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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 
Telefon 52 85 18 63 privat 
 
Kirkegårdsarbeider: Øyvind Grinde 
Telefon 913 46 956 
 
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: Tone Elin Tollessen,
Borghild Ørjansen, Liv Rita Ytreland 
Vorraa, Anne Marie Gaustad 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Johan Stangeland 
Telefon 52 85 01 44 
Telefon 52 85 10 67 privat 
 
Kopervik menighets barnehage 
Sveinsvolljordet 1, 4250 Kopervik 
Styrer: Bodil Melkevik 
 
Kirkeskyss 
Telefon 52 85 07 30,  
søndag kl. 10.00-10.15 
NB! Gudstjenesteskyss kun til "vanlige 
gudstjenester" (ikke ved familie- og 
høytidsgudstjenester). 
Se kirkeannonse i Haugesunds Avis 
lørdager. 
 
Kirkeverge i Karmøy: 
Marta Lunde Medhaug 
Sveinsvolljordet 9 (U&A-senteret) 
Post: Rådhuset, 4250 Kopervik 
Telefon 52 85 71 27 
Telefax 52 85 71 24 
www.karmoykirken.no 

Utkommer med 4 nr i året. 
 
Redaksjon: 
Astrid Vestvik Nilsen, redaktør 
Ingeborg Ellingsen 
Nils Petter Sætrevik 
Lars Gaustad 
 

Grafisk produksjon: 
Oppsett: Tor Sjursen 
Trykk: as KARMØY TRYKKERI 
Frivillig kontingent: 
Kr 75.- 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: 3100 
 
 

Jordens største under!Jordens største under!Jordens største under!   
Det var 1942 og den andre verdenskrig 
raste på sitt verste. Forfatteren Ronald 
Fangen skrev da en salme preget av mørk 
nåtid, men med trassig håp om en lys 
framtid:  
 
Guds menighet er jordens største under! 
Mens verdens skikkelse i hast forgår,  
er Kristus i all evighet den samme, 
og fast hans rike på sin klippe står.  
Mens verdensriker stiger og de synker, 
går kirken mot fullkommenhetens vår. 
 
I det ytre var det lite som virket lyst da 
Fangen skrev. Det meste av Europa var 
hærtatt og påtvunget nazi-styre og ensret-
ting. Kulturkampen og kirkekampen i 
Norge var skarp. Med få unntak var det 
brudd mellom NS-staten og prestene. Le-
dere i ulike lekmannsorganisasjoner viste 
mot og flere havnet i fengsel og konsent-
rasjonsleire. Det var sensur i alle offentli-
ge media og "lange ører" lyttet der en 
minst ventet det. Midt i dette skriver 
Fangen videre: 
 
Å hellig håp! Å sanne, sikre løfte 
fra ham som aldri skifter sinn og art! 
Er natten lang, er kampen full av kvaler, 
som morgenstjernen lyser løftet klart. 
Det er Guds eget ord: Du skal ha trengsel, 
men kjemp frimodig - se, jeg kommer snart! 
 
Også nå i etterkrigstiden pågår en stadig 
strid om kultur og kirke i Norge. Den er 
ikke så dramatisk som da Fangen skrev 
sin salme, men mange har sterke mening-
er og ikke så rent få føler seg såret eller 
tråkket på. Skal vi ha "statskirke" eller 
"fri folkekirke"? Skal vi ha tradisjonell 
høymesse eller friere former? Midt i  
striden er det viktig å holde fast på dette: 

Guds menighet er i verden, men ikke av 
verden. 
 
I verden i den forstand at Guds menighet 
består av ekte, levende mennesker på 
godt og ondt. Spennende, men også utsatt 
for alt det som kan true et menneskelig 
fellesskap av ytre og indre farer. Det er 
slett ikke vanskelig å se problem og feil 
ved Guds menighet i fortid og nåtid. En 
trenger ikke å gå lengre enn til Kopervik 
menighet (eller til meg selv) for å se 
dette. Du og jeg kan da lett miste motet! 
 
Ikke av verden i den forstand at Guds 
menighet er til i kraft av Jesu soningsverk 
på korset og hans seier over død og grav. 
Dermed er Guds menighet på jord ikke 
bare en menneskelig organisasjon (ca. 2 
milliarder nålevende medlemmer i nær 
40.000 kirkesamfunn), men en levende 
organisme som til sammen utgjør Kristi 
"udødelige legeme" på jord. Her ligger 
grunnen til det håp Fangen skrev om. 
 
Om begge disse sidene holdes sammen på 
en god måte, kan vi få en menighet som 
både tar på alvor den verden vi lever i 
(diakoni, tilgivelse og kulturell tilpas-
ning) og som kan gi folk framtid og håp. 
Dette er en vedvarende utfordring for 
hver enkelt, lag og foreninger, råd og ut-
valg, ansatte og menigheten som felles-
skap. Det finnes ingen snarvei. Alle gode 
krefter behøves i den langsiktige dugna-
den. La oss verdsette hverandre og ta bed-
re vare på hverandre som lemmer på 
samme Kristi legeme! 
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Dette nummeret av Kirketorget vil forsøke å 
belyse temaet ”menigheten” og kanskje finne 
svar på spørsmålet: Hva er en menighet, 
egentlig? og spesielt: Hva/hvem er Kopervik 
menighet? Diktet til Liv Nordhaug nedenfor 

setter tankene i sving hos noen hver av oss. 
Vi håper resten av innholdet vil gjøre det 
samme, og at du som leser kanskje vil få lyst 
å være med i noen av aktivitetene i menig-
heten vår.  

TEMANUMMER 

Meld deg på til høstens Alpha-kurs 
OPPSTART:           torsdag 18. september KL. 19 – 21.45, deretter hver        
                                14. dag, tils. 9 samlinger + en weekend i nov. Siste saml. 19.02. 04. 
 
HVA ER ALPHA:  Et kurs som prøver å svare på en del viktige spørsmål knyttet til kristentroen,  
                                gjennom foredrag  (ca. en halv time) og gruppesamtaler. 
 
FOR HVEM?          For deg som har lyst på en plass i et fellesskap, er glad i god mat og en god  
                                latter, eller som kan skje har noen (kritiske?) spørsmål til kristendommen,  
                                eller ønsker svar på noe av det som er vanskelig å forstå i Bibelen. 
 
PRIS:                      Det betales litt for maten for hver gang, og kr. 30 for kursmateriell. 
 
STED:                     Kopervik Ungdoms-og alderssenter 
 
PÅMELDING:       Menighetskontoret, tel. 52857569, eller Odd Einar Sørheim. tel. 52851944. 
 
Vi lover et kurs som blir minst like spennende og interessant som de to foregående, 
og håper mange vil melde seg på.  
 

ALLE er hjertelig velkommen! 

Vi leser om de første kristnes 
underlige skikk: 
De levde i et fellesskap 
og delte det de fikk. 
Så var de alle brødre og 
søstre hos sin Far, 
Med kjærlighetens underkraft 
som løftet og som bar. 
 
Vi har visst glemt å dele 
vi som ikke ser vår bror. 
Vi har visst glemt å snakke 
med vår nabo der vi bor. 
Vi har visst glemt å åpne 
våre hjerter og vår dør, 
Og enser knapt vår neste 
som fortviler og forblør. 
 
 

Det fellesskap vi lengtet mot, 
det fikk vi sjelden se. 
Vi levde mellom murene 
på hvert vårt lille sted. 
Vi visste hva vi kaltes til, 
men valgte likevel 
Å stanse i vårt eget, 
og leve for oss selv. 
 
Vår Mester kaller fortsatt 
inn til samfunnet med seg. 
I åpenhet og ydmykhet 
går Jesus-venners vei. 
Han lærte oss å elske, 
så verden kan få tro 
Det gamle kristne vitnesbyrd 
om kjærlighetens bro. 
 

Liv Nordhaug. 
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En søndag før konfirma-
sjonene ble fire unge 
konfirmanter døpt under 
gudstjenesten og dermed 
tatt opp som medlemmer av 
Kopervik menighet. Tensing-
koret og tensing-konfir-
mantene medvirket, sammen 
med prostiprest Lars Harald 
Tjøstheim. 
 
 

DÅPSKONFIRMANTENE 
Døpefonten var plassert i midtgangen og 
nedenfor sto lysgloben. Konfirmantene var 
med i forberedelsen til dåpen. Det var  
gripende å se dem bære fram dåpsvannet og 
fylle oppi døpefonten til sine kullkamerater. 
Selve dåpshandlingen ble en stille og fin opp-
levelse. Hele tiden merket en den støtten 
dåpskonfirmantene fikk av sine kamerater. De 
deltok også med tekstlesing og visualisering av 
prekenteksten. 
 
GREPET I EKTESKAPSBRUDD 
Dagens prekentekst omhandlet kvinnen som var 
grepet i ekteskapsbrudd. Truende sto de rundt 
kvinnen med steinene hevet. Men da Jesu ord lød: 
”Den av dere som er uten synd, kan kaste den 
første steinen på henne”. Da senket de steinene og 
trakk seg tilbake. Tensingkorets lovsanger  

passet ypperlig etter å ha hørt Jesus i 
dialog med kvinnen i teksten: ”Har  
ingen fordømt deg? Nei, Mester,  
ingen! Heller ikke jeg fordømmer deg. 
Gå bort og synd ikke mer! 
 
 

 
 

STERKT VITNESBYRD 
Gudstjenesten ble et sterkt 
vitnesbyrd om Guds inngri-
pen og handling. Vi kom-
mer slik vi er. Vi støtter 
hverandre på veien mot 
målet og hjelper den som 
faller. Gud tar imot oss, 
tilgir oss og gir oss mot 
til å gå videre på hans 
veier. Det er inspirer-
ende å være på Ung 
messe og få oppleve 
den friskhet og natur-
lighet som preger de 
unges trosuttrykk. 
 

I.E. 

 

UNG MESSE MED DÅP 
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Dåpskonfirmantene: 
 
Adolfo Alexander Vargas,  
Camilo Andres Beltran, 
Frode Kristoffer Sjo og  
Elisabeth Alette Mari 
Jakobson 
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           Fullt hus på  

Temakveld 

”Den katolske kirke i 
dag” var emnet for tema-
kvelden på Senteret 2.
april. 
 
Arrangørene hadde fått pater 
Kjell Arild Pollestad til å 
komme og holde foredrag. At 
dette var et populært valg var 
tydelig. Senteret var fullsatt 
av et forventningsfullt publi-
kum. Og Pollestad sørget for 
at kvelden ble både interes-
sant og lærerik, men fremfor 
alt underholdende. Gode his-
torier og muntre bemerkning-
er kom på rekke og rad samti-
dig som folk fikk anledning 
til å justere sine tanker om 
Den romersk-katolske kirken. 
 
Tydeligere fellesskap 
 
Ikke minst på grasrota i de 
ulike kirkesamfunn er det et 
ønske om å bygge ned gamle 
historiske skillelinjer og 
uoverensstemmelser, og finne 
fram til et tydeligere felles-
skap om det sentrale som 
kristne står sammen om. På 
den bakgrunn var temaet vel-
valgt, og Pollestads foredrag 
var absolutt et bidrag her. 
Men med den kjærlighet til 
sin kirke som Pollestad så 
åpenbart legger for dagen, var 
det kanskje ikke til å unngå at 
foredraget også ble litt av en 
sjarmoffensiv for Den katols-

ke kirke. Analyser av det som 
måtte være av spenninger og 
problemer i kirken, stod ikke 
på Pollestads program denne 
kvelden. Tilløp til problembe-
skrivelser endte vel helst opp 
med lun selvironi og avvæp-
nende humor, som da han 
fikk spørsmål om  
 
sølibatet. 
 
Pollestad trodde at kirken nok 
kom til å endre på denne 
tradisjonen, som jo oppstod i 
middelalderen, men han 
avviste helt muligheten at 
kvinner noen gang ville 
kunne bli presteviet. Til det 
var kvinne og mann 
fundamentalt for ulike. At 
andre katolikker ser anner-
ledes på dette, nevnte ikke 
Pollestad, som for øvrig 
hadde utviklet et standardsvar 
til bruk på alle journalister 
som med senket og intim 
stemme spurte om det ikke 
var vanskelig å leve i sølibat: 
”Jo, det er stusselig – særlig 
om våren!” 
 
Helgener  
 
Her understreket Pollestad at 
det jo egentlig er meningen at 
enhver kristen skal være en 
helgen, dvs. leve  evangeliet 
ut i sitt liv og være et redskap 
for Guds kjærlighet her på 

jord. En helgen er ”et levende 
gudsord”, en person som gjør 
Jesu ord om til levende liv. 
Alle kristne er kalt til å delta i 
et ”frelsens drama”, i en 
kamp mellom kjærligheten og 
egoismen. Derfor bør også 
kristne i alle kirkesamfunn 
vær ydmyke og lytte til hva 
mennesker har bruk for, og 
ikke være opptatt av gamle 
stridigheter, avsluttet Polle-
stad før han gav til beste kvel-
dens siste historie ledsaget av 
lattersalver fra forsamlingen 
så folk måtte tørke tårene. 
 
Temakveld 
 
”Formålet med Temakvel-
dene, som menigheten har 
fire kvelder i året, er å lære 
mer, utvide horisonten, skape 
toleranse og gå i dybden om 
et tema,” sa Svein Håkon 
Olsen, som ledet kveldens 
program, som  også hadde 
plass til vårlige jazztoner, 
spilt på piano av organist Paul 
Leithaug, andakt av Reidar 
Gaupås, fellessanger og pause 
med servering av smørbrød. 
Og som nærmest ved et 
”brødunder” ble det  nok til 
alle 150, og enda var der mat 
igjen (!) Det var ingen som 
gikk ”tomme” hjem etter 
denne kvelden! 

KVN 
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Han bur i Kopervik, javel, men 
jobbar heilt nord på Hagland, i eit 
firma som heiter Resq. (Kan 
likna på ein trykkfeil, men er 
det ikkje.) Dette firmaet var tid-
legare ein sikkerhetshøgskule, 
men i dag er det - ja, eit firma. 
Der driv dei med opplæring til 
sikkerhet, førstehjelp, og tre-
ning på beredskap, for dei 
som har ansvar for slikt ute 
på sjøen eller i anna mari-
timt miljø, t.d. Skipsoffi-
serar. 
 
Om dette ikkje skulle ta 
pusten frå nokon kvar, 
så greier likevel ikkje 
han Per å fylle 
kvardagen sin med 
nok aktivitetar. Det er ikkje berre 
pipa hans som brenn av og til, 
nei, fyren sjølv brenn heile tida, 
for ungdommens ve og vel. Han 
berre må ut av huset på Bråtafel-
tet og dra til U & A -senteret, 
minst eit par kveldar i veka.  Han 
er aktivt med som speidar-leiar, 
tensing-teknikar, han er leiar for 
Senter-styret, og utpå vårparten 
når han kjedar seg frykteleg, så 
svarar han ikkje nei til å vera med 
konfirmantane på helge-leir hel-
ler!  
 

Me andre må hiva etter pusten, 
sjølv pattar han ro-

leg på pipa 
si. 
 
 

Kordan kjenner han seg heime i 
Kopervik menighet? 
 
Per ser det slik at menigheten er 
dei som er døypte og no bur i -
Kopervik, altså litt fleire enn dei 
som andre ofte tenkjer på når ein 
tenkjer menighet. Han ser det -
tydeleg når han sjøl er med i spei-
dar- og tensingarbeid, arbeid med 
brei rekruttering, og når guds-
tenesten har utdeling av kjerke-
bok til fire-åringar. Dette er mei-
ningsfyllt arbeid, seier han, og 
derfor set han også pris på net-

topp slikt, derfor er han med.  
 
Når han også har blitt med i Sen-
terstyret, så ser han det som si -
viktigaste oppgåve der å få tilret-
telagt huset betre for ungdom-

mane sine akti-
vitetar, og 
deira heller 
l y d e l e g e 

samversform. 
Og dermed slepp 

me at nokre av dei 
meir vaksne 
som synst at dei 
unge må dempa 
seg litt skal 
måtte lida for 
mykje. Ja also, 

seier Per, huset 
må endrast litt, få eit par nye veg-
ger og dører, så kan dei unge få 
styre sitt på sin måte, og dei med 
den gode hørselen får leva på si 
avdeling.  
 
Seier Per Melvær, menighetens 
"grå eminense", den som me ser 
lite, men som spelar ei stor rolle i 
mykje av menighetens liv likevel! 
 
Leve Per! 

N 

 
Per – både her og der!   

Per Melvær har budd i Kopervik i ein 
del år no, heilt frå kona fekk dradd 
han sørover hit då ho skulle begynne 
i jobb her. Opprinneleg kjem han frå 
Florø, og det viser også på han, viss 
han vil. Då tek han på seg Bømlo-hua 

si, stikk pipa inn i fjeset, og ser radt ut 
so ein fiskar! Sjøl gjennom telefonen 
kan me ana eimen frå den sure pipa 
hans, og blikket som søkjer seg ut 
mot havet og dei meir dramatiske 
tildragelsar i livet. Ja, slik ser Per ut. 



 

 
       Jon Sverre Servan: 
 

Kirken - jordens største blunder? 
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På side 2 i dette nummer av Kirke-
torget skrev jeg noen linjer ut fra  
salmen: ”Guds menighet er jordens 
største under!” av Ronald Fangen. Et 
vittig hode satte for en tid tilbake to 
ekstra bokstaver inn i setningen.  
Under ble til blunder! 
 
Må kirken 
være så ”menneskelig” ? 
 
Det har utvilsomt vært en lang 
rekke små og store blundere i  
kirkens historie. Også her hos oss 
i nåtid. Det er og blir menneske-
lig å feile og vi er alle i så måte 
svært så menneskelig. Så lenge vi 
lever i denne verden vil vi fort-
sette å gjøre blundere selv om vi 
prøver aldri så mye å la det være. 
Åpenhet om egne blundere er et 
ideal, men ting kan bli oversett 
og ting kan ta for lang tid. Det vil 
jeg beklage både på egne vegne 
og på vegne av det fellesskapet 
jeg tilhører (Kopervik menighet 
og Den norske kirke). 
 
Stein i skoen? 
 
”Ting” som blir liggende uløst 
eller usnakket, kan lett bli som 
kantet stein i skoen. Selv små 
steiner kan være plagsomme og 

hindre glede av turen. Noen vel-
ger kanskje å avbryte. Andre går 
videre barbeint, men en skal ikke 
tråkke på mange skarpe steiner 
før en savner skoene. Det er som 
regel bedre å stanse et øyeblikk, 
tømme ut det som måtte ha sam-
let seg av stein og vandre videre 
med skoene på. Dette siste bør vi 
bli flinkere til i alle våre mellom-
menneskelige forhold - også i 
menighetene. 
 
Enhet tross uenighet? 
 
Forsoning, tilgivelse og kjærlig-
het på tross av smertelig uenighet 
hører til kristentroens grunnleg-
gende kjennetegn. Dette har ikke 
alltid preget kirkens historie, men 
er likefullt umistelig. Det lærer vi 
av Jesus selv. En kristen menig-
het er ikke en forening av folk 
som tenker og mener det samme 
om alt mulig. Til kirkens enhet er 
det bare nødvendig (sett med 
”lutherske øyne”) at en har en 
grunnleggende enighet om evan-
geliets forkynnelse og forvalt-
ningen av sakramentene. Mang-
foldet i alt det andre er en stadig 
prøve i toleranse og vidsyn både 
lokalt og i større sammenheng. 

Født er født! 
 
Folk velger interesse-organisa-
sjoner og politisk parti ut fra 
hvem en er enige med eller ikke. 
En kristen menighet er langt mer 
i slekt med en storfamilie enn 
med et parti. En fødes inn i  
menighetene (til sammen Jesu 
kropp!) ved ”vann og ånd”. Noen 
kommer ofte sammen, mens  
andre helst kommer på de større 
”slektstevner” . Graden av aktivi-
tet varierer, men slektsforholdet 
ligger i bunn og blir særlig viktig 
når livet blir tøft. Dette slekt-
skapet gjelder uavhengig av hvil-
ket kirkesamfunn en tilhører. 
 
Hele kroppen i funksjon? 
 
Vi er ett legeme ( ”For med en 
Ånd ble vi alle døpt til å være ett 
legeme” 1.Kor.12,13), men vi er 
like forskjellige som de ulike 
lemmer på en menneskekropp. 
Derfor kan vi utfylle hverandre. 
Ulikheter kan oppleves som 
problem, men de gir enorme  
muligheter til frodig mangfold i 
tjenesten for Gud og medmen-
nesker . 
 

”Å tilhøre menigheten 
          - en smerte og en glede” 
 
”Bortimot 100 ganger er ordet hverandre nevnt i Det 
nye testamentet. Det forteller med all ønskelig 
tydelighet hvor viktig fellesskapet med andre kristne er 
for de bibelske forfatterne. Guds gode hensikt med våre 
liv er av vi skal finne vår plass i den troende 
forsamling, menigheten. Dette er en kolossal utfordring 

og et kraftig korrektiv til vår individualistiske tid – 
hvor det synes som stadig flere kristne velger å leve 
kristenlivet på egen hånd. …..Like fullt er vi kalt til å 
være med å bygge sterke, lokale menigheter – alle vi 
som bærer kristennavnet. For det finnes ikke noen 
viktigere institusjon i samfunnet enn en levende 
menighet. Hvilken institusjon kan som menigheten 
bringe menneskene rundt oss fremtid og håp?” 

(Jens-Petter Jørgensen, Vårt Land). 



 

Denne tittelen frister 
til kronikk 

Hva er vel hvert enkelt menneske, 
og jeg selv, annet en del av felles-
skap. På xhosa-språket i Sør-Afrika 
er det et ordtak som sier at ”men-
nesket kan bare være menneske 
gjennom andre mennesker”. Her lig-
ger en dyp sannhet. Gjennom hele 
livet er det slik. Fellesskapene er 
mange, og er i stor grad overlappen-
de. Familie, skole, arbeidsliv, fore-
ninger og lag, politiske partier. Og 
menigheten. Like forskjellige som vi 
mennesker er, like forskjellige 
profiler og roller inntar vi i felles-
skapene. Og i menigheten. Dette er 
dypest sett hele vitsen, hele poenget, 
ja – selve kjennetegnet på felles-
skap. Det gode fellesskapet omslut-
ter hver enkelt av oss slik vi er, der 
vi er. Og hver enkelt av oss behøves 
og er viktige i dette omsluttende, 

En god start 

Helt fra jeg var lita jente har søn-
dagsskolen fulgt meg. I kjellerstua 
hjemme kom alle ungene i nabola-
get til søndagsskole hver søndag.  
Søndagsskolen på Stokkastrand  
bedehus har nærmere 70 unger inn-
skrevet, og som søndagsskolelærer, 
sammen med Jorunn B. Johnsen, er 
det fantastisk å kunne møte ivrige 
unger  til samling etterfulgt av kaffe, 
saft, kaker og lek etterpå. Det er  
viktig at barna får en god start og 
kan være med i et kristent miljø i 
sitt lokalmiljø når de er små. Det gir 
trygghet. I alle sammenhenger er det 
viktig det barna får med seg fra de 
er små. 
 
Senere kan aktiviteten og fellesska-
pet utvides etter hvert som de blir 
større. Jeg tror det er større sjanse 
for at barn som har gått på søndags-
skolen blir med i kor, speider osv. 
og som voksne blir aktive i menig-
heten. 
For foreldrene er det derfor til stor 
hjelp i dåpsopplæringen å benytte 
søndagsskolene. Å starte en god 
vane tidlig er viktig. Det å se  
tidligere søndagsskolebarn synge i 
kor eller delta aktivt i kristen sam-
menheng, gir en tilbakemelding om 
at arbeidet blant de minste er viktig. 
Kanskje burde de blitt tatt enda mer 

med i gudstjenestesam-

 

MIN PLASS I FELLESSKAPET 

 

menheng for at de tidlig skal se vid-
den av fellesskapet. 
 
De søndagene jeg er i kirken, tenner 
jeg et lys i lysgloben for barna. Mine 
egne, barna i menigehten, barna i 
verden. I dagens samfunn - der selv-
opptattheten råder - trenger vi et  
fellesskap der små og store kan gi og 
lære av hverandre. 
 

Ruth Sunnanå Sveistrup 

inkluderende, gode fellesskapet. 
Slik opplever jeg menigheten. Jeg 
vet om og er glad for at det foregår 
mange slags ulike aktiviteter og ar-
beid for eksempel i bedehuskretsene 
og på Senteret. Dette er viktig og 
verdifullt for mange. For meg er det 
likevel først og fremst Kirken, 
Gudstjenestefellesskapet og Kirke-
koret som er det viktigste. Skriftles-
ning, salmesang, liturgi, preken, 
korsang. Sitte i kirkebenken, eller 
stå på plassen i kirkekoret. Samles 
rundt Herrens bord, dele brødet og 
vinen. Delta aktivt og derigjennom 
ta rikelig imot. Inkludert og omslut-
tet, til jeg med fornyet håp, løftet og 
i fellesskap med de andre rusler 
hjem med prestens avskjedsord i 
ørene: ”Gå i fred, og tjen Herren 
med glede!”  

 Svein Munkejord 
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Min plass i Kopervik 
Menighet 

.. er noe tilbaketrukket og kanskje 
noe usikker. Den norske kirke i dag 
utvikler seg i en retning som jeg 
ikke helt kan følge. Men jeg er, enn 
så lenge, fortsatt medlem av 
statskirken, og på oppfordring 
holder jeg av og til en kort andakt, 
og støtter opp om enkelte 
arrangementer. Og så synes jeg 
ungdomsarbeid er utrolig viktig, og 
deltar derfor i Trøkk 20, både med 

 

 



”Hvordan bygger vi menigheten?” 
 
”Vi bygger menigheten gjennom at vi bygger 
hverandre. 
 
Hvordan bygger vi hverandre? 
 
Vi bygger hverandre gjennom åpne og ærlige rela-
sjoner der vi lar maskene falle. 
 
Det som skjer i våre relasjoner fra mandag til lør-
dag er langt viktigere for å bygge menigheten enn 
det som skjer søndag formiddag.”  
 

(Pastor Enevald Flåten, Levende Ord, Bergen, 
til Korsets Seier, pinsebevegelsen.) 

 
Åtte av ti i Vest-Agder og 
Rogaland tror” 
 
”Hele 83 prosent av innbyggerne i 
Vest-Agder og Rogaland regner 
seg som troende, kristne eller  
bekjennende kristne. Nesten hver 
fjerde sørvestlending tror på  
helvetes eksistens, mens bare én 
av ti østlendinger tror det samme.”  
 

(Stiftelsen Kirkeforskning) 

Hei!!  
 
Vi er to jenter som er veldig glade i 
å synge og hadde det ikke vært for 
denne sanggleden hadde vi aldri 
blitt bestevenninner. Vi har gått i 
sangkor i Kopervik menighet så 
lenge vi kan huske, både i Siloa, 
Shalom og Synzigus. De to siste 
årene har vi også vært aktive i ten-
sing koret Nytt Liv på Norheim. Det 
første av disse to årene gikk vi i 
Synzigus på tirsdager og Nytt Liv 
på fredager. Det neste året hadde 

transport og litt i organiseringen. 
Håper menigheten vil satse både tid 
og penger på ungdommen fremover. 
Det vil gi resultater! 
 
Ellers deltar jeg i THK, Ukraina-
prosjektet ,  en tverrkirkel ig 
hjelpeorganisasjon som foretar 
innsamling av klær, sko og annet 
nødvendig materiell og transporterer 
det til Tjernobyl-området vest for 
Kiev i Ukraina. THK samarbeider 
med en pinsemenighet i byen 
Korosten, og med tett kontakt og 
gjentatte besøk ser vi at hjelpen fra 
Norge kommer fram til de fattigste 
av de fattige. Dette er et nødvendig, 
givende og viktig prosjekt som jeg 
ønsker flere i Koperviksområdet vil 
engasjere seg i. Ta kontakt hvis du 
vil være med! 

Reidar Gaupås 

Synzigus øvelsene på fredager. Da 
var vi nødt til å slutte i Synzigus 
fordi vi allerede hadde meldt oss på 
en tur til Italia med Nytt Liv, som 
skjer denne sommeren.  
"Tante Lene" eller Marta Helene 
Skeie Hisdal hadde ansvaret for det 
musikalske på et møte på bedehuset 
en dag. Hun spurte oss om vi kunne 
synge, fordi hu hadde hørt oss 
synge sammen før, og syntes at 
stemmene våre klang vakkert sam-
men. Vi sa at det kunne vi godt 

gjøre. Vi møtte opp 
og sang et par  
engelske gospel-
sanger og noen gode 
g a m l e  n o r s k e . 
Resp onsen  va r  
veldig positiv, og det 
tok ikke lang tid før 
vi fikk flere spørs-
mål fra andre om vi 
ville komme og 
synge på lignende 
arrangementer, blant 
annet på U- & A - 
senteret. Vi øvde inn 
en del sanger og 
møtte opp. Dette 
syntes vi var veldig 
greit ettersom vi 
ikke lenger var  
aktive i ten-sing-
koret i menigheten 
her hjemme. Nå fikk 
vi synge for folk i 

Kopervik allikevel!  
Nå har for øvrig ten-sing-koret 
Synzigus funnet ut at tirsdagen er 
en bedre dag å ha øvelse på.. Så det 
er nå stor sannsynlighet for at vi er 
å se der også til høsten, men vi har 
ingenting imot å fortsette og synge 
på møter og lignende, slik vi har 
gjort i år.  
 

Helene Skeie Risanger og  
Birgitte Welde  
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Misjonær Ove Sjursen i Kamerun 
har sendt oss et brev om arbeidet 
sitt som konsulent i menighetsut-
vikling, en oppgave han har hatt 
siden i høst, og som han beskriver 
som en ”takknemlig jobb”. 
 
Menighetsarbeid 
Undervisningsopplegget jeg har 
utarbeidet om menighetsarbeid 
dreier seg i grove trekk om at vi må 
planlegge og ha visjoner for 
arbeidet i menigheten vår. Og så må 
vi jobbe systematisk med å forbedre 
arbeidet, slik at menigheten kan 
vokse både kvalitativt og kvanti-
tativt. Det er tyskeren Christian 
Schwarz som er ansvarlig for 
begrepet ”naturlig kirkevekst”, og 
som jeg har hentet mye av stoffet 
mitt fra. Jeg presenterer undervis-
ningsopplegget mitt på seminarer 
som går over to eller tre dager, der 

alle arbeiderne i et kirkedistrikt 
samles til undervisning, forkynnelse 
og samtaler. Vi pleier å være 
mellom ti og tretti deltakere. 
 
For få ”katekister” 
Det er ikke alltid like lett å vite 
hvordan jeg skal gripe undervis-
ningen fatt, for nivået hos de som 
deltar på seminarene er veldig 
varierende. Katekister kalles de som 
har gått to år på bibelskole, og som 
regnes som utdannede menighets-
ledere. Men de fem bibelskolene 
klarer ikke å utdanne nok kate-
kister, slik at frivillige menighets-
ledere får ansvar for å gjøre alt det 
en prest hos oss ville gjort, bortsett 
fra dåp og nattverd. Disse lederne 
har veldig forskjellig utdannelses-
nivå. I det distriktet jeg nettopp har 
besøkt som ligger nord i Kamerun, i 
Romsiki, var nesten halvparten av  

 
menighetslederne analfabeter! De 
forsto heller ikke fransk, så alt ble  
tolket av en lokal oversetter. Siden 
jeg ikke hadde kontroll med hva 
oversetteren forsto, kan jeg bare 
håpe at det han oversatte til kapsiki 
så noenlunde var det samme som 
jeg prøvde å si! I Romsiki var jeg 
den første representanten fra kir-
kens ledelse som noen gang var 
kommet på besøk siden de startet 
opp for ca. ti år siden. 
 
Flott å kunne hjelpe 
Prestene fungerer bare som menig-
hetsprest i én menighet, av kanskje 
30 i et distrikt. Av de andre 29 har 
kanskje bare 4 katekister, resten har 
frivillige menighetsledere. Det er 
derfor flott å kunne hjelpe disse 
som er de virkelige lederne for 
menighetene i kirken vår. De er en 
fargerik gjeng, og det er ikke gren-
ser for hvilke problemstillinger jeg 
får presentert. Og de er mer enn 
ivrige etter å få litt opplæring og 
undervisning. De får ikke mye igjen 
for strevet, lønnen på rundt 100 
kroner i måneden får de kanskje 
ikke i mer enn 6 av årets måneder. 
Men det finnes ikke noe arbeid i 
denne verden som er viktigere enn 
det de gjør, for ikke noe arbeid får 
så store konsekvenser ikke bare for 
dette livet, men også for livet etter 
døden! 
 
Hilsen fra Ove Sjursen 
Kamerun 

 

”NATURLIG KIRKEVEKST” I KAMERUN 

 

(Fortsatt fra side 11) 
søstre kan saktens krangle, men 
ingenting kan oppheve slektskapet. 
Vi er lemmer på Kristi legeme (1 
Kor. 12), og slik som alle lemmene 
trenger hverandre og utfyller hver-
andre, slik trenger og vi hverandre 

og er avhengig av hverandre.  Slik 
skulle menigheten kunne bli som en 
nådens salve i et ellers nådeløst 
samfunn, et tilfluktssted for men-
nesker i nød, tuftet på tjeneste og 
kjærlighet, et levende, rikt felles-
skap der det heter om de kristne: 

”Se hvor de elsker hverandre”. Det-
te er drømmen min, at vi i Kopervik 
menighet kunne ivre etter  å dyrke 
fram dette kjærlighetens fellesskap! 

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

4291 Kopervik 

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI’s 
KOPISENTER 

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

 
Kristendommen ingen enkelt-
mannsreligion 
Det er to ting vi ikke kan gjøre ale-
ne: gifte oss og å være kristne! Fel-
lesskapet med andre kristne er nem-
lig ikke noe ekstra vi kan ta imot 
hvis vi vil. Som kristne er vi kalt til 
fellesskap med hverandre. Neglisje-
rer vi det fellesskapet, mister vi glø-
den. En illustrasjon på dette er kull-
biten som blir liggende for seg selv 
på peiskanten. Etter en stund gløder 
den ikke lenger, men rakes den inn i 
bålet igjen, går det ikke lange stun-
den før den begynner å gløde.  
 
Mange årsaker til at noen skyr 
fellesskapet 
Vi har alle våre skuffelser og sår 
etter møte med kristne som ikke 
fyller våre forventninger eller er 
som vi synes de burde være. For 
noen blir dette alvorligere og vans-
keligere enn for andre, og de gir til-
synelatende opp. Men la oss se litt 
på Jesu forhold til disiplene når de 
tvilte og krangla, hadde drømmer 

som brast og forventa trosbekreftel-
ser som ikke kom. Kalte han dem 
sammen til allmøte og ga dem refs 
for manglende tro og sviktende 
mot? Nei, tvert imot, han viste dem 
godhet når de minst venta det men 
mest trengte det. Inn i vår elendig-
het og ufullkomne sammenhenger 
kommer Jesus med sine gaver: ord 
og bord, brød og vin, nåde og sann-
het. Forutsetningen er at Jesus er 
vertskap, vi er likeverdige gjester, 
med samme behov for den samme 
tilgivende kjærligheten. Skulle ikke 
det samle oss til felles innsats for 
Han som ba: ”at de alle må være 
ett”? 
 
Janteloven ikke bibelsk 
Det er fort gjort å føle seg mindre-
verdig når en ser seg rundt i menig-
heten, og tenke at det ikke er bruk 
for meg! Vi har jo alle vokst opp 
med Janteloven som sier at du ikke 
må tro at du er noe eller kan noe. 
Paulus sier mye om Åndens gaver 
(1Kor. 12), som vi alle har fått. Har 
vi tatt imot og tatt i bruk disse gave-

ne i vår menighet? Eller blir det slik 
som med vitamintablettene mine 
som står urørte uke etter uke hjem-
me i kjøkkenskapet? Har jeg da 
noen nytte av dem? 
 
”For hvor to eller tre er samlet 
i mitt navn,..” 
I de første kristne menighetene ser 
det ut til å ha vært tre typer sam-
linger: storsamlingen (hos oss: 
gudstjenesten), menighetssamlingen 
(der det knyttes vennskap, der Ån-
dens gaver og tjenester er i funksjon 
og der en kan være fri til å våge og 
kanskje gjøre feilskjær: hos oss: 
møter av forskjellig slag), og 
smågruppene (hos oss: celler, bibel-
grupper, samtale- og vennegrupper, 
preget av fortrolighet, nærhet og 
forpliktelse). Vi har bruk for alle 
disse samlingene. Men Guds me-
nighet blir som den familien vi fø-
des inn i: vi velger den ikke! Derfor 
kan der være store ulikheter, spen-
ninger og motsetninger, men vi er 
likevel i en familie. Brødre og 

(Fortsetter på side 10) 

Kalt til fellesskap med hverandre 

På menighetens siste Alpha-kurs hold Odd 
Einar Sørheim foredraget ”Hva med kirken 
og menigheten?” Foredraget var så tanke-

vekkende at vi har bedt han om å sammen-
fatte det han sa for Kirketorget. Her er 
noen av tankene vi fikk presentert. 



         Ønsker du å hjelpe til i Kopervik menighet ..  
                                      .. eller kanskje du bare ønsker informasjon? 
 
                                               INFO     BLI MED    LEDE (HJELPE) 
 
ALFA …………………...    ____       ____            ____ 
BARNEKOR ……………    ____       ____            ____ 
BARNEKLUBB…………    ____       ____            ____ 
SØNDAGSSKOLE .…….    ____       ____            ____ 
MOR OG BARNGRUPPE    ____       ____            ____ 
UNGDOMSKOR ……….    ____       ____            ____ 
UNGDOMSKLUBB ……    ____       ____            ____ 
SPEIDERARBEID ……..     ____       ____            ____ 
KONFIRMANTARBEID     ____       ____            ____ 
VOKSENKOR ………….    ____       ____            ____ 
KIRKERING …………...     ____       ____            ____ 
BIBELGRUPPE ………..     ____       ____            ____ 
ELDRETREFF ………….    ____       ____            ____ 
BESØKSTJENESTE …...     ____       ____            ____ 
SJÅFØRTJENESTE …….    ____       ____            ____ 
DUGNADSARBEID ……   ____       ____            ____ 
 
Navnet ditt: ………………………………………..  Telefon: ……………… (e-mail ……………………….…….) 

ÅRSMELDINGEN 
 
Øyvind Kristoffersen, leder av me-
nighetsrådet, gjennomgikk punkte-
ne i årsmeldingen, som gir en 
grei oversikt over det arbeidet 
menigheten driver. De forskjel-
lige utvalg, styrer, foreninger, 
lag og kor i menigheten blir 
i god tid bedt om å legge 
ved sine årsrapporter og 
regnskap, og hele 11 sli-
ke rapporter forelå. Inn-
trykket er at menighe-
ten har svært mange 
engasjerte medarbeidere som gjør 
en stor innsats innen sine områder. 
Årsmeldingen konkluderer da også 
med bl. a. følgende ord: ”MR ser 
motiverte og dyktige medarbeidere 

som menighe-
tens viktigste 
ressurs og 
vil takke 
alle som 

på ulike måter tok ansvar for deler 
av menighetsarbeidet i 2002.” 
 
NYE VEDTEKTER FOR  
UNGDOMS- OG ALDERS-
SENTERET 
 
MR vedtok i møte 26. nov. 02 nye 
vedtekter for Kopervik menighets 
Ungdoms- og Alderssenter, etter  
anbefaling av en komite nedsatt av 
MR for å vurdere ny driftsmodell 
for Senteret. De nye vedtektene  
innebærer at Senteret fortsatt skal 
organiseres som en stiftelse. Disse 
må vedtas av et menighetsmøte før 
de eventuelt godkjennes av Fylkes-
mannen. Vedtektsendringene fikk 
mer enn 2/3 flertall av forsam-
lingen. 

 

M e n i g h e t s m ø t e – hva er det? 
30. mars avholdt Kopervik menighet sitt årlige 
menighetsmøte på U- & A-senteret, etter 
gudstjenesten. Etter at varmrett og kaffe og 
kaker hadde stillet den verste sulten, var  
bortimot 60 medlemmer av menigheten klare 

for flere timer med årsmøtesaker og oriente-
ringer. I tillegg til årsmeldingen med regnskap 
sto to viktige saker på dagsordenen: nye ved-
tekter for Senteret og arbeidet med ny alter-
tavle i Kopervik kirke. 

”Menighetsmøte? så avgjort ikke noe 
for en 2-åring, men hva gjør vel det, 
når maten er  god og mamma og pap-
pa er her?”  (Julie Bredal) 

Eller kanskje du vil være med på å … 
 
Koke kaffe av og til                                      ____ 
Hjelpe til med andre praktiske oppgaver     ____ 
Sitte barnevakt                                              ____ 
Holde andakt                                                ____ 
 
Annet: ………………………………………….. 
 
Vennligst fyll ut og lever denne slippen i kirka el-
ler  på kontoret nede i U- og A-senteret.. 
 
Du kan fakse den til nr 52857570 eller sende den til 
Kopervik menighet, Pb 14, 4291 Kopervik. 
 
Du kan også ringe 52857569 for en prat. 
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Et Utsmykningsutvalg (bestående 
av ett medlem fra menighetsrådet, 
ett fra menigheten som menighets-
rådet velger, og ett fra Kirkelig Fel-
lesråd) er opprettet etter forslag fra 
Menighetsmøtet som ble avholdt 
etter brannen for ca. ett og et halvt 
år siden.  
 
Dette innhenter forslag fra ulike kunst-
nere til ny altertavle. Utvalget har knyt-
tet til seg billedkunstner Per Odd  
Aarrestad, daglig leder ved Rogaland 
kunstsenter Martin Worts og kirke-
byggkonsulent Finn Bårdsen, som vil 
tiltre utvalget etter behov. Sekretær for 
Utvalget er kirkeverge Marta Lunde 
Medhaug.  Den videre saksgangen blir 
som følger: 
 
- Etter at forslagene er presentert gis 

det en skriftlig innstilling fra  
konsulentene til Utsmyknings-

utvalget.  
- Vedtaket i Utvalget sen-
des menighetsrådet (MR) til 
behandling og innstilling til 
Menighetsmøtet. 
- Menighetsmøtet drøfter 
utkastene og avstemming  
foretas dersom behov. Denne 
er rådgivende. 
- MR tar deretter saken 
opp til endelig vedtak. 
- Det endelige vedtak 
gjøres av Karmøy kirkelig  

Fellesråd. 
- Deretter oversendes vinnerutkastet 

og vedtakene til Riksantikvaren og 
Biskopen for endelig godkjenning. 

 
Finn Bårdsen sin engasjerte orientering 
ble supplert med en skriftlig oversikt 
over oppdrag og saksgang som  
interesserte kan få på menighets-
kontoret. Han og hans kone var tilstede 
på gudstjenesten, og innledningsvis  
påpekte han rytmen i rommet som  
peker fram mot det sentrale. Men hvor-
for tar ikke menigheten hele rommet i 
bruk og setter seg lengre framme?  
undret han.  
 
Avslutningsvis minnet han om at i en 
slik sak går en inn i en modningspro-
sess, og at en må gjøre en helhetsvurde-
ring i forhold til rommet og til gudstje-
nestelivet, dersom en skal gjøre et  
arbeid som er kunstnerisk forsvarlig.  

AVN 
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NY ALTERTAVLE 
 

Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen ga tilslutt en orientering 
om framdriften i det såkalte ”altertavleprosjektet”. 

Finn Bårdsen snakket varmt om rytmen i  

kirkerommet og mulighetene rommet gir  

for nytenkning. 

”Mennesket er skapt til fellesskap. Vi er alle gaver til 
hverandre. Det er den enkle teologien for 20 grader 
minus. Skal du overleve så søk varmen hos andre  
mennesker. Og menigheten er nettopp Guds varmestue 
i verden. Ikke uten grunn er ”varme relasjoner”et kjen-

netegn på en sunn menighet. Det er ikke vanskelig å 
forstå hva Forkynneren mener: ”Når to ligger sammen, 
blir de varme, men hvordan kan den enslige bli 
varm?” (Fork. 4, 9-12) (Per Eriksen, Vårt Land) 

” Teologi for 20 grader minus ” 
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Telefon 52 85 30 80 

 
SMIEN VERKSTED AS 

SKUDENESHAVN 
smijern og trapper 

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

 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
 
 
 

Israelsk  hud- og kroppspleieprodukter 
Basert på urter og Dødehavsmineraler 

INGER MARIE DAGSLAND 
Tlf. 52 85 02 09 

 
 
 
 
 
 
 
                                Kopparen, tlf. 52 85 21 20 
                                4250 Kopervik 

 

 
 
 
 
 

4250 Kopervik 

 

Karmsund Indremisjons 

BEGRAVELSESBYRÅ 
Vi står alltid til tjeneste 

I anledning dødsfall og begravelser 
Bestyrer Malvin Ferkingstad - Tlf. 52 81 62 22 

 

  KARMØY  ELEKTRO- 
  MARKED a/s  TEL 52 85 02 58 

 

      HOVEDGATA 43                                4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

4250 KOPERVIK 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

Tlf. 52 84 61 60/fax 52 84 61 61 
VI HAR FINE 

SELSKAPSLOKALER 
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Torleiv Thomassen ser seg nødt til å gå ut av menighets-
rådet av helsemessige årsaker, og 1. varamann Knut  
Magne Gabrielsen møter dermed fast.  
Menighetsrådet vil på vegne av menigheten takke Torleiv 
Thomassen for innsatsen og engasjementet i rådet gjennom 
ett og et halvt år. 
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15. febr.      Ragny Eilertsen 
24. febr       Eva Marie Jørgensen 
12. mars     Berit Andreassen 
30. mars     Lars Rasmus Risvik 
09. april      Georg Anton Johan Fauske 
13. april      Edvin Sigvald Melkevik 
09. april      Johannes Haugvaldstad Børresen 
21. april      Kathinka Leonora Jensen 
07. mai       Alf Kristen Eriksson 

 
 

    døde 

 
 
 
 

    døpte 

 

   kirkelige handlinger 

06. april       Elisabeth Alette Mari Jakobsson 
                   Frode Kristoffer Sjo 
                   Camilo Andres Beltran 
                   Adolfo Alexander Vargas 
09. april       Johannes Haugvaldstad Børresen 
13. april       Ingrid Lervik Endresen 
                   William Knutsen Pedersen 
                   Nora Medhaug 
21. april       Tonje Hetland 
                   Markus Ottøy 
18. mai        Filip Båsnes Furevik 
                   Fredrik Sørlie 

Bli med i  
Gudstjenesteutvalget 

 
Du som er interessert i guds-
tjenestelivet i menigheten, og har 
ideer og tanker om fornyelse og 
variasjon, ta kontakt med  
Kari Magnussen 
på menighetskontoret, 
tlf. 52857569.  
 
Da vil du få vite mer om guds-
tjenesteutvalget, og om dette er et 
forum du kunne tenke deg å være 
med i.  

 
 
 

   vigde 

18. januar    Torgeir Tyse og 
                               Anna Marina Lønning 
01. mars      Tor-Helge Pedersen og 
                               Magni Lavik Holgersen 
29. mars      Øyvind Østebrød og 
                               Anne Grete Hammer 
12. april       David Rosberg og 
                               Tina Kristin Tollessen 
12. april       Leif Tore Larsen og 
                               Grethe Pedersen 
25. april       Sigurd Byrknes og 
                               Jasmina Zlatkovic 
10. mai        Bård Magne Velde og 
                               Tove Rasmussen 

 
HØSTBASAREN 2003 

går av stabelen 
3. Oktober kl 18.00 

 
Inntekten i år går til bygging av ny 

kirke i Goundere i Kamerun 

 
Menighetsturen 2003 

 
Søndag 24. August går turen til 

Kvitsøy. 
 

Kryss av på kalenderen! 
 

Opplysninger på menighetskontoret 
Telefon 52857569 

 

Sommer ens  l e i r e r  o g  
s t e vner : 

 
 

 

TENOASE 03  - 8. – 13. juli 
Årets tema: ”FRIHET” 
Haraldshallen, Haugesund. 
Påmelding : www.oase.no 

 
 

 

Normisjonens Generalforsamling 
IMI-kirken, Stavanger 25.-29. juni  

 
 

 

Åpta Misjonssenter, Farsund 
Familiefestivalen 26. – 29. juni 
Tema: Sprell levende 
Internasjonale dager  24.-27. juli 
Misjon 2003  15. – 20. juli 
Tema: Jesus til barn og unge. 
Nettverk 2003 30. juli – 3. august 
Tema: Langs samme vei. 
Påmelding: www.nms.no 
                   www.nmsu.no 

 
 

 

Risøya 29. juni – 6 juli. 
Skjærgårds music & mission 
Påmelding: www.sginfo.no 

 
 

 

Olavsfestdagene 
Trondheim 25. juli – 2. august 
Påmelding: www.olavsfestdagene.no 

 
 

 

Misjonssøndagen i Kopervik 
Misjonsfest på U & A-senteret 
Søndag 31. august – kl. 18.00 
Svanhild & Ove Sjursen blir med 

God pinse! 

 

 

   konfirmanter 

Disse konfirmantene var dessverre falt 
ut i forrige nummer av ”Kirketorget” 
 
27.04 kl 11.00 
Ben Inge Rasmussen 
Bjørnar Bårdsen 
Christian Hansen 
Christoffer Jonassen Bang 
Elisabeth Jakobsson 
Evy Ann Kold Kallevik 
Hans Magnus Thorsen 
Helge Eikeskog 
Jakob Dagsland Knutsen 
Laila Tislevoll 
Magnus Brautaset 
Marius Hausken 
Vidar Kvamme 

 

Det blir ingen friluftsgudstjeneste 
på Blikshavn 15. Juni. 

 
I stedet blir det  

gudstjeneste med dåp ved 
 vikarprest Karl Wikse 

 i Kopervik kirke. 
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Siste helg i mars var 
stab og menighetsråd 
på ”arbeidsweekend”, 
der sosialt samvær og 
god mat sto på program-
met.  
På bildene sees Eva 
Synnøve Dahl ved 
lunchbordet, sekretær 
Margrethe Larsen og -
kirketjener Birgitta 
Severinsen, sokneprest 
Jon Sverre Servan 
(fordypet i Handlings-
planen), Bjørg Mydland  
i prat med kantor  
Øystein Bredal, 
MR-leder Øyvind  
Kristoffersen (som 
alltid engasjert i menig-
hetens ve og vel), og 
Nils Petter Sætrevik (lett 
henslengt i godstolen). 

 

MENIGHETSRÅD OG STAB 
PÅ WEEKEND 


