tangjerd 
02 des.: Johanne Sofie Jøsang Bjørge 
02 des.: Ola Nilsen 
02 des.: Sølve Susort Stangeland 
02 des.: Kristian Stokke Tangen 
02 des.: Bjørn Andre Svendsen 
02 des.: Tarjei Horn Wærnes 
09 des.: Sindre Snørteland Aarestad 
20 jan.: Christina Johansen 
20 jan.: Maja Rusnes Jøssang 
10 feb.: Eirik Tøsse 
17 feb.: Emily Nikolaisen 
17 feb.: Simon Solvig Vikingstad 
17 feb.: Bjørn Andre Narrevik Olsen 
17 feb.: Daniel Syre 

fortellingen om Noah og arken, der 
de gudfryktige var trygge tross 
vannflommen. Også disiplene opp-
levde at de var trygge tross stormen 
fordi Mesteren var om bord.  Kirke-
skipet blir dermed et symbol på de 
kristnes trygghet gjennom en fare-
full verden, og på deres forventning 
om å nå fram til ”havnen”, Guds 
fullendte rike. Derfor er også kursen 
for skipet mot øst og mot solopp-
gangen og oppstandelsens morgen. 
For folk her i Kopervik blir dermed 
skipet ikke bare en påminnelse om 
at byen både har hatt, og fremdeles 
har, tilknytning til sjøfarten, men 
også om at Gud er med i de farer og 
utfordringer en møter gjennom 

livets seilas. Og for alle dem herfra 
som har hatt sitt yrke på sjøen, vil 
skipet kunne minne om både de 
farer et liv på sjøen innebærer, men 
også om hvor viktig det er å ha Gud 
med om bord. Det er i livets mest 
dramatiske situasjoner, og av dem 
har det gjennom alle tider vært 
mange av på sjøen, at en opplever 
den største ydmykheten og 
avhengigheten av Gud. 
 
Kirkeskipet er en berikelse for vår 
menighet, som det sterke symbolet 
det er på menneskets livssituasjon. 
Det er en vakker og meningsfull 
utsmykking av kirka vår. Hjertelig 
takk til Historielaget og Knut Leo 
Øgaard for denne generøse og flotte 
gaven! 

AVN 

(Fortsatt fra side 9) 

30. okt.: Andre Widvey Worre 
04. nov.: Eldbjørg Hystad 
11. nov.: Dagfinn Danielsen 
25. nov.: Ingolf Emil Kvilhaug 
25. nov.: Oddvar Johan Vorraa 
03. des.: Tørres Kristoffer Stødle 
07. des.: Gudrun Gabrielsen 
22. des.: Dagny Marit Gudmundsen 
21. des.: Lillian Jenny Kristiansen 
28. des.: Ruth Hviding Matre 
25. des.: Solveig Mydland 
31. des.: Jostein Sund 
01. jan.: Astri Margrethe Heimly 
01. jan.: Olav Johan Olufsen 
05. jan.: Sigrid Knutsen 
11. jan.: Kristine A Blikshavn 
19. jan.: Ellen Marie Veland 
19. jan.: Jostein Gabrielsen 
17. jan.: Per Sigfred Larsen 
22. jan.: Jenny Theodora Støyle 
21. jan.: Sissel Brekke 
25. jan.: Kristofa Ytreland 
28. jan.: Erling Johansen 
01. feb.: Gitlaug Talette Myhre Jacobsen 
04. feb.: Edvard Malvin Alvestad 

min tro og mine tanker, følelser,  
evner, anlegg, ønsker, lengsler og 
forventninger. Disse er det mitt an-
svar å beskytte og respektere. Det er 
viktig å si til hverandre: ”Jeg ønsker 
å forvalte de skattene Gud har be-
trodd meg. Jeg erkjenner at jeg har 
ansvar for mine egne følelser, tanker 
og behov”. Som en kjent kristen 
personlighet i oldkirken sa det: ”Jeg 
holder på å øve opp min munn til å 
si hva mitt hjerte tenker”. Det er 
viktig å ha mot til å være ærlig og 
redelig om dette, og ikke la andres 
forventninger styre våre liv. 

AVN 

(Fortsatt fra side 10) 

 

 Kirkedagene i Kopervik 2008 
 
”Kirkedagene i Kopervik” er et 
arrangement som menigheten håper 
skal bli en årlig hendelse. I år 
arrangeres dagene i uke 15, 
8.-13.april.  
Det blir en uke der noen av  
menighetens faste arrangement 
”blåses opp” for å appellere til et 
bredere publikum. 
 

Plan for Kirkedagene i 
Kopervik 2008 ser slik ut: 

 
Tirsdag 08.04: Menighetens grill-
fest. Sted:  Liarlund 
 

Onsdag 09.04: Eldresenteret får 
besøk av Kopervik menighets barne-
hage. Sted: U&A-senteret 
 

Torsdag 10.04: Undretur for 4-
åringer m.foresatte. Sted: Kirken 
 

Fredag 11.04: Temakveld. Sted: 
U&A-senteret 
 

Lørdag 12.04: Ungdomsgudstjenes-
te, nattverd kl.22.00. Sted: Kirken 
 

Søndag 13.04: Familiegudstjeneste 
kl.11.00. Utdeling av barnebibel til 
4-åringer. Sted: U&A-senteret 
 

Søndag 13.04: Kveldsmesse 
kl.19.00. Sted: Kirken 

Kirkeskip ... 

Telios ... 

Husk Gudstjenestene 
i påsken! 

Følg med på annonser i 
Avisen og på 

www.kopervikkirke.no 

10. nov.:Hanne Simonsen Meling og 
  Kai Ivan Gabrielsen 
22.des.: Hanne Våga og Geir Inge Thorsen 
05. jan.: Marianne Johannessen og  
  Torbjørn Holgersen 



GULLKONFIRMANTENE 2007GULLKONFIRMANTENE 2007GULLKONFIRMANTENE 2007   

Fremst fra v.:  1. Solfrid Nora Tønnessen f. Rundhaug, 2. Torbjørn Gerhard Engvall, 3. Anne Lise Båsnes, 4. Judith Marit Didriksen f. Skår, 5. Solfrid 
Wenche Vikene f. Tveit, 6. Inger Pauline Eide, 7. Tordis Bredal f. Herland, 8. Karen Oddbjør Bygnes. 

”Mellom” fra v.: 1. Sven Gabrielsen Øygarden, 2. Kirsten Eline Brun f. Kristiansen, 3. Kjell Malvin Blikshavn, 4. Kirsten Olaug Medhaug f. Jakobsen, 
5. Malvin Johan Grønås, 6. Bjørg Magnhild Garvik f. Myksvoll, 7. Irene Oddveig Mannes f. Magnussen, 8. Eivind Djønne. 

Bakerst fra v.: 1. Vermund Søndenå Magnussen, 2. Alf Magnes Osnes, 3. Arne Skår, 4. Anne Marie Torkelsen f. Olsen, 5. Torbjørg Karin 
 Hardingstad f. Løvø, 6. Oddbjørg Sevland f. Johannesen, 7. Edel Austevik, 8. Solveig Marie Sverdrupsen f. Hop, 9. May Grete Blikra f. Mortensen, 
10. Knut Ingleiv Solvig, 11. Berit Marie Jakobsen f. Gjerde, 12. Aksel Emil Jøsang, 13. Aud Målfrid f. Skår.  

Det 
nye 
kirkeskipet 
i 
Kopervik 
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