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  Sogneprestens spalte ... 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: Eldbjørg Torbjørnsen 
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:  
Astrid Vestvik Nilsen 
Telefon 52 85 14 47 
 
Dåpsvertinner: Borghild Ørjansen, 
Anne Marie Gaustad 
 
Stiftelsen Kopervik U&A senter: 
Formann: Per Melvær 
Telefon 52 85 36 12 privat 
 
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 

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

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: 3100 
 
Foto 1. side: Elisabeth Thomassen 

Treenighet 
Vi feiret nettopp treenighetssøndag. 
Vår tanke steiler ved et slikt ord. Hva 
skjuler seg her? 
 
Alle vet at 2 + 2 = 4. Kan 1 + 1 + 1 bli 
noe annet enn 3? Det kommer visst helt 
an på hva det er snakk om. Et fra hver-
dagen: En lege, en mor og en hustru 
kan være 3 helt forskjellige mennesker, 
men kan også være samme kvinne i 3 
ulike roller. 3 hjørner utgjøre sammen 
en trekant. Det er langs slike baner en 
bør tenke for å ane hva treenighetslæ-
ren dreier seg om.  
 
Den kristne kirke har fra sin spede be-
gynnelse og fram til i dag holdt fast ved 
at Gud er en. Samtidig har den hevdet 
at Faderen, Sønnen og Den Hellige 
Ånd er ulike �personer� og de �tre side-
ne i trekanten� som sammen utgjør 
Gud, den treenige. Trekanten kom der-
for tidlig inn som de kristnes symbol 
for Gud (se baksiden av bladet!). De av 
jødene som ikke ble kristne tok naturlig 
nok avstand fra treenighetslæren. Slik 
også med islam da den kom til på 600 
tallet. 
 
Tror kristne, jøder og muslimer på den 
samme Gud? En kan svare både ja og 
nei. Vi står sammen i troen på Gud Fa-
der, den allmektige, skaperen av him-
mel og jord. Veiene skilles når det blir 
snakk om Sønnen og Den Hellige Ånd. 
Jødene regner i beste fall Jesus 
(Sønnen) som en original rabbi og Den 
Hellige Ånd som en kraft og utrustning 
Gud gir til særlig utvalgte. Islam regner 
Jesus som en stor profet, men avviser at 
han er Guds Sønn. De tenker også helt 

annerledes om Den Hellige Ånd.  
 
De fleste kristne er klar over at Jesus 
Kristus, Guds Sønn, er umistelig i den 
kristne tro (kristne er jo språklig sett 
nettopp de som tror på Kristus). Det er 
Guds Sønn som har satt oss fri fra ego-
ismens (syndens) slaveri og som har 
seiret over døden. Det er ikke fullt så 
mange som kjenner til betydningen av 
Den Hellige Ånds gjerning. Noen ten-
ker gjerne nokså likt som en gjør blant 
jødene. At Ånden har sin oppgave ved 
spesielle anledninger og for spesielle 
personer som profeter og store ledere.  
 
Det nye testamentet viser oss et rikere 
bilde av Den Hellige Ånd. Den omtales 
bl.a. som Talsmannen, Sannhetens Ånd 
og Barnekårets Ånd. Uten Åndens 
hjelp kan ingen komme til tro på Jesus 
Kristus. Ånden tar Ordet og gjør det 
levende for oss. Ånden som føder troen 
i våre hjerter er også den som setter oss 
i stand til å holde fast ved Ordet, til å 
vitne om at Jesus Kristus lever og til 
selv å praktisere nestekjærlighet ut fra 
Jesu eksempel. Ånden hører slik til i 
hverdagen og hos alle de som er døpt 
og tror. Uten Ånden ingen kristne og 
ingen kirke. Derfor er også Den Hellige 
Ånd umistelig i den kristne tro.  
 
Gud velger å møte oss som Faderen, 
Sønnen og Den Hellige Ånd. Det skal 
vi få lov til å ta imot i undring og gle-
de!  
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Kirketorget 3 

Konfirmantene Janne Lyngstad Tangjerd og Trygve Dagsland Knutsen valgte 
litt utradisjonelt da hun ble kunstkonfirmant og han friluftskonfirmant. 
  

Valgte de rett, mon?  

to konfirmanter ... 

Trygve:  Jeg liker å være ute i naturen, og 
dessuten er det ikke så mange friluftstilbud 
for ungdom. - Er det noe spesielt du vil 
huske? -  Jeg vil huske lenge det å sitte 
rundt bålet og kjenne luktene og se på 
gnistene og høre på fortelling. - Hva vil du 
si til neste års konfirmanter ? - Å sitte inne 
kan du gjøre ellers, det er bra å komme ut i 
frisk luft og å få god mat, selv om det reg-
na noen ganger. Det er en kjekk måte å 
bruke konfirmanttida på. 

 
Janne:  Jeg valgte å være kunstkonfirmant 
fordi jeg hadde lyst å bruke hendene. Det 
var kjekt, det var masse å lære, og så var det 
kosligt. Det var kjekt å lage det store glass-
maleriet (se siste side), og så var det kjekt å 
få boller! - Hva vil du si til neste års konfir-
manter? - Hvis du liker å tegne og bruke 
hendene og liker kunst og håndverk, da er 
kunst-konfirmant noe for deg! 
 

S.L.: 
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4 Kirketorget 

Bildene er fra noen av �stasjonene� på bønnevandringen på siste  års 
Alpha-kurs. Noen av bønnetemaene var for eksempel �Bønn for en  
verden i nød�, og �Ved nådens kilde�. Tradisjonen tro avsluttet vi kurset 
med rekebord, delikat pyntet av  matkomiteen. 

Hva er Beta-kurs? 
- Det er ment å være en oppfølging av Alpha-

kursene som  Kopervik menighet har arrangert i 4 
år nå. 

 
Hvem er kurset for? 
- Det er for alle som har deltatt på Alpha-kursene 

våre, og for alle som ikke har deltatt på noe kurs 
før, men har lyst å bli med på noe nytt og spen-
nende. 

 
Hva skjer på Beta-kurset? 
- Opplegget blir omtrent som på Alpha-kurset. Vi 

spiser kvelds sammen, hører et foredrag, og samta-
ler i grupper om temaet. Start: 19.30, avslutning: 
22.00. 

 
Kursplan: 
               
8. sept.    Nådens gåte                                          
                              Modgunn Brynjelsen 
22. sept.  Kristen i hverdagen                              
                              Rolf Stakkbom 
29.sept.   Bønn, m. bønnevandring                      
                              Gunnar Salomonsen(?)          
20. okt.    Bibelen � en kilde til glede                   
                              Geir Toskedal                         
3. nov.     Den Hellige Ånd i våre liv                    
                              Berit Helgøy Kloster 
17.nov.    Gode relasjoner                                    
                              Eldbjørg Andreassen 
 
 
Påmelding: (Frist: fram til kursets begynnelse!) 
               Odd Einar Sørheim, tel. 52851944 
               Eldbjørg Torbjørnsen, tel. 52857127 
 
 
For deg som har lyst på en plass i et fellesskap, er 
glad i god mat og en god latter, eller som ønsker svar 
på noe av det som kanskje er vanskelig å forstå med 
kristendommen: Meld deg på! Dette blir minst like 
spennende og interessant som Alpha-kursene! 
 
ALLE er hjertelig velkommen! 

Meld deg på Beta-kurs til høsten! 
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Kirketorget 5 

I begynnelsen av april fikk de 
rundt 30 som møtte opp på 
Temakveld på Senteret være 
med prost Gunnar Salomon-
sen på en spennende reise i 
Middelhavsområdet.  
 
Utgangspunktet for reisen var apos-
telen Paulus`brev i Det Nye Testa-
mentet, og stedene vi fikk se lysbil-
der fra var steder Paulus og de han 
dro sammen med besøkte, enten før 
eller etter brevene ble skrevet. Fore-
draget var så engasjerende og fullt 
av interessante detaljer om Paulus 
liv og virke, at mange fikk veldig 
lyst å dra og se disse kjente stedene 
sjøl, og ikke minst fikk vi lyst å lese 
på nytt om Paulus`s brev. De avslø-
rer jo at Paulus tenkte og planla 
akkurat slik som oss mennesker i 

dag, samarbeidet med andre og 
måtte løse konflikter når en ble 
uenig om reiserute og stategier. Her 
følger noen få glimt fra noen av 
stedene vi fikk se bilder fra. 

Paulus og Silas i Fillippi 
Midtveis mellom Tessalonika og 
dagens Istanbul lå Fillippi, som var 
målet for hans 2. misjonsreise, fra 
år 50-52. Fillippi var en viktig 
romersk provinshovedstad i 
Makedonia. Enda finnes ruiner etter 
teateret, som byen var kjent for. Her 
havner Paulus og Silas i fengsel. 
Det er usikkert hvor det lå, men 
kanskje var det under teateret? Det 
var underlig å tenke på at det 
muligens var nettopp under disse 
ruinene at Paulus og Silas satt og 
sang lovsanger, lenket, og med 
føttene fast i blokken. Og mens de 
gjør det, kommer det et jordskjelv 
så sterkt at grunnmuren i fengselet 
ristet og alle dørene spratt opp og 
lenkene falt av. Fangevokteren ville 
drepe seg fordi han tror at fangene 
er rømt, men Paulus roper: �Ikke 
gjør deg selv noe vondt! Vi er her 
alle sammen� Etter dette forkynte 
de Herrens ord for han, og 
fangevokteren og hele han familie 
begynner å tro på Gud. Det er og i 
Fillippi at den første person som vi 
vet navnet på som ble kristen, den 
velstående kvinnen Lydia, blir døpt, 
sammen med hele sin familie etter 
at Paulus og Silas hadde forkynt for 
dem. Vi ser og rester av torget som 
Paulus har stått på, og veien Cæsar 
lagde, som gikk fra Fillippi til 
Athen. 
 
Paulus strander på Malta 
På sin 4. misjonsreise år 59-60,etter 
at Paulus har anket saken sin inn for 
keiseren i Rom, måtte han og følget 
søke ly for en storm i havna Phønix 
på Kreta. Til tross for advarsler fra 
Paulus legger kapteinen igjen ut på 
havet, men blir ført bort av vinden 
og havner på øya Malta. Her blir 
Paulus satt i fengsel, fordi han er 
romersk fange. Han blir og bitt av 
en giftig slange. Men siden han 
ikke dør av det dødelige bittet, 
forstår folk at det er noe spesielt 
med han og han helbreder mange, 
og mange blir kristne. Malta  er 
omtrent på størrelse med Karmøy, 
har ca. 300.000 innbyggere og har 

mange flere kirker enn Karmøy har 
bedehus! Her kan en hver dag i året 
oppleve en religiøs fest, gjerne med 
prosesjon, ett eller annet sted på 

øya. Fangehullet har i dag en statue 
av Paulus, (se bilde) og på en klippe 
ved havet, vendt mot Sicilia, står en 
høy statue av Paulus der båten gikk 
på land. I en av de mange kirkene 
finnes en altertavle som i følge 
tradisjonen skal være malt av 
evangelisten Lukas!(se bilde) 
Tidsmessig er dette mulig, men 
ikke verifisert. En annen Lukas-
altertavle finnes i Berøa, den fineste 
av alle de greske byer, synes vår 
foredragsholder.  
 
Til Rom for å dø 
Etter ett par måneder på Malta drar 
Paulus til Sykarus og Regge på 
sørspissen av Italia, så med båt til 
Napolibukten og deretter til fots til 
Rom. På de ca. 200 km brukte han 
vel en uke. Der ender rettssaken 
mot han med dødsdom, og han blir 
halshogd. Pauluskirken, bygget på 
det stedet det skjedde, var den 
største i Roma før Peterskirken ble 
bygd, og det er den kirken, i dag 
kalt Laterankirken, som er 
domkirken i Rom.                   A.V.N 

TEMAKVELD:  

Apostlenes reiser i Middelhavsområdet 

Statue av apostelen Paulus i fangehullet på Malta 

Altertavla som det sies evangelisten Lukas har malt, 
i en kirke på Malta. 
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Den 10. april strømmet folk til gudstjenesten i 
Kopervik kirke, og da klokkene hadde ringt ferdig var 
kirka fullsatt og forventningen stor. Her var både små 
og store i skjønn forening, framme satt koret Shalom 
med sin dirigent Hild Jorunn Olsen, på galleriet sto 
Ingeborg Helle klar med saksofonen sin med 
kirkekoret  oppstilt ved siden av, to ungdommer, 
Karen Olsen og Emie Ann Johannessen, hadde tatt 
plass bak altertavla, klare til å fremføre liturgisk dans 
til musikk. Medlemmer av eldretreffet hadde forberedt 
bønner til opplesning under forbønnen. De mange 
flinke aktørene og den engasjerte forsamlingen bidro 
til at gudstjenesten ble en stor opplevelse for alle. 
Sokneprest Servan sin tale over �Jeg er den gode 
hyrde� minnet oss om hvor nødvendig er det at vi lar 

Jesus passe godt på oss, for Han lar oss 
ikke i stikken  i motgang og prøvelser, hvis 
vi bare lar han få slippe til som vår hyrde.  
Det tar litt tid å planlegge en slik 
gudstjeneste, men la oss håpe 
gudstjenesteutvalget planlegger flere slike, 
der både yngre og eldre aktører får utfolde 
seg til Guds ære!                                      A.V.N 

FOKUS PÅ GUDSTJENESTEN: 

Fellesskapsgudstjeneste: Hva er det? 

Forbønnslesere: Fra venstre: Valter Vorraa, Randi Simonsen, 
Havtor Jonassen og Anne Marie Gaustad  

De to danserne er Karen Olsen og Emie Ann Kro Johannessen 

Barnekoret Shalom 

Foto: Elisabeth Thomassen 
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Kopervik fikk den 13. mars besøk i 
gudstjenesten av et kor og 
instrumentalister på 7 damer og en 
mann fra Ukraina.. Mannen, som 
het Sergei Kovalchuk, snakket 
norsk som en �innfødt� og var tolk. 
En av damene, Natasja Dobinsky, 
hadde både komponert melodiene 
og skrevet sangene vi fikk høre. Det 
var en fryd både å se og høre dem. 
De stilte i ukrainske nasjonal 

drakter, som en norsk dame hadde 
sponset, for øvrig, og hadde ikke 
mindre enn 40 forskjellige 
instrumenter med som de spilte på, 
noen bitte små som fuglefløyter. 
 
Bent Hansen, pastor i den 
Evangelisk lutherske frikirke i 
Egersund, var i Ukraina/Hvite-
russland i 1994, og så fattig-
dommen og nøden der. Allerede i 

oktober samme år startet han 
organisasjonen �Tro, Håp og 
Kjærlighet�, som i dag har et 
budsjett på 4 mill. og driver et 
utstrakt innsamlingsarbeid til 
Ukraina. Mange i Kopervik støtter 
organisasjonen, og det var derfor 
kjekt å få besøk av koret fra 
Ukraina under gudstjenesten. 
 

Tekst og foto: E.T. 

�TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET� I 
KOPERVIK KIRKE 
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8 Kirketorget 

 
 
HILLESLAND I HUNDRE 
 
Kan du tenke deg noen  på Karmøy 
som aldri har vært inne i en 
Hilleslandbokhandel? Neppe, for 
bare på øya vår finnes det hele tre 
butikker som innehas av firmaet 
Hillesland A/S. Dessuten,  den første 
b o k h a n d e l e n  b l e  å p n e t  i 
Skudeneshavn i 1906, og fire år 
seinere ble den kjøpt av farmor til 
nåværende innehaver, Hans Magnus 
Hillesland. Med andre ord har 
bokhandelen eksistert  på øya i snart 
hundre år! Kirketorget fikk derfor 
lyst å ta en prat med en av eierne, 
Solveig J. Hillesland, som er gift 
med Hans Magnus. 
 
Kunden har alltid rett! 
Vi treffer Solveig  i kontoret over 

butikken på Åkra, omgitt av stabler 
og hyller med bøker og mye mer 
som butikken er full av. � Det er 
spennende å være i bokbransjen. Jeg 
syns jeg er privilegert som  får jobbe 
med bøker og salg. Det er spennen-
de å jobbe med mennesker. For at 
kundene skal trives må du forsøke å 
tilpasse deg den enkelte,  være lyt-
tende, og gi en hjelpende hånd på 
kundens premisser. Dette er det 
viktigste i jobben, sier en engasjert 
Solveig. Hun er en av mange ar-
beidsledere i firmaet med 35 ansat-
te og 6 avdelinger. I det gamle 
meieribygget i Karmsundsgata i 
Haugesund er det 500m2 kontor-

sparebutikk, og uteselgere til  
bedriftskunder. - Firmaet er bygd 
opp på hardt arbeid og realistisk 
holdning til muligheter og utford-
ringer. Du kan aldri tenke at nå er 
målet nådd, du kan alltid bli bedre! 
 
Best på bøker og kameraer 
Hillesland A/S er med i 3 landsdek-
kende kjeder; Interbok, Elite foto og 
Kontorspar, og Bøker, fotoprodukter 
og kontorrekvisita er hovedvare-
gruppene i de forskjellige avdeling-
ene. Fotokiosken i fotobutikkene blir 
stadig mer brukt. Den digitale min-
nebrikken og CD-en settes inn i 
kiosken, og du ordner selv din egen 
bestilling. Du blir fortløpende orien-
tert om prisene. � Men nå som 
bransjeglidning stadig mer gjør seg 
gjeldene, og varer du før bare fant i 
bokhandelen og fotobutikken kan 
kjøpes overalt, er det like stort behov 

for en bokhandel fremdeles? � Bøker 
er bokhandlerne best på! kommer 
det kontant fra Solveig. - Vil du ha 
faglig hjelp til å finne fram i varene, 
og få god service, må du til en bok-
handel! Fotobutikkene har fagfolk 
på sitt område. 
 
En kristen bokhandel? 
Etter å ha sett seg litt om i butikken 
på Åkra, må vi bare konstatere at her 
er mye kristen litteratur å få kjøpt. 
Både Hermon forlag, Lunde og Bi-
belselskapet er representert, og etter-
som alle tre utgir Bibler, ville det 
vært interessant å få vite hvilket for-
lag som selger flest. � Det har vi 
ikke gjort noen undersøkelser på. 
Bibler selges mest som gave til kon-
firmanter. Andaktsbøker selger og 
godt. Vi ønsker å ha et variert utvalg 
av kristen litteratur. Vi ønsker å 
være åpne for det som  finnes, og at 
alle typer kunder skal trives hos oss. 
 
Snart 100 år med bøker! 
- 23. april er verdens bokdag. Det er 
en festdag for boka og markeres 
verden over. Alle 6. og 7. klassinge-
ne får den dagen en gratis bok av 
oss. -Hvordan skal 100-årsjubileet til 
neste år bli feiret? -  Det er fortsatt 
en stor hemmelighet, men nedtel-
lingen er begynt! Vi skal så klart fei-
re med våre medarbeidere, og sist, 
men ikke minst, så vil vi feire med 
kundene våre og ha gode tilbud hele 
året igjennom. Den 1. januar 2006 
begynner vi! 

AVN 

PÅ BESØK HOS EN AV VÅRE 
ANNONSØRER 

  
 
 

 

Skudeneshavn - Åkrehamn - Kopervik 
Oasen Storsenter 

 
www.hillesland.no 

ØNSKER DU Å NÅ UT TIL ALLE HUSSTANDER I KOPERVIK ? 
 

DA ER DET LURT Å ANNONSERE I MENIGHETSBLADET! 
 

ANNONSEPRIS ER KR. 700,- FOR 4 NR., STANDARDSTØRRELSE. 
 

TA KONTAKT MED MENIGHETSKONTORET! 

Lykken er å lese bok for en bestemor-bokhandler 
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FJERNADOPSJON      ALLE KAN HJELPE ÉN

Lina Ytreland Eidsaa fra 
Kopervik menighet har sett at 
det nytter. Hun er utsending 
for Misjonsalliansen i  
Ecuador og har møtt flere 
av de 16 000 barna som er 
fjernadoptert gjennom  
organisasjonen.

Vi vet at utdanning er  
nøkkelen til utvikling. Uten 
støtte og hjelp fra faddere i 
Norge vil ikke barn i Bolivia, 
Brasil, Ecuador, Kina og på 
Filippinene få den skolegang 
og helsetilsyn som de har 
krav på. De får nå muligheten 
som alle barn fortjener.

Tlf 22 94 26 00

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO

Jeg vil gjerne bli fadder for ___ (antall) barn i
 Bolivia     Ecuador     Kina    Brasil     Filippinene

 Jeg ønsker å betale med AvtaleGiro.  Send meg avtaleskjema. 

 Jeg vil gjerne betale med giroblanketter som jeg får tilsendt.

Beløpet på kr 175,- per måned per barn ønsker jeg å betale per

 måned     halvår     kvartal     år

NAVN

ADRESSE 

POSTNR./STED

 
TLF E-POST

 
FØDSELSDATO/-ÅR  UNDERSKRIFT

Reg.nr
085 Svarsending 1049

0090 Oslo

Misjonsalliansen
FJERNADOPSJON 
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Barnekoret SILOA mister nå  
sin dyktige dirigent ÅSHILD 
KOCH, som takker av etter 
mange års innsats i menig-
hetens yngste kor.  
 
Kopervik menighet er svært glad 
for å ha hatt en så inspirerende 
dirigent for de yngste barna, og 
vil si  hjertelig takk for alt det ar-
beidet som er nedlagt, og som har 
gledet oss både i gudstjenestene 
og på fester.  
Barna kommer til å savne deg! 
 
Vi er glad og takknemlig for at 
Tone Vesterheim Kallevig har 
sagt ja til å påta seg oppgaven 
som korets dirigent fra høsten. 
Organist Bredal blir korets pia-
nist, og Toralf Bredal fortsetter 
som korets gitarist. 
 
På vegne av Kopervik menighets-
råd, 

Astrid Vestvik  Nilsen 

10 Kirketorget 

 
 
 
 

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 

 

 

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

 

      HOVEDGATA 43                                 4250   KOPERVIK 
      INSTALLASJON   -   HVITEVARER    -    BELYSNING 
     AUTORISERT INNBRUDDSALARMINSTALLATØR 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TEKLAN 
INNRAMMING 

 
4250 KOPERVIK                  TLF. 52 85 31 10 

KARMØY 
FOLKEHØGSKULE 

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

VI HAR FINE 
SELSKAPSLOKALER 

 

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

Malvin Ferkingstad 
Mobil 971 21 611 

 

TIL TJENESTE I MER ENN 30 ÅR I KARMØY 

 

Olga Hansen Kristiansen A/S 
Hovedgaten 48 
4250 Kopervik 

 
Når det gjelder kopiering - forsøk 

KARMØY INDUSTRI�s 
KOPISENTER 

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

SKIPSEKSPEDISJON - SPEDISJON 
PB. 23, 4291 KOPERVIK 

Telefon 52 85 69 00 

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

4291 Kopervik 

post@karmtrykk.rl.no 

 

Skudeneshavn - Åkrehamn - Kopervik 
Oasen Storsenter 

 
www.hillesland.no 

gt~~4gt~~4gt~~4   
Kopervik menighet vil få rette 
STOR takk til deg, HILD 
JORUNN OLSEN, for 12 år som 
dirigent og i perioder også 
leder for barnekoret Shalom.  
 
Koret har markert seg ved mange 
anledninger gjennom disse åra, både 
ved gudstjenester, på fester og  i 
Kopervik sentrum. Det ligger mye 
arbeid og omtanke og entusiasme 
bak det å ha lært barna til å bli glad i 
å synge i kor og å kunne opptre på 
en så flott måte som det Shalom har. 
Menigheten er svært takknemlig for 
å ha hatt en så dyktig korleder i så 
mange år.  
 
Vi vil og få takke  Irene Bredal, som 
fortsetter som voksenleder for koret. 
Organist Øystein Bredal vil fortsatt 
være korets pianist. 
 
På vegne av Kopervik menighetsråd, 

 
Astrid Vestvik  Nilsen 
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   Kirkelige handlinger 

Kirketorget 11 

 

 
 
 
 

   vigde 

 
 
 
 

    døpte 

 
 

    døde 

HØSTENS VALG PÅ 
NYTT MENIGHETSRÅD: 

 
TID:       Søndag 16. oktober etter gudstjenesten 
STED:    Kopervik Ungdoms-og alderssenter 
 
FORHÅNDSVALG:  På menighetskontoret fra og 
med                             4. oktober. 
 

Bruk stemmeretten og vær med å bestemme i  
Kopervik menighet! 

 

20.02   Cecilie Sekse Oppigard 
           Rebecca Sofie Dybdahl 
06.03   Magne Svalland  
           Aleksander Walland 
13.03   Malin Aase Mork 
20.03   Isabella Larsen 
           Gaute Torgersen 
           Bjørnar-Andrè Fjæreide Njærheim 
03.04   Andrea Eriksen 
           Selina Elisabeth Lanton Klovning 
           Benedikte Gundersen 
17.04   Vegard Tysland 
15.05   Vilde Stangeland Gustavsen 
           Adrian Tyse 
29.05   Henrik Hogneland Hanstvedt 
           Kasper Jakobsen 

 
12. mars   Mona Baustad Vigre og  
                            Bent Nes Vigre 
 
30. april     Vibeke Fosse og 
                            Ole Magnus Høvring 

 

Ny altertavle innvies 
 

Søndag 12. juni blir en merkedag i 
Kopervik kirkes historie. 

Da blir den nye altertavlen innviet under 
gudstjenesten kl. 11.00. 

 
Begivenheten vil også bli markert med en 

festkonsert om kvelden kl. 18.00. 
 

Medvirkende utøvere er: 
Leif Ove Andsnes, flygel,  
Berit Norbakken Solset, sopran, 
Janne Brudvik Villa, flygel, 
Hilde Grant, klarinett, 
Øystein Bredal, orgel, 
Kopervik kirkekor med  
Inge Skauvik på flygel, dir. Ø. Bredal. 
Øystein Skjeldal Waage, opplesning. 

 
Dagen vil således by på en bredde av kunstneriske 
uttrykk, både for øyet og øret.  
 

Velkommen! 
 

Torunn Eide                           d. 18.02 
Bjørg Rossabø                       d. 19.02 *) 
Iris Finne                               d. 27.02 
Hedvig Karoline Jansen         d. 10.03 
Tollak Haavik                         d. 18.03 *) 
Hjørdis Wegner Aarvold         d. 23.03 
Agnes Mo                              d. 28.03 
Lillian Sandsgaard                 d. 30.03 
Tomine Margrethe Fagerland d. 13.04 
Harald Kornelius Jøsang        d. 15.04 
Arthur Magnus Kristiansen     d. 18.04 
Svanhild Karin Øverland         d. 25.04 
Sten Amland                          d. 16.05 
Berta Tomine Tveit                 d. 22.05 
 
*) gravlagt på Vår Frelsers Gravlund 

Stor takk til årets 
 konfirmanter 

som samlet inn hele 43.000 kr. til Kirkens nødhjelp 
i det verste snøvær vi har hatt på 75 år! 
En innsats det står stor respekt av. 

God sommer! 
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Bakgrunn for 
glassmaleriet: 

 
Temaet for bildene skulle 
være  Jesus og Jesu liv.  
Konfirmantene fikk bla i 
bøker og se tegninger, 
malerier og kunst med Jesus 
som tema. Så tegnet de av 
og satte sammen motivene 
selv. De fikk stor frihet, og 
mange endte med å fange 
opp treenigheten, og der-
med hele budskapet om den 
kristne tro. Ungdommene 
valgte klare, sterke farger, 
tydelig symbolikk og resul-
tatet ble flott!  

S.L. 

Kunst-konfirmantene kan det! 
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